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ugy szintén - ki meijük mondani - a szerzők ünzéstelensége a magyar gyógyszerészek egyik legsürgetőbb óhajának tett eleget.
Hogy mikép feleltünk meg mi alulirtak a testület s a
magyar gyógyszerészek bennünk helyezett bizalmának s
mennyiben elégitettük ki a várakozást : ennek megitélésc
nem a mi dolgunk, az a t. szakértő közönséget illeti.
Legyen szabad azonban most már az ezuttal megjelent
ásványtani részszel végkép befejezett mlihüz még néhány
értelmező szót csatolnunk.
Midőn mi a t. testület megbizását teljesitendök munkához fogtunk, azon nézetből inclulánk ki , hogy sokkal
többet használunk a gondjainkra bizott. ügynek, ha e tankönyvet akként állitjuk ki, hogy az ne csak a kezelő sziikebb körü igényeit elégitse ki, hanem az egyetemi gyógyszerészet- hallgatónak, nemkülönben a már pályavégzett
gyógyszerésznek is hasznos segéclkönyvül szolgáljon; szóval
hogy irodalmunkban egy ekkorig tátongó hézagot, egy rég
érzett hiányt pótoljunk. S valóban ezen elv vezérelt bennünket, midőn munkánkat a kezdetben tervezett 45-50 ív
helyett - saját jelentékeny kárunkra - 87 ívre te1jesztettük ki.
Lehetnek tán némelyek, kik ép e nagy te1jedelem ellen
tesznek kifogást, s e tankönyvet . ép ezért ugy jellegzik,
mint a mely az eleve kitüzött célnak meg nem felel.
Ezek ellenében csupán annyit akarunk megjegyezni,
miszerint a szakképzett gyógyszerész - főnök mindig fogja
tudni, hogy mit és mennyit jelöljön ki e könyvekből tanulás vég·ett gyakornokának, s hogy sokkal könnyebb és
kényelmesebb a tanitóra nézve .kimeritőbb munkákból ok~
tatni s azokból e célra a kezdetben kevésbé szükségest elhagyni , mint a hiányos milvekhez a szükségeseket hozzá
pótolni. Tény továbbá az is, hogy gyógyszerészeinknek
gyakornokaik irányábani tudományos igényeik sem egyenlők; igy az egyik megelégszik, ha a vizsgám elökészitett
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tanulónak gyakorlati jártassága mellett csak fölületes elméleti ismeretei vannak is, mig a másik oda törekszik,
hogy az ezentul srtját szárnyaira bocsátandó tanitványának
elméleti ismeretei párhuzamban álljanak gyakorlati képzettségével. E tankönyv nem állaucl útjában az előbbinek,
mig' az utóbbinak törekvéseit hathatósan támogatanclja.
Végre, többet tanulni vagy tudni, mint a mennyit a szabályok vagy a szokás megkivánnak: nem hiba, annál kevésbé biín; s miután mi azon hitben élünk, hogy annyit,
mennyit munkánk hét tantárgyának némely kimeritőbben
kezelt ága (péld. az állattan , természettan , növénytan
és növényországi gyógyszerisme, valamint a vegytan) foglal magában , a gyógyszerésztől az egyetemi szigorlatokon
is követelnek : nem véltünk hibát elkövetni, midőn saját
szomorú tapasztalatainkon okulva, az egyetemi magyar
tankönyvek eclcligi hiányát s a tanulónak innen eredő szorongatott helyzetét is tekintetbe véve, munkánk imént
emlitett tárgyait oly modorban irtuk meg, hogy a gyakornok azokat később egyetemi pályáján is czélszerüen
használhassa.
Könyvünk egyes tantárgyaihoz ezdc után részletesen
nincs sok mondani valónk. A t. gyógyszerész - közönség
azokat már legnagyobb részben ismeri, s itéletét felő
lük már rég megállapithatá. Csak annyit kivánunk megjegyezni , hogy korántsem akarunk igényt tartani azon
dicsőségre, mintha mi tökéletesen eredeti miivel ajándékoztuk volna meg irodalmunkat. Nem, mi nem fedeztük
föl a természettani tünemények okait és törvényeit, nem
az állatország egyes osztályait és rendjeit, nem a növényország számos családjait , nem a vegytan G4 elemét és sok ezernyi vegyületeit stb. Mi csupán a kitüzött cél szempontjából dolgoztuk föl a tudomány külföldi
miívelöi által az idők folyamában összehordott anyagot,
s igyekeztünk azt, mennyire tehetségünkben állott , a
mi igényeinkhez alkalmazva, célszeri\en összeállitani s
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· világo8 könnyen érthető modorban tárgyalva, hazai nyelvünkön értékesíteni. Ha e föladatnak megfeleltünk, ügy
célunkat elértük, s nem csekély fáradalmainkat a leg. dúsabban látjuk jutalmazva , mert akkor hasznos szolgálatot voltunk szerencsések tehetni a magyar gyógyszerészet ügyének. Ha azonban erőnk nem győzte volna le
a feladat nehézségeit : ügy kérjük a t. olvasó kegyes elnézését, mert miívünk hiányai ekkor sem törekvéseink
lanyhaságában lelik okukat.
Pesten, 1867. Oct. hó 15-én.
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A gyóg ysze része t (pharmacia) azon gyako rlati tudomiiny,
mely a gyógyszerül haszn<ílt összes anyagok ismeretét, a nyers
gyógyszeráruk: begyitjtését és eltartúsát, a k.észitett gyógyszerek.
célszerü
elöállititsát, s mindezeknek orvosi rendelvényre helyes kiszolg
áltat.Isi
módját tanitja.
Gyógyszereknek azon anyag okat nevezziik, melyek kellöleg
alkalma zva, a kóros állati szervezetben gyógynhíst képesek elöidéz
ni.
A gyógyszereket fölosztjuk:
1. Természetes (nyers) gyógyszerekre (meclicamenta eruda
s.
nativa), azaz oly természeti termé nyekr e, melyek valamely miivi
kezelés által nevezetes vúltozitst még nem szenvedtek. Ilyene k:
a gyökerek, héjak, levelek, stb.
2. Elké szite tt gyóg ysze rekre (meclieamenta praepa
rata) , azaz olyanokra, melyeket a természet anyagaiból
különféle mütétek últal úllitunk elü. Ilyen példáu l: a rózsaviz,
mentaolaj, Glaubersó stb.
1\Iindazon anyag okat, melyek bizonyos föltételek alatt,
részecskéik vegyi tulajdonainúl fogva az egészséges testi szerve
zetben a szervi részek alakjá t vagy vegyi viszonyait megváltoztat
ják,

s a szeryek szétrombolása, vagy azok. iniiködéseinelr

megzavar~ísa ál~

tal az egészséget b\rosi tják, s a körülmények szerint a halált is előidéz
ni
képesek, anélkül azonban, hogy a testben ujra képzödnének:
mérg e k n ek (venena) nevezziik.
Azon tant, mely a gyógyszerek hatúsával és eélszerii alkalmazásával ismertet meg bennünket, gyóg ysze rt anna k (pharm
acologia), a mérgek és hah\saik tudományos tárgyalását pedig mére
gt anna k (toxicologia) nevezzlü<.
1\Iiután a gyógyszerül szolgáló anyag okat a természet nynjtj
a
számunkra: ennélfogva a gyógyszerészre nézve elkerülhotlen
ül szükséges a természettuclományok ismerete.
I

1*
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-
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túrA tcr1nészcttnclo111iinyok. föladata az érzék:einkrc ható összes
zctbcn
gyak. saj{i.tsiígait, azok:nak egynuíshozi viszony ait, s n tcrrnés
tni.
is1nertc
yeit
törvén
előforduló tüne1nények:
A természettudomimyolmt két nagy osztályra osztjuk: u. m.
,
te r111 ész e tr aj zra (historia naturalis) és te rn1 és zc t tanra
túrzcti
tcr1nés
egyes
(physic a). A tern1észctrajz a földünkön létező
ík
gyak:at tulajdonságaik: szerint irja lci s egy1nás közti husonlatosstíga
sze.
nyonuin tendszcrek.hc osztúlyozza. Füloszlik: a ter1nészeti tárgyak
n
rint: állattan, növénytan és úsvúnybn1ra. - A tcr1nészettau cllenhc
n testekben müköüő erők fürkészésével foglalkozik, aznz n testek téris1nertcti,
beli, alalri és anyagi vtiltozásainak. okait s azon törvén yeket
ik: a
föloszl
ismét
Ez
k.
melyek szerint e változ{tsok végbe menne
).
chetnia
(
nra
tul'\idonképi természettmmi. (physica), és a vegyta
A gyógyszerészet azonban a természettudományoknak nem csak
!tzon különböző részeivel foglalkozik, melyek a gyógyszerekre vonatet
koznak, hanem mindazon elveket és ismereteket tanítja , melyek
t;
gyüjtöt
úton
alati
tapaszt
körül
e
ezen gyógyszeranyagok kezelés
kat
fogáso
és
éget
ügyess
kézi
e céh•a kíilönféle crőmüvi miitétcket,
g· y éi ('/' yigénye l , és szorosan véyc e k.övetk.cző ágakra oszlik.: u. 111.
"
szegyógy
,
szens mére , gyóg yszer észet i vcgy tanra

.

rajz s mennyiségtanból, s mindazon reál és lnunanistikus tantárg yakból, melyek egy tudományosan miivclt s a társndalomban ily kényes
és nagyfontossi1gu állitst foglaló szakférfiura nézve nélkülözhctlenek.

A gyóg ysze rtáro k

"

!„

ség·es eszközüket és edényeket tartjuk. - A mííterem úgy legyen belrendezve, hogy nbhan a rend a tisztasitggal és kényelemmel egyesü
szekrées
sziikség
a
hogy
n,
e
.ion. Tehát 1-ür e 1ég tág n s 1 egy
nyek, mnnka-aszt:i.l stb. behelyezése utitn is elég hely marm1jon mim1
ra;
az illető gyógys zerész, inind pedig a vúraltozó l\.özönscig szá111tl
helyi2-or v i 1ú go s 1 egy e n; a mily lényeges szükség azonban e
ségre a vilúgos ság, ép annyir a

A gyóg yszer i sm e (pharmncognosia) a természetes gyógy-

helye.':>
szerek. szár111azti.sút, hazitj~it, azok sujAtságait, rokon fi1jaiktóli
ését
l\.idcrit
ásaik:.
ha1nísit
eit,
ís1n<lrv
águk:
n1cgk.iilönböztctéstlt, valórlis

tanitj~

vc(l'ytan
is1nerni, s n1int ilyen, a növénytan, állattan, úsvúnytan és
".
igényli
tét
ugynev ezett gyógys zerésze ti részének: rendszeres ismere

.

sét ismerteti.

A gyóg yszer észet i vény kész itési mütn n (receptura) az orvos itltal ren<1clt be! és külső használatra alkalmazandó
tárgyógyszerek szabályszerii elkészitési és kiszolgáltatási módját
·
·
gyalja.
A gyógyszerésznek tehát alapos ismerettel kell birnia, n természettm1ományok egyes ágaiból, a szükséges nyelveken kiviil a fök1-

ltcll azt óvnunk: a nap k.özvetlcn be-

gyógyszerekre;
eső sugaraitól, melyek kárték onyan hatuituak némely
a füvek s gyöen
különb
ág,
s
az
3-ik fökellékc a mii teremn ek: a szár
m pat1olata
míítere
a
célból
kerek könnyen mcgpcnészednck benne. E
nehogy a
nél,
egy vagy két lábbal magasabban álljon n fök1 fölszíné
nedves ség a benne tartott túrgyaknak. úrthasson.
Valmnint i\gyclniiuk kell arra, hogy a meleg évszakban a gyógyszert<írban ne legyen magas a hömérsók: úgy ellenkezőleg a téli év12-15 . Reaumur féle hőfokon folyton
szakban, fütés itltnl kell azt

.
része ti n1iita nra, és a vényk :észit és iniita nú.ra

A gyóg yszer ész e ti vegy tan (chemin pha11naceutica)
a vegyi gyógyszerek készit6sét, vizsg:\lntát és eltart!tsát tanitja . 'l'an
nulmányozására és gyakorlására clkerülhetlenül szükséges a vegyta
képezi.
részét
azott
nlapos ismerete, melynek alkalm
A gyóg yszer ész e ti mii tan (technologia pbarmacetitica)
a gyógyszerek clkészitéséhez mcgkivúnt miitéteket, az ezekhez szíikséges készi\lékeket (appar ata) és et1énycket, valamint ezek kezelé-

A gyógyszerészet gynkorlúsimt haszn{ilt helyiséget gyógyszertára
nak (pharmacopolium) ncvezziik, mely három fő osztályból áll: u. m.
.
yhából
miítcrcmböl, rnktitrból és szerkon
1. A m ü terem (officina) azon része n gyógyszertárnak, melyben n gyógyszereket orvosi rendelvónyckrc clkészitjiik, s kiszol~áltnt
jul~, :" melyben e cé~ra a leginkább használt gyógyszereket kis ~neny
ra. szilltny1segckhen, valanu nt az czel" olkészitésérc s l\.iszolgáltatásá

.

vegyi alkatrészeiket, bcgyi\jtésük c!s célszerii cltarhisuk módj,lt

berendezéséről.

+

füntart anunk.

·

A mi a gyógyszertitr berendezését illeti: erre m\zve átalánosságbnn csak annyit jegyzü nk meg, hogy a gyógyszerek itllapotuknnk
A
mcgfolclü célszcrii és könnyen kezelhető edényekben tartandók.
a k.ihuzfiivclc gyök_erck, héjak, virúgo k s füclcgyek. (specie s) szAtnár

•
'

ható fiókokat alkalmazunk, melyeknek egyes részei jól összeillcsztvék, s melyek visszatolható de.„kafüdéllel vannak ellátva. Az egyes
rekeszek deszkafallal legyenek egymástól 111i11t1en oldalról elvt\lasztva,

tartott
s 1nincl ezek, tninr1 peclig az üveg s porcelh in cdények.ben

gyógyszerek könnyen olvasható jelzékckkcl ellátva és betiircndbcn
fölitllitva, még petUg akkén t, hogy a lepárolt vizek (aquac dcstilla
tae) léloldatok (tiucturac), olajok, vonntok, kenőcsök, tapaszok, gyökerek, porok stb. a mennyire lehet, kiilön sorokat képezzenek.

6
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A gyógyszerkönyvben külön fölsorolt mindazon anyagok, melyek

kis adagokban is erősen hatnak a szervezetre, a többi gyógyszerektől
elkiilönitett szekrényben, mig az ugyanott fölsorolt mérgek oly elziirt
helyen tartamlók, melyhez csak a gyógyszert.ír-tulajdonosnak vagy
helyettesének van kulcsa.
.
A munka-asztal az ajtóval szemben eléggé világos helyen állJOn, ne legyen nagyon rövid, keskeny és magas, s belső oldala a
vények elkészitéséhez 1negkivií.nt fairgyak elhelyezésére li:ellü sz<l.1nu
fiókokkal és rekeszekkel legyen e!Htva. Ugyanezen asztalon állanak a göngysúly-mérlegck (Tarirwagen), rnig a kisebb nagyobb
kézi mérlegek részint rajta, részint közelében vannak ell10lyezve.
A müterem kellékeihez tartozik még a viztartó edény, vagy
a falba alkalmazott vizvezeték, mely az üvegek öblítésére szolgitl, s
mely ne magában a müteremben, hanem közelében legyen elhelyezvc.
2. A raktár azon hely, hol a gyógyszerek készletét a további
használatig tartjuk:. J\Iiután e készletek l~ülönbözö ininöségiiek: en-

nélfogva a gyógyszertári raktitr is több osztitlyból áll, c's pedig: 1. a
szer k a m n\ b ó 1 (ilfaterial-Kamrncr), 2. a fii pad 1itsbó1, és 3. a
pincéb öl (aquarium).
·
A szerk:an1rában azon ter111észctcs és elk.észitett gyógyszereket
tartjuk a müterem készlcteinél nagyobb mennyiségekben, melyeknek eltartása száraz levegőt és meglehetős egyforma hőmérséket
igényel. Tehát e helyiség is száraz, Yilágos s a jelentékeny hömérsé~-vitltozásoktól ment legyen. Az elhelyezési szabályok ugyanazok,
mmt a fönnebb (a müterernnél) ernlitettek. l\Iinél közelebb legyen a
111íiteren1hez.
A fü pad lást (herbarium) többnyire a nagyobb mennyiségekben J?zillcségcs hazai növényrészek: eltartús!tra s ezenkívül a fi·is nö~
vények szitritás,íra használjuk. Az itt tartott titrgyak Yédve legyenek mimlen ártalmas befolyástól, mint p. csőtől, hó cs portól.
A pincében (aquarium) a lepárolt vizeket, égénynemcket,
( aether), borlangot ( alcohol), különböző lölcket (spiritus), savakat,
szörpöket, k.cnöcsöket, k.övér olajok:at, s átahí.ban azon gyógyszereket tartjuk, melyek a közönséges hömérséknél könnyen e]p,irolognak vagy elromlanak. E helyiség hömérséke azért 10° R. hőfokkal
bhjon, szúraz és szellős legyen.
A mérges és útnJában az erösebb hatúsu gyógyszerek itt is k:ü~
!ön, és pedig elzi1rt helyen tartandók.
3. A s z e r k o ny ha (lahoratorium) azon hely, hol a természetes vagy már készitett gyógyszereket a további alkalmazásra erömiivi vagy vegyi mütetek által elkészitjük, s mely igen célszeriien

hitrom osztályból állhat, u. m. a tnll\j<lonképi szerkonyhából, a törő
és száritó lrnnm\b61.
A szerkonyha tágas, magas, tiizmentes, eléggé világos, száraz,
s a mtiteremhez közel legyen, jó légvonatu kéménynycl, ha lehetséges
vizvezotékkel, honlozható s befalazott kemencékkel, lepároló kazánoklrnl, s útalúban mindazon készülékekkel ol legyen látva, melyek
a gyógyszerek elkészitéséhez szükségesek.
A törő-kamrában, mely a szcrkonyhától elkiilönitve áll, a nyers
gyógyszereket npritjuk és tö1jiik össze.
A száritó vagy pállitó kamra (exsiecatorium vagy digestorium)
úllv:'myokkal ellátott helyiség, hol a gyógyszereket vagy száritjuk,
vagy pedig bizonyos folyaclékokkal kivonjuk, s mely más muukálatoknitl kifejtett melegség vagy egyéb célszerücn alkalmazott kemencék segélyéyel füttetik.

I.

Gyógyszerészeti

műtan.

(Technologia pharmaceutica.)

A gyógyszerészeti n1ütan az Atnlllnos 1niitannak: azon része, mely
a nyers gyógyszeníruk clkészitésével, a különböző gyógyszerkészitmények clöállititsával, az ezekhez sziikséges eszközök s készülékekkel,
s ezeknek cél8zerü alkalmazúsával ismertet meg bennünket.
Föloszlik e tan két részre u. m. az erűmiivi és a vegyi miitétclt tan~íra.

A.) Erömüvi mii tétek. (Mecbanisehe Operationen.)
Ide tartoznak mindazok, melyek külerök alkalmazása által
vihctöh: v<..:ghcz; péld. a poritás, szétzúzús, reszelés, összemetélés,
iszapolás, k.isajtolás, letöltés, lehabzás, szllrés, szürlézés.
A pori t ás t (pulverisatio) kétféle módon eszközölhetjük, ugymint: törés által (contusio) fém, kö, vagy vas mozsarakban,
és dö r zs ö 1 és (trituratio) útjitn sikér serpentin-, üveg-, porcellán-,
achat-<lörzsmozsarakban, vagy porphyrlcmezen.
A porított anyagnak finomabb részét a durvábbtól sziták
segélyével különitjük el, melyek lószörböl, tafotából vagy sodronyból készitvék. A sikárolt porokat (pulvis .laevigatus) nem szitúhís,
hanem mozsúrhan vagy a sikárló-kövön gondos dörzsölés útján, a
langitott (aleoholisatus) porokat pedig egy széles szájú üvegbe alkalmazott vászon zsacskóbani n\zás által állitjuk elő.

-

--
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A porit<isnál figyelembe veendö szabályok a következök: 1) az
illetö anyagok előbb összeapritva s jól kiszárítva legyenek; 2) a
bel-gyógyszerelésre haszmílandó porok a lehető legfinomabbak legyenek; 3) oly edényekben történjék a törés, melyekre a poritandó
anyag nem hat; igy példáúl: sókat és savakat sárgaréz-mozsárban
nem szabad törni; 4) a hatályos s illékony anyagokat tartalmazó
testekből csak kis mennyiséget töressünk, s a port jól zitrt eclényben
tartsuk; b) az éles mérgek, péld. a fütej-gyanta, ja!appa, körisbogarak stb. szellős helyen töremlök, s ezenkiviil az illetö törö orrát nedves ruhával vagy szivacscsal óvja a mérges por káros behatása ellen.
A szét zúzást (conquassatio) fris füveknél és gyökereknél alkahnazzuk_, inely célra k:ö- vagy fa-111ozsarakat hasznúlnnk..
A re sz e 1és t (rasio et limatio) szivós és kemény testek összeapritásitnúl alk.aln1azzuk:, 1nilyenek_ a vész1nag, a vas stb.
A szemcsésités (granulatio) által a könnyen olvadó fémeket,
példáúl az ónt osz~juk szét finom részekre az álta~ hogy a megolvadt fémet krétával bélelt befedhető szelencébe öntjük s abban kihüléséig rázzuk.
Az ös sz en1e tél és t (concisio) a gyök.erek:, fák, héjak, szúral(,
füvek: stb. összeaprihl.sára alkahnazzuk, 111ely célra vagy bárdkést
vagy pedig egyenes kést használunk, melynek egyik végre csavar
által van a vágócleszkához erüsit-rn. Az összeapritott tárgyakat útrostálva különítjük el a durvább részektől, mig a metélésnél képzőclött
portól szitálas által szabaditjuk meg.
Az iszap o 1ú s (Schlemmcn, e 1u t r i a t i o) kétféle célra szolgálhat. E mütét által ugyanis vagy valamely eg'Ynemü pornak finomabb részeit különitjük el vizzeli felöblités segélyével a durvább
részektől, vagy pedig a különböző fr\jsúlyu testeket vúlasz~juk szét
elegyeikből. Az iszapo!ast öntövel (Ausguss) ellútott mozsarakban,
vagy hengerüvegekben vihetjük véghez.
A ki sajtol :ís (Auspressen, expressio) a folyékony anyagolrnak
a szilárclok:tóli elk.iilönitésére szolgál. Igy k:isnjtoljuk: például a szétzúzott füvekből a nedvet, a magvakból az olajt. A sajtó lemezei a
legtisztább ónból legyenek keszitve.
A letöltést (Abgiessen, cloeantatio) gyakran alkalmazzuk a
csnpaclék:ok: k:irnosásánál; e n1iltét a vizzel kevert s ebben tök:élyesen
leiilepeclett csapadék fölötti folyadéknak egyszerü letöltéséből áll.
Icle tartozik még a lepárolt illó olajoknak a lepárlásmíl átment viztüli elk.ülönitése is, n1it k:is fecsk:endök, szívócsövek:, választó-tölcsérek:
vagy az úgynevezett florenci tivegek segélyével viszünk ~éghez.
A 1eh ab z ás (Abschiiumen, despmnatio) által különösen a
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cukor- és mézlartahnu folyadékokat tisztítjuk meg, melyek a forralásn:\l tiszt:itlanságaikat fölületükre Mnyj:lk föl, honnan azokat lapos átlyuggatott kanitl segélyével szedjük le. Ha az ily folyadékokhoz
előbb habb:\ vert tojásfehérnyét, azaz oly anyagot elegyítünk,
mely a forrahisnál megalvad, s a tisztittlanságokat magába gyiijti:
akkor ezen eljitritst deritésnek (clarificatio) nevezzük.
Az át sz ü rés (colatio) a súlitrd anyagoknak a folyaclékoktóli
clk.ülönitésérc szolgál; szürö cszk.üzül szitút., flanel- ós vúszondarabokat,
vászonzsacskót, lyuk.as plCh- vagy porccllún-szürükct használunk.

l\liclün a folyadékokat italos papiron szíl1:jük itt, ezon mütétct
sziirlézésnck (filtratio) neyezzük. Az e célra használt összehajtott
papirnak. k:úp-alakot ndunk: s azt azután tölcsérbe helyezzük. (közönséges szürlc); a papirnal;;: lcgyczüszcrü összchajtogatúsa által az

úgynevezett francia szürlét (filtrurn) itllitjuk clü. Az útszürt folyadékot szi\ret vagy szüredéknek (colatnra) az átszürlézettet sziirledéknek vagy szí\rlézetnek (filtratum) neyczzük. E folyadékok fölfogására hcngcrüvcgck.ct, úgync\·czott szürlcpohara1(at, porcclh'in- é~
k.öcclénycl(et használuul(,

Az o 1egy i t és (núxtio) majd mimlen gyógyszer készitésénél
clöfordul; különösen ezen alapszik a fii- fa. gyökér-elegyek (species),
olajcukrok (elaeosacchara), kerekcsék (rotulae), lepénykék (trochisci),
harapatok (morsuli), tartyímyok (conservae) nyoletek (oleetuaria),
falatok (boli), labclaesok (pilulae) stb. készitése.

'

B.) Vegyi mütétek. (Chemiseh"e Operationen).
Ide tartoznak mindazon rníitétek, melyek :\Ital vegyi szétbontúsokat vagy összck.öttetésekct al(nrunk létre hozni.

l\Iiclön valamely szilárd, légnemü vagy folyékony test valamely
folyadék.ban ugy szétoszlil(, hogy azzal egync1nii folyékony elegyet
l(épez: e nyert folyadékot .o I c1 a. t na}(, 1nag~it tt inütétet vagy fo-

lyamatot oldásnak (solutio ), azon szilárd testeket, melyek bizonyos
folyaclékoklrnli érintkozésöknél szétoszolni képesek, o 1cl ék o ny
testeknek, s végre e szétoszh\st elöiclézü folyaclékot o 1d ó s z e r n e k
(solvens) nevezzük.
Az oly olditst, melynél oldékony testek folyékonyokki1 lesznek
anélkül, hogy egye'b S:\játságaikhan v:\ltoz:lst szenvednének: egys z e rii o 1cl ásnak nevezzi\k. Igy pékl: ha egy darab cukrot egy
pohitr vizhen föloldunk, s ha ezen oldat vizét clpi1roljuk, a euko{ e.·
elöbbi összes sajátságait megtartva fog visszamaraclni. Midőn azonban a tcstcl( lényeges bcnsű vtíltozáf:it szenveclncl( az Oldás folyan1ltban, azaz mits testté vtiltoznak át, ezt vegyi oldásnak nevez-
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z'ü k. Igy pélcl: ha az eziistöt vidasztú-vizben (légsavban)
olcljuk, s

gung, clepnlsiu) itltal ; ezen mütét lényege a köyetkezöLü
l áll; a
durvá n poritott anyag okat az oldó szerrel clogyitjilk, ezen
elegyet
egy alol hegyes nyih\ssal végzűdö, vagy csappal ellátott henge
r al."k.u edénybe, az annnlt alsó részén létezi) ü.t]yuggatott
Ic1nczre 1azan
halmozzuk, fölül homokkal vagy hnsonló lemezzel bcföc\jilk,
s azutún
az illető olclószert (vizet vagy barlangot) utúna tölt;jiik; ezúton
a ki-

az oldatot clpúroljuk: ne1u az eredeti vúltozatlan ezüst
fog vissza 1naradni, hanc1n egy ctt1H lényeg esen kiilönhözö test,
az úgyne vezett

pokolkö.
A légnemü testek nek cscppfolyú testekhcni oldását tclités
nck

(itnpracgnatio, acratio) is nevezz ük.
Az oldits t ö k él y e s és rés z le te s. A részletes olclás
ogyHzcrs1nind clvt'llaszbís is, a incnnyibeú :lltala az oldék:ony
auyagok.at

~17.

olclhatlanol,.,tól elválasztjuk.
A !'észlctcs oldúson alapuló iniitétek:: a k:iéd czés (1\ussü
ssen,
cdulcuratio) és a ki lúg o z ú s (Auslaugen, elixivatio). l\Iincl
kettűt a
vegyi készítmények elöúllitúsúnál alkalmazzuk, s ezek egymá
stól
csak annyiban különböznek, hogy a kiédezésnél a folyaclékban
oldlrntlan testet haszná\juk gyógyszeriil, mig a kilúgozásnál ellenk
ező
leg az oldékony testet további kezelés és fölhaszmílíis végett vonjuk
ki.
A kiédezés tehAt nem egyéb mint kimosás, vagyis az oldéko
ny
anyag oknak az oldhatlanoktóli elkiilönitése. E miltétet addig
koli
folytat.ni, nlig a inosó folyadék scnnuít scn1 k:épes többé
az illető
oldhatlan készitményböl kivonni. Mosó folyadékul tiszta, vagy
kiiIünbüzü anyagokkal clcgyi tctt vizet, borlangot stb. haszn:
ílunk. Kiédczzük példitul a vasélecs-élegot (Acthiops martialis) hogy
ne tartaln1azzon k:énsavas a1n1noniút, stb.
A kilúgozásn:\l csekélyebb mcnnyiségü folyadékokkal dolgoz
unk,
hogy a tovtlbbi 1nütétck:ct rüvidi tsük; k.ilúgozznlt a ha1uut
azon célból, hogy a hamnzsirt kivonjuk belőle.
1\. kivon tis (cxtr actio ) célja ugyan az, iuint a k:ilúgo
z{tsé,
c.:;akhogy e n1Htétct ltülönöscn a nüYényi és állati anyag oltnál
alka!~
mazzuk, hogy általa az oldékony s hatitlyos anyag okat az
olclhatlan
fús, h;'trty~ís vagy rostos részc1ttöl clkülünitsük.
A kivon:íst kiilöLüélekép eszküzülhe~jiik, n. m. l) úzta!tís
(ma-

ccrntio) últal, niidün a kivona ndó anyag oltat az oldó
szerre l k.üzün8l:gcs hö1nél'séknél hosszabb ideig hagyju lt :'tllani; e 111údon
k.észitjük a hideg üntclé kekct (ínfusn, frigida) a birs1nagnyák
ot (1nucilngo

seminmn Cydoniorum) s némely vonatokat (oxtrac ta) stb.
2) pállitús itltal; midün a testek et a kivonmuló folyadékokkal
30-38
°
1
Cclsius-féie hü111érséknél hngyj uk érintk.czésLen; ezuton
készitjfi.k: a
Jéloldatoltat azaz festvé nycke t (tincturne), a gyógy- borolt
nt és ecew

tckct, a borlangos vonatokat (extra cta alcoholica); 3.) loforrú
zús
(infnsio calida), fözés (tlceoctio) vagy e mütéte k egyositése
által;

így készitjült a különf éle vonatokat, befőzött nedvck.et (sneci
inspissati),

koc.>onyákat (gelatinae) fött ohtjokat stb. 4.) kiszoritús (V
crclrlin-

vonandó anyag nalt oldéko ny ré:::zeivcl telitett s először
alkahn azott

oldószer a késöbb utimtöltött folyadék últ"I mint sUrhcdt
(conecn-

tratnni) kivona t helyéből k.iszorittatik; 12--24 : óra
Inulva ujolag
öntünlt rá a ltivonó folyad ékból, s ezt 1nincladdig is1nétc
ljük, 1nig a
ltivonat végre szín- és íztelen .

· l\Iindcn oldószer csak bizonyos mennyiséget képes az oldéko
ny

anyagoltból bizony os hön1érséknél fülvenni s 1nidön
az oldúsi fo-

lyamat e pontra jutott : az oldatot telit e t t-nek moncljuk.
A fulyaclékok oldó képessége többnyire növckeclik a hümérsék emelke
désével, nC1nely anyag okra nézve azonban csük:kcn; igy péld:'tu
l a hideg
viz sokkal többet olcl föl a mészből mint a forró.
Azon testeket molyok magasb hömérséknél gőz-állapotba, azaz
légnemü testekké változnak át, de alacsonyabb hümérséknél vagy
nagyobb
nyomi1snál ismét olübbi úllapotnkat nyerik vissza: illó !estek
nek
(corpora volatila), magát a folyamatot pedig el i 11 a n ií s na
k (Vcrílüehtigung, volatilisatio) ·nevezziik. A testek ezen sajátsi1gún
alapszik az elpúrolás.
Az olpár oliLs nál (Abdampfon, ovaporatio) az illó esoppf
olyó
részeket olkiilönitjük a ko1•ésbbé vagy éppen nem illó részek
tül; az
olübhiek a hő befolyúsa folytiin gözalakot nyen-e elszál lnak,
mig
az utóbbialt vissza.1na.rndun.k. E inütCtct nC111clykor az
oldatok vagy

cO'véb folvadék.okualt hesüri tésérc (conccntratio ), iuú~lto
r is1nét a
öJ
J
l
bennök oldva léyö testck nelt szilúrd :lllapotbnni inegny „
ereser e a ~
kahna zzuk.

Az elpárolús történ hetik: 1) &Zaba<l légben, és peclig n1g-y
mesterséges hö alkahnazúsa nélltül, vagy pedig 1nagasb hö1nér
sék1:éI_;

az clübbi esetben önk:é ny tcs elpár olgás nalt nevezz
ük: (frc1~
1villige \Tcrdunstung); 2) zúrt tér~en, és pedig a légl:!zi
vattyú legrit-

kitott terébe n siirhedt kénsav és og-yéb viz-elvonó anyagok
fölült.
l\Iidőn az illó folyékony testek et olly zitrt edényekben
pároljuk
cl, melyekben a képzűclött gözök ismét lohüttetnek, cle oly
múclon
hogy a Iehütés últal njolag képződött folyadék nem a gűzfejl
esztii
edénybe folyik vissza, hanem mús külön edényben foga tik föl:
akkor
ezen mütétot 1e pá rl ásnak , (clestillatio), a megsüritctt folyad
ékot
peclig párla tnak (dostillatnm) nevezzük.

-··-------------------
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A lepúrl!tshoz az illető anyag minősége szerint ón, réz, üveg,
ólom rngy érenybiil készített lepárló kazánokat (Deslillirblasen),
illelöleg görebeket (Retorten) használunk.
i\Iidön szilúrcl anyagokat vetiink lepárh'ts a!lt, akkor e míitétet,
1nely tühbuyirc szervi anyagok: kezelésénél jö alkaln1azásha, szár a z
lep úr lás na k. nevezzilk. Ezen eljt'trúsnúl a párlat nem az crecleti
anyagot, hanem ennek vcgybomlás:t folytán képzöclött terményeit
tartalmazza. Ha szilárd anyagok fölött púrlunf< le valamely folyadékot, ugy a lepi\rlitst le h u z As na k (abstraetio) nevezzük ; lm a
púrlatot egy és ugyan azon szilúrd anyagnak. uj fris inennyiségei
fölött pároljuk le ismételve, ez esetben e míitét uj b ó 1 lep á rl :\s
(cohobatio) nevet visel; s végre tisztázásnak (reetifieatio) mondjuk
a lepárlást, miclőn a pin·latot ismételt lepárlás által oly átpúrolt ré!:izck.töl sza.haditjuk. ineg, inelyeknek. vissza leellett volna maradniok.;

így tisztázzuk például a barlangot (spiritus vini reetifieatus et reetiiica tisshuus ).

i\Iidön valamely illó sziliml testet zárt edényben hevitiink azon
célból, hogy a hozzá elegyeclett nem illó anyagoktól elkiilönitsiik, s
a képzödött güzüket lehlité3 által ismét előbbi szilárcl állapotukba
v{dtoztatjuk út: e n1ütétct föllcngitésnelc (snbli1natio), inagát

13
színén apró jegeeekMI álló hártya - az úgynevezett s Ó h á r.t Ya
(eutieula salina) - alakjában kividik. E luírtyaképzöclést ."Jege~edési pontnak: nevezzük, Inclynck: föltilntével nz oldatot felretcsz-

szük s nyugalomban hagyjuk. A kivált jcgccekröl let.ölt~tt fol,'.~
dékot anyalúgn:tk (lliuttcrlange) nevezzük, mely tornbb1 besurttésnél szinte jegccck.et rak. le. Nén1ely sólc. a vizböli kijegccedé~ö1c

'
>

nlkalu1ávnl annak. egyrészével vegyileg egyesülnek, s ezen vizet
iniut valóságos alkat1·észt tartnhnnzzúl\:. l\Iintán e Yegyileg lekötött
viz az illető sok jegcc-alak.jithoz hatArozott viszonyban All: ennélfo~vn

j ege e v i z (Krystallwasser) nevet visel.
.
" Ha a jegeeektiil e jegecvizct elvonjuk, úgy elvesztik azok sza-

Jntlyos alal~jul\:at, útlátszósúgnl\:at, s porr:i ~n1lana.l\: s~ét; ezen .~~

lymnatot e lm á 11 ásnak (Verwittern, Fatisc1ren, chlapsw) nevczzu],.
Nén1cly sók. Jnár lcözönséges höfo1cnál is cln1úllanak: a levegljn, l~ék~.
n Glaubersó, sziksó; inúsok, péhl. :t thnsó, jegecvizö1cet csalc 1zz1tásnál vesztil\: cl, 1niért is e niütétct égetés ne l\: (ustio) nevezzük.
VéO'rc nén1cly sók a i· cgccctlésnél erö1nüvileg zárnal\: jegcclapjail\:
"
.
•
•• 1
közé vizet, incly iuagasb höfo1cnál scrcegö vagy ~Jnttogo za.ua
hajtatik ki belőlük, az ily víz clüzését el p a t t o g t a t a s na k (clcere-

pitatio) nevezzük.

..

. ..

pedig az elillant és az edény hi<legebb részein ismét megszilárdult
testet föllengitménynek (sublimatum) nevezzük. Szúmos vegyi
készítmények elöúllitásúnitl alkalmazzuk, s lombikban (Kolben) tégelyekben s. a. t. visszük ki. Az illctö cclényt pólcl. lombikot egy
harmacl résznyirc töltjük meg a föllcngitendö anyaggal, azuh\n a
hon1ok. fürdíJhen 1nagasan Icörültaltarjuk hon1olc1ca1, s gyengén hcvi~jük. l\[idön az anyagban netán jelen volt nedvesség ezúton clpá~
rolgott, s a füllcngités folynrnata inúr kczdödik, elckor a 101nbik.
fobii részérül eltávolítjuk a homokot, hogy az kihiilvén, az elillant

Ki e s apás na. k. (praccipitatio) azon eljárás~ ncv?zzuk, n11c1,on
valamely oklott testet oldatából egy más test (k1csapu.sz;n-J hoz~iw

giJzükct inegsii.rithcssc falain.
lla vala1nely test, oklatúnak. el párolása utún, vagy folyékony

vezzük:. l\Iegolvnsztjul\: n faggyut, viaszt, zsírt, óhnot stb.

állapotáhúli szilúnlulása közben St\játlagos szabályos alakot vesz föl,
azaz olyat, inoly cgyn1úst bizonyos szögekben inctszö lapok. Altai

van körülhatárolva: e folyamatot jege ci t és ne k (erystallisatio)
a képziiclött szabályos alaku testeket peclig j ege ee k ne k (crystalla)
ncveziük:.
A jegccitést k.ülönféle sólc és né1nc1y szih'trc1 savalcnalc idegen
anyagok.túli tisztitúsa végett vesszük allcaltnazásba, 1nely célra az

illctö testet forró vízben vagy barlangban stb. olc\juk , azutiui az
oldatot vagy kihagyjuk hülni, vagy pedig gyönge hőnél annyira
süritjük be, hogy az olclva lévö anyag egy része a folyadék föl-

dúsa által leválasztunk. A lcvúlt kocsonya, vagy apro .]Cgeces all~
inányn testet e s a p a cl ék: na l\: (praccipitn.tu111) nc\~czzilk. Igy 1~1csapjulc a lnészvizböl a incszct szcinsavlCg bevezetés~, .a benz~.c]~~
oldathól a gyantiít víz hozzáadása, a pokolkö oklatabul az ezustut
sósav va"y konyhasó-oldat últal.
Tufülü~ valamely sziliml test a hű behatása. folytán fol~ékony
állapotbn, megy út, e tüneményt meg o 1v a cl a s na k (fusw) ne„

,

A mészitéshez (calcinatio) tágash értelemhen az.on. mutete'.rn:
soroltak ré„cbben melyek segélyével a nem olvado cs nem J!lo
szilárd test:lcet

iz~itás

útján bizonyos változásoknak:

ve~ji.i.k. alú; ig~

pélcl. a mészköböl izzítás által kihajtjuk a szénsavat, h?gy . m~1:0
meszet nymjlink belöle. A mészités tehát nem egyéb, mmt '.zz'.tas
általi égetés. Szorosb értelemben véve azonhan, azelőtt a meszit~s
n,]att a fémeknek a lég hozzájilrultúvali izzitásilt ~ em;ck fol~tan
a Jé" élenyéveli ve~yülését értették. llfülön ugyams nemely femep.
··1<e t ,
ket " (pélcl. ólmot) a" leve"Ön izzitunk, elveszti.k• azol< 1enyo
'
"
.
'Uik
..
összefüggésüket s egyéb sajátlagos tulaj<lonaikat, m1g s1 yt - no-
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vekedik. Ezen folyamatot ma él e g ii 1és ne k (oxydatio
), a miitétet
pedig é I e g i t és ne k nevez zük.
Az élcgitésnck ellentéte az élen ytel cnit és vagy
vissz b o n t{ts (desoxydatio) mely últ<1l az élegiilt fémek
vagy részben

vagy egésze n elvesz tik élcnyta.rtahnnknt; az ntóbb
i esetbe n e Jlliítét szini tésu ck. (rcductio) is ncvcz tetík.
A sz éni tés (Vcrk ohlnn g, carbonisatio) rétizle
tes eléget és,

melynél " szervi anyagok i!lóbh és gyulékonyabb alkatr
észei a lég
gyér hozz<ij<irnltAval 1uagas héJfoknúl részint elillan
ak, részint pedig
elégne k, inig a szén a szervetlen a-lkatrészck:kel
vissza111arac1.

A pörk ölés (Rösten, tostatio) nem egyéb, mint többé
vagy
kevésbbé kczclödő széuités, mely az illóbb alkatrészek
kiiizése, vagy

az illető anyag egyéb vegyi alk.atrészeiuck: 111{tsit
ása

véget t jő

alkahnazl.isba.
A v egy lt özön y ö s i t és (neutralisatio) azon mütét
, inelynél
valamely savanyu testet annyi •tljas testtel e!egyitiiuk,
hogy ezen
elegyben se1n a savnak: se1n az aljnak: sajáts ágait többé
föl 11e111
isn1c1jiU\:. Az ily vegyü letet k: ö z ü ny ö s ne k: ncvez
ziik.
Ide sziunithatjuk még a légf cjles ztés (gasificatio)
niütétét
is, n1elyröl a vegyt ani részben bö\·ehben szólanclunk.

0. A gyóg ysze l'ész eti eszk özök s kész ülék ckl'ö
l.
A kemencék (Oefen, furni) a legtöbb gyógyszerészeti
munkálatokhoz használtatnak. i\Iegkiüönböztetiink hordozható
s befalazott
kcn1encéket.

A kemencék rendesen három részből úllanak, u. m.
a tüzelő
helyböl (Feuerraum, igniarium), rostélyból (craticula)
s a hamuhullajtóból (cinerarium).
A hordozható kemencét szél k eme ne ének (Wind
ofcn) is
nevezzük; ez többé vagy kevésbbé tágas , üres, föliil
nyílt és
alol zúrt, három lábon nyugvó vashenger, melynek
tiizelö fore
agyaggal van kitapasztva, s arra szolgál, hogy r•0ta
széntüz fü.
lött serpenyükben és üstökben fözzü1tl(, különféle anyag
okat olvaszszunk és föllengitsiink, vagy görebekből lopáro\junk.
A k az it n k e m e u e e (Blascnofen, fm·m1s vesicae)
téglából
rakot t szélkemence , melybe a lepárló kazitn (Destillirbl
ase , vesica) rnn befalazva; ez 3 részből áll u. m. a) kazánból,
mely belöl
1
ónozott rézből van készítve, b) lefelé uyuló vastag csővel
végzőclő
ón-kúpfeclöböl (Heim , alembieus ), mely e) a hütő készii
lékkel (Kühlappar at, refrigeratorium) áll összeköttetésben; ez utóbb
i készülék
vagy egy kigyószeriileg tekergő, vagy egyenesen függől
eges irány -

ban lefutó s végeik en egycsiilő csövek.hűl úll, 1nelye
k: az ügyne ve-

zett hiitöhorclóha (Kiihlfass) vannak behelyezve, s ebben
folyton befolyó hideg vízzel körülvéve.
A kohó - k eme ne e (Kapcllenofon, furnus eatinu s);
ez szinte téglából rakot t szilárcl szélkemence, melybe az
úgynevezett
kohóca (Kapclle), azaz egy iista!:tku, egyik szélén kivúg
ott, s 110mokkal töltött vas edény van ille>Ztvc.
Az oly gyógyszcrtiLrokLan, melyeknek iizleti teijeclelme
folytonos tüzelést igény el, 1ninc1czen kc1nencéket a. legtöb
b gyógyszeré-

szeti nliitétekre nézve nélkiilözhetűkké teszi a g őz kész
ii l é k(Dampf·
apparat).
llfülőn a közönséges hordozható szélkemencé
re - nagyobb
hűség előidézése véget t - egy kürtővel elhíto
tt vaskúpot (Knppel)
alkahnaznnk, akk.or azt v i s s z a v e r ö k:e1nencének
. (Reverbcrirofcn) nevezziik.
A szár it ó k eme ne e ('l'rockenofon) vagy a gözkésziilék
kel,
vagy más folyton fötütt kemencével itll összeköttetésben
, s több
k.tllönbözö hö1nérsékü reli:cszre van felosztva.

A kisebbszcrü s finomabb vegyi munkúlatokhoz a
1ám p ak e rn e ne ék e t, az úgynevezett Berzelius-féle lámpá
kat hasznúljuk. Ezek henger alaku , béllel elláto tt, kettős léglm
zamu, sitrg·aréz állványon nyugv ó horszcsz-lán1púk.

Oly helye ken, hol a vilitgitás !égszesz5Zcl történ ik, ez
utóh-

biak.at igen célszorülcg hclyet tcsitik a. lúgszcszlún1
púk.
Az üstök : (I{ess el, lcbctes) réz- s súrga-rézből, ón vagy
vas-

ból készi tvék, s különböző nagyságunk. A nyéllel clliLto
tt kicsiny
üstök.et serpenyök.nek. (Pfau nen, sartagines) nevez zük.
A tége lyek (crneihuli) olvasztások, izzitások, szinit
ések és
élegitések. l\:ivitelére haszn últatn ak, s tüzálló anyag okból
l\:észitvék;
igy például a h e s s e ni olvasztó.tégelyek agyag és homok
elegyéből , a p a s s a ni a k agyag és szénléhöl (grap
hit) állanak. Vannak
ezeken kiviil éreny (platin), ezüst- s porcellán tégelyek.
A 1o m b i k ok (Kolbcn, eucmhitae) golyó vagy körte
alakn,
egyen es hosszu nyak:u üvege dénye k.

A göre b (retor ta) oly lombik, melynek nyaka 60° szög
alatt
megvan hajlitrn. Ifa a görebek teijcdelmesh részükön, a
nyak kezdete
fölött k.iálló szélü nyilitssal vannak. ellátv a, sz <i,j
e s öv e s g ö reb e k ne k (tubulirte Retorten, retor!ae tubulatae) nevez
tetnek.
A t ö 1e s érek (Tric hter, infundibuli) a folyadékok betölt
ésére
és sziirlézésére használt üveg eszközök; ha ez ntóbbi céh-a
használtatnak, úgy o!dalfalaik 60° szöget képezzenek az alsó esőrés
zszel.
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Az el v it la sz t <Í tű le s <i r ·(Scheidctrichter, infnnrlibulus separatorius) hasonh'1 az cli;Lüihcz, n1elytt'H csak: annyib·an különbözik:,
hogy kcrcsztlil furt_.HyakúlJa egy 8Zintén útfurt Uvcgdugó, iÍletöleg
üvegcsap van a.lkahnnzva; e tülcsé1· a különhözü fajsúlyu netn elegyíthető folyal1ékok.nak egyn1:'1stöli elküliinitésérc szolgál.
A flo re n ci pa. la e k (Florcntinc1· :F'laschc) közönséges üvegpalack, inely egy -- a feuéktül crcdií, fijJfclé c1nclkcdö, és az üveg 1nagnssága h\jún isn1ét kissé lefelé gürhülö - k.Uzlekedö oklalcsüvcl van ellátva. Az illó oh;jok készitésénél allrnlmaztatik szedő edényftl.
A 1égfcj1 eszt ű késziílékek (Gasentwikclnngsapparate) igen
szún1os vegyi k.észihnényck: elüállitúsáuAl használtatnak. Fejlesztő
edény ül lo1nbikot, görehet, vagy k:Ozünséges palack:ot alkalmnzunlt,
melynek nyilása egy-vagy kétszer t\tfurt dugóval van léghatlanul clzúrva; az utóbbi esetben az egyik lyn1tha egy rövi<l, - épszögbc111negho~jtott - üvegcső, a inásiltba pct1ig a k:üriihnények. szerint vagy egy a palack folyadékába érő- tölcsércsö, vagy pedig egy biztosi tó S alaku
\Velter-féle tölcsér van szorosan beillesztve, melynek alsó vége kevJs.scl Jr alább R dngc)núl. A.lég 1nost'tsára kis 2-3 sz1lju_ \'loulff-féle
iiv·cgekct, vagy ltétszer útfurt dugóval s incghajtott csöveltltel ellátott
opodeldoc-Uvegek.et használunk.
Ide tartoznak még a szivornya vagy einelcsö (Heber); a
mérsz i v o r ny a vagy mérlopó (Stechheber), melynek bel-teriméje
is1nerctes s 1nely leginkább a vcgyclc1nzendü úsványvizck:nek. a k:út-

hóli kimeritésére alkalmaztatik. E szivornya felső nyilásitt ujjunkkal
clzú1:jult, s iniután azt függölegessen a viz alá 111eritetti.ik, ujju11kat
a nyilásról ismét elvesszük; a vizzcl megtelt szivornyát felső uyilásitn
most ismét elz{njuk s a kútból kiemeljük. E 1páro1 ó esés z ék
(porcefümból, vagy éreny, ezüst és üvegből); mozsarak, ürm é r t ék e k (l\Icnsuren ), önt e 1é k-k ö e s ö g ö k (Infundirbüchsen),
s aj t <Í k (Pressen , prela); 1ab <la e s g é p e k, o 1v a sz tó - kan a1ah:., poh.olk.ö-m intált, fúvólt, legyezölt, szitált, ros-

ták, melszü és vágú kés e k, lapos és

gömbőlyü

re sz e 1 ük stb.

!I.

A gyógyszer készletek beszerzése és készitése.
A gyógyszeranyagok:, inelyek a gyógyszertároltban a ltözönség
részére kiadatnalt, vagy bizonyos crö1nüvi clöltészitést igényelnek:,

mint például a növényrészek , vagy pedig gyógyszerészeti és vegyi
készitmények, melyek részint a gyógyszertár helyiségeiben állittat-

nak elő, részint pedig " gyógyszer-kereskedésekböl és gyárakból vétetn~k. A g_r~gysz~rkészitményeknek szab<ilyszerü minőségben és
kellő men.nyrnegbem ~löállitása az e hivatással megbizott műszerész
(laborntonus, defcctarms) föladata, ki minden ebbeli mnnkálatainál
sz~goruan rngaszkodik a gyógyszerkönyv (pharmacopoea) . i·endeletmhcz.
. A. ~ Y. Ó g Y sz e r k ön y v azon gyógyszerek névsorát, természcttam ~e1rasat, kezelését, minőségét, készitésmódját s ismérveit foglalja
inagaban, inelyeltnelt a. gyógyszerhl.rban turtltsAra az állam Itötelezi

a gyógyszerészt.
A gy·ó~ys~e.rkönyv tehát törvénykönyve a gyógyszerésznek, melynek ntasllasaitol a szerkészletck beszerzésénél és készitésénél nem
szabad eltérnie.
•
A gyógyszer.könyvben foglalt gyógyszerek vagy természetes anyagok (nyers ter'.nenye~;:), ;agy gyógyszerészeti, s vegyi készitmények.
A nyers termenyek lSmct vagy növényi, vagy állati, vagy ásványi
anyagok.
A növényorszi\gból következő növényrészek és termények hasz.
náltatnak ?yógyszeriil: u. rn. a gyökerek, fö.k, szárak, héjak, füvek,
levelek:, v1r~ígok, levélrligye1t, gyün1ölcsök , inagvak, balzsainok
8
gyanták.

A honi gyógynövények begyl\jtését illetőleg figyelembe veendők:
a begyiijtés ideje, a növényrész 1negvaiasztAsa, és a száritás ltörüli
eW''.'.ás. Az illet? növény'.·ész bcgyi\jtése oly évszakban történjék,
InHlon az Ieghatasosabb, ea ha lehetséges, e célra száraz derült idő
választandó. Azok, 111elyek gyors ron1lásnalt vannalt alávetve évenk:int ujak.lta.1 cscréltessenek föl.
'

A gyök ereket; (radices) melyekhez rnindennemü földalatti
törzsök: u. m. a gyöktörzsök (rhizonrnta) stb. tartoznak, a kit:irtó
növényeknél öszszel a levélhullás után, vagy tavaszszal a rügyhajtás alatt, tengéletök 2-ik vagy .3-ik évében gyiljtjük. Az egyéviek
gyökereit a virágz•\s előtt vagy alatta, a kétéviekét a második
év tavaszán vagy az első év őszén ásatjuk. A gyógyszerkönyv ezek
mindegyikére nézve meghatározza " begyüjtés idejét. A gyökereket
a r{\jok tapadt fölcltől kiverés által, s hol ezúton nem sikerül mosás
által tisztitjuk meg, s azután kiteritve vagy felfiizve a lé~en kiszaritjuk.
A hosszll és vastag gyökereket a száritás előtt . összeapritjuk,
a füszereseket, éleseket és bóditókat zárt e<lényekben tartjuk. A
ha g Y mák (bulbi) akkor gyi\jtendők, midőn száraik hervadni kezdenek, s szellős helyen , vagy mesterséges hőnél száritanclók.
.t1 9yógy11:;. tud. ala11von.

2
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J\ fúkat (ligna) a n1(tr ncn1 igen :fiatal, de ne111 is idős élöfák.b
ól_

és türzsükhül szerezzük be. A gyökér fája elébe toondö a törzs fúji•-

nal~, ez pedig az úgak.énak.. A fát hosszáb an fölhaso gatva aprítjuk
:,
é::; 30 -ÜÜo Ü. hü1nérsékct túl llCIU haladó hőnél szárítjuk:.

A sz it rakat (stipites) kora tavaszon, vagy szükség esetében
{):-;zszcl gyiUtjük , s a fúknúl lcirt iuótlon kezeljük:.
A héjak at (aortices) som fiatal hajtitsokról som peclig idös
türz::iükröl, hanc111 a k:özépszcrii erős .ígakról szedjük: .i ne Icgycn
elt

f:'t;:;nk. és zuz111ók.kal födüttck. A honi növények: héjil.t ta.vasz
szal a
lcvélh:~jtús előtt, vagy üszszcl szedjük:, s a iuegtis ztitás után
árnyék:os

szollüs helyen szitritjuk.
A fii v okot (horbao), moly nevezet al<ttt vagy az egész növt:nyt értjük, inint az czc1:jófünél (hcrb. Ccntaurii 1ninoris),
a szigoritlfünél (horb. Vcronicac off.) vagy poclig csak a gyöngébb hajtásokat,
mint péld. az ürümnél (horb. Absynthii), ha 110111 a virágzófü ki-

yúutat ik: a virúgzú s előtt szedjük .

A 1eve1 e k o t (folia), moly név a füvcktüli különböztetésiil

oi.t alk.ahnaztatik, hol nen1 az egész növény t, hancn1 annak:
csupán
cgyus leveleit a szúr nélkül hasznúljuk, a vir~igzás előtt, azon
nöYé11)tcknél azou1Jall, 111clych.n<.H a virágzás után jelennc lt incg, a tök.é-

lyos kifojlüclés utún szedjük. A kétévi növények levelei a másodi
k
évlJCu gyiijtondük. A fös és kemény nyéloéktűl mogszabaditott levele-

ket 30 --±0 (\

e. hönu.:rséknél gyorsan szárítjuk. és száraz helyen tartjuk:.

A 1e v é l r ü gy o k e t (gommao) kifoslésök előtt, a v i r A go k a t

(fl(Jrcs) ~:5 a virúgzó uövéuycsúc:;okat (sununitatcd) k.ifejlüdésük.
első
sznkúl.Hn1 és pedig a virúgpor k:ihullúsa előtt, a virúgszir1nokat
csnk

a tükélyos kinyilús után gyiijtjük be, s a leveleknél loirt móclon
kezeljük.
li.. oJ
<rvün 1ölcsö. kct és n1agv akat (fructusetsen1ina), rcntlcscn n 111cgérús utún gyüjtji.ik be.

A szitritús szalJúlya: hogy az oly gyorsan eszközöltessék, a mcny-

nyirc ez a uüvtínycklJen tartahn azott hatitsos anyagok: elillanás
ának::
...-agy cgyt'.lJ clvúltoz;:i.::;ú11ak. vet1zú1yc nélk.ül lehetsé ges, s hogy
a megszúritui.t anyagok. azonnal célszcr ü rak.lác.litk.ba, pléh-szek:rényc
k:bc,

vagy (némelyek) \\\·cgodényokbo helyoztossenok.
J\. iizúritantló nüvényck.ct a nap sugaraitól inegóva, vagy gyéké-

nyckrc 1 vagy pedig közvet len a száritó padlás deszk.upacllóza
t::í.ra
hintjük. ~zCt, s a szúritú:) folytún tölJLször inegforga~juk. azokat
. Nc1n
ininclcn növény t szárith atni k.i ezúton tök.élyescn, núg né1nely
ek: az

ily kezolc's folytán vesztenek jósúgu kból, színökböl stb. Igy pélcl.
sok virúg és fü elveszti az ily száritús mellett színét. Azért ott hol
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a helyiség beronclozése megengedi , az ily növényeket még rövicl
különös - e cclra szolgáló - magasabb hömérsékii helyiségekben teritjük ki, mig némelyek csupán ezúton száritt atnak meg.
Valamint a begyi\jtött fris növényeket azonnal száritás alá kell
votnUnk, ép úgy nem szabad a már mogszúradt növényeket időn
túl kiteritvo hagyni.
A növényeket jól kiszári tott úllapotban rakjuk az eltartá sukra
szolgáló edénye kbe, hol azok lehetöleg összosajtolandók.
Az egyes növények begyiijtési idejét, valamint az iíllati anyagok beszerzését lásd alább a gyógyszerismében.
A gy ó gy sz o rész e ti és v e g y i k é s z i t mén y e k. Ide
tartozn ak: a különféle egyszerü s összetett porok, gyógyeoetek, lepárolt vizek és lélek, vonatok, lésiiriik, szörpök, léloldatok (festvények) kövér és illó olajok, eoetmézok, kenőcsök, tapasz ok, kenetek , a vegytan számos terményei stb.
Ezen készítmények előállitásánál tekintetbe veendők: 1) az
alkalmazandó anyagok minősége; 2) azok mennyisége; 3) az elöállitás módja; 4) a készitményok megvizsgálitsa azok fertözményeire
.
l\Iiután gyógyszerkönyvünk mindezen pontokr<t nézve kellő
időre

utasitások.k.al szolgá l, s n1inthogy a fönn elősorolt k:észit1nények.
na-

gyobb részére alább a gyógyszerészeti vény-készités mütanúban viszszatérondünk, az összes vogykészitményeket pedig a vogytanban tárgyalan djuk: itt cs:tk néhány átalánosabb gyógyszer-alak készitésérül szólunk. Ilyene k:
A porok . l\Iint min· fönnobb omlitottük, a poritancló gyógyanyagok legnagyobb részét elöbb jól ki kell szárita nunk, vagy mús
valamely olőkészitö kezelés alá vetnünk. A száritást legoélszeriibben oszközölho\jük a száraz léggel fütött száritó szekrényben, melynek hőmérséko 50 ° C.nál nem magasb. Füszeres, illó alkatrészeket
tartalmazó anyagok közönséges hőmérséknél sz~ritandók.
A héjakat, tömött vagy rostos szövetii gyökereket s fákat a száritits előtt vagy vékony szeletekre apritju k, mint pélcl. a tölgyfa
héjat, ziliz- és édes-gyökeret, vagy pedig reszeljük mint a guajak
és quassia-fát. Némolyokot, mint a kalmus gyökeret, heveny állapotukban héjazzuk le, másokat a száritás után. A narancs-héjat
nedvesités által lágyitjttk meg, hogy belső taplószerü sejtszövetétöl
megszabailithassuk, mire azután gyorsan szárítjuk.
A rostos gyökerek, úgy a mint a koréskedésben olüfordulnak,
sok fölclot tartahn aznak rostjaik között, miért is ezt a gyökerek
összoapritása után szita segélyével gondosan oltávolitjuk. A vészmagva kat (nux vomioa), melyeknek árnbeli porát nem szabad hasz-
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niL!ni, a poritits előtt egy ideig a forró vízgőz bcbatiisának tcszsziik
ki, 8 ti port azutt\n reszelés által nyei:jük bclüle. A rákkövek, kagylók
és egyéb állati kövületek a porítás előtt meleg vízben tisztitandók
meg. A mézgagyantálrnt (lúsd a vénykészitésnél). A kcscrugorlrn
belét (Colocynthis) kellő mennyiségü tragantmézganyáklrnl sürii péppé
<lörzsöljiik s azután kiszáritjttk. Hasonlókép kezeljük a fehér tinorut (Agaricus albus.)
Ha a poritan<ló anyag egész tömegéhen egyenlő, vagy közel
egyenlő hat<isu, í1gy azt nliudcu inarntlvúny nélkül tlhjtik: porrá;
ilyenek a sitfrán, kálmos, rabarbara, colombo-gyökér 1 arabmézga,
a különböző sók, magvak 1 gyanták stb. Ha azonban .az illető
anyagok a törékenyebb shatásosb részek mellett kcvésbbé hatitsos
fás vagy rostos, s nehezebben poritható részeket is tartalmaznak,
úgy a poriti\smíl képzöclött maradvány elvetendő. Ide tartoznak
a bürök, beléndckfö, a hánytató gyökér (Ipecacuanha).
Átalában a poritandó növényrészeket illetőleg következő szabályok veendők figyelembe : a) A húsos, tömött és kevéssé rostos gyök.erek:et, vala1nint a sztircsa-, ratanhia- és erdeipáfrány-gy ökcret az összcapritás után kemencében száritjuk, s 111inden inaradvúuy nélkül porrtí tö1jiik. b) A Yék.ony, ];:cvéssé fás gyökérpamatokat először fa türővel szétzúzzuk, a földtől
rosta segélyével elkülönítjük, s a szárítás után maradvány nélkül
poritjuk. e) A rostos gyökereket előbb késsel könnycdén levaka1juk
vagy lchqjj1'zzuk, s azután a rostos maraclvúnyig pori\jt1k. A hánytató gyökérnél (Ipecacuanha) csak a héjas rész poritancló. d) A rostos héj1'kat a rostos maradvímyig, a fahéjat (cortex Cinnamomi) s
egyéb hasonló héjakat, valamint a fökat, fás gyökereket, a nchézszagu borókát (Sabina) és hasonló leveleket maradvimy nélkül, a
többi leveleket s füveket egy harmadrésznyí maraClványra töretjük
porrá. A m:ikonyt (Opimn) a hozzá tapadt levelektől és magvaktól
megtisztítva egészen poritjuk.
S:irga-réz mozsárban csak oly anyagokat törhetni 1 melyek e
fémre nem hatnak. A keményebb érdes .:testek (mint az égetett
csontok 1 kagylók stb.) vas mozsárban, ellenben azon sók, melyek
a fémekkeli érintkezésnél szétbomlanak, vagy a légből neclvességet
színak magukba , porccll:\n yagy porphir-mozsarakban törenclök ;
ilyenek péld. a Sal ammoniact1m, Tartarus boraxatus, Tart. emeticus 1
Calomel stb. A tiszta borkövet, mint mely nagy mennyiségben használtatik poralakban, kivétellcép vas mozsárban is törhctni ; kellő vigyázat mellett a borkő pora ez{llon igen csekély mérvben Ioencl vassal

fertőzve.

A g yó gy e e e te k (accta meclicata), némely növényrés~el~n~k
ecetbcni több napi áztatúsa, s a nyert ecet-kivonatnak szurlczcse
itltal állittatnak clü.
.
A 1e p ár o 1t vagy 1 eh ú z o t t gy ó gy v i z e k ( aquae dcstillatac s. abstractac) alatt az illó növényi anyagokkal lepá.rlá~ útján
tclitctt vizeket értjük. A vizgüzök a növények illó alkatrcszmt magukkal raga<lják, s azokat a cseppfolyóvá sííriiclés után hosszabb
ideig nuiguk:ban tartani k:épesel~.
.
.
Az e célra alkalmazan<ló növényeket vagy egeszben (mmt a
vin\gokat és füveket), vagy ~ecl~g ös;zem.etélé~, zúzás ..és elöreb~~~á
tott úztatás után vc\jük a leparlas ala, (mmt peld. a hepkat, gyokercket és magvttkat). A lepárlúst a lepúrló kazánban viszszük végbe,
és pedig vagy a növényrészeknek. vizzeli k.özvetlcn h~vi~ése által,
vagy pedig az által, ho~y ~z il letö növény;·észeke~ :orro.v1_zgöz~ ~c
zctünk keresztül. Ez utubb1 modszert a kisebb faJsulyu illo olajokat
tartalmazó virágoknál és füvckncil előnyösen alkalmazhatni, mely célból a növényeket a kazún felső részébe erősített átlyuggatott ónlapra
hclyezziik, s a kazán alsó részeben forralt víz gö~év~l :itjtiratj.uk, vagy
peclig vahimely gőzkazánból vezctiink be a keszulekbc gozáramot.
A lcpitrlúsnál egyenletes mérsékelt tiizelést alkalmazunk s a
párlatot, a mennyire lehetséges, jó lchüt~s ál'.al ~llitjuk elő .. ~ párlatban föl nem oldódott olajt csak azutan tavohtsuk el, mmtan azt
lL vizzcl tartósan ráztuk. Ha a párlatot több edényben fogtuk föl,
úgy azok tartalmát össze kell keverniink. A lepárlás után.~ vizek~t
egy napig könnyen fedett edényckb~n hagy)uk a léggel ermtkezm,
az ·úgynevezett le1nirlási szag eltávohtúsa vcgett.
.
....
A kész vizeket viaszos, és e fölött közönséges pap1rral bekotozött tele töltött kökorsokban vagy üvegekben hiis pincében tartjuk·
A lepárolt vizek azon anyag tiszta szagával bírjanak, melyből
készíttettek.
A lepárolt vagy lehúzott lélek (spiritus clcstillat. s. abstracti) száraz
vagy fris növényrészek, vagy egyéb anyagok fölött lepárolt ~~rlanguk.
Az illető anyago]rnt meghat:\rozott ideig áztatjuk vízzel lng1tott borlaitgban, s azután gözfürdön 1 vagy forró vizfürdöben a borla.ugot
lepároljuk. A lélek jól clzitrt edényekben s hiishelyen tartanclok..
A vonatok (extracta) merő, vagy síirií folyó, vagy porncmii gyógyszcralakok , melyek a növény-kivonatok besiíritéso
által itllittatnak elü.
A vonatkészités célja: a növényből a tapasztalás. által hatásos.:
nak bizonyttlt anyagokat tökélyesen kivonni, s e klYonatot kell~
kezelés által oly állapotba hozni, melyben vitltozatlamtl cltarthato.
0
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A vonatkészitésucl kivonó-szerül viz, barlang s aether hasznAitatnak, a ezért a kivonó-szer ininösóge szerint vannak vizes,
barlangos, borlangos-vizes és égényes (aetherische) vonatok.
A vizet azon növényi anyagokhoz használjuk kivonó szeriil
~elyek. vízben oklhatlan növényaljakat (alcaloída), gyantákat é~
illó OfaJokat nem tartalmaznak, ellenben gazdagok vizben oklé-

langot lcpároljnk. s a n1aradvúnyt vízfürdőn bcsüri~jiik. 1\. vizes kivonatok.at eleinte szabad tiizün is fözhctjük lJc bizonyos sürl1elltst.'g·ig·„
inclyen túl azután a vizfürdi5höz kell f,;Jya1norlnnnk. Átal:i.ban a n1úr
süritett folyadékok:nak: k.ésübbi bcpárlúsa inindcn k:öriihnényck: közt

lrony anyagokban, 1uinök a

szúritandók: ki.

dextrin, cuk:or, növénynyAk:, vonat-

s keseranyag, csersav stb. A vizes vonatok vízben könnyen
oldódnak, és pedig vagy teljesen, vagy kevés maradványig. l\Iiután
a vonatok oly hatástalan anyagokat is tartalmaznak, melyek magukban könnyen elvítltoznak, s ezenkívül más anyagok szétbomlását
is elöidézhetik (ilyen pckl. a növényfchérnye): azért a vizes vonatok
könnyen elromlanak.
A bor 1a n g minclazon növényanyagok kivom\sára alkalmazta.
tik, melyek vízben nehezen oldódó keseranyagolrnt, növényaljakat,
gyantákat, illó olajokat stb. tartalmaznak. E vonatok sokkal kisebb
mennyiségben tartalmaznak keményitöt, mézgát, fehérnyét, nyákot
s ezért tartósabbak; s miut{m hatítsos alkatrészeik kisebb térre vanm\k össze~zoritva: aránylag sokkal hat:\sosabbak is. A barlangos
vonatok v1zzel zavaros keveréket s ebben üledéket képeznek.
• „ Azon n~vé~yelrnt, mely".k barlangban oldékony kis mennyi~egu alkatrcszmk mellett vizzel kivonható hatásos anyagokat
is tartaln1aznak, gyönge borszeszszel vonjuk k:i. Ezen borlangos-vizes vonatok (cxtracta spiritnosa aquosa) vízzel zavaros, de üledék
nélküli oldatot képeznek.
Az égé ny t oly anyagok kivonására használjuk, melyek ebben
jobban oldódnak, mint barlangban.
A kivonandó anyagokat egyenletesen összeapritjuk, s azután
az illető folyaclékkal érintkezésbe hozzuk. Hasonló móclon készitjük
az égényes vonatokat.
Az. egyes vonatok készitésmódja a gyógyszerkönyvben részletesen lévén fölsorolva, itt csak átaláuosságbau emlitencljük azok
készítését.
A vonatok készítésénél fölmeriilö különböző mmtltálatok gygrsan eszközöltessenek egymás ut:ín, hogy a lég, a mennyire lohetsé'
ges , rövicl ideig hathasson be a kezelendő anyagokra. A besürités
mérsékelt. hőnél történjék. A vizes k.ivonatok:at szürözsiikon vagy
flanclon atszürvc, clöbb felényire bepároljuk, s aztllán ezt födött
eclénybe öntve kihagyjuk hiilní; a folyadékot a képződött iüeclékröl
letöltve ujra ~tszfü:jük, s a bepárolást a kívánt síírüségig folytatjuk.
A barlangos kivonatolrnt elöbb lciilcpitjiík, azután szürlézziík, a bor-

a vizfiirdön és folytonos keverés mellett történjék. A kbzúritarnlú
s a inár vonat-siirü vonatok. a szárító k.c1ncncébcn 1nérsékclt h(inél
A vonatokat ón-üstökben és scrpenyökbcn púroljuk be.
A lésiirü vagy sürneclv. (rooh, Salsc) ltcvés cukorral
sürü vonat öszá1lásra befüzött gyi.in1ölcslé. Az összezúzott gyü1nUlcsük:et, 1nint a bodza-bogyókat, a szcclcrt stlJ. forrúsig hcvitjük, a
folyadékot azuhín szitán útszü1jük, a inaradvúnyt vászon z:;acskó:-:ban kjsajtoljuk:-, a nyert levet óneclénybcn vonat-üsszcúll:.í.sra siiritvén, n porrá tört cuk.or hozzúaclúsa után folytonos knvarits incllct t
gyenge hőnél sürncclv-üsszállásuvú pároljult be. A gyalogfcnyíibogyóltat e célra· az összezúzús után vizzcl f'Gzzük.

A pépek (pulpac) cukorral bcfözött húsos gyümülc.1-pópck.
Ilycnelt a szilva-, ta1narincl- és sípkassia-pép. 1\z illctö gyün1ölcstiket
forró kútvizzel fözve IAgyi~juk: 111eg, a lúgy tün1egct szitún nyu111juk. át, s azután a sürneclvck:nél c1nlitett 1nóclon k:eze~jük .
A szörpök_ (syrnpi) sürU, rendesen nu\s ltclle1nes ízü, szagu,
vagy hatásos növény neclvck.ltel, vagy egyéb növényi alkatrészckJtcl

kevert cukor-oldatok.
A füzetek, forrúzatolt és növénynedvek, iníelütt a cuk:rot hozzájuk: adjuk, lcülepités és szürés vagy szürlézés által 1ncgtisztitantlók.

l\Iihelyt a cukor fcloklódott akár fűzés, akúr pedig hideg olclits
folytán a folyadékban, a szörpöt flanclon szfüjük út', s hideg helyen hütjük ki.
A gy üm ö 1es1 é - szörp ölt 1tészitésénél az összezúzott gyün1ölcsöt (nuílnn, szeder, ribiszke) cuk.orral k.evc1:vo nehúuy napig

hagyjuk állani, míg t. i. a bor-erjedés bevégződött benne, azutirn kisajtoljul\: levét, s a leiilepcdés után fclfözzült a hozzáadanüó cnkorrnl. .Az ibolya.- s a vasiblacs-szörpnél gyenge hö inellett, a inandola-

szörpnél peclig hidegen oldjuk fel a cukrot az illelö folyadókoklmn.
Némely szörpök tojús-fohérnyével derittctnck; a szürpfözésnél (a
vörös színücl{et ltivévc) ón-eclényclt hasznúlnnclók.
A szörpöket hüs pincében helyezzük el, s a. gyógyszertárban,
k.ülönösen a nyári évszal\:ban, l\:is inennyiségLeu tartjnlt azukat.

A léloldatok vagy festvónyck (tincturae) a gyógyszeranyagok folyékony tiszta barlangos kiYomttai vagy oldatai. Kivétel a vizes rabarbara-festvény (tiuctura Rbei aquosa) és az alma-
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savas vas-fostvény (tinctura Fcrr i pomata). Festv
énye knek nevez.
tetnek, mert többnyire színes folyadékolrnt képe
znek.
A Iéloldatok készítésénél a kellőleg aprit ott kivon
andó anyagokat üveglombikba vagy palackba teszszük, a
rendelt minüségü és
mennyiségü barlangot rátöltjük, s az üvog
sz•íjút azután nedves
hólyaggal kötjiik be, melyen egy tíl-szurás
által nyitu nk utat a
légnek, (a tiit a hólyagban hagyva), nehogy az
iivegben lévő lég a
pállitási hőnél az üveget szétazakitsa. Az elren
delt pál!itási idő leteltével, mely alatt ezen anya goka t többször
fölrázzuk, a festvényt
vásznon szfüjiU< át, a maraclványt kisajtoljnk,
s a leiilepedés után
szíirlézzül
t.

A festvényokot jcil elzárt edényekben hiis helye
n tartju k.
A fostvények készítéséhez hasznúlt növényi
anyagok (ott, hol
frisek nincsenek rendelve) kellőleg ki legyenek
száritva. A léloldatokhoz tarto znak a sz e r-i t a 1ok vagy siirfe
stvények (elixiria),
melyek nem egyebek, mint összetett anyagok
festYényei.
Az e e e t méz e k (oxymcl) a közönséges ecet, vagy
némely gyógyeceteknek mézzel keve rt s szörp-összállásra befőz
ött elegyei.
A kenő e s ö k (unguenta) külsőleg használanc
ló, lágy összállúsu
gyógyszer-alakok, melyeknek fő allrntrészeit
közönségesen zsír és
viasz, vagy viasz és olaj s néha gyan túk képe
zik.
A kenőcsöt alkotó zsíranyagokat gyenge Mné
l, és pedig ha lehetséges, a gőzkésziiléken olvasztjuk össze.
Azon kenöcsölmél melyeknél az összeolvasztás
utáni kava rás
el van rend elve, e kava rást akko r kell kezdenün
k, midőn a folyékony tömeg hiilni kezel. A viasz ugyanis· a kihii
lésnél elöbb ldváIik, s így a zsír rngy ofajjal csak tartós kava
rás által oszlatható
szét egyenletesen.
A kenöcsökhöz aclandó fémélcgck vagy fémsók
:finom por alaknak legyenek, s a zsira dék egy részével elübb
eldörzsölve keverendők a kész kenöcshőz. A megsziircn
dö kenőcsöket vászonszöveten
yagy átlyul~asztott pléh kana lako n sziiljük át,
melyekbe nagyobb
biztosság végett kóco t teszünk.
A tapa szok ( emplastra) külső hasz nálat ra szán
t keményebb összállásu, melegbon lágyuló s a bőrhöz tapadó gyóg
yszeralakok; viasz,
gyan ták, mézga gyan ták, kövérsayas ólomsók
s néha növény porok
képezik főalkatrészeiket.
A tapaszok készítésénél a tapasztömeg elfü\l
litása és alakítása
az, melyre :figyelmíinket forditnunk kell.
Az oly tapa szná l, melynek alapját az ólom
tapasz képe zi, ez
utóbbit megolyasztjuk s a többi anyagokat
az egyenletesen meg-
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olvadt tömeghez kcve1:jiilt. A mézgagyantáka
t s gyan tákat e célra
megfelelő mennyiségli terpetinben oszlatjuk
szét egyenletesen, gyönge
hőnél, mert magas hömérsék alatt összetapad
nak.. A fehér fenyögyan tát (rosina Pini) .-iaszszal is össze olvas
ztha!Juk. A szappant
poralakban adjuk hozzú.
A viasz , gyanta és zsírból k.észitett tapas
zoknál szintén azok
megolvasztása uhíu k:everjük a többi hozzá
advá1.1yolta.t a nu'lr .ala~
csonyabb hömérsékü tömeghez. A gyan tákat
es mczga~yant:'.lrnt
terpetinnel össze olvas ztva a növé ny porok
.at finon1ul por1tott alln.~
1
potb an, a körisbogarakat clurván poritva keve
1jiik hozzájuk.
A gyógyszerkönyv egyé birán t minden egyes
tapasznál előnkbo
adja

a sorrendet, mely szerint az egye s alk.atrésze
k. összeolvasztan-

dók yagy keyercndök.
Ha a kenőcsöket vagy tapaszokat szabad tüzön
készitjiik, külö'.1ösen :figyeljünl< arra, hogy meg ne égjcuek; s ez
okból sohase hagy3uk
azokat a tiizün, ha ettöl táYozni kénytelenittetiink.
,
A tapaszokat rendesen hcngerekké sodo1juk
ki (lásd , a vc~y.:
készítést), mig nz i1gynevezett viasz-tapaszok
at (cerata) negyszogu
papirtokokbtt öntjük ki lapos túblák alakjában
.
,
A gyógyszerkönyv mind az egyes mind az
össz:te~t. ~yog·y

szerelt s vegy i k.észitn1ények.nél rneghntáro
zzn azok. nunösegct, valódiságttlt isrnérveit, tcr1nészettani s vegy i
tula.jdonaik.at; val~n1i~t

clőnkbe adja azon fcrtözményeket, melyekkel
valamely vegyi kcszítmény tisztátalanitva lehet.
A gyógyszerésznek lelkiismeretes kötelessége
min.den gy~gy
szerre nézve meggyőződni, hogy az tökélyesen
megfelel.Jen a gyogyszerkönyv igényeinek. Igy pékl. a gyökönke
-gyökér ne ~. necl:•cs
rétek.en, hanen1 a szitraz hegy eken term
ő növényből gyuJtessck.;
azon folyadékok, melyeknek fajsúlya meg van
határ ?zva , pontosa~1
e fajsúlyokkal bírja nak; a kén ne tartalmaz
zon kenessavat s m1renyt, a higanyhalvacs (Calomel) ne legyen higan
yhah-aggal (i\Ierc.
subl. corrosiv.) fertőzve stb.

III.

A gyó gys zeré sze ti vén yké szit és.
A gyógyszerészeti vénykészités (Rcceptirkuns~)
. ~Jatt _a kiszolgáltatásra előkészített gyógyszeranyago!ma~<
or;os1 1rasbeh rcn~el
vények szerinti szabályszerü összeelegyitéset,
b1zonyo~ alakb~m elkészitését, s helyes kiszolgáltatását értjük. E
renclelvenyek yenyek-

-
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nek (Reeepte), az illető gyógyszerészek iicdig vénykészitöknek
(Receptarius) neveztetnek.
A rend, mely a vényezésnél (Rcceptnr) igényeltetik, továbbá

vénykészitö, nehogy ezen ellenszenv az ü ízléstelen öltözéke és
tisztátalan munkálkodúsa által valóságos undorrá fajuljon. A mérlegek s etlényekről, kaµalak s munkaasztalról mimlen tisztátlauságot azonnal e!ttívolitson, s különösen ügyeljen arra, hogy a gyógyszert legtisztább alakban adja át a közönségnek. A eseppfolyó ke-

az orvosok. és a k.özönség igényei, a végre azon nagyfontosságu
k.öriilmény, n1iszerint a gyógyszerész k.ezébe szenvedő e1ubertársai-

nak élete van letéve, mely tévedése esetében komolyan veszélyeztethetik : mindezek bizonyos szabályokat szentesitének a vénykészitöre nézve, melyek vényezési szabályoknak neveztetnek.
A vénykészitő alapos szakismerettel, tökélyes öntudattal, gyors
mcggomlolási és clhah\rozási tehetséggel bh:jon; munkálataim\I
ügyességet s gyorsas,ígot nagy óvatossággal egyesítsen, s . ahhoz
szokjék, hogy saját kényelmét embertársai iránti szolgálatának
nappal úgy, mint éjjel, egyiránt készséggel áldozza.
Bizonyos rendet kövessen munkálatainál, hogy összehalmozott
siirgős teemlőinél merit legyen a megzavarodástól, gytímoltalanságtól és tévecléscktöl. l\Iihelyt átveszi a vényt, olvassa azt azonnal
át, győződjék meg mindenek elült arról, hogy a vény tökélyes-e,
a renclelü orvos sajátkezii aláírásával és a kelettel (clatnm) el van-e
hítva; a beteg nevét - ha ez nem volna rújegyezve - hja azonnal
rá ; vagy azon esetben, ha a beteg ncn1 ah:arja tuclatui nevét, lássa
cl az illető külclött nevével, vagy valamely számmal, melyet egy
papirszeletre följegyezve a küldöttnek is átacljon azon esetben, ha
ez a gyógyszer elkészítését be nem várhatná. Határozza meg könnyüséggel azon sorrenclet, melyben az előtte fekvő vényeket elkészitendi,
s ha ezek valamelyikét nem készítheti cl teljesen egyhuzamban, félbcnhagyás nélkül, például: mi<lön valamely· főzet elkészítését kell
bcvúrnia: ily esetben tegye az üveget egyéb renclelt tartalmával
ellátva az illető vényre, s amint valamely gyógyszert teljesen elkészített, lássa el azonnal jelzékkel (signatura) ; több gyógyszert

verCkckbcn (111ixtura) ne uszk:úljon sennui idegen anyag, az üveg

tisztára legyen törölve kívülről, s a jelzéken sem legyenek valamely szenny nyomai láthatók. Hogy peclig a küldött se szennyezhesse
be a gyógyszer külsejét, papírba göngyölYe adja azt neki. A kéreg<lugóknak fogak közti .puhitt\sa, az üvegszájának ujjakkali elzárúsa, n1ik.özben ennek: tartahna. fölrúzntik. stb., 1nind 111cllözendö
rosz szok:ások..
i\Iielőtt a gyógyszerész kiaclná kezéből a gyógyszert, olvassa át
még egyszer a vényt, s hasonlítsa össze a jclzéket.
A gyógyszereket tartalmazó edények betüremlben levén föl-

úllitva a gyógyszertárban, vigyázzon a

r

tossággal eleget tegyen. Ezenkívül minclig

cclé~

előzékeny

és baráts!tgos

legyen a k.özöuség irAnt, s 111inclen ízetlen tréfAt n1ellözzön. Erk:ölcsi

magaviselete minden kércléscn feliil úl\jon, s pillanatra se feledje,
hogy pítlyája válnszhísánítl arra k.ötelezé 1nagát, n1iszerint életét a

szenve<lö emberiség javára forllitandja. Csak így leeml képes embertársainak. becsülését, elismerését, s ezzel bizaln1{it k.iérden1clni, és
allanclóan megőrizni.

l\Iiclön a gyógyszerért jönnek, neveztesse meg a vénykészitö a küldött által a beteg nevét, vagy ké1je töle az átadott számot, neAzon edényeket é~ eszközöket, melyekre a gyógyszer-készítésnél szüksége volt, azonnal tegye helyre. A munka-asztal minclig
ment legyen minclen oly tárgytól, mely a későbbi munkálatoknál
akadályul szolgálhatna.
A rendszereteten khiil a tisztaság iránti hajlam legyen egyik
fötulaj<lona a vénykészitünek. A közönség 'ítalában némi ellenszenvvel viseltetik a gyógyszerek használata iránt, azért óvakodjék a

hogy ezen

rendelt gyógyszere1~et, s az orvos k:ivAnnhnainak: a 'legnagyobb pon-

egyszerre jclzcni nincs rendén, mert k.önnyen történhetik. clcserélés.

hogy nem az igazi gyógyszert szolgáltatván k:i, ezáltal nagy szerencsétlenséget ok.ozzon.

vényk:észitö~

nyek visszahelyezésénél el ne cserélje azok helyét. Igen jó, s a téveclések ellen legjobban biztosi tó szokás: az illető mlény jelzékét a
visszatételnél is elolvasni.
A gyógyszerész csak úgy felelhet meg hivatásának, ha a kellő
szakismereteket elsajátította, a jó rosz és romlott gyógyszerek közti
különbséget s azok sajáts!tgait ismerni tanulta, ha minclen igyekezetét arra használja, hogy szabályszerüleg készítse el a vényeken

A

„
'

vényekről.

A vények (praecepta, orclinationes, formulae me<lieae) nálunk
is - 1nínt egész né1netországban -latinnyclvcn iratnak. A vényekbon

megkülönböztetjük a) a gyógyhattinyt vagyis a

fűszert

(hasis) b)

az alakJ{épzö szert (constitnens, cxcipiens, vehiculn1n) és e) a javító

szert ( eorrigens), mely utóbbi a gyógyszer ízét, szag{tt, vagy ·küle~ j~tj~
.
A vényeken minden szónak teljesen kiírva .kellene állni; miutá.n azonpan ez ritl\:án történik: 1neg, ennélfogva szi.ikSéges, hogy a

-
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vénykészitö ismeije az orvosok által a vények irásánál leggyakrabban
használt röviclitésekot és azon jeleket, melyek minclekkorig nem mentek ki egészen divatból.
jf

Ewn röviditések és felek következők:
aa

Ax.

29
!. a . .
long.
Libr.
1nagn.

m. f.

ana; egyenl(mennyiség.

axungia; zsír. _

m. p.

ballle11111 vaporis; gőzfürdő.

]\'[.

CUlll,

01.

e. e.
e. e. m. cl. s.

concisa contusa j összemetélve és törve.

Pug.

conttAsa el concisa 1nisce, da, signa.

p. aequ.

Ch. e.

charta ccrata; viaszos papir.

P·

colatura ; szüredék.
coque, coquat111"; főzd, fözessék,
dosis ; adag.
clentm· (clispensentur) tales doses ; adassanak ily
adagok.
clecoctum ; főzet.
clecocto-infusum; füzetes forrázat.
cletur in cluplo; kétszeresen adassék (készittessék).
clepuratus ; tisztított.
detur usui noto; tudva lévő (utasitás szerinti) hasz~

P· e ..
P· m.

B. V.
e.
e. e.

col.
coq.
cl.
cl. t. cl .•
Det..
Det. inf.
D. in 2plo.
clcp .•
D. u. n.

cornu cervi; szarvas-szaru.

nálatra adassék.

D. vagy cliv.
D. in p. =les
Disp.
Dr. vagy clr.
ext. s. cor.
ext. s. !int.

f.
Fict.
FI.
Fol.•
G. vagy gm.
Gtt vagy gtt .
Hb. .
Hb. fi.
inc.

inf. .

clivicle v. clividat1w; oszcl el v. osztassék el.
divicle in pal'lcs aequales; oszd egyenlő részekre.
clispcnsentm·; szolgáltassanak ki.

tl1·aclt111a; nehezék.
cxtencle supra coriu111; kend irluíra (bőrre).
extende sup1·a linteutn; k:cncl vászonra.
fial ; legyen.
fictile; tégely.
{lores; virágok.
folia ; levelek.

g1un1ni; mézga.
gutta ; csepp.
herba ; fii.
herba f/oricla; virágzó fü.
incidátur; inetszcssék: 'yagy vágassék: 'össze.
inf11s111n v. infmule ; ön telék, forrázat, vagy
önts rá.

pct. .
pp v. ppt.
q. s..
q. y.
Rp. v. Rec.
rft. .
rftss.
s. f ..
s. q.
Scr.
s. s. n.
sp.
Sp. V.
scat..
Tinct.
Unc.

v.

3·
3·
3

+

ó·

0)
0
0 rnnt ..

\l

lege artis; 1niíszabály sze1:int, miiszribályosnn.
longituclo; hossza (valaminek).
libra; font.
1nagnitudo; nagys{Lg.
111isce, /lat; v. niisceanlur fiat; 1teYerd össze, és
készits (legyen) belőle.
nutssa pilu.laris v. pilula-t·uni;
1uisce; k.everd.
olcu11i; olaj.
pugi/lus; annyi, mennyit három ujj között fölvehetni.
partes aequales; egyenlő részek.
ponderis; súlyu (labclacs-vényeken).
pondu s civile ; polgári súly.
pondus medicinale; gyógyszert:íri (gyógytani) súly.
praecipitatus; lecsapott.
vraeparalus; porrá dörzsölt.
quantu1n satis; mennyi elég.
qua.ntu1n vis; a mennyit altarsz.
recipe; végy.
rectificatus; tisztázott.
1·ectificatissi1nus; legtisztázottnbb.
sub finem ; vége felé.
sufficiens quantitas; elegendő 1ncnuyiség.
scrupulus; terccs.
signa suo 1101nine; jelcztl snjAt nevével.
spiritus; lang, lé!; (néha species; elegy).
spiritus vini; borlél.
scatula; clobosz.
tinctzwa; festvény, Iéloldat.
uncia; obon.
~'itruui; iivegpalack..

uncia; obon.
d1·a.cluna ; nehezék.
scrupulus; terecs.
aciduni; sav.
antinionúun, stibiuui; dárdany.
argentuni; ezüst.
au.runi; arany.
aurantiu1n; narancs.
aqua; viz.

-
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calcaria; 1nészcny-élcg, inész.

~

cuprluu; rdz.

e]

'!(..

v
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az illető renclclö orvos nincs helyben, úgy a legközelebbi orvos véleménye kérendl'i Id. Ha ehhez sem juthatni, úgy a vénykészitö saját

{erruui; vas.

tndo1nányos is111ercte és tapasztalata szerint j{ujon el, s az igen nagy

ltyclrargyruui; higany.

adagot a szabályszerüleg megállapHott legmagasb adagra szállitsa le.

praeci11ltatus; lecsapott.

sub/ima/us; föllengitett.

"°"
C3

e
~

vulvis; por.
sal; só.
sulfur; 1tén.

(B.,_,.

vitriol1un; gálic.

i:;i

tartarns;

z

?
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borkő.

A súlymértékek.

3) Az adag (dosis), vagy a gyógyszernek egyéb allrnlnmzási
módja.
4) A beteg neve.
5) A rendelő orvos neve.

0

"'
;..
0
0

Gra.num, szeincr
Scrupuhts sc1nis, fél-tcrccs
Scrupulus, tcrecs 1

Drachma., nchczék 1

3

Uncia sculis, lat,

3,1.

Ila a vényre „c_itoa vagy „statin1't van irva, úgy aZ minden hala-

dék nélkül gyorsan készitendő el.

Ha a vénykészitö azt találná, hogy a vény valamely pontja érthctlcn, vagy a súlymcnnyiség bizonytalanul van rajta följegyezve:
úgy a vényt a beteg tudta nélkül személyesen vigye el, vagy a kellő
kérdésekkel ellátva boriték alatt küldje vissza az orvosnak áttekintés és kiigazitús végett. Hasonló módon já1jon cl, ha az orvos valamely erősebb hatásu gyógyszer legmagasabb rendelhető adagján tullépctt, és ezen súlymennyiség mellé nem csatolt fölkiáltó .jelt. Ha

3

3,:1

3

Dra.cluna. se1nls, fél-nehezék,

Uncia, obon,

llfinden vény el legyen látva a rcm1elö orvos snjátkeziileg aláirt
nevével, és a rendelés napjtínak. számával. Ne1n orvos által irt, s 1n~í
solt vényekre nem szabad gyógyszert kiszolgáltatni. Azon tökélyes
vényekre, melyeken hatásosb anyagok, mint luínytatók, erős hashajtók, s átalitban oly anyagok vannak rcm1elve, melyek a gyógyszerkönyvben t-el vannak jelölve, e gyógyszereket csak egyszer
szabacl kiszolgáltatni, s ismétlésök az illető orvos uj rendelete nélkül tilos.
·

részét képezi az osztrák kcreske-

4

deln1i fontnak_-, s i.gy 24 latot tartahnaz. Felosztűsa a k:isebb súlyrészck.re k:övetkezö :

!tora; óra.
tinctura; léloldat.
plumbum; (Satumus); ólom.

A tökélyes vényen, mint a törvény kiv1ínja, föl van jegyezve:
1) Annak kelte (datum) valamint a hely is, hol irntott;
2) A gyógyrendelvény (formula) latin nyelven, mely Rec. vagy Rp.
bctiikkcl kezdődik.

3/

Az osztrák gyógyszertári font

3 fi

Libra sc1uis, fél-font, '(/. 11
Libra., font,

t/(.

'.!:l
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2,1

96

-

-

1

1

10

1

2

20

1

1 1/:

3

30

2

3

6

60

8

12

2.1

2·10

16

2,1

•18

·180

96

144

288

28801

192· 288

57G

57601

A részsúlyok. n1ég kövctk.ezöleg is neveztetnek::
S e n1 i un e i a vagy sc1nuncia (= unc. ~). Se1nidracl11na (dr.~).
Scsqtiiuncia (unc. V,). Semissis (~), triens (t), quadrans (-}), sextans
(h), octans ({), decima efü) grani.
A következő súlykifejezések ritkábban hasznitltatnak:
= 1 obon
Fj. fasciculus

l\íj. 1nunipulus .

=

Pj. pugillus
l\I~j. mensura (Quart)

=

-?:-

„

nehezék.
= 36 obon.
(viz).
Egy osztrák pint lepárolt viz 40 obonnak felel meg.
Egy osztrák pint legtisztázottabb barlang 32 obonnyi súlynak
felel meg.
,}

32
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· A gramin-sítlyok (francia súlymértékek) egységeül a gramm e
szolgál, mely 13,7139 osztr:'tk gyógyszertári szemerrel egyenlő.A szerint, a n1int ezen egységet 10, 100, 1000 sz::Ílnok:k.n.l szorozzuk: vagy
elosztjuk, szúr1uaznak: a kisebb vngy nagyobb súly1nértékek:.
I{ilogran1111e llcctugr. Dccagr. Grauuue Dccigr. C1cutigr. niilligr.

(Klgr.)
1

(Hetgr.)

-

10
1

(Grm.)

=

(Ctg.)

=1000000
- 100000
10000
1000
=
100

Ezen államokban
következő

gra.mmoknak felel zneg:

·-~ ~
0

N
•

...:;:
i'.l1::

29,815 3,727
30
3,750
31,003 l,875
31)250 3,906
33,007 4,376
29,232 3,654
31,250 3,906
28,735 3,592

1,2G2
1,250
1,291
1,302
1,459
11218
1,302
1,197

Oiú621
0,0625
0,0645
0,0651
0,0729
0,0604
0!0651
0,0499

-

.!4 ~

~e

E"~

s

eaoe

t s e~
"".
~ t:
tl ~ tE !:>

"'
B:tc1en
357,780
Bajororsz:tg.
360
Anglia*)
373,24'!
IIollandia és Belgiuin
375
Austria
420,009
l'oroszorsz:tg
350,783
l"rancziaorsz:íg
375
Spanyolon:;zltg.
3•!•!,822
Oroszhon, Schweiz,Né1ncthon legtöbb vÍlrosa
niirnbcrgi gyógyszertári
súlyt hasznlllj11, iuelyhöl: 357,!l5·i
D:'utiit és I:Iesscn .
357,G69
SYédorsz:í.g ,
3§6,437
Felső Olaszorsz!Lg
(Sardinia)
331,961

N

20
20
20
20
20
20
20
24

íil

~";;

""

116,099
·16
115,431
115,360
113,714
16,420
15,360
120,081

-~

~ll

-g~~
~-"
~;;;

=

?'

408,8
411,4
425,1
428,5

480
400,8
428,5
394

"

1
1
1
1
1

congius
octarins

-

fluichmcia

-

29!829 3,728 1,2·!2 0,0621 20 116,1031409
29,805 3,725 1,241 0,0620 20 '16,116 408,7
29,703 3,714 1,238 0,0619 20 116,155 407,3

27,663 3,458 1,153 jo,o.1so 24 120,815 379,3

8 octnrins és 3785 gramm lepárolt viz fér bele.
20 flnicluncia és 473
"
"
" ")!
8 fluidrac hmn és 24

3 "
"
minimmn körülbelül egy cseppnek felel meg.
fluiddrach1na= 60 1niniu1um és

"

"

"

" "

"

"
)!

*) Az angolok a folyadék iucnnyiségét ncn1 mérlcgcn 1 hanen1 iinnértékek se~
gélyévcl hutározz:lk n1cg. Gyógyszcrt:íri inértékegységtil a régi gallonc szolgiH
mely congiusnak neycztetik.

miről

a vénykészitö

A mérlegek
kétfélék, u. m. göngy- és kézi mérlegek (Tarir- uncl Handwagen.)

•:::'

===

súlynak legyenek 1

netn szaba.d azol~at n1aró vagy érdes anyagol(k:al tisztitani, mert

10
1
A gyógyszertári súlyok különböző országokban különbözök. A
k.övctkezö tlibla ezen k.ülönbözö súlyok.nak_ francia gran1m- és az osztrák: gyógyszertári súlyokrai c'ttYételét fOglalja tnagában.
egy j egy
en-y
nehe"'
zék /terecs sze1uer

kellő

ezáltal könnyebbek los~nek; nem kell fényleniök, csak tiszták legyenek; ezt pedig tökélyescn elérhetni, ha azokat kevés ecettel
savitott borszeszbe teszsziik, s azután egy ruhával szárazra töröljük.

1 =

egy
obon

A súlymértékek

meggyözüdést szerezzen lnagának:, lnielött azok:at használatba venné.
Ha sznbályszerii mintasúlyok: nincsene1( rendelkezésére, l1gy más sú·
lyokkal hasonlifaa azokat össze. Az 1 obonos súlynak példán! ép

annyit kell nyomnia, mint mennyit i obon1 2 nehezék, 2féh~ehezék
és 3 terees együtt nyom.
E súlyok a gyakori használat által bemocskolóclnak. Ilyenkor

(l\Illg.)

100 = 1000 =10000 =100000
10 =
100 = 1000 = 10000
1 =
10 =
100 =
1000
1 =
10 =
100
1=
10

Egy
font
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A göngymérlegek állványon függnek, s lapos esészéklrnl vauuak ellátva, mig a kéziek mérés alkalmával ollójuknál fogva az
njjak közt tartatnak.
A mérlegek jók legyenek; s különösen a kézi mérlegeknél
minden mérés előtt meggyőzöcljék a vénykészitö artól, miszerint a
mérleglrnrok tökélyes egyensúlyban vannak. (A jó mérleg tulajclonait láscl a természettanban a mérlegről irt cikkben.) A göngymérleg1 mely hig keverékek készitésénél használtatik, oly érzékeny
legyen, bogy legalább 5 szemernyi túlsúly egyensltlyi állapotából
kimozditsa. Legyen ezenkiviil egy-két nagyobb, s több kisebb különböző nagyságú kézi mérleg 1 obon, i obon, 2 nehezék, 1 nehezék,
1 terecs, 5 és 1 szemernyi súlymennyiségek lemérésére. A mérlegkarok ez utóbbiaknál sárgarézből, a kisebb kézimérlegek csészéi
szaruból, elefántcsontból vagy ezüstből legyenek készitve.
A mérlegek tisztán tartassanak, s e célból csontliszttel behintett, s borlanggal uedvesitett szarvasbőr-clarabbal tisztittassanak. Ha
az aeélvápa megrozsdásodott volna, e rozscla kis faszálkával óvatosan eltávolittassék' s helye mandolaolajjal és finom szénleporral
(graphit) kenessék be.
Az eclények.
A kiszolgáltatásra kész gyógyszerek üveg, poreellán, kőanyag (agyag)
fa, vagy papir edényekbe töltve aclatuak ki a közönség használatára.
Az oly gyógyszerek számára 1 melyek a világosság befolyása
által szétbomló anyagokat tartalmaznak' minők : a h " 1van y
(Chlor) s ezüstolclat: sötét sz!uii üvegek (hyalithiiveg, -vitrmu obsi.11. 9yóVY'"' t1Hl. ofopuon.
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dianum) vagy benzinben oldott asplrnlttul bemázolt, vagy vég1•e, fo.
kete papir;·al bevont üvegek alkalmazandók.
Ezen üvegek szája paradugaszszal záratik el, mely a dugasz.
nyomó vágy dugaszfogó által, és nem n fogak közt pllhitandó meg.
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gyanta darabosan válik ki, s vagy az üveg falához tapad, vagy
pedig a folyadék fölszínén gyül össze. Jlfegjegyzendö továbbá, hogy
a gyanta-oldattal keverendő folyadék legkevésbbé se legyen meleg.
A chiuoidina léloldatából vizzcli keverésnél a chinoidina darabosan, válik ki ; ezt ·csup,\n az által hárithittni el, ha e léloldatot előbb
szörppel keve1jük.

:l.. Belsöleg alkalmazandó gyógyszerek.
Kererrkek (Jfüturne).

1

1

1
'!

\,

1

Ezen nevezet alatt közönségesen eseppfolyó, belső használatra
rendelt gyógyszereket értünk, melyek vagy csupán folyékony anyagok keverékéből, vagy pedig vonatok, sók s egyéb szilárd anyagok
vizbeni oldatából állanak.
A folyékony anyagokat e célm mindig mérlegen és nem ü~
mértékekben kell lemérni; kevés kivétellel mindig a kisebb menny 1ségben rendelt folyadékok töltendők előbb az üvegbe, s fokonként
ntánok n nagyobb mennyiségben rendeltek. Ugyanez áll akkor is, ha
valamely folyadékból bizonyos számu cseppek adandók a keverékhez j
mert ez esetben ha néhány cseppel több esnék. véletlenül az üvegbe,
nem vagyunk ·kitéve azon kellemetlenségnek, hogy az. egész keveréket mint használhatlant kiöntsük. A folyadékok 1 terecs mennyi-.
ségig cseppenldnt adhatók az üvegbe, s ezen esetben az aethertartalma folyadékokból 40 cseppet, a barlangos folyadékokból és
a vizuél faj könnyebb illó olajokból 30 cseppet, a vizes folyadékokból 25 cseppet, a viznél nehezebbekböl pedig 20 cseppet számithatni egy te re e s re. A cseppegtetésnél az edényt olclaliíra
forditjuk, a mcgnedvesiilt .dugóval az etlény nyakának belső alsó
felületén egy nedves vonalt húzunk egész a külső szájszélig, a ne<lves dugót ezen nedvesitett szájszélhez tartjuk, s a cseppeket a dugón
lefolyatva ejtjük: az. üvegbe.
Keverékek oly bor langos folyadékokkal, melyek.
g'yantákat s egyéb ha.sonló anyagokat tarta.1- .
maznak oldva.
·
.„
Ezeki~cli kd~~itcisc . ltönn)·ii, Í1a a kCveré~h~z -egys,z~~smind, valamely szörp is rendeltetett. Ez esetben először a szörpöt, s eiut~n
a gyautanemii anyag oldatát mé1j\ik az' üvegbe; • miután a két
folyadékot rázás által összeelegyitettük, hozzá adjuk a . .többi viz11emü folyadékokat. Ha szörp nem volna rendelve,, ez. esetben a gya~fa
oldatát adjuk e vizes folyadékokhqz; .mert ez által a gyantl\ finomabb állapotban viilik ki és egyenletesen oszlik szét a· foly11dékban; mig ha JI!egfor(litva, a vizet öntjiik a gyantll;~ldáthoz, ,a

Keverékek vonatokkal és besüriteit növénynetlve kkel.

„'

A nem folyékony vagy por-állományu vonatokat az e céh-a
külön használandó vonat-lapocokon (Extraktspatel) mé~jiik le. E
lapocok egész hosszttkban laposak. Kenőcs-lapocokat e célra allrnlmazni nem szabad. A föloldást öntövel ellátott mozsárban végezziik,
melyben .a vonatot eleinte kevés, később nagyobb mennyiségével
dörzsöljük el a gyógyszer-vivőül (vehiculum) szolgáló folyadéknak.
Ha ezen folyadék forró, a föloldás annál gyorsabban megy végbe,
s ezért a rendelt vonatot - ha az nem pornemü - úgy is fölók1liatjuk, hogy forró vizbe teszsziik, s abban kavarjuk.
Igen kis mennyiségben rendelt vonatok a szemer-mérlegen egy
darabka papiron mérendők le, miután a mérleg músik csészéjére
egy hasonló nagyságu drirab papirt tettiink.
A pornemü vonatok mozsárbani dörzsölés által oldassanak föl.
Ide tartozik a Lactucariwn is, mely előbb kétszer annyi cukorral
dörzsölendő el.
A mozsár az oldás után az oldószerrel többször utanöblittessék;
ha az oldás nehezen eszközölhető, úgy szükség azt meleg alkalmazása
által elősegiteni,
A gyantás és olajos vonatok, mint az Extractum Cfoae, Extr.
Filicis maris ciet/1. stb. vizben nem oldódnak; az ily vonatokat
kétszer annyi arabmézga-porral jól eldörzsöljük, s . azután a
vivöül szolgáló' hideg vizes folyadékkal lassitnkint elegyitjük. Ha a
keverékhez szörp is rendeltetett, ez esetben ezt adjuk először a mézgaporral eldörzsölt .tömeghez. Péltfa:
Rp. Ammonii mlll'iatici
Sneci Liquiritiae
A gilisztnmag-vonatot 1 nehezék mézgaaa
d1tas. porral s a rendelt szalaminsóval eklörzsöljük,
· Aqu.ae de.sti atae
azután az édes gyökérvonat siirhedt oklatát;
imc.
sex.
.
. t atJll
l' 1C hOZ~a..
,
.Ü
.
S yegre a h'lCl eg VIZe
E xh'. . ynae
dr. se111is.
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Ugyanigy kezeljük a tisztán borlanggal készitett vonatokat, ha
azok cseppfolyó keverékekhez rendeltetnek, nevezetesen a következöket: Extractum Aconiti, - Bellac1onnae, - Cheliclonii, - Conii
maculati - Cuhebarum, - Digitalis, - Elaterii, - Hyosciami, Lactucae virosae, - Lupuli, - l\Iezerei, - Nucis vomicae, - Secalis cornuti.
Keverékek vizben oldékony sókkal s egyéb hason 1ó t u 1aj c1 o n u anyagok k a 1.
Némely sók, különösen az apró jegcci.i.ek: vagy poralalcuak:, 1nint
péld. a [{ali aceticum, [{alimn jodatum, Ammoniwn chloralum,
meleg alkalmazása nélkiil is könnyen oldódnak vizben; miért
is ezek egyszeriien a keverékhez adatnak s abban rúzás által
ok1atnak föl. A kissé nehezebben oldható sókat, mint pélcl. Natrum
sul{uricum, Natr111n plwsplwricum, iflagncsia sul{urica, Ta1·ta1·11s
natronatus, stb. melegen oldjuk föl. lfa ezen sókhoz főzet vagy
forrázat rendeltetett, úgy a föloldás a forró szüredékben eszközlenclö. A vénykészitönek azonban ügyelnie kell a sónak a vizhczi
aránylagos mennyiségére ; mert a forró viz átalában több sót old
föl, mint mennyit kihült állapotában oldva tartani képes, s a só
egy része ez esetben a kihülésnél jegecekben válik ki az oldatból·
Ha ez elöre belátható, úgy .a sókat nem szabacl melegen föloldani,
hanem hidegen kell azokat finom poralakban az oklószerrel ke'
verni. ICülönösen vonatk:ozik: e szabúly a /{ali bitartaricuni és
Kali sul{uricwn sókra. (Lásd e munka végén a kiilönböző sók olc1ódási tábláját). A Tartarus boraxatus mindig úgy öntendő a
vizes oldó szerhez, mert ha e sót elöbb adjuk az üvegbe, s az•
után öntjük rá az oldószert , ez esetben részecskéi egymáshoz tapadnak, s összefüggö tömeget képeznek, mely csak igen lassan
oldódik föl.
l\fogjegyzendö; miszerint ez emlitett tábla a vizben oldva lé·
tezhető sómennyiségeket 10-15° e. höfok közt adja elönkbé, miért
is a hidegebb évszakban erre is tekintettel kell lennünk; l\Iig
ugyanis nyáron 1 obon viz 2i nehezék Glaubersó! képes ·oldva
tartani, télen a lakszobák hömérsékénél különösen éjenldnt,,.ezen
mennyiség 1,', nehezékre száll le. Ily· alkalomkor , szükséges a beteget figyelmeztetni, hogy a gyógyszert nagyon hicleg. hely~n ne
tartsa.
Némely sók sokkal nagyobb tíiennyiségben oldódnak 1 ha ...egyszerre köziilök többféle rendeltetik egy és ugyanazon keverékben,
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vagy ha sav adatik hozzájok. Igy péld. a [(ali s"l{Ítricúm, sok'
kal oldékonyabb a i1Iag11csia sulful'ica oldatában, mint tiszta
vizben. - 4 rész l\Iagnesia sulfurica 8 rész vizet igényel
föloldatúsúra, mig a következő keverékben már csekélyebb menynyiségben is föloldódik.
Rp. l\Iagnesiae sulfuricae unc. qualuor
Aeidi sulfurici diluti dr. duas.
Aquae destill. unc. quatuor.
Syrupi Rubi Idaci mzc. miam.
JII. et solve.
Ugyanez áll a Natrum sulfuricmn crystallisatmn-ról.
Gyakran erősebb hatásu növényaljak (Alkaloiden) is rendeltetnek keverékekben. Ily esetekben kiilönüsen fontolóra vegyük a növényaljnak az illető oldószerbeni oldékonys,ígút, valamint a rendelt
hozzáadványok mivoltát, melyek sok esetben az oldékony növényalj-sót szétbontják, s abból a kevésbbé oldékony növényaljat leválasztják. Példák oly keverékek, melyek St1'iclminum nitricwn-ot
vizet és Ti11ct111·a Rhei aquosa-t tartalmaznak; vagy növény aljsó k viz és csersavtartalmu anyagok elegyei. Az egyik vagy
másik módon levitlasztott növényalj üledéket képez a keverékben,
s megtörténhetik, hogy ha a beteg nem rázza föl mindig a bevevés
elült gyógyszerét, ezen növényalj egész mennyiségét egyszerre veszi
be ntóljára, mely esethen az halált is okozhat. A gyakorlatban
erre nem hiányzanak példák. Ha a bóditó növényalj nem oldódik
teljesen 1t rendelt oldószerben, a gyógyszerész tartozik erről a rendelö orvost értesiteni.
l\Iikép járunk el akkor, ha nagyobb mennyiségii sót kell vala.
mely lepárolt növényvizben oldanunk, mely utóbbi a melegités foly.
tán illó alkatrészeit elveszti? Ha például 2 obon glaubersó\ (Natrum
sulfuricum) kell 6 vagy 8 obon lepárolt borsosmenta-vizben fölolc1annuk, ekkor a sót a rendelt viz lehetö legkisebb mennyiségében
(ez esetben 4 obon menta-vizben) melegen oldjuk föl, s a kihiilt ol_
dalhoz a mentaviz föumaraclt részét hozzá keve1:jük.
A kénsavas kina-aljat(Chininm1ísul{11ricum)- hanincs
hozzá föloldása végett egyszersminc1 valamely sav is rendelve mozsárban kevés vizzel eklörzsöljük s a keverékhez öntjük. Ha .a
föloldása végett alkalmazandó sav-mennyiség vétele a gyógyszerészre biza tik, ez esetben minden szemer kinalj-sóra 1 csepp Aci dmn
s1llfm·ic11111 dilutum vagy fél csepp Aciclmn hydroc'11o'.:icmn __v:end6,·
A Cltininmn su/furic111n sót e célhól az üvegbe teszszuk, konilbelol
.2 nehezék vizet öntünk rá, melylyel összerázzuk, s csak ezután
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adjuk hoz<t\ a savat. Ha egyszersmincl Extracl11m liqufritiae liq11id.
is van rendelve a keverékhez, úgy ezt elöbh a rendelt vizböl 6-szo~
ros súlymennyiséggel higitjuk, mielőtt a ehinin-olclatot hozzá, adnók,
mert különben a sav és a ehinin a vonat cukrával és gyantás alkatrészeivel egyesülve csomócskúk alakjában uszl"Una a keverékben,
vagy az üveg falaihoz tapadna. Ha e célra a vivöszer mennyisége
nem volna elégséges, ugy a chinin-sút a savval és az édesgyökérvonattal eldörzsöljük mozsárban, s a vivő folyadékkal lassanként
higitjuk. Ezen mütét k.ülönösen szükséges, ha egyszersmind chinoidin-

léloldat és vaskészitmények is vannak rendelve a keverékhez.
Az i b 1 a ny (Jod) igen csekély mennyiségben oldódik vizben
( ';,, szemer 1 obon vizet igényel). Ha hamiblnggal (!Caliumjodatum)
együtt rendeltetik, úgy e két anyagot az üvegbe vetjük, s eleinte
csak kevés vizet öntünk rájok, mely úton a föloldódás könnyen
megy végbe; 1 súlyrész Ií ali11111 jodat111n f súlyrész iblanynál többet
nem képes föloldani. Az iblany továbbá szétoszlatható vizes folyadékokban, ha előbb cukorral jól eldörzsöltetett. Némely iblany-ke- ·
verékek rövid idő alatt megszíntelenednek, ha t. i. az iblany a keverék valamely alkatrészével vegyileg egyesül, mint pélclául a következő keverékben:
Rp. Jodi gra11. duo
Elaeosacchari l\Ienthae piperitae drac!t. cluas.
Aquae destillatae u11c. sex.
Itt ugyanis az illó me11taolaj yegyül az ibla11ynyal. Ugyanígy
hatnak az O/eum Focniculi s néhány más illó olaj.
A cnkor könnyen oldóclik vizben, miután azonban oldata nem
tökélyes tiszta, helyette músfél annyi Syrnpus simplex veendő, míg
az oldószerből e szörp mennyiségének egy harmada levonandó.
Az arab mézgából (Gummi arabicum) hidegen készitett oldatot
tartunk készen, mely célból 1 rész durván tört mézgára 2 r. vizet
öntünk, s ezt gyakori föllrnvarás közben a föloldóclásig állani hagyjuk, a miclön a leülepités után letöltjük a tiszta oldatot; Az üveg
szájára egy kenöcstégelyt horitunk, anélkül, hogy az üveg nyílását
dugóval elzárnók.
Keverékek vízben oldhatlan, vagy nehezen oldható
pornemü anyagokkal.
l\Iidőn oldhaHan porok vannak valamely keverékhez rendelve, ezeket előbb mozsárban kis mennyiségü folyadékkal eldörzsöljük, s miután
ezúton egyenletesen átnedvesültek és szétoszoltak, a keverékkel egye-
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sitjük. Különösen áll e szabály a lflagnesia carbo1iica;. Caloinef es
B11/f111· praccipita!u111-ra nézve.
A p„fvis Ipecac„a11/we rázás folytán is szétoszlik a folyadékokban; arra kell azonban ügyelnünk, hogy a port öntsük a folyadékhoz és nem megforditva. IIIert ha a port először teszszük az üvegbe , s a folynclékot rá öntjük, úgy az pépnemü tömeget képezencl
az üveg fenekén, mely csak nagy nehezen fog ·szétoszolni. ·
A f{a/i bitartaricum (Tartarus clepura!11s, borkő) vizzeli'·rázás
·
által könnyen szétoszlatható.
811/fllr aieratum an!imonii és Kermes minerale vizzel, vagy még
inkább - ha rendelve van - szörppel· dörzsölendők el niozsárbtm.
A k o s b o r - gyök é r p o r a (Radix Salep pulv.) hicleg vizzcl
nyákosan dnzzacl föl, s mint rázás áltnl szét nem oszlatható nyáktömeg az üveg fenekére tapad; mig ha forró vizben oszlatta tik
szét, egynemü nyákot képez. E célból az igen finom· salep-port a
10-12-szer annyi hideg vizet tartalmazó üvegbe vetjük, ebben azonnal jól összeri\zzuk, azután n majdnem forró vizet (v. főzetet) hozzá
öntjük, s ezen elegyet ismét jól összerázzuk. E keveréknek mozsárbani készitése kevésbbé célszerü, mert a salep részecskéi annak oldalához tapadnak. Ha az orvos salep-nyákot (llfueilago Salep)
rendel a nélkül hogy a por mennyiségét meghatározná: ítgy 1 obon
vizre 5 szemer saleppor, a higabbra (IIIucilngo Salep teÍmis) félannyi salep veendő. Salep-fözet (Decoctum Salep Y alatt az or.vos
a fönnebbi módszer szerint készitett salep-nyákot érti.
Keverékek illó anyagokkal.
Midőn valamely keverékhez illó anyagokat például aethert,
o 1 aj e u k r o t (Elaeosaceharum) kell adnunk, e keverék soha se
legyen meleg. A forró só-oldat, a forrázat stb. tehát előbb mindig
jól kilegyen hülve. Ha illú olajok elegyitendők vízzel, úgy ez
utóbbi előbb 40° C. hőfokra melegitenclő, a midőn nz olajjal erösen összerázzuk, s a részben olclntlan maradt olaj-részecskéktől
szürés által elkülönítjük. Ha a keverékhez szörp is van rendelve,
ez esetben az illó olajt cukorral clörzsöljük le, s ezt azután a hideg vagy langyos folyadékban föloldjuk.
A k ám f o r t néhány csepp borlanggal lehető finomra dörzsöljük, háromszoros mennyiségíí arab-mézgával jól összekeverjük,
s a vizet azután kis részletekben folytonos keverés mellett hozzá·
adjuk.
A halvanyos vizet (Aqua Chlori) mindig utóljára
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adjuk a hideg keverékhez, me1·t először az iiveghe töltve, annak
iirét halvanygázzal töltené be, mely a többi folyadékok hozzá töltésénél az üvegből kihajtatván, azon üvegek tartaJm,ít fertöztetné meg,
.melyekből később töltünk hozzá folyadékokat. A chlorviz egyszerü
szörppel és vízzel elegyitve fekete üvegben csak lassan változik
el; .ellenben nyákos anyagok jelenlétében csak hamar elbomlik, és
sósavvá változik át.
A barlang- és aether-tartalmu folyadékokat, melyek illó
olajokat vagy gyantancmii anyagokat tartalmaznak, szinte utólján
adjuk a keverékhez. Ha azonhan szörp is van rendelve, ez esetben ezzel keverendők előbb.

Forrazat és

főzet

(ln fusmn et Decoctum).

Midőn valamely növényrészt leforrázunk vízzel, oly célból,
hogy ez utóbbi annak hatásos alkatrészeit kivorrja, és magában
tartsa: az így nyert folynrlékot forr:\zatnak (i n f u s u m) nevezziik;
ha azonban a gyógyanyagot szinte a fönnebbi célból vízzel főzzük,
a nyert folyadék főzet ( decoctum) nevet yiscl. A forrázits oly anyagolmál jő alkalmazásba, melyek illó alkatrészeiket a főzés által
elvesztenék; míg a főzés célja abban itll mindenek előtt, hogy a
növényrészekből a vonatnemü , nyákos, gyantás s átall1ban a nem
illó anyagok kivonassanak.
A forrázatok készítésénél a kivonancló anyagra porcelliinköanyag- Yagy ón-edényekben forró yizet öntünk, s ezen edényeket jól beföclYc, fél óráig vagy a kihiilésig hagyjuk állani; míg a
fözet-készitcsnél a kétszeres mennyiségben vett vizet a rendelt növényrészekkel ·felényire főzzük be lap'os sárgarézc vagy ónozott rézserpényőkben. Jelenleg azonban mindazon gyógyszertárakban, melyekben az úgynevezett gőzkésziilék folytonosan füttetik, a főzetek,
és forrázatok ezen készíttetnek pállitás útján, és pedig akként,
hogy a növényrészek, kellő mennyiségii forró vízzel leöntve, befödött parcellán- vagy ónköcsögökben a forró vizgöz höhatásának és pedig a főzet készítésénél fél óráig, a forrázaténál negyed óráig
- kitétetnek. A melegítő vízgőz hömérsékének nem szabacl oly
magasnak lenni, hogy általa a köcsög tartalma forrásba jöjjön ;
valamint arra is figyelni kell, hogy a növényrészekre forró, nem
pedig hideg víz öntendő, melyben azok föllrnvarás által tökélyesen
átáztatandók. Ezen készitésmód legjobbnak ismertetett el, s a legtöbb esetben tökélyesen elégséges is a nöYényrészek kivonására.
Kisebb üzletekben , hol a gözkészlilék hiányzik, az úgynevezett
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fazék-fözdét (decoctorium) is használják e celrá. Ez egy réz; vagy
sárgaréz-fedöyeJ ellátott vasfazék, melynek födele a köcsögök fölvétele végett kellő számu gőmbölyii lyukakkal van ellátva.
A sz ü r és r ö !. A főzetnek és forrázatnak a növényrészektöli
elkülönítése sz ü r ö (colatorium) segélyéYel történik. A legcgyszeriibb
s legolcsóbb szilrők ·a természetes (nem fehérített) vászonból metszett négyszögü foltok. E vászon-szüröket a szürésnél az ürmértékiil szolgáló kücsög-alaku parcellán- vagy óneclény nyílására terítjük, úgy hogy közepök zsacskó alakjában az edénybe lógjon le,
mely zsacskószerii mélyedésbe azután a sziirendö főzetet a növényrészekkel együtt beöntjiik, s ez utóbbiakból a vúszonfolt széleinek
szabályszerü összehajtása és betekergetése után, a végeknek ellenkező irányba csayarása által a folyaclékot Iehetölcg kisajtoljuk. Ha
a nöYényelegy mennyisége nagy, ez esetben a sziirőruha négy
sarkát egy négyszögü fa-tartacs (tenaculum) kiálló szegeibe
akasztjuk, s a folyadék lefolyása után a maraclY,inyt sajtó alatt
sajtoljuk ki. .,
A szíirörnhák n:e nagyon tömött viíszonból legyenek készitvc.
A fölaprított és" beszegett darabok hideg és forró vízben legyenek kiáztatva, mielőtt baszm\ltatnának. Erősen színező, vagy
igen szagos főzetek számitra külön - jelzékekkel ellátott - sziirüruhák tartandók. Célszerü a sziirőruhát az ujabban átalánosan
használatba yett porcellán- vagy pléh-szíirökkel helyettesiteni.
Az önt e 1 ék (infusum frigide paratum) készítésénél a növényrészeket 15-20° Ü. höfoJm YizzeJ öntjiik le, S két Órai állás után
a folyadékot leszürjük.
A forrázatos-főzet (i11fuso-decoct um) úgy készül,
hogy " növény-főzeléket a viz felével leforrázzuk, s a leszíirés után
a kinyomott növényrészeket a yjz másik felével felfözziik és ismét
lesziirj lile.
A fő z e te s fo r á z a t n á 1 (decocto-infusum) a még forró fő
zetet a forrázandó anyagra öntjük, s azon a kihiilésig hagyjltk
állani.
I\Iindkét utóbbi készitménynek csak az első (régi) készitésmód
szerint van jelentösége. A gözfürdön készített főzet mindegyik alakot pótolja.
A fözendü gyógyszer-anyagok kellőleg legyenek üsszeapritva;
és pedig e célra ö s s z e vág a n cl ó k: a virágok, leyeJek, füvek,
gyökerek, szárak; összezúz an dók: a magvak és bogyók;
de r e e - p o r (dmva) a 1a k b a n veendők : a héjak, némely fák, a
Radix Ipecacua11!tae, Radix Ratanliiae, Secale cornutum,

-
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Fölforralást igénnyel a Lichen · islandicus és Radix Senegae,
ha t. i. ez utóbbinak főzete rendeltetik.
A növényrészekre a kívánt szüredék mennyiségénél valamivel
több, és pedig az illető anyag minősége szerint 2-3-szor annyi viz

A viza-hólyagot (IchthyocoHa) a koesonya-készités céljából
apróra 111etéUük, s tizszerannyi súlymennyiségii vizzel va_gy b01:r~l
többszöri fölkeverés mellett - mellőzve a forralást - a fololdódas1g
hevítjük; ekkor a cukrot s a többi vizet vagy bort (köriilbelöl
15-20 részt) hozzáadjuk , a fölmelegités után az egészet átszűrjük,
s hideg helyen kocsonyásodni hagyjuk.
A Lichen is/an<lict1s-ból 1 részt j 2 rész vízzel befőzünk 6 rész
szliredékre, ebben 1 rész cukrot oldunk, s e folyadékot lehabzás
mellett 5 részre forraljuk le ; ./r. résznyi vizahólyag vagy Í résznyi
earragheen-zuzmó e készítményt összállóbbá és tartósabbá teszi.
Hasonló módon állitjuk elő e zuzmóból a nem keserii kocsonyát,
csakhogy ennek készítésénél a zuzmót meleg vizbeni áztatás és
hideg vizzeli lemosás által kese1;anyagától előbb megfosztjuk.
Lichen Carraglieen (Fu eus erispus) már 30 rész vizzel
főzve tökélyes kocsonyát acl. 2 rész zuzmót 24 r. vizzel 15
résznyi sz!iredékre főzünk le, ebben 3 r. cukrot oldunk föl , s a
folyadékot néhányszor fölforralva lehabozzuk.
A llelmintoclwrlon (gilisztamoszat, \Vurmmoos) hasonló módon
kezeltetik mint az előbbi.
S a 1e p • kocsonya. 1 rész legfinomabb ~orrá tört. sale_rgyökeret hasonló mennyiségű etlkorral, s azutan kevés h1degv1zzel keverünk, vigyázva, nehogy a keverék darabos legyen; ozt
azután 25 résznyi forró vízhez öntjük , s a folyadékot fölkeverés
mellett vagy fölforraljuk, vagy pedig vizfürdőn néhány percig hevítjük,
s azután 6-8 rész málna- vagy narancshéj-szörppel elegyítjük.
Hasonló módon készíttetik az A r r o w - R o o t-koesonya, csakhogy ennél a fönnebbi folyadék-mennyiségre 2 rész Arrow-Root

öntendő, mint 111ennyit a. rendelt növényrészek: nyomnak, ffiiután
köriilbelől ennyi vizet isznak be, és tartn.nak meg magokban a

ezek

kisajtolús uhín is. Ha még ezután is hiányzanék valan1i a aziiredék:

mennyiségéből, úgy a kifőzött s a sziirőn lévő növénymaraclványokra
megfelelő mennyiségU viz öntetvén, azok kéz között ujra. ·lcinyo~

matnak. A. nyákos anyagokat nem szabad erősen kisajtolni, mert
apró csuszamlós részecskéik könnyen áthatolhatna k a sziirörtthán.
A rendelt sókat, vonatokat, mannát, stb. a még le nem sziirt
forró füzetben nem szabad föloldani , hanem ezt mindig a sziiredékben kell véghez vinni, habár ez által egy második átsziirés lesz
is szükséges; mert kiilönben ezen anyagok részben a növényrészekhez tapadva nehezebben oldódnak.
Áztatás n á l (maceratio) a hideg vizzel leöntött növényrészeket 1 napig, vagy a rendelet szerinti időhoszszig együtt állani hagyjuk, mig p á 11 i t á s (digcstio) alatt valamely folyacléknak emeltebb
hőmérséknéli behntíisát értjük valamely gyógyanyag ra. A pállitási
hőmérsék az alkalmazott folyadékok minősége szerint különböző;
nevezetesen a vizre nézve 50-70° C. a barlangnál 30-40° C.; az
aether-tarta lmu folyadékok legfölebb 25 ° e. hőmérséknél kezelhetők.
Minden sziiredéket ( eolatura) néhány percig ülepedni hagyunk, mely
iclő után letöltjiik azt a netán képződött üledékröl. Kivétel itt a
Decoctu111 rad. Salep (lásd 39-iklapon).

líocsonya. {Gelntina).
Koesonyának (Gallerte, gelée, gelatina) nevezünk oly nem folyékony, egynemii lágy, közönségesen átlátszó vagy áttetsző tömeget, mely megérintve rezgö mozgásba jő, s mely oly összállásu,
hogy kanállal kiszelhető, s a kiszelt darab helyén mélyedés marad
vissza.

Hogy a kocsonya kellő összállásu és tartósabb legyen, gyakran kevés viza-hólyagot vagy fehér enyvet adunk hozzá. A kocsonya készítésénél az illető növény sürhedt (eoncentrirt) átsziírt fő
zetéhez kevés cukrot adunk (ha nincs is rendelve), azt gyönge fölforralás közben lehabozzuk , s miután a folyadék a kívánt mennyiségre befőzetett 1 hozzáadjuk még meleg állapotában a többi rendelt
anyagokat.

veendő.

A fris gylimölcslé-kocsonyák készítésénél 100 rész léhez 1 rész
vizahólyag és 100 rész cukor veendő ; a folyaclékot lehabzás közben befözzük, és átsziirve kihagyjuk hülni.
Ha az orvosi rendelet a kocsonya deritését (elarificatio) kívánná, úgy az illető főzetet hidegen keve1jük Yizzel higitott tojásfehérnyével , s a fehérnye megalvadása után leszűrjük: a Salepkoesonya soha sem deritendő.
.
.
.
Gelatina Ba/sanii Copaivae, Gelat. Oleo Jecoris Asell•,
otei Ricini, nem koesonyák, miért is helyesebben nevezendők
azok szilárdított olajok, illetőleg balzsamoknak (p. o. Oleum
Rieini solidificatnm). Ezek 1 rész cetagyfaggy nnak (Cetac~u';')
5-6 rész olaj- vagy balzsammali összeolvasztása által kesz1ttetnek.

F~Jet,
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(Einulslo. Emulsnm). ·

Fejetu.ck nevezzük a viznck és nyákos vagy mézganemü anyagoknak nunden benső folyékony elegyét az olajokkal, a zsir és
gyanta~iemü anyagokkal . A fejet zavaros, s külsejére a tejhez
h~so11lo. ~zon anyaga~ szerint, a melyekböl készittctnek , megkiilonhoztctunk mag-, ol"'i-, balzsam-, mézgagyanta-, gyanta-, viasz-, és
cetagyfaggyu-fejcteket.

l\I a g - f e j e t e k.
A kövér-olajok at tartalmazó növénymagv akból 1 péld. a mandoh\ból, kcndermagb ól, beléndekmagból stb. azok összezúzása és
vizzcli cklörzsö!Cse által készittctnck . A lemosott magvakra e célból
a fejet-mozsárba ~ résznyi vizet öntünk (1 obon magra 1 nehezék
vizet), s azokat a töröYel ütés és dörzsölés által acldig zírnzuk szét
. a képzödött tésztanemii pépben semmi
m1g
darabos testet som fe-'
dezhetünk föl az ujjaink közti szétnyomásníil. E tészta-tömeghez
most folytonos clörzsölés és kavar:ís közben lassankint és kis részletekben adjuk a szükséges monnyiségii hideg .vizet (vagy főzetet),
melyben azt ezúton szétoszlatjuk. Az elkészitctt tejet azután ruMn útszürjük.
A magvakban tartalmazott fehérnye- és ny:\kos anyagok a rendkivül apró részecskékr e szétoszlott olajt körülburkol ják s a viz1
ben fiiggedve (supenclirt) tartják. Ha a magvakat elöleges nedvesités nélkül zúzzuk össze: így olajuk egy részét kisajtoljuk mely
1
eleinte ugyan a fejettcl keveredik, cle nyugalomban hagyva csakhamar a folyadék fölszínére gyiil.
A mandala-tej - ha csak az orvosi rendelet különösen nem ellenzi - minclig leh:\mozott manclolából (Amygdalae excorticatae) készíttetik. A lehámozáshoz 60-70' C. hömérsékü meleg viz használancló, mely azonnal ismét letöltenclö a mandalákró l.
A mákot (Semen Papaveris album) előbb 5-10 percig meleg
(de nem forró) vizbcn áztatjuk, hogy meglágyitsu k, s a viz letöltése
után szétzítzzuk. Miután ily állapotban a magvak úgy ·is eléggé
neclvesek, a szétzúzás viz hozzáadása néll<ül eszközlend-0.
A fejet-moz sarak. A magfejeteke t sárgaréz-, márvány-,
vagy porcellán-mozsarakban kószitj\ik. Néhány év óta az· úgynevezett fej e t -m o zs ara k sok helyütt használtatn ak; ezek közönséges törő-mozsár alaknak, sajátságos igen ·kemény és szilárd - porcellánhoz hasonló - tömegből készitvék, és 5-9 hilvelyk magasak·

A szürésnél csekély mennyisége elvész a folyacleknak , ·miért
is e vcsztességre figyelve fél-annyival több vizet veszünk a fejet
l\:észitéséhez, n1int iuennyit a n1agvah: súlya ltitesz.
Ha az orvosi vényen egyszcrücn csak valamely mag fejete
rencleltetik, a nélkül, hogy a mag mennyisége meg lenne hatát'ozva: ez esetben az osztri.ík: gyógyszerk. önyv szerint a 111a11clola-, l{:en~;
derrnag-, tökmag-, dinnyemag- és mák-fejethez következő arányban
veszszük: az alkatrészek:et.
1 obon magvat fél obon cukorral s kevés vizzel péppé zúzunk,

s folytonos gyúrás közben annyi vizet adunk hozzá, hogy a szUredék 12 obonnyi legyen.
Amagfejete ket valamint nem szabad forró vizzel késziteni, ép
úgy nem szabacl azokat nagyon melegiteni, miután ez által a növény-fehérnye (Pflanzcnalbumin) mcgalvacl bennök 1 s így a fejet
megromlása gyorsittatik. Hasonlókép kicsapják a fejetekben oklva
lévő fehérnyene111ü anyagok:at a savak: (acida), fé111sók és.borlangoa
folyadékok.
Mag-feje tek kövér olajokka l.
Valamely kövér olajnak fehérnyo vagy olajtartalínu magvakkali fejetitésénél a vizzel nedvesitett magvakat a fejet-mozsárban

tésztává. zúzzuk: ·szét,' s az o~ajt kevés vizzcl folytonos dörzsölés k:özt
k:is részletekben hozzáadjuk:, Inig ezúton egyne1nii tön1eg k:epzö<lött,
inely a k:ellö inennyiségii vizzel higitva nedvesitett ruhún útsztíretik.

Ha azonban a vényen nincs elrendelve a fcjethez adandó olajnak fejetitése (Einulgiren) , úgy azon olajt egyszeríien csak clegyitjiik a fejettel. Pcli!.
Rp. Ernulsionis Arnygilalarum unc. sex.

M.

Olei Ricini

ti.ne. una1n

Syrupi Simplicis

unc. seniis.

0 !aj- és balzsam- fejetek.
A kövér olajok s balzsamok csak valamely nyákos közöttes
szer (emulgens), és pedig legjobban az arabmézga segélyével elegyithetők vizzel. E nyák az olaj részecskéit köriilburkolja, s ezeket a viznemíi folyadékban egyenletesen szétoszolva tartja fönn.
H_awnló, kötöszer a tojásszék. Ha e fejet készítésére.az a!lrnlmazott
0]1,ij súlyának negyedrészé nél kevesebb arab-mézgá t veszíink, a fejet nem leend tartós 1 mig némely olajnál nem is sikerül ; másrész-
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röl 1 súlyrész-olajra sohasem vesziink több mézgaport mint fél
súlyrészt. Az imént mondottakat szem előtt tartva, minden olajos
vagy balzsamos fejet készítése sikeriilni fog, ha ahhoz annyi vizet
veszünk, hogy ennek súlya épen felét ltépezzc az olaj és mézga

összes súlyának. Pé!d. ha 4 rész mamlolaolajt és 2 rész arabmézgaport kell vízzel fejetitenünk, a vízből 3 részt kell vennünk mert
'
ez fele az olaj és mézga összes súlyának.
Kényelmesb áttekintésre szolgál " következő tltbla mely megmutatj~ a i:1ézga, víz, olaj vegy balzsamnak azon aránylagos súlymenuy1sége1t, melyekben azok a fejet-készítéshez veendők:
Olaj vagy
balzsam

Viz

Arab
mézga

~Olaj
vagy
balzsam

16

12

16
14
14
12
12
10
10
8

8

6

10

4

5
5

8
6

10.~

s;...
9

7-!-

7~

s;„

.

6

5
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.7

7

3i

6
3
5

2'~

4
2
3

4
4
3
3
2
2
1

l

Arab
mézga

Viz
3}.
3'
31
3

. 1-1,-2t

....
•

2!.

2f.
l,f.
1~

..

.

l}.
-.-35 .

••

1'

2'
1

. 1*
,...
1
1

~

.

1

~

...f

Az olaj- vagy balzsamfejetek három különböző módszer sze.
rint

készíthetők.

Az e 1s ő és minden esetben legbiztosabb módszer a következő:
a mézgaport a vízzel hígas keverék-mozsárban folytonos kavarás
által kellőleg összeelegyitjük, s miután ez megtörtént, az olajt
vagy balzsamot egyszerre hozz:iadjuk, s további kavarás· által tökélyesen fejetitjük, mi közben a lrnvaróhoz. s a mez.sár falához tapadt
mézganyákot letisztitjuk, s " péphez keve1jiik. Három perc alatt
k~sz _ezú:on a fejet, s ha allrntréazeit a fönnebbi arányban vettük,
11und1g sikerül.
A m á s o dik módszer abban áll, hogy a mézgaport a mozsár,
~a tesz~zük, az olajt vagy balzs~mot rá töltjük, s ezután a.vizet
~~y adjuk hozzá, hogy ez az olaj által köriilburkolva a mézgát ne
ermthesse. E három anyagot most rögtöni gyors ,kavai:ás által egye„
sitve fejetté elegyítjük.
.
. ·· .
. ·: : ·

A harmadik módszer szerint az olajt vagy balzsamot összedörzsöljük a tnézgnporral, s a vizet ezután egyszerre adván ~ozzá,

kava1:juk.
Ha u fejet-alkatréozeket ez útakon tejes egynemü tömeggé
egyesitettiik, melynek fölületén olajfoltok többé nem láthatók, mit
különben már 1L kavarúsrnll hallható saj:ítságos csattogásból is megismerhetni: úgy a fölös víznek egy részét folytonos kavarás mellett
apró részletekben hozzá adjuk, az elegyet az üvegbe öntjük, s a
viz maradékával a mozsár oldal:ín mamdt fejetet utánöblitjük.
Az első módszert inint lcgbiztosabbat e1ncltük: ki, habár a két

utóbbi szerint is kitünö fejeteket készithetni. Megjegyzendő azonban, hogy a gyakorlatban tapasztaltatott, miszerint az O/eum Ricilli
és Balsamwn Copaivae a 2-ik és 3-dik módszer szerint nem mindig
fejetithetö, mig az első szerint ez mindig sikerült.'
További hozzáaclványok a fejetekhez. J\Iiután a
fejet kellőleg higittatott, csak ezután szabad abban sókat, szi\raz
vonatokat és egyéb anyagokat oldani, rngy hozzá elegyíteni, különösen az olyanokat, melyek a vizet jelentékenyen szíják magokba. Ezen anyagokat előbb vizben oldjuk, vagy eldörzsöljük, s azut{m adjuk a fejethez. Ha e szabályra nem ügyelünk, úgy az ily
testek elvonják a sürhedt fejet vizének egy részét, miáltal az clöbb
kötve volt olaj reszben kiválik.
·
Feltünöleg gyorsan következik be ez a korpafümng (Lycopodium) hozzáadás{mál. Miért is ha az olajfejethez Lycopodium rendeltetett, külön készítjük el az olajfejetet, s külön dörzsöljük le
vízzel egyenletes fejetnemü folyadékká a nevezett port, egyesítvén
ezekután a két fejetet.
Ha valamely olajfejethez perui b "1 zs a m (Balsamum peruvianum) is volna rendelve, ez esetben az olajt előbb a fönnebbi szabály szerint fejetitjük, s csak ezután adjuk hozzá a mozsárba a
balzsamot, súlya ? részének megfelelő vízmennyiséggel, s kavarás
által egyesitjiik vele.
·
Ha a fejet készítése alkalmával összefutott, azaz: ha az olajos
rész tejföl alakjában ltivált, többé az n1eg· ne111 javitható.
V alahá.nyszor az orvoJi vényen nin.cs a mézga mennyisége n1eg~

határozva, mindig félannyi veendő belőle, mint a men11yi olaj vagy
balzsam rendeltetett.
A tojás széke vagy sárgája szintén használtatik kütszeriil. Ezt
·egyszerüen eldörzsöljük a rendelt olajjal mozsárban, s a tökélyes
elegyítés után hozzá kevei:jiik kis részletekben a vizet. Egy tyuktojás s:lrgája két ·nehezék arabmézga pornak felel meg.

-

48

-

11! é z g agy a n t a-fej e te k.

A n1ézgngyanták - nevezetesen: a Galbanutn, Attunoniacutn,
Afy1·rlia, Gutti és Asa foetida. - sok mézganemü anyagot tartalmaznak gyantás alkatrészeik mellett, miért is nem szükséges elkerülhetleniil, hogy azoknak vizzeli fejetitésénél külön kötszerek alkal111aztassanak.
A tisztitott mézgagyantát mindenek előtt hideg mozsárban finom
porra dörzsöljük, (melegebb évszakban e mütétet 1-2. csepp mandolaohrj hozzáadása által könnyitjük). Ezután a vizet kis részletekben és folytonos dörzsölés közt adjuk hozzá mindaddig, mig a keverékből egynemü tészta k0pzödött. E tészta-tömeget azután több vizzel
higitjuk, a leiilepitett tejnemü folyadékot letöltjük, s a visszamaradt üledéket ismét fejetitjük uj viz-mennyiséggel.
Igen meleg nyárban, midűn a mézgagyanta nagyon lágy, ezt

aprá.nké1;t ". vizet.. A guajúk-fejct sürhedtsége szerint többé vagy
kevcsbb? kekes szmü, •;1ely• rövid iclö mnlva zöld színbe megy át.
A Ja 1a P Pa-gyanta! hamozott édes mandolával zúzzuk össze
cgync~1ü tésztává, melyet azután óvatosan 9szlatunk szét igen hideg v1zben vagy cnkorszörpben. 8-10 szemer gyantára 2 mandalát veszünk . .Ezen fejetböl a gyanta azonban csakhamar kiválik.
Illó olajokkali fejetek.
Ezek nem tartósak, s ezért csak nagyon ritkán rendeltetnek.
A_z i'.'.ó olajt pélcl. a terpetinolajt a sürü · mézganyákkal vagy tojás
sarga,p\val mozsárban egycsitjük, lassankint atlváu azt e kötszerekhez. Egy lat olajra ugyanannyi arab-mézga vagy két tojí•s-sárga
veendő.

darabokban teszszük a k.cverék~1nozsárba, meglocsoljuk. kevés viz~

zel, s a mozsarat lrnvarójával együtt mérsékelt meleg helyen tartjuk mindaddig, rnig a mézgagyanta méz-lúgyságot nyert. Ekkor
kis részletekben hozzáaclott meleg vizzel dörzsöljiik cl, s ekként
jó fejetet nyerünk belöle.
Rendesen mézga vagy tojás széke rendeltetik a mézgagyantafejet kötszeréül. Ez esetben a mézgagyantát lehető finom porrá
dörzsöljük, azután félannyi mézgaporral s ugyanennyi vizzel dörzsöljük hosszabb ideig, végre a tökélyes elegyedés után lassanként
a viz nagyobb mennyiségével higitjuk. Ugyanígy júrunk el a
tojás sárgájának allrnlmazásánál, melyből fél obon mézgagyantára
egyet használunk el. Ha nagyon lágy a gyanta, úgy azt - mint
fönnebb emlitűk - gyönge melegités itltal félig folyóvá lúgyitjuk,
n mézgaporral vagy tojás-székkel elclörzsöljük1 folytonos kavarás
közt kis részletekben hozzákevert meleg vízzel higitjuk,. s a kavarást a kihiilésig folytatjuk. A tojás-szék alkalmazásánál a viz
hőfokot túl ne haladja.
hömérséke a 60°

e.

Gyanta-fejetek.
Ide tartoznak a Te1·ebinthina veneta, Resina Guajaci, Resina
Ja/appae stb.
A te r p etin sürü mézganyéklrnl valamint tojás-székkel könnyen
fejetithetű gyöngén melegitett mozsárban, és langyos folyadékokkal.
1 Int terpetinre 1 lat arabmézga vagy két tojás:szék veendő.·
A G u aj á k - gyanta finom porát fél annyi arabmézga·porral dörzsöljük el 1 s folytonos clörzsölés mellett hozzá elegyitjiik
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Kámfor-fejet.

.

A_ luim.for fojetitésénél azt néMny csepp borlanggal meguedve-

s1tvc igen fino1n porrá dörzsöljük, azután tizszer annyi arabn1ézga-

p~rral kevc1jük, s kis mennyiségii szörp Yagy viz hozzáadása által
foJelté elegyitjük. A toj:ís-székböl 5-30 szemer kámforra 1 tojásé
vecndií.

-:

. I_fa ol~j- vagy bnlzsam-fojethez van ldmfor rendelve 1 iígy ezt
poritasn u:an a re.mlelt ?lajban vagy balzsamban dörzsölve föloldjuk,
s ezen olajt azutan n feJet-készités fönnebb leirt 3-ik módszere szerint kezeljük.
Vilany-fejet (Phosphoremulsion).
.
Ez a v'.la'.1~ ~eszélyes hat:isa miatt igen fontos gyógyszer, miért
~s annak kesz1tcscre a legnagyobb gondot kell forclitammk. - Az
itatós papirral jól leszáritott vilanydarabkát egy üvegcsébe tevén
száz súlyrésznyi mandola- vagy mák-olajt töltiink rá s ebbe~
fölol'.ljuk az által, hogy az üveget többször mártjuk m~leg vízbe.
A k'.hült v.ila:1!tartalm:1 ol'\it i~ost mézga és viz segélyével sznbályszeruleg feJell!Juk. A v1lany-feJelet - ha mindjárt m:\sképen rendelné is az orvos - csak ezen módszer szerint szabad készíteni.
Viasz- eacnovaj- és cctagyfagyú-fejetek.
A viaszfejetet úgy készitjük mint az olaj fejeteket, azon különbséggel, hogy a viaszt megolYasztott folyékony állapotban alkalmazzuk, a. n;o:sai:at p_edig k~varójával egyiitt, valamint a ·szükségelt
menny1segu vizet is annyirn megmelegitjük, hogy a folyó viasz a
A gyógysz. tucl, ala1l'VOn,
4

5() -

fojctités.folytán. meg ne szilárduljon; tóvábbá l rész viaszra, 1 i•ész
arabmézgát. és 1 !- .rész. vizet vesziink. Péld.
Rp; Cerae flavae draclwias duas.
Liqncf. leni calore, adde
in mortario calefacto
Mncilaginis .Gummi arabici calcföctao mic. wiam.
Aquae fervidae unc. tres.
Syrup. Altheae 1mc. u;iani.
l\f..D. U.
A keverék-mozsarat törőjével cgyiitt annyira mcgmclcgitjük,
hogy kezünk alig allja ki. Egyúttal 2 nehezék mézgaport és kis
üvegben külön 3. nehezék vizet lemérlink," a :2 nehezék viaszt pe~
dig kis porcellán:cs<Íszében megolvasztjuk. A mézgát a mozsárba
öntjük, a töröveli dörzsölés által átmclegitjiik, a megolvadt viaszt
rá töltjük és összckcvc1jiik; a 3· nchezéknyi vizet most a porcellán·
csészéb.en felforraljuk , (ugyanabban, melyben a .viaszt. olvasztottak )
ily forró melegen egyszerre a mézga s viasz elcgyéhez töltjiik, és tartós kavarás által ezzel cgynemü szép fehér fejotté elegyítjük. Ezen
fcjetet a kihiilés után 3 obo.n és 3 nehezék hicleg vízzel lassanként
higitjuk' s ezúton igen szép fehér manclolaolaj-fejcthcz hasonló
folyadékot . nyerünk ; mig ezen készitésmód. egyes részletcii·e nem
figyelve, kevésbhé sikcriilencl azt kivánt minőségben elöállithatnunk.
Megjegyzendő, hogy habár az orvos fehér viaszt ~endelt is,
azért mégis csak sárga viasz (Céra flava) veendő e célra, mert ez
tökélyes fehér fej etet ad, mig a fehér viaszból nemcsak hogy ritkán készithe.tni jó fejctct, hanem ez· annak csekély faggyú-tartalmánál fogva többnyire avas ízii lesz.
A cetagyfaggy{t (Cetaceum) és cacaovaj (Oleum s. Butyrum
Cacao) hasonló módon fejetitendök mint a viasz.

Telitckek •. (Snturátiones),
Te 1i t ék e k alatt a vénykészités milnyelvén a szénsavas aljak
és savak higfolyó kevei'ékeit értjük, melyek elegyedésök következtében elveszt<ik ltígaljns (aléalicus) vagy savanyu· vegyi· tulajdonaikat, és a kiszabadíto tt szénsav egy részét elnyelve tartják.
Valamely teliték gyógyértéke átalítbrm heveny készítésétől, és
megfelelő .szénsav~tartalmától függ, mely utóbbi annak kiilönös
kellemes ízt. kölcsönöz. A vegyi kémpapir színére alig hasson, azaz
lehető közönyös (neutralis) legyen, s szénsav-tartalmánál fogva csupán akékkémpa pir színét változtas.sa - de csak m ulé.k.o nyan-,-,
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vöfösre. ·Nem szükséges annyi siénsavát tai·talmnzmrt; hogy emiatt
mint a champagnei bor pe~segjen, 'mindazáltal. a vény)< ész i t és
szabálya i sohasem engedu~k meg, hogy vÍdamely
teli ték m o zs ar akban•ké szi t te s s ék, vagy át szilres s ék.
Hogy valamely telítéket szabályszeriileg készíthessünk el,
sziikséges, hogy a széns1was sókat és a savakat kisérletek által
megállapított aránymennyiségekben és oly tiszta állapotbai1 elegyitsiik egymással, hogy az összeelegyités után egymást kö!C'sönösen
tökélyesen telitsék, s a telítés után ne kelljen azokat megsziírni: ··
A mi a mennyiségi arányokat illeti, melyekben az orvosilag· e
célra rendeltetni szokott szénsavas aljak és savak, egymást. kölcsönösen telítik: ~zek a vegysítlytan (Aequivalentenlehre) tör'.'Efnyeinek alapján számitandók ki ; különben némely sav'tartalmu folya'
dékoknak a pharmacopoea szerint oly sav mennyiséget kell tartalmazniok, hogy valamely szénsavas Iltgalj-só bizonyos. mennyiségét
·.
közönyösitni képesek legyenek. Ilyen péld. az ecet.
A következő telítési táblán megvannak határozva közelítőleg
azou mennyiségek, melyekben a .szénsavas lítgaljak és savak. egymást közönyösitik. Közelitőleg azért, mert ezen anyagok nem mfodig
egyenlő .szárazak, vagy egyenlő viztartalmu ak, s nem is bírnak
·
mindig ugyanazon vegyalkatta l:

Teli tési t ab la.
Acetnm
crudum.

T el i t:

.A.cctun1
Scilhtc.
etc.

Acidmn Acidum Succus
Citri
citricum tartric.
cryst. recens.
cryst.

--20

68

76

12

Ammonium carbonicum 1 1 nehezék

nehezéket

szemert

lt.'l.li carbonicum purum1 1 nehezék

nehezéket

nehezéket
10
nehezéket

ICali bicarbonicum, 1 nehezék

nehezéket

szemert
52
szcmert
·10
szemert

?tiagnei;ia carbonica 1 1 nehezék •
Natrun1 carbonicnn1 crystallisnt. 1
11ezék.. . , . • , • . ,

nehezéket szernert
28
8
nehezéket sze1nert
48
14
x1ehezéket sze1ncrt

Natrum bicnrbonicum, 1 ne11ezék

16
12

26

ne~

l

86

58
szeniert

45
szemert

96

7'\J

nehezéket

16

szemert 'nehezéket

31

5

szemert

nehezéket

54

8'1'

szcmert nehezéket

4„

~
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T e 1

l

52

53

Anunmon.
Kali
Natr.
carboui- carbonic. Magnes. carbonic.
.
carboiíica
, - cryst.
cum
pur.

t :

Acetun1, 1 obon

23

30

18

56

szemcrt

szem.

SZClll•

szcn1.

53
Acidum citricum, 1 nehezék .
.

Acidum tartricun11 1 nehezék
Snccus Citri recent., 1 obon ,

68

128

42

szc111.

szc1u.

SZClll. ,

'!8
szcn1.
38
sze1n.

G2

37

115

szem.
48
szem.

szem.
29

szem,'

szcu1. -

szcn1.

1
,

90
szem.

A telitékek készítésénél a keverék-üvegben először a szénsavas
só oldatát mó1:jük le, s erre azután a lemért savat vagy sav-oldatot
az üveg belső falán folyatva töltjük óvatosan. Ily módon a sav a
szénsavas só oldata fölött gyíil össze, s azzal az üvegnek ide s
tova mozgatása ·által csekély szénsav-veszteség mellett lcönnyen
elegyíthető, a nélkül, hogy a pezsgő folyadék az üvegből kifutna;
míg ellenkezőleg, ha t. i. a szénsavas lúgsó oldatát töltjük a savoldatra, a két folyadék egyesülése a szénsavas só-oldat nagyobb
fajsúlya miatt azonnnl végbe megy, s ezáltal a folyadék egy része
az üvegből kifut. Miután a keverék pezsgése szünni kezd, hozzáadjuk a többi rendelt anyagokat u. m. a szörpöt, a vizet, s az
ebben előbb már oldott vonatokat stb. Minden nyákos és síirübb
anyag a telítés után nclandó a folyadékhoz, múskép az a telítés alkalmával nagyon felhabzanék, s a keveréket .az üvegből kih":jtaná.
Azon átalános szabály, mely< szerint a keverékhez renclelt kisebb
mennyiségü folyékony hozzáadványok először mérendök az üvegbe,
a telitésnél kivételt szenved sok tekintetben. Igy például: a borlang-tartalmu folyadékok az elegyítés elött adhatók az üvegbe, de nem
az aether-tartalmuak, mert az elszálló szénsav-lég aethert is ragadhatna magával.
Igy utóljára adandó a telitékhez, ha rendelve van, a Kali la1'ta1'icm11, hogy a borkő kiválása lehetőleg megalmdályoztassék; úgy
szintén a Succus Liqufritiac stb.
A telített folyadékban sohasem szabad valamely sót melegen
oldani, hanem az ily sót vagy por-alákban adjuk hozzií, vagy pedig azon vízben oltljuk föl külön, melylyel a teliték higitandó. Atalában nem szabat! a telitékhez semmiuemü meleg folyadékot önteni,
mert ez a szénsavat kihajtaná belüle.
Ha az orvos igen szénsavdús telitéket kivún, úgy ezt az •íltal jelenti
ki, hogy Natrum bicarbo11icu111 vagy [(a/i bicarbonicwn-ot renclel.

Ily esetben a közönyös · anyagokat először mé1:jük az üvegbe,
(melynek erős falazattal kell bírnia), ezután bele öntjük a. darabos
kétszénsavas nátron\ (Natrum bicarbonicmn), mely fenékre ülepedik, s végre hozzá töltjük óvatosan a savtartalmu folyadékot; az
üveget ekkor jól bedugaszo\juk, a dugót lekötjük, s minden rázást
mellőzve hideg vízbe állitjuk, abban néha gyöngén mozgatva, mig
a nátron-só föloldódott. 10-12 obon hideg víz képes a nyári évszakban 1 nehezék Natrum biearbonieum szénsavát elnyerni .
Az ily telített folya<lék erős falu üvegben szolgáltassék ki.
A kercskcclcsben hapható úgynevezett kettős gyógyszeriiveget (doppcltes Medicinglas) alkalmazzák átahínosan e célra.

Fris fitlcrek. (Sneci herbarum rcccntcs),
A fris füleveket rendesen tavaszszal sajtoljuk a rendelt fris
A növényeket e célra megmossuk, ha sziikséges, összcapritjuk, kömozs!trban péppé zírnzuk, s azután kisajtoljuk. A nyert
levet 12 órai úllás után üleclékéről letöl\jük, átszfü:jük, s üvegekbe töltjük, és pedig akként, hogy a dugó a lé egy részét kiszorítsa a csordultig töltött üvegből, s ebben légbuborék ne maradjon.
Egyébbiránt 2 napnál tovább nem igen tarthatók e fíilevek.
A fülé csak akkor cleritenclő tojás-fehérnyével, ha az orvosi
vény ezt kívánja.
nöY<inyekből.

Tcjsaró. (Scrnm Lactis).
A savó azon része a tejnek, mely kissé sárgás színü híg folyadék alakjában maracl vissza, ha a zsir és sajtonya abból leválasztattak. A zsiros rész mint tejföl válik ki a tej fölszínén, ha az
nyugalomban hagyatik, mig a lefölözött tejben a sajtonya (caseinum)
oklva marad, s abból savanyu anyagok hozzáadására a melegítésnél
vízben oklhatlan alvadék (coagulmn) alakjában kiválik.
A sajtonyát a forrásig hcvitett tejbül leválasztják a savak, savanyu sók, savanyu gyümölcslevek, a bornyu-gyomor nyákhártyája
stb„ az így kivítlt turóról a tej- culuát és sóit tartalmazó savót leszfüjük.
A savó készítéséhez rendesen tehén-tejet használunk, melyet
nem fölözünk le kis mennyiségek készítésénél, mintán az alvasztásnál (coagulatio) a sajtonyával együtt a zsirrészek is kiválnak.
Ha az alvasztást bornyu-gyomor, vagy az alvasztasra épen sziikséges savmcnnyiség által eszközöljük, úgy a savó édes leencl (Serum
Lactis dulce). Ha azonban több savat adunk hozzá, mint mennyit
az alvasztús igényel, akkor savanyu savót nyeriink (Simim Lactis

-

-

54 -·

acidmii) ; s ha ·~·fölös savát valamely alj - péld• Natr11111 carb01íi·cu·1„. ,+agy .Concltae praeparatae .,.., •által közönyösitjük,. a nyert savót"· édesitettnek • (Ser1111• ·Laétis , dulcificaf11111) nevezzük. .Az ot'vos áltnl renclelt alvasztó szer minősége szerint a savók különböz.ö nevet viselnek. Igy van: Benini Lactis al11minalt1111·- tdinarimli11atum1 citratum,- - tartarisatteni - sinapisatu,1n - vinosu1n.Miután a téj alkatrészei nagyon változó mennyiségűek: · ennélfogva lehetetlen az alvasztó szer szükséges mennyiségét mindenkorra
meghatározni. Átlagosan számítva 12 obon tej igényel
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keresztül mérsékelt nyom{1s mellett. a mozsár középpontját átmetsző
vonásokat teszünk. A .törőnek a mozsárhozi erösebb vagy gyöngébb
nyomása a porok természetétől függ.
. ·
A sorrend, melyben a por egyes alka.trészei a mozsárba teendők, nem határozható meg. Igen célszerii azonban a kisebb mennyiségben rendelt, renclescn hatásos anyagokat a nagyobb mennyiségben
veendö porok egy részével elöbb jól összekeverni, s a többi porokat
csalt. azután hozzltadni~
,
__ ,
Először is a nagyobb mennyiségben rendelt és rendesen csak

megalvadására:.
(Acetum).
ecetet
(Aciclum citricum cryst.).
citro1nsavat
(Aciclum tartaricum).
borkősavat
(Acidnm snlfnric. dilntum).
higitott kénsavat
(Alumen pulveratum).
timsót
(Kaly bitartaricum).
borkövet
(Pepsinum).
emésznyét
tamarind-gyiimölcspépct (Pulpa Tamarindorum).
111ustái;tnagot
(Semen Syriapis).
(Stomachus Vitulinus sicc.).
bornyu-gyomorhúrtyi<t.
(Succus Citri recens);
fris citromlevet

segédszerül szolgáló port mérjük le, ebből keveset ·a mozsár fenekére hintünk, e rétegre a kis mennyiségben rendelt hatásos anyagot
ön~jiik, s kevés segédszerrel befödve összekcyerjük, hozzáaclyán a
többi segédszcreket.
·
·
A darabosan összeállott porokat s azon testeket, melyek csak
a keverés alkalmával poritanclók, előbb jól eldö,rzsöljiik a mozsárban, mielött a többi porokat hozzájok adnók. Ugy szintén a fc~ér
porokat a szinescknek csak kis részével elegyitjiik először, valammt
az igen fajsúlyosokat a kevésbbé fajsúlyosokkal, hogy ezen elegyet
azuti\n az igen fajkönnyii hozzáadvimyokkal kevcrhessük. Ha na~yobb pormennyiségek elegyítése nehézséggel jár, a mennyiben
~z összeállott por-csomók nehezen oszlathatók szét, az ily. porokat
ször-szitán átszitáljuk, s a szitán maraclt csomókat szétdörzsölve az
átszitált porral keverjük.

A gyomor-hilrtyi<t e célra 10-szcr annyi langyos \,izbcii áztatjuk fél-napig, s szüredék,ét. alkalmazznl;: a savó-készítéshez.
A savót csak orvosi rci1dclétrc cleritjük, s ez esetben 24-30
obon savórn 1 tojús-fchérl1yét haszm\limk.

Porkeverékek illó olajokkal.
Az illó olaj rendelt mennyiségét a poranyag egy részére cseppentve, ezzel jól elclörzsöljük, s csak ezután adjuk hozzá a por

2 nehezék
6 szemer
6 szemer
24 szemer
20 szemer

18 szemer
1{ szemcr
24 nehezék.

6 nehezék
4 szeJner
nehezék

lt

fönmaradt részét.

Porok. (Pulvcrcs).
A porok közt megkülönböztetiink igen finom, (pnlvis subtilissimus s. tenuissimns s. alcoholisatns), középfinom (pulvis snbtilis) és
durva (derce) porokat (pnlvis grossus). A bclsölcg használandó
porok igen finomak legyenek, kivéve néhanyat, mint péld. a Pitlv.
C1tbebarwn1 - FoenicHli sem., - Anisi sem. stb; melyek középfinomak lehetnek, miután legfinomabb porrá" törctve. ei:ös szárítást
igényelnek, s illó alkatrészeikből ezáltal vesztenének.
A porok összekeverése a Yénykészités legkönnyebb miiveletei
közé tartozik. Az összekeverés az o céh·a szolgáló por-mozsárban
történik, melybe az összekeverendő poroknak legalább tízszeres
mennyisége bele férjen. A keverést a törönck részint. körbeni mozgatása, részint peclig azáltal eszközöljük , hogy a törövel a .poron

·

_,

Valamely illó olajnak cukorrali keverékét olaj-cukorna~ (~lac:
osaccharnm) neYezzük. Rendesen 1 terecs cukorra 1 .csepp illo ola;
vétetik. Igy készül az osztrák gyógyszerkönyv szermt az Elaeosacclta1·u1n Anisi - Ciniianzorni, - Foeniculi, - Valerianae.

Jiz Elaeosac~harurn Citri és Aurantioruni, az egész narancs és
citroninak. cuk:or-dnrabok:hozi tlörzsölésc,. s az illó olajjo.l beivódott
cnkorfelülctnek késseli levakarása által állittatnak elő.
.
.
Elaeosacchat·tun Vanillae készítése végett 1 nehezék vamllt\t

2 obon cukorral dörzsölünk szét kömozsárban egyenletes finom
porrá. Hasonló módon készül az Elaeosaccltarum Macis, nzon különbséggel, hogy 1 obon cukorra 1 terecs szerecsendióv~rág veen~ö.
Az olajcukor-tartalmu porokat üvegekben vagy viaszos-pap1rtokokban · (\Vachskapseln) szolgáltatjuk ki.

-
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Porok vonatokkal.

K ű 1önbö z ö nemű por ok kever ékei.

vagy· „dispensentw· tales doses" van elöirva: úgy ·a rendelt anya:
gok súlymennyiségénck annyiszoros többszörösét métjűk le, a mennyi
adag rendelve van.
A következö két vényen rendelt adagok egyenlök.
Rp. Calomel. gran.j
Rp. Calomel. gran. sex.
Sacchari alhi gran. x
Sacchari albi drac/mimn j
l\I. Dispensa tales doses Nro sex. llf. Divicle in part. aequal. sex.

Kámfor. - A kámfort néhány csepp vizment borlanggnl
megnedvesítve elöbb igen finom porr'í dörzsöljük, s csak ezután
kevci:jiik a többi porral, anélkül azonban, hogy a törőt erősen a

teknőcskékbe öntetnek, melyek szar1tból készitvék. (E célra legtöbb
helyen tiszta rajznélküli fehér kártyalcmezek használtatnak.) ~

A· bóditó növények vonatai igen gyakran 1'endeltetnek porkéverékekbe, mely céh-a azok száraz poralakban készen tartandók.
Némely vonatok már magokban szárazak, és sz!Í.raz állapotban maradnak, mások azonban nedvességet színak magukba, és ezért egyeulö mennyiségű tejcukorral keverve szárítjuk ki és tar\juk azokat.

1nozsárhoz nyon1nók.

A gyantákat, és gyanta-tartalmu anyagokat, mint péld. Resina
Guajaci, Resina Jalappae, Coioplw11iw11, Castorewn stb. szintén előbb
finom porrá dörzsöljük s csak gyönge nyomás mellett keve1jűk más
porokkal.
A C!ti11i1111111 sulf11ric11111 erős nyomás és hosszan tartó dörzsölés által részben szintén a mozsárhoz és törőhöz tapad, miért is,
mint a kámfor, csak könnyedén kevertessék a cukorral vagy egyéb
alkatszerekkel.
·

Stibittm s11/f111·at111n aurantiacum és Calotnel (Pulvis Plummeri).
Ezen anyagok mindegyikét kiilön dörzsö\jük cl a segédszer (cukor)
egy-egy részével, s e két keveréket gyöngén dörzsölve elegyitjiik
egymással, mert e testok egymást szétbontják ha igen benső keveréket képeznek. Calotnel és Jod11m szintugy keverendők mint az
előbbiek. llfert ha a calomclt és iblanyt közvetlen keve1jűk egymússal, a keverék higany iblagot (Hydrargyrum bijodal"1n) tartal1nazand.
lllosclms. Ezt nem tartjuk poralakban, s gyakran nem is elég
sz{1raz, hogy cukorporral porr{1 dörzsölhessiik, mért is e célra egész
c1tkordarabot haszn{1lunk. A pézsmából a luírtya-darabk,ík és szőr
szálak elöbb eltávolítandók.
A porok elosztása.
Valamely por vagy osztatlanul vagy több adagra elosztva szolg{1ltatik ki. Az eloszbist az orvos következö szavakkal jelenti ki
a vényen: III. divide Í1! partes aeq1tales x. vagy ha a rendelt mennyiséget egy adagul véve, azt többszörösen kívánja vétetni, ezt a vényen így fejezi ki: Dent111· (clispensent11r) tales doscs Nro x.
Ezen kifejezésekre kiilönösen ügyeljen a vénykészitü. Ha „de11t11r"

Az egyes adagok pontosan lcméretvén, az úgynevezett por-

sz cm mért ék szerin ti e losz tá s egyátalában nem engedhetu
meg. A szaru- vagy kártyateknöcskéröl a lemért por-aclagot azután a papír-tokokba öntjük, melyek fehér sima papírból készitvék.
Az illó, erös szagu vagy nedvszívó (hygroscopicus) any~gok~t tm:talmazó porokat viaszos papirból készített tokokban szolgaltatJuk k1.
A porokkal töltött s elzárt tokok egyenlő nagyságnak legyenek, s a papir két végének egymásba illesztése által képezett hasadék épen a tok közepére essék. A becsinált portokokat a simító
csonttal csak gyöngén nyomva lapítjuk le.
A papirtokolmak befuvás általi szétnyitása ép .ol!
kárhoztatandó mint undoritó szokás. A kis vonat-lapocok segelyevel a szétnyitás igen könnyen eszközölhetö.

Lab1lncsok. (Pilulne),
A labclacsok keményebb öszálhísu golyócskák, mely alakban .
rendesen a kellemetlen ízü és erős szagu gyógyszerek rendeltetnek.
A labdacsok ne legyenek nagyon lágyak és tapadók, nehogy
egy tömeggé folyjanak össze; továbbá gömbölyüek simák és egyenlü nagyságnak legyenek.
.
,
A jó minöségii labdacsok készítése sok esetben igen nehez
munkálat, és a vénykészitö részérül gy~korlati ii~y?ssége'. és tapasztaltságot igényel. Az orvostól ugyams nem l."vanhatm: hog.Y
a labdacs-vényeket úgy szerkeszsze, hogy az elörrt keve1:ekekb;•l
minden esetben jó labdacsgyunna készittethessék, mert hlsz ma'.:
ugyanazon gyógyszeranyagok sem egyenlő össziíllásuak s. egy~nlo
nedvtartalmuak minden gyógyszertárban. Ezért az orvos JOgositva
van bizalmat helyezni a gyógyszerész szemessége és űgyességéLe,
annál is inl<:ibb, mert ennek nincs megtiltva a jó labdacsgyurma
elöállitására alkalmas hozzáaclványok alkalmazása.
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A labdacs-készitéshez szlikséges eszközöl;; a Iabdacsmozsár, vonatlapoc, labdacsgép és az elkészitö. .
• A_ labdacsmozsár öntött vas, .acél és porcellánból készittetik.
Fcmso-tartalmn labdacsgyurmák mindig porcellán-mozsárban ké·
szítendők.
A labdacsgép két sín'alaku részből áll, melyek mindegyike 30
e~yenkö~ii fc!lhenger idomu vájulattal van ellátva, mely yájulatok
m.mdegy1ke a mellette lévővel éles élben végződik. Az egyik sínalaku
re.sz. egy deszl~a alaku fü állványra van erösitve, mig a másik rész .
vcgen fogantyukkal van ellátva, s az előbbire helyezve 30 egyenlő
gömbölyü és iires csatornát képez. A labdacsgép ezen része vashól,
acél?ól vagy szaruból, még az állványdeszka kemény ·fából legyen
kész1tv_e. E csatorna-v{ijulatokon történik a gömbölyii szálacscsá kihengeritett lahdacsgyurmának labclacsokká szétosztása és kerekitése.
Vannak kisebb és nagyobb csatornákkal biró gépek, a szerint a
·
mint 1, 2, vagy 3 szemernyi nehézségii labclacsok. készitenclök.
görkohasonló
hez
Az e 1kész i tő kis gömbölyii clobosz-fedél
ron.g (~ollschcibc ). A s~étvágott és szétszedett labdacsokat egy kis
fntanyerra helyezve a lnntö porral behintjük, o koronggal befödjiik,
s .~z~l'.:t m;nel~ ~):üngc ~yomás melletti körmozgatása által kigi:\mb~ly>tJuk cs s1m1W1k. Ezen elkészitők is kiilönbözök, a szerint, a
mmt 1-2 vagy 3 szemeres labdacsokhoz alkalmazandók.
A labdacskészités oly miivelet, melynek technikai része inkább
csak gyakorlat által sajátitható el, azért azt csak átalánosságban
érintendjiik.

~ .~záraz pon:á tört anyagol~at a porkeverés szabályai szerint

~legy1tjuk, s azutan a vonatokat vagy szörpöket stb. adjuk hozzá-

J~k, m~lyekk~l azok tartós dörzsölés és gyúriís :1ltal gyurmává alak1tando~. A JÓ gyurma az t\jjak közt gyúrható, összefüggő s nem
morzsalc~on~ tö~eget képez, mely alig tapad a rányomott töröre,

s a mozsarbol mmt összefüggő tészta könnyen kiválik .
. Miután a ~épen eg~szerre csak harminc labdacsot vághatni ki,
az.er~ a gyurma! a szermt a mint 1- 2 vagy 3 szemcres labdacsok
kcsz1:endők: ,\- - 1vagy1-J, nehezéknyi darabokra osztjuk szét, melyek
szelvenyclrnek neveztetnek. E szelvényt a gépállvány m.ellsö-a hintő
porral bedörzsölt - sima felületén elöször tenyeriinkk el később
pedig egy kis - fogantyúklrnl ellátott - sodródeszka s~gélyével
cgy~nlö ~astag~águ gömbölyü hengerszálacscs{L sodo1juk ki, azután
a ~cp VáJulata1ra fektetvén, a fogantytís géprészt ráteszszük s ezt
clcmtc gyöngén, később erősebben nyomva a csatornák hos~zában
' gördiÜö szálacs szét''de s tova mozgatjuk, mig a csatornák között
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vágatott,· s a labdacsok jól gömbölyitve, a ké.zben lévő géprész segélyével a gépállvány mélyedésébe legördittettek. E labdacsokat
most az elkészitö alatt gömbölyitjiik:, s a rendelt. hintőporral
behintve doboszba töltjilk.
A hintő p o r ( conspergens) részint a labdacsok összetapadásának meggátlása, résziut peclig azok rosz izén.ek. elpálástolása végett. alkalmazta tik. Hin töporul szolgálnak: a finom-porrá tört Cassia
/ignea, Radix Liqufritiae, Semen Foeniculi, és a Lycopodium.
A fölösen alkalmazott hintőpor elt!wolit:isára. szolg1U a. labdacsszita, mely egy theasziírő kanálhoz hasonló, s, szarub.ól készíttetik.
A labclacsv ények.
Az orvosi vény vagy azt rendeli el, hogy mily súlynak legyenek a készítendő labdacsok, vagy pedig meghatározza a labclacsok
számát, s ebbeli rendeleteit következőleg jelöli n vényen:
Misce lege artis, {lant pilulae Nro x. (Al. l. a. ut {lat massa pi1"/Mis, ex qua formentm· pilu/ae Nro x) - vagy Al. {lant lege arlis
pilulae pondel'is granorwn x.
l\fülön 1, 2, vagy 3 szemeres labclacsok készitcndök 1 a gyurmát mérleg segélyével;\-~ 1 vagy l!r nehezéknyi súlyu szelvényekre
osztjuk szét, s mindegyik szelvényből 30 labdacsot készitiink. Hn
a gynr111a például 3} nehezéket nyomna., s abból 2. szemeres labclacsok készitcndők, úgy azt 3 egy-egy nchezékes és 1 félnehezékcs
szelvényre osztjuk szét, s a h:\ro1;, elsü mimlegyikclböl 30, az utóbbiból 15 labdacsot készítünk. Ha nagyobb mennyiségben kell a labdacsokat elöAllitanunk, ez esetben idökimélés · v<Ígétt n szétosztás
miitétét következőleg móclositjuk. Tcgyiik föl, hogy a gyurma st'tlyn 1 obon, s a készitcndö labdacsok 2 szemeresek; e gyurmát a
gép 24 vájulatának megfelelő hosszaságu hengerré sodo1juk ki, s a
gép felső részét rányomjuk. Ezúton a hengerszálacs a gép bemetszése által 24 részre osztatott, s igy most már könnyü lesz azt 8
egyenlő szelvényre szétosztani az által, hogy mimlen egyes szelvényre hí1rom osztályrészt vesziink. a fönncbhi hengerszálacsból.

l\Iinden egyes ily szelvénynek egy nehezéket. kell nyomnia, s erről
a mérleg segélyével meg kell győződnünk , mielőtt azokat tovább
kezelnök.
Ha megvan hatúrozva a labclacsok száma, úgy a gytmn.át lemé1jiik, s azt azután mérleg segélyével kellő sz:\mu egyenlő súlyu
szelvényekre osztjuk szét. Például: ha 100 labdacs van .rendelve a
gyurmitt 4 szelvényre osztjuk, s mimlegyil< negyedből 25 labdacsot alakitunk. Ha 225 labdacs készitenclö, n gyurmát a labdacs-
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gép egész széÍesség.Ínel~ (tehát 30 vájulatn ak) megfelelő hengerszálncscsá soclo1juk ki ; az így 30 részre bemetszett szálacsot azután
4-4 osztályrészliől álló hét szelvényre osztjuk el, melyekből 210
lnbclacsot nyerünk , mig a fönmarm1t két oszhílyi·ész a hiányzó 15
labdacsot nyujtan dja.
Az orvos a labdacsgynrma valamelyik allrntrészéből veendő
mennyiséget igen gyakran nem határoz za meg., hanem a gyógyszerészt bizza meg, hogy abból annyit vegyen , mennyi a rendelt
anyagoknak: gyurm~ivá k.észitésére szi.ik.séges, mely k.ivánságAt a
vényen „quantttni satis'' szavaltk:al fejezi k.i; mig 1násszor ismét' va~
lamennyi alkatrés zek mennyiségét kiiija, de e mellett egyszersmind
a készitendö labdacsok súlyát is meghatározza. Ez utóbbi esetben
a gyógyszerész, hogy képléke ny jó gyurmá t állithasson elö , rendesen kényszerítve van a keverék hez valamel y alkatsze rt (kötszert)
adni, mi által a labdacs gynrma nagyobb súlyn lesz s következéskép több labdacsot nyujt mint az orvos kivánmí. Ily esetben , a
gyurma i\gy osztandó szét, hogy a rendelt gyurma-mennyiségből
kiszámítandó adag ugyana kkora maradjon minden egyes labdacsban, mint az orvos kívánta ; következéskép a lab<lacsok mcgfclelülcg sítlyosabbak legyene k; mig ha „quantu m satis" rendelte tett, a
lab<lacsok a rendelt súlylyal birjana k, s a vénykészitö el ne mulaszsza az illető alkatrészből fölhasznált mennyiséget a vényen annak
neve után följegyezni.
Alkat - (összá llitó-) s kötsze rek.
Hogy valamely labdacsgyurma jó labclacsokat nyujtson , szükséges hogy valamel y növényport, különösen valamely rost- és ny1íkdúsat tartalmazzon. Miután ilyen nincs mindig remlelv e, a gyógyszerész fela<lata olyat választani, mely a labclaesok hatásár a és
vegyi összetételére semmi bcfolyiíst sem gyakorol.
A leginkább haszm\lt allmt- s kötszer ek: Gwnmi arabicm n ziul·veratuni. Arab 111 é z g a por, mely magAban csck:ély becsli kötszer, s

csak más nüvényporokkal s kis metinyiségben alkalma zva felel meg a
célnak.
Radix Altlwac pulvera ta. Ziliz gyöké r por. Legink ább hasz-

nAlt k:ötszer, nagy nytíktartaln1ítnál fogva. azonban szintén csalt k:is

mennyiségben lrnsználandú. (5-10 szemcr 1 nehezék lnbdacsgyurmá ra).
Bolus alba. Fehér rög. Kitiinő a!k:itszer oly sók mellett,
melyek növényporok és vonatok által szét bontatn ak , péld. az Ar-
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gC11tum · nitric111n tartabn u labdacsoknál. A fehér rög vizzel igen jó
labdacsgyurmát ad.
Fabae albae p11lveratae. F e hé r h ab liszt. Jó köt- s alkatszer.
Radim fridis pulvera ta. Iboly ás nősziromgyökér. Nem
kötszer , csupán ártalma tlan aJlmtszer.
·
Radim Liqufrit iae pulv. Ede s gyöké r por. Nagyon gyönge
kötszer. Emtract111n Liquiri tiae alkalmazása mellett jó alkatszer.
Tragaca ntha puloera ta. Nyák-a lakban jó kötszer.
Radim Salep pulve!'a ta. Kitiiuö kötszer.
Labda csgyu rmák növén yporo kból, vonat okból és
szörpökből.

Mint emlitök , a növényporolrnak vonatokkali keverék e igen jó
labcla.cs~yurmát ad mig ször1iökkcl csak akkor, ha azok nyákos
0
'
'
•

részelte t is tartalmaznak. Közöns égesen 1.;. -

•

•

2 rcsz por 1· resz pep-

összállásn vonatot , és ~ - l rész por 1 rész keményebb (maj~ labdacs-összállásu) vonatot igényel , mig a nyákdú s porokra , mmt a
Radim Senegae - Colombo pulv . .} részszel több veendő a vonatokból.
Az orvos rendesen a gyógyszerészre hagyja a vonatmennyiség
vételét, ki a számitá sa, vagy a körülmé nyek szerint szükségelt
mennyiséget nem egyszer re, hanem többszöri kisebb részlctek~e~
aclja a keverék hez, mig ez kellő át<lagasztás által labda~.sgyurmav~
lesz. Azon lapoceal, mclylyel már egyszer a gyurmá t folkava rtuk,
a vonat edényébe nyulni nem szaba<l, hanem e céh· a külön tiszta lapocot használ unk, melyről a kivett vonatot a labdacs-lapoccal vcszszük le.
Példá k.
Rp. Pulv. rad. Hbci opt. _
Rp. Herb. Digital. drach. unam
Extr. Cardui bcncdicti q. s.
Gcntian . na
11
( drach. se mis)

"

drach. d·11as

Extr. Gentían. q. s. (d!'aclt. jj fJ)
Fiat m. pilul., ex qua formentur
llr: f. pilulae pond. gr. jj.
pilulae Nro 45.
Consperg. rad. Irid. pulv.
Ha az orvos a vonat-mennyiséget meghat ározta, ez azonban túlságos nagy, úgy hogy igen lágy gyurmá t képezn e: ez eset~en ha az
illető vonat különös hatányossággal bir, másnenlii összálhtó alkatszerck veendők hozzá péld. Rad. Salep pu/v. ( l nehezék vonatra
5-10 szemer) vagy Tragaca ntha (1 nehezék vonatra 8-12 szemer).
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Ezen összálÍitó szereket " vonattali összekeverés után 10-15 percig
állni hágyjuk, mert a siirüdés nem következik be azonnali Ha a~cmJ
bnn a vonat nem valamely jelentékeny hntányu, i1gy kevesebbet veszünk abból, s inkább azon növény porából adunk a keverékhez,
melyből a vonat készíttetett. lfa végi·e lüwesebb voíl!t.t renc1éltetett,
inint a inennyi sziikségeltetnék, ez esetben :;tiz hózz~índás~( által ,scii~
tünlr magunkon, rn'elyhez - ha ne1n~vóhuinak kötszerek\ reüdelVe -

zilizgyökér-port ·aclhatm1k.
Példák:
Ha rendelv.e volna:
R p. Pulv. rad. Rhei chin. ·dracll.
d.uas.
Extr. Geutianae_ unc. se111is.
l\I. f. pi!. pond. gr. jj.

Mi:kép ké.szi tte ti.k .el:
Rp~·Extr.

Gentian. unc. se1nis.

Rad. Salep. pulver. gr XXi
'l'crendo exacte , inixtiS a.dde
Rad, Rhei opt. ptilv. dr. rllla..
Rad. Gentianae pulv. q. s.

Rp.• Rad. Rhei pulv. _
· Extr. Chinae cort. aad1•. duas.
Ligni Quassiae pulv. q. s.
ut f. pi!. pond. gr. jj.

-

Rp. ·Rad. Rhei, _
Extr. Chinae aa d1•; duas.
€ll.qu• comm clrach. 111•a111
vel q. s.
ut. f. pilu!. pond. gr.jj (Nrol50)

Miután a kinahé}vonat száraz, ezen vény' szerint . nem gyurmát hanem porkeveréket nyernénk. A Lignmn Q1tassiae itt csak
alk~tszer gyanánt szerepel, miutún az orvos a kina-vonatot mint
pép-összeállásut tekinté.
Rp. Cort. Cascarill. 11nc. semis.
Cliinae drac/1. 1main.
Syrup: simp!. q; s.
ut f. pilu!. Nro. 180.

Rp. Cort Cascarill. 1111c. semis.
Chinae dr. 1ma111.
Rad. A!theae pulv.scrup.cluOs.
Aqu. dest. (drach 1~) q. s.
ut f. pilu!. Nro 180.

Argenti nitriei gr. llj.
Succi Liquir unc. se1nis.

Rp. Argenti nitrici gr. 1j.
Rad. Liqnir. pttlv. dr. unam.
Sneci Liquir. sicci dr. unam.
el se11tis·.
Extr. Liqnirit. liquid dr.
unani et se1nis, vel
q. s. ut. f. pi!. Nro 123.

ut finnt pilulae Nro 180.
Rp. Folior. Ilelladonnae dr. semis. Rp. Folior. Ilelladon. dr. semis.
Rad. Y aleriana.e d1·. duas.
Rad. Yalerianae dr. c/1uis.
Ext~·. Gfan;_ÍD.is :dÍ·. .Í1·es •. '
Extr. Gran1iuis unc: se1uis.
l\I. f. pil. pond. gr. }j.
Rad.' Altheae pulv. dr. unam.
(ve!. q. s.) ..
.
Raél. Salep. pnlv. gr. X.
l\I. f. pi!. Nro 195.
Rp. Nuc. vo111ic. scrup. 'ltnunz.
Rd. Colombo draclt. duas.
Extr. Quassiae dJ'aclt. unani.
l\I. f. pi!. Nro 60.

Rp. Nuc. Yomic. scr11pulmn.
Rd. Colombo dr. duas.
.·
Extr. Quassiae dr • .miam.
llI. e.
Aquae comm. clrac/1. semis, ·vel q. s.
ut fütnt pilul. Nro 60.

Rp. Semin. Cynae,
Rad. Jalappae aa cfrac/1. rfoas.
Extr. Absynthii dr. unam.
Ili. f. pi!. ponc1. gr. jj.

Rp. Semin. Cynne,
Rac1. J alappae aa dr. d11as•
Extr. Absynthii dr. 11na111.
Rad. Altheae pulv. sc1·up;11n111n.
Aquae commun. q. s.
ut fiant pi!. Ni·o 150.

l\I. f. massa pi!„ ex qua
forment. pilu!. pond. gr. jj.

Labdacsgyurmaszappannal.
A szapp:í.n a növényporokkal, vonatokkal, gyantákkal s mézgagyantákkal kitünö labdacsgyurmát képez. Igen te1:mészetes, hog~
oly savak és savanyu sók, melyek a szappant vegyileg szétbont.nm
képesek, azt e tulajdonától megfosztanák. A szappannak e c~lra
alkalmazásánál óvakodjunk azt fölös nedves anyagokkal kezeim; a
szappannak a porokkalikeveréke ugyanis az összegyím\s kez.d~tén SZ!Íraz és darabosnak . látszik, úgy hogy könnyen arra csab1ttatunk
általa, miszerint azt yizzel vagy vonattal lágyitsuk. Ebben azonban
nagyon óvatosak legyünk, mert az emlitett keve:·ék ho~szab~ gytírús folytán gyakran annyira meglágyul, hogy kenyszerittetunk ~a
lamely szilárdító port adni hozzá, mi ismét a labdacs-tömege.t szukségtelenül szaporítja. Az ily gyurma e!Yetendö, s helyette UJat kell
készíteni.
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Hasonlókép óvatosak legyiink a borlang allrnlmazá
sánál, mely
a szappan-keveréket a viznél is lágyabbá teszi. Péld.
Rp. Rad. Rhei optim.
Extr. 'l'araxaci

Trifolii

" . 111edicat :üt clraclunas
Sapon
duas.
llf. f. pilulac pondcris ur jj.
Itt a vonat mennyisége túlsúgos nagy s a gyurm
a
1

kenőcs

össz:.tlliísu lenne ; azért először a R!teuni-ot, a
Trl{oliu1n vonatát .és
a szappant kevc1:jük össze, s clhagy:juk a Tarax
aciuu vonabít, mely

itt leghatústalanabb. l\[ég ezen keverék is . oly h\gy
lecml 1 hogy
2-3 nehezék összeállító port bizonnyal igénylend,
mely célra Rad.
Taraxaci pulverata, Folia Trifolii pulv. vagy Rad.
Altlieae pufo.
alkalmazhatók.
Lab dac sgy nrm a méz gag yan tftk és gya
nti\k kal.
A mézgagyanták és gyan ták igen finom porrít dörzs
ölve alkal1nazandólc l\Iiut~tn ozelt a dörzsölésnél ::t tnozsiírhoz.
ragac1nak, azért"
célszcrii a törőt és a mozsúr belsejét mandolaolnjjal
bekent papir ,
ral bedörzsölni. Eddi g a mézgngyantálrnt télen törctt
iik porrá, mintún e miitétet a nyári melegben azok lágyság<t nagyo
n nchezité. E
célt azonban clé1jiik az év Mrm ely szakában is, ha
az illető mézgagyantitlrnt következőleg kezeljük : Egy kis r<tklá
da (Waarenkiste)
fenekére apró olt<ttlan fris mészdarabokból álló réteg
et rakun k, s e
fölé régi i·itka - a raklitdák olcl:ilaihoz szegezett pamntvászonból
tüLbszörö~ szak.küzök.et k.épezünli:, 1ncly
vászon-rétegekre az igen
apró darab okra szétszaggatott mézgagyantát helye
zziUc A litda födelét azutá n jól lezií1juk s 17° e. hümérséknél 10
napig állni hagyjuk, mely idü eltelte után a meszet hydr át-tá szétom
olva, a mézgagyan tát pedig anny im kiszáradva találancljnk hogy
anna k kisebb
1
darabjait ujjain k közt szétdörzsölhetjük. E miíté
tet, h<t szükséges
volna, uj aclag mészszel ismételjiik.
A legtöbb mézgagyant<t és gyanta, kiilönösen pedig
az aloe porithoz szükséges némi növényporokat is - péld.
zilizgyökérport adni, ha alaldth<ttó gyurm át akaru nk belűle nyern
i. A bíizmézgagyantából (Asa foetida) néhá ny csepp gyönge borsz
eszszel meglehetős t<trtós labclacsokat készithetni. Az aloe-n
él mellözendü a borszesz
1
mert a vele készitett labdacsok rendesen ellapulnak
.
A mézgagyantákhoz tisztúzott borlangot vagy sz<tp
panlélt a
gyantákhoz peclig legtisztázottabb borlangot alkal
mazhatunk (kö~íil-

belöl 16-2 0 cseppet 1 obonra). Ha a gyanta-tartalmn
labdacsgynrma morzsalékony, úgy e bajon nélu\ny csepp borla
ng, vagy - ha
a keve rék nem tartal maz fém- és földes sókat kevés szappanpor
hozzáaditsa által segithetiink. - Átah\ban szapp
<tnporral tartós
labdacsokat képeznek ezen anyagok.
Ha nincs poralakn mézga gyanta kéznél úgy
azt vizfiirdőn
1
melegítve l:ígyitjuk gyúrható tömeggé.
Balz sam - és olaj tart alm u labd acso k.
Ide tartoz nak a k o p a i v a - és p e r u i b a 1z s a
m, valamint
az illó olajok. Legg yakra bban rendeltetik azonb
an a kopaiva-balzsam labdacs-alakban.
Hosszu ideig majdnem lehetlennek tarto tták e balzs
amot valamely anyaggal oly tömeggé elegyíteni mely elég
össze
függéssel
1
biijon, hogy abból labdacsokat alakíthassanak. Ezen
nehézség oka
azon nagy mennyiségii illó olajban rejlik, melyet
ezen természetes
gyal1ftás-olaj tartalmaz, s melyből a jó kopaivában
30-5 0 százaléknyit találunk.
Hogy a kopaivából jó gylU'mát nyerhessünk, viasz
t kell hozzáadnunk. A viaszt e célból gyönge hőnél porcellánm
ozsárban megolvasztjuk 1 a balzsam egy részét részletekben hozzá
adjuk 1 s " még
langymeleg elegyhez a balzsam fönmaraclt részét
s végre a kihiilés után a rendelt porok at hozzákeveijiik. Az e 1
célra alkalmazott
hő a lehető legalacsonyabb foku legye
n 1 nehogy a balzsam illó
olaját kiiizze.
A viasz alkahuazásánali: azon előnye van, hogy
visszatartja az

illó olaj egész mennyiségét, s növényporoklrnl kever
ve 1 képlékeny
állapotban marad évekig.
Ha a kopaiva nem tartalmaz túlságos mennyiségii
illó olajt, azaz
nem többet 50 perccntnél, a kopa iva mennyiség
e az egész tömeg
súlyúnak egy harmadrciszét ké1>ez!teti míg a
viasz mennyisége
1
annak { részénél kevesebb nem lehet. S i n1 o n
a követk:ezö arányok:~

ban ajánlja az alkatrészeket yem1i, melyek mincl
jó Jabclacsgyurmát
nynjtan<tk :
1 rész viasz
1 ,,
"
1 "
".
1 "
"
1 ,,
"
Rendesen azonban

1 rész kopaiva
1 rész növénypor
1-} "
"
2 "
"
2 "
,,
3 "
"
2~ "
"
4 "
"
3 "
"
5 "
'~
k.üvetk.ezö arftnyokban yeszszük. a k:opaiva~

labdacsok alkatrészeit:
1 resz vias z, 2 rész kop aiva , 5 rész
kub ebap or.
A 9yó9ysz. tud, ala1n1011,

5
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Példa:
a réz-sók stb. nem szabat! fém-mozsarakat használni. Ezeknek legjobb kötszerök a zilizgyökér-por.

Rp. Balsami Copaivae drac/1. sex.
Pulv. Cubebarum q. s. ut. f.
pilul. Nro 480.
Három nehezék viaszt 2 nehezék balzsammal ös~~-eo~~:i:~!~~~~i
1-·1 "[ ' el "tt hozz·\keverjiik a fünmaradt 4 nehc~e ' ' „
l'
a8 ...1.iu ,es o
•
· , ·· J-tibeba
'
-porra
1 u· ' clcgcndü menny1segu
m1utan ezen e legy k'h"lt
(l5 uehe~ékk:el) gyur1!-1{LY{t k.észitjük..

Rp. Balsam. CopaiYa."..!_
Pulv. Cnbebar. aa unc. unam.
l\I, f. 1. a. pilulac ponderis gr.jj Nro 480.
H

'tt a balzsam egész remlclt mennyiségét ven~ük' úgy sok-

a '
,
e cs) labdacsokat nycrnenk. Ezért a
4
kal nagyobb sulyu ( s~cm r
.. ]- melyet 3 nehezék viaszszal
balzsamból csak 6 nehezeket YCsztm,' . . 1 't" ]'
1 'l 1 b b·t porral gyurmaYa e egy1 mi-.
és 13-15 ne ieze < m e. ' ' _ e r föld de] (Dfagnesia usla)
A kopaiva-balzsam cget~tt. k e s I zappannemü vegyiiletet
.
•
„ ·1: · ltil
mm tan azza s „
'
.
elcgy1tve 1s meg.~z 1 •11 e. 1
tlerr hctel(et 1s
•
'l'
1
I'
ban
eay-ket
napot'
s
ese
o
0
képez. E sz1 arc u asa azon '
•
]•
Jobclacsoknak
t b' 1
•
bbé
a ,opaiva'
igénybe vesz. Am ar rnves
'nJ'ánlhato
'
delné tartozunk
1

1

magnesi:ivali készi'.ése' ~'. ~d.azá~takha l~~~ o~~~éss~·;;opaiv;-balzsamot
azt a rendelet szcrmt elkcsz1tem: „ ~e 1 48 óra mulva vagy ké2 rész égetett keserföl~dcl .e.le~~':;m;'.'. ~ll~almazt\~a mellett labdasöbb ltépzödött gyur1nat n1c1sc ... e

io • ...

csokká alakitjuk.
.b
l l <J-ony vonatok is vannak
Ha az ily labdac~okhoz vizhen .~ ; e; a Yiaszos balzsam elegy
.
l 1
ezeket kevcs tragant -po1rn
l . . „„
. l"tt
rence ' ve,, 1 "! „sszegyur1u
, . 1i:. m1e
e cgyit.no•1,,
o "Z
~· egész tömeaael
be
kis reszcve
' vona t ot ]·evés
traganth-porral
v1z·JO1„0 o · acdi ·a lágy
'
' '
l
vagy 1'I az 1C eno
' ' ' „ „
d' 1 a ]·everékhez.
• ·r 1
JOI'l'á dorzsolve a JU < '
'
fürdőn beszar1
.JU <' s I
'h
bb mennyiséaben rencleltettck,
. ···1- ~ne! et késsel szcAz illó olajokat a nagyo
elöbb egyenlő mennyiségii vias~szal ~le:r:;~~;et nél~~ny csepp vizlünk a mozsárba , ;agy cctagy. ~'gg{''.v "Ítünk. l\Iézgagyanta vagy
t borlangaal mar finom pon.t orz 8 o
.
"!
mcn
. lenlcltében az illó olajok ezekkel elegy1tcndo e.
gyant a Je
labdacsok.
, cs
. sav tartalmu
Különféle so,

.

mmt Gll
A
t m nifricum
Mindazon anyagokh oz' me1y el·' fémek :\Ital szétbontatnak,
a Hydrargyr11m sublimatwn corrosiv11m, Caloll!el, rgen u
. '

Higany ha 1 v a g -1 ab dac sok (Sublimatpillen). A higanysót parcellán mozsárban pár csepp vizzel igen finomra dörzsöljük,
s a hozztiadandó porok kis részével előbb jól összekeve1jük. Ha
alkatszcrül fehér kenyérbél (zsemlye, Rlica panis albi) és cukor
rendeltetett, íigy a higanysót először a cukorral dörzsöljük el s a
fris zscmlycbéllel jól összcgyíujuk; vagy a cukorelegyet ,} súlyrész
vízzel nedvesitjük, s azut<in porrá tört zsemlyemorzsával elegyitjiik gyurmávit. Az ily labdacsok szaruból készített gépen alakítandók.
J{a/i carbonicull! vagy Natrum carbonicum crystaU. és Ferrum
sul{uricum oxydu/at.-t art a lm u labda cs ok. A szénsavas káli-t és
a k.énsavas vasélecs jegeceit ltülön porrá dörzsöljült, s azután a 1nozsárban összekevc1:jük. A k:evcrék megn1elcgszik. és megnedvesedik:
önmagától, s ·} órai nyugalom után pépnen1ü töu1eget Itépez; pezs-

gés azonban nem jii benne létre. E tömeget elegendő mennyiségü
zilizgyökér-ponal gyurmává készitjük el. Ha a tömeg nem nedvesednék meg az cmlitett idö alatt, ezt 1-2 csepp viz hozzáadása
által elösegitjük. Hasonlókép megnedvcsitendö a Natrum bicarbonicu1n és Ferruui sulfuricu111, crystallisatuni elegye; ezt többszöri fölkavariís mellett szinte :íllni hagyjuk, mig abból t. i. a le
ncn1 k.ötött szénsav inegsziint
vizzcl összegyúrjuk.

fejlődni, ekkor zilizgyökér-porral s

Aciclum plwsphoricum tart a lm u labda e sok. Ha Acidum
p!tosphoricu1n ylaciale volna rendelve, 1'1gy 5~-szer annyi tiszta vilanysavat (Acidum pliosplwric11111 purum l,130 f:;jsúlyilt) szörpsürüre
párolunk be, s ezt azután a rernlelt allrntszcrekkcl összegyíujuk.
Hasonlókép júrunk el, ha ez utóbbi rendeltetett, csakhogy ez
esetben a rendelt mennyiséget veszszük belőle. A jég-vilanysav
(Acid. plwsplt. glacia/.) többnyire mirenyt tartalmaz.
A vasi b la e s - tartalmu labdacsok (Ei•cnjodürpillcn) készítésénél vasiblacsoldatot kell elöhb clöállitannnk. A B l a n e a r d- föle
vasiblacs-labdacsok következőleg készíttetnek:
Rp. Aquae desti!l. gran. 60
Ferri pulv. gran. 32
Jodi
gran. 64
Sacchari alb. gran. 60.
Rad. Altheae pulv.
gran. 76.
Rad. Liquir. pulv.
M. f. 1. a. pilulae 100, consperge
Ferro pulverato et loco tepido sieca.

aa
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A vizet először porcellim-mozsArba ön1jük, hozzáadjuk a vasat
és iblanyt, és ezen elegyet k.evéssé k:avarjuk, n1ig annak: barna színe
eltűnt; · ck.kor a többi alk.atszerek.et hozzáltevcrve gyur111ává
készitjük cl. A vasporral behintett s kiszáritott labdacsokat néhány
csepp tolubalzsmn-léloldattal mcgncdvesitjük, s azután a légen ujra

Be e u k r o z <> t t 1 ab cl a e s o"k (Pilulae candilae s. Saccliaro
obdúctae). A beeukrozást következőleg viszszük végbe. Föloldu~k
a vízfürdőn 1 lat fehér enyvet 4 lat lepárolt vizben. Továbbá 20
rész cukrot 10 rész keményitüt és 5 rész baktövismézgát (Traganth) fin2m porrá dörzsölve összekeverünk, s ezen keverékből körülbelöl 2 theakanálnyit merünk egy doboszba, vagy oly szelencébe,
minőt az aranyoz:isra használunk. Az enyv meleg olclatából most

szúri~juk.

A fém vas (Ferrum pulveratwn) tartalmu labdacsokhoz gyakran. rendeltetnek. savak: vagy oly anyagok:, 1nelyek. többé k.evésbhé
a savak osztályába tartoznak. Az ily anyagok jelenlétében a vas

30 cseppnyit öntünk. k.is porccllán-csészclbe, ebben 60 szem fölüle-

tesen kiszárított labdacsot ide s tova hengcrgetünk, s miután tökélyesen bevonattak az enyvoklattal, a lehető leggyorsabban a doboszban
lévő pork:everékbe vetjük, s a cloboszt körben 1nozgatva tartósan rázzuk;
3 percnyí rázás után a szelence tartalnuí..t szitára öntjük., a fölös
port lcszit:\ljuk, s a labdacsokat 2-3 percig •rjra rázzuk, hogy fö.
lülctök kellő sima legyen. Ha a cnkorboritékon átlátszik még némileg a labdacs színe, úgy azokat még egyszer kezeljük a most leírt
inódon.

könenyfejlöclés mellett lassanként élegiil, minek következtében alnbdacsok: fölpuffadnak:. A vasnak: ezen élegülése nc1u gátolható, n1~ér:
is azt inkitbb elü kell sc~itenünk azaltal, hogy ezen anyagokat lnsse
" többszöri fölkavart\s mellett a pa']]'\'
lágyabb tömeggé keverve,
itt SI
hömérséknek: k.itéve hagyjuk: egynu'tsril hatni.
Némely labdacsok hosszabb ideig tartva annyira megkeményeclnck: , hogy a gyon1orban i1cn1 oszlanalt szét, hancn1 a bélsárral
változatlanul kiürittetnek. Ilyenek azon lnb<lacsok melyeknek gyurmája csupán kenyérmorzsával vagy salep-porral és vízzel k~szitte:
tett. Az ily lahdacsgyurn1úhoz azért 111indig tanácsos cuk:rot is adni,
n1elynek. ltis lnennyiségc is elháritja ezen bajt, iniután a cuk.ortartahnn labdacsok:, bárn1ennyire inegke1nényecltek: is 1 szétoszlanak:
a gyomorban.
A labdacsok aranyozása, ezüstölése, beeukrozása
és beenyvezése.
A labdacsok bearanyozúsa és czüstölése (obclucere foliis Auri
vel Argenti) finom arany- vaay eziistlcmezek segélyével eszközöltetik , és pedig egy golyóal;lm s két félrészbül álló faszclencébcn. E szelencébe egy pa1nat fé1ulen1czt teszünk:, erre azután a
lehető kemény gyurmúból alakított lnbclacsokhól 1-2 nehezélrnyit
helyezünlt , s a szelencére föc.lelét rázúrva 1 azt jól üsszcrázzttli:.
Azon labdacsokat, melyek ez{iton nem vonattak be egyenletesen, mézganyúk.k.al bcltcnt iró papiron görditjült tenyertink: ltörmozgása által, mig a nyúk által minden oldalról egyenlően bevonattal~,
ezutl.Ín uj pau1at fén1lc111ezzcl rázzuk. azok:at a szelencében. A 11ganykén~g (Schwefelquecksilbcr) és ch\rdanykéneg-(Schwefclantimon)
tartalmu labdacsok fömboritéka néhány nap mulva megfeketedik,
miért is az ily labdacsokat jó kiszárítás után először kollodiummal azutim pedig mézganyákkal vonjuk be, mieWtt azokat aranyoznók.

•

A fönnebbi cukorkevcréket szinesithetjük, vagy valamely illó
olajjal illatosithatjuk is.
Enyvvel bevont labdacsok. (Pilulae yelatinatae). 2
rész fehér enyvet (Gclatiim alba) 5 rész vizben oldunk föl a vizfürdőn, s a jól kisz:\ritott és sodronyclarabkákra vagy varrótükre
föltiizdelt labclacsokat ezen meleg oldatba egycnkint bemártjuk
akként, hogy a soclrony ne neclvesittessék meg általa. E sodronyt
néhányszor tengelye köriil megforgatva, szabacl végével azután egy
tíi-vánko~ba tüzzük, s 111iutún a labdacsokon. az enyvboritélr meg~
keményedett, azokat a sodronyokról leszedjük.
A k o 11 o di u 111 m a 1 bevonandó labdacsokat hasonlókép finom
varró tükre tiizve mártjuk a kollodimuba. A labclacsok e célra nagyon sz:\razak legyenek, különben fohértarka szint nyernek.

Nyelet /,s uynlnt. (Electunrimn ct Liuctus.)
A ny e 1e t (Electuarimn, Latwerge) pép-összállásu s rendesen
porokhói, vonatokból, besüritctt növénylcvckböl, szörpökböl, mézből, tartványokból, siirii nyákokból stb. összetett gyógyszer. Az
orvosok megkülönböztetnek sürübb és hígabb nyeleteket (Electuarium
spissum et mollc (tenne). Az előbbi oly összállilsu, hogy a lnpocról
alig, vagy csak igen lassan, mig az utóbbi arról könnyebben
foly le.
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Ny ni a tnak (L i nct u s, L oo eh, Le e ks aft) n nyeletnemii
de sürü-folyékony keveréket nevezziik.
l\'Iindkét gyógyszeralakot mozsárban készitjük. A száraz anyagokat poralakban összekeveijük; a siiriibb vonatokat a rendelt
higabb alkatszerekkel (szörp, méz) higitjuk, s ez utóbbiakat nem
egyszerre, hanem kis részletekben adjuk a keverékhez, ha t. i.
mennyiségök nincs a vényen meghatározva. Az ezekből veendő
mennyiség a porok· minőségétől függ. A nyelet k:észitésénél a ny<°Lk.tartalmu porokat először nyalattá kcvc1jiik, mely· egy órai :ílhís
után a por beivó l{épessége szerint megsiirticlik, a 111idön azuhln
kiderül, hogy szükséges-e még több szörpöt vagy mézet hozzáadni,
hogy pép-összállásu tömeget nyeijiink. Idő hiányában ezen beivódást
mclegités által segitjük elő. A nehezen oldható sókat s fém-'l'egyeket tartalmazó nyeletek siirübb össZ<íllásuak legyenek.
A nyclctekct parcellán- vagy üveg-tégelyekben, a nyalatokat
peclig kissé szélesb száju keverék-palackokban szolgáltatjuk Id.
l'nlnt (Bolus.)
A fa 1a tok, (Boli, Bisse n) a labdacsoknitl valamivel lágyabb
összállásu keverékből készittctnck. Súlyuk 5-GO szemer között
változik, s golyó- vagy tojásdacl-alakuak. Tömegök úgy készittetik
mint a labdacsok gyurmája, s ez vagy a mérleg segélyével, vagy
pedig a labdacsgépen osztatik szét a rendelt számu falatokra, melyek
az ujjak vagy a tenyerek közt alakitaU<lók. Hintöporul korpafíipor (Lycopodium), a fehér falatokhoz keményitöpor használandó.

Lepénykék. (Trochisci.)
A Lcpénykék (Sternkuchcn) apró 3-8 szemer nchézségii kérek lepények, melyeknek tömegét oly módon állitjuk 'elő,
mint a labclacsokét.
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llorongcsúk. (Pnstilli.)

A korongcsák (Pastillen) száraz korongalaku, 1-2
vonal vastag, függélyesen vágott szélii szeletek, melyeknek súlya
6-30 szemer között változik.
Készitésök és összetételök szerint két nemét különböztetjük
meg a korongcsáknak ; az egyikben a cukor, a másikban a csokolád
(Scmina Cacao pracparata) képezi az alkatszert.
Cukor-korongcsák. A hatányos gyógyszert a finom cukorpor egy részével összekcve~jiik, s miután a kötszerül szolgáló
port és az egész portömeget hozzá elegyitettük, hideg vízzel képlékeny tömeggé gyíu·juk. Legjobb kötszer 1 rész traganth és 2 rész
arabmézga elegye. A képlékeny gyurmát - ép úgy mint a lepénykéknél - a labdacsgépen osztjuk cl, az egyes részeket golyókká alakítjuk, s ezeket azután egyenkint egy - mindkét végén nyílt s a hintő porral
behintett - deszkán függélyesen fölállitott bádog hengerbe vetjük,
melyben egy fadugattyú segélyéycJ laposra nyomjuk; nagyobb
mennyiség készitésénél a tömeget az e célra ,szolgáló s alkalmas
párkányzattal ellátott soclródeszkán kis fahenger segélyével kellő
laposm sodo1juk, s abból a kivánt számu korongcsákat megfelelő
nagyságn üres pléh-hengerekkel kiszurclaljuk.
A korongcsák rendesen domboru, vagy homoru nyomatokkal
lúttatnak el, mely célra a fönncbb említett dugattyá nyomlapja
szolgál eszközül, erre lévén a név vagy ábra vésve. Hintőpornl
·
cukor vagy kcményitö szolgálhat.
A e sok o Li cl - k o r o n g e s :\ k kétfélekép készíttetnek, a szerint,
a mint az illető hatányos alkatrész megengedi-e a hö alkalmazását vagy nem.
Ha a csokolúd e célra nem melegithetö, a mennyiben ezáltal
a hozzáadandó gyógylrntány - mint pék!. az Argenl1t11' nitrfrum,

Ha a pork.everék. nem tartahnazna nyák.os anyagok.at, l~ötsze~

Calcaria !typochlorosa ·-- bo1nlást szenvedne: ez esetbe·n a 'tömeget

rül 100 részre l rész igen finom traganthmézgaport vagy 5 rész
zilizgyökérport veszünk. Nagyobb mennyiség ezekből igen kemény
lcpénykéket ercclményeznc. A tömeget a la])(lacsgépen osz~juk el
ak:ként, hogy hcnger-alak:bau k.isodo1jult, s a gép l\.ét része lcö~
zött nyom:\s által. bevágjuk, az egyes összefüggő szelvényeket
kés segélyével elkülönitjiik egymástól, l\jjaink közt labclacsokká
alakítjuk, s azutáú parafadugóval vagy e célra készitett pecsétnyomóalalm bélyegzővel kissé laposra nyomjuk. A dugó nyomlapját e
célra csillag-alakulag rovátkoljuk.

kevés szörppel gyúrjuk képlékeny tésztává.
l\Iinden egyéb esetben mclcgitcnclö a csokolád. A meleg tömeget melegitett porcellim- vagy üvegrúdclal pléhlcmezen szét lapitjuk,
s a korongcsálrnt a pléhmintával kiszurdaljuk. Ezek eleinte a pléhlaphoz tapadnak, cle a kihülés után a pléh gyönge hajlitásámíl
arról lepattognak.
l\Iiután "' lepény kék és a cukor-korongcsák, melyekhez mint
kötszer, traganth vagy arabmézga vétetik, nagyon megkeményednek,
úgy hogy csak a fogak által darabolhatók szét: ezért ujabb idö-
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ben azok oly módon készittetnck, hogy a szájban
már csupán a nyelv nyonuísa által is szétomoljan ak. E célból 25 r. porrá zítzott és kiszáritott finom cukrot 9. r.
finomul szétdörzsölt kelllényitövel jól összekeveriink, és ezen elegyet 90H-os borlanggal addig gyúrjuk össze, mig az egész puha
labdacs-állományt nyert. Ezt irópapiron egyenletesen kiteritjük,
ugyan ily papirral betakmjuk, s többszörösen összehajtott szürlepapir közt erősen kisajtoljuk. Végiil az egész tömeget fahengerre]
kisimitjük, s mintákkal korongcsákká vagy lepénykékké alaki~juk.
A maradékot ujra borlanggal gyú1juk, s hasonlókép kezeljük, mint
fönnebb leirtttk, mig végre az egész tömegböl a lepénykék kivánt
száma elkésziilt. Ezután a lepénykéket sz:íritó szekrényben tartjuk
mindaddig, mig a borlang belőlük mind el nem .illant; erre eldugaszolt iivegekben, vagy bádog-szelencékben eltesszük.
E készitmény elöállitására minclig tiszta borlang használandó,
mert legcsekélyebb szeszolaj tartalma is a Iegkiállhatlanabb izt
kölcsönzi azoknak. Azonkivül különösen ajánlhatjuk a tartós és
igen gondos száritást; mert ha ez rövicl ideig történik, a lepénykék
a széttörésnél borlangszagot fejlesztendnek.
Tnrtranyok. (Conserrne.)
A tartván y ok (K r ii u te r z tt eke r) növényi anyagoknak
cukorrali pépösszáUásu elegyei, melyek átalában fris növéuyrészekböl készittetnek. A megtisztitott lemosott leveleket viragokat stb.
k:ö1nozsárban finorn péppé zúzzuk, körülbclöl kétszer annyi cuk:or~
porral keverjük, s az egyenletes pépet szőrszitán áttörjiik. Ezt azután annyi cukorral kevei:jük, hogy szilárd nyelet-összállásu tömeget
nyeijünk. Nedvdús növények 3-4 rész, kevésbbé nedvdítsak 2-3
rész cukrot igényelnek.
Cukortcsztn. (Pnstn.)
A cukortészta száraz, de lágy és ruganyos tömeg, mely a cukron
kivül mézgát is tartalmaz.
Az osztrák gyógyszerkönyv ezen gyógyszeralakokból kettöt
vett föl, u. m. a fehérnye-tartalnm mézgatésztiLt (Pasta gummosa
albuminata) és a sárga édesgyökér-tésztát (Pasta Liquiritiae flava).
llarnpntok (D:orsuli.)

A harap a tok (Morsellen) cukorelegyböl készitett 2 hüvelyk
h?sszu, 1 hüvelyk széles, és { hiivelyk vastag, hosszas négyszögii
tablácskák, melyek azonban ma már ki mentek a divatból.·
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A harapatok készitésénél a darabokra vágott cukrot { súlyrész
vizzel, egy öntövel ellátott ónozott rézserpenyüben kavarás nélkül
főzzük be széntiizön az ugynevezett tábla-összállásig (ad eontistentiam tabulanclii, Tafelconsistenz), vagy is addig, mig abból néhány
csepp a lapocról leejtve, hosszu vékony fonaJcaJakban nyulik le;
vagy ha a lapocon kiyett oldatot nagy crövel hajitván a légbe, ez
ott tollpehely alakjában esik le. Ezen pontra érve, a cukoroldatot
]eyeszsziik_ a tiizröl, s a Iapoccal addig k.avarjuk, mig k_issé veszteni

kezeli átlátszóságát, a midőn azután a mtír elkészitett elegyeket pélcl.
a porokat, apróra vagdalt mandolát és durva porrá tört füszereket
hozzákeYerjük. A még meleg és folyékony tömeget vagy négyszögü
keretalaku papirtokokba, vagy pedig e célra készitett s megnedvesitett famintába öntjük, a lapoc segélyével abban lehető egyenletes
réteggé lapitjnk, s a n1intának. r:'tzása s az aljzathozi veregetésc
által egyenletes sima fölülctet igyekezünk annak szerezni. A félig
megszilárdult tömeget még melegen szétmetéljük vékony éles kés
segélyével.
Thea-elegy (Species.)

A t h e a- e 1e g y'e k összevágott, reszelt s átalában durván
apritott növényi részekből állanak, melyeket a beteg forrázatok, s
főzetek készitésére használ. A gyökereket, fö veket, leveleket, héjalrnt e céh·a összemetéljük vagy vagdaljuk, a magvakat, mézgagyantákat durván összeziizzult, s tiszta sin1a papíron kezeink.k.el, vagy
két kártp segélyével elegyitjük össze. Ha a thea-elegy többszörös
adagban szolgáltatandó ki, úgy kiilönösen ha alkatrészei különböző
fajsúlyuak és kiilönbözölcg apritottak: minden egyes adag alkatrészét külön mé1jtik le és kcvei:jük össze. A thea-elegyeket papirzsaeskókban, vagy cloboszokban szolgálta~juk ki.

Il.

Külsőleg

alkalmazandó gyógyszerek.

Szemrizek t\s befecskentlési folyn1lékok (Collyria et Injectioues).
Cuprlt1n alu.1ninatu11i (Lapis clivinus) vizbcn teljesen neiu
olclódik, mert a kamfor kiyaJik belőle. 1\Iiért is hogy ez utóbbi lehető

finom szétoszlott állapotban tartassék a folyadékban függeclve
(suspendirt), igen kevés arnbmézga-porrnl elegyitjük, ezen elegyet
azután néhány csepp vizzel clörzsöljiik el, mielőtt az összes folyadékot ratöltenök.
A szemvizekhez s hasonló folyadékokhoz renclelt keverékek
egymás közt gyakran csapaclékokat képeznek. Hogy az ily csapa-
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dék ne legyen szemcsés, azon anyagok egyikét, melyek a csapadékot képezik, utólján adjuk a keverékhez. Péld.
Rp. Cupri aluminati {Jl'a11a duo.
Aceti plumbici
grnna tria.
Aquae Sa1nbuci unc. senils.
Tinct. Opii
gultas sea:.
l\I.
Az ólomoldat a Cupl'llll! aluminatum-ban tartalmazott kénsavval
csapadékot a<l. Ifa mi e két anyagot mindjárt kezdetben kevernök
össze , a csapaclék nem esnék ki finom Allapotban; az ólomolclatot
azért utólján töltjük a keverékhez:
A bil'smagnyák (1lluci/ago Cydoniorum) ólom-sókkal hártyás
csapadékot képez, mely nízás által nem oszlatható szét. Azért az
ily csapadékról a folyadékot letöltj!ik, s azt mozsárban szétdörzsölve ismét a folyaclékhoz adjuk.

Közönséges hőÍnérséknél oldva tartanak:

l11oschizek, burogatásol1, toroköblitöl< (Lotiones, l'omentatioues, Gargarismnta.)
Készitésöknél ugyanazon szabályokra kell ügyelniink, melyek
a belszerelésre használt keverékeknél tartandók szem elölt. Itt csak
olyanokat emlitünk, melyek kiilönös figyelmet igényelnek.
Calcaria hypochlol'osa. Ezt a remlelt folyadékkal eldörzsöljiik
s a vizes elegyet a durvább homokos üledékről letöltjük.
Calomel. A higany halvacsot az allrntszeriil szolgáló folyadékkal
mindig mozsítrban dörzsöljük el.
filercurius subl. corrosiv., Aqua Calcis és Opiwn-olclat elegye.
A higanyhulyag oldatát előbb összerázzuk a mészvizzel, s csak
ezutái; ac1j11k hozzá a mákouyléloklatot, vagy a mákonyvonat oldatát.
Atalában a gyógyszerész igen sok esetben olhárithatja magíttól
a kellemetlenségeket, ha azon sorrendet, melyben a bonyolultabb
gyógyszerek alkatrészeit összekeverte, a vényen számokkal jelöli meg;
mert gyakran megtörténik, hogy ha az ismételt készitésnél mtís sorrencfot követ, a gyógyszer más kültulajdonokkal biraml; már pedig ily
esetben hasztnlnn igyekezünk: annal( okúról a bétoget fölVilá{;ositnni.
Balsamum peruvianwn hig vizes folyadékokban arabmézga se-

gélyével° fcjetitenclö, mig a siirii folyó anyagokkal mézga nélkiil
dörzsölendö el , mozsárban. Barlangos folyadékokban rázás utján
oldjuk föl, vagy legalább egyenletesen szétoszlatjuk. ·
Pltosplwrns. A vilanyt azáltal oldjuk föl bizonyos folyadékokban, hogy azon tivcget mely a vilanyt és az oldószert tartalmazza,
meleg vizbe mártj'uk. Ha ezen oldószer aether vagy szénkéneg, úgy az
oldás hidegen történik. llíinclen.nemü vilany-olclatriál tigyelnünk kell
arra, hogy abban oldatlan vilanydarabkák ne uszkáljanak.

'--

1000 rész Aether offieinalis

., "
" "
" "
" "
"

"

4 rész vilanyt
SJ>iritus aethereus
l
Aleohol absolntus
2fr
Petroleum, Olea aetherea 30
Olea pinguia fluida
15
J>.lcohol Snlfuris
100

Azért htL nagyobb n\ennyiségben kell a vilanyt oldanunk, azt
előbb 10 rész szénkénegben (Alcohol snlfuris, Carboninm snlfuratum)
oldjttk föl, s ezen oldatot keve1jük azután a rendelt oldószerekkel.

Kenetek (Linimenta.)
A k: e ne te k folyékony k:euöcsök, zsiros szappanneinü vagy
borszeszes keverékek, melyek.nelc összúllása sürübb mint a k.üvér
folyékony olajoké, de higabb mint a kenöcsöké.
Kenetek képződnek a legkönlúgnak (Ammonia pura liquida)
valamely kövér olajjali keverés által. Ha az ily kenethez léloldatok
(tincturae) vagy illó olajok is vannak rendelve, ezek a már kész
kenethez adanclók.
A mész v i z (Aq1t<1 Calcis) valamint az ó 1o m e e e t (Ace/um
Litlial'gyri) szinte keneteket képeznek a kövér olajokkal. A mészvizet
egyszerre kell összekeverni ti renclelt olaj egész mennyiségével, különben nem kapunk egynemii keveréket.
Ha a kenetekhez vonatok is vannak rendelve, ezeket előbb a
megfelelő oldószerekben oldjttk. A vilany olajos oldatai szinte keneteknek. neveztetnek:.
A keneteket vagy az il!etö alkatrészeknek iivcgbcni összerúzasa által, vagy pedig mozsárban készitjiik.

Henöcsök rngy irok. (Unguenta).

A kenőcsök (Salben) zsiros és egyéb anyagokbólkészitett egynemii (homogen) keverékek, melyek szilárdabb összállásuak
n1int a k:enetel\:, de lágyabbak. nlint a tapaszok:. Füalkatrészcik. közönségesen a clisznózsir vagy a viaszszal süritctt olajok:; használtatnak azonban a kenöcsökhöz: faggyú, caeaovaj, cctagyfaggyú, stearin stb.
A szihird kövér anyagokat, mint a viaszt, faggyút stb. a lágyabb összálli\su zsiradékokkal gyönge hőnél olvasztjuk össze.
Többféle kenőcs összekeverésénél a szilárdabbakat a lágyab:
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baknak. kis részével mindig előbb összeclörzsöljük, mielőtt azokat
az utóbbiak egész mennyiségével elegyitnők.
A sz~iraz, vízben kevéssé Yngy épen nen1 oldékony anyagoli:at,
mint llydrargyru111 oxydatum, llydratg. amidato-bichlo ralwn, Zfocu1n oxydatuni , Calo11iel, Ccrussa, Chinin uni, llforp!tinuni, JTeratri n um, valamint ez utóbbi növényaljak sóit, előbb néhány csepp
mandola vagy mákolajjal igen finomra dörzsöljiik szét. Ha azonban
ezen oldhatlan hozzáadvúnyok igen nagy mennyiségben rendeltettek, úgy hogy szétoszlatásaikra sok olajt igényelnének, ez esetben a mozsarat és törőt gyöngén megmelcgitjük; s az emlitett
anyagokat a kenőcs csekély megolvasztott részével dörzsöljiik cl.
A vizben oldható sókat vizzcl is szétdörzsölhetjük, de nem oly
finomra, mint minőre az. olaj segélyével lehetséges. A szem-kenöcsökhöz (melyek Merc. corrosivus-t, Sulfas Zinci-t, Argentu111
tlitricum-ot tartalmaznak sokkal célszerübb azokat olajjal dörzsölni,
mert ellenkező esetben a zsirral keveredett viz elpárologván, az
oldatban lévő sók jegec-állapotban válhatnak ki. Az igen könnyen
oldható sókat (melyek közel egyenlő rész vizben olclódnak) - mint
a f{a/ium jodat. stb. - finom porr{• dörzsöl,jiik, a lehető legkevesebb
vizben oldjuk, s a zsiraclékokkal elegyitjük.
A Tartarus stibiatus és Zi11c1lln su/furicum (ha t. i. ez utóbbi
rüh-ellenes kenőcsiil rendeltetett), finom porrá dörzsölve, szárazon
keverenclök a zsir-anyaggal.
A li"alium joda/11111-ot mint múr emlitők, egyenlő rész vizben
olclYa keYmjiik a kenőcsökkel. Ha a hami h 1ag i b la nys avas
k !d i-t (J o ds a u re s K a 1i) iartahnaz, vagy ha a zsiradék régi,
úgy e kenőcs elöbb utóbb megsárgul, sőt sötét .violaszintis nyerhet.
Ennek elháritása végett az en1litett l~örUhnények: .közt 50. réSz
joclkalinn1·-k:enöcshöz 2 - 3 rész

alk:énessnvas

nátront (Nittru1n

hyposulfurosum) adunk.
Az iblanyt (Jodum) elöhb magában, azután 3-szor annyi
zsiradékkal dörzsöljiik el. Ezen elegyet most néh:\ny csepp aetherrel
dörzsöljük néh:\ny pillanatig, s azutánhozzúad juk a többi zsiradékot.
Ha azonban az iblany mellett J(alium jodatum, vagy valamely fémsó
is YOlna rendelve, ez esetben az iblanyt e sók valamelyikével összedörzsölvc, kevés viz hozzáadása által vagy fölolcljuk, vagy pedig
oly vegyiiletbe visszl\k át, mely könnyen szétoszlatható a zsiradékokban.
Ca/caria hypochlorosa-t finom szúraz poralakban keve1jiik
a zsirtal.
A Balsainu111 pernvianwn, mindig csak a már kihiilt zsir kis
részével dörzsölendő össze először.

' A vizes vonatokat vizzel, a borlanggal készitetteket pedig borlanggal dörzsöljük el, s csak ezutún clegyitjük a zsirral.
A mákonyt (Opiutn)} résznyi vizzel dörzsöljük finomra.
A kámfort előbb 1-2 csepp barlanggal finom porrá dörzsöljük, s ezt a~ntán néhány csepp mákolnjjal dörzsölve fölokljnk.
A borlangos folyadékok nagyobb mennyiségben nem elegyithetük a zsirokkal, különösen a szilúrdabbakkal, s ha az elegyités
inegtürtént is látszólag, az tartós 110111 Ieeud.
IIn nzdrt az illető borlnngos oldat nem tUrtuhnnz illó gyógy-

hat{myokat, úgy azokat a gyöngén· melegitett mozsárban .J: vagy
résznyi maradvá nyra bepúroljuk, s a maradványt elegyitjük a
zsirokkal, természetesen ez utóbbiakból annyival többet véve, mennyi
"l!> oldathól elpárolgott.
Ha ellenben a bepárolúst az illó alkatrészek miatt nem eszk.özülhctni, ez esetben a kenöcsöt szétnuí.zoljuk. a inozsitr fenekén
és oldalain, s a borlangos olc1atot apró részletekben keverjük hozz<\.
Példa:
Rp .. Butyri insulsi rce. unc. semis.
Tinct. Opii
dracl!. duas.
Argenti nitrici
gr. }j.
Itt a 2 nehezék mákony-léloldat nagyobb mennyiség, mint mennyit
fél obon zsiranyag elegyülve magában tartani képes volna. Azért
e lélolilat felét hig vonatsürüségre bepároljuk, a maradványt a
!Cloklat másik felében oldjuk, ebben azután az ezüst-sót oldjuk
föl s ezen oldatot 4} nehezék fris sózatlan vajjal keverjiik.
llp. Unguenti cereí 11ncia111.
Tinet. Opii
Cantharidu1n ~ dr.

tt.

Itt a körisbogár-léloldatot púroljuk be ~ részre, a maradványt
a mákony-léloldatban oldjuk s a kenöcsböl 1 nehezékkel többet
veszünk.

Némely esetben lehetséges a borlang egy részét elpitrolni, anélkül, hogy a benne oldva volt illó anyagok elpt\rolog1u\11ak. Ha péld.
Hoffmann eletbalzsamát kevés zsirral vízfürdőn bepároljuk, úgy
csalt a borlang száll el, n1ig az illó olajolt a zsirban 111aradnak vissza.

Mindazáltal célszcrübb az ily oldat illó alkatrészeit a borlang egy
részének elhagyása mellett a zsírhoz keverni.
Pélcla: Rp. l\Iixturae oleoso-balsamicae drac'1. duas.
Unguenti aromatici
uncianz.
M. f. ungaentn1n.
Ennek elegyítése, külüuösen télen alig lehetséges, azért a l\Iixtnra

-
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oleoso-balsamica alkatrésze it képező illó olajokból négyszeres siirh:dtségii ?alzsamot készitünk, s ebből nehezéket elegyitiink l obon
fuszere.s .1rrn~ cyngtl:IÜUlil aromatictun), melyhez a hiányzó borJang:
menny1seg potlasa yegett 1,\- nehezék zsírt adtunk.
Ha a kenőcs gyantákat , s átalában oly anyagoka t tartalmaz
mel~~k borlangban oldhatók, péld. az U11guent11111 Elemi, Unguentm~
baszlic1u11, az ily kenőcs { súlyrész Lorlangot képes 1nagúban nieO'~
0
tartani. Péld.
.
Rp. Unguenti basilici unciam.
Tincturae Myrhae dr. duas.
M. l. a. ut f. nnguent. mol!e.
Átnlában a lágyabb zsír közönséaes hömérséknél ' r v1"zet ' r
.,
e::i
S"·
o·
tiszti~zot: borlangot és } r. legtisztázottabb barlangot képes magába
venni, es hosszabb időn át n1egtartani.
Az o p o cl e 1cl ok o t zsirkenöcsökkel, különösen a szürke hig~nyírral igen nehéz , gyakran lehet!en összekeverni, miután pedig lehetlent a gyógyszerésztől sem követelhetni nem vehetni
:~1.e rosz néyen, lm ily vényeknél szintugy jár el, :Uint fönnebb a
m1xtura oleo-balsamica-nAl emlitettük. Péld. ha rendelve volna.
Rp. Linimenti saponato camphorati.
.
Unguent. Hydr. ciner. na. unc. se1ni's.
!II. f. unguent.

(c er a ta). Ezeket :ítali\ban papirtoko kra öntjük, s kis négyszögü
táblákra szétvágva szolg:íltatjuk ki.
Sparadr ap alatt oly szövetet értünk, mely valamely megolvasztott tapaszszal vagy tapasznemü anyaggal van bevonva.
Megjegyzendő, hogy mi itt csupán a vénykészitési müveletekkel foglalkozunk, s így csupAn a tapasz készítése és kezelésére
vonatkozó azoi1 szabályok at ismertetjü k, melyekre a vényezésnél
van szükségünk.

4 szemer - nélulny csepp barlangga l eldörzsölt - kámfort 30 szel
.
'
me~ ve encm szappan port, 3 csepp lavendula olajt, 3 csepp rozmarin
olajt, 16 csepp legkönlúgot (Ammonia pura liquida) és 10 csepp
borl.angot ósszekeyer üuk n1ozsárban, ezen elegyhez hozzák.everjllk
a lugany-írt, s a hi{myzó barlangot 3 nehezék zsírral pótoljuk.
. A 1é ~s.avat és só sav a t (Acidwn nitricum et !tydrocltloricmn)
a fel-fo.lyova o~vasztott zsírral kavarás közt keve1:jük üveg- vagy
porcelfan-mozsarban.
kén v i rá go t és f e k e t e szappan t, c két anyag összes
sulyaval egyenlö súlymennyiségii forró vizzel elegyítjük lágy kocsonyávll.

hetjiik ép úgy, mint ezt az illó anyagokk al: pékl. a kámforral,
illó olajokkal, perubalzsammal stb. kell tenniink.
A ldmfort e célra kevés kövér olajban dörzsiiljiik el. A !úgy

t

·~

. . A tapaszo k, a kenőesöktől szívósabb vagy keményebb össz-

all~suk által kiiliinböznek. (Lásd a 24-dik lapon).
A tapaszok;it vagy rudacsok alakjában (ma~daleones) va~y

JlC-

dig h"urre, vaszonra,
.
b
se1yemre föl 1rnnve szolgáltatbjuk ki.
A tapaszokhoz tartoznak az úgyneveze tt viaszt:t paszo k

Colop!toniuni, Resina Burgunclica., Olc1t1n Cacao, Slearin1un, Sebiun,
stb. a tapaszserpenyüben vaslapoecali kavarás mellett olvasztjuk
111eg, a inegolvndt tö1ncghez azután a ne111 olvadélrony s finom porrtí
tört anyagoka t keve1jük. A vonó-gyantán (Colophonium) kívül a nevezett anyagok. vizfürdön 111iucl n1egolvadnak:, 1uiért is azok. a gözkészi.iléken előnyösen olvaszthatók) a n1ennyiben n1egégésök.töl itt ne111
kell tartanunk .
A méga-gya ntákat ha t. i. ezek valamely tapasz alapját képezik, vagy magokban, vagy terpetinne l vagy pedig ecettel (a mint
t. i. a vény rendeli) annyira 1nelegitjük:) hogy k:enet-összállásuakká
lágyuljana k. A kis mennyiségekben alkalmazandó mézgagya ntákat
fino1n porrií dörzsölve, a n1ár félig kihült tapasztö1neghez

kever-

vonatokat } rész terpetinne l összegyúrjuk:: a tapasz-111ozsárban) s
szinte csak a már félig k:ihült tapaszszal kevc1jük. A szúraz vo-

. f"-

Tapaszok Emplastra.

1\Iindcn tapasz alkatrésze i jól összek:evertesseuelc, hogy egynemü
tömeget k:épezzcnelc. A ltc1nényebb anyagok:at, mint Gera, Cetaceú1n,

natokat a terpetinneli elegyítés elött vízben vagy barlangba n oldjuk .
Ha higanytapasz vagy higanyir keverendő valamely megolvasz. tott tapasztöm eghez, úgy ez utóbbi mindig félig kihült állapotban
legyen, s a keveréshe z réz- vagy sárgaréz-edény sohase használtassék.
A tapaszo k összeke verése olvaszt ás nélkül. A
mütermi (officinalis) tapaszok többnyire oly összállásuak, hogy m{ir
gyönge melegítés által is meglágyulnak, s így megolvaszhis nélkül
csupán gyúrás által is elegyithet ök egymással. E lágyítás végett
a lemért tapaszok.rn. ineleg vizet öntünk:, s az czl1ton 111eghígyult

tömeget vagy a tapasz-mozsárban, vagy pedig nedves kezeink között összegyíu:juk. Ha valamely port kell hozzákeve rniink, úgy azt
a szétlapított tapaszra hintjük, ez utóbbit azután összegöngyölget-

1
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jük s a gyúrást tovább folytatjuk. A lágy vonatokat melegített
1nozsárban gyúrjuk össze n n1eglágyult tapaszszal.
Az E11lplastru11i saponaluni-)t ·e célra nein ineleg víz riíöntése

által, hanem gyönge hcvités általi olvasztás útján li1gyitjuk és elegyítjük más tapaszokkal. Átalában· a tapaszoknak meleg vizbeni
lágyitása nem helyeselhető eljári1s, s a gőz készülékekkel ellátott
gyógyszert{trokban azok. elegyítése gyönge olvasztás l1tján a gözfürdün eszközöltessék.
A tökélycsen egyne1nü, s inindcn cson1ótól inent tapaszt ha

lágy: tégelyben, ha kisodorható: hengerekké k.isodorva, ha viasztapasz: papírtokba kiöntött táblák alakjában szolgáltatjuk ki. Hacsak lehetséges, hengeralakot adunk annak, mely célból a majdnem
egészen ldhiilt üsszcgyíirt tö1neget vizzcl nedvesitett deszkán sodorjuk. eleinte tenyerünk:, k.ésöbb a sodródeszlta segélyével. Olajt csak:

azon esetben használunk a kisodrásn:íl, ha a tapasz vizben oldékony vouatolrnt, vagy oly anyagokat tartalmaz, melyek oldékony
alkatrészeiket a viznek átadhatrník. A kisodrott tapaszt elöször
viaszos, ut{tna színes papirba göugyöUi.ik. Az ólo1n-tapasz k:isodrásún{tl niindig viz alk:altnazandó nedveSitöi.il.
A tapaszok fölkenése gyakorlatot igényel. A tapaszt
vagy vúszonra (supra linteum) vagy selyemre (pannum sericeum
s. bombycinum) vagy fehér irhára (supm alutam, covimn) rendeli
az orvosi vény fölkenni.
Emp/. Canthatidum, - llie/iloti, - Hyosciami, - Conii, - s a
hasonnemii tapaszokat ujjaink közt hígyra gyíu:juk, s megnedvcsitett jobb hiivelykujjunkkal késhát-vastagsúgban lnpitjuk ki a rendelt
szöveten. A „t e n u i te r" (extende) fél - a „e r a s s e" l~-2 késhát vastagságának felel meg.
Más tapaszok, mint az Enip/. Plumbi, -:- Ilydtargyri s egyeb
hasonlók meleg vizben lágyitanclók meg, a Cel'atum Cetacei, Empl.
oxyctoceu111 - saponatmn stb. gyönge hőnél megolvasztanclók, mielőtt azokat a tapaszkésscl vagy a görbe tapasz-lapoccal fölk.ennök.
A tapaszt sohasem szabad nagyon, melegen fölkenui, miután
kiilönben az illető szöveten átbatolna. Ugy történjék továbbá a fölkenés, hogy a szövet szélei t hüvelyknyire szabadok marádjanak.
A szövetnek vagy bőrnek tapaszszal bekenendő tér-1iagyságát
az orvos következű kifejezések által határozza meg a vényen:
extende (tenuiter, v. crasse) s11pta corium magnitudine pol/icmn
3 q11ad1·ato1'1tm, (3 négyszöghüvelyk nagyságu irhitra); uel fonna

81 chartae lusotiae Uátékkúrtya alaku) tltaleri, palmae majotis vel
minoris (nagyobb vagy kisebb egész kézlap-nagyságu), volae manus
(tenyér-nagysúg, az ujjakat nem számitva).
A ragtapaszt (Empl. adliaesivmn) vékony rétegben kenjük
föl. Ennek fölkenésére ma már többnyire a tapaszkeuö gépet alkalmazzák:.

Vegbél-ktipok. (Su1111ositoria).
A végbél-kúpok (Stuhlziipfchen), sima, kissé tompa hegyü
1-1}" hosszu, s ~" átniéretii alapsíklrnl biró kúpalaku (kouisehe)
s gyógyszeranyagokból készített testek. A végbél-kúpok vagy tisztán szappanból, cacaovajból stb. állanak, s ez esetben az illető
anyagokból egyszerüen kivágatnak, vagy pedig különböző anyagok
összeolvasztása vagy keverése által állittatnak elő, mely utóbbi esetben keményebb labdaesösszállással bírjanak. Mandola olajjal bekenve,
viaszos papírban vagy üvegekben szolgáltatjuk ki.

f,

,,1

Viasz.szálacsok, (Cereoll).
A szálacsok (Bougies ), körülbelül ro hüvelyk hosszu, vékonyabb
vagy vastagabb toll-vastagságu, sima és szilárd, egyik végökön
csúcsban végződő gömbölyü rudacskák, melyek vagy ruggyantáb<ll,
vagy bélhúrból, vagy végre vászonból készittetnek.
Bennünket csak e két utóbbiakból készitett viasz-szálaesok
(ceteoli, Harnröhrcnkerzen) érdekelnek, a mennyiben a kautscbukszálaesok gyári készítmények.
A vászon-szálacsok készitésmódja következő : A vászonból 10
hüv. hosszu s 1-2 hüvelyk széles darabot metszünk le, melynek
egyik végét haránt metszés által kés-penge alakuvá tompitjuk.
Ezen vásznat megolvadt sárgaviasz-elegybe mártjuk, s miután
egyenletesen beitattuk, a nem tompitott szélén kezdve ezután szilárd hengerré göngyölgetjük össze, s a kész hengert kis sima
deszka segélyével az előbbi irányban leheW!eg szilártlda sotlo1juk.
A bélhúrt e célra kifeszitjiik, s megolvadt viaszba mártott
pamut-folt segélyével egyenletesen bevonjuk a viaszszal.
Pép-burogatások, (Cataplasmata),
A gyógyszerész ezekhez csak a száraz, durván tört növénypookat szolgáltatja, melyeket a beteg otthon füzet vagy elegyittet
•·
ejjel vagy vizzel péppé.
A 9yó9y„, tml. alapvo„,

6
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illusti\rpi\11. (Slunplsnms).
ó szerHrban készitteti cl az
A nmstárpépet gyak.ra~ a gY. gy . . ~ce;tel kevcrteti péppé.
~rvos' ·mely célra a mustarhsztct
tobbny'.re]- • l „ l'olyaclc'l'ot e célra.
1 ]"
·'
a pCjhC[ ZO
•
•
1
Ha az orvos nem rcm e ' a vcnycn '
okl-·1! erősebb hat:ínyu
mindig langyos viz haszrníltassék' mert ez s "
pépet nyujt.

I.
Avegyi gyógyszer-készitméuyek oltlhatósilga közönséges és IOOo C.
hőmérsékuél.
Egy súlyrészo
ezen anyagok·
nak fOioidódik
következő súly-

Egy obon tiszta viz 10-15' 0. hömérséknél
· ·
fölold s oldva tart :

11
obont

uehezéket

rész

10-15
e. höfo- íorr6

azemert

ktt
vizbeu

Acidum benzoieum
" boracieum
" citricum
gallieum
" oxalicum
" succinicu1n .
" tartaricun1 .
" crudum
Alumeu
•
Ammouium carbonicum siccum •
chloratum depuratum
"
chloratum ferratum .
Argeutum uitricum crystallisatum
Atropiuum. . . . . • . .
Aurum uatrouato-ehloratum .
Baryum chloratum
Bromium , . ,
Oa!caria usta
"„ sulfurica
hypochlorosa •
Calcium chloratum . .
sulfttratum
11
Chininum
hydrochloricum .

.....

"

.

,\

"

-

-

-

1

2

-

200
20

19

25

2

3
2·

40

5

-

2,4(2'/io
24
40
5
58
20
25
40

-

y.

96

24
3

V2
3

9

l'./2
19

2
2

'/,
1
1
.1

3

-

2'/,

-

1
300

3

1,G( i ';o~o)
40
2
32

2

- .
.
.
4 .
......
. - --

.

\\1 : .

.

i
-

viz·
bon

-y,
54

2'./z lYz
34 3

14

0,68(2/,)
1
48

700
500
10

v.

-

1

-

500 fül.
4ÖO 250
320 20

l,2(l2/10)

1y.

6*
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Egy súlyrészc
ezen anyagok11ak f'óloldóllik
következő súlyrész

Egy obon tiszta viz 10-llí0 e. hö1nérsék.nél
fölokl s ok1va tart:

"

"

citricu1n

valer:ianicu1n
tannicu1n ""')
Cinchoninurn
hydrochloricum
sulfnricu111
"
Coniinum
Cuprun1 aceticu1n . . . • .
„ sulfuricun1 an1111011iatu1n
sttlfuricum crystallisatum
Digitalinum
Fcrro-Kali tartaricun1 .
Ferro-Kalium cyanatu1n flavun1
Ferrum lacticum . . .
„ sulfnricu1n oxydulatum
Hydrargyrum aceticum
„ bichloratu111 corrosivu111

"„

"

„

...
.

cyanatu1n

"
J odum
Kali aceticum
bicarbonicum
" bichro1nicum
" bioxalicu111 •
" bitartaricum
" carbonicum
" chloricum
" chromicum flavuu1
" hydricu111 s. causticu1n
nitricu1n
" sulfurictu11
" stibiato tartaricu1n
" tartaricum neutru1n .
"
boraxatu111
Kalium jodatum .
sulfuratum

"

„

„

"

e. höfo·

szcn1crt
1

lm

~vízben

0,6('/;o)

- -

-

-

- -2
-

-

-

2

- -1 1
1

-

-

2

4

-

48
32

--

neheobont zéket

vizbcn

740
- o,sc•/10) 600
- 0,58( '/10) 820
4,36(4y,1 110
453
1
O,lC'/10) 5000
24
20
54
9
- 4,8( 46/, 0) 100
13
36
l;/2
20
5
3
40
2
2000
4
2
4
2
30
16
2
4
-1
320
1 /2
18
26
- 11
44
7000
y„)
0,07(
1
1 4
2
.
10
48
40
12
200
2y,
1
1
'/10
17
29
2
4
-

-

-

Chininu111 sulfuricu1n
acetictun

e.

Egy obon tiszta viz 10-150
hömérsékuél
fölold s oldva tart:

1 10-15 forró

nchc··
ollont zékct.

'/z

4
10
15
1
1

•/10

2

40
20
30
40
21
2500
12
40
150
3
1
1y,
1000
2
2
10

'/1

-3

3

-

-6
14

-2
-

-

2
5
3

Egy súlyrésze
ezen anyagoknak fdloldódik
kBvetkezö súly.
rész

10-55

szemert

e. höfoku

vizbeu

K1·eosotum .
Magnesia. sulfurica
l\Ianni tum . . .
l\Iorphium .
l\Iorphimn accticum .
hydrochlorictun
„" sulfuricun1 .
Natro-Kali tartaricum.
Natrtun aceticnn1
bicarbonicun1 .
" boracicum , .
" carbonicun1 cryst.
" causticum . , .
" nitricum
" phosphoric1;m: : : :
" sulfuricmn crysta!lisatum
Plu111htun aceticun1 depuratum
., „ jodatum . . . .
Sacharum lactis .
Salicinum
Santoninun1
Stibio-Kali tar.taricu~ :
.
Strychninum .
aceticum *). .
" hydrochloricum
" nitricu1n
" sulfuricun1.
" valerianicum .
„ sulfuricum .
z·1ncu111
'
vnloriauicum

„

"

-

-

-

4

1

-

-

-

-

-

4

2

-

-

4
2

-

-

-

6

2

5
-

-

1

3!)

o,öCV,)
-

40
37
40

-

-

-

40
20

'/18

0,1( '/!U)
32

o,01(y„)
24

1
-

-

-

ay,

-

11
5
30

-

5

3

-

IJ

1

5 1000 500
24 16
1
2 2_ 1y,
3 13 2
12
1
2

'/,

22

-

80
2

20
30

4
4
2

-

-

forró
vízben

j

'

-

2 'f,
2
4
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'/2
'/2
'/z

-

*) Strumpf szerint vízben igen nehezen oldódik, mig Landerer szerint
teljesen oldhatlan.
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A gyógyszer neve:

-

A rendes egy-

szeri a.dngnagysága:

II.
Az e1·ösebb ltatásn gyógyszerek rendes és legnagyobb adagjai
felnőttek számára.
Ha az orvos e szerek rcndelésc!nél a 2-ik és 3-ik rovatban fölsorolt adag-nagyságok hatitrain tídlépott, a leírt adag mellé fölkiáltó (!) vagy egyéb föltiinö jelt csatoljon.

A gyógyszer neve:

ill

jl,
F

lm

1·1··.

fi

A rondes

24 ór:i.ra

Cg)'"-

szeri ndng

Legnagyobb

nagy:;:\.ga :

egyszeri ndag :

Acctttm Colchici
dr. '/2-l dr.1'/2
Acctum Scillnc . ,
scrup. 1-3 dr. 1
Acidum arsenicosun1
gr.'/so-Y,s gr. Y,2
Acidun1 benzoicu1n . , . .
gr. 2-5
gr. 5
Acidnm gallicum . . . . .
gr. '/2-3 gr. 5
Acichun hydrochlor. dilnt.(higitva) gtt. 10-20
gtt. 30
Acidum hydrocyanicum . . .
gtt. '/2-2
gtt. 2
Acidum nitricum clilnt. (higitva) gr. 5-20 gr. 20
Acidum oxnlicu1n . . , . .
gr.'/i-3 :gr. 3
Aciclum phosphoricum pm·um .
gtt. 5-30
gtt. 40
Ac!dnm snlfu~·icmn dilut. (higitva) gtt. 5-10
gtt. 15
Ac1dum tanmcum . . . . .
gi·. Vi-5 gr. 6
Aconitinum anglicum . . . gr. ~/2oo~V100 gr.'/ioo
Aconitinum germnnicum . .
gr.'/ao-\/10 gr. '/io
Aether clepuratus (sulfuricns) .
gtt. 5-20
gtt. 20
Aether aceticns . . .
gtt. 5-20
gtt. 20
Agaricus albus pulveratus
gr. 5-10 gr. 10
Aloe . , . . . . .
gr.1-5 gr. 10
Ammonia pura liquida .
gtt. 2-8
gtt. 10
Ammonium cnrbonicum . . ,
gr.2-5
gr. 10
Ammon. carb . ./?ro-oleos solut.
gtt. 10-30
gtt. 40
Ammonium joc atum . . . .
gr. 1-6 gr. 10
Ammon. ~uccinic. pyro-oleos solut. gr. 6-20 gr.25
Amygdalmum ,
gr. '/s-'/4 gr. '/2
Amylum jodatum
gr. 5-20 gr. 20

-

rendelhető

mennyiség:

clr. 3
dr.3
gr. 1/o
gr.20
gr. 20
gtt. 8
clr. 1
gr.12
clr. 1
gr. 20

~-. 12

egyszeri ndag:

24 órára
rendelhető

mennyiség:

AquaAmygclal. nmarar. concentr. gr. 6-20 dr. 1/ 2 dt•. 2
Aqua Lauroccrasi . . . . ,
gr. 6-20 ch·. '/2
clr. 2
Aqua Chlori. . .
dr. •/2 -2 ch-. 2
Argentu1n nitricu111
gr. 1/i2'- tj4 gr. 1;2
gr. 2
Argentnm jodatmu
,
gr. 1/ 20 - ' /10 gr. í/,
Atropinum' . . . .
gr. '/rno- 1/,,o gr. 1/ 3o gr• 1/20
Auro-Nntrium chloratum .
gr. '/10 - ';1 gr. 1/ 2
gr. l'/2
Aurum praecipitatum purum
gr. 1/ 1-1 gr. 2
Baryum chloratum . . .
gr. '/4 -2 gr. 5
gr.10
.
gr. 1/ 8 - ' /2 gr. 1
Barymn jodatum .
gr.2
Bismuthum nitric. praccipitatum
g1·. 3-5
gr. 5
gr. 5
Bismuthum valcrianicum . .
gr. 1-3
gr• 20
Brucinu111 et l~rucin. nitricun1
gr. y, 0 ..._ 1/ 2 gr. 1
gr.4
Bulbus Sci!lac
gr. ~12 -2 ·gr. 4
Camphora
gr.·'/2-4 ·gr. 4
Cantharidcs . . . .
gr. 1/ 4 -1 ·gr. 1
gr. 3
gtt. 5
Carbonium sulfuratum
gtt. 2-4
Chininum arsenicicnm
gr. 1/ 8 - '/. gr. 1/ 4
gr. '/2
Chininmn hyclrocyanicum
gr. '/1-1 · gr. 1
gr.4
Chloroformium . . . .
gtt. 2-10
gtt. 10 gr. 30
Codeinum
gr. •/1-2 gr. 2
g1·. 6
Cofl'cinum
gr. '/2 -2 gr. 3
gr. 6
Colchicinun1
gr. 'l'6 0 - 1/ao gr. '/i 5
gr. '/r,
Colocynthis pracparnta
gr. 1/ 2 -2 gr. 5
OllllUUill .
•
.
•
.
gr. 100- fiO gr. ti
/30
Cuprmn aceticum (Aerugo cryst.) gr. 1/ 8 - ' /2 gr. '/2
gr.2
Cnprum sulfuricnm . . . .
gr. '/8 -1 gr. 1 1/ 2 gr. 5
gr• 15
„
mint hánytató
gr. 2-5
gr. 5
11
gr. 5
Cuprum sulfnricnm ammoniatnm gr. '/6 --1 gr.1'/2 gr.1
Delphinimun . . . . . . . gr. '/8 -'/1 gr. '/•
Digitalinum . . . . .
gr. 1/ 60 -í/20 gr. 1/ 20
gr. 'Is
gr.•/,
Efaterimtm . . . . . . . gr. '/20- '/s gr. 1/s
dr. 4
Electuariuru aromatic. cun1 Opio dr. 1/ 1-1
dr.1
E1netinun1 pnrurn . . . . . gr. 1;'16 -t/s gr.· 1/4
- . gr. '/.
Emetinum coloratum . .
gr. '/2 -2 gr. 2
gr.4
Extractum Aconiti herbae
gr. í/, -1 gr. 1 1/ 2 gr. 6
Extractum Aloes . . .
gr. 1/ 2 -5
-

e ..

''/ ' /

n

gr. 20

Legnagyobb

,,

1nint erős bélUritö

Extrnctum Bellaclonnae folior.
Extractnm Cannabis inclicae
Extractum Conii maculati
.
Extractum Digitalis
Extractum Elate1·ii

gr. 5-15

gr.
gt·.
gr.
gr.
gr.

1/ 4 -1

/z-2

1

'/4 -1
1-1
'/1-1

1/

-

gr. 1
gr. 5
gr. 1 \12
gr. l'/2
gr. 1

-

-

-

gr. 3
gr. 4
gr.4

Í'
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egy~

szeri ndng
nagysága:

Legnagyobb
egyszeri adag:

2-1 órára·
rendelhető

A

gyógyszer neve :

mennyi-

-

A rendes egy~
szeri adag

nagysága:

2·! órára
Legnagyobb
egyszeri adag:

ség:

Extractum Hyosciami foliorum
Extractum Hyosciami seminum
Extractum Lactucae . .
Extractum NuCis vomicac
Extractum Opii aquosum
Extractum Scillae . . •
Extractum Secalis cornuti .
Extractum Stramonii.
Fabae Sancti Ignatii . . .
Ferrum cyanatum s. borussictnn
Ferrum jodatum saccharatum.
Ferrum sesquichloratum solutum
Folia Belladonnae .
Folia Digitalis . .
Folia Hyosciami .
Folia Strnmonii .
Folia Toxico.dendri
Frondes Sabmae .
Gutti . . .

gr. V2 -1
gr. 1/ 4 -1
gr. V2 -2
gr. t/20 -1/1
gr. \f1-1
gr. y,-2
gr. 1-3
gr. ~/6 -2/a
gr. '/t-1;2
gr. 2-6
gr. 4-20
.gtt. 10-20
gr. 1/ 8 -2
gr. 1/1-1
gr. ·1-4
gr. '/2 -2
gr. "/.-2
gr. 5-15
gr. 1-3

gr. 2
gr.1
gr. 5
gr. l
gr.1 V2
gr. 3
gr. 4
gr. l 'j,
gr.1
gr. 8
gr. 20

gr. 8
gr.4
gr. 10
gr. 3
gr. 4
gr. 10
gr. 16
gr. 3.
gr. 2
gr. 20
gr. 40
gtt. 20 gtt. 60
gr. 3
gr.8
gr.4
gr.10
gr. 5
gr. 15
gr. 3
gr.12
gr. 4
gr. 15
gr. 20
dr. 1
gr. 5
gr.20
„, mint erös bélüritö .
gr. 3-10 gr. 10
Herba Aconiti
. . . . .
gr. i/2 -3 gr. 5
gr. 12
Herba Conii maculati . . . .
gr. 1-4
gr.5
dr. 1/ 2
Hydrargyrum bichloratum corros. gr. 1/ 16 -y14 gr. 1/2
gr.1
Hydrargyrum bijoclatum r:1bmm lgr. V16 -\f.1 gr. V2
gr.1
Hydrargyrmn chloratmn m1tc .
gr. 1;,-2

„

„

tnint béliiritö

Hydrargyrmn jodatum ffavum
Hydrargyrum oxydatum rubrum
Hydrarg.oxydul. nigr.Hahneman.
Hydrargyrmn stibiato-sulfuratum
Hydrargyrum sulfuratum nigrum
Hyosciaminum .
Jodum . . . .
Jod?forn::ium .
Kalmm JOdatum .
Kalium suHuratum
Kreosotu:n
Lactucarmm
Liquor acidus Halleri .
Liquor arsenicalis Fowleri
l\Iorphium purum . . . . .
l\Iorph: acetic.,sulf. ethydrochl.
Narcotmum . . • . . . .

gr. 2-6

gr. i/,-2
gr. ',i12 - 1/ 4
gr. 1;1-1
gr. 1-5
gr. 1-5
gr. 1/ 6 0 - 1/ 20
gr. y,-y,
gr. 1;2 -2
gr. 1-5
gr. 1-6
gr. 1/ 1-1
gr. 1/2-2
gtt. 5-10
gtt. 1-10
gr. •/12 -y,
gr. '/12 - 1/,
gr. 1-2

gr. 10

gr. 2
gr. 4
gr. 1/ 2
gr. 1
gr. 2
gr.4
gr. 10
gr.20
gr. 10
gr. 20
gr. V20
gr. '/rn
gr. 1
gr. 3
gr. 10
dr. y,
gr. 10
dr. \12
gr. 1 gtt. 2
gr. 5
gr. 10
gtt. 10
gtt. 10
gtt. 20
gr. \12
gr.1 \12
gr. 1/ 2
gr. lY,
gr. 3

rendelhotö
mennyi~

ség:

Natrium jodatum
Nux vomica.
Oleum Crotonis Tiglii
Olcum Sabinnc . . .
Opium . . .
Phosphorus .
Picrotoxintun
Plumbum aceticum depuratum
Pulvis Doveri
. . . . .
Radix Belladonnae pulverata .
Radix Grntiolae pulv. . . . .
Radix Hellcbori nigri pulv.

gr. 1-5
gr. 8
gr. 30
gr. y,-1 gr. 2
gr. 5
gtt. 2 gtt. 4
gtt. '/s-1
gtt. 3 gtt. 10
gtt. 1-3
gr. 4
gr. 1/ 8 -1 .gr.1V2 gr. 1
gr. y„-y, 1 gr. \f1
gr. ~lw- ~~ 0 ,gr 1/ 10
gr. 11~1
gr. Vs-1 1 gr. 1
gr. 6
gr. 2-5 gr. 10
gr. ~/,-1 . gr. 2
gr. 6
gr. 2-4 1 gr. 4
gr. 1-5
gr. 5
gr. 20
„
„
„ 1nint erő::; béliirilö gr. 10-20 gr. 20 gr. 30
Radix Ipccacuanhae pulv. . .
gr. ifi,-2 gr. 3
„
„
mint h1í.nyt.ató
gr. 8-20
gr. 30
Raclix Jalappae
gr. 2-5
„
,,
1nint erős bélH1·itő
gr. 5-10 gr. 40
gr. 40
Radix Veratri albi . . . .
gr. y,-2 gr. 5
gr. 20
ResinaJalappaemint erős béliiritö

Santoninum . •
Scammonium
Secale cornutum
Semen Colchici .
Semen Hyosciami . . . . .
Stibio-Kali tartaric. (Tart.emetic.)
Stibium sulfuratum aurantiacum
Stibimn sulfuratum rubrum
Strychninum puruin . .
Strychnin. nitr. hydrochl. et stt!f.
Stt!fur jodatum .
Syrupus Ferri jodati .
Tinctura Aconiti herb.
Tinctura Alocs .
Tinctura Belladonnae foliorum
Tinctura Cannabis inclicae .
Tinctura Cantharidum
Tiuctura Colchici seminmn
Tinctura Colocynthidis
Tinctura Digitalis . .
Tinctura Ipecacuanhae
Tinctura J odi . . .
Tinctura Lobe!iae .
Tinctura Nucis vomicae.

gr. 2-3

gr. 5

-

gr. 10

gr. 1/,-4
gr. 1-3
gr. 5-15
gr. 1-5
gr. 1-5
gr. Vis - 2
gr. '/1-1
gr. \f1-1
gr.V,10 -1,/10
gr. '/.10- 1/10
gr. '/,-1
gr. 5 - 10
gtt. 1- 5
glt. 5-20
gtt. 1- 5
gtt. 2-10
gtt. 2-5
gtt. 10-30
gtt. 5-15
gtt. 5-20
gtt. 5-20
gtt. 2-6
gtt. 10-20
gtt. 5-15

gr. 4
gr. 8
gr. 20
gr. 5
gr. 5
gr. 3
gr. 2
gr. l
gr. 1118
gr. Vs
gr. 2
scrup.1
-

-

gr. 12
gr. 20
dr. 1
gr. 15
gr. 20
gr. 6
gr. 6
gr. 3
gr. '/1
gr. y,
gr. 3
gtt. 20
gtt. 60
gtt. 20
gtt. 30
scr. 4
dr. 1/ 2
scr. 2
scr. 2
scr. 1
clr. 1
dr. 1
/2

-

-

gtt.
gtt.
gtt.
gtt.
gtt.
gtt.
gtt.
gtt.
gtt.
gtt.
gtt.
gtt.

20
10
20

10
20
15
20
30
30
10
30
20

90
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Tinctma Opii crocata
Tinctum Opii simplex
Tinctum Pulsatillae .
Tinctura Stramonii scminuni
\Teratrinum . . . . •

Vinum Colchici seminum .
Vinum stibiatum . . . .

„

Zincum
Zincum
Zincun1
Zincum
Zíncum

„

mint htí.nytató

accticum . . . .
cyanatum siuc Ferro .
Fcrro-cyanatum
sulfuricnm
valcrianicun1

-

A rendes egyszeri adag
n11gysága:

gtt. 3-10
gtt. 3-10
gtt. 3-5
gtt. 3-10
gr. V20-'/10
gtt. 10-25
gtt. 10-30
dr. 1-3
gr. '/4 -1
gr. y-„-y,
gr. '/2-2
gr. Vs-'/2
gr. 1-2

24 6rár'a ·
Lcgnngyobb
egyszeri adag:

rcndclhctö
mcnnyi-

1

súg:

1

dr. '/2
dr. 1/2
gtt. 10 gtt. 20
gtt. 15 scr. 1
gr. y,
gr. Vio
scr. 1
scr. 4
dr. '/2
dr. 3
gr. 2
gr. 6
gr. ;12
gr. l '/2
gr. 2
gr. 8
gr. 1
gr.4
gr. 2
gr. 6
gr. 10
gr.10

~j
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TERMESZETTAN
IRTA

FELLETÁR EMIL tr.

Természettan.
nevezetes.
A természettan (Physik) azon tünemények okait és törvényeit tanítja ismerni, melyek a testeken nyilvánulnak a nélkül, hogy
az azokat elöidézü testek ez:\ltal lényeges benső változást szenvednének.
Termés z e t alatt az érzékeinkre ható tárgyak összletét, az
egész testvih\got értjük.
l\Iindazt, a mi tért tölt be, a ny a g na k (Materie, Stoft') nevezzük.
A határolt kite1jedtséggel bíró anyag testnek (Körper) mondatik. Például: a márványszobor test, mig a márvány, mely a szobor
által elfoglalt tért betölti, e testnek anyaga.
A testek változásait, vagyis a természetben előforduló változásolrat természeti tüneményelrnek: nevezzük.; mig azon tünemények, melyek a tulajdonképi természettan tárgyát képezik, azaz
melyek nem alapszanak a testek alkatrészeinek változásain, te r m ész e t tani t ü nemén y e k ne k (physilrnlische Erscheinungen) neveztetnek.
Ily természettani tünemények: a bércek viszhangja, a harang
kongása, a bujdosók (Planeten) mozgása, az inga (Penclel) lengése,
a virágokon csillogó harmatcsepp, a villám és mennydörgés 1 a
szivárvány, a fáknak a patak tükrében tükrödző képe, a puszták
délibábja, a leeső test,"a viz megfagyása, stb.
Ha ezen tünemények és változások végső okait fürkészszük,
bizonyos erők föltevésére jutunk, melyeket természeti erőknek
(Naturkriifte) nevezünk.
Az e'r ö és anya g kölcsönös egymásra hatásából származottnak
képzeljük mi a testek képzöclését, lényegét, összefüggését , és az
azokat kisérö tüneményeket.
A porrá turt vas már ujjunk gyenge nyomására is enged, azaz
részecskéi könnyen elmozdíthatók, mig az ugyanazon anyagból álló

-
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vasrúdon több száz mázsányi teher súlya alatt sem veszszük észre
azon változlrnt, melyet a vaspornúl tapasztaltunk. E nagy különb.
ség oka kétségtelenül igen hatalmas erőben rejlik.
A természeti tiincmények bizonyos változatlan szabályok, az
úgynevezett t e r m és z e ti t ö r v é ny e k szerint létesülnek.
Valamely természeti tüneménynek bizonyos természeti törvényre vonását, azon tünemény megfejtésének nevezzük. Hol ez nem
sikcriil, ott a tudomány a többi törvényekhez hasonló uj fö]tevényeket (Hypothese) :\llit föl.
A 11nri\uyok. Az anyagot mi végtelen apró, egymás mellé helyezett, tovább nem osztható részceskékböl állónak képzeljük, melyek
egymást közvetlen nem érintik. E finom részecskéket p a r á n Yokn a k (Atomen) nevezzük.
Azon erőket, melyekkel a parányokat fölruházva képzeljük, sohasem észlelhetjük közvetlenül, s ama képzeletek miket rólok ma1
gunknak alkotunk, ekkorig esup<\n föltevények (Hypothesen), miket
úgy állitunk föl és módositunk 1 a mint azokat a tények megfejtéséhez szükségeljiik.
Átalában a természettanban kétféle erőkről van szó, olyanokról t. i.1 melyek n távolba is hatnak, mint " nehézség, a delejes és
villamos vonz- és taszító erő stb. és azután olyanoki:ól, melyeknek
hatása csak a lehető legkisebb távolságra terjed melyek teliát a
1
test részecskéinek majdnem csupan közvetlen egymásközti érintkezésénél nyilvánulnak. Ezen erőket tömecs- vagy p a r á ny e r ők
n e k (Molecularkrafte) nevezzük.
A parányerök ismét kétfélék, u. m. vonzó és taszí tó erők.
A vonz-erő a parányolrnt egymáshoz közeliteni, a taszító erő azokat
egymástól eltávolitani törekszik. Ezen erők azok, melyeknek a testek különböző halmazállapotait tulajclonitjuk. Igy a vasrúcl parányaibau nagyobb a vonz-erő, mint a viz parányaiban, s ezekben
ismét nagyobb, mint a lég parányaiban. Megfordítva: a lég parányai nagyobb taszító erővel bimak mint a viz parányai, stb.
A leb. (Aether, Weltaether). A taszító erő okát nem magokban a
parányokban , hanem az azokat öveclző ruganyos folyaclékban keressiik. Ugyanis az egész világiirben bizonyos finom, s a legnagyobb
fokban ruganyos folyaclék van elteijeclve, mely áthat minden testen,
s így nem csak a világürt 1 hanem a súlyos testek parányai közti
hézagokat is kitölti. E folyadék 1 e b (A e t h e r) nevet vis.el. A test
parányai képesek e lehet magok köriil ·megsiiriteni, úgy hogy minclen parány ily lebburok által van köriilvéve niely burok ru1
ganyosságánál fogva nem engedi, hogy a parányok egymást köz;

-

vctlenül érintsék ; mig ugyanis a súlyos testek parányai vonzzák
egymást, a !eb részecskéi egymást kölcsönösen taszítják.

I. A teste k tulajdonai.
A testek tulajdonai alatt azoknak érzékeinkre gyakorolt henyomiísait értjük. l\Iinclaz, a mit látunk, hallnnk, tapintunk, izelünk
és szagolunk, valamely anyagival van kapcsolatban.
Megkülönböztetünk különös és közös tulajdonokat. Némely tulajdonokat csak bizonyos testekben, vagy a testeknek csak bizonyos
állapotánál észlelünk, ilyenek a szilá rdság , csepp -foly ós ág,
szívó sság, nyujt hatós ág, kemé nység , átláts zóság ,
sz i n ül e t stb.; mig vannak tulajdonok, melyek minclen testtel
közösek, azaz minden testben föltalálhatók; ilyenek: a terje dt s ég,
áthat lansá g, osztl rntós ág, lilrnc sossá g, össze nyom hatós ág, kiterjeszthetőség, mozg ékony ság, tétlen ség, rugan yossá g és nehéz ség.

A testek közös tulajdonai.
'
1. Terje11lség. Minclen
test határos tért tölt be 1 azaz kiteijecl

minclen irányban, s ennélfogva van hosszusága, szélessége és magassága. Azon tért, melyet a test elfoglal, a test tel'iméjének vagy
térfogatának: nevezz ük..

2. Athntlnnsiig. Azon térbe, melyet valamely test elfoglal, más
test mincladclig be nem hathat, mig azt az előbbi cl nem hagyja,
azaz minclen test áthatlan. Pélcl. ha a poharat nyílásával lefelé
függőlegesen nyomjuk a viz alií, a pohár a benne létező
levegő
miatt nem fog megtelni vízzel.
3. Oszthntósug. Kiilerő által minclen test kisebb hasonnemü részekre
osztható. A testek oszthatósága már csak annyira is, mennyire azt
érzékeinkkel követni képesek vagyunk, igen nagy. Az éreny (Platin)
a pókháló szálainál igen sokkal vékonyabb sodronynyá húzható ld.
A vegyi ellemzés által némely testeket renclkivül nagyfoku szétosztottságukban is képesek vagyunk fölismerni. Ezen szétosztás
azonban sokkal nagyobb, hogysem azt érzékeinkkel egész folyamában követhetnők , mindazáltal nem végetlen, mert habár azt az
érzékeink, s az ezeknek segélyére álló eszközeink általi fölismerés
határain messze túlhalaclva képzeljük is: végre mégis oly pontra
jutancl, melyen túl a részecskék tovább nem oszthatók. Ezen apró
részecskék a fönnemlitett parányok,
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4. Likacsossi1g. A test parányai nem érintik egymást közvetlenül,
igy a test tömegében hézagok léteznek. E hézagok 1i lm e sok~ a k
(Poron), a testek ezen tulajdona pedig 1i kacs o s s ágnak \Poros1tiit)
neveztetik. A testek lilrncsossága különböző; igy a papa·, vászon
stb. különböző nagyságu Jikaesokkal bir. Minden test likacsos,
mert a melyeknél ezt szabad szemmel nem láthatni, a különféle
tüneményekbül következtethetni; így például: a higany nyomás folytán a deszkán is átfoly; az ablakok fakerete neclvcs idüben megdagad ; az ivó vizet kövön szíírik át némely városokban; a mázatlan s gyengén égetett agyagkorsókból a viz átszivárog az edény
külsü fölületérc. A sziírle (Filtrmn) nem egyéb, mint oly test,
melynek likacsai elég nagyok azon célra, hogy a folyadékot áthocsássák, de egyszersmind elég kicsinyek is arra, hogy a folyadékban függedt állapotban volt idegen testrészecskéket visszatartsák.
5. Összenyomhatóság, Nyomás által a testek kisebb térfogatra hozhatók, azaz a testek összenyomhatók. E tulajdonuk a likacsosság
következménye, melynek egyszersmind bizonyítékát is képezi. Leginkább összenyomhatók a légnemü testek, sokkal kevésbbé a szi.
h\rdak. A folyadékok, melyek hajdan összenyomhatlanoknak tartattak, külső nyomás által szintén kisebb térre szoríthatók.
6. Kiterjesztbető51lg, A testek tcriméje feszités vagy melegités által
nagyobbitható, azaz a testek kiteijeszthetők. A fémgolyó nagyobb
terimével bír a melcgités ntán, mint minővel birt elülte. A meleg
kályha mellé akasztott s bekötözött petyhiidt hólyag a benne lévő
lég kite1jedése folytán fölcluzzad; a higany már a kéz melegénél
kitm:jed.
7. ]lozgi•konysiig. A testek külső okok által minden irányban mozdithatók, vagyis más testek irányábani helyzetöket változtathatják.
A testek ezen tulajdona mozgékonyság, a mozgást előidéző erők
pedig n1ozgató vagy erö1nüvi erőknek. neveztetnek:.
S. Ti•tlc1151\g, A testek állapotnkat, legyen az mozgás vagy
nyugalom, saját magoktól külső okok befolyása nélkül nem képesek megváltoztatni, mely tulajdonuk t é t 1e n s égnek neveztetik.
Igy a gép hajtó kereke· a hajtó erő megsziínése után is egy ideig
még forog, s forogna örökké, ha a surlóclás mozgását folytonosan
nem lassitná; a puskából kilőtt golyó nem szünne meg haladni, ha
'
a lég és a nehézségi erő nem gátolnák útjában.
Ha árkot ugrunk, előbb neki futunk, hogy ez által testiínknek
sebességet aclva, ez segitségiínkre legyen az ugrásban. A teke asztalon görclülö teke fokonkint lassitja mozgását, a lég ellenálhísa és
a posztóhozi surlódása következtében.
8

-
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_9. ~~ga?yoss1i~ alatt a testek azon tulajdonát értjük, melynél fog~a
azok elob_bi al~l~Jokat v~gy teriméjöket visszanyerni törekszenek,
ha megszunt r~Jok _hatm azon külerö, mely ez alak- vagy terime•
változást •okoza.
l\Iint a testek közös tulaidonár·o'l
'tt· csa_t
· J azon
·
,
~...
, i
rugany~ssagrol van szó, melyet azoknak összenyomásánal eszlelünk.
Nem .minden _test egyenlően ruganyos. A légnemek tökélyes ruga·
nyossaggal birnak, mert Mrmily nagy nyomásnak vetjük is .alá
azoka~, a nyom~s megszünte ut1ín előbbi teriméjöket ismét tökélyesen vrnszafoglabák. Ugyanez áll a folyadékokról is 1· mig a szilárd
testek közöl egy sem bir tökélyes rnganyossággal ; mindazáltaf a
r~ggyanta (K~utschuk) acél, lószőr, elefántcsont nagyon ruganyosak,
m1g péld. az alomban e tulajdont alig vehetni észre.
. 10. Nchrzsrg. ~Iinde~ test _nyo~ást gyakorol az alatta.Iévö tárgyra,
s mihelyt ezen. abzat kivétetik alola, leesik, azaz bizonyos irányban
mozog, mely irányt függélyesnek mondjuk. A testek ezen nyomását
vagJ:' es?•! törekvését bizonyos erőnek, a n e h é z s é g i e r ön e k
tu!aJdomtJuk, s a testek e tulajdonát nehézségnek nevézzük
mely nem egyéb, mint azon vonzás eredménye, melyet ·a föld a tes~
tekre gyakorol. A föld azonban nemcsak a fölületén lévő testekre
hanem ezeken túl még a holdra is ily vonz erővel hat. A nehéz~
ségben rejlik azon központi vonzerő mely a holdat a föld körül'
pályájában megtaija. A nap a földet,' a föld a napot vonzza s köl~
cs?nös vonzerő tai:tja meg helyzetökhen a csillagokat. A n~hézség
mmden testek tt1hydona, az esőcseppek leesése a folyadékok nehézségét, a magas hegyek ritkább levegője a: levegő nehézségét bizonyítja.
Azon nyomás nagyságát, melyet valamely test aljzatára gyakorol, a test súJy,ínakmondjuk. E nyomás annál nagyobb minél
'
több anyagi részecskékből áll a test.
Kétféle súlyt különböztetünk meg, u. m. átalános súlyt és
fajsúlyt.
.
Á talánosnak mon<\juk a test súlyát, midőn a test terimé·
jét a mérésnél nem veszszük tekintetbe.
A test fajsúlyát ellenben nzon számok jelölik, melyek azt
mutatják, m~g, hogy ill~tö test mennyivel nehezebb vagy könnyebb
a ~ason.lo terfogatu viznel. Valamely test fajsúlyát könnyen megt~lalh~tjuk, ha ann~k átahínos súlyát hasonló térfogatu vizmennyiseg sulyával elosztJnk. Péld. 1 köbhüvelyk vas nyom 210 6/,o
grammot, 1 köbhüvelyk viz súlya legsíirübb állapotában 27 gramm

a:

210,6

tehát

27= 7,8 azaz:

'

a vas 78/. 0-szer nehezebb, mint ugyanakkora

.tért betöltő vízmennyiség, vagyis a vas fajsúlya 7,8.
A gyógy„, tucl, alapvon.

1

'
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, .A folyadékok fajsúlyát legpontosabban
úgynevezett pyk~ometer segélyével határozhatjuk meg; ez beköszörült s átfurt dugóval
~U.ltott kis iivegpalack. E palackot mérlegen először üresen, azután lepárolt tiszta vizzel, s végre a vizsgálandó folyadékkal teletöltve mérjük meg. Péld. a palack súlya üresen 240 szemer; lepárolt vizzel tele tölteve 600 sz.; a vizsgálnndó folyaclékkal, például
valamely ásványvízzel töltve 620. sz. Az üveg súlyát levon:a , az
utóbbi sítlyokból, a tiszta viz 360, az ásványviz 380 szemernyi suly"
' : .

.

.

.

.

. 380 .
= 1,060.
360

lyal birand. Lesz tehát ez utóbbi fajsúlya

E:ülönösen kell ügyelnünk arra, hogy mindkét folyadék ugyanazon hömérsékkel bírjon a mérésnél.
·
,· A fajs1Uy meghatározásának más módszereiről később fogunk
szólni, midőn. a hignyugtant tárgyalancljuk.
· Némely tankönyvben ,tömöttséggel' (Dichtigkeit) találjuk jelölve
:azt fuire mi itt a faJ'súly' (specifisches Gewicht) kifejezést használ. kifejezést,
'
• n:i:_nJ'th a.t
juk.' Az előbbi.
.mint mely he'.ytclen .érte1;i:ezesre.
okot, az ujabb természettani szerzők elvel!k, s ezert mus mellözzuk azt.
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10 decimetcr, 100 Centimeter, 1000 Milimeterre. 10 meter képez
egy decamct_ert'. 100 metei· egy hectometert, lOOOm. egy kilometert.
~ _testek ~ul?'ának.. m~ghatár~zására szolgáló súlyegységek ép
oly onkén~esel,. es kulon~o~ök mmt a hossz-egységek. Nálunk az
á~alános .sulymerté~t a becsi font és annak részei. Az uj francia
s~ymér~ek egy~éget a gramm képezi, mely nem egy~b, mint egy
kobcentimete;· tis~ta viz súlya 4° Celsius hömérséknél. A gramm,
mel?' egyenlő 13 Y10 (pontosan 13 mo/10000} szemerrel, fölosztatili: 10
decigrammra, 100 csntigrammra, 1000 milligrammra; 10 gramni = 1
decagr_amm, 100 gramm =1 hectogramm; 1000 gramm= 1 kilogramm.
.. . ~mtán a grammnál a részsúlyok ezen súlyegységnek tizedes
t~r!Jet: ennélfogva midőn valamely test súlyát grammokban fejezzük
ki.' el.ö~zör a grammok számát irjuk ki , után ok vesszőt vonunk
s ugy u;iuk ezután a deci-, centi- és milligrammokat. Péld. ha vala'.
mely test 12 grammot, 7 clecigrammot, 5 centigrammot és 3 milligram:not nyomna : ezt egyszerüen igy irjuk ki : 12,753 grm., 8 azt
mondjuk, hogy e test súlya 12 gramm és 753 milligramm.

+

II. A testek halmazállapota.
A mérés.
A hasonló tulajdonokkal bíró testek különbözhetnek egymástól
menn:Yiségre ·nézve. Midőn a testek mennyiségi különbségeit összeh:isónlitjuk, ezt .mérésnek nevezzük.
·
. ·.· A méres lehet terjedtségi mérés, és súlymérés ; mindegyikhez
szükséges bizonyos nagyságu egység, azaz mérték (péld. öl, röf, mázsa,
font), . melylyel a megmérendő test terjedtsége vagy súlya összehasonlítandó.
: A hrjedtség-merték, ·hosszmérték nevet is visel, melylyel a
testeknek nem csak hosszát, hanem területök, és térfogatuk nagyságát is . meghatározhatjuk.
A hosszmértékek különböző országokban különbözök; nálunk
a bécsi hosszmérték használtatik, melynek alapja az öl; az öl felÓsztatik ha.t lábra; a h\b 12 hiivelykre; a IWvelyk 12 vonalra; a
vonal 12 ponl!·a. Az uj francia hosszmértéknek a m e t er (mél!·e)
alapja, mely válíozatlan mérték, a természetböl vétetett.· Megállapítása . végett a föld· keriUetét választák kiindulásttl, .s ezt azon
yonalban ·mérték meg, mely az egyenlitöWl az éjszaki sarkfelé menve,
s minclkét földsarkot érintve a földet körülkerüli. A föld ezen
délköréf (5400 geogr. mértf.) 4 részre osztották, s a clélltörnegyecl
(Erclmericlian-Qua(\rant) y10 milliomodnyi részétinértékegységül,vevén,
métre-nek nevezték. A meter (=38 bécsi hüvelyk) fölosztatik

A testek részecskeinek egymásközti összefüggését halmazállapotnak (A~gre~a.tzustand) nevezziik. E halmazállapot háromféle;
vannak t. '· szilard, cseppfolyó, és teijedékeny (légnemű) testek.
Némely testek különböző körülmények között mind a három
halmazá~lap?'.ot m~tathatj~k; igy p. a viz, mely közönségesen cseppfolyó, mint Jeg: szilárd, mmt gőz: légnemű halm11zállapotba megy
át: Nen;ely testek csak két halmazállapotban ismeretesek, u. m.
mmt s~r,lárdak és cseppfolyók, mások csupán mint légnemüek.
. Szrlnrdnknnk azon testeket nevezzük, melyek önálló idommal
brrnak, s mely~.kn~k részecskéi között oly nagy az összefüggés, hogy
azokat csak tobbe vagy kevésbbé jelentékeny erö .által lehetséges
egyn:ástól elválasztani, Ilyenek a fémek, kövek s a t.
Osszefügges. A szilárdság oka azon vonzásban rejlik melyet a
test részecskéi egymásra gyakorolnak, s mely összefüg~ési erőnek
vagy összefüggésnek (Cohaesion) is neveztetik, ellentétben a !aszi.tó
erö;el (Expansionskraft), mely a testek parányait egymástól eltávohtani törekszik.
Ezen erők'. melyek tömecs-eröknek (Molekularkriifte) is ne'
veztetnek, a szilárd testek egyes részecskéi között állandó egyensúlyban vannak.
Ruganyossag. Ha a szilárd test részecskéi ezen kölcsönös helyze·
7*
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tökből .külerők által kissé kimozditattak, · azért előbbi egyensulyi
Allápotuk .. nincs.teljesen megsemmisitve, mert e részecskék a kü~erök
hatáSának megszüntével ismét előbbi helyzetökbe térhetnek VJSsza,
h.a t. i. ezen erők hatása bizonyos határokat nem haladt túl, A testek
ezen tulajdona ruganyosság (Elasticitilt) nevet visel.
.
A szilárd test részecskéi kimozdithatók helyeikből összenyomás,
feszités haJ'litás és csavarás által. Az összenyomásnál észlelhető i·u'
.
ganyosság
minden testtel közös, s mint ilyet a testek közö~ tu1aJdonai közt már leirtuk, mig a feszitési hajlitási és csavarási ruganyosság csupán a szilárd testeknél fordul elő.
Kemény testek. Azon testek, melyeknek részecskéik csak nagyobb
ei'övel mozdithatók ki helyzetökből, k e m é 11 y e k. Egy és ugyanazon test kemény és ruganyos is lehet, mint péld. az elefántcsont,
1lCél: Az üveg ellenben kemény, cle csak csekély ruganyossággal bir.
·
Lágy testek. Azon test,. melynek részecskéi cse~ély erő által is
könnyen félretolhatók, lágynak neveztetik.A lágy test IS. lehet egysze;·smind ruganyos, mincl pélcl. a ruggyanta, vagy pecl1g csak csekely
ruganyossággal birhat, mint a neclves agyag.
Nyujtható es merev testek. Némely test részecskéit a ruganyosság
határain túl is jelentekenyen kimozdithatni .helyzetökből (miközben
azok uj egyensúlyi állapotba rendeződnek) anelkiil, hógy összefüggésök mégszfüinék, azaz, hogy elszakadnának. Az ily testek n! uj t'
ha' t ók; ilyen az arany, éreny, ezüst, réz, ón stb. Ha a test reszecskéinék csekély ·elmozdit<\sánál eltörik, akkor azt merevnek
mondjúk.
.
.
.
.
.
.
.
.
A test szilitrdsnga. Ha valamely szilárd testbő 1 (p.éld. fémből) készitétt vesszőt egyik végével fölfiiggesztünk, másik végére pedig
súlyol~át alkahpazunk:. e· vessző bizonyos határokig nyitJ:ii fog, melye1l."túl nyujtva, összefüggése bizonyos pontján megszii~1k, a~~z a
vessző elszakacl. Azon erőt, melylyel valamely test ~llenall reszecs,
kéi szétvafaszthsának, a te s t s z i 1ár ·d s ágának n~vezzük;
A szakaclás pillanatáig alkalmazott súlyok · összege , a test
át'alános szilárclságának mértékét képezi; mig azon erö,
mely a testek szétnyomására szükséges, a test v is sz ah a t .ó s z i~
[,\ r ds ágán a li. mértéke. Péld. a kötelek láncok használata a.
testek átalános szilárdságán, a kőfalak hordereje a téglák s kövek
visszaható szilárdságán alapszik.
.
· . Tapadás. Ugyanazonerö, mely valamelyszilárd testrészepskéit ös.z.~zefiiggésben tartja, akkor is nyilvánitja e hatását, ha két elkülönitett
test fölületét kellö él'intkezésbe hozhatjuk egymással. !gy például:

-
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az egymásra rakott simított üveglapok annyira összetapadnak, hogy
az üveg széttörése nélkül el sem választhatók. K tünet fölületi vonzás vagy tapadás (Adhaesion) nevet visel. Különösen nágyfoku.e
tapadás akkor, midőn a szilárd testtel valamely folyékony :testet
érintünk, s az utóbbi azon kiliiités vagy elpárolás által megszilárdul. Péld. ha két üvegdarabot pecsétviaszszal összeragaszturik, gyak"
ran megtörténik, hogy a szétszakitásnál nem a pecsétviasz válik
el az üvegtől, hanem az üvegből· szakittatnak ki dárabok,
Jegecedés. Midőn valamely test folyélcony halmazállapotáhól szilárd állapotba megy át, a nagyobb hatályba lépő összefüggési erő
részecskeit bizonyos irányban rögziti, úgy hogy az ujonnan képzödött szilárd test síklapok által határolt szabályos alakot vesz föl.
Az ily testet jege c ne k (Krystall) a folyamatot pedig jegecedésnek (Krystallisation) nevezzülc. A testeknek a folyékony állapotbóli
szilárdulásánál majd mindig észlelhetjük a test-részecskék szab:Ílyos
rendeződési törekvését.
A mppfolyó testek önálló idommal nem birnak, hanem azon
edény idomát veszik föl, melyben tartatnak, miután részecskéik lI;
legcsekélyebb erő által ide s tova .mozdithatók. Külerök által csak
igen csekély mérvben nyomhatók össze, s kisebb tömegeik gömb'
idomba alakulnak, azaz cseppeket képeznek.
A legnemü testek alatt azon nagy mérvben összenyomható folyékony testeket értjük, melyeknek részecskéi tökélyes. mozgékonysággal birnak, egymást nem . vonzzák, söt ellenkezőleg.· egymástól
távozni, s az általok betöltött tért nagyobbitani törekszenek, mi
által nyomást gyakorolnak a velök érintkező nem légnemü testek
fölületeire, péld. azon edény falaim, mely azokat magába záija; a
lég e tulajdonát te1jedékenységnek, ruganyosságnak, vagy fe szer ő ne k (Spannkraft) is nevezzük.
.

III. A szilárd testek egyensúlya és mozgása.
Az erő. J\Iinden külokot, mely képes a testeket mozgás)Ja hozni,
vagy azok mozgási állapotát változtatni, e r ön e k (mozgató erő
nek) nevezünk.
Az állati izmok müködése, a nehézség, a delejes és villamos
vonzás, a gőz feszcreje stb. mind ily erők.
Az erők hatása pillanatnyi, midőn azok mérhetlen rövid időig·
hatnak valamely pontra, s azt azután magára hagyják, mint ez a
lökéseknel, a löpor ellobbanásánál történik; vagy pedig folytonos
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(állandó), midőn valamely pontra mérheW hosszabb időn át hatnak.
Az erők az előbbi esetben pillanatnyi, az utóbbiban f o 1 y t o no s vagy
á 11 a n dó erőknek neveztetnek.
Minden erő hatásánál figyelembe veendő: 1) annak támadási
pontja, 2) iránya, 3) nagysága. A testnek azon pontját, melyre
az erő közvetlenül hat, támadási pontnak, azon irányt, mely felé
az erő a testet megmozdítani törekszik , az erő irányának nevezzük.
.
.
Az erő nagyságát annak hatásából itéljük meg.
működik
irányban
Azon erő, mely egy másik erővel ellenkező
e 11ená11 ásnak (Widerstand) neveztetik.
Tér es hely. Minden test azon nagy határtalan térben létezik, mek (Weltraum) nevezünk. Ezen átalános térben azon
világtérne
lyet
hely, melyet a test elfoglal, a test helyének (Ort) neveztetik. A nap,
a föld, a hegyek, fák, emberek, mind a nagy térben léteznek , s.
.
mindegyiknek megvan abban helye.
n g a-.
ny
helyét
a
Nyugalom és mozgás, l\Iig a test nem változtatj
változ1 om b an van; ellenben mozgás ban van, ha helyét
·
.
.
tatja. . ,
Teljés nyugalníi állapot (absolute Ruhe) nem létezik .. !gy péld.
a hegy, mely előttünk nyugalomban látszik lenni, a földdel együtt
gyorsan mozog. A hegy, a fa, a fekvő állat, a mozgásban lévő hajon
ülő ember nyugvó állapota mind viszony lagos, mert csak a·
környező testek iránti helyviszonyukat nem változtatják.
A nagytérbeni mozgást át a lán.o s vagy teljes (absolut) mozgásc
nak nevezzük. !gy fölcliink teljes mozgásban van. A test viszony 1a g o s (relatív) mozgásának ellenben azt nevezziik , midőn az a viszonylagos térben változtatja helyét, azaz midőn a test a környező
testek irányábani viszonylagos helyzetét változtatja. A repülő madár, a futó állat, a kilőtt ágyúgolyó relatív mozgásban vannak.
A természetben érzékeink által csupán a relatív mozgást és
nyugvást észlelhetjük.
A. mozgás irányának. azon irányt nevezzük , melyben a test
mozog. Ezen irány lehet egyenes vagy görbe vonalu , központi,
lengő stb.
A mozgás sebességét a mozgó test által megfutott tér és az ez
alatt lefolyt idő összehasonlitásából határozzuk meg ..
Egyenletes cs nem egyenletes mozgás. Midőn a test sebessége a mozgás
egész ideje alatt nem változik, azaz: mic1ön a mozgó test egyenlő időkö-.
zökben egyenlő nagyságu tért fut meg, akkor a mozgást e gy e nl e te 8 •
n e k mondjuk; ellenben e gy e n 1et1 e n a mozgás, ha a mozgó test
egyenlő időközökben különböző nagyságu téreket fut meg. Az egyen'
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A test sebessé ge alatt azon út nagyságát é1·tjük, melyet
az egyen le te s en mozgó test egy másodperc alatt megfut.
Példák némely testek sebességére: A gyalog ember mozgási' sebessége közönséges lépésnél 4 párisi láb, a futásnál 15', a vágtató lóé
26' a verseuyfutó angol lóé 40-70', a Duna sebessége 5-6', .a mérsékelt
szélé 10'; a szélviharé 50', orkáné 150', a hange hideg légben i022',
puskagolyóé 1200'-15 00', 24 fontos ágyúgolyóé legfölebb 2300'.
Minden pillanatnyi erő csupán egyenletes és egyenes irányu
mozgást idézhet elő.
Az egyenletesen sebesed<í mozgást állandó erök, azaz ölferők
hozzák létre, melyek hatásukra nézve folytonosan egyenlők.
Az egyenletesen sebesedő mozgásnál a sebesség minden pillanatban növekedik; tehát nagyobb lesz bizonyos időköz végén, mint
annak olején, nagyobb a 2-ik másodpercben, mint az elsőben. Azon
sebességet, melylyel a test a mozgás kezdetétől lefolyt idők. végével mozog, végseb e s sé g nek nevezziUc. Ha ugyanis az(ll/:ondjuk,
valamely egyenletes sebességgel futó testről, hogy annak végsebes,
sége a 6-ik másoclperc végével 30 láb, ezzel azt fejezzük ki, hogy
azon esetben, ha a sebesedést okozó állandó erő hatása megszűnnék,
e test a következő másodpercek mindegyikében 30 lábnyi útat lenn~
meg. Az első másodpercben nyert ·végsebesed'és a test sebesedé.sének (Acceleration) neveztetik; mig minden másodpercben nyert
végsebesedés kezdő sebessége a következő másodpercnek•. Az első
másod perc kezdő sebessége semmi.
A végsebesség egyenlő az első másodperc alatt nyert sebesség
s a mozgási idő szorzatával; míg az egész megfutott tér égyenlő
az első másodpercben megfutott tér és az egész mozgási idő
szorzatával.
Ifa azon sebességet, melyet a test az első másod pero végén
biri, elosztjuk kettővel, megnye1jük e test k ö z ép s eb e s s é g é t.
Például, ha valamely test egy másod percig esett, s e masodperc
végén 30 lábnyi végsebességgel birt, 1\gy annak középsebéssége ,15
láb leenc1. Ezen középsebesség azon út, melyet a test valóbari ·megfutott.
A testek szaba1l esese. Azon testek, melyek bizonyos magasságból
leesnek, egyenletesen sebesedve mozognak, mely sebesedést itt, mint
állandó erő, a nehézségi erő okozza. A szabad esésnel .a. végsebes'
ségek aránylag növekednek az idővel, mig az esés által megfutott

-

104 -

térek oly arányban növekéclnek, mint a mozgás kezdetétől számított másodpercek négyzetei (Quadraten).
A föld fölületén a testek oly erővel vonzatnak a föld középpontja felé, hogy azok a szabad esés által 15 lábnyi tért futnak
meg az első másod perc alatt. Ha. tehát akarjuk tudni, hogy bizonyos ideig esett test, mily nagy utat tett, az esési idő másod perceinek négyzetét 15,el szorozzuk. Pél(}ául: ha a toronyból leejtett kő
5 másodperc alatt ért le a földre, mily magas a torony? 52 =
25 ; 25 X15 = 375 lábnyi magas.
·A testek esésének eme törvényei azonban csak a légüres:térben
és csekély esési magasságokra nézve igazak. A légben, ennek ellenállása módositja azokat, ezenkivül a nehézségi erő is változik a
légkör különböző magasságaival.
Azon egyenes irányt, melyben a testek leesnek, függőlegesnek
(Vertical) nevezzük. A fonalon függő súly, mely iránymutató (Loth,
Senkel) nevet visel, nyugvó állapotában a nehézségi erő irányát mutatja. Azon síklap, mely az iránymutatóval épszöget képez, vizirányos vagy fekmentes (horizonta!J síknak neveztetik.
A mozgás hatasa, Ha a leeső kő, vagy a kilőtt golyó más testtel
találkozik, úgy ezen találkozásában nyilvánuland mozgás á na k
hat áa a, melym o zg ás nagyságnak (Bewegungsgrösse) is neveztetik. A mozgás hatásának e nagysága a m1zgó test sebességének
tömegéhezi viszonyától függ, és megtaláltatik, ha a sebességet a
tömegegységekkel szorozzuk. Péld. egy '/to fontos golyónak mely
1000 lábnyi sebességgel bir, mozgásnagysága 100, mert '/10 X 1000
= 100; úgyszinte egy 20 fontos. kőnek, melynek sebessége 5 láb,
mozgásnagysága hasonlókép 100; A mozgató erő tehát mindkét esetben egyenlő, s e szerint a mozgásnagyság .által a pillanatnyi erők
hatását számokban fejezhetjük ki. Ha egyenlő a két test tömege,
úgy a mozgásnagyságok a sebességek szerint viszonylandnak;
Péld. a kézből hajított golyó visszapattan a deszkáról; ·mig fegyverből kilőve keresztül furja azt. Ellenben ha a sebességek egyenlők, úgy ·a mozgásnagyságra a tömeg nagysága ]ee11d befolyással.
Péld. egy várfal jobban megrendül egy 48 fontos mint egy 12 fontos ágyt\golyó lökése által.
·
Az ellenállás, melyet valamely mozgó testnek le kell küzdenie,
különféle; így a nyugvó testnél annak tétlensége, a fölfelé hajitottnál a nehézség az ellenálló erő. A munkás a fürészelésnél, szivattyúzásnál, húzásnál stb. különböző ellenállásokat küzc1 le. Az erő
hatása annál nagyobb, minél hoszszabb · az út, melyen ugyanazon
ellenállást legyőzni képes. Technikai célokra igen fontos a mozgató
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erők nagyságát ismerni' s ezt bizonyos egységgeli ősszehaso.nli'
tás útján el is érhetni. Ezen egység a .kilogrammometer; azaz azon
erő hatása, mely egy kilogrammnyi súlyt 1 melernyi (38") magasságra emelni képes. Ha áz ellenállás egyenlő 8 kilogramm súlyáyal,
és az 3 melernyi úthoss~aságban kiizdendő le: akkor az erő hatása
3 X 8 azaz 24 kilogrammometernyi. Ha 50 kilogrammnyi teher 12
inefernyi magasságra emeltetett, az erő hatása 600 kilogrm111Uo;
meter. Az erő e hatása munkanagy ságnak (Arbeitsgrösse) i~
neveztetik.
Az eröműtanban a kilogrammometer helyett összehasonlitási
egységül a lóerő használtatik. Egy erős ló ugyanis egy. másodperc
alatt oly munl<ál képes végezni, mely egyenlő 7 5 kilogrammometerrel. (A bécsi mérték szerint 1 kilogrammometer egyenlő 5,63 lábfonltal, a lóerő tehát egyenlő leend 422'./2 lábfonttal. Ha azt mondjuk valamely gözgépről, hogy az 6 lóerejü, azt értjük, hogy e gép
ininden másodpercben 6 X 7 5 kilogrammometernyi murikát végez,
azaz: az összes ellenállások , miket e gépnek le kell győzni, ép·. oly
nagyok, mint ha a géptengely forgása által minden másodpercben
6 X75 kilogrammot kellene 1 meternyi magasságra emelni.
Eleven erii (lebendige Kraft). l'!Iidőn valamely test a magasból leesik, oly sebességet nyer, hogy ha e sebességgel függirányosan
fölfelé hajittatnék, ismét azon magasságot érné el, melyi·ől leesett;
A mozgó test eleven ereje alatt tömegének .azon magassággali
szorzatát értjiÍk, melyre az sebességénél fogva függirányosan fölszállhatna. Péld. egy 6 fontos golyónak mely 135 lábnyi magasságból esett
le, eleven ereje 6 X 135 = 810 lábfont (Fusspfund), azaz· a_·golyó
oly erömütani hatást eszközölhet sebességénél fogva, mely egyenlő
6. fontnyi súlynak 135 láb magasságra fölémelésévcl.
A mozgás közlése, A mozgásban lévő test mozgását a vele összeköttetésben lévő összes testekkel közli. Igy ha egy· gyorsan mozgó hajó
hátsó részéi·öl golyót hajitunk fölfelé, ez dacára a hajó gyors halaclá·
sának, mégis nem a vizbe, hanem a hajóra fog visszaesní, A hajó
ez esetben sebességét az emberrel 1 ez peiüg a golyóval közlé.
l\Iidőn a sebesen halacló ladikban vagy kocsiban ülünk, s ez rögtön
megáll, testünk felső része előre esik; midőn pedig a ladik vagy
kocsi rögtön elindul, lÍgy mi ellenkező irányba esünk. Az első esetben testünk még akkor is mozgásban van, midőn a hajó vagy kocsi már
megállapodott, s így előbbi sebességével mozog előre; a második
esethen pedig a hajó már mozog, midőn mi még nyugalmi állapotban
vagyunk. Itt egyesülve észlellietjük a testek tétlenségét és a mozgás
közlését. Hogy a mozgás az egész nyugvó testtel közöltethessék, va-
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!amint, hogy a mozgó test nyugalomba té1jen vissza: erre mindig
bizonyos idő kivántatik, s ez oka, hogy a hajóval vagy szekérrel
közvetlen érintkezésben lévő testrészek elűbb mozognak a já1·mü
megindulásakor, mint a test távolabb részei.
A hnjltus illtall mozgilS, Ha valamely testet függélyes irányba hajítunk fölfelé, úgy az a fölszállásnál két ellenkező irányu erő u. m.
a hajító erő és a nehézségi erő befolyása alatt álland. A puskából
fölfelé lőtt golyó az első pillanatban nagy sebességgel száll fölfelé,
mert a hajitó erő kezdotbeu sokkal nagyobb hatást gyak01'0I rá, mint
az ellenkező irányú nehézségi erő, de ez utóbbinak hatása mindinkább fog növekedni, minél hosszabb ideig szállott a golyó; fölszállási
sebessége tehát ép oly arányban fog kisebbedni a folyton ráható
nehézségi erő befolyása alatt, minő arányban a szabadon eső
testek sebessége növekedik. Végre a golyó oly pontra ér, melyen a rá
ható két ellenkező erő egyensúlyban van. E pontról a golyó, miután
most már csupán a nehézségi erő befolyása alatt áll, a szabad esés
törvényei szerint vissza esik a földre, és pedig ugyanannyi idő
alatt, mennyi alatt fölfelé szállott. Egy ágyúgolyó, mely ezen irányban 40 másodpercig maradt ki, 20 másodperc alatt szállott föl, ' es
ugyanannyi idő alatt esett vissza; a fölszálló test által megfutott út
ugyanis tökélyesen egyenlő azon út nagyságával, melyet ugyanazon test
ugyanazon időben a nehézség befolyása alatt aláfelé futna meg.
Ha a golyót vizirányosan bajitjuk, úgy annak irányát a nehézségi erő, mely folyton hat rá, a föle! felé hajlitja. A golyó mozgási iránya tehát görbe vonal lesz. Ezen alapszik az ágyúk fölfelé irányzása a lövésnél.
! mozgás nkailálynl a közeg ellenállása és a surlódás. A földünk
fölületén mozgó testek mindig valamely közegben (légben vagy
vizben) mozognak, már pedig közegben mozgó test csak úgy haladhat, ha az útjába eső közegrészecekéket félretolja. A pillanatnyi erő áltat mozditott test sebessége tehát a közeg ellenállása által
mindig kisebbedik.
A surlódás akkor jő létre, midőn valamely test egy másiknak
fölületén halad. Oka az érintési fölületek rögössége, minek következtében az egyik test domborodásai mozgás közben a másiknak
mélyedéseibe akadnak. A kocsi kerekénél, a gépek tengelyeinél e
snrlódási akadályt simítás és a két surlódó test közé tett kenőcs
által kisebbitjük.
iltközes. Ha valamely mozgó test egy másik nyugvó vagy mozgó testtel találkozik utjában, ezen találkozásuk ütközésnek (Stoss) neveztetik.
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!1 er6k összetetele. Ha ugyanazon mozoghátó pontra egy időben
több erő működik, ezek egyesülve oly hatást eredményeznek, melyet
egyetlen erő által is elő lehet idézni.
Minden erő, mely ugyanazon hatást idézi elő, mint több egyesült
erő, ez utóbbiak eredöjének(Resultirende), mig az egyes erőket, melyeknel~ ez eredőjük, oldal- vagy mellékerőknek, vagy összetevőknek
(Seitenkriifte) nevezzük.
Ha például a hajót a folyam sebessége, az evező taszitása és a
szél egyidőben hajtják, úgy ez bizonyos irányban fog mozogni; dé
ha a folyam, az evező és szél hatása megszűnnék, azért mégis képesek
vagyunk a hajót az előbbi sebességgel tova hajtani, ha arra egy kö'
telet erősitünk, s e kötélre ugyanazon irányban alkalmazunk .. bizo·
nyos erőt, melyben a hajó előbb mozgott. Ezen erő képezi az émlitett
Mrom mellékerő eredőjét.
Az egy pontra összeható erők összegét az erők re n dsz e r ének mondjuk.
Ha valamely mozgatható testre több ugyanazon irányu erő műkö
dik, azok eredője ugyan oly iránya, s az egyes erők összegével egyenlő
nagyságu leend.
Ha a testre két ellenkező irányu és különböző nagysága erő hat,
úgy az eredő erő nagyságát a két erő· nagysága közti különbség képezendi.
s ha végre két ellenkező iránytt' de egyenlő nagysága erő
támad meg valamely testet, akkor az eredő erő semmi. A két egyenlő
erő ugyanis ez esetben megsemmisiti egymást hatását, s így a test
nyugvási vagy mozgási állapotát megváltoztatni képtelenek. Az erők
ilyenkor egyensúlyban vannak. Például, ha a nyugvó állapotban lévő
teher és azon ló ereje, mely azt megmozdítani törekszik, egyenlő
nagysága erők, úgy ezek egymást egyensúlyozzák, s a test nem
fog mozdulni.
Az erök egyenközénye (Paralellogramm cler Kriifte). Ha egy mozgatható pontra két erő hat valamely szög alatt, akkor az eredőt bizonyos törvény szerint taláfandjuk meg, mely törvény az erők
e gy e n k ö z én y e nevezet alatt ismeretes.
e
d
Legyen a pont egy indúló hajó, mely~
re egyidöben J<ét különböző irányu. erő.' hat,
,,,,--- '
u. m. a folyam á1ja és a szél. Képzeljük,
/__,,/
hogy a szél oly erejű, miszerint ha a viz.
a
b folyása nem gátolná, 10 perc alatt a-ból
e-be hajtaná a hajót, mig a folyam sebessége ismét akkora, hogy
tökélyes szélcsendben a-ból b-be vinné le azt szinte 10 perc alatt.
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Ha tehát a folyam-ár és a szél egyszerré müködnek, · a hajó a d
irá.nyban haladva 10 perc alatt d-be ér; azaz.a két erő együttes behatása alatt 10 perc alatt jut el azon· pontra, ho,;a a két erő, külön ·
hatva 1 csak 20 perc alatt hajthatta volna el azt. Ha d pontból
mindegyik oldalerőre egyenes, és a másik oldalerő irányával egyenközü
vonalakat húzunk, egy egyenközényt (Paralellogramm) nyerünk.
Tehát két - szög alatt, egy pontra és egy időben ható - erő
eredőjének irányát és nagyságát az ezen erőkből képezett egyenközény átlójában (Diagonale) találandjuk.
Megforclitva, egy egyetlen erőt két ugyanazon pontra ható
meghatározott irányu erővé bonthatni szét.
Központi mozg:is. Hogy valamely test bizonyos szilárd pont körül
mozoghasson, szükséges 1) hogy ezen pontból a testre állandó vonzerő hasson, 2) hogy a test oldalaslag irányzott lökés (pillanatnyi erő)
által mozgásba jöjjön. A mozgásba jött test tétlenségénél fogva megtartani törekszik nyert irányát, de miután a vonzerő folytonosan hat rá:
ennélfogva ·pályája görbe vonalat képezend. A vonzerőt itt köz pon thozi erőnek (Centripetalkraft), azon erőt, mely a vonzerő
befolyása nélkül a testet érintő irányban, azaz a vonzerő irányával
épszöget képező irányban hajtaná tova, érintő erőnek (Tangentialkraft), s e két erő összemüködéiéböl származott mozgást k ö z ponti
mozgásnak ( Centralbewegung) nevezzük. A központhozi erö és az
érintö erő egymáshozi viszonylata szerint a mozgás majd körben,
majd kerülékben (Ellipse) történik.
Központtóli vngy röperö. Ha valamely zsinór egyik végére súlyos
golyót kötiink, s ezt a zsinór másik - középpontú] szolgáló - vége
köriil körben forgatjuk, úgy a zsinor meg fog feszülni, mely feszülése a forgatás növekeclö sebességével növekeclil<. Ha eközben
a zsinórt elvagnók, a golyó többé nem mozogna körben 1 hanem tétlenségénél fogva előbbi palyajától érintő irányban távoznék.
A test t.ehát törekszik a kör középpontjától távozni. Azon erőt,
niely a zsinórt fesziti, központ tó 1i (Centrifugalkraft) vagy
r ö per ön e k (Fliehkraft) is nevezzük.
A központtóli erö tehát nem egyéb, mint a központhozi erő
vel egyenlő, de ellenkező erő, mely azon eröt fejezi ki, melylyel
a test a középpontból távoznék, ha a vonzerő nem tartaná vissza.
Ezen a~apszik a bolygók mozgása a nap körül és a holdaké a bolygók kör{i!.
A központtóli erö müköclését mindenütt észlelhetjük, hol valamely test szilárd pont körül forog. A parittyámi.r a kő .éi-intő irányban röpül tova, mihelyt az egyik zsinort kibocsátjuk kezünkből.
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Ba egy vizzel töltött nyilt edényt erösitiink a .zsinórra, s azt
függirányos síkban forgatjuk körül, a yjz nem fog kifolyni, még
azon pillanatban sem, mi dön az edény feneke fölül, nyilása peclig
alul leend, mert a röperö ez esetben nagyobb mint a nehézségi erö,
s igy ezt legyőzi.
A rőperő tartja meg a miilovart a lónak központfelöli oldalán , mintegy hozzá tapasztva, midőn ez sebesen vágtat a központ
köriil. A ló lassú ügetésénél ez nem történhetnék meg.
Néha a röperő legyőzi az összetartási erőt is; így a malomkövek sebes forgásuk közben néha szétszalrnclnak.
A testek sillypontjn. - Minden szilárd test 1 péld. egy darab kö,
bizonyos számu részecskékből áll, melyek egymáshozi kölcsönös
helyzetökben egy egészszé vannak összekötve. A nehézségi erő ezen
részecskék minclegyikére hat, s azokat bizonyos erővel a föld középpontja felé vonzza. A nehézségi erő hatásának iránya a test minden részecskéire nézve ugyanaz, a test tehát számos egyenközü
erők által hajtatik a föld felé. Ezen összes egyenköziileg ható erők
ered öj é t (összegét) a t cs t súlyának, ezen eredő t ám a elás i
pontját pedig a test súlypontjának, mig a súlypontónkeresztiil vont függőleges vonalt nehézségi irányvonalnak
nevezzüli:.
Illinden test sitlyát a sitlypontban egyesitve képzelhetjük, s így
a testek nyomását úgy tekinthetjük, mintha az egyetlen pontból, a súlypontból indítlna ki, s a test többi tömegrészei súlytalanok volnának.
A síilypont meghaU.rozása egynemü lapos testeknél 1 pélcl; üveg,
tábla, deszkánál stb. igen könnyü. A testet ugyanis e céh-a fonal
segélyével két különböző pon~ján fölfüggcsztjük, s nehézségi irányvonalat a testen mindkét allrnlommal megjelöljük. A test "úlypontja
ott leend, hol a két irányvonal egymást metszL
Hogy valamely test egyensúlyban tartassék, bizonyos .ellenálló
erőre van szüksége, mely a test síilypontján keresztiil. a nehézségi
erővel ellenkezNeg, tehát függélyes irányban fölfelé hasson.
Ezen ellenállúst vagy a s íd y p ont b a n, vagy f ö 1 ö tt e, vagy
.
a 1a t t a alkalmazhatjuk.
A síilypontjában megtámasztott test minden helyzetben egy e ns ú 1y b a n van; Azon test 1 mely sem súlypontjában 1 sem pedig
nehézségi irányvonalaban nincs megtam.asztva, semmiféle helyzetben
sem maradhat egyensúlyban. Tekintsünk mindenek .előtt egy oly
testet, mely egyik szilárd pontján föl van függesztve, s mely e pont

a
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körül foroghat, úgy e pontok kölcsönös fekvésére nézve e három
eset lehetséges :
Azon test, mely a súlypontján keresztül menő tengely által ·
van fölfüggesztve, s e körül foroghat, mint péld. a csiga, malomke. rék, minden helyzetben megmaracl, s az úgynevezett közönyös
egyensúlyban van. Azon fonal vagy tengely segélyével fölfüggeszt.ett test, melynél a sítlypont a támpont alatt függélyes irányban
fekszik, lrn egyensúlyi helyzetéből kimozdittatik, a külerő hatásának
megszi\ntével abba ismét visszatér; az ily egyensúly sz i 1ár d, vagy
á 11 ék o ny na k neveztetik. Ha végre a test súlypontja a tengely
vagyis a támpont fölött van: akkor a test e s ék e ny vagyis v á 1t o z ék o ny egyensúlyi helyzetben van; mert az ily test egyensúlyi
helyzetéből kimozditva, ugyanabba nem tér többé vissza, hanem
fölfordul, s csak akkor fog nyugvásba jönni, ha súlypontja a
támpont alá esik.
V a! amely alapon i;tYng vó test e k szintén a súlypont
alatt vannak megtámasztva. Es pedig, ha a test csak egy pontban t. i.
a súlypont irányvonalában van megtámasztva, egyensúlya ilyenkor
e s ék e ny. A test helyzete csak akkor biztos, ha _az hl.rom vagy
több - nem egy vonalba cső - pontjain van megtámasztva. Azon tért,
melyet a támpontokat egybekötű vonalak körülhatárolnak, támasza í k n a k nevezz lik.
A súlypont helyzete lényeges befolyilssal van. a testek állhatóságára. Annál szilárdabban áll valamely test, minél mélyebben fekszik
súlypontja, vagyis minél közelebb esik súlypontja a támaszsíkhoz,
s minél szélesebb alapja, vagyis támaszsíkja. Igy a szénával magasan
megrakott kocsi sokkal könnyebben fog feldiilni, mint egy oly kocsi,
mely hasonló súlyu vassal vagy kővel van megrakva. Továbbá azon
kocsi, melynél a kerekek nagyobb szélességben állanak egymástól,
szinte nehezebben dönthető fel, mint a keskeny kocsi. Innen van,
hogy a kocsik terhelésénél a nehezebb tárgyakat a kocsi fenekére
helyezik.
Hogy valamely test ugyanis aljzatán megállhasson, szükséges,
hogy a súlypontján keresztül képzelt nehézségi irányvonal a test
alapjának határain belül, vagy is a támaszsík határai közé essék.
llfihelyt ezen irányvonal a támaszsíkon kivi\! esik, a test azonnal
felclül. TovábM, hogy valamely test feldöntessék, szükséges, misze1·iut súlypontja az alap egyik párkánya felé függiráuyosan emeltessék; igen természetes tehát, hogy annál nehezebben dönthető föl
valamely test, minél nagyobb útat kell tennie súlypontjának, hogy
ez az alap széle fölé függirányos helyzetbe jusson.
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Egy. négyszögii.lapos követ sokkal nehezebb feldönteni, mint egy
hasonló sulyu, hasonló alapsík fölött nyugvó fatörzsököt mert az előb
binek súlypontja mélyebben fekszik, következéskép sokkal h~sszabb
íttat kell megtennie, hogy az alapsík széle fölé emeltessék1 .mint a
fatürzsök súlypontjának. Egy négylábu állat szilárdul áll 1 ha
síilypontja azon négyszög fölött fekszik, melyet az állat négy lába
határol körül a földön; a teherhordó ember testét mindig úgy irányozza, hogy a test és a teher közös súlyponytjának irányvonala a
két láb tiímaszsíkját érje. Azért ha hátán viszi a terhet ·előre kell
hajolnia, ha b~lke.zében visz nagyobb terhet 1 felső tesh<lszét jobb
oldah·a kell haJ!ama, mert különben a test és a teher közös súlypontja a lábak összekötő támaszsíkján kiviil esnék, s az ember
eldülne.
. A· súlypont nincs mindig a test tömegében 1 így péld. a gylírü,
clob, sat. sídypontja az üres tér közepén van. ·
Egyszerű

gé11ek.

Gépn~k nevezünk minden oly eszközt, mely által az erö bizonyos - irányán kívül fekvő - pontra müködik, mely által a munkát
könnyítjük, a teher vagy akadály legyözésénél erőt ldméliiuk.
A gépek egyszeriiek és összetettek.
Egyszerü gépek : 1. Az emeltyű (Hehe!). 2. A csiga (Rolle). 3.
A hengerkerék (Wellrad). 4. A lejtő (schiefe Ebene). 5. Az ék (Keil)
6. A csavar (Schraube).
l\Iindazon gépek, melyek több - egymással összeköttetésben állóegyszerii gépből állanak, összetett gépek.
Emeltyű (Hehe!). l\Iinden egyenes vagy görbe hajlithatlan rúd,
mely egyik pontján úgy van megtámasztva, hogy e támpont
körül forgatható : emeltyiinek neveztetik.
11Iinden emeltyün három pontot különböztetünk meg, u. ín. 1.
a támpotot, melyen az emeltyii nyugszik, 2. az erő és 3... a teher
támadási pontjait.
Az emeltyü segélyével ugyanis bizonyos erő más erőt törekszik legyőzni. A legyőzésre használt erőt erő ne k, a legyőzendő
erőt pedig közönségesen tehernek nevezzük•
Az emeltyü a mindennapi életben nagyon kite1jedt alkalmazásban részes!\!. Igy az emelő és feszitő rúdak, a gyökérvágó-kés, az
evező, a targonca, az olló, fogó, lapát és a mérleg stb. nem egyebek,
mint különböző ellenállások (teher, akadály) legyőzésére alkalmazott
emeltyü-eszközök.
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Az e1üeltyün az erők tá1úadási pontjainak a támponttóli távolságát az erők emelt y ük a rá n a k nevezzl\k.
Az emeltyü lehet egy kar u és két lrnr u.
E gy kar u az emeltyű akkor, midőn támpontja az emeltyű végén van.
Az egykartt emeltyiinél a teher közelebb fekszik a támpont'.
hoz, mint az erő 1 péld. midőn a r{td:ít valamely teher alá dugva,
ezt tova emeljiik; vagy pedig az erő támadási pontja közelebb v~n
a támponthoz 1 mint a teheré; péld. a rokkák 1 szövőszékek lábitóm
(nyomórudak). A gyöké1'vágó'kés, melynek egyik vége a deszkához van erősitve, szinte egykaru emeltyű, melynél a teher (azaz
a vágandó gyökere k ellenállása) alulról fölfelé 1 az ezt legyőzni tö,
rekvő erö 1 föliilröl lefelé hat.
K é t kar n az emeltyü, melynél a támpont az erű és a teher támadási pontjai közt létezik.
.
Ha a támpont a két támadási pont között épen a középben
fekszik, akkor a kótkaru emeltyü egy e n lő k a r u, ellenkező esetben
pedig különk aru.
Ha az egyenlőkaru emeltyü két karára a támponttól egyenlö
tivolsúgban hat két egyenlő erő, úgy ezek · egjmást. egyensÚ'
lyozzák.
·
Az emeltyün az egyensúly föltételeit következöleg fejezhetjük
ki: Az erő és teher, melyek egyenközüleg hatva, az emeltyiit támpontja körül. ellenkező irányokban foi"ditani törekszenek 1 akkor
vannak egyensúlyban, ha azok a megfelelő emeltyükarokkal megforditott viszonyban állanak; vagyis: ha az erő úgy viszonylik a teherhez 1 mint forditva az emeltyükarok egymáshoz. Igy péld. ha az
emeltyü egyik kara kétszer oly hosszn mint a másik kar: úgy a
hosszabb karra alkahnazott 1 fontnyi súly a rövidebb karra alkahnazott két fontnyi súlyt képes egyensúlyban tartani. :
. . Annál csekélyebb erő kivántat ik tehát az eme!tylín a tehernek
egyensúlyozására 1 minél .közelebb van a teher támadási pontja. a
támponthoz, és minél távolabb esik az erő támadási pontja a támponttól.
. ··
·
A mérleg (Wage) a testek súlyának meghatározására alkalmazott egyenlő karu emeltyíieszköz, melyen három lényeges részt különböztetünk meg, u. m. a médegrú dat, a támpontúl szolgáló aljzatot
(Unterlage) és a mérlegesészéket.
A mérlegrúd két egyenlő karu emelty!í 1 mely egy acélvápán
(Stahlpfanne) nyügvó tengely kör\Ü forgatható. Ezen emeltyün az erő
és teher támadási pontjai a csészék fölfüggesztési pontjain vannak.
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Hogy a mérleg segélyével a testek súlyát pontosan meghatározhassuk: igazna k és érzék e nynek kell lennie.
A mérleg igaz, ha a mérlegrúd a csészék nélkül, és a fölfüggesztett csészékkel is mindig megtartja vizirányos helyzetét, vagy
legalább ezen helyzetbe visszatér az elhajlás után. Ha továbbá az
egyik vagy másik csészébe tett súly ugyanazon elhajlási különbséget igézi elő mind az üres, mind pedig a terhelt mérlegen.
Erzéken y a mérleg 1 ha a mérlegrúd vizszintes helyzetét azonnal
elhagyja, mihelyt a méréseknél használatban levő legkisebb túlsúlyt
helyezünk az egyik csészébe.
A mérlegrúd vízszintes helyzetének 1 és az elhajlás nagyságának könnyebb és biztosabb fölismerése végett a mérlegrúdra mutató nyelv van alkahnazva. Midön e nyelv állása függélyes akkor a
1
mérlegrúd vizirányosan áll.
A jó mérleg tehát következő elvek szerint készítendő: 1. A mérlegrúd súlypontja a támpont alatt, és pedig ehhez lehető közel feküdjék; mert ha a súlypont a támpont fölött áll, a mérlegrúd a legkisebb
túlterhelésnél is fölfordul; úgyszinte nem szabad a súlypontnak a
támponttal összeesni 1 mert ez esetben a karok ferde helyzeténél is
megmaradna az egyensúly. 2. A mérlegkarok egyenlő s kellő hoszszuságuak és lehető könnyűek legyenek. 3. A karok súlypontja a
támponttól egyenlő távolsiígra essék. 4. A csészék egyenlő súlyuak
legyenek. 5. A. három él n. m. a mérlegrúd és a két csésze tengelye
egy s1'k.ban feküdjenek. 6. A két szélső él a középsőhöz egyenlő
távolságban álljon.
A vegyészi célokra használt érzékeny mérlegeknél a mérlegrúd
tengelye kemény acélból készült háromszögű (40-60° oldalhajlásu)
hasáb 1 mely élével nyugszik az alapon; ez utóbbi szinte kemény
acélból vagy achatból készíttetik 1 és sima vizirányos legyen hogy
1
a hasáb késéle és közte minél kisebb legyen a snrlódás. A több
fontok mérésére használt mérlegeknél ezen él megtompittatik, nQhogy
az a nehéz súly miatt az alapot bevágja. Lényeges kellék továbbá,
hogy az egész mérleg minél kisebb súlyu legyen.
A csészék fölfüggesztésénél ügyelnünk kell 1 hogy azok tengelyeik körül tőkélyesen mozoghassanak 1 s hogy így mindig visszatér,
hessenek könnyen azon helyzetbe, melyben nehézségi pontjuk függélyes irányban van a fölfiiggesztési pont alatt.
A finomabb mérlegeknél az egyensúly biztos felismerése végett
a mérlegrúd nyelve mögé egy fokokkal jegyzett ív van alkalmazva.
Midőn a nyelv ezen ív közepén a 0 foknál megáll: a mérleg tökélyes egyensúlyban van .
.4 UUÓ9V'"• lvd. alopvon.
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1\Iintán a 111érleg a ko~rok: cgyenlöticn ho::;szuságából szár111azott

apró hibáktól ritkán ment tc\jesen, s az ily mérlegen a mérés hibás ·
eredményt nyujtana, ez okból a nagy pontosságot igénylő méréseknél következőleg járunk el : A lemérendö testet az egyik csészébe
teszszük, s a. 1nérlegct a inásik csészébe rak.ott ho1nok:· vagy serét segélyével egyensúlyba helyezzük. Ezután leveszszilk a mérendö testet a csészérül, s helyébe annyi súlyt rakunk, hogy az egyensúly
ismét helyreállittassék; Ezen t\jonnan fölrakott súlyok pontosan
mutatják a test súlyitt, akár egyenlii hoszszttk voltak a mérleg lrnrofr. , ak!tr ne111.
A mitzsál1i (Schnellwagc) nagyobb terhek mérésére haszniilt kiilönkaru emeltyű, melynek rövidebb karára csésze vagy kampó
segélyével a megmérendő teher, a hosszabb karra pedig 1 mely a
rövidebb kar hossz(cval egyenlö rovatokkal van ellátva, ide s tova
tolható mértéksúly (vaskörte) alrnsztatik. Hogy a mázsálóval szabályosan mérhessilnk, célszerü azt úgy készíteni, hogy a rövidebb
karra akasztott csésze a hosszabb kart a körte nélkiil egyensúlyban tartsa. Ha a körtének a támpónttóli távolsága tízszer nagyobb,
mint a terh~t tartó röviclcbb emeltyülrnr hossza : úgy a teher a körtének tizszeres súlyával egyenlö síilyn. Igy például: ha a körte súlya
1 font, s ez a mázsálú csészéjébe helyezett teherrel a hosszabb kar
10-ik rovatán tart egyensúlyt: úgy a teher súlya tizszer annyi,
mint ·a l~örtéé, azaz 10 font.
A i11ázsáló rúc1jána.k: rendesen l~ét tinnpontja, s ezek.nek ineg~
felelő· két osztályzata van , melyek a mérlegrúcl két ellenkező
(felső és alsó) oldalára kiilün vannak alkalmazva; az egyik támpont a teher pontjához közelebb, a másik attól távolabb áll. .A távolabbi támpont a kisebb, a közelebbi a nagyobb terhek mérésénél
jö alka.lmazásba.
A h i cl mér 1e g vagy tizedes mérleg (Briickenwage, Decimalwage) összetett kiilönlrnru cmeltyii, melynél a terhet egyensúlyban
tartó súly a tehemek csak egy tizecl részét képezi s melynél követlcezéskép a. súlyok. e1ncltyiikara. tizszer hosszabb mint a teheré.

IV. A cseppfolyó testek egyensúlya. (Hignyugtan.)

1

'

A eseppfolyó testek tulajdonai kétféle eröktöl függnek u. m.
a nehézségtől és az úgynevezett tümecseröktöl; mely utóbbiak nem
egyebek., 1nint .az összefüggési és taszi.tó erők.. E l~ét utc}bbi. erő a.
eseppfolyó.testeknél egyniást oly módon' tartja egyensiílyban, misz.erint az egyes részecskék anélkül, hogy összcföggésök tökélyesen
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megszilnnék, a legnagyobb könnyiiséggel tolhatók félre a folyadék
beljében.
A folyadék föliiletének valamely részére . gyakorolt nyomás
egyenletesen tmjecl az egész folyadek tömegén át minclen i1"iriybau.
A. f~lyadékok _ezen tulajdonán alapszik a vizsajtó vagy vizeröszeti
saJtO (h'.-d'.·auhsche Presse). Ez két főrészből áll u. m. 1) egy nyomó
SZJvattyubol (Druckpumpe), mely a vizet egy alkalmas tartóbólföl•
szivattyúzza, s azután átnyomja egy összekötő csövön 2) a sajtó
dug:ittyúja (Presskolben) alatti zárt térbe, miáltal ez föleméltetik,
s a dugattyú felső lapja és a föléje alkalmazott igén erős éllentámasz közé helyezett tárgyat nagy erővel nyomja össze. Egy kisebbszerü vizcröszeti sajtó segélyével, n1inök: a vegyészi n1ütermekben
használtatnak, egy fontnyi erővel 150 fontnyi ellenállást győzhetnl
le, tehát 30 fontnyi erővel, mennyit egy ember könnyen kifejthet,
4500 fontnyi terhet hozhatni mozgásba.
.
A folyadékok magasabban fekvö rétegei súlyuknál fogvá nyomják a mélyebben fekvő rétegeket. Ezen nyomás elte1jed minden
irányban egész az edény szilárd fal~ihoz s ezektől hasonló eröv'el
viszonoztatik. Tehát a viztömeg valamely részecskéje nyugalmi állapotában. egyenlö erős nyomást szenved minden oldalról és aÜ viszonozza is minden idnyban; úgy szinte az edényfal valamely
pontja ugyan azon nyon1ást szenvedi és viszonozza, minőt a vele
érintkező vizrészecske szenved és viszonoz. Ugyanily viszonyban
áll a vizhez a belémártott szilárd test minden pontja, melyet tehát
úgy tekintbetni , mint magát az edény falát.
A folyadékok fölülete valamely tágasb edényben egyensúly alkalmával mindig fekmentes (vizil'ányos) síkot vagyis tükröt képez.
Ugyanazon folyadék tükre több - bármely alalm, de egymással csövek által közlekedő - edényekben (kiveven ha ezek valamelyike szerfölött szűk volna) egyensúly alkalmával mindig egyenW
magass,\gban van. A folyadékok ezen tulajdonán alapszik a közlekedőcsöves vízszintező (Nivellirwage). A gőzkazánokra alkalmazott
vizállás-üveg (Wasserstandglas) segélyével a kazánban lévő viz tükrének magasságát tudhatjuk meg.
A nyugvó folyadékok eclenyök fenekére nyomást gyakorolnak.
E nyomás egyenlö nagyságu azon függélyes folyadékoszlop súlyával, melynek fenéklapja az edény fenekével, s melynek magassága
a fenéknek a folyadék tükrétöli távolával egyenlő.
Ha tehát egyenlő nagyságu fenékkel ellátott 1 de különböző
alalm ( u. m. egyenes hcnger-alaku, föliil szükebb vagy tágabb)
edényeket cgyenlö magasságig töltünk nieg vízzel: Mrmily nagy
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legyen is az ezen edényekben foglalt viz menny1sege között a l~ü
lönbség: a fenéknyomás minclegyikben egyenlő leend. E szermt
vékony de magas vízoszloppal nagy hignyugtani nyomást eszközölhetünk. Ezen alapszik a Reá 1- föle sajtó, melynél egy magas vékony, de alul széles folyadékréteggel közlekedő vízoszlop a két
szita közt fekvő összeapritott anyagra oly nagy nyomást gyakorol,
hogy a víz abból minden oldható részt magába vesz.
A nyomásnak a folyadékokbani egyenletes, elterjedése következtében a folyadékok nemcsak az eclény fenekét, hanem annak oldalfalait is nyomják. Ezen oldalnyomás a folyadék tükrétől lefelé növekedik.
Végre a folyadékok be\jében, az előbbiekben mondottak alapján, fölfelé ható nyomás is létezik, úgy hogy az egyensúlyban lévő
víztömegnek valamely rétege ép oly nyomást szenved alulról mint
fölülről. Ezen nyomás, mely valamely folyadékba mártott szilárd
• test alsó fölületére hat, eme 1ő e r ön e k (Auftrieb) neveztetik.

A folyadékok és a beléjök mártott szilárd testek közti viszony.

1

Az előbbiekben emlitett emelő erő következtében minden valamely folyadékba mártott - szilárd test ép annyit veszit súlyából, mennyit a helyéből kiszorított folyadék nyom. E nagy fontosságu természettani törvény, fölfedezöjéröl A re h i m e de s törvényének neveztetik.
Ha a vizbe mi1rtott szilárd test ugyanazon fajsúlyu mint a folyadék, úgy az minclen helyzetben megmaracl a vizben, nem emelkedik föl és nem száll le ; az emelő erő egyensúlyban tartja egész
súlyát.
Ha azonban, az alámeritett szilárd test fajsúlya nagyobb mint
a vízé, úgy az ebben alá fog szállni; mintán az általa helyéből
kiszorított vizj sítlya kisebb mint saját súlya. Alászálland pedig
sítlyának csak azon részével, a mclylyel a helyéből kiszoritott viz
súlyát títlhalarlja, miubín a többit a viz egyensúlyban tartja.
Ha végre a bemártott szilát-cl test súlya a kiszorított viz súlyánál kisebb, azaz ha a test a víznél fojkönnyebb, úgy a· test
egy része a vizböl kiemelkedik, és pedig addig, mig a helyéböl
kiszorított viz súlya a test egész súlyával egyenlö leencl. Ily helyzetben a testek usznak.
Uszásra mindaz<íltal oly testek is alkalmasak, melyeknek fajsúlya nagyobb mint az illető folyadéké, ha azokat úgy .készítjük
el, hogy kevesebbet nyomjanak, mint ugyanakkora terimc folyadék.
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Például: az erös vaslemezekből készített hajók úsznak a vízen, s
tetemes terhet szállithatnak.
Minden uszó testre két ellenkező irányu erű hat, u. m. saját
súlya, mely a test súlypon~jában támatl, és a helyéből kinyomott viz
súlypon\if•ban támacló emelő erű. Az uszó test egyensúlyban van, ha
rnincl saját, mind pedig a helyéből kiszoritott viz siílypontja ugyanazon függélyes vonalban fekszik; és az usz{•s állékony~ ha a test súlypontja mélyebben fekszik, mint az emelö erő támaclási pontja. Egyensúlyi helyzetben, a két nevezett súlypontot összekötő függélyes vonal
a test középvonalának neveztetik. Ha az uszó test egyensúlyi helyzetéből ldmozdittatik, középvonala ferde irányt vesz, mig az emelő
erö iránya az előbbi, azaz függélyes marad, de támadási pontja más
helyzetbe jö, vagyis nem fekszik többé a test súlypontjával ugyanazon függirányos vonalban. Az emelő erő nj támadási pontján
keresztül képzelt függélyes vonal tehát a test ferde iráuyn középvonalát egy pontban metszencli, s e pont a test uszási középpontjának (J'\Ictacentrnm) neveztetik. A helyéből kimozdított uszó test e
középpon~ja körül forog; minélfogva sziikséges, hogy az níindig a
súlypont fölött legyen, különben az uszó test fölfordul. Állékony
tehát az uszás akkor is, ha a test súlypontja az emelő erö támadási pontja föliitt, de az nszási középpont alatt fekszik.
;

A sziláril és cse11pfolyó testek fajs1ílyánal1 meghatározása az
Arcltime1les-féle törvény alapján,
A vízben elmerülő szilánl testek fajsúlyát kiivetkezőleg határozzuk: 111eg.
a) A közönséges érzékeny mérleg egyik csészéjét egy rövidebbel cseré\jük föl , melynek alsó föliiletére kis kampó van alkalmazva. A meghatározandó testet finom fonal segélyével e kampóra
akasztjuk s általános sí1Jy,\t (g) meghatározzuk. ]\fost a testet vízbe
lóggatjuk, s miután ezáltal vesztett súlyából: a röviclebb csész.ére
mindad<lig rakunk súlyokat (a), mig a mérlegen az egyensúly ismét helyre állott; a tehát a súlyveszteség, melyet a test a vizben
szenvedett, s következéskép !!__, azaz: ha az átalános súlyt a s{ilya

.

veszteséggel elosztjuk, megtaláljuk a test fajsúlyát. Az ily mérleg
h i g nyugta ni mérleg nevet visel. A vizuél könnyebb testek
fajsúlyának meghaHrozására nehezebb testet, pék!. ólmot akasztunk
r<íjok, melynek sítlyveszteségét már elébb meghatároztuk.
.
b) A testet lemé1:jük, egy vizzel telt s megmért iivegbe teszsziik,
melyből a viznek egy részét az átfürt dugón át kifogja szorítani. E
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súlyveszteséggel elosztjuk a test iítalános súlyát, s megnyerjük
fajsúlyát.
Péld. A vizzel telt üveg súlya .
120 grm.
Az illető test átaláuos súlya .
16 "
l\Iindkettöé összesen 136 grm.
A viz kifolyása után az üveget - külsejét itatos papirral lcszáritva - ismét megmé1jük, a miclőn azt tapasztaljuk, hogy
súlya 130 grm.; tehát 6 grammnyi vizet szoritott ki helyéből a sziIárcl test, melynek fajsúlya e szerint: ~6 = 2,666.
E második módszer különösen a porrá tört testeknél alkal.maztatik:.
e) A szilárc1 testek fajsúlyának meghatározi\sára a hignyugtani
mérleg helyett a Nicholson-föle siírmérőt (Araometer) is hasznúlhatjuk. E síírmérö sárgaréz lemezből készitett , hosszukás üres
hengeralaku test, melyre alul kis szita-kosár van akasztva, fölül
pedig vékony - felső részén jegygyel ellátott - pálcika erösitve, mely
felső végén tányért hord. E müszer vizbc múrtnt függélyesen uszik,
~titán úgy van készítve, hogy súlypontj:i lehető mélyen feküdjék;
továbbá í1gy van szerkesztve 1 hogy a hengertest egy része a vizhöl ki{tlljon. Ha azon testet, melynek fajsúlyát tuclni aka1:juk, e
felső tányérra teszszük, úgy a müszer inélyebbre sülyecl a lepárolt
vizben; n1ost minc1adclíg rak:uuk a tAnyérra stilyok.at, mig a.z a

pálcán megjelölt vonalig sülyedt. Ezután a testet levcszszük a tányérról, s mindadclig rakunk helyébe a tányérra súlyokat, mig a
sürmérö ismét az előbbi pontig sülyeclt alá a vizben. Ezúton a test
általános súlyát 1noghatároztuk:. Ez rneglévén, rnost a inásodizbon
fölrakott súlyokat ismét leszedjük a tányérról, s a testet az alul lóggó
szitakosárba tesszük. Ez ti.Ital a siirn1érönek. szinte az emlitctt ponw
tig kellene alá siílyednie, ha a szitába tett test a vizben nem vesztene súlyából; dc miután veszt, ez okból ujra súlyokat kell a tányérra rakni, hogy miiszeriink:et ugyanazon pontig sülyeszsziik ahL
Ez utóbb fölrakott súlyok az illető testnek a vizben szenvedett
súlyvesztcségét jelölik. :i\Iiután így ismerjük a test Mahinos súlyát
és súlyveszteségét, ezekből fajsúlyát a fönnebb leirt móclon könnyen ,
kiszámithatjuk.
A folyadékok fajsúlyát szinte meghatározhat juk a hignyugtani
mérleg segélyével, melynek a rövidebb csészén ]évö kampójára valamely szilárd testet pélcl. higanyal töltött henger alaku s mindkét
végén beforrasztott üveget akasztunk. Ezen egyensúlyba helyezett
test különböző folyadékokba mártva, különböző sít!ymennyiséget

'

veszitem1. A folyadék fajsúlyát ezítton megtalúljt1k, ha azon súlyveszteséget, melyet e henger a kémlelenclő folyadékban szenved,
elosztjuk azon súlymennyiséggel, melyet ugyanazon test tiszta vizLe 1nártva veszít.
Meghatározhat juk tovitbb!t a folyadékok fajsúlyát a Ni ch o 1s o nféle siír1nérüvcl is, 1ncly célra szüh:ségcs azonban, _hogy __ maglinak
a siirn1érönek. súlyát is_ is1ne1:jti1~. Lássuk:, hogy, n1~k.ép allcáhuaZZu1~
e müszert a fönnebbi célra. Legyen n siírmérő súlya pélcl. 70 grm„
ha most 20 grammnyi súlyt kell felsií tányérára raknunk, hogy az
tiszta vizben, a pálcika jegyéig sülyedjen, és 1,37 grammot, hogy
az ugyanazon pontig sülyedjen barlangban: ekkor a borlang fajsúlya
70+1,37
0.793.
1u+ 20
A gyakorlati élctbcu leginkább a fok u z a t o s s ü r mér ö k
vannak: hasz1uílathan, 1nelyeknek t~lkahnazása igen egyszerit, s a
közönséges célok:ra eléggé biztos crcd1nényt nynjt.
Mig a Ni eh o 1s o n-féle siil'mériivel a folyaclék fajsúly{tt hasonló nagysúgu teriinél~ t'ital{lnos st'dyúnalc összehasonlítása által
hatúrozzul{ lncg: a fol~ozatos sür1nérG alkaln1azása azon elven alap·
szik 1niszerint k.ét kiiliinlJözö, de egyenlő súlyu folyadéknál a te' fordítva viszonylanalt a fa.JSll
. . 'lyo 11
1
„
• „
riinék
t ta . p e'ld . 1lU a surmero
10 grannnot nyon1, ez vizhen nszvn 10 gra1n111 v~zet 1~yo111. lci helyébül; ha borlangha mártjuk, addig fog siilyedm, nug szmte 10
O'r;_uuni horlangot nyon1ott ki helyéből. 10 gr~11u1n borlang azonban
~agyobb tért foglal el 1nint 10 gran1~1 v!z, ltövetltezésl{ép a sü.~·mérö
a borlangban mélyebbre fog siilycdm, ugy hogy a borlangba sulyedt
terime a vizbe sülyedtéhez úgy viszonylik, mint forclitva ezen folyadékok fajsúlyai egymásközt.
A változatlan súlyu uszó test tehút külünbözö tömöttségü folyadékokban különhözü. mélységre siilyed, de az uszó test {tltal helyökbűl kinyomott folyaclékok kíilönböző térfogatai mind egyenlő súly! yal, és pcclig. az úszó test súly:\val bir~ak.
.
„ • . •
A fokozatos sürmérií vagy egy egesz hosszaban egyenlo atm~
rctü fokozattal ellittott s mindkét végén zárt üvegcső, vagy pedig
olya:1, melynek fokozattal .ellátott c.sGje toj:tSdacl-, henger-, ~~gy
göinbalaltu edénybe, ez pedig egy lttscbb h1ganynyal ~agy s.cret;e.~
terhelt ltiscbb golyóba 111egy út. Azon pontot, 111cc.lc11g a silrn1_cro
lGo C. foku tiszta vizbe siilyed, vizpon tnak (Wasserpunkt) nevezziilt. Ezen pontból 1tiindulya a~ o_sztási ':0~1alolt so~'.~ .~1gy„ v~n
a..lltalmazva a cslíre, hogy ennclt ltet ily oszhlsI_ vonal J...o.ze őso t -

120 riméje épen 1 századrészét képezze a esö viz alá merült teriméjének.
A vizpont 100-al jelöltetik, s az így osztott s!irmérő térmérőnek
(Volumeter) neveztetik. Ezen eszköz segélyével könnyen megtahíljuk a folyadékok fajsúlyát, ha ugyanis azon fok számával, medclig
a sürmérő az illető folyadékban sülyedt 100-at elosztimk. Pé!d. ha
a sürmérő valamely folyadékban 80 fokig sülyedt, ebböl tudjuk
hogy e folyadékból 80 terimerész ép annyit nyom, mint 100 terimerész víz. E folyadék fajsít!ya tehát ugy aránylik a vizéhez,
mint 100 a 80-hoz, tehát lOO = 1 2ö. Ha továbbá 116 fokig sülyedt
1
80
volna a s!írmérö valamely más folyadékban, úgy ennek fajsúlya
100
116 =0,862.
A térmérő fokozata oly szerkezetű lehet, hogy azt a viznél
kisebb és nagyobb tömöttségű folyadékok fajsúlyának meghatározására is lehessen használni. Mindazáltal a nevezett folyadékok mindcgyikér~ külön készíttetnek sürmérök. A nagyobb tömöttségüeknél
a vizpont a fokozat legfelsőbb fokát, a kisebb tömöttségüeknél pedig a legalsóbb fokát képezi.
Miután az egyenlő átméretü térmérök kezelése kényelmetlen, s
azok kevéssé pontosak : azért rendesen a hengeralaku edénybe és
golyóba végződő sürmérők vannak használatban.
Noha a térmérő sülyedéséböl a folyadékok tömöttségét egyszerű
elosztás által feltalálhatjuk, mégis közönségesen oly sürmérőket készítenek, melyek közvetlen mutatják az illető folyadék fajsúly,ít.
Az ilyenek szoros ab b ért elembe n vett slirmérö k (Densimeter, Dichtigkeitsmesser).
Bizonyos folynMkok fajsúlyának meghatarozásam keszitett sdrmrrök.
A gyakorlati életben gyakran nem az közvetlen célunk, hogy valamely folyaclék fajsúlyát ismeijük, hanem akarjuk tudni, hogy
mennyi szilárd anyagot tartalmaz valamely oldat, vagy hogy két
·különböző folyadék elegye mily arányban tartalmazz a alkatrészeit.
Ezek ugyan határozot t viszonyban állanak a folyadék fajsúlyához,
mindazáltal a gyakorlat ban gyalu·abban előforduló folyadékokra
kiilön siirméröket készitenek, melyek közvetlenül mutatják az elegyitési arányokat. Az ily sürmérők százalékos slirméröknek (Procenten-Ariiometer) neveztetnek. Ide tartoznak a barlang-, pálinka-,
bor-, sör-, sav-, lúg-, tej-, must- és cukormérők. Németországban
az adó alá eső borszesz és pálinka borlangtartalmának meghatározására a Tralles-féle borlangmérü használata van törvényszerüleg
eh·endelve. A Tralles-féle borlangmérő közvetlen azt mutatja, hogy

121 100 tcrimei·ész borszesz hány terimesz:\zalék barlangot tartalmaz
15° e. foknál.
Hogy azonban a borszesz borlaug-tartalmát meghatározhassuk,
nem szükséges elkerülhetlenül a borlangmél-ö, mert ép ugy célt
ériink a közönséges slírmérü vagy térmérövel is, csak· 1egyen kezünknél oly tábla, melyen a fajsúlyolmak megfelelő borlang-tarta!om
pontosan föl Yan jegyezve. Ily táblát közlendiink könyvünk vegytani részében, midőn a borlangról szólandnnk.
Önkenytes fokozatn sdrmrrök. Ezeknek fokokra osztása semmi tudományos alapon sem nyugszik, és igy tudományos becscsel nem
bírnak; mindazáltal miután a m!iiparban igen cl vannak terjedve,
szükségesnek tartjuk rólok itt emlitést tenni. Ide tartoznak Baum é,
Cartier és Beck s!irméröi, melyek csak az mutatják, hogy a
kémlelendö folyadékok tömöttségre nézve bizonyos számn fokkal különböznek a Yiztö]. Baumé-féle sürmérö van a víznél könnyebb és nehezebb folyadékokra. A víznél könnyebbek számára ö a vizponton kivül még egy másik szilárcl pontot is alkalmazott a siírmérőre az
által, hogy eszközét 1 r. konyhasónak 9 r. vizbeni oldatába mártá,
s azon pontot, meddig a sürmérö ezen oldatba sülyedt, 0-al, a víz.
pontot pedig 10-el jelölé; e két pont közti tért 10 egyenlő fokra osztá,
s az osztást fölfelé egyenlő nagys:lgu fokokban egész 50 fokig folytatá. A víznél nehezebb folyadékok számára a vizpontot a sürmérö
csöjének felső végén 0-al jelölte, azon pontot pedig,· melyre a cső
15 r. konyhasónak 85 r. vizbeni oldatába sülyedt, 15 fokkal jelölte;
e két pont közti tért 15 fokra osztá, és ezen osztást lefelé egész 70
fokig folytatá.
A következö tábla mutatja, hogy az első hasábban jelölt
Baumé-, Cartier- és Beck-fél e fokszámoknak minő fajsúlyok
felelnek meg.

A víznél könnyebb folyadékoknál.
Fol~ok:

Fajsúly
Baumé

Fajsúly
Cartie r

Fajsúly
Beck
11000 (vizpönt)
0,944
0,895
0,850
·0,809

0

10
20

0,933

30
40

0,934

0,875
0,824

0,871
0,815

50

1,000 (vizpont)

o,778

0,773

'
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oldalról szabacl folyadéktömeg fölÚleti részecskéi e szerint a belső
tömeget erősen összenyomó hálószerü burkot képeznek.
És így, míg a cseppképződés a folyaclék részecskéi közti összefüggésnek eredménye: a csepp gömbidomát a folyadéktömeg hajlott
fölületének feszültségi állapota okozza.

A ,·iznél nehezebb folyailekoknál.
Fokok

0
10
20
30
40

50
60
70

Fajsúly
Baun1é

1,000
1,0i7
1,167
1,273
1,400
1,555
1,750
~,ooo

A cseppek

Fajsúly
Beck

A lrnjcsönssi\g,

1,000
1,062
1,133
2,214
1,308
1,417
1,545
1,700

Ha egy szlik, 1 ~-; vonalnál kisebb útméröü üvegcsövet mártunk
valamely folyadékba, e folyaclék sziuvomila (Nivenu) ·a csüben nem
leend egyenlö 1nagasságban a folyadék külsG tükrevcl, hanem vagy
magasabban vagy alantabb álland; és pedig magasabban álland, ha
a folyadék a cső falát megnedvesíti, ellenben alantabb 1 ha e nedvesítés nem jő létre. Az ily szük csüyecskét haj esőnek, az elő
sorolt tüneményeket hajcsövességi tüneményeknek, azon
eröt pedig, mely azokat elöiclezi, haj csöve s s égnek (Oapillarítiit)

kí•11ző1lése.

nevezzük.· Péld. a viz és borlang inagassabban állnak. a lu1jcsöben,
iuint a hajcsün k:ivül, 111ert n1cgnedvCsitik. az üveget; ellenben a

Minden magitra liagyott, a külerök befoly{1sától ment folyadék-

higany alantabb <ílland a hajcsöbcn, mert nem nedvesíti meg az
üveget.
Ugyanezen tiineményt nem csak a lmjesüvekben, hanem tágabb
üregü edenyekben, két lemez közti szük térben stb. is észlelhetjiik1
s hajcsüvességnck csak azért nevezzük , mert legfeltünöbben ·nyilvímul a hajcsüvckben.
Mindenütt, l;ol szilánl test jő valamely fo(yadékkal érintkezésbe, ez utóbbinak szabacl fülszine változást szenved. -Ha péld, az
üveglapot élével már~juk vízbe, úgy a viz az üveg oldalain bizonyos szög alatt fölemelkedik; ellenben ha higanyba mártjuk, úgy
a higanynak az üveg oldalai mellett bizonyos szög alatti bcmélyedését tapasztalancljuk. Ha ugyanis a folyadék és a szilárd test közti tapadás nagyobb fok.u, mint a folyadék. részecsk:éi k:özti össze-

tö1neg golyóido111u testet ltépcz, 1nint ezt az esücseppeknél is ta-

pasztaljuk. Ha kevés vizet öntlink oly fölületre, mely korpafümaggal (Lycopodium) van behintve, vagy ha kevés higanyt öntünk
üveglemezre, (mely szilárd testek a nevezett folyadékok itltal nem
nedvesittetnek meg): úgy e folyadékok golyóidomu cseppeket képeznek:. E cseppek. k:épződése a folyadékok. részccsk.éi k:özti összefüggés
eretln1ényc. Ha ne1n léteznék: ezen iisszefüggés, úgy a folyadékok:
az edényck.büli lassu kitöltésnél nen1 cs11énclt l{i egyes cseppck:hcn.

Nagyobb folyadéktömeg is golyó-itlonnmí gömbölyödik, ha sikeÍ·ül azt a nehézségi críl befolyúsa nlól mcgszabaclitauuuk., ruit

elérünk, ha valamely folyadékot mits hasonló fajsi1lya, de vele nem
elegyedő folyadek beljébe bocsátunk. Pélil. ha a faolajt (fajsúlya

0,915) víz és barlangnak hasonló fajsúlyu elegyébc bocsi\tjuk szivor-

nya segélytivel: dió-nagyságu olajgolyókat nyerhetünk.
Valamely folyékony test domboru föliiletét annál jobban vonja
befelé a tömeg belseje, minél domborubb az; ha tehát valamely folyadéktömeg hajlott fölületének görbülete nem mindenlitt egyenlő,
úgy e fölület clomborubb részein nagyobb fesziiltség jii létre,· minek
következtében e domboru föliilet befelé nyomul, a kcvésbbé domboru
pedig az eliíbbi nyomása folytán kifelé clomboroclik, s ez mindaclclig
tart, míg a folyacléktömeg fölülete minden oldalról egyenlő domboru
lesz, vagyis mig az tökélyes gömbidomu cseppé változik. A minden

függés, ak.kor ez a szil:írc1 testet megned vesiti ; a szih'trd testtel
~
1

ezúton érintkező folyadékrészecskék némileg fölemeltetvén, a velök
érintk:ezö szo1nszéd vizrészecsk.Cket is magokkal vonjál{. Ez ok:ból

áll az üvegpohárban a viz magasabban a pohár fala mellett, mint
közepén. Ellenkezőleg: ha a folyadék részecskéi közti összefüggési
erő nagyobb, mint azoknak az edény fölaihozi tapadási képessége,
akkor a folyaclék cseppalakot igyekszik fölvenni, vagyis domboru
fölületet nyer. Ez okból az üvegpohárban lévií higany fölszine a
polu\r falainál mélyebben álland mint közepén.
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A folyadékoknak a hajcsövekbeni emelkedése vagy sülyedése
szintén mindig szoros összefüggésben áll a folyadék fölszinének alakulásával; és pedig, ha a folyadékoszlop a csőben homorn fölületet
(concaver llfeniskus) képez, úgy az magasabban államl a külső
tiikörnél; ellenben alantabb, lrn a folyadék fölszine domboru ( convex).
A folyadékok hajlott fölülete folytonos ruganyos feszülésben
van, vagyis igyekszik sík lappá lapulni, mi által annak minden
pontja nyomást gyakorol a hajlás középpontja felé. E nyomás annál
nagyobb leend, minél nagyobb a hajlás.
A higany clomboru föliilete e szerint a hajesőben saját tömegére gyakorol nyomást, azaz törekszik azt azon irányban mozdítani, honnan hasonló domboru hajlás okozta nyomás által nem
cgyensúlyoztatik ; a higany tehát a hajcsöben alá fog sülyedni.
Ellenben a víz homorufölülete a hajesőben, a lrnjhís nagyságához
mért nyomást gyakorol föl a homoru hajlás által képezett ür felé, azaz
fölhajlani és ezen tért kitölteni törekszik, mit azonban teljesen nem
érhet el, mert a haj esőnek a viz általi megnedvesített falazatán, mely ép oly tömecshatást gyakorol, mintha magának a folyadéknak folytatása volna - folytonosan uj meg uj homoru (befelé hajlott)
fölület (eoncaver lllenislnis) képzöclik, minek természetes következménye: hogy a vízoszlop a hajcsőben folytonosan emelkedik, és
pedig mind addig, míg a fölemelkedett vízoszlop sí1lya azon összefüggési erőt, melylyel a neclves fal a hajlott föliilet legfelső szélét
vonzza és fönntartja, képes egyensúlyozni.
A hajcsövességen alapszik a folyadékoknak az. itatóspapirba, vászonba, szivacsba, cukorba s átalában a likacsos testekbe nyomulása,
az olaj fölszivárgása a himpabélben stb. A sziirlézésnél (Filtriren) a
folyadék beszivúrgása a papír likacsaiba, hajcsövességi folyamat; a
folyadék átfolyása azonban már a sztirlén lévő folyaclék hignyugtani
nyomásának következménye.

Szét- mgy összömlés és átömlés.
Ha egy üvegben vizet és olajt egymással összerázunk, úgy
ezek nyugalomban hagyva, csakhamar ktilön válnak, és fajsúlyaik szerint helyezkednek. Ugyanis két vízrészecske között, valamint két olajrészecske között sokkal nagyobb a vonzerő, mint a víz részecskék
és az olajrészecskék között.
Ha azonban a vizet borlanggal keveijük, egynemü folyadékelegyet nyerünk. Itt is a víz- és borlangrészecskék közti vonzás nagyobb, mint azon erö, mely a víz vagy a borlang részecskéit ösz-
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szetartja. Ezen elegyedés akkor is létre jő, ha a folyadékok kezdetben fajsúlyaik szerint külön réteget képeznek. Két folyadéknak
Iassank'.nt ?ekövetkező egynemü elegyedését szét- vagy összömlésnek (Diffus10) nevezzük. A borlang és viz tehát egymásban szétömlenek, mig az olaj és viz között összömlés nem jő létre.
Ha két ily egymással elegyedő folyadék nem érintkezik egymássalközvetlenül, hanem valamely likacsos válaszfal által' van elkülönítve: úgy e folyadékoknak e válaszfalon kell egymáshoz átszivárogniok; miután azonban a likacsos válaszfal az egyik folyadékot nagyobb megnedvesitési képessége szerint többnyire könnyebben át~ocsátja mi~t a m~sikat: ellllélfogva a folyadék mennyisége
az egyik oldalon novekedru fog. Például: ha egy alul hólyaggal bekötött üvegcsőbe sürhedt (concentrirt) rézgálic-oldatot töltünk, és
ezen esőt bekötött végével vízbe mártjuk, a víz lassankint átszivárog a hólyagon, úgy hogy a csőben a folyadék emelkedik, • a
külviz színvonala pedig sülyed. Ellenkezőleg, a rézgálicoldatból csak
csekély mellllyiség fog átszivárogni a külső vízbe. Ezen átszivárgás
mindaddig tart, mig a két folyadék tökélyesen egynemü lesz. A
folyadékoknak ily likacsos yálaszfaloni átszivá1·gását vagy is egymás
közti kicserélődését át 'ö m 1és ne k (endosmose vagy diosmose) nevezzük.
Az átömlésnél a két elkülönített folyadék ellenkező irányu
áramlásait be ö ml és és ki ö m 1és névvel is szokták jelölni. A
beömlés ( endosmose) azon folyadékba történik, melynek teriméje növekedik, a kiömlés ( exosmose) abból, melynek teriméje fogy.
lliindazon válaszfalak, melyek ily átömlési kisérletekhez alkalmasak, számtalan finom apró likacsokkal vannak ellátva. Ily válaszfalak: az állati hólyag, a pergamenpapir, a likacsos agyagedény, stb.
Ha egy ily válaszfalat, például hólyagot, valamely folyadékba mártunk, úgy a folyadék irányábani kisebb vagy nagyobb vonzási képessége szerint kisebb vagy nagyobb mennyiséget fog a fo.
lyadékból magába színi és megtartani. Ha tehát ily hólyaggal két
különböző folyadékot különítünk el egymástól, úgy az ezek mindegyikéből veend magába beszívás ntján bizonyos mennyiséget. A
beszítt folyadék azonban a hólyag tulsó oldalán ismét kiszivárog,
mert ezen oldalán nj vonzerő hat rá, s a hólyag likacsaiból elvonja.
Ezen folyamat mindaddig tart, mig a folyadékok mindkét oldalon
ogynemüek.
Az títömlés elpárolgás segélyével is létre jö. Például: ha; egy
disznó-hólyagot viztai·talmu bor!anggal megtöltve a bekötve, a Íegre

126
al~asztunk, úgy a viz· a. hólyag likacsain k.iszivárog, s arinak.-ltülsö
föliiletén elpárolog, mi .által a hólyagban visszamaradt barlang
mindinkább vizmentebb lesz.
Az átömlés nagy szerepet játszik a neclveknek a növényekben
és állati testekbeni széttei:jedésénél. A. különböző anyagoknak különböző folm átömlési képességét pedig ujabban azoknak egy!nástóli elkülönitésére alkalmazzák.
· ·
Az átömlés szempontjából kiindulva, a vegyanyagokatkét nagy
csoportra osztha~juk. Az első csoportba a nagyobb átömlési képességgel s jegeeedési hajlammal biró úgynevezett jegeciilékek. (Krystalloidc) tartoznak, mig a m!Ísodik csoportban az úgynevezett· enyvülékek (Colloide) ·foglalnak helyet, melyeknek vagy épen semmi,
vagy csak igen csekély hajlamuk van a jegeeedésre, s melyek
sokkal kisebb átömlési képességgel birnak. Ez utóbbiakhoz tartoznak: az enyv, kovasav-vizegy (Kieselsaurehydrat), timélég-.vizegy.
(Thonerdehydrat), a hasonuemii fémélegek vizegyei, a keményítő,
a mézganernek, a dereény (Qextrin), pörkcukor (Caramel), csersav,
fohérnye, vonatnemü anyagok stb.
A jegecülékeknek az enyviilékektöl átömlés útján eszközölt elkiilönitése különszürernlés (Dyalisis) nevet is visel. Legjobb válaszfal e célra a növény-pergamen vagyis a pergarnenpapir, mely
egy 8-10" átméretü és 3 hüvelyk magas guttapercha vagy.fakéregabroncsra van k.ifeszitve. Ha e perga1nenszitába inintegy 1/ 2 " magasságra cukor- és mézgaoldatot öntünk, s a szitát egy tálban nagyobb mennyiségü tiszta vizen uszni hagyjuk: 24 óra mulva a cukor nagy része átömlött a válaszfalon, mig a mézgaoldat a szitában

inarad vissza.

V. A

légnemű

testek egyensúlya és mozgása.

A légnemii testeknél a lebburkok (Aetherhüllen) feszereje sokkal
nagyobb, mint a légrészccskék közti összefüggési erő, úgy hogy
a légnemekben létező vonzó és taszító erők közt egyensúlyi állapot
csak akkor jöhet létre, ha e feszeröt valamely külnyomits ellene.
súlyozza.
A . légnemek e teijedékenységi képességöknél fogva minden
üres térben elte1:jeduek, s azokat kitöltik, s e szerint a légnemek
nem bírhatnak szabad fölülettel, mint péld. a cseppfolyó testek.
A lég és kcivetkezéskép minden légnemek a nehézségi erőnek
vannak alávetve, azaz súlylyal birnak. E súlyánál fogva a lég
nyomást gyakorol a föld föliiletére, cp úgy, mint a viz nyomja azon
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edény fenekét, melyben tartatik. E nyomús Ietezéséről különfélekép
győződhetünk meg. Igy pékl. ha egy, fölül állati hólyaggal bekötözött henger alól a léget kiszivattyúzzuk, a hólyag csak hamar
befelé hajlik, mig végre nagy clurrmuis mellett darabokra szalrncl.
A beszakadást a lég nyomiísa, a durranást pedig a lég gyors berohanása a légritkitott térbe okozza. Ezen eredmény első pillanatra
igen feltiinő , mert azon légoszlop, mely a hólyagon nyugszik· és
szoba boltozatáig te~jed, a hólyagot be nem szakithatja, miután e
hatást hasonló magasságn vizoszlop sem volna képes előidézni. Ha
e kisérletet a szabad ég alatt viszsziik véghez, úgy a hólyagt'a az
egész légkör magasságának megfelelő légoszlop gyakorolja nyomását, de ugyane nyomás hat a szob,íban is, mert hisz a szoba
levegöje a teljes légnyomás által van összesajtolva. .
Az emberi test ép t'tgy van kitéve e nyomásnak, mint búr
n1ely más test, s miután egy felnőtt ember testének fölülete egy
uégyszögrneternél többet tesz ki: ennélfogva az összes nyomás, mely
a testre minden oldatról egyenletesen szétoszolva hat, igen jelentékeny; e nyomás ugyanis 20-30 ezer fontnyi nyomással egyenlií.
A test beljében létező lég hasonló nagysiígu ellennyomitst gyakorol,
s igy meggátolja a test összenyomahísát.
Litssunk néhány tiineményt ; melyek a légnyomits hatásltn
alapszanak.
Ila egy vízzel töltött s dugóval elzárt palackot - száj,\! lefelé
fordítva- vizbe mártunk, úgy a víz alatt kivehetjük a dugót az iivegböl anélkül, hogy abból a viz kifolyna. Az alsó eclényben lévő
vizre ható légnyomás ellensúlyozza a palackban lévő viz súlyát.
Ila azonban e palack száját lassan kiemeljiik a vizböl, úgy a viz
abból kifoly, nem azért ugyan, mintha a légnyomás hatása megszünt
volna, hanem mert léghólyagcsák hatolnak a palackba. Ezen alapszanak némely készülékek, melyek által bizonyos edényekben a
folyadékok színvonalát változatlan magasságban tarthatjuk; ilyenek
az önszabályozó sziirlézö késziilékek, és némely olajlámpák', mely
utóbbiak olajtartójából csak akkor foly le az úlaj, ha ez az alsó
edényben annyira siilyed, hogy e tartó sz.ija pillanatra ·szabadon
állhat.
A vizzel telt poharat, ha nyilására papirt nyomunk, felfordithatjuk anélkül, hogy a viz kifolyna belőle.
Ha egy - egyik végén elzárt - 30~35 hüvelyk hosszu üvegcsöt higanynyal töltünk meg, s e cső nyilt végét ujjunkkal elzárva
higanyba mártj11k: ujjunk eltávolitása után a higanyoszlop azonnal
alább száll, és körülbelül 28 hiivelyknyi, azaz 760 millímeternyr

·a
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magasságban az edénybeli higany fölszíne fölött megáll. A higanyoszlop fölötti tér, mely e kisérlet föltalálójáról T o r i e e 11 i-féle űrnek
neveztetik, a kísérlet pontos kivitelénél tökélyesen légüres. Minthogy
ezen higanyoszlop alapjára az egész oszlop súlya nehezkedik, a
higany minden esetre kifolyna a csöhől a közlekedés törvénye szerint,
ha kivülről hasonló nyomás nem hatna az edényben lévő higany
fölületére. E nyomás a földköri lég nyomása, mely a föld fölületére
oly nyomást gyakorol, mintha az 28 hüvelyknyi magas higanyréteggel volna befödve.
A tapasztalás azt bizonyitja, hogy a higanyoszlop fölszíne a
Toricelli-féle csőben nem áll változatlan magasságban, · s hogy következéskép a lég nyomása változik. E körülménynél fogva a Toricelli-féle cső a légnyomás nagyságának meghatározására használtatik,
mely célra alkalmas léptékkel (Scala) van ellátva,. s 1égsú1 y m ér ö,
helyesebben: légnyomásmérö (Barometer) nevet visel.
A légsúlymérők különböző alaknak, a Jegegyszerübb a már
említett Toricelli-féle cső, ez azonban folytonos használatra és pontos
mérésekre nem alkalmas.
Hogy a légsúlymérő kényelmesen és biztosan kezeltethessék,
szükséges , hogy a csö az edénynyel s~ilárd összeköttetésben legyen.
Vannak edény- és cső- vagy szivornya-legsúlymérők. A
közönséges, vagyis az úgynevezett palack-légsítlymérőnél a cső és
edény egy darabból áll, azaz a Torice!li-féle csö alul fölfelé van
hajlítva, s kis nyílással ellátott körtealaku edénybe végződik. E
csö deszkára van erösitve, melyre felül a lépték alkalmaztatik. E
légsúlymérönek csak az a célja, hogy a légnyomás változásait megmutassa 1 pontosabb kísérletekre nem alkalmazható. E légsúlymérő
i dö j ó s nevet is visel, miután a higany emelkedéséből vagy süly e- ·
déséből némi valószinüséggel az időjárati változásokra következtethetni.
Pontosabb észleletekre a F o r tin -föle edény-légsúlymérőt l1asználják , melynél a cső a higanytartó edénybe van mártva, melyben
a higany fölszinét alkalmas csavar segélyével oly magasra emelhetni 1
hogy az épen a lépték 0 pontját képezze.
A csö- vagy szivornya-légsúlymérő alul szivornyaalakulag fölfelé hajlitott üvegcső, melynél tehát az edényt a cső folytatása
helyettesíti, s melynek legalább a két higanyoszlop fölületei körül
egyenlő átmérővel kell bírnia. E légsúlymérönek, mely a legtökélyesebbek közé tartozik, s csak pontos észleletelmél alkalmaztatik,
különbözö nemei ismeretesek.
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... !A ~?.ntos lég'~~lymérö következő tulajdonokkal 'birjori. 1) Az
u~egcsö ..nr-~tmé~?Je ké: vonalnál nagyobblegyeri; igén pontos lég·
sulym~rokhoz 6 . átmcretii esőket is alkalmaznak•. 2) A higany
ve~yt1szta le~yen, mert fajsúlya változik tisztátlanság'ával, s'niert
tiszt.átlan higany az üveghez tapad. ·3). A légnyotriás .·által föntar.
tott; higanyoszlop magassága póntosan megtriérhétö legyen. E !Célra
a luganyoszlop mellé. alkalmazott lépték egy mózclitható imutátóval
l~gyen ellá'..va, m:ly ~ esőt körülfo~á, és egy parány.mérővel (nó'
nm~) va~ oss~ekottetesben. 4) A luganyoszlóp fölöttUér (a.Toric
celh:féle ur) mmden Jégtől ment legyen, mert különben ennek fesz•
ereje. a. higanyoszlopot lenyomná. Ha a To~icelli-féle üdevegőMar•
talmaz, ezt. megismeijük az által, hogy. midőn a. légsúlyrriéröt félre•
hajtjuk, a cső .nem telik meg egészen higanynyál . ·hanem• annak
c~ítesában kis. ~.éghól~ag marad viszsza. Lassanként' lf.evés .lég min,
dig hatol a légures terhe, az ebből .származott hiba azonban' annál
csek~lyebb lesz, minél nagyobb teriméjü a légüres tér, · . ,
. A légsúlymérőlmél a higanyoszlop .színvoI111lának. az; al~ó edényb~m, v.~gy az al~ó csöbeni higany s~ínvonala fölötti magassága légsulyméro1 magassagnak (Barometerhöhe) 11eveztet.ik. E. magasság a
t~~g~rparton középs~ámban 76eentime.te!·nyi, meJy kö~el 2.8 p~r,isi
huvelykk~l egyenlö. Egy ily magas négyszög,centin1eter'lyi higanyoszlo~ ~obtartalma 76 köb,centimeter.; !Ilintá'l pedig 1 köll-c~ntime,
ter~y1 lngany 13,59 grammotnyom, ennélfogv,<1,ezen oszlop I!YOmása
az .alapra 76X13,59 = 11033 kilogramm. E 28"nmgas J1iganyosz\op
nyomása egyenlö ·egy 31,8 lábnyi magas .. vizoszlop nyomás~val.
.A földk~ri lég tehát .a tenger színvonah\nakminden négyszögcc~tnneterny1 fölületére 1,033 kilogrm., .minden négyszöghüyelykny1 fölületére pedig 7,1683 kilogramm ázaz 12,8 fontnyi nyomást
grakorol .. Azon f?lyadék- vagy légnyomús, mely valámely ecleny
belfalazatanak mmden négyszöghüvelylmyi föliiletére 12,~ (azaz
közel 13) bécsi fontnyi nyomúst gyakorol, egy l .ég nyohí á sn'a k
(~tlnno.sphiirendruck) n.eveztetik. Ha tehát a gőz feszerejevalamely
~u!kazanban oly nagy, hogy a kazi\nfal Iriinclen négyszöghüvelyknyi
lohÜete. 6-szor 12,8 = 76,8 fontnyi nyomásnak vari kitéve: •Íkkor
azt mondjuk, hogy n göz 6 körlégnyomfüinyi fcszerejii.
A földfölületnek cs<ik legmélyebben fckvö siltságait nyomja it
lég egesz súlyával, míg a .magasabb helyek csak .a fölöttük Úvő
légrétegeket tartji\k. A légnyomás tehát a magasabb pontokon kisebb
leehd mint a .tenger szinén; s valóban a legsúlymérö csöjéből .ki·
foly a higany egy része , ha azt valaniely>.magasabb hegyre viszsziik. Minthogy pedig a higany leszállása a légsúlyméröben a ma-
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· s"g növekedésével bizonyos arán.ybari áll: eµnélfógva a !égsúlygas a
··.
, .
mér-ö- n1 ag~sság:1né,réseltre.is ,,l1asz11ultat1k.,. ,
_ ·--, , __ _.
.A Jég te1jedékenysegi tul:íjdonán alapszik a légsz1vattr,u:' melyet Gun ie k e Otta mngcleburgi polgármester feckzett f?L1~50beti; Ezen eszköz, mely fölfocle:i;tet<\se óta különféle változta~ason:
és javitáson .ment .át) kiilönföle ~lakban
sz~r~~z.etbe~·hnsznál!a
tik. A .Jegegyszeriibb az .úgynevezett kez1 legsziv~ttytt, melynek
lényeges :íllmtreszei " kövctk„zök: 1) A köp:i(.Stiefel)! azaz egy
üi'es• érchengér, melyben e~y ~égme_ntese~ z:ti;o d;1ga~ty·u. (~?lbe,n)
föl <is. letolható. 2) Egy s1mara csiszolt-s kozepen atfm'. :tanyer,
melynek nyilása egy cső által it köpli. ~regéve~ -~öz:ekechk. ~f _A
tányérra alk•Üinazandó iivegb,mt (Rempie~t). Szukse~es ez~.n~i:'ul~
hogy .a . dugáttyú . egy fölfelé nyiló szeleppe'. ,< ~z , os~zekotö c~ö
pedig egy csappal legyen ellátva, ~ely utóbbi segelyevel -a burn
és a. köpi\ közti :közlekedést gátoljuk meg •.. : .
Ha a kopi\ fenekén nydgvÓ dugattyút az emlitet;csap k.ill~i
tafa mellett fölhú~zuk, iigy a köpiib~n a dugattytí .. al~tt 'leg:·itkitott tér szál'mazik .· minek következtében a bura a1,,tbleg egy
része a köpi\be me~y át; H'1: most a csap~al e~ái·juk ~ kö_zlekedést, s a dugattyút ismét U:köpli feneke• fele toljuk, az ~tszitt lég
a dugattyú alatt megsi\riisödik úgyannyir~ ! bog~- -: ~agyqbb
feszeröt nyervén mint ínillövel a kiillég bir - folnyltJ"' a d~~
gattyú. szelepét (Ventil), s azon át a kiillégbe, sz~ll .. A d~gn~t!uc
vonások ismétlésénél. u léget n bura alatt mmclmkabb r:t~ItJuk,
mig végrb eléi:jük azon fokot, m'.dÖ!'. a _bu:a alatti :ég annyira megritkult, hogy a dugattyit szelepet kmyüm nem kepes. . : ..

?•.

iifiután a. csapnak folytonos kinyitása és. elzárása al~'.'h)latlan,
ennélfogva a csap helyett a köpil fenekére alk~lm~~lmtm;egy,lllá
sodik szelepet, mely a dugattyú fölhuzásánltl kmyihk, a. letolasn~l
pedig bezáródik.
·
A nagyobb légszivattyíik vagy csupán szel~pe_s, vagy csapos
szivattyíik, s rendes.en két köpi\vel vannak a Jegritkás gyors~b~
eszközlése. végett ellátva. Az elsőknél a köpü és . a. bura: lrnz:i
l~özlekedés elzltrása. s. megnyitltsa; szelep által> az utóbbmknal
csap álta.l történik.
A ~sapos légszivattyít egyiránt használható a lég ritkitásá:;a
és slfritésérc .. csakhogy mindegyik mü.tétnél máskép kezele.ndo i
míg a szelep~s szivatty.li külön készittetil< a)ég rit~itásárn; é~ l:ii'
]ön annak valamely térbeni megsiiritésérc. Es pedig , a legritkitó
szivattyúknál a szelepek fölfelé , a süritöknél peclig lefélé nyilnak.

.,--

A légritkitó szivattyúk a bura alatti jégritlFitás fokáu~ls megismerése végett légsúlymérűvel .vannak. ellAtva... Ez : !'~ll~esen. pgy
szivornyaalakulag meghajtott s. egyik végén .. zá1·:t j\vegc,sö, ;mely
egy .. - a. légszivattyíi . psszekötő . esöjéyeJ\ közleked~ : ·• sz,ik
i\vegharangba van ~árva, fi sziv.attyúzás l{e~deté~el ~Ji)gapi
légsúlymérönek cs11p.án elzárt. szár~t tölti be 1 .. '.' )égi/tkifás ~l{íre
haladásáv~l azonb•m1 e.. zái;t csűb.en, 'l higai1y si\lyed, wig a. pyil~
ban emelkedik. i\Iinél kisebb e k~t higimyos~lop lll~l5"ssága:Ji"i5zött
a k~lönbség, annál inkább megritkult a bur~ níátti lég. E Íégritli.itíist a jelenleg már igén· tökélye~itett }égszivatt~lÍ~lrnlá'nny/~a
vihetni, hogy a légs~lymérö .lllár csák 1 !Úil~Jiieter'n,Yi l~gny\lÚíá~t
mutat, vagy más sz~vakkal.:. hcigy á bu~a afotti térben ~ lég;arinyita
megritkult, Illiszerínt azt maJane1r. tégiiresnek tekintnetnL .• ••
. A légritldtá~o!l alapuló n~vezetesebb kisérletel<'. 1). A'm
e~
b u.r gi fé 1te k é k .. Ha egy· ürgolyóból, mélyhek két fele· e~:fs:de
riien esak egymás\'" van illesztve,Idszivattyúzttík,a, léget, ;a ket
félgolyó csak nagy. erőfeszítéssel. válászth>it:ó ·el· egylllástt\l'. :2) Az
üvegharang, mely alatt a léget ínegritkitjuk, oly erősál1" fapad a
légszivattyíi tányérához, hogy onnan mindaddig föl nem e!ÍÍelhétjük, mig léget nel1l eresztiink a!lija. 3) A bura alá belyezettlégsúlymérűből. kifoly. a higany, a btu·a alatti lég kiszivatty{izási\nál. 4) A
fém-gyiiriire alkalmazótt:. üveg. Iewez •bétöretik; 5) ,\. Iferon,féle
lapdából a bura alatt felszökik a viZ. 6) A vizk5zö'nseges·hőmer
sélrnél is fórr a bura alatt. 2.. 7) ~Iindentcst egye~lií seb~sséggel
esik a légilrestérbcn; pélcl. egy darab ólom. és egy tollpehely
egyszenc elbocsátva, . egyszerre érnek az edény• fcnel<ere. 8))\.
csöngetyii hangja nem hállátszik, az égő gyertya elálszil<, az iíllat
elhal a bura a:att, melyből a lég kiszivattyíiztatik; D) Ha . egy óra[ivegre. vizet, egy másikra aethert•. öntünk;:. s ez !utóbbit a· Jiiítsil<
fölé helyezzük a bura. alatt : a. Jég kiszivattyúzí1sánál az aether oly
gyorsan elpárolog,. hogy a gyors hűlekötés. következtében. az. al.só
üvegen lévő viz megfagy. 10) Egy üveggolyó sokkalkőnnyebb, ha
abból a lég kiszivattyúztatott .. (Ezúton bizonyithatni be, hogy a
lég súlyos test.) 11). Ha.az üvegbura tetejét fatányér képezi, s .ebbe
higanyt öntünk, ez utóbbi a .bum alatti. lég .ritkitílsánál mint finom
higanyesö foly l~cresztül .a fön stb.
Erjképes (giihrungsfühige) vagy. rothadásra hajlandó anyagok
változits nélkül tarthatók eUégi\res. térben., Ezen alapszik Appert
módszere, mely szerint a .húst és egyéb élelmi .szereket pléh cl_oboszokban. hosszú ideig cltarthátni, ha ezen edények födele léghatlanul
zár.(lc vanJ'orrasztva), s ~tZokat -cgyltét l>ritig for1:4 yi~])Cn~ hevi~jük.
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küMind az egyszerű, mind pedig a nagyo bbitot t iégnyomá's
·
.
akban
iparág
az
lönböző célokra lmsználtatik
melygolyíl;
A H e r o n - lap<la, oly - részben vizzel töltött -"'
Ha ezen•
nek . ny:akába fenékig érő cső v'án légzárólag erösitv'e. ·
ennek
edény vize fölött a levegőt belefúvás által megsü ritjük ,
.
fúviist
itI
ft
mihel:
azért.
s
í
!égé
külső
a
.
feszereje nagyobb .lesz mint
viz
a
n
eztéb~
követk
s
nyomá
rolt
elhagyjuk, a viz fölületére gyako
......... ·. •• .
sugi\ralakban szökik ki az emlitett csövön. . . .. .
Az e gy e ne s s z i v o r ny a (közönséges lopó, gewölih!icli~r
i végHe\ier, Stecliliel>er) fölül rövidebb, alul hoss,zal>l> nyílt esöber
lüles
nkü,fö
rcsöal
henge
pedig
ződő lapos vagy golyó alaku, vagy
végé~
.
~lsó
csak
vagy.
alul szük nyitással ellátott edény, tnelynek
levegőt
mártju k a folyadékba , s szívás által. hú~zuk ki belőle a
nyália
szivor
a
(1llínek köyetkeztélien a külső légnyoínás a folyadékot
ai;IÍak
s
k~
hajtja ); vagy pedig az egész edényt a folyadékba mártji;
Y,át
kiemelésénel felső nyilását ujjunk kal elzá1juk,. miálta l. a sziyórn
ny~láson
kiemelhetjük a nélkül, hogy a bele tóclult foly~dék az alsó
·
kifolyna.
l:
A görb e vagy sz ögs zi v o r ny a (Krutnlll- oder Wiilke
cső, mel)'ni'~
heb~r) tetszés szerinti szögben meggö rbitett nyílt
v~lm.nely
szárá.t
bb
rövide
ennek
Ha
.
ságuak
szt\rai különböző hosszu
lf be,
kiszíju
t
\evegű
á
pedig
1
bbiko1
folyaclékba mártju k 7 a hossza
n· á
esetbe
ez
ltse:
megtö
csüt
lüle, ügy, hogy a folyaclék az egész
szább
rövide
csak
mig
ni,
folyadék a csövön mindaddig fog kifoly
'se'.
rának nyilása a folyaclélmak fölszine alatt van. Ezen es~köz
át
liatjuk
folyat
ba
gélyével a folyaclékokat egyik edényből a mi\sik
egy
i\~érges, maró folyadékok átszívi\sára a liossz~bb szárra
t kiszíjuk, v11gy pedig
mellékcső van alkalm azva, melyen át a levegő
Az ily eszkiizt mé:
ük.
beöntj
végett
a folyadékot a csű megtöltése·
lnak a bek.öszörült
szolgá
celm
e
regszivornyának nevezzük. Ugyan
y{,k,
szivorn
ilvegcsapokkal elláto tt egyszerü görbe·
i
Az emelő sziv attyú (Sangpmnpe) a viznek. á kíttból
.'A
1)
ezök:
küvetk
a
lszei:
alkatn
kiemelésére haszm\ltatik. Ennek
nteköpii, azaz egy hengemlnku cső , melyben egy dugattyt't légme
tyúra
dugat
átfürt
az
és
sen mozditható fül és alá. 2) A köpü aljára
erősített
alkalmazott fölfelé nyiló szelepek (Ventile). 3) A köpüliöz
a,köpü
miután
,
szivócsö (Saug rohr), melynek vége a vizbe mei•lll
rólir),
(Steig
rendesen nem. ér a víz fölszinéig. 4) A fölbágó cső
n!
tartójá
mely a köpü fölé van erősítve és a köpüböl kiemelt víz
melyen
szolgai. ó) A fölhágó csőre erősített oklalcsö (Seitcnrohr),
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tt vas
á:tal a viz a fölhágó csöböl kifoly. 6) A dugattyúhoz erősite
tó.
hozha
rud, mely alkalmas emeltyű-szerkezet segélyével mozgásba
Ha a köpü fenekén nyugvó dugatt yíit fölfele h1\zzulr' ' énnek
f~lfölé .nyíló _szelep.e bezár,?dik, m,ig alatta a kÖpübeír JégritÍdtott
nyiló
tcr szar~1az1.k! mmek . kovet'.rnzteben a köpü'f enék fölfelé
duc
'A
'edik,··emelk
fölfelé
szelepe folny1hk, s a v1z a sz1vócsöben
ál
níÍ'lllt
l>e
ik
záród
e
gattyú letolásánál legelőször is a kö:Jlü szelep
a
;
k•
toltati
meggá
a szivóesöben fölemelkedett vizoszlop visszaesése
~ek
lévegő
dugatty~ szelepe eUi;nb".n fölnyilik s a köpüben létező
lt föl és lesz~bad utat enged kifele. A clugattyúnak csak isméte
Yiz a
tolá~a f~lytán ei;ielkedik a viz a. köpübe. A köpübe jutott
kinyitja
dtlgat tyunak . m1~d.en egyes . lenyoi;iás ánál ennek szelepét
dott
bezáró
·
ásriál
lenyom
a
m1utan
és a dngatt yu fole emelkedik,
ismét
tyút
dugat
a
most
Ha
köpüszelcp nem hagyj a visszafolyni.
ó esőbe,
fölliüzzuk, fölemeljük a fölötte nyngvó vízoszlopot is a fölhág
.
honnét az azután az oldalcsövön kifoly
ezHa a dugat tyú és szelepek légmentesen zárna k, a vfaet
sa
nyomá
l?p
vizosz
magas
útón 32 lábnyira fölemelhetni, .. miután ily
légegy
azaz
felel ;neg 28 hüvelyknyi higanyoszlop nyomásán~k,
tetnek
nyomasnak. De minthogy az ily szivattyúk rendesen nem készít
20 l<Íbnál
kellő pontossággal, a köpii szelepe a viz színe fölött
ék.
aztass
alkalrn
ne
ságban
nagyobb magas
ma. A nyom ó sziva ttyí1 (Druckpnmpe) avizn eknag yobb
anycsak
gasságra fölemelése végett alkalmaztatik. Ez az elöbb.itöl
pel
nyiban különbözik, hogy dugat tyúja tömör test, nincs szelep
olellátva, s hogy a fölbágó csij nem a köpi\ fölé, hanem ennek
van
pel
szelep
nyiló
fölfelé
részén
alsó
tlalára alul van erösitve, s
ásánál
ellátva. Itt a köpiibe szivatty:úzott víz a dugattyii lcnyom
csöhe
ó
fölhág
a
át
azon
ezen oldal-fölbágócsö szelepét fölemeli, s.
nyomatik.
. A t ü z o 1t ó .v i z f e e s k e. n dö. a nyomószivattyúnak a Heron
rt~nak
szélta
.itt
t
melye
a,
lapdávali egyesitése. A Heron-féle lapdáb
a lég
neveznek, k.ét nyomószivattyú nyomja bé a. vizet; ez által
as
alkalm
s
edik
7
abban megsiirfülik, feszereje nagy fokban növek
..
vizet
a
csövön nagy messzeségre s erős .csugárban löveli ki
A W e 1 t er - föle biztositó tölcsércsö S nlakulag meggörbitett
mely ~
közepén golyóval, felsö végén pedig tölcsérrel ellátott cső,
lévő
hen
odény
az
légnemek fejlesztésénél a légfejlödés menetét és.
ával
alkalm
lég nyomását mutatja, s .annak nagy.foku.összesi\rüdésé
rel
az edényt a szétpattanástól megóvja. Ha ugyanis az ily tölcsér
0

1
1

1

i
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'
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elláfött edényben több lég fejlődik, mint mennyi ·a légvezetö esllvéln
elszabadulhat, úgy ez a W elter-féle tölcsérbe töltött légzáró•folya'
. .
dékot kinyomja, s a tölcsércsövön kiszabadul.
('l.'rieht9rröhre)
töksércsö
egyenes
az
tesz
szolgálatot
Ugyanily
végett
biztositas
légfejlesztésnél
s II1indenközönséges .9SÖ., mely a
allrnlmaztatik. . Litssuk a közönséges légfejlesztö sze~k~z~tét : Egy
lombik vagy•· közönséges. pnl(tek szájába kétszer Jtfúr~ jór~áró
parafa- vagy ruggyanta-dugót alkalmazunk .. E 51ugq egyik ly\tkába •
egy ~. az üveg folyadékába erö ,.,., egyenes, 5.folilL,tölcsérbe vég,
zöclö csö, a másikba pedig egy épszögben meg~örbitett, s a cTugónál
kev.éssel ah\bb ,érö légvezetö .csö vanerösitv~." IÍa ezen palacl<~~l
valamely légneniet,' péld. könenyt fejlesztünk, '\ pal~ckban a légne111
nyomúsának nagyobbnak kdI.lennie,; mint a kiil.sö légnyo1Il<•snitk,
a folyadék •tehát a Íölcsércsöbm1 fö.lfölé nyoma tik,,; az ebben .lét~zö
folyadékoszlop .. magasságából ... megisII1~rjiil<; (tZ erlénybcn létezö;t.ítlnyomús nagysi1g:\t. Ifa e tíllnyqm{ts fölött~ nagy, ez a fofy,{d.él~~t ~
tö.lcs~1;~sövön k.inyq1n.ja," .s.. íiy, :t; lég .uj szaba~l .l1t~t_11ycryéU:,: .;a- k:i~
ii:rqmuh\sra, az edény szétszakitása ·ellenében ..biztosítva. vagy..;nk. •·. ·
Itt. e1Illithetjük niég meg az egyszerü és összetett fú v. ó.t
l~~l!.ek:~~k: all~?-_hnazúsa a lég ritl~itás~ín _: é~ Sá~·l,tésé~, nldp;Zik; ·: -~
kozonseges v t z f e e s k e n d ü p a 1 a e k ok a t . (Spritzflasehén),
melyeknél a viz fölött létező levegőt '.'Z egyik csövön befúva
l~egsüri.tjül~, s. ez azutái1 a viZet a, iú'á'sik: "csövön' véÍtony sug'árban
kmyomJa; tovabb:\ a 1 égve de r t .(pneumatisehe vVanne) a légfölfogó hengeriivegekkel, és a légtartót v~gy légfárt. (Gasometer). Ifo valamely légnemet bizonyos kisérÍetekre · edényben
a~arunk fölfogni, e célból egy keskeny iivegbarangot (a !égnem
mmösége szerint). ''izzel vagy higanynyal teletöltiink, n,YilásO:t t~
ny.eri'.nl<ke; vagy üvéglappal elzárjuk, sa Yiz vagy higany fölszine
ala folforrhtva, a légveder átlyukasztott hidjára állitjuk. Miután a
a. hirl még a folyadék fölszíne alatt létezik, ennélfogva• a'khlsö
legnyomás következtében a harang a fölforclitás 'útán is teh·e diarad
azilletö folyadiikkal. Ha most a fejlesztett léget Ítlkahnas üvegcső
segélyével a hid alá vezetjiík; :Flég esekelyebb fojsúlyánál •fögva
a harang felső részébe száll föl,. s a folyadékot lenyomja a Jégc
·
vederbe.
~a.gyobb mennyíségii lég fölfogására ·a liígtárt (Gasometer)
hasznaljuk, mely e célra rézből vagy iivegböl készíttetik , 6 úgy
van szerkesztve; hogy abból a benne fölfogott léget tetszésiínk
szerint erősebb •V'agy gyengébb áramban tova vezethessük.
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A lég11emek elnyeletése szilárd testek által.
Minden szilárd és folyékony test képes a•vele' ~Hntk~fl9' légnemnek kisebb vagy nagyobb mennyisé~é.t fölületén megsiírlteni
vagy lilrncsaiba elnyelni. Ha például egy darab izz~·szenefi bocsátunk oly üvegharang alá, mely szénsavléggel ·van rriegtÖltve; ·s
melynek. llyilása alnl hig~nynyal . va11.~Izárva?•.'),• higany a ba1;angban
fölfelé fog emelkedni világos 'biiónyságai\l:irrinákcf"hogf a •szénsav
•
. .. . </ <
egyrésze a szén. által einyel~tett. ;.. .
• •• . E . kísérlet nem. fog ~ik~rülni , .ha a sz~~et h~s~zab3 i~~ig
l1agyjuk a jég befolyásának kitéve; m.i igen terll'és~etes, Iiiiíit;ín a
s.zén. levegőt .s a•. légben. létező vizgüzök~t ny~lvén el' ez által más
légnemek iránti. elnyelési. képessege teteníesen cs.ökl~e;r. ·.....• ·..•.....•. .
. A Jégnemek elnY,~letéseúél hű fejlődik, mely · ~nna\ mtgyohh,
miné.I licvesebb. az elnY,ehfa,. s a. köriilniények ~zerirí.t '\ meggyul~
dásig is fokozódik. Igy például a lüp?rgy,íitásnAf ilsszehrull'oz~tt
szénpor gyakran önmagában is iÚeggyul. < ... ·...• · ; .. . > · ·
A finomul szétoszlott éreny. (platintapl<Í, plat.in!11ói·) Jtziílenyt
igen hevesen elnyeli. Há az ily élenyg:Ízzal telitettplatintaplór a
könenygúzt bocsátunk: e lég11emek oly höfejlödéssel siíriidnek meg,
hogy a platin izzóvá lesz, s a köncnyt meggyt\jtja. E folyamaton
·
alapszik Dö be rein e r 'gyúgcpe.
Ezen elnyelést azon v~nzerönek. tulajrfonitjuk, melyet a szilárd
testek es légnemek részecskéi egym:Ísr:t gyakorolnak. Igen természete~ tehát, hogy annál nagyobb fokujesz az elnyelés; mitiél'több
érintkezési pont létezik· a két •anyag között; s következéskép .legnagyobb légelnyelö képességgel' birnak a likacsos. és porrá; ·tört
testek. l\Iindazáltal a szilárd testnek ezen finom. szétoszlott likacsos
állapota nem elkeriilhetleniil · szükséges e tünemény .Jetesitésére,
mert azt• sima .fémfölületü .testek is létre hozzák, csakhogy ezekmil
a fölületi megsürités jelentéktelenebb. Igy például, ha egy •Sima
platiulemezt akasztunk az éleny és köneny keverékébe,•·ugy e légnemek. annyira . megsiirittetnek, hogy lassanként vizzé vegyiilnek 1
mig a platintapló ugyane légnemeket dúrranás közben• rögtön
cgyesitf Vizzé.
Különféle testek elnyelési· képessége igen•· különböző; egy• és
ugyanazon test azonban azon légnemböl'lesz képes többet elnyelni,
mely könnyebben siirithetö cseppfolyóvá.
Azon légnemii téstek, melyek: igen könnyen mennek át".cseppfolyó állapotba, a szilúrd testek általi elüyeletésnél cseppfolyókká
lesznek. Igy péld. a mészhalvag (Chlorcalcium) mohón< nyeli el a
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137: vízgőzt,

melyet vízzé sfü·it, s melyben m:1ga is sz,étfoly.•A konyhasó,
nevezetesen ha ·sok · keserlrnlvagot (Oblorn1agnesiíun) tartalmaz,
szinte könnyen megsűriti magában a légJiör. vizpáráit 1 . s. m,egnedvesedik. . ·.. .
•
· .· .
..·
.
.
..
Azontesteket, melyek a légből vízgőzt .színaÍt magÓkbll': nedvszívó tbygroskopische) testeknek nevezzük.
.

.

mcgsűriidnek, mint miként a fönnebbi törvény kívánná, s még
nagyobb nyomás alatt• cseppfolyó :áJlapo.tba•mennek át.
. A következő légnemü testek az itt fölsorolt nyqmásoknál és
höm,érsékelmél siirithetök cseppfolyókká.
··
· ·
Hömérsékúél.

--

A. légnemek fclszörhöltetése •cseppf«!Iyó testiik által.
A cséppfölyó testek hasonló tulajd?nolrnt 11/utath~l< ll'légueinek
irányában, mint. az. imént említett szilárd testek, A folyadékoknál
a Jikacsokat részecskéi!mek úagy mozgékonysága pótolja. ,Iuueú
van az, hogy a folyadék fölszinén megsiíritett Ieg ~nnak b~lj~bén
oly egyenletesen oszlik szét, mint v~lamely só, ITlidön ez. föloldatik.
•. ,Az elnyelt lég mennyisége az illet? lég m1nőségétöl függ,
tov::ibbá a hőfok növekedésével kisebb~dik, míg váltcíz~tlan hömérséknél egyenes ar:inyban n,övekedik a légnyoll!ás liövekedésével;
Egy terime .viz rendes légnyomás alatt elnyel:
100 O-nál670 terime ammonía-gázt,
, oo
500
" . sósav-gázt,
100
50
"
kénessav-gázt,
oo " 1,7 " szensav-gázt.

„
„

Mariotte törvén)'C.
A lég feszereje igen egyszerü viszonyban van. azonctérfogathqz , melyet a lég betölt ... M a r i o t t e ezen .viszonyt a következö
törvény által fejezé ki: Á 11 a n dó h ö m é.r s éknél .a 1ég ter i m éj e forclitott viszonyban all a k.ülsö:: n:yoni·ásh o z, ·m e 1y e t . s z.c n v e d„. vagyis más. szavakkal: a Jég teriméje.
oly .arányban: kisebbedik, minö a1:ányban a.• rá ható,.nyomás, na,
gyobboclik. E törvény még: következölegjs l~ifejezhetö :. Ugy.anaz on hő.m.érs.e.knél a .. lég fe.szereJe: egyenc:s:.:vh
sz o ny b an á 11 tömött s. eg éh ez; azaz: ha tömöttsége kétszer
nagyobbodik, fesz01'.eje.is ugyanennyivel növekedik.
·
E törvény nemcsak a közönséges Jégre, hanem minden lég11emü
testre nézve.'.,- azonban minclegyiknél csak a siírités bizo11yos hat<íráig - érvényes 1 mely határok a légnemü anyag természetétőJ„
és az uralgó hőmérséktöl függnek.
·
!gy például: az éleny, légeny, köneny aI\Iariotte,féle törvényt
követik még ama legnagyobl! összenyomásnál is, melynek. ekkorig„
kitétethettek. I\Iások, bizonyos l:tatárok.on:. túl. összenyomv.a, jobban

Legkön (Ammoniak)

•

" (Ohlor)
"
Halvany
Sós:iv (Chlorwasserstoff)
Szénsav (Kohlensiiure) ·

"
"
Kénessav
(Schwefligc
Sünre)
Légenyelecs (Stickstoffoxydul)

_330

+10

0
0
-20
0
-10
0.

a

Hány .Iégnyomás'nál?

1

sy•

. 4i
33.
26

36
1
50

Az itt fölsorolt JegneDlek, melyek - mint látjuk - nyomás
és Jehiítés által cseppfolyókká siiritbetök, ö s sz e sii rí t h e t ö ( f ék ez h e t ö) 1égnem e k ne k (coercible Gase) neveztetnek'; =
míg azon. légnemek, melyeket sem nyomás sem pedig~ legnagyobb
hideg alkalmazása által nem sikerült ekkorig cseppfolyóvá sűrithefui,
á 11 a n dó 1 égnem e k (permanente Gase )"nevet viselnek>
Példák a l\Iariotte-féle törvény alkallllazás.ár a:
1. Egy összenyomható faht edény, 4,3 liter Ievegöt tart~hIJa~
0,7 4 meternyi, kiilsö légnyo,n:iasnál;. 111~kkom tcrimeje leen~ e}~g
nek O, 76 m... légnyomásnál ugyanazon hömérsék melle.t.t? ·...:. .A lég
teriméjcO,f..I nyomásnál 4,3 liter levén 1 e tör~éllJ' szerint 0,0l ll1·
nyomásnál 74-szernagyobb lenne, azaz: 4,3 X 74·; s hgyane törvény szerint 0,76 m. nyomásnál 76-szor ki~ebb lesz, mint 0,01 nyo. .
4,3X74
·.
.
masnal, azaz:
= 4,186 liter.
76
2. Bizonyos légmennyiség egy légnyoníásnál 20>liter•terimével
bir; hány légnyomás szükséges arra, hogy e .terime. 8 literre szo·
rittassék össze? - Hogy 20 liter lég egy literre .nyomassék össze,
erre 1\Iariotte törvénye, szerint 20-szor nagyobb .nyomás, vágyis
20 légnyomi1s kiv:\ntatnék; hogy ismét l;Jitcr lég 8 liternyi terimére terjedjen ki, e célra 8-szor kisebb.cnyom~s szükségeltetik.
•. 20
. ..
.
Szükséges lesz tehát T
= 2~', légnyol1lás.

!

!

!
fi

i
!

~

r

1

138

139

A legnmniitestek fajsúlya • .

A légtieillek

Valmiíely · 1égrie1h fiijsúÍxn ·nem egyéb, ll1i1.11: e ·1egne1!ll Mio~yos
tériméje súlyának hasonló terime földköri l~g s{tlyáhoZi viszonyá,
0° hőmérséknél és 0,76 meternyi légnyomásnál.
liogy teh:\t valamely ]égnem fajsúlyát megismerhessük,•·. e !égnem bizonyos térmennyiségének 0 ° J1ümérsélmél és. 760 míllimeter ,
légnyomásriál meghatározott súlyát elosztjuk hasonló terime. szllí·az
és tiszta közönséges légnek hasonló. föltételek mellett.: meghatározott súlyával. E célra egy 8·-10 liternyi belteriméjiF, csap által
elzárható üveggolyót elüször légüresen, azut<\n szaraz léggel töltve,
s végre azon gázzal töltve mérünk le,. melynek fajsúlyát . keressiik.
Ha a két utóbbi mérésnél nyert súlyókbótlevonjnk a légii.res;golyó
sitlyát~ megny.erjiik az egyenlii teríméjü fokl]<öri !égés az illet,ö gáz
súlyát, Ha \l\OSt ~ killönbözö. mérések egész fo)yi11~1áb.a1í ah(íllíiírsék
mindig 0° és. a légnyomús folyto1rnsan 0,760 ni. lett volna , !l~m
kellene egyebet tennünk'· mint 11. giizsúlyát.a föJakö~Í.lég• ~~1lyáyal
eloszÍÍt.l\i 1 .l\'ert a. nyert hányad?~··'.' k~resett fájsitlytfeje~11é °](i,
De 1hiután a IlÖfok és a. lég11yo111ás. yáltozók: a· mos.t leírtmfi0
velet sol~ számitá.si javítást igél)yel, hogy i (ilifokok O -ra és a
ícigríyouíások o, 760 meterre sz:ÍmiÍf:ítfü\ssária1< ki.
A. föklköri lég fajsúlyát egységiilvéve,0 °-nál és 760 in. m~
nyomásnál a légnemek' következlí fajsúlyuak: ..
. .
Földköri légi. . . ·•· 1,000 . Éleny ($auers!Őft;l .„ . .1,056
Köneny (Wasserstoff) , 0,069 · Szé11say (Kohlensiinr~). 1,529
Légeny (Stickstoff) ..
. ·o,972
Sósav (Chlorwasserst.offj 1,247

Az Arehimedes-féle törvény a légnemü testekre nézve is é1;vényes. Eszerint a légben létező. testek: ép... annyit vesztenek sitlynkhól, mennyit azon légmennyiség nyom, melyet helyéből kinyom,
tak. Ugyane törvény• alapján mindaz alkálmazható a légnemü
testekre. is;<mi. a folyadékokba martott testekr.öl .mondatott.;! azaz:
ha az illető test súlya nagyobb mint. a belyéböl.kinyomott !égé; e
test lees.ik; ha egyenlő fajsitlyu a .léggel, nszni fog ebbe~; s . ha
végre fajkönnyebb a Jégnél, fölemelkedik benne mind~dclig, •.l\'ig
oly magasságra jut, hol föjsúlya a lég rétegével egyenlü. Innen van,
hogy a füst, a vizgöz, a felhők , u léggömb fölfelé szállnak a
légben.

iissz~>fagy

szétömlése,<

Mid őt\ különféle lég;i~mü .testel~et ~o~tml~ ;gyipqs~~l é~i~tI~~~é~be

~zek- ha különben vegyileg nem hatnalf ~g)'lllásr~ -- .rif~I~ iif'I! íÍmlv~

o~szek~verednek,. s tökélyesqn egy~Ille~e.s eleg;:y:~t Í<épeznel~}Vala~
:."el~ legnem;i-ek. egy másik légne.1\1 terében/ ily elterjédé:Í~t s~é~
omlesnek (D1ffus1on) vagyis e . légnemek . összömléséne.k. névé.zziÜ<.
Ha két különböző légnemü test vafamely likáeso~yálasifal által
:::n.:eg:l'.-':"ás:~1. elkijlö~itve,, úgy azo~< e falon ~ere~ztur;egyrriqs:
J,ozott l,wsmelődnek, es pedig hasonlo tünemények között ininö~et
a csepfolyó testek átömlésénél tonulttÍnk ismerni:, • ·.:
'1 •i-:J.•.

VI. A hó.

Hö alatt azon hatlmyt tlrtjük mely börérzél~ünl;ben ·~ h8il~~~t~t
'.11ely. ezenkívül az élettelen testek halmá~Nfol'o~<íban
es to1n()~tsegepe1~ _1s _nevezete_s_ .'_"Al tpz{ts~k,at _ol;:qz.. :- _ _ __ _ ,- <~-''. -- -·
.. „A .hü Iénye~érőildilönböz(jk a :nézetek .. A régibb.~lmélet ~ierint
a .110 bizonyos sulytalan finom folya.dék,. mely klilOi{1íözCT íné1:vbe11
mm'.1~~ •test. pm-i~nyaitól vonzittik, de melynélF része~skéiegymast
t~sz1~1ak. T~~abb ulöben azonban a hötiinemértyek~t neffi yálamely
sulytalan hoanyag' hancn1 inkább. a súlyos testek paráTlyai es ·az
ezeket környező ]eb rezgő.• mozgásai által töreksíienclt:;i< tlldósOk
m~gfejteni. Hogy.~ hösugai:nk a !eb rezgései által ;vezettetnek tova
e~ át~lános;:n el. van fogadva, s ebböl követlrnztetvé igén valós.ti'.
nun~k tartJ;'tk,. hogy a •t~stek ·.. érezhető·. n1elegsége is súlyos piirá'
nr.a1k.i:~zgó mozgásától származ.ik,. mely mozgásnJ<at a már°éinlitett
koz?g (a leb) által más téstek 1•észeéskéivel ·is 'közlik; Ezen elmélet
szermt azon test' melegebb , melynek. . paráriyaiTlál · a ;'ezgések
gyor.~abbak .és n r~zgési . közök•.. (Amplitude) nagyobbai<. ·Az• elsö
e!U:elet sz~rmt a k1hülii test rész~cskéi hőanyagot vesztén~k; it°iná-

i.déz~ elő , .5

1

A testek s1Ílyvesztesege a legben.

--

..,
;

sod1lr szerint csak. rezgő ino-zgásnk, cs'öli:li:en: ,:

. . B~ír~i~y. kevéssé ."n~.at .is fö1;n az.. elöbb.i elmélet a tuéldhuin~
.ielen. '.'.11.!s~nal, .~~. uto~bJ. mmdazaltatmég siues arinyi.rá•kil<épezve,
hogy ~l~d·'. a botunemenyeket könnyüSéggel megfojthefllök.
... Koto.tt •·~ sznbn<l meleg. Ha valamély testet a hö béhÚásáitaíé'te'
szunk ki, .ugy az ebből képes~ége ·szerint többét vagy kevesebbet
~ehet. mag~ba,. nnélkül, hogy ez• által• höallapota változnék.' •Ezeti
fölvett és érzéklink által észre nem vehető hőt kötött.hő n•ek . nec
vezzük, (Lasd alább bővebben); 1 lilidőn hzonbait ·a.·· testet köfriye;
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zetének hőállapotánltl melegebbre hevitjük, úgy ez melegségén~~ egy
részét környezeténej;: 11djtl, 4t, Ezen ..átadott ,hőt szabad hon e k
nevezzük.
_
.
A bö batasa ,i testekre. A hö behatása allltt a testek . részecskéik
növekec1ö taszit,ó erejénél fogva - kiterjednek, azaz téri111~jök
nagyobbodik. Es pedig leginkább kiterjednek a hő hatása. f~lytan a
légnemü testek, kevésbbé a cs~ppfolyók, és Illég kevésb]Jé a sztl~rdak.
Egy fé~golyó, mely közönséges hömérsélmé~ egy. f~mgyürü
kerc.k nyílásán átesik, a melegités után fönnakad f"Jta· A y1zzel t~lt
edényből !Íevités folytán a viz egy rés~e kifoly, Az égényny':'l(a~tb~~),
teÍetöltött, s hüs pincében tartOtt üvegpala~kból , melege]Jb helyiségben, a kiterjedt égény kilöki a dugót.
·
A testek a kihülésnél ismét összehuzódnak, s ha höállapotuk
ismét az előbbi fokra szállot.t le, tökélyesen visszanyerik elöbbi
tcrimejöket. - A kovács a vas-~int még meleg állapotában illeszti
a kocsiker.ékrc, hogy kihülése utáti összehnzódván, ánnál szorosabban tartsa össze azt.
. Nevezetes hatása a hőnek továbbá: a testek halmazállapotának
változtatdsa. liindenki tudja, hogy a hö megolYasztja a jeget, forrásba hozza s gözzé változtatja a vizet.
,\ hömersi\k. - A hö. a. testekben magasabb vagy. alaeso11yabb
fokban létezhetik, azaz a testek höállapota kiilönböző.. A testek
ezen höállapot~nak fokát h öm érsék n ek (Temperatur) nevef"
ziik. Ha tehát valamely testben az érezhető (szabad) hö uövekcd'.~
vagy .kisebbedik, azt mondjuk róla, hogy hömérsékc ~övrk~~tk
vagy fogy; Hideg alatt a hönek csak alacsonyab~ fok.at ertJuk.;
s ugyanazon hö.mérsékü testet a .körülmény~k szerm~ h1de~nek és
melegncl~. is érezhetjük. Például : ha jobb kezünke.t igen h1de~, a
balt pedig meleg. :vizbc, . s azután ..mindkét .kezünket la~gyo~ . yfzbe
mártjuk:, j?bb kezünk. e. vize.t melegnek, a. bal pedig h1dcg~e.k
érzendi. Atalában, melegnek éreziink valamely tc~tet, ha abb~l a
hö testiinkbo megy át; ellenben hidegnek, b.a az testiinkb.öl v0nja
el a höt, .
Ahönirrö.,Érzékünk tökélyetlcnségénél fogva nem .vagyunk képesek a testek hömérsékét azon kisebb vagy nagyobb foku höér,
zetböl.. meghatározni, melyet •azok. bennünk .clöidéz.nek, han~m e
célra bizonyos eszközt használunk, melyet Mmérönek (Thermometer)
nevezünk, s mely a testek: hő..általi .kit 01jcdésének, és. hidcgbenic
összehuzódásának törvényein alapszik. Midön ~tgyanis valamely test
hömérséke változik, ezzel egyszersmind teriméje is ;aránylag na-.
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gy~bbodik vagy kisebbedik; a test terhnéj~ tehá'. sajátkisebb v~gy
nagyo.bb melegségi fokától. függ, s ennélfogva Íl tesf ]füerjeclésenek
megmérése által· annak hőmersékét is ·megismerhetjük. AlHPcéli-a
leginkább használt test a higany; némely esetekben azonban borlang- és léghöméröket is alkalmazunk,
A közönséges higanyhömérö vékony egyenürégü üvegcső, mely
egyik végén golyóvá van fölfúva. A golyót egészen 1 a szül;hisövet
pedig cs~k bizonyos magasságig tÖltjiik meg hignnyriyal1 ai.jltóbbinak: s; higany fölötti részét. n1elegités áltál légn1e.ntCs'sé 'tesz~Zülc, s
miultí:riezúton a higany kiteijedésea levegőt kiszoritá..a csűböl,.nyilá
sát beolviisztjuk.
A h.ümérő csüjére ezután cgyenlü fokokra osztott léptéket (Scala)
alkalmazunk, melyen a fagy- és forrpont pontosan· meg :van határozva. Ecélból ann.ak golyóját olvadó jégdarabok közé helyezzük,
ini által a csőben lévő higanyoszlop gyorsan összehuzódik, aza!.· álá'
száll, s csakhamar bizonyos ponton állandóan megmarad; E pontot
fagy p o n t na k nevezzük, s ,; csövön 0-al jelöljük. Ezután· a inüszert forró vizbe mártjuk, mi által a higanyoszlop fölfelé· kiterjedi és
ismét bizonyos ponton· állandóan· megmarad. E poritot ·szinte megjelöljük s fo r r p o n t n a k nevezzük.
A fogy- és forrpont .közti tért. alaptávnak nevezzük, s eg)'erilő
fokokra osztjuk.
·
Az alaptávat Réaumur 80. Celsius 100 .. Fahrenheitl8o' fokra
osztá. A két első a fagypontot 0°-al, az utóbbi 32"-'.'l, Réaunmr a
forrpontot 80°-al, Celsius 100°-al, Fahrenh,eit l80+a2. 212°-aljelölé.
A oo fölötti fokokat melcgségi e+) a oo alátti fokokat pedig hideg,
·
'
ségi (-) fokoknak nevczziik.
l\Iiután e különböző hőmérők különböző fölosztással vánnalí:
ellátva, ezért szükséges a höm.irésnél talált hőfokok száin,aihoz
jelt csatolni, mely jelentse, hogy az illető hőfokok.melyik .höin,~rör~
vonatkoznak· Igy Ré;,mmur hőfokát egy R, betüvel,. Celsius-él egy
C-vel és Fahrenheit egy F-el jelöljük, mig magát a folrn~ "!p' kis
zerussal fejezzük ki, melyet az illető számok jobb· oldalá1'a f~liU
alkalmazunk, Péld .. 20° R., 250 C., 77° F.
.
. Ugyanazon hömérsékct e .három hőmérőn tehílt különböző .~zá,,
mok fogják jelölni. A következő táblán e. különbségek kön~y~n
áttekinthetők.
·

142

~édu~ui;_, c elsius
0
+ 1
5

0

10

1,25
6,25
12,5

15
20
25
30
35

18,75
25
31,25
37,5
43,75

-

1 Fahrím'
. heit
-j-32
34,25
43,25
54,5
65,75

77
88,25
99,5

110,75
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CeÍsius
+40
45
50
55
60
65
70
75
80

A - 36° C. iilátii . hömérsékek mérclsére a •bo1iJánghöinérőt
hnszm\ijnk, · miutan d lÍorlang az általunk ekkoi·ig elliáUit1uito• leg'
nagyobb hidegben sem fagy meg, s a zérus (0°) ala'tfr hömérs~kben
·
egyenletesen tei:jecl ki.
'l'üznulriik. A 350° C. höfokn41 magasabb hüinérsékek fueghá·
t~roz'.í~ára az úgynevezett. tíi~n1é1·ök (Pyro1rieter) .van~al< hasznác
lntbán, melyek közül itt csak Da nfe 1I es W e cl g w o o ~ )Jízméröjét ~tnlitjíik. AD ií ni 1.1-féle tüzmérő áz.on körü.l\IléJ1Yen alapszik,
miszerint a. szénle (Graphit) és agyag elegye a melegben• keY~sb~é
te1jecl ki, n1int ~z úeny (Pfatin). ~a tehltt.~ ~:Zénle ~ dgyág elegyébiJl készített s részben kiftlrt hengerbe egy greriyT(tcl~t iUeiíztiink, melynek . egyik vége a. henger fenek.én ~yngszik' a'111ásik
1
vége pedig, mely nem é.r ki a hengerbíil, egy- a l1enger belső
falálloz sz01·uló -porcellámúcl "Végével érintkezik:• mintan az é,•eny
jobban kite1jecl a melegben, mint n szénlehenger, áporcelláurúcl
annál inkább .tolntik kifelé a ·j1engerből; minéljobba11 kiterjedt :iz
éreny. W ed g w o o cl tiizmérője az agyag azon sajátságnll: álapszi~,
mely szerint ".z a magasabb hőmérsékeknélelboesátja viztartalmát,
énnek következtében összeaszik, és így. annál jobban összeh~zóclik;
minél inkább hevittetik. Az ü tiizmérőjén a 0 fok 500° C-nak,Js
.· ...:.. ·.•. ···•· .·. .. >.•. .· ..• 1•
minden fok 720 C-nak felel meg;
Az. eddig ismert tüzmérők egyike sem tökélyes, és segél:rök~el
csak megközeliíőfog határozhntni n1015 a mag~s hömérsékek fokát.

Fahrenheit

122
1\0
56,25' ..·133,25•
144,5
62,5
155,75
GS, 71j
167 ...
75
178,25
81,25
189,5'
87;5
.200.,75·
93,75
100
2.12.

Ha a Réaumur-föle fokokat C<llsius-fél<Íkre. ak~1j71l~ átszánú,
tani : úgy a Rém1mur,féle fokokat 5-els~o7oz~ul< és a .~~~rozmá~y,t
4'el elosztjuk. A hányaclos a kerese.tt Celsit1s-.féle fok?l<at j~lölencl~.
Ha .ellenkezőleg a .. Celsitis:féle fo\rnlrnt a,lrnrjt\k. Il:éai;imur-félélp·e
átváltÓztatni: ítgy a; Celsins,féle fokok szt\mát 4-el s~oro~z}1k, és
n szorozmányt. 5'.el. elosztjuk. Hn n Fahre11heit-féle .fokokat ,kell
Réaumur: yagy. Celsius-föle fokokrn átváltozfatmmk •':.":k~91·,.~
Fnhrenheit-féle fokokból előbb 32-t le. kell vo11nu11k1 s csake~után
szorozhatjuk a maradványt y,-el (R) illetöÍeg '/,,el . (C). Pé\clnnl:
hn azt: nlrnrh1k tudni hoo-y 770 · Fahi'énheit hány fokot tesz ki
C_elsius_ szerÍnt, ,_k.övetl:ezöl;g szán1itnnli:: 77-32=4·5, ..4·5'_,•: 5/9; ázaz
45)( 5 225, 225: 9 25.
770 F ... tehát egyenlő 25° C-al.
Htt ellenben a Celsius vagy Réamnur-féle fokokat akmjuk
Fahrenheit:féle fokaira :itváltoztntni, akkor a R.-féle fokokat '/4-el
a. C.-féléket ''./5 -el szorozzuk, s n hányacloshoz még 32-t hozzáadunk.
Pékl; hány fokot tesz ki Fahrenheit höméröjén 30° C,
30. % = 54, 54+32 = 86.
Tehát 30° C - 86° F.
Eszerint ·90 Fahrenheit-föle fok:___ 5° C. vagy 4° R;
Tudományos vizsgálatokmíl kizárólag a Celsins-féfo hömérö
használta tik.
A hőmérő léptéke mozclu1"tlan,. a fokok egyenlők, a fagy- és
forrpont pontosak . legyenek; továbbá a higany tiszta •S• szaraz. legyen', a higany fölötti tér ne tartalmazzon levegőt 1 s végre az
egész hőmérő kellő érzékenységgel bi1jon.
A higanyhö1nérö, a, hön1érsék:eknek: csak. bizonyos hat{irai
között alkalmazható, miután a higany - 39° C-nal megfagy és +
360° C-mll forrni kezd.

e

A liö terje1lese.

•

A testek hömérséke nem ál!ancló. Hn ug:fanis valiímely test
egy melegebb testtel érintkezik vagy. hívolról •környeitetik' fJgy
az e.löbbinek hőmérséke növekeclik, az utóbbié pedig kisebbedik.
Ennélfogva, midőn valamely test egy másikat megmelegit, maga
,
,
____ _ ___
__ __
íneleget veszít.
A meleg testek a hőt kétféle módon közlik más testel~kél, és
peclig vezetés és sugárzás által. . · ·. ·. ·
.Ililrezctós. Ha valamely szilárd testet egyik végé11 lleviliink,
Ítgf a hő abba~ kisebb vagy nagyobb gyorsasággal ítgy elte1jed,
hogy annak 1llinclen része cgye~lö. hömérsékke.l · biran.cl. U gym1~z
fog történni, ha e t.estet más .melegebb testt~l érin~jük. i\Iidön. a
hő a test. tömegében egyik· részccskétöl• a. másikhoz. teijeclve, 'éze~
mincfogyikét megmelegiti,•azt mondjuk, ho~y a h öv czettefí)r,
s n testek e·· tulajdonát hő vezet é s i ·kép e s s égne l< .né.vezzíik.

ú
'

1
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A .testek hővezetési képessége különböző.. Azon .testeket,
melyekne.k tömegében .a hő gyorsan. terjed, jó hőveze~ökne),tc
mondjuk. Rosz hővezetők ellenben azon. testek, melyelcben a hö
lassan terjed el. A jó hővezetlik gyorsan megmelegszenek, .de
gyorsan meg is hüluek ; a ros~ hővezetők .csak lassan meleg~.zenek
át, de kihiilésök is lassan történik.
. ..· ... ; ..
A. szilárd testek közt. legjobb hővezetöka fomek 1 )rnvesbbé
júk a kövek,ro szak a föld, fu, szén, üveg, gyapju,, to~l, s~ör,.hó.
Példák: Valamely .fémet hi<let!ebbnek érezünk, .mmt. haaor,tló.
hömérsékü fadarabot ha•. hőmérsékök testfu,tk hőlllérsékénel • alaRs.o~
~yabb; és eUenkezől~g, ha. hőmérsékök kezünk hömér~ék~nél magasabb, a fémet. melegeb,Jmek tal~ljlndjnk 7 .
;.: •·
••.
•• •·
A kemence vas,ajtójára fafogantyút. all~alm~zt1i;ik, h,ogy ~e
ziinket meg i;ie égesse; <I jégvermeket szalmá;v:al. béleljük T~li öltönyeinket gyapjuszöv7tből készi~tetjük,. hogy meleget. tartsan~k,
azaz: hogy a test mdegének g:rors. elszállását llleggátqlj4k. .. , ..
.~ cseppfolyó testek ~osz höve.zetök, s c.sak azon esetben terjed
el a hö gyorsan tömegökben' ha. az edény - melyben foglaltjlt:
nak ~ .alulrólhevittetik: Ez es~tben ugyanis az edény .f~neké,•el
érintke.ző folyadékrészecskék el.őször melegittetvén •. 11:1eg 1 ?.Z. által
kiterjednek, fajkönnyebbek lesznek, s mint ilyenek fölfelé e11:1.~l
kednek, míg a felsö hidegebb s következéskép tö."'~tte~?.Jolya
dékrészecskék az edény feneke felé szálfoak le. • H~ a hev1tes alul
folytonós, úgy ezen iiramlás mindacldig tart , inig a folyadék egész
tömegében átmelegeclett. Ha.sonló áramlást tapasztalunk az oklnlróli melegitésnél.
A cseppfolyó testek rosz hővezetési kép~sségér~l , csak
akkor győződhetünk meg, ha valamely folyadékoszlopot felülről
melegitünk. Ez esetben a h_ő csak. oly móaon terjedhet, el~ f?lyadékban ' mint
a szilánl
testekben, t.- i.. egyik részecskétől .a m.ásik'
'
'·
' ---- ' „
-'
_,
hozi vezettetés iiltal, s ezúton kiderül, hogy a viz.
hövezetés iké,
pessége 95-szőr· csekélyebb mint a rézé.
.
.
· A Ifghen (·s

11

lt~gocmii testekben a h1'.í hasonló _ií.ralnhísÓ~~ id~~l

terjed tova, mint a cseppfolyó testekben. Tapaszt~ljttk ezt .légnek
a fütött kályháróli folytonos fülemelkedésénél; s ez okozza,h ogy
a fűtött; szob,a boltozata kiiriil it lég tetemesen mdegebb '·• mi.~t .~
talaj felé. Hogy a légnemek rosz hővezetők, bizonyítja azon köí:\ilIltény, hogy a légréteggel minden oldalról körül;v:ett ,te~tek .lassan
melegszenek át, és .lassan hülnek is ki, ha t. i. a légréteg JdcsesR'
lődése meg van glttolva. Innen magyarázható 1 hogy a kettős ablakok és kettős ajtók miért tartanak meleget. ·A szalma, gyapju stb.
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rosz hővezetési képessége nagy részben annak tulajdonithntó, hogy
hézagaik levegőt tartalmaznak.
A lég fönnemlitett áramlásán alapszik a lH e is s ne r-féle
légfütés.
llősugárzas. -lHint emlitök, a meleg testek a hőt nemcsak n
közvetlen érintkezésnél, hanem távolból is közlik más testekkel.
l\Iidőn a hő ily módon valamely testből távolabb lévő testekbe
megy át, anélkül, hogy a közbeeső közegeket is megmelegitné, e
tüneményt hő sugárzá snak nevezzük, mig azon egyenes irány,
melyben a hö tovateijed, hő sugár nevet visel.
A nap s a fütött kályha hősugárzás által melegitenek. A napsugarak, melyek az egész légkörön áthatoltak , a föld f<\lületét
megmelegitik, de azért a légkör magasabb tájait hidegen hagyják.
Ha a kandalló lobogó lángjához közeledünk, égető meleget érezünk,
peclig a köztilnk létező lég nem bír ily magas fOku hömérsékkel,
mert ha a tiíz elé valamely ernyőt tartunk, ez égetö meleg azonnal
elenyészik, a mi nem következhetnék be, ha a , köztünk lévő légtömeg is oly magas hömérsékü volna. Télen a befagyott ablakok
a fütött kályha hősugárzása folytán már akkor kezclenek fölengedni, mi<lőn a szoba levegője még hideg.
A hősugárzás és a hővezetés közti különbséget világosan
észlelhetjük , ha egy üvegtábla közelébe valamely hevített testet,
a másik oldala felül pedig hőmérőt helyezünk. A hősugarak már
az első pillanattól kezdve keresztül mennek az üvegen, s hatnak
a hőmérőre , mielőtt még az üveg észrevehetöleg megmelegedett
volna ; egyszersmind azonban az üvegnek a hőforrás felőli oldala
is megmelegszik, s a vele közlött hő lassankint elte1jed tömegében.
Ahősugárzás !örvényei.- 1. A hő a meleg testekből minden irányban sugárzik ki. 2. Egynemü közegben a sugárzás iránya egyenes
vonalat képez; miclön azonban a hösngarak egyik közegből másikba, például légből üvegbe mennek át, elhajlást szenvednek,
azaz megtöretnek ép úgy, mint a fénysugarak (híscl a fénytörést).
3. A sugárzó hő ép úgy te1jed tova légiires térben, mint a légben.
Különböző testek hő-kisugárzási képessége egyenlő hömérsékelrnél kiilönbözö. Egy fémkocka, melynek egyik olclala tökélyes
sima, másik oklaht göröngyös, a harmadik peclig valamely fekete
festékkel vagy korommal van bevonva, ha megmelegittetett: sima
fölületéről igen csekély, ércles fölületéről nagyobb, befeketitett oldaláról pedig a legnagyobb mérvben fogja a hőt kisugárzani.
Átalában a fémföliiletek kevésbbé sugározzák ki a hőt, mint más
A gyógysz, tucl. ala111:on.
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·
<u··Jt"tletek kevésbbé inint nz érdeselc.
(szerves) teste1e' s a snna
Nagy fokban hűsngárzó1c a koro1n, viz, televényfükl, fa, füvek,
virlto-ok, levelek: stb.
·
·1e, rcsz
' ben
A " testek. a rújok: eső hüsugaraJi:Ut rész1Jen v1sszaver1
<l.tbocsátjAk tö1n~gökün, részben pedig el is nyelik ép úgy, inint a
fénysngarak:at.
t.Iindazon testek 1nelyek a. hőt gyorsan sugározzák. k.i, azt
„ 1<,
gyorsan el is nyelik. ' Ifa a napsugaralrnt oly hümérüre _ bocsat.iu

~elynek.

golyója be van k.orn10.zva ~ úgy ebben „a

.h.~ganyoszlop

sokkal magasabbra fog emelkedm, mmt egy oly homerubcn, melynek golyója nincs korommal bevonva. Legjobb hőclnyelűk a korom,
víz, televényfökl, a zöldelű növények.
A föl1l hösugílrzás11.- 1\. testek: folytonosan sugúrozzák. k.i és fo~y
tonosan nyelik el a nuís testekből kisugárzott h.öt. Igy a ,fokl
szilárd és folyékony fölülete szakaclatlanul sugarozza „a h~t ."'
szabad ég felé. Nappal a nap sugarainak hehatú.sánál a ~1osuga~·zas
felülről

nao-yobb; a fülel fölülete a nap hösugarait elnyelt, s ezaltal
l\Iidön azonban az est és éj beköszöntenek, s. e
n1ellett az ég tiszta csillagos, a, föld töbL hűt fog k.is~1gúroz1~i'„ n1111t
mennyit a nap folytán elnyelt, minek következteben kihul. A
felhők csak úgy sugározzák a hőt, mint bármely mit~ t~st.; h.a
tehát az éj borús, t1 föld clboesátolt höjón~k i~ag·y. rcszct .. tsm~t
visszanyeri és ennélfo<rva. sokkal lat:saUban hul k:1, mint derult eg
ala~f: De 1~ r o eh e sz~rint a felhő ép úgy föltartja a sugárzó höt,
ntint az üveglap, ha az t. i. ucn1 nagyon tncleg teste.khül e-zárn1az1k.
Innen 111 agyarázható, hogy 1niért legerősebb a fagy oly éjeken,
midőn az ég felhőtlen.
1\ i:iagy hü~kisugArzó képességgel bi~·ó testek .hö1n~rscH~c a
földföliilct éji kihiilésónél gyorsan és jeleutekenyen smll ala; ugy,
hogy e testek jobban kihülnek, mint az őket !'ö~:nyező ló~. Ez
okozza a fiatal hajtások clfagyását derült tavaszt e.ieken, n1cg oly
esctelcben is 111ic1Ün a lég hö1nérsékc 110111 siilyedt a 0° alá. l\Iér~
sékelt légmo~gás (mely melegebb levegőt visz a kihülö növény'.ie~)
a felhős ég, s a leglazább takaró is, például ti szalma, megovJa
a fiatal növényeket az elfögyástúl.

111eO'melegs~ik.

A testek ldte1;je1lésc a Iiö iíltal.
A szlliml testei• a f\wy- és forrpont közti hőmérsékeknél a hő
fokok emelketlésével, az~z a hőmérő higanyoszlopúnak kitmjeclésével
arányosan tei:jednek ki. A l 00 foknúl magasabb hömérsékeknél

azonban kiteijedésiik nagyobb mértékben növekedik, mint a rájok
ható hő.

,

.. ~Ic~ldilönbözte'.ünk vonali (lineare) azaz hosszkite1jedést, és
kobk1t01:1edést (kub1sehe Ausdehuung) vagyis az egész terimc nagyobbodását.
A hossz-kiteijedés együtthatóját (Ausdehnungs-Ooefffcient
der Liínge) azOn szií.tnok fejezik k.i, 1uclyek azt mutatják:·, hogy
valamely test hosszegysége (pékl. meter) mennyivel hosszabbodik
meg, ha, hömérséke 0° O-ról 1° O-ra emelkedik. Igy például egy
horganyrud, mely 0° 0-uál épen 1 meter hosszu, 1000 0-nál 1,0033
meter hosszusággal birand. E rúd tehitt 100 fokra hevitve 0,0033
meternyire tei:jedt ki, s így kite1jedési együtthatója = 0,000033.
llfás szavakkal : egy 33000 vonaluyi hosszu horganyrfal oo és
100° 0. között minden egyes hőfoknál egy vonallal hosszabbodik.

Különböző szilárcl testek kite1jeclési együtthatója különböző;
hőfokokra hevih·e különböző mértékben teijecl-

azaz ~iasonló
nek k:i.

A köb- vagy tcrime-kitei:jedési együttható, háromszorosa a
hosszkitei:jedési együtthatónak; lm teMt az elöbbi ismeretes, és
azt 3-al szorozzuk, megnyei:jük az utóbbit.
A fémek kiterjedésére alapitvák a fémhőmérők.
A rsc1111folyó tcstdi. - Külünbözii folyadékok, különböző mérvben
te1:jcdnek ki, S kitc1jed<Jsök Inég QO és 10QO Ü. között SCill arányos

~. hö1nérö. higanyának

kite1:jedéséve1. Ezeknél csal;: a lcöbkite1jedés

Johet tekmtetbe, melynél megkülönbéiztetjiik a látszólagos és a
valódi kitei:jeclést. Lútszólagosnak mondjuk a kiteijedést midőn
az edény kitci:jedését nem veszszük tekintetbe; valótlinaÍ< ellen.
ben, miclön az edény kite1:jedése is számitásbt1 jő.
A viz a hő iránti viszonyára nézve a tübbi eseppfolyó testektől azou nevezetes tulajdo11t1 által különbözik, hogy a kihiilésnél
4° 0-ig huzódik össze, s e hőmérséken alul ismét kitei:jed.
csak
A lrguemü testek a hö :íltali kiteijcclésnél legtöbb szabályosságot mutatnak, azaz teri1néjöl;: a hőfok e1nelk:cclésével ariinyosan
növekedik. Továbbá : különböző légnemek hasonló folm melegit~sné_l m~dnem ugyanazon fokban teijednek ki, úgy hogy köbk1terJedés1 együtthatóik közt nagyon csekély t1 különbség. Igy
például a földköri lég kite1jedési együtthatqja 0,003665; a könenyé 0,0036678; a szénsavé 0,0036896.

+

A légnemek hő itltali kit01jedésén alapszik a léghömérö.
10*
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A testek halmazállapotának változása a hő behatása 1\lfal.
A sziliml testek megolva1\aso. - J\Iidön a szilárd testek magasabb
hömérsékeknek kitéve, a hő által annyira ki terjesz tetnek, hogy
n cseppösszefüggésök. lassanl<int megszü nik , s ennek. kövctk .eztébe

folyó hahnnz1íllapotba mennek át : e tüneményt meg o 1Vad ásn a k: nevezz ük.
Számos oly szilánl test létezik , mely magasabb folrn hő bed,
hatása által ne1n olvad 1ueg, hane1n vegyi széthomlást szenve
_test~k
rli
ilyessck : a fa, papir, gyapot, némely sók stb. Az_ egysze
t
közli! a széneny (Kohlenstoff) az, melyet ekkor1g nem silrnrul
megolvnszthatni.
Azon hőfok, melynél a szilárd test folyékony álbpotb~ :n egy
át, a test 0 l v a tl ás i pont j á u a k neveztetik. Ezen ~lva_das1 pont
egy és ugyanazon testre nézve változa tlan;. azaz : harmily na~y
foku legyen is az alkalmazott bö, az olvaclas tartam a alatt mmd
a már megolvadt, miml pedig a még szilárd rész ugyanazon olvahőfokkal fog birni.
Az olvadasi pont kiilönbözö testeknél kiilönböző. Péld. a jég
az
olvadási pontja oo C., a vilanyé 44'', a viaszé G8°, a k 01;é 111,

dási

0

nz
úné 22so, az ólon1é 335°, a. horga.nyé 500°, a sárgarezc 900°,
a
1200,
vasé
öntött
az
1200,
aranyé
ezüsté 1000; a rézé 1100, az
vert vasé 1500-1 600.
A szih\r,1 testek olnul;isiln;ll 111clcg ktittctik 111cg. - ]lint fOnnebb em~

tt
litők a szilár<l testek olvadási pontja az olvttdás egész folyam
:iltal
azása
a\at; folytonosm1 állandó, s bármily nagyfoku hő alkalm
sem vúltozik. Igy ha 1 !'ont 0 foku jeget 1 font 79 foku mele~

Láthat ni
vizzel összck.cvcrlink., k.ét font 0 fok.u vizet nycri.ink..
et
ebbül, hogy 1 font jég, midőn megolvad, oly nag~ h?mennyiség
,
en1.
n1elcgtt
k.épcs
O-ra
nyel cl, incnnyi 1 font vizet 79°
Hogy a szilicrd testek cseppfolyókká válto~h.assanak, cs ez~n

állapotban mttradhassanak : bizonyos hümennyISeget v~sznek. föl,
n
azaz kötnek le magok ba, mely a hiimérőre e !~kötött alla potaba
(gebun
ek
melegn
go
többé nem hat, s melyet kötöt t vagy lappan
annak.,
ok.a
tés
dene odel' latcntc V\'itr1ne) neveziink. Ezen hö~lck.ö
hogy az olvacló test hőmérsékét az olvadási hőfol~on „föhil .n~m
emelhcWik, mert minden hozzávitt meleg az olvadas fontart asara
s gyorsítására forclittatik..

A szilárd testek nem csak a megolvaclasm\l kötnek le meleget,
hanem akko1· is, midön azokat valamely folyadékban föloldjuk;

szóval mindannyiszor, midőn folyékony állapotba mennek át. Ha
a test az e eelrn szükséges meleget nem nyerheti valamely távolabbi hőforrásból, hanem közvetlen környezetéből, sőt sajat szabad
zetének hömérmelegéből veszi : akkor a megolvadt test és környe
séke teten1esen alúszáll.
Az olvadó jég lehíiti a környezet hőmérsékét, miután abból
folyton elvonja a megolvadási\ra szükséges meleget; azért, h11
jeget tartunk kezünk ben, ez a jégnek :ítaclott melege következtében mindinkább növekedő hideget érez. Ha a sót vizben oldjuk,
az oldat hömérséke sokkal alacsonyabb lesz, mint volt elöbh
a vizé.

e leköttetésén alapszanak a h üt ö keve rék e k. A
azon alacsony
következő táblán fölsorolunk néhúny ily keveré ket
k.
képese
ni
előidéz
et
hömérsékekkel együtt, melyek
A

hőnek

A hö1nérsék
n1ennyire sz/ill :1lA:

A keve réke k

+
+ioo „

5 r. sósav, 8 r. Glaubersó
1 r. konyhasó, 3 r. hó
1 r. hó,

1/:
1

oo "

r. higitot t k:énsav ( 4 sny

l viz) .
1 r. jegecedett mészhalrng, 1 r. hó
1 r. hö, 2 r. inészhn-lYag .

-15° C-ra
-12° "
-17° "
-17,7° „

+10°-r ól
10° "

1 r. viz, 1 r. légsavas legkön
ó r. szala1nia, 5 r. salétron1, 19 r. viz

oo "
ooO""

1.-17lf)

-32° "
"
-40°
1
-550 "

1

.

6 font Glaube rsó és 5 font sósav- lassan k.énti összekeverése

által egy óra :ilatt 5-6 font Yizet lehet jéggé fagyasztani, Ezeu
keveré k gyakra n haszn:\ltatik a fagylal t készitésére.
A megmerereMs. - Ha a megolvadt testek megfosztatnak fölvett
melegöktöl, lassankint ismét szilárd úllapotba mennek át. Ezen átbir11i
menetnél az egész tö111eg hön1érséke az olv-adási höiOkJtal fog
benne.
mindaddig, iuig csnk: folyéko ny részek. vannalt inég jelen
Az olvadási pont tehát azonos a szilárdulási ponttal.

E tU11en1ény oka azon köriihnényben rejlik, iniszerint a kötött

meleg, melyet a testek az olvadás folyama alatt fölvettek, a szilárdulás pillanatában ismét sznbad<lú lesz.
Mindannyiszor, midün a cseppfolyó testek szilárd állapotba
mennek át, lekötött melegöket szabadon bocsútják.
,Jrgki•pzödios. -A lcparolt viz 0 foknál fagy jéggé, s e jégképződés
ékü léggel érintkövetkezőleg megy végbe : az alacsony hő;nérs
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kezű felső vízrészecskék legelőbb híilnck ki; ezúltal tümöttebbek
lesznek, s a fenékre sülyednek, míg helyökbe alulról melegebb vízrétegek szallnak föl. A hiitő ok folytonos belrntúsa mellett e kettős
áran1hís mindaddig tart , inig végre az egész viztöiueg hüinérsékc
0
~ O-ra s.~úll?tt le. Ha ~ felső Yizrétcg e höfokuál is alúbb hül,
ugy az tobhe 11e1n fog alaszállni, hane1n - miuhin a viz 40 C-nál
legtömöttebb, azaz legnagyobb f1\jsúlyu, s e fokon alul hiilve ismét
kitei:jed - miut fojkönnyebb réteg a fölületen marad s végre oo
0-~ál, jegc.cekké szi!úr<lul, melyek egymás fölé hclyezk~<lve a jégtal~arot kepczik. l\I1dőn a 0 foku víz jéggé fagy, ismét ujolag kite1:1ed, s nunt a v1znél fnjk.önnychh test nszik azon.
A viz szük nyak.n edényben, ha tökélyes nyugalon1bnn ina1„ad,
-10 ° Cwra is Iehílthetií, anélkül, hogy n1egfagyna; de ha ezen
le~1ü.~t úllapotáhan kissé inegrúzzuk, egy része azonnal n1egfagy,
miltozben a fol;rékony úllapotban inaradt rész hü1nérséko röú'"tön
0° O-ra cmclkc<lik, a szilúrdulitsnúl szabaddá lett hii hatúsa kö~ct
keztében.

• A gőzök, - A hő behatúsa folytúu vcg-yilcg nem vúltozú folyadek~l\: k:ellö nagyságn hön1érséknél tc1:jec1ék:eny, azaz légne1nü halmazal~apo.tba mennek át. Azon légállapotu testeket, melyek a
ese1~p:ol~o te~tek~ül a hő~nérsék emelkedése 1\ltal képződtek, és
lchulcs altal ismct eredeti eseppfolyó állapotukba térnek vissza:
gőzöknek (Diimpfc) neYezziik.
.Azon folyadékok, melyek szétbomlús nélkiil képesek ezen hal1~1a.zallap?tba átu1enni: illóknak: neveztetnek; ilyenek: a viz, borlang,

C~Cll.}", lugany stb., ellentétben azon folyaclékok.kal, 1nelyek 110111
kep~z1~ek g?zöket, s n1clyek. következéskép 110111 illók, iuint például
a kovcr ola.iok.
l\Icgjcgyzendő, hogy némely szihir<l testek a hevitésnél k.özvctlenül gőzzé változnak anélkiil hogy előbb cseppfolyó állapotba
'
1ncntek. volna át.

J\.. gözöJ{ lényegükre ndzvc a légnen1ü testekhez (Gase) tar.
toznak, inert tökélyes inozgékonysággal és fcszerövel Lirnak.
A eseppf?lyó. testek kétféle módon mehetnek át gőzállapotba,
u.

111. :

f o r r a s cs el p úr o lg c.t s últal.

f'orrás alatt a güznek a folyadék beljébcn
ennek hullámzó
l.1eves képzüdését értjük. Ifa ugyanis valamely
foly,t<lcl-ot, peldaul vizet hevitünk valamely edényben, elüször is a
benne. ol<lYa v?lt lég száll cl hólyagcsák alakjában; ezután az edény
me:eg1tett falain. a~ró !\özhólyagesúk képződnek, melyek a falakról
elszabadulva fölfele szallnak, de mielőtt a viz felszínét elérnék,

~1oz~á~~ mcll~tti. -

annak: fclsö hidegebb rétegei ltltal is1nét tnegsürittetnek; végre a

f

folyadék átmelegedésc után nagyobb gőzhólyagesák e\nelkednek
fölfelé, melyek a folyadékot pezsgő hullámzó mozgásba hozzák, s
ennek. fölszinén szét.pattogva azon snjUtságos zajt ok:ozzák,. mely a
forrást jellemzi.
A forrits által vegyileg föl nem bomló folyadékok változatlan
légnyomitsnúl a forrás ideje alatt úllandó hüfokkal bírnak, E. hő
fokot, mely különböző folya<lékokrnl! különbözü, a folyadék :forrp o n tjá na k ucyczziik. Ha a folyadék a közönséges légnyomásnál
nagyobb nyorná:innk vnn kitéve, úgy az csak. inagasabb hüfok.nál,
jöhet forrúsba i ha pedig a nyo1nús kisebbedik, a forrás alaes.ouyabb
höfok:nál is létre jli. Igy a tengerparton s a vülgyekbcn a forrpont
n1indig tnagasabb, i11int a hegyek tetején. A forr1j víz tchút a föld
k.ülönböz(i pontjain ncrn egyenlő 1neleg. Qnitób:tn pékl:.'tnl, a_viz n1Ar
90 o 0-núl, a l\fontblane tetején 417 rnillimetcmyi légnyomás alatt
n1úr 84 ° C-núl forr. Azért n1agas hegyck.en az étkek: flízésére a.
Papin -föle edényt haszmiljitk, mely rácsaYart födéllcl van ellátva
s melynél a benne léyiJ folyadékLól fcjliidött, s a fölötte meggyült
gőzök feszcrcjc pótolja " lég nyomúsát. Minden folyadék ugyanis
azonnal forr, mihelyt giizci oly foszerőt nyertek, bogy ezáltal a légnyonuí.st ellensúlyozni képesek. Jgy a légszivattyú burája Rlatti
légritk.itott térben a víz inúr közönséges hö111érséknél is hevesen forr.
Né 111e1 y test e k l'.o r r p o n t j a r o n <le s ( 760 mi 11 i m e te rn y i) lég nyo 1násnál:
Kénessav
Hl
Kéksav
-j- 2G,5
Égény (Acther)
35,5
Szénkéneg (Alcoh. Sulf.)
48
78
Borlang
Viz
100

Terpentinolaj
Iblany (Jod)
Vilany (Phosphor)
Kénsuv
Higany
Kén

160
180
290

326
360
400

A nyomáson kivül még egyéb okok is változtatják a folyadékok. forrpuntját, u.

111.

a Lcnnök oldva lévő anyagok. ós az

e<lények anyaga. i\Iinden - valamely folyadékban föloldott - anyag,
mely nem illó, vagy kevésbbé illó mint a folyadék, <mnálinkább
késlelteti ez utóbbi forrását, minél nag·yobb mennyiségben van
benne oldrn. Igy a víz, mely tiszt" itllapotitban 100° 0-nál forr,
különbözö sókkal telítve következő magasabb hőfoknál fog forrni.
Szénsavas szikéleggel tclitett víz forrpontja 104,6° 0.
Vilsavas szikéleggel
"
"
"
106,5 "

;'I

152

153

-

Szikhalvaggal
telített víz forrpontja 108,4 C.
Legkönhalvaggal
"
"
"
114,2 "
Borkősavas haméleggol "
"
"
114,6 "
Légsavas haméleggel
"
"
"
116
"
Szénsavas haméleggel "
"
"
133
"
Ecetsavas haméleggel
"
"
"
169
"
l\Iészhalvaggal
"
"
"
179
"
A vízben elnyeh·e létezü lég szinte nevezetes befolyással van
a forrpontra. Péld:íul : a légtartalmától a forrás által megfosztott
viz egy hosszunyaku lotnbikban 112° C-ra is hcvithetü anélkiil,
hogy forrna. Ha tovúbM az ily légmentes vizre olajt öntünk, 123
fokra is hevithetjük szinte forrás nélkül; azonban csakhamar bekövetkezik a pillanat, midün a güz heves robbanással feltör!, s a
folyadék egy részét kiszó1ja az edényből.
A gőzök képzüdésök pillanatában azon folyadék forrponti
hümérsékével bírnak, melyből képzüdtek; a só oldatoknál azonban,
és mindazon ol<latoknál, melyeknél az oldott anyag jelenléte miatt
a viz forrpontja 100° C-m\l magasabb, a fejlüdött güzök csak 100° C.
hümérséküek leendnek, ha t. i. a légnyomús rendes.
Az edények befolyását illetőleg: G a y -L u s s a c azt tapasztalta, hogy iivegedényekben a viz forrpontja valamivel magasabb
(101°-106° C.), mint a fémedényekben, s hogy e hőmérsék azonnal a rendes forrpontrn száll le, ha az illető üyegbe éreny- vagy
más fémdarabokat vetünk. Némely folyadékok, mint például sóoldatok és sarnk, valamint két különvált folyad<lk forrúsi folyamata az illetii folyadék heyes lökései között megy Yégbe iivegedényekben. Az üvegbe helyezett néhány darab éreny vagy vas
sodrony azonban meggátolja e lökéseket, s csendes forri1st eszközöl.
E tünemények oka a következőkben rejlik : A fémekkel
érintkező vi• csekélyebb vonzi1St gyakorol a vizgöz-részecskékre,
mint minőt ezen érintkezés nélkül gyakorolna; ez okozza, hogy a
meleg vizbe mártott érenysodronyon már akkor is gőzhólyagcsák
képződnek, midőn a viz hömérséke még nem emelkedett a forrpontig; s innen magyarázható, hogy a viz miért forr fémedényben
alacsonyabb hőmérséknél, mint más edényben. Továbbá, az iiveg
nagy vonzerővel bir a vizgöz irányában, s azért az üvegedényben
forralt vízből fejlődő gőzöknek az üveg e vonzerejét elöbb le kell
küzdeniök, mielőtt annak falairól clszabadulhatnának; az üveg
falain képzödött gőzök tehát forróbbak, midőn a fölületre érnek,
mint azon gőzök , melyek a víz közepében képződnek, s azért
heves hullámzást és szctfecscsonést okoznak, mit azonban fémsodrony
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vagy fémlemezek últal elhárithatni a fönnebbiekben momlottak
alapján; t. i. a gőzhólyagesák ez esetben nem az edény fenekén,
hanem a fémdarabokon, és pedig már alacsonyabb hömérséknél
képződnek *). Végre, valamely forrúsban lévő folyadék lökése
annál nagyobb, minél nagyobb az összefüggés a folyadék részecskéi
között, s minél nagyobb a vonzerő az edény és a gőzrészecskék
között; min· pedig említettük, hogy az oldékony sók késleltetik 11
viz forrását, azaz 11 só-oldatokban nehezebben képződnek güzhólyagcsák, a mennyiben e folyadék részecskéi között nagy az
összefüggési erü; ha 1uost ehhez még az ctlényfal vonzása is járul,
a forrási heves lökések oka meg van fejtve elöttiink. Az egymás
fölött álló kétféle folyadékréteg forrásimál a felső folyadék nyomása nehezíti a gőzképzödést, s okozza a lökést. A kénsav tisztázása ( Rectification ) érenylemez-tekercsek alkalmazása nélkül
igen veszélyes miitét volna, mert lökései oly hevesek, hogy a
görebet is fölemelik, mely azutún a visszaesésnél könnyen összetörik.

A gőzök feszerejéuek legnagyobb ertéke. - Ha a güzök zárt légüres térben képzödnek nagyobb mennyiségii folyadékokból, állandó
hőmérséknél e folyadéknak csak bizonyos része változik át gőzzé.
A zúrt térben képződött gőzök tömöttsége s feszereje ugyanis bizonyos höfoknitl csalt bizonyos nagyságig növcltcclik, incly inind~
addig nem Yiiltozik, mig a hőmérsék s a tér nagysitga változatlan
marad. :i\Iidön a gőzök ily körülmények közt fe szer ej ö k 1e gn agy o b b értékét elérték, s mint ilyenek a többi folyadéknak
gőzzé átvitltozásitt g:\tolják, azt mondjuk, hogy az illető tér telit v e Y a n gőz z e 1. Ha a hümérséket emeljük, úgy a gőznek
nlind fcszercje inind pedig tnennyisdge növekedik. Ha a tért nagyobbitjuk, uj güzök képződnek anélkiil, hogy a feszerö kisebbeclnék. Ha végre a tért kisebbi~jük, vagy ha a hőmérsék csak
kevéssel is alább száll, a gözök egy, része cseppfolyóvá sürittetik.
AnrnU nagyobb a gőzök fcszereje a. teli tett térben, minél
magasabb hőfoknál képzőcltek. A feszerö azonban hasonlithatlanul
nagyobb arányban nő, mint miként a hőfok emelkedik.
Elpi1rolgás, - Elpárolgás alatt a gőznek a folyadékok fölületén,
azok forrpontja alatt végbemenő lassu képződését értjük. Igy a
v1z, vagy bitrmily más test, mely képes gözállapotba átmenni,
*) Az ércnydarabokat ~oha 1rnm 11zabad a n1ár forrásban lévö folyadékbit
vctni 1 u1crt ez által a rBgtöni nagy mérvbcni gözképzödés a folyadékot kiszórja
az edéuyböl.
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lnssankjut k.cvesbül, inig végre
nyílt edényben a. lcveg~ne 1< 1~iteye,
egészen elenyészik. nz uvegből.
,
.
.
A ~űzök valamely légnemmel telt térben hasonlo 1:10don .. t~.'=
jeclnek ~I, mint az állandó légnemek. A légben elter.iedt gozo],
\;:özönségesen p árúl..:n ak: (Dfinste) neveztetnek.
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A harmat csak a nagyobb hökisugárzási képességgel hiró
testekre rakodik nagyobb mennyiségben, vagyis, azokrn, melyek
legjobban lehülnck az éji hősugárzás folytún. Es valóban,. a fémekre, különösen a sin1úkrn. alig, vagy épen nem rakodili:· harinat,
n1ig a fíi vek, levelek, a színföld, a fAk, nagy 1nérYhen harn1atosak:.
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Hog,y a har1natozús csak deríilt és szélcsendes éjeken jelen-

tékeny, míg siirü felhők alatt és szelei' mellett, épen nem jő létre:
a hüsug:.'lrzásnúl 111ondottak.ból inost inár vihi..gosan érthető.

IIa azon testek, n1elyekre az ö.sszesiíriiclött vizp~i.rllk. lecsapódnak, 0 fokon alul hültek: 1ncg, ügy a pártl.k: töb.bé ne1n
cseppekben, hane1n finom tiikbcn jcgeced vc rakodnak: le, s. az.
ligynevezett dé r t k.épezik.

Ila a telitett lég vizp~tr{ti 1nagában a lég1;;.örhen silriidnek:
össze ez utóbbinak lehlilése folytán, akkor ködöt vagy felhőket
képeznek. i\IindketW rcndkiYül apró párahólyagesitk halmaza, s
egymástól csak abban különböznek, miszerint a köd a földhöz
legközelebb fokvii légrétegekben képződik, míg a felhő a légkör
magasabb tájain foglal helyet. Ha a fclhiik panínyi vizp•Írahúlyagesúi egymásbn folyva megnagyobbodnak, végre valóságos
yizescppcket képeznek, melyek mint csö vag-y hó " fölclrc hullnak.
A lég nedvességi úllapotának meghatározása, vagyis a lég
bizonyos terében foglalt pára1nennyiségek ineg1nérésc a lebészcti

ncclvmérés (meteorologisehc Hygromctric) föladata. E célra többféle ncdvmérők (Hygrometer) használtatnak, melyek közül Dan i el 1 és Re g na n l t nedvn1éröit és A u g u s t hö-ncdvméröjét
(Thcrmo-Hygromcter vagy Psychrometcr) említjük.
A gözkt\11zödi·sui·l meleg kiittetfü meg. -- i\Iiclőn a folyadékok forrás
vagy elpárolgás által gőzzé változnak, nagy mcnnyiségü meleget
kötnek le, hogy e tc1jcdékeny állapotlrn átmehessenek, és abban
megtartassanak. A hőnek a gilzképzésnéli leköttctése okozza, hogy
a folyadékok forrpon\ja búrmily nagyfokn hevítés mellett sem
vllltozik.

P é 1 c1 á k. Ha a hőmérő golyójiit pmnuttal hnrko\juk körül, o
pan1ntra. cseppfolyó kénessavat öntilnkJ s a l1ö1nériJt azuhi.n a léghcu
gyorsan lenge\jük ide s tova, a higany meg fog fogyni a golyóban.
Esö után mcghül a lég, mert a leesett víz clpúrolgásánál meleg köttetik meg. l\Icleg nyúri napokon a ht\jók födólzetét s a téglás fölclcs
szobákat vízzel öntözik a lég lchíítése végett. Ha tenyerünkre
égényt (Aether) cseppentlink, kezlink annak gyors elpárolgása
folytán azonnal jelentékeny hideget érez. Mázatlan agyagkorsóban
a víz nyáron is hicleg marad, mert annak likacsain át folytonosan.
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ottak alapján
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légzáró
egy
en
förészei : 1. A g ö z h e n g e r (Dampfcylinder), melyb
alkalra
dug atty ú föl és ahí mozgatható. 2. A henge r oldalá
fölgőz
a
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s ii r i t ü (Condensntor), melyben a hengerből - a dugattyú föl- és_
letolúsánál - eltalrnrodú gőzök hidegviz beömlése últal lehütve,
cscppfolyóvc't sürittetnck, honnan nzut::ín a viz. szivattyú segélyével
távolittatik. el. E sürités által nen1csak a siíritiihen, hnne1n a vele
üsszeköttetésben lóvü összes térckLen, tehút a dugattyú fölött vagy

alatt a hengerben is légritkitás jö létre, minek következtében a gőz
által föl- vagy lefelé nyomott dngattyúnak igen csekély ellenúll:\st
kell leküzdenie.
A föl- és lefelé mozgó dugattyúban mozgató erő áll rendelkezésiinkre, 1nely különféle szerkezetü gépezettel összekötve, az iparban kii.lönféle rnunkák: végzésére alkalnu1ztatik.

1\Iegkülönböztetünk al a e s o ny- és Hl aga s ny o 111 :is n gőz
gépeket. A 1a e s o ny ny o másnak azok, melyeknél a használt
güz feszcreje 1-2 légnyonuísnúl non1 nagyobb, s inclycknél l(övetkezéskép a süritü (Condensaior) nélkülözhetlen. Ellenben a mag a s
nyomás u gép e k né l a kazánból jövő güz majd föliilről, majd
ismét alulról oly nyomúst gyakorol a dugattyúra, mely legalúbb is
2y, földköri légnyomással egyenlő. A gőz itt az előidézett hatás
után a légbe száll cl anélkül, hogy 111egsiirittetnék. 1\ iuagas nyo111úsu gözgépnél tehút hüínyzik. a. siiritö, s dp azért, inert a fölhaszniLlt gőz a légbe megy, a miiködö gőz feszcrejéből egy lég11yo1násnak inegfclclö gözerö elvész, 1niutún ez a kül-légnyon1ás
leküzdésére fordittatik. Igy például, ha a dugattyú egyik oldahira
2 légnyonuissal egyenlő f'cszerejü gőz inüködik, a hengernek. a
dugattyú iulsó oldalán lévő része pedig a szabad léggel közlekedik : ez esetben az összes gőzerő fele a k.üllégnyonuls leküzdésére
forclittatvitn, elvész, s az cred111ényezett hatás ép olyan leencl, mint
ha a dugattyú egyik oldalán légüres tér volna, a músik oldalitra
pedig 1 légnyomúsnyi feszerejü göz hatna. Ha tehát a magas
nyomásu gőzgép kazánjáhól 10 légnyomiLsnyi feszerejü gőz fejIcsztetik, a gép csak !J légnyomúsn gőzerővel n1iik:öclcncl.
A inagasnyo1násu gőzgépek -

1niutún a siiritö és a szivattyú
núlok hiúnyzik - sokkal egyszerübbek, mint az alacsony nyomásnak, s különösen ott alkalmaztatnak, hol jelentékeny erejü gép
szükségeltetvén, ez csak kis helyet foglalhat el. A vasltti mozdonyok magasnyomúsu gőzgépek, mig a hajók gözgépei rendesen
alacsonynyomúsuak.

Az alaesonynyomásu gőzgépek is nag·y eröhalúst fejthetnek
ki, csak a dugattyú föliilete legyen kellő nagysúgu; mert például
a 4 légnyomásnyi feszerejü göz nyomits-összege egy 1 négyszög-

lábnyi fölületre ép akkora, mint melyet 1 légnyomásnyi feszerejü
gőz egy 4 négyszöglt\bnyi föliiletre gyakorol.
Hogy valamely gőzgép lehető legnagyobb hatás:\! kisz:\mithassuk, szükséges is111erni azon vizn1ennyiségct, n1cly a k.azánban
minden másodpercben gőzzé vúltozik. 'regyük föl, hogy e vizmennyiség 1 kilogramm, s a képződött gliz 1 1/ 2 légnyomásu : úgy
a gőz fajsúlya 0,00086; az 1 kilogramm (1000 köbeentimeter) vizből
képződött gőz mennyisége pedig 1162000 köbeentimeter vagyis 1,1.62
köbmeternyi ]eend. l\Iiután pedig 1 légnyomás valamely test mmden O centimeternyi fölületére 1,033, s minden 0 meterre 10330
kilogrammnyi nyomást gyakorol: 1 1/ 2 légnyomás 15500 kilogrammnyi nyomással lcencl egyenlő. Ha .tehát a henger harántme.tszete
1 O meter, úgy e göz abban a dugattyút 15500 kilogramnu nyomással fogja n1inden inúsodpcrcben 1 1162 ineternyire n1ozditani, .s
így hat:\sa 15500 X 1,162 = 18000 kilogrammömeter, vagyis
18000
= 240 ló-erő.
75
A különböző ellenállúsok miatt, melyek a müködö gőz erejét
csökkentik, itt inég számítási javítások: igényeltetnek, miknek. felsorolúsát azonban hely szilke miatt mellőzzük.

A f:\jhö, l'agy a testek

hűfölvevési

ké11essége.

Azon hőmennyiséget, mely 1 font viz hömérsékét 0°-ról 1° C-ra
képes emelni, hő egységnek (Wiirme-Einheit) tekin\jük. E
szerint 1 font 20 höfoku viz 20 hőegységet, S font 10 hőfoku viz
80 hőegységet tartalmaz.
]fa 9 font 10" e. hűmérsékii vizet 6 font 20" e. hömérsékü
vízzel keverünk össze: 15 font, 1411 e. hö1nérsékü vizet nyeriink,
azaz a keverék minden fontja 14 hüegységet tartalmazaml; mert
9 font 10 e. foku viz 90 hőegységet' a 6 font 20 e. foku viz
pedio- 120 hőegységet foglal magában ; s ha ezen höegységek
össz:gét 120 90 = 210 a súlyeg·ységek összegével (15-cl) elosztjuk,

+

210

15

=

14, minden fontrn H höegység jut.

Különböző testek különböző hőmennyiséget igényelnek, hogy
hömérsékök 0"-ról 10 C-ra emelkedik. Igy például, ha 1font10 C.

fok.u faolaj hő1nérsékét 50°-ra aka1:juk c111clni, e célra nem 40,

hanem csait 20 höegység szükségeltetik; 1 font olaj tehát - hogy
hömérséke 1 fokkal emelkedjék - felét igényli azon hőmennyiség
nek, melyet hasonló célból 1 font viz igényel. Ha 1 font 0° hő·

.
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Ólom fajhője
Jég
"
Vas
"
Szén
"
Agyag "

testek közép

fajhője

0,0314
0,5130
0,1138
0,2411
O, 1850

-~~·------------
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mérsékli higanyt 1 font 34" e. hőmérsékii vizze} keveriink, a
keverék hőmérséke nem 1í0 , hanem 33° C. leend. Ugy szintén, ha.
1 font 34° hőmérsékü higanyt keveriink 1 font 0° hőmérsékii
vizzel, a keverék ismét nem 17°, hanem 1° e. hfünérsékkel fog
birni. Az előbbi esetben 1 font víz l foknyi hőt (1 höogységet)
adott át a higanynak, hogy azt 33"-rn melegítse, míg az utóbbi
esetben 1 font higany 33" foknyi hőveszteséggel volt csak képes
a viz hömérsékét 1 fokra emelni. Kiderül ebből, hogy a viz
ugyanazon hőmérséknél 33-szor több meleget tartalmaz mint a
higany, s e szerint a viz hő fo g hatóság a vagy hő f ö 1v eV és i kép e s s ég e 33-szor nagyobb mint a higanyé; mintán
pedig a víz hőfoghatóságát egységiil (= 1) veszszük, a higanyé
0,0333 lecnd.
Azon hőmennyiséget, melyet valamely test súlyegysége fölvesz, midőn hőmérséke 0°-ról l fokra emelkedik, - összehasonlitva azon hőmennyiséggel, melyet hasonló súlya viz ugyanezen esetben föl venne - az illető test faj h ö jé ne k (specifischc Wiirme)
vagy höfoghatóságának (Würme-Capacitiit) nevezzük.
Különböző

-···

0° és 100°C. között.

Faolaj
fajhője
Higany
"
Viz
"
Fölclköri lég „
Vizgöz
„

0,5040
0,0333
1,000
0,2377
0,4750.

A testek fajhője vagy hőf'oghatósúga növekedik a hömérsék
emelkedésével. Igy például a higany középfojhöje 0 ° és 100 ° C.
között 0,0333, 0° és 300° e. között 0,0350 stb.

A hőforrások.
Erömüri höfonitsok. - Ide tartozik a d ö r zs ö 1 és, v a g y s u r1 ó dá s , üt é s és ny o más általi höélesztés.
1 Surlodns áltnli hőélesztés. - Két egymáshoz surlódó test annál
nagyobb höt fejleszt, minél jobban nyomatnak azok egymáshoz,
és minél sebesebb mozgásuk. Igy a kenetlen koesitengely és a
kerékágy közti surlódúsnál oly nagy hőmennyiség fejlődik, hogy
az utóbbi meggyul. A ft\rás és fürészelésnél használt eszközök
nagyon megmelegszenek. Két jégdarab egymúshoz dörzsölve megolvad. Az acél és kovávali csiholásnál az acélról leszakított apró
darabok mind a. dörzsölés, mind pedig az ütés általi hőfejlődés

folytán annyira megmelegittetnek, hogy izzó szikra-alakban hullnak le.
A dörzsölés általi hőfejlödés a tcstrészecskék gyors rezgű
mozgásának tulajdonittatik, mely mozgásukat azok a !ebbel közlik.
2. Nyom1is />s i1tt\s i1Itnli höt\lesztt\s, - Ha a testek összenyomatnak, s ez által nagyobb tömöttséget nyernek: hömérsékök
növekedik, és peclig annál inkább, minél nagyobb mérvben. kisebbedett teriméjök. Igy ha egy vastagfalu iivegköpüben a levegőt dugattyú segélyével hirtelen összeszori~juk, ez által az
üsszenyo1nott lég annyira n1eg1nclegszik, hogy a köpü fenekén lévő
taplót meggyujtja. A vas folytonos kalapúcsolás {i!tal izzúsi~ meleg-

szik. Ha azonban ez által bizonyos tömöttséget ért el," ez úton
nem melegithetö tovúbb. A pénzverésnél az ércpénzek az első
nyomásnál melegszenek meg leginkább.
A hüfejlödés itt a parányok egynu\shozi közelecléséből származik, miután ekként kötött melegök egy része elszabadul.
Természeti höforri1solt: a nap és a fökl melege. A nap .hősu
gárzás által melegíti a földet, s a tapasztalat azt mutatja, hogy
fénysugaraival együttjáró hösugarai annál jobban melegitenek,
minél inkább megközelíti azon szög az épszöget, melyben a földre
esnek. Ezért a fölclsarkok felé hőhaü\suk csekélyebb, s változik a
föld tengelyének a nap irányábani állásának vfüozásával, miből az
évszal~i

változások: követk:eznek.

A földnek saját melege van, mely középpontja felé mindinkább
növekeclik, s azon következtetésre jogosít, hogy a föld belseje néhány mértföldnyi mélységben izzó vagy megolvadt állapotban van.
Bizonyos - 25-30 meternyi- mélységben ugyanis a föld hömérséke
változatlan, azon alul minden 30-40 meternyi mélységre 1 fokkal
növekedik.
·
Vegyi höforritsol1. - Ninclen vegyi egyesülésnél emelkeclik az illető
testek: hö111érsék:e , k.ivévén azon esetet, ha azzal valamely szilárd

testnek folyékony állapotba átmenete van lrnpesolathan. Igy ha a
kénsavat vagy az oltatlan meszet vízzel keve1jük, a keverék hömérsékc igen magasra száll. Hasonlókép megmelegszik a sulyéleg
(Baryt) és piréleg (Strontian) a vizzeli mcgnedvesitésnel1 . söt kénsav hozzáadása által izzásba is jöhet. Légsav és kénsav elegye
terpctinolajha öntve, ezt meggynj~ja. Leggyakoribb hőforrás azonban
a testek elégése.
Elégés alatt közönséges értelemben valamely gyúanyag elemeinek a fölclköri lég élenyéveli fény és hőfejlesztés mellett végbemenő
vegyi egyesülését érWik. Az eléges kezdetéhez bizonyos magasabb
A gyó9ysz. lltd. nlapvon.
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h "mérsék szükséges, vagyis az illető testet meg kell gynjtannnk ;
u azonban az égés 111:.'tr folya1natban van, ez az eges
' '
hn.
tova'bb'l
föntartására. szük:séges höt 1nár inaga is l\:épes fejleszteni. Tágasb
értelemben elégésnck nevezzük a testeknek minden fény és hőfej
lődés melletti egymássali vegyi egyesülését; így a dárdanypor
(Stibium) halvanygázba vetve, ezzel fény és höfejliidés között vegyül, vagyis el ég benne.
Azon testek: 1nelyek. iuár légnc1nück, vagy a heyités által
gyulék.ony légne1~ck.k.é bonthatók szét, vagy ;1cclig g!nlékony g~z~

állapotba mennek át : 1ángga1 égnek, A lang tehat nem egyeb,
mint égő gáz vagy izzásig hcvitett légnemü test, Azon testek,
melyek a hevitésnél nem fejlesztenek éghető légnemeket, vagy
i1en1 mennek: át légncn1i.i. Allapotba: nc1n éghetnek: lánggal, hanei;i
csup.án izzásba jőnek, A vörös izzás 500-600° ~· k?zött, a feh~,''
izzás 10000 C. körül veszi kezdetét. (Lásd az egés1 folyamat bovebb fejtegetését a vegytani részben), .. ,
. , , . „
,
•
Höforrásolt ·niég: a testek. clnyelesf cs be1vodas1 tune1nenye1,
a villa111ásság, a hahnazállapot változása és az élet1nük.öclés.

A fütés.
A természet :\Ital nyttjtott höforrásokból a szerves testek, nevezetesen a fa, faszén, kőszén, kók stb. elégetése általi höfojlesztést
használjuk az iparban és a házi gazdAszatbnn szük:ségelt 1nagasabb

hömérsékek előidézésére.
Az ezen testek elógésénél képződő hőmérsék annál magasabb,
minél gyorsabb az égési folyrunat, inely gyorsaság is1nét ann~l
nagyobb, minél nagyobb mennyiségben vitetik, az élen~ (S~u.:rs'.off)
az égő anyaghoz. JIIiutim pedig a légben vcgbemeno ko~ons.eges
égési folyamatok: u. lég élcny.énck. rovására tör:énnck: sz~1!tsc~es,

hogy az égö anyaghoz folytonos légfolymn (lcghuzam) J,''r'.ÜJOll.
A kemencék, kandallók és k:\lyhúknál e légármnh\st a kcmenyek
scgitik elő. A kémények léghuzama alatt az égési termények fől
szállása által előidézett alulról fölfelé irányuló légitramlást értjük,
Oka e légáramlásnak a kéményben tartalmazott légnemek s a
kiUsö lég hömérséke közti killönbség. lfüg ugyanis a kemence
nem föttetik, a kémény belsejét kitöltő légo:zlop hasonló na~y:
ságu kiilsö légoszlop !tltal egycnsitlyban tartatik; ezen cgyeusuly1
állapot azonban azonnal megszilnik , mihelyt a tüzelés a belső légoszloprn melegitöleg hatván, ezt kite1jeszti, és föjkönnyebbé változtatja, A külsö lég ekkor a tüzelő hely rostélyún keresztül, a meg-
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melegedett és fölfelé emelkedő légoszlop helyébe törekszik nyo-1nulni 1 ide érkezve szinte megmelegszik:, hogy isniét uj hideg

légmenny'.sé~~ek adjon helyet, szóval: hogy léghuzam létesüljön,
mely az eges1 folyamat alatt tart, s az égés terményeit eltávolitja.
Ha e léghuzam mcgszaki ttatik, nz égö test kin]szik:.
„
'.1a, a ké~~é~~ ,léghu~ama nem el~gséges valamely magasabb
humersek elo1dezescre, ugy e célra fuvógép segélyével hajtunk
levegőt az égő anyaghoz.

VII. A fény.
A fény a világossúg oka. Lényege fölött még ekkorig nincsenek tisztában a természettudósok, s azért a fénytünemények
ekkorig megkisérlett fejtegetései merö föltevények (IIypothesen).
Ezek között sokáig uralgott a kieredési föltevény (EmanationsIIypothcse), mig ma átalában a rezgési vagy hullámzási elméletre
(Vibrations- oder Unclulations-Theorie) alapitják a. fénytani tünemények okait.
A kiercdési elmélet szerint a fényt súlytalan anyagnak tartoth\k, melyet a világitú testek nagy gyorsasággal taszitanak tova
magoktól. A rezgési elmélet szerint a világitó testek parányai
rendkívül gyors rezgő mozgási képességgel birnak, m~ly mozgásulrnt a !ebbel (Aethor) közlik. Ha ezen rezgő mozgás szemünk
recegéig (recehártya, Netzhaut) el!e1jecl, ott azon benyomást idézi
elő 1 melyet 1 át ú s na k nevezünk.
Némely testek a !ebet folytonos rezgő mozg,isbau tartják, s
ezért őnfényiiekuek, azaz önvilágitókuak neveztetnek. Ilyenek a
nap, az álló csillagok 1 az izzó és vilóclzó (phosphoreseirende) testek. Músok csak valamely vilúgitó test fényhullámainak visszaverése által világitanak; ilyenek: a hold, a bujdosó csillagok s valósziniileg minden üstökös, l\Iindazon testeket, melyek sajút fény.
nyel nem birnak, sötét testeknek nevezzük,

A fény terjedése.
A fény egynemü közegben egyenes vonalakban te1:jed el a
világi tó pontból minden irányban. E vonalak a fény s u g.ar a k.
A világitó pont tehát minden oldalról látható, ha szemünk és e
pont között nem létezik valamely sötét test, mely a sugarak
átmenetét meggátolni képes volna, Több - ugyanazon forrítsból
ll *
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kiindult - fönysugúr összege fény p ama t nevet visel. E fény~
pamat egy e n k: ö z ii, ha egyenközü sugarUkhól úll, szét tart ó
vagy széthajló , ha sugarai egymústól minclinkúbb tá;olodnal'.,
és ö s s z eh aj 1 ó, ha sugarai cgyn1áshoz közc~cdnok:. :ftI1nden . v1~
Iágitó fölülct végtelen sokasúgn vi!úgitó pontokból állónak. tek:1nt:
hetö, 111cly pontok: 111indcgyikéböl széthajló sngaru1t fntnali k1
ininde,n irányb_an.
lC ö z e O' ne k. nevezünk 1nindcn ürc.-. vagy v.ala1nely .anyaggal
0
.
betöltött tért~ 1uelybcu vala111cly tiinc1nény ldtcsill. lg;: a 1ég, a.. v1z
ts az üveg azon közegek, inelyckben n fény tova tc1:1cd. A k.ozeg
eayne1uü 111idíh1 vc(l'yi fisszetétefc és sürüsége 1ninden részében
b
'
b
.
cgyonllj,

Azon testeket, melyek a fényt könnyen átbocsátják tömegiikön, s melyeken keresztül nézve a titrgyakat megkülönböztethetjülc: át I :.í tsz ó k: na k nevezzük; ilye11cl\: a lég, viz, üveg. Azon
testek, inClyck:en l\:crcszfiil a fCnyt észreveszszü k ugyan, de a

túrgyak alakját meg nem killönböztetjük : út t. e t sz~ k (dm·?hscheinenc1e) ; ilyenek a köszüriilt üveglap, az olaios pap1r. Á t l 1~ tsz a t I a no l\: végre azok, inelyel\: ne1n hocsátjúk át a fényt!: in:nt
péld. a fa, kő és fémek. Teljesen í1tlútszatlan test nem letezik,
mert minden test többé kevésbbé áttetsző, ha azokat vékony lemez-alakban alkalmazzuk.
A fény mindig megváltozta tja irimyát, ha útjában oly testekkel
találkozik, melyeken nem hathat itt, vagy ha valumely közegből
1núsnen1übc megy út.

„

Arnr. -

•

Valamely átlátszatlan test mögött lévő ama tért, hova a
fénysttg~rak az illetö test miatt nem juthatnak el, test ár n Y~
na k nevezziik. Ha a fényforrí1s egyetlen pontot kepezne, s abbol
az átlátszat!:tn test (péltl. golyó) széleire végtelen egyenes vonalak:it képzelnénk húzva, ezen egyenes vonalak a képződött árny

?

határait inetszcnék, s így az úrny az árnyat vető test éles k:örraj„
zát 1nutatná. Dc 111iután n fényforrúsok. k:özönségcscn nagyobb
tcrjeclchul'tek, az ittlútsza.tlan testre egyszerre szán1os világitP

.falra forclitott helyzetben vetik az illető túrgyak képeit. A tárgyról
jött sugarak: ugyanis, 111idön a szült nyil<iso11 átmennek;· l(eresztezik
egy1núst, s azután isn1ét egyenes voualirányb an haladnalt tova, s

igy a tárgy legfelsőbb pontjairól jött sugarak a fal alsó pontjuival
talállrnznak, mig a túrgy alsó pontjainak sugarai a fal felsö részére
esnek, miáltal a kép forditott !eend.
A fény sel1essége. -A fény R ö mer csillagitszati vizsgál:ttai szerint
egy másod pere alatt 42100 mérlfölclet, Fi ze a tt kisérletCi szerint
42505 mértföldet halad. Bárminő világtesthöl, vagy mesterséges
világitó anyagból szitrmazzcik is a fény, a !ebnek ugyanily gyors
rezgő mozgását idézendi elü. Egycnlü sebességgel fog tehát tova
tetjedni a nap és a gyertya fénye ép úgy, mint a megvilágított
házak, fúl\: és 1nezök: visszavert fénye.

A fény ltntiilyosS1ign. - Miután a fény a lmllitmszerü mozgÍts törvényei szerint minden irányban egyaránt terjed el, ennélfogva a
fényhullámok egynemü közegben golyószerii burkokat képezendnek a
világi tó pont körül. Ha telu\t a világi tó pontot egy Íttlátszatlan üres
golyó közepében képzclji\k, úgy ennek belfölülete az összes fényt
fölfogja, búrmily nagy legyen is e golyó, de a megvih\gitás hatályossága oly arányban csökken, a minöben a golyó belfölülete ·távolságának négyzete (Qunclrnt) növekedik. Igy ha vnfamely tárgy
2, 3, 4, 5-ször stb. nagyobb túvolságra esik a vilftgitó testtől, úgy
az 41 D, 16, 25-ször stb. gyöngébben lcenc1 megvil,\gitva.
E tételen alapszanak. a fény1nérök, vagyis n.zon eszközök,. n1e-

lyek két világító test fényhatúlyá nak azaz világító erejének összehasonlitásúm szolgálnak.
Legegyszeriibb fénymérö a Rum fo r c1 - föle, mely egy fehér
fal (fehér papír) elé függélyes irányban erösitett átlátszatlan veszszöböl áll. Ha ennek segélyével megakaijuk határozni, hogy olaj]ámpánk lángja hány stearingyert yaláng erejével világit,. úgy a
gyertyát és az olajlámpát akként álli\juk a nsszö elé bizonyos
távolságokb an, hogy a két fényforrús által megvihígitott vessző a
falon 1-.:ét tök.élyesen egyenlő sötétségü vagy vihi.gos Ílrnyat l;:,épczzcn.

pontból esnek a sugarak, s ez okból a képződött úrny nem leencl

Ha a lámpalimg

élesen határolt, hanc1n Lelsö. része, hov6„ fénysugár nen1 jutott,
egészen sütöt, úgynevezett z ö iu árny a t tl{ornschatt en) k.épezcnd,

dött l~ét árnyék akkor fog egyenlő sötétnc1\: látszani, ha inindkét
láng cgyeulö táyo]ban itll a faltól. lfa azonban a liunpa crüsebben

mely a szélek felé mindinkább gyönglllve, az úgynevezett fél
árnyakbu (Halbschatten) megy át.
Kis nyili1s itltnl képezett krpek. - Ha valamely világitó · .vagy
megvilágíto tt tárgy sugarait kis nyiláson keresztül bocsátjuk vulamely sötét szobába, e sugarak a nyilás átellenében létező fehér

egyenlő

hatálya a gyertyaláng gal, úgy a

képző

világit, az últala előidézett ámy sötétebb lesz a másiknál egyenlő
távolság mellett; s hogy e két árny egycnlöYé tétessék, a lán1pát
e célból a faltól távolabb kell úllitani.
Tegylik föl, hogy gyertyánk 3 lábnyi, lámpánk pedig 7 lábnyi
távolban állott a faltól, midőn a két árny egyenlő sötétséget mu-
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tatott. ha H a lámpafény, h a gyertyafény világi tó erejét jelenti:
a kö;etkező egyenletet állitjuk föl:
h : H = 32 : 72, vagyis h : H - 9 49;
49
tehát: H = h · 9 = h · 5,44.

llfinden oly sima föliiletü testet, mely a fény rendes visszaverésére alkalmas, s mely ennélfogva a körüle lévő megvilágitott tár.gyak képeit azok beeső sugarainak visszaverése által teszi láthatók:ká, t ük. ö r ne k: nevezünk.
i\Iegkülönböztetünk sík, vnjt vagy homorú, clomboru stb.
tükröket.
Sík tilkör.-Ha egy tükör elé valamely világi tó vagy megvilágított
tárgyat helyezünk, az ebből kifutó sugarak bizonyos szög alatt

Ez esetben lán1pánk„ világi tó ereje 5,44 azaz inajcl 5 ~12·szcr
nagyobb mint a gyertyáé.

fognak: a tükörre esni, s arról hasonló. nagyságtt szög alatt viss2Jn-

A flmy visszaverő1lése.
Ha az ablaktitbla kis nyilásán 11apsngarakat boesátt'.n~ v_alamely sötét szobitba, s itt azokat egy vizszintesen fc~tv ö s1m:to tt
1 1
,.
··n) fo"lfo~J·ultünem_ ényt · esz e enc
rein1a.pon (t··1-tl'l..1'0
o \,.'· ú~y
o 1-étfé_le
\,.
.. „un<.
b"l
1. Bizonyos irányban egy sugitrpamatot latunk, mely _a tuko1: o
látszik. Szár1nnzni, s az útjában eső túrgyak:ra egy :\:lS• napk:epet
vet, ép olyat, mintha a közvetlen beeső napsu_garak crte~< volna e
helyet. Az i 1y 8 u g ara k re n cl e s e n v !S sz a ver .t s g ara k. 2. A fémlap azon pontját, melyre a beeső napsugar esik, a
szoba különböző pontjairól láthatni. E tiinemé.ny oka ." rend e-~
len visszaverődés, azaz a napsugarak altal tah1lt pont tokélyetlen simasága miatt minden irányban szétszó1ja a beeső '.ényt.
A szétszórt fény annál hatályosabb, minél ~gyenetleneb~ ". fc.mlap
föliilete. E fénytüneményeket a fény v 1 s s z a v e r o de s e ne k
(Reflexion des Liehtes) nevezzük.
.
Ha léteznének teljességgel sima tilkröző fölületek, ugy• azok~t
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szenieink.k.el ncn1 is vchetnök. észre, 111ert a testek„ a távolbol csalus

a feliiletilkön szétszórt fény által lesznek láthatókká.
A remlesen visszavert sugarak azon világitó vagy megvilágitott
test képét mutatják, melyről jönnek.
.
Lássuk. a rendesen visszavert SU·
p
garak irányát. Legyen a mellékelt
1
d
Abrlin fn a beeső sugár iránya., n p
f

i',',,,_f

az n sikra képzelt úgynevezett beesési függély: úgy a sugár oly irány:
ban fog visszaverődni, hogy a visszaverőclési szög d n p ép akkora, mint
n
a beesési szög f n P·
A beeső sugár, a beesési függély és a visszaverődött sugár
ugyanazon síkban feküsznek. A beesési sík tehát egybeesik a viszszaveröclési síkkal.

\

verödni. Ha sze1nünk: e visszaverődött sugarak: irányában létez.ik,
ezek oly benyomást gyakorolnak rá, mintha a tükör háta mpgőtti
bizonyos pontoltrÓl jönnének.; ri, SZClll ugyanis a visszavert sugarak
meghosszabttlási irányában látja a túrgyat, és pedig oly távolban
a tükör mögött, a minő tiwolban a világitó titrgy áll a tükör előtt;
e kép minden pontja a tükör síkja irányában ugyanoly helyzetben
leend, minöben a vilúgitó tárgy pontjai vannak, azon különbséggel,
hogy a képben a túr gy jobb oldala balról, a bal pedig jobbról
látszik.
Hogy v a 1 amely fénylö pont képét megtalálhassuk .a sík
tükörben, a fénylő pontról egy függelyt (a tükör síkjával épszőget
képező vonalat) kell húznunk a tükörre, yagy annak meghosszabbított sikirúnyára, s ezen függélyes! a tükör mögött ugyanoly
hosszura nynjtanunk., 111int a mennyire létezik: a pont a tük.ör
előtt. Ha a tükrön át a képzelt függély vége felé irányozzuk sze111U.nli:et, a pont li:épét ezen irányban fogjuk 1negtalálni.
Giimbiflomu tftkröli (s p h ii r is eh e S pi ege 1) mindazok, melyeknek görbiilése egy tökélyesen gömbölyü golyó görbüléséhez hasonló. Vann'1k homoru és domboru tükrök. Ha " gömh belső
oldala a tükröző föliilet, úgy <tbból minden - síklap által metszett darab, (azaz gömbszelvény) egy-egy homoru tükör (sphilrischer
Hohlspiegel) ; ellenben mindazon golyóalaku testek, melyeknek
killső fölülete a tükröző fölület, dom boru gömbiclomu tükrök (eonvexe Kugelspiegcl).
A gömbidomu tükörnél figyelembe veendő. 1. A g őr b ii 1és
közép p o n tj" (mértani középpont), azaz a g·olyó ürének középpontja, melytöl a golyó hajlott fölilletének minden része egyenlő
távolban van. 2. A f öten g e 1 y, egy végetlen egyenes vonal, melyet a mértani középponton s a gömbszelvény középpontján átvonva képzelünk. i\Iinden oly egyenes vonni, 1nely a n1értani
középponton keresztül vonva nem a tükörszelvény középpontját
találja, mellék tengely. 3. Az átmérő, egy egyenes vonal,
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mely a tükördarab két ellenkező szélét összeköti ; s végre 4. a
ny i 1ás, azaz; azon szög, melyet a mértani középpontról a gömbszelvény két ellenkező szélére vont vonalak képeznek.
llomoru gömbidomu tilkör. - A hajlott fölületii tükröknél egyesülési pontnak. azon pontot nevezzük, inelyen a visszaverödött
sugarak, vagy azok látszólagos meghosszabbodásai találkoznak.
Ezért megkülönböztetiink valódi és képzeleti egyesülési pontokat.
Ha a sugarak a fötengelylyel egyközüleg esnek a homoru

Ha a fénylő tárgy nem áll a főtengely irányában, hanem
annak minclen pontja kivül van e tengelyen, akkor .a tárgy képe
mindig a tengely ellenkező oldalán fog megjelenni; azaz, ha a
tárgy a tengely fölött áll, képe a tengely alatt állancl stb.
Krpzeleti rngy mertnni kcp. - l\Iidőn a fénylő tárgy közelebb áll,a
tiikörhöz, mint a gyúpont, ekkor képe mint képzeleti kép egyenes
helyzetben, uagyitva fog látszani , és pedig oly móclon, mintha a
ti.ikör mögött léteznék.
! Domboru tükrök (Convexspicgel) csup:\n képzeleti gyúponttal
birnak, azaz a . rájok: eső sugarak: ininclen köriilmények ltözött
széthajló irányba veretnek vissza úgy, mintha a tükör mögött
létező valamely pontról jönnének, s ez okból csupán képzeleti
képet nyujtanak. A domboru tiikör az előtte lévö tárgy képét
minclig kisebb alakban és egyenes helyzetben mutatja.

tük.örre, {1gy azok. (ha a tük:ör nyílása nem halacljn túl a 8·-10

fokot) a tükör elölt miml egy pontban egyesülnek. E pont, mely
a tiikörszelvény és a mértani középpont között ezek mindegyikéhez
egyenlő távolban létezik, a tükör valódi gyúpontja, s ennek a
tükörtöli titvola gy út á v na k neveztetik. A sugarak ezen egyesi.ilésének: ok:a szinte azon törvényen alapszik, miszerint a beesési
szög egyenlő nagyságn a visszaverési szöggel. Ha ugyanis azon
pontra, hol valamely sugár a tükröt érinti, egy függélyt vonunk
a mértani középpontból, azt látandjt1k, hogy a visszavert sugár a
függélylycl ép oly szöget képezend mint a beeső sugiu".
Ha a sugarak a főtengely valamely távolabbi pontjából széthajló irányban esnek a tiikörro, úgy a visszavert sugarak többé
nem a gyúponthan, hanem azon túl fognak egyesülni. A tárgy távolodásával ezen egyesiilési pont is távolabbra esik.
Ha végre a fénylő pont a tükör és a valódi gyápont között
áll, ez esetben a sugarak úgy veretnek vissza, hogy azok a visszaverődés után széttartólag futnak , mintha a tükör háta mögötti
pontból jönnének. Ez utóbbi pont a képzeleti vagy mértani egyesülcsi pont (virtueller V ereiniguugspuukt ).
A homoru ti1k1·ök kepei. - Ha a tükör előtt létező fénylő
tárgy nem csupán egyetlen pontot képez, hanem bizonyos terjedtséggel bir, úgy annak minclen egyes pontjából kiinduló melléktengelyeket ·képzelhetünk a tükörre vonva, s így a sugarak egyesülési pontjainak egész sorát határozhatjuk meg, mely pontok
összege azután az illető tárgy k.épét k:épezi.

A ltomorn ti1krök rnlti1li k<'11ei. - A homoru tükör mértani középpontjún túl létező valamely tárgy képe, a mértani középpont és a
gyítpout között kisebbitve és megforclitva jelen meg. Ellenkezőleg,
ha féuylö tárgy a mcrtani középpont és a gyúpont között létezik:
képe a mértani középponton kivül fog nagyítva és megforclitva
iuutatk:ozni.
A gyúpontban lévö fénylö tárgy nem ad képet, mert a visszavert sugarak egyközüleg futnak tova.

..

A fénytörés.
A fénytörés (Brechung cles Lichtes) alatt a fénysugi1r azon
elhajlását értjük, melyet az akkor szenved, midőn bizonyos közegből fercle (harántos) irányban megy át valamely másnemii t. i.
tömöttebb vagy ritkább- közegbe, pélclánl a légből a vizbe, vagy
a vizből üvegbe, vagy ritkább légböl sürübbe és megfordítva.
Ezen tüneményhez szükséges , hogy a sugár forcle irányban essék
az uj közegbe, mert azon sugár, melynek ir:\nya épszöget kcpez
azon fölsziunel, mely a két közeget egymástól elkülöníti, nem
töretik meg, hanem irányát folytatja.
a·
Képezze ezen .ábrán s o az n tn.
s
közegre esö sugarat: úgy oh leencl a
megtört sugár iránya. Az s o a szöget,
m- melyet s o beesö sugár a o beesési fügn
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gélylyel (Einfallsloth )liépez, b e e s és i
s z ö g n e k (Einfallswinkel) mig b o /1
szöget, 1nc1yet o h mcgtört·sugár a 111eg-

hosszabbitott beesési függelylyel o b
ft
b
képez, törési szögnelc nevezzük.
A beeső sugáron és a beesési függélyen keresztiil képzelt sík
b e e s é s i s i k n a k (Einfallsebeue), a tört sugái•ral a függélyt
összekötő sik pedig törési síknak neveztetik. A beesési sík itt is
egybeesik a törési síkkal; azaz: ha a két közeget elkiilönitö· fölszinen keresztiil egy függélyes síklapot képzeliink helyezve,
melynek síkiránya a közeg fölszínéhez épszögbeu áll : mind·'"
1
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beeső, mincl pedig a megtört sugarnt ugyanezen síklap irányában

kedui, minél magasabban álland a viz tükre. Világos 1 hogy itt a
fénysugarak nem jöhetnek egyenes idnyban a szemhez, mintán
egyenes irányban a csésze atlátszatlan oldala áll. A·pénzröl jövő
fénysugarak tehát, midőn a vizböl a légbe mennek át, irányukat
megváltoztatják, azaz megtöretnek. Ugyimezen okból a harántosan
,~zbe mártott pitlcát is úgy l<ll;juk, mintha clvolna törve, mert be.mártott része fölfelé hajlitva látszik. Hasonlókép megtöretnek a tó vagy
foiyóviz-fenekéröl jövő sugarak: is, u1idön a légbe n1ennek., .s.ez ol~oz.za,
hogy a vizfenék mindig magasabbnak látszik, mint a minő vu.lóban.
A napot reggel korábban, tehát még mielőtt fcltünnek, este
pedig később, tehát miután már valóban lenyugodott, látjuk a
láthat<\ron. Ha ugyanis a fénysugár ritkább. közegböl siirilbb, de
ugyanazon anyagbeli közegbe megy át, mindig a beesési függélyhez töretik meg. Mintán a .földköri lég rétegeinek siirilsége a föld
körül legnagyobb, és attól távolabb fogy: ennélfogva a lég megtöri a lenyugodott nap sugarait, ezek ezitltal a földfelé hajlittatvlm,
itt a szembe jutnak el.
Törési hnt:lrszög.- llfülön a fénysugár oly bizonyos szög alatt jő
ki valamely eröscbb törésü közegből kisebb törésilbe 1 hogy a megtört sugár a függelylyel épszögct képez: a beesési szög hat ársz ö g nevet visel. A víznél és levegőnél a határszög 48° 35', azaz
ily szöget kell a vizböl a légbe menü sugámak képezni, hogy a
megtört sugár a viz színén ezzel cgyköziUeg halacljon.
Teljes rissznverö.U.s. - Ha a viz bcljeböl jövő sugítr a beesési
fiiggélylyel 48° 35'-nál nagyobb szöget képezve halad a viz színe
fölé, ott többé nem töretik meg, hanem tökélyesen visszaveretik.
Erről meggyőződhetünk, ha egy ilvegeclényt megtöltünk vizzel, e
mellé az asztalra kellő távolban valamely tárgyat helyezilnlt s
azután az edény ellenkező oldaláról a viz fölszínét alulról fölfelé
nézve szemléljük. Említett tárgyunk képét a folyaclék fölött látanc\juk a visszavert sugarak meghosszabbitott irányában.
A fény törése bnsa~ok által. - Hasábnak (Prisma) láttani miinyelven oly átl:.ítszó testet nevezünk:, 1uelynck határait l.:ét_- egymáshoz
tetszés szerinti szög alatt lu\jló - síklap képezi.
A hasitb fénytörő élc (Kan te) azon vonal, melyben lt határ.
lapok egymást metszik, vagy metszenék, ha kellőleg volnának
mcghosszabbitva. A törö él átellenében fekvő síklap akár; jelen
legyen akár nem , a hasáb a 1 a p j á n a k (Basis ), a fénytörő élek
által képezett szög pedig törö szögnek, mig a törö .. éllel epszögü síkbani átmetszete, főm e tsz e t ne k (Hauptschnitt) neveztetik.

találjuk meg.
A megtört sugarak vagy a f ü g g él y h e z közelednek, vagy ·
távoznak attól, azaz vagy a függélyhez töretnek, vagy eltöretnek
attól, a szerint a mint vagy ritkább közegból mennek át valamely sürübbe, vagy megforditva. Mindazon anyagokat, melyekben
a beeső fény a függély felé töretik, erősebb fénytöröknek nevezzük, s ittalában a sürilbb anyagu testek nagyobb fénytörési képességgel bírunk. E szabály azonban ne1n áll föltétlenül, mert

gyakran előfordul , hogy valamely ki s eb b t ö m öt t s é g ü test
mégis erő s eb b fénytörő; így például a benzol kisebb fojsúlyu mint a viz, s a fényt ez utóbbinál mégis jobban töri.
B:írminö ferde legyen is a beeső sugár iránya : a beesési és a
töresi szög keble bizonyos közegeknél határozott viszonyban állanak cgymúshoz, inely viszony a k.özegek. változúsa szerint k.ülönbözü. Igy péld. ha a fény a légből vizbe megy át a törés
létesülésének föltételei mellett : úgy a beesési szög keble úgy
aránylik a törési szög kebléhez mint 4: 3-heZ; az üvegnél 1uint
3 : 2-höz.
Azon szám, mely kifejezi, hogy hányszor nagyobb a beesési
szög a törési szögnél oly sugarakra nézve, melyek a légből bizonyos anyagba mennek át, az illető test törésmutatójának (Brcchungsexponent) neveztetik.
A következőkben fölsoroljuk néhány anyag törésmutatóját:
Égény (Acther)
1,358 Flint üveg (1 rész ólom 4
1,G6±
Borlang
1,372
rész kova)
Benzol .
1,500 Gyémánt
2,270
Anizsolaj
1,811 Terpctinolaj
1,470
Quarcjegec
1,562 Topaz
1,610
Citromolaj
1,527 Víz
1,336
Üveg (közönséges)
1,596
A fénytörés k.övetk.cztében mindazon testek, n1clyek
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nagyobb fénytörési képességgel bíró közegbe - például vizbe mártatnak, ezen közeg fölszínéhez közelebb látszanak lenni, mint
a mily távolban valóban vannak:, inert a vizböl a légbe :.it1ucnö
sugár a. függélytöl cltöretik, azaz a viz fölszíne fölé hajlittatik.
Ha egy porcelláncsészc fenekére pénzdarabot teszünk, s annyira
cltávoztmk az edénytől, hogy annak szélei a pénzdarabot elf'öcljék
szemünk elöl : úgy mi e pénzt azonnal ismét látancljuk, mihelyt
arra vizet öntünk, és peclig annál magasabbm látszik az emel-
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Közönségesen három épnégyszögii lap által határolt üveghasábok alkalmaztatnak a fénytani kísérletekhez, melyeknek
fömetszete háromszög, ·s a szerint a n1int a háromszög épszögü;

egyenoldalu vagy egyenszáru: a hasáb is ily nevet visel.
Az ily hasábon keresztül nézve, két nevezetes tüneményt észlelünk : 1. a tárgyakat nem helyükön 1 hanem attól tetemesen
távolabb, és pedig a fénytörő élfelé eltolva látjuk; 2. színes szélekkel szegélyezve tünnek föl azok.
Ha a nap sugarait az ablaktábl:t keskeny nyílásán át bocsátjuk valamely sötét szobába, s ezeket a táblától bizonyos távolban
egy papir lapon fölfogjuk 1 az utóbbin élénk fehér fénypontot látandunk. Ha azonban a beeső napsugarak útjába egy üveghasábot
(Prisma) állitunk, ez esetben nem látancljuk többé az előbbi fénypontot, hanem azt tapasztaljuk, hogy alatta vagy fölötte - a
szerint, a mint a hasáb törő éle föl- vagy aláfelé van fordítva bizonyos távolban egy hosszukás, a szivárníny színeit mutató kép
tűnik elli, mit a természettan a nap színképének (Sonnenspeetrum)
nevez.

A nyiláson beeső sugárpamat a hasábban tehát nem csak

megtöretik,

hanem k:ülönbözö

szinü sugarakra szét is bontatik,

melyek a hasábból különböző irányban mennek ki. A fehér napfénynek e megtörés által különböző színekre szétbontását színs z órásnak (Farbenzerstretmng 1 Dispersion) 1 a színeket pedig
hasábszíneknek (prismatische Farben) vagy szivárványszíneknek
nevezziik.

n1os sötét vonalakat láthatni, Inelyek
~pszöget ké~e~ve,

a színk.ép hos.szirá.nyával

rencletleni.il vannak. az egész szinl('épen elt.~r

.Jedvc. E sotet vonalakat W o 11 a s t o n észlelé először 1802.ben
később azo~1ban F r a u n h o f e r tanulmányozá tüzetesebbe~
1814·ben, kmek nc,·éről azok ma is F r a un h o f e r-félc vonalaknak neveztetnek. Fraunhofor GOO Browster 2000 ily vonalat sz<Ímlált meg o színképben. E vonalak mindig megtartják helyzetöket
né'.nelyek clszig_ete'.vék ~gy1~ástól, músok oly közel állanak egy~
mnshoz, hogy mkabb arnyeknak látszanak; némelyek oly vékonyak, hogy alig lúthatók, mások igen

erősek.

:B1 rnunhofer, hogy .. (}

v~1rnlzavarb:'.n néhány szilárd pontot jelöljön ki 1 nyolc. ily vonal.t
valasztott k1, nuket A, B, C, D, E, F, G és H betűkkel jelölt
meg. Az A, B és 0, fekete vonalak a színk.épvörös színében, a
D a narancs s~ínben, az E a sárgánalt: a zöldbe átmenetelénél,. az
F a zöld és a kék között 1 a G a sötétkékben (indigó színben), a
I:I az ibolyában fekszik. Flintiivegből (ólom tartalmu üveg) készült, vagy szénkéneggel (Schwefclkohlcnstoff) töltött erős fö1iytörö
szöggel bíró hasábok segélyével, az erősebb vonalak m,\r szabad
szemmel is láthatók.
.
·
A Venus színképében ugyanazon fekete vonalak láthatók,
mint a napéban.
:rtiik, o ~ötét vonalak? Árnyak, melyek azt bi~onyitják, hogy
a nap fenyeben a sugarak bizonyos nemei hiányzanak; s miután
o sötét vonalak minclig ngyanazon színtérben s helyzetbe11 Jathatók: ennélfogva azt kell következtetnünk, hogy a nap fénye bi-

A színképen hét föszínt kiilönböztetiink meg, melyek fokozatosan
mennek: át egyn1ásba u. m. vörös, narancssárga, sárga., zöld, k.ék, sötétkék, és ibolyaszínt. A fehér fénysugár tehát különböző színü fény-

zonyos nen1eit a sugaraknak ne1n tartalmazza.

sugarakból van összetéve, s a színkcip kCpzödése a k.ülönbözö színü
sugnrak egyenlőtlen törékenységének eredménye. Ezek közt a

Kiegcszitö színek (complementilre Farben).-Mhitán ahitsábszínek
(egyszeri\ színek) egyesülve fehér színt képeznek, elégséges ezen
színekből egyet vagy többet elvonni, hogy a többi színsíigaralr az
e~yes'.ilés után ne fehér, hanem más színt mutassanak. Ha például

vörös sugarak a legkevésbbé, az ibolyaszínüek a leginkább törékenyek; a zöld sugarak jobban törékenyek mint a vörösek, és
h:evésbbé, Inint az ibolyaszínűek.

Ha a hasábból kijövő s a színképet képező színes sugarakat
egy gyiijtö lencséYel fogjuk föl, úgy a sugarak a lencsétől bizonyos távolban ismét egyesülnek ; s ha azokat ezen egyesiilési
pontjukon papír lappal fogjuk föl, ezen egy fehclr pontot képezenclnek, ép úgy, mintha meg sem törettek volna. A hasábszínek
tehát ismét fehér fénynyé egyesíthetők.
•'raunhofer-fCle vonalak. - A napfénynek hasáb által nyert, s
Newton által fölfedezett színképében jó távcső segélyével szá-

}fogy honnan származnak ezen árnyak, ezt alább látandjuk
111idön a színes lúngolt: színk.épét tanuhnányozandjuk::

'

folf<:>gJuk: a vörös, narancs és Si.írgas.zínii s,ugar~k·a·t·, n1,ig a· 'többiek;

változatlanul maradnak; úgy ezek kék színiile!et fognák :ri:rntátni.
1!.a ~llenben a kék és ibolyaszínü sugarakat fogjuk föl,· 1\gy a
tobbiek sárga színületet képezendnek. Két oly színület azónban
mely~.k egyesítve fehérre változnak, kiegészítő színeknek (cömple~
mentare Farben) neveztetnek. Ilyenek egymásközt a vörös és zöld

l~ék,

a sárga és ibolya színciÍr~
.
'
A testek termt\szctes sziue. - Minden átlátszatlan test az által· lesz

a narancs és
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láthatóvá, hogy a rá esiJ fényt rendetlenül veri vissza, vagyis
111inden irányban szétszó1:jn.
Ha valamely test a fehér fénynek kitdve, az abban foglalt·
összes sugár-ncn1cket egyenlően szó1ja szét fölületein, úgy az fehérnek fog látszani. Ellenben a test szín e s leencl, ha a napfénynek. csal\'. bizonyos színü sugarait veri vissza vagy szó1ja szét
fölületén, 1nig a többieket vagy egészen, vagy részben elnyeli.
F eh ér tehát a test színe, ha a fényt egészen visszaveri; z ö 1 d,
ha csalt a zöld sugarakat szórja szét fölülctén, akár egyszerü e
zöld szín, ak:ár összetett; azaz: a test akltr csupán a vörös suga-

17ö

A vadgesztcnyehéj öntcléke, mely világos barnaszínü folyadék
.
.
. . ban szcn11e'l vc sajútsligos k:ék_esen
lJtzonyos
irany
csillán1lik:, 1nit k.ü-'
lönöscn akkor észlclhetni legjobban, ha a folyaclék fóliilétéi'e nézünk, miközben a szétszórt napfény, vagy a napsugarak mellölröl
a folyadé_km esnek. E tiineményt a gesztenychéjban tartalmazott
a e s e u l rn u m okozza, mely e tulajdont nagy mérvben birja.
A„ k~1:savas k'.na-a\j (chininum sulf.) savas olclata, mely' a rajta
.
atineno fenyrc nczve tökélyescn átlátszó és. színtcleii 1 _ bizonyos
irányban nézve igen szép világosl~ék színben csilhíinlil~.
A sárgúsburna rcdöszirom1nag-festvé1~y (tinct._ stranionii semi-

iuás sz1nu fényt vernek: vissza vagy bocsátanak. át, mint minő szín-

num) z öld e B, a levélzöld (chlorophyll) égénycs oldata vérp i.r o s,') a kt'.rl~nm~-~est;:ény z ölel, a tisztátalan kőolaj (petroleum)
szep l~ e k: sz111u cs1lla.n1last n1utat.
.
Különösen szépen lúthatni e tüneményeket, h<t a vizsgálandó
folyadékot fölül nyilt cclénybe öntjük, s annak fölületére domboru
lencse segélyével összetartó napsugárpamatot vezetünk. Ez esetben
ugyanis az illeti) folyadékok csillícmlási színének megfelelő színii
fénykúpot (Lichtkcgcl) látandunk, mely a folyadék fülszínén !cg•
élénkebb, s annak bcljéhc hatolva mindinkább gyöngül.
·
}fa a kinasó oldatában czcíton képezett kék fény kúpot, r.ézh.alva~ (Chlorkupfer) zöld oldalán út nézziik, a fénykúp még.mindig
lathato; ha azonban ezen rézoldatot a lencse elé tartjuk, úgy hogy
a napsugarak ezen keresztül hatolva jussanak " kinasó olclatába:
ez esetben a fénykúp eltünik. A lcvelzölcloldat fénykú.pja kénsavas
rézéleg-legkön oldalán át nézve elenyészik, mig lm a rézoldatot a
lencse elé állitjnk, igen szépen látható. A napfénynek leginkább
kék és ibolyaszínü sugarai azok, melyek a folódzó testekben e sajátságos fénytünernénycket clöidézik.
Lúltnni lencsélc. - Láttani lencséknek oly kerekidomn s .görbe
fölületek által hatúrolt átlátszó testeket értünk, melyek a rájok eső
s rajtuk átmenő fönysugárpanrntok szét- vagy egyiivéhajlását nagyobbítani vagy kisebbiteni képesek.
·
Itt csak gömbidonrn (sphiirische), azaz oly lencséket emlitenclünk, melyek gömbszclvények, Yagy síklap és gömbszelvény által
vannak határolva, minők t. i .. a láttani eszközökhöz használtatnak.
Hatféle ily Ie~cse ismeretes, u. m.: 1. ·mindkétfelől domboru (biconvex); 2. egyik olclalon sík, másikon clomborci (síkdomboru, planconvex); 3. homoru-domboru (concav-convex); 4. kétfelől· homoru

nel a rájok eső fény birt. A 'testek ezen tulajdonát fo 1ó d zc\ s na k nevezzük, mert a folpát (Flussspath) bizonyos nemei is hasonló tulajdont mutatnak.

, ,. *} ~u a bo.rs1néntai'Uro l!1crb. inenthac p~p.) égényt öntilnk, s ezt. rajta egy
ora1g alln1 hagyJuk1 l::!ötét lcvclzöldoldatot nyerünk.

rakat nyeli el, akin· pedig a zöld színü sugarakat kivéve, a többit
valamennyit: mindkét esetben zölcl szint fog mutatni. Ugyan igy
fej~jük meg a testek: egyéb színeit. F e k: etén e k: l{ttszik a test,
ha a fénysugarak: inindegyikűt 111ajdne111 egészen elnyeli, azaz , ha

oly kevés fényt ver vissza, hogy az littérzékünkrc nem gyakorol
érezhető benyomást.
Átalában valamely test csak oly színeket mutathat, minőket a
rá eső fény tartalmaz. Igy például : hogy a pecsétviasz vörös szint
inntasson, szükség, hogy az azt 1nogvil<igitó fény vörös színt tartalmazzon, s csak.ugyan a pecsétviasz vörös színe teljesen elenyészik,

ha azt a napfény kizárása mellett oly borszeszlángnál szemléljiik,
melyre konyhasót hintettünk; és pedig azért, mert annak sárga
lúngja ne1u tartahnaz vörös sugarak.at.
.t\.zon színek:, iuelyck:et a ter1nészet k.ülönbözö testei mutatnak:,

sohasem tisztán Irnsábszinek (egyszerii színek), hanem többé keyésbbé különbüzü egyszer[i hasáb-színekből összetett színek. Bizonyi~ja ezt azon körülmény, hogy e színek a hasáb által egyszerii
színekre bonthatók szét.
Az átlátszó tcste1t színeit akúr visszavert, akitr átbocsátott
sugarakból származzanak azok, szintúgy fejtjük meg, miml az
áth\tszatlan testekét. A kénsavas rézéleg-lcgkön oldata elnyeli a
napfény kisebb törélrnnységü színes sugarait, s csak a kék és ibolya
színüekct bocsátja át és veri vissza. Ezért ibolyakék-színü az
oldat. A kék üveg kék, a zöld üveg zölclszínü sugarakat bocsát át.
t'olotlzás rngy színes csillámllÍs ( F l u o re s e e n z ). - Némcly testek
a r'\jok eső fény színét sajátsúgos móclon változta~ják meg, úgy hogy
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(biconcav); 5. sikhomoru (planconcav); 6. domborn-homoru (convexconcav).
Mindazon lencsék, melyek közép részeikon vastagabbak mint .
széleiken, gy üj t ö len e s ék; azok pedig, melyeknek közép része
vékonyabb 1uint a széle, sz o ró 1 e ne s ék.ne k ncveztetnelt.
A lencse fűt e n g cl yé nck azon egyenes vonulat nevezzük., n1ely

a két olc1alfölülct középpontján megy át; mig látta ni középp ont. (optischer l\Iittclpunkt) alatt a fötengely azon pontját ér~jlik,
melyen bármily irányu egyenes vonalat képzelünk átvonva, ez a
lencse föliiletének oly két pontját fúrum1ja át, melyek egymással
egyenköziick. A hittani középponton átvont minden egyenes vonal,
mely az olclalfölületeknek nem középpontjain megy át, 111 el lékt e n g el y nevet visel.
A lencsék melyeknél a fénytörés elméletének legfontosabb alkalmazását tah\Ijuk, többnyire iiveghül készíttetnek. A lencsék általL
fénytörésnél a törési szög a lencse ltözéppontjátóli távols~ggal nö~
vekedik. Azon fénysugarak tehát, melyek a mcghosszabh1tott tengely valamely pontjaból eredve a lencsére esnek, ez utóbhi által
anna! nagyobb szög alatt töretnek meg, minél közelebb esnek ennek
széléhez.
Domboru lencsek. - Azon fénysugár, mely a főtengely iriínyában esik a domboru lencsére 1 ezen minden megtörés nélkül keresztiil megy, tehát a lencséből kijöve is megtartja előbbi irányát.
l\Iinden egyéb sugár megtöretik és pedig a lencse tengelye fele.
A domborn lencsék tehát a rájok eső sugarakat összehajlókká törik meg. Ha a beesü sugarak összehajlók voltak, azok
általok még összehajlóbhakká, az cgycnközüek és szétlwjlók szinte
összehajlókk{t vagy legalább kevesbbé szetlmjlókká változtatnak.
Mindazon sugarak, melyek n fötcngclylyel egyközüleg esnek
a lencsére, ez által oly móclon töretnek meg, hogy a törés után a
tengely egy és ugyanazon pontján egyesülnek. E pont valódi
gy ú p ont na k vagy g ó e na k (Focus, Brennpunkt), s ennek a
lencse láttani középpontjátóli távolsága gy út á v na k (Brennweite)
neveztetik. A domboru lencsék tehát kepesek a fénysugarakat
összegyüjteni, s ezért neveztetnek gyüjtö lencséknek. Miután pedig
a fénysugarakat egyszersmincl hősugarak is kis érik, ennélfogva a
gyúpontban a hősugarak is egyesülnek. Innen magyarúzható a
domborn lencsék gyí0tó képessége.
A hittani gyl0tö lencselmél a gyúpontot a na11fény segélyével
igen cgyszeriien föltalálhatjuk. E céh-a az ablaktábla 1-2" széles
nyílásán tükör segélyével vízszintes irányu sugarakat bocsátunk

valamely sötét szobaba, s ott azok útjába egy középszerüen hajlott
fö!iiletii lencset állitunk. A megvilágított porrészeeskékből azonnal
fö!ismerendjük a sugarak útját; latjuk, hogy azok mindinkább
együvé hajlanak, bizonyos ponton egyesülnek, s innen azután
ismét szétirányulnak. Hn ezen pontba egy fehér lapot tartunk,
ezen a nap ragyogó képét látandjuk. E pont képezi n lencse gyúpontját.
Azon fénysugarak, inelyck a meghosszabbított főtengely valamely - a gyúponton kívül eső - pontjából, pelclául: a kétszeres
gyútávból jöve, széthajló sugárpamat alakjában esnek a lencsere:
a megtörés után n lencse másik olclalán nem a gyítpontban, hanem azon tit!, n tengely távolabbi pont.ián egyesülnek. E pont a
a világító pont megtört sugarainnk egyosiilési pontja, mely miután
a világító ponttal a sugarak által van összekötve, összekötött
egyesülési pontnnk (conjugirter Vereinigunsptmkt) is n_eveztetik.
. Minél inkább közeledik n fénylő pont a lencséhez, annál széth":Jlóbbnk lesznek sugarai, s annál inkább távolodik a lencsétől
azok egyesülési pontja; s miclün a fénylő pont egybeesik a lencse
gyúpon\jával, a lencséből kijövő megtört sugarak egyenközüek
lesznek, s mint ilyenek nem egyesülnek többé, Ez esetben," miután
a megtört sugarak cgyenközüleg futnak, n fény hatályosság~ ésak
igen lassan fogy; s innen van, hogy egyetlen lámpa segélyével
nagy távolságra világíthatunk, ha annak lángját t. i. egy mindkétfelől domboru lencse· gyúpontjába állítjuk.
Ha a világító pont a lencse és ennek gyúpontja között -van,
ez esetben annak sugarai még széthajlóbb irányban esnek a lencsérci úgy hogy azok. a, 1negtörés ut:.ín is 1nég széthajló -irányban
mennek tovn, s mint ilyenek a lencsén túl többé nem egyesülhetnek; azonban e széthajló sugarak hosszabbitványai a gyúponton
túl a lencse azon olchlán metszik a tengely egy bizonyos pontját,
mely oldah\n " világitó pont áll. A tengely e pontja a fénylö
pont sugarainak képzeleti (virtuel) cgycsiilési pontját képezi.
Ha a vilitgitó pont nem a főtengelyen, hanem fölötte vagy
alatta, teh,\t valamely melléktengclycn, dc a gyi1tavo11 kívül van:
sugarai a megtörés után e melléktcngely valamely pontján
egyesiilnek. Ennélfogva a főtengely fölött lévő fénylő pont összekötött egyesülési pontja a főtengely alatt állancl a lencse mögött.
A kétfelől tlomboru leucsek áltnl képezett képel1. - A lencséknél
a ll\rgy képe nem egyéb, mint az illető fénylő test egyes pontA 9yó9ys::, l!icl. alet1ivon.
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Minden fénylö vagy mcgvilitgitott tárgy, mely a lencse egyik
oldala előtt a gyittávon kivül fekszik, a belölc eredő sugarak által
a lencse másik oldalán egy l<\gi képet (Luftbild) képezend, mely
valamely ernyön fölfogható. E kép a tárgynak fordított. kópe
leend, inert az anuak: fclsö részérül jövö sugarak. lefelé töretvc, a

lencse láttani középpontján átrout s alá fölé irányuló mellék tengely .egyik pontján egyesülnek; a tengely alatti részérül jövök.
pedig a fölfelé irányuló melléktengclyeu találkoznak.

Ha a fönylü tárgy a gyéttáv kétszeres távolában áll a lencsétől, úgy a megfordított kép a lencse másik oldalán hasonló
távolságban lccncl s ez esetben a tárgy és képe egyenlő nagyságnak. Ha a tárg~ a gyúponton kiv\U, de a kétszeres gyútávnál
kisebb távolban áll a lencse elölt, annak fol'<litott képe távolabb
és nagyítva fog megjelenni. Ha a tárgy a kéts~eres gyútávn~l
messzebb létezik fordított képe a másik o!c1alon kisebb leend, es
közelebb á!land ~ lencse gyúpontjához. Ha pedig a tárgy épen a
gyúpontban van, akkor képe nem látható, me.rt a sug.arnk a
lencse n1örrütt eO'yközücn 1nennek„ tova. Ha vegre. a targy a
0
gyúpont és a lcn~se között áll, ez ~setb~n a lencse mö~ött lét~zö
szem a ttirgyat ugyanazon oldalon latandp, melyen valoban letezik de távolabb nagyitva, és egyenes helyzetben.
' A tárgy ug~anazon távolságánál, annak képe közelebb ál'.a~d
a lencséhez, lm ennek gyútáva rövid; és távolabb, ha a gyntav

nagyobb.
Uomoru IcucsH<. - A kétfelől homom lencséknél csupán képzeleti egycsiilési pontokat találunk, b;\rminö legyen is a fény!? tár~y
távolsága. A fötengelylyel cgyköziilcg beeső sugarak ngya~1s szethajlú irányban töretnck meg. E széthajló sugarak e szcrmt nem
egyesülhetnek, és valócli gyúpontot nem képezhetnek, clc ha e
széttartó sugarak:at visszafelé 1ncghosszabbitva képzeljül,, e hosszab~
hitványok ugyanazon oldalon fogják metszeni a tengelyt. egy P?nt;
ban, mely oldalon a fénylő test áll. E pont a lencse k c p z e 1et1
v a gy m ér t a ni (virtuel) gyúpontja.
.
, ..
Ila a ho1noru lencBérc cső sugarak: n1ár magok:ban ·1s szcthaJlók, úgy azok az üvegen átmenve még inkább. széthajlittatnak.
A kt\tfclöl homorn lencsék iiltnl ki·pczctt ki>11ck. ~ l\Iiután a homoru lencsék a rájok eső széthajló sugarakat még inkáhb széthajlitják ennélfogva csak képzeleti vagyis mértani képeket nyujtbatnak. ' A szem , mely a lencséből kijövő s széthajló sugarakkal

kony, a. szelekre eso sugarak. egyesülési pontja sok.l:;:al közelebb

leen~, mm: .a tengelyhez közelebb eső sugaraké (centrale Strahlen).
Az il! ,"~ch su.~ar~k e~yesülési pontjának a középponti sugarak
e.gycsules1 po1:tjatóh elterése gömbi eltérésnek (sphürische Aberrat10n) neveztetik.
. Ezen eltérés miatt az erősebb görbületi\ lencsék éles és tiszta
kepei nem nyujthatnak; miért is hogy az ily hittani célokra alkalmazott lencsék használhatók legyenek, kis nyilással kell bh;niok
m.cl~ csak a közép1;0.nthoz közelebb eső sugarakat bocsátja .cát. É
celbol a lencse szelet átlátszatlan gyiíriikkel (rekeszekkel Diaph.ragma) ~ödjük cl, hogy csak a központi sugarak mehesse~ek át
raJta1 a szclre csök pedig elhárittassanak.
Szin~eleuiti•s (Achromatismns). A közönséges lencsék által
nyert .ke~ek, a. fénysugarak szenvedett elhajhisának nagysága szermt tobbe. kcvcsbbé színes szegélylyel vannak körülvéve. A lencséb~u ~~~au~s, szi~túgy inint a hasábban, a sugarak: megtöretnek,,- a
fenytorcsncl pedig a fehér fény kisebb nagyobb mérvben színes
sugarakra bo1nlik. szét.
. I-fa egy. domboru lencsére a tengelylyel cgyközü fehér fénysug.ar!>amat esik, a megtörés után az ibolyaszínii sugarak mint a legtorckenyebbek a lencse mögött elébb kereztezik egymást mi t
„ ..
lII
l
,na
~orose L :. ". ~ encs~bö: kijövő sugárpamatba az ibolyaszínü suga1."k eg~~sulos1 po'.11.J", es a lencse közé valamely ernyőt tartunk,
ugy a folfogott kep S<Lrga és vörös színü szegélylyel bimnd mert
ezen . e~y:~u:~si p.ont

előtt

a stí.rga és vörös sugarak:

k:é~ezik:- a

lcncseböl .)OVO sugarpamat legszélső sugarait. Ha ellenben az ernyőt
a .varos suga1:ak e~yesülési pontjába vagy azon túl tartjuk a sugarpamatba, ugy kek szegélyü képet nyerendünk mert itt már a
ltélt és ibolyaszínü sugarak a találkozás után is~ét szétmenve .. a,
su~iirpa~at „le~szélsö sugarai leenclnek. Ha bár e két határ~ont
l~ozott. s!lrnn:l 1s ~ legcsekélyebb színesitö eltérés pontjának föltalalbatasa, mmdazaltal ez úton nem jöhetnek teljesen színtelen képek létre.
12*
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Mikor szintelenitö tehát a lencse? Akkor, ha mögötte a
különböző színü sugarak egy pontban egyesülnek. Ezt elérhe\jiik,
ha egy lwronaüYegböl (ólommentes üveg, Crownglas) készitett
gyüjtű lencsét egy fl.intüvegböl (kovasavas óloméleget tartalmaz.ó
üveg) készített szóró lencsével egyesítünk.. Ezen üvegek: ugyanis
a. színszórásra nézve egynuíssal ellenk.ezü hatást gyak.orolván, az
e"yik ált:il létre hozott színszórást a másik megsemmisiti, minek
kBvetkeztében a megtört sugarak egyesülése által képezett képek
színes szélek nélkül jelennek meg. Az ily kettős lencsét, mely a
fény megtörésénél nem szórja szét a színeket: színteleni:ö
1 e ne s ének (achromatische Linse) nevezziik. Azon színtelemtü
lencsék, melyeknél a gömbidom miatti eltérés is el van háritva:
hibát 1 a n 1 e ne s éknek (aplanatische Linsen) neveztetnek.
A színes lángok, .:._ Ai izzó érenysodrony fénye a hasáb által
szétbontvá tökélyes és szakadatlan (sötétvonalak nélküli) színképet
ad. Hásonlókép tökélyes színképet ad az Argand-lámpa lángja.
A gyengén világitó borszesz lángja élénken világit, ha abban
bizonyos .finomul szétoszlott anyagot izzitunk. Ugyanez áll. :t Bunsen-féle lég.szesz lán1pák alig világitó lángjára nézve is.
Nátron-sók a lángokat sárgára festik, a strontinm- és lithi~m,
sók: vörösre, a k:áli világos ibolyaszínürc, a inész-sók. halva.ny
téglavörösre, a baryt-sók almazöldre stb. E színezés az illető
anyagnak elillanásából ered, mert a mely anyagok e láng hömer-

hasáb megfelelő oldalának bármily pontja felé· fordittathassék. Ezek
képezik lényeges alkatrészeit az emlitett készüléknek, mely a
kísérletek alkalmával, a kiilvilágosság elháritása végett fekete
szövettel takartatik be.
Ha az összeállitott készülék fényfölfogó csőjének keskeny nyilása elé Bunsen-föle vikígitó légszesz-1.ái:i:lpát alkalmazunk, (azaz
oly lángot, melyben az el nem égett szénrészccskék izzó· állapotban léyén, fénylenek): a távcsőbe nézve tökélyes színképet, azaz
vörös, narancs, sárga, zöld, kék, sötétkék és ibolya színcsürnkból
álló színszalagot lútandunk. J\Iihelyt a lángot színt.elcnné vitltoztattuk, az elébb látott színszalag azonnal eltiinik. Ha most nátronsó (konyhasó) okfatba mártott éreny sod.ronyt tartunk a .színtelen
lángba, e li\ng élénk siirga színt nyer, s ha színképét a tá~csön
át nézzük: egyetlen (nagy nagyításnál kettős) élénk sárgaszfaü
vonalat látandunk, mig a színkép többi színyonalai mind ~eltüntek.
E sárga vonal a színkép azon pontján fekszik, melyen aFraunhofcr-föle D. fekete vonal füt le. E köriilmény rendkivül érzékeny
módszert nyujt a nátron fölismerésére, melyből ezúton.1 szemernek
1/1so milliónyi része fölismerhető; s azt bizonyitja to.vábbá, hogy a
konyhasó által s•írgúra színezett láng tökélyesen egynemü .fénysugarakat ad, úgyannyira' hogy e lángot tekinthetni az egynemii
fény eddig ismert egyetlen forrásának.
·
A lavanyhalvag (Chlorlithium) vörös lángjának színképe két
külön álló színvonalból áll, melyek közli! az egyik élénk. vörös, és
a nap színképénel( 1negfelelö vörös térben, a m~sik sá1~ga, é"s a
napszínkép narancsszínü terén áll. A színkép többi színvonalainak
megfelelő helyek mind sötétek.
Jellegzö színvonalalrnt adnak továbbá a hamany (Kalium),
pirany (Strontium), súlyany (Baryum), mészeny (Calcium) stb. sói.
A színvonalak száma, helyzete s színe, az egyes anyagok színképében változatlan, s inintitn a színk:ép bizonyos színes vonalai a
megfelelő fémsó jelenlétének biztos ismérvei: ennélfogva e kísérletek segélyével az illetií anyagok jelenletét biztosabban s gyorsabban mutathatjuk ki, mint a vegyi kémszerek által.
Ki r eh b o f f a színképi kísérletek eddigi vívmányaiból a nap
izzó légkörének vegytani elemeit ismeré föl, s a Fraunhoferféle sötét vonalak származásának okát fejté meg, mint azt a következőkben látandjnk.
Mint már· tudjuk, a nap színképe állandóan tartalmaz bizonyos
sötét vonalakat, s a fémsók izzó s világi tó gőze által lé tesi tett
színképekben bizonyos - az illető fémeknek megfelelő - színes.

sék.énél. ne:111 illók, azuk ncin is színezik meg azt.
A színes lángok sziukl•t1c. - fla a színes lángok fényét a haslih
segélyével vizsgáUnk:, nevezetes tiinc1nények.ct észlcli.lnk:, melyek

ujabb iclökbcn nagy jclcntöségüekké váltak.
B un s e 11 és Ki r eh h o f f a lángDzinezö anyag izzó gőze által
képezett fény szétbontására a következő hasábkészüléket alka!,
mazák:.
Öntött vasból készitett báromlábu vas - állványra sárgaréz:
lc1nez van aSztal gyanánt erősítve,_ 111ely a rá erösitett flintüv~g:
hasá.bot és uz;on esőt ta1·~ja, n1ely a fénysugarakat fölfogja és a
hasábra vezeti; e csőnek kifelé álló vége egy hosszas nyílással
ellátott fémlemez által záratik el, mely nyilás tetszés szerint keskenyebb vagy szélesebbre vitltoztatható, s melyen a fény beesik;
mig a hasáb felé álló vége egy lencsével van elzárva , melynek
gyúpon\ja ott van, hol a fémlemez nyilása létezik.
A hasáb által képezett színkép észlelésére, egy-- a hasúb ellen,
kczö oldaláról alkalmazott- csillagitszi távcső van alkalmazva. fém,
gyiírií segélyével, oly módon, hogy a túvcsö vízszintes irányban.!'
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vonálak láthatók. Miután pedig e színes vonalak egybevágnak á
nap színképének bizonyos sötét vonalaival: e szerint e. színes és e
sötét vonalak közt bizonyos összefüggésnek kell lenni, .mely összefüggés következő : a nap színképének valamely sötét vonala a
nap légkörében létezö azon fém izzó gözének fénye által jő létre,
melynek színes lángja e sötét vonalfal egybeeső színvonalt képez a
színképben.
A nátrium izzó gőzének fénye egyncmü, mert színképe egy
sárga vonalból fill. E s:trga •tonal egybevág a Fraunhofer~fél6 D
sötét vonallal.
Ha a napfényt a Drmnmoncl-féle fény által helyettesi1:jilk, ez
szakadatlan vagyis oly színképet fog aclni, mely nem tartalmaz
árnyvonalakat. Ha azonban a hasáb és a Drummoncl-föle. fény
közé nátriumlángot helyezilnk, úgy, hogy a Drummoncl-féle fénysugarak e lángon kcresztill menve jussanak a hasábra: akkor á
képződött színképen a nátrium sárga vonal•ínak megfelelő helyen
sötét vonalat látanclunk. Ha a Drummoncl-fény helyett a nap sugarait bocsátjuk a nátriumlángon keresztill a hasábra: e sötét
vonal sokkal hatályosabb leend, mint azon Fraunhofer-féle vonal,
melyet a napfény a nátrium lángja nélkiil maga idéz elő ugyane
helyen. A nátrimnláng tehát a sugarak ugyanazon nemeit nyeli el,
melyeket maga kibocsát; miből azt következtethetjük: hogy a nap
színképében a naplégkör nátriumának izzó s világító gőze okozza
a nátrium-vonalnak megfelelő D Fraunbofer-féle sötét vonalat.

a nap izzó légkörén átható napsugarak színképében. Röviden,
mi nem a naplégkör színképét, hanem annak forclitott képét
látjuk.

Az emberi szem , l's a liítás . .

Ily móclon bizonyult be a kálium, vas, magnesium, :ilany és
festeny jelenléte a nap légkörében. Kirchhoff a napszínképében
hatvannál több oly sötét vonalat jelölt meg, mint melyek a naplégk.ör vastartalmából szár1naznak.. Ezen k.ísérletek. nyomán a nap_
légkörében az czUst, réz, horgany, alu1uiniu1u, kobalt, antiiuon,
higany stb. hiányzanak.
A nap fehér izzú szilárcl testből, s ezt környező izzó légkör-

A látérzék főszerve a szemteke. Ez egy kemény hártya által
van körillvéve, mely csak mellső részén átlátszó; ezen átlátszó
rész szaruhítrtyának, átlátszatlan fehér része. peilig tillkhártyának
neveztetik. A szaruhártya mögött lóg a színes szivárványhártya,
mely közepén szükithetö és tágítható lyukkal bir, e lyuk.az úgynevezett 1át a .(Pupille ). A szivárványhártya és a láta mögött
létezik az átlátszó tokba z:\rt jéglencse. A lencse és a szaruhártya
közti csarnok az úgynevezett vizncclvet (hmnor aqucus) foglalja
n1agában, 1nig a lencse- mögötti egész tér k.ocsonyane1nii, hártyarendszcrhe zárt neclvvel (üvcgncclvvel, hu11101· vitreus) van kitöltve.
A tülkhártya belfölszínéhez a véredényekbül álló, s belfölületén
fekete föstönyévcl bevont cclényes hártya lapul, s ezen
végre a r.e e e g (Netzhatlt, retina) terül el, mely nem egyéb, mint
a 1át i d e g széttc1jeclésc által képezett icleghártya.
A szembe jövő fénysugarak vagy a tillkhártya mellső részére
esnek, honnan rcncletlenül szét szóratnak, vagy pedig a szaruhártyán
a szembe hatolnak be. A szélső sugantk a szivárványhártyára (rekeszhártyára) esnek, s innen rencletleniil szétszóratnak , mi által a
szivárványhártya látható lesz, s csak a központi (centrale) sugarak
jutnak a látán keresztül a lencsére , mely azokat a receg felé oly
módon töri meg, hogy az illető tárgy valamely pontjából eredő s
a lt\tán keresztül becsii sugarak a rece g bizonyos pontján ismét
egyesillnck. A re e e g vagy ideghártyán tehát ily módon a szem
elölt lévő tárgynak kisebbített s mcgforditott képe jelen meg. E
kép a rccegcn elteriilt látideget izgatja, mi >\Ital az agyban azon
benyomúst idézi clö, melyet lát:\snok nevezünk.
I.áttnni tengely. - A szem litttani főtengelyének azon egyenes

áll, inely utóbbiban számos anyagok. vannnk g{;zalak_ban elter-

vonalat nevezzük , 111elyet a láta és lencse k:özéppontján iLtVonva

jeclve. Ezen izzó légnemek magokban, azaz a még magasabb
hőmérsékil központi test nélkül, kétségkivül oly színképet aclnának, melynek színes vonalai a naplégkör fémeire nézve jellegzök.
Azonban a nap szilárd izzó tömegének sokkal hatályosb fénye
nem engedi, hogy a légköre izzó fémeinek megfelelő színvonalak
a szín képen elötünjenek; hanem valamint a Drummoncl•fény az
illetö anyagok lángjait áthatva, a színképcn ezen anyagok színvonalának megfelelő árnyakat képez, ép ily sötet vonalak támadnak

képzelünk. A főtengely irányában lú\ja a szem legtisztábban a
tárgyakat.
l1attn11i szög (Gcsichtswinkel) alatt azon szöget értjük, melyet
a két szem fötengelyei képeznek akkor, miclön egy és ugyanazon

ből

pontra vannak. irányozva.

Li'itsaögnek (látási szög Sehwinkel) azon szöget nevezzük, mely
alatt a tárgyakat latjuk. Ha ugyanis az ideghártyán képzőclött
képecske végpon\jairól vonalakat képzelünk vonva a képet adó
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tárgy megfelelő végpontjaira, úgy eze~ keresztezö~ési ~ontj'1,1<
ban egymást bizonyos szög alatt metszik'. ';'ely szog 1 a t s~ o g
nevet visel. E látszög annál nagyobb, mmel nagyobb a latott
, ,
.. „ .
tárgy, vagy minél közelebb .áll 'IZ a szemhez.
Vilá•os vagy tiszta látás. - l\Iiut{m a szem ep ugy mukod1k,
mint a lencse: a tárgyakat csak akkor láthatjuk tisztán, ha az
azokról jövő s megtört sugai·ak egyesülési pontja épen a recegro
esik. Miután pedig tudjuk, hogy a lencse képe (va?'Y a s~garak
egyesülési pontja) a szerint változtatja helyzetet, a mmt „a targy a
lencséhez közelebb vagy túvolabb áll: azt kellene hlnnunk, hogy
mi a tárgyakat csak bizonyos távolból láthatjuk tisztán. A tapas~
talás azonban az ellenkezőt bizonyítja. Az egészséges szem ugyams
mindazon h\rgyakat tisztán látja, melyek tőle 8 hüvely~nél távolabb vannak. A szem e tulajdonát alkalmazkocL\s1 tehetségnek (Accomodations -Vermőgen) nevezzük, m~ly, Cramer
szerint abban áll, hogy a közel-nézésnél a jéglencse k1sse előbbre
nyomul, s mellső fölülete is kis~~ domborubb lesz.
.
, ..
A Iátti'n·oI, a ríh·ifl l•s 1nesszelatas. - :rtI1nclen sze1nre nezye lctezil...
bizonyos távolság, melyen túl a tárgyak.at ~em. k?zelitl'.etni a
szemhez ha azokat erőtetés nélkül még t1sztan latm akarjuk. A
rendes s;em 8--10 hiivelyknyi távolban legtisztábban lát, miért is
e távolt J át távol na k (Sehweite), vagy a tiszta látás távolának
nevezziik. Azon szem, melynek láttávo!a kisebb: rövid 1 át ó;
melyé pedig nagyobb: messze Iá tó.
.
. ;
A szemhez nagyon közel lévő tárgyat nem láthatjuk l!sztan,
mert az annak egyes pontjairól jövő sugarak oly széthajlólag esnek
a szeiubc, 111iszcriut a szem fénytörő k.özegei nem k.épesek: azolrat
annyira összetartókká változtatni, hogy egyesülési pontjuk a recegre essék. E sugarak tehát a receg mögött lévő valamely pont
felé hajlanak össze, és így a reeeg álhtl köralakban metszetnek,
vagyis a recegre érő sugítrpa1uat tnég k:ört k.épcz, 1nely ltör sz etsz ó r ó cl á s i k ö r nevet visel.
Ha egy kártyalapot tiivel átlyukasztunk: úgy e kis nyíláson
út nézve, a szemhez nagyon közel tartott könyv betüit tisztán és
nagyitva látandjuk, mig a kártya elhívolitúsával nem leszlink képesek a hetüket megkülönböztetni. Itt a közel lévő tárgy ;a;amely
pontjából jött sugarak a kis nyíláson át csak egyetlen iranyban
juthatnak a szembe, s ott a receget is csak egy bizonyos ponton
nem pedig .szétszóródási körben érintendik.
A r övi cl 1átásná1 a távolabbi tárgyakról jött sugarak a
receg előtt egyesiilnek, a kép tehát nem a recegen jő létre; mig
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a szem nem bir oly alkalmazkodási képességgel, hogy e képet a
recegre vihetné. A rövid!ittásnál azért homoru szemüvegek segélyével módosítjuk a szem fénytörési képességét;' ez által ugyanis a
szembe jutott sugarak széthajlóbbak lesznek, és ha a sr.emiivegek
helyesen választvák, a recegen ·egyesülnek. A m e s s z e 1 á t á s n á 1
a közel lévö tárgyak képei a receg mögé esnek, miért is itt domboru szemüvegeket alkalmazunk, melyek a szembeesö sugarakat
összetartóbbakká változtatják, s ez által azok egyesülési .pontjait a
recegre viszik vissza.

A szem •"rzetc •"s a killrilág közti liszouyok, - Emlitettiik fönnebb,
hogy a túrgyak a recegen fordított képet képeznek ; miért látjuk
hát a tárgyakat mégis oly helyzetben, minöben azok valóban
léteznek? Ennek oka fölött különbözök a nézetek. Némelyek azon
véleményben vannak:, 111iszerint csupán szoltúsból, a sze1nnelt va-

lóságos begyakorlása által látjuk a tárgyakat természetes ítllásukbau. 111'\sok azt állitják, hogy miutim mi nem egy tárgyat látunk
megforditott helyzetben több fönrn\lló tárgy között, hanem mimlen
tárgy fölforclitott állásban tünik föl elűttünk : ép ez okból nem
látszanak a tárgyak megfonlitva, mert nincsenek e!lenlrnző irányu
állások, mikkel azokat összchasonlithatnók. Végre Alembert következő nézetben van : szerinte lell~i erönknel~ sc111n1i tudata sincs

arról, hogy rcccgképek léteznek; mi e· tudathoz csak láttani vizsgálatok által jutunk. Az ideghártya képe nem jő tehát tudatunkhoz mint ilyen, hanem abból kiindulva minden bényom,ís visszafelé
vitetik azon irányban, mely irányban a világított test póritjaiból
jött sugarak az ideghártyához eljutottak; következéskép az ideghártya képecskéjének felső pontjai lefelé, az alsók pedig fölfelé
vitPtnek: vissza.

A külvih\g tárgyainak látérzékünk által eszközött szemléletével azoknak nagyságáról és ü\vollétéről is alkotunk magunknak
képzeteket. Ezek ázonban az ítélő tehetség szlileményei, mely
tehetségiinkct tapasztalíts és folytonos gyakorlás utján képezzük
ki. A k:is gycrrnel~nek nincs k:épzete a hold t<tvols{tgá'ról, mert ép
úgy nyúl utána, inint n1ús körüle lévő t{Lrgyak: utún.

A tárgyak látszólagos nagysága ama látszög nagyságától
függ, mely alatt azok szemünk előtt megjelennek. A látszög azonban annál nagyobb, minél nagyobb a tárgy, vagy minél közelebb
áll az a szemhez. Pélcl. ha hosszu faso1•on nézünk végig, azt
látjuk, hogy az egyközü fasor a távolban mindig keskenyebb lesz;
mert az egymás ellenében álló fáknak egymástóli t.ávolsága, annál
kisebb szög alatt látszik, minál távolabb vannak tőlitnk. Az
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eltávozó vasitti vonat, a léggömb, stb. mindig kisebb és kisebbnek
látszik.
Két szcmmeli tatás. - A látásnál egyszerre mindkét szemünket
használjuk. Hogy a tárgyakat ily módon nem látjuk kettőzve, e~
nek oka az idegrostok futásában keresemlö. A két szem ugyams
k.ét ágát k.épezi egy cgyszcrü gyök:érnek.; a láticlcgek. a sze111bö~i.
kijövetelök utitn egyesülnek, s ennélfogva valamely tárgynak a ket
szem ide~hárty{\jára eső két képe egy közös vivővcl bír.
"
. 'l csere
. . a k e't
A k.Gzel
lévi_i tárgyak valódi t:ivolságiína1~ ineg1tc
szemmeli !Más lényeges befolyásu. Mi ugyanis a tárgyat mindegyik
szemünkkel különböző irányból, és peclig jobb szemiinkkel kissé
jobb oldalról, a ballal pedig kissé bal olcfalról látjuk. E két kissé
különböző kép benyomása egy egyetlen közös benyomássá egészül;
azaz: agyunk e két oldalképet egyetlen dombordad testi képpé
egészíti, melynek körrajzait, kidomboruló vagy hátrább lévő pontA két szemmeli látás ezen előnye
].ait tisztán me~különbüztetheti'ük.
"
a távolban lévő tárgyak szemléleténél a távolság nővekeclésével csökken, míg nagy távolságnál teljesen megsemmisül. A két szemmeli
látás eme sajátságán alapszik a töm -1 át sz e k r én y (Stereoskop ).

gyútávim belő! kellőleg helyezzük, a lencse ellenkező oldalán lé"
tezö sze,~ a tiszta láttávolban nagyítva fogja e. tárgyatJátni;
Az'égyszerü nagyító mnjcl csupán egyetlen, maj<l ismét'·több
egynu\sfelé helyezett gyiijtö lcnesébül áll.
. :
Az összetett nngyitti vngy g1ircsö (zusamme1igesetztes l\Iikroskop) Jegc~y~zeríil;b. alakjá?an két gyüjtöleneséböl áll, melyek közül az egyik
ro~1d gyutavval lm, s tárgy-üvegnek (Objectivglas) neveztetik, mert a vizsgúlandó tárgy felé úll, a miLsik pedig, mely kec
vésbbé c101nboru, · sz e rn ii v e g (Ocular) nevet visel, u1ert az éSzlelö
szein közelében létezik. E két lencse egy fé1ncs{j két ,~eg'ébe :~·i.ui
illesztve.

A Yizsgú1andó tárgy a tárgyiivcg gy(ipontján kivül, clC ·Chhei
nagyon közel helyeztetik, minek következtében annak fordított és

0
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igen natsyitott Ynlódi képe n szcn1üveg és ennek gyitpontia között
fog 1negjelenni 1 111iutrtn e két lencse ép e kelléknek 1uegfclélö távolban áll cgyn1ástól. E Jcépct n1ost a sze111üvcgen út nCzzülc, ~c1y

.

Láttani eszközök.
A nagyi tó (l\Iikroskop). - A nagyitónak két nemét ismeijük,
u. m. az egyszerü nagyítót (Loupe, einfaehes Mikroskop) és az öszszetettet (zusammengesetztes 111.).
Egyszerii nngyitó, - A testek látszólagos nagysága azon látszög
nagyságától függ, mely alatt azok föltiinnek, s. e látszög ann~l
nagyobb leend, minél közelebb áll a szemlélt tárgy a szemhez. l\Iiután pedig a tárgyakat csak a tiszta látás távoláig közelíthetjük~
szemhez, ha azokat tisztán alrn1:juk látni : ennélfogva a nagyon kicsiny testek, mint melyek a láttiwolban oly csekély látszög alatt
tünnek föl, hogy lmtiu·aikat és egyes részeiket a szem élesen meg
nem különböztetheti, szabacl szemmel t/szh\n nem vehetők ki.
Minden oly eszköz, mely a szemhez közel lévő apró tárgyakat
nagyobb látszög alatt, tehát nagyítva mutatja, nagyító (l\Iikroskop).
Ily nagyító minden rövid gytitávu domboru lencse.
.
Tudjuk az előzményekből, hogy a domboru: lencse, s ennek gyu,
pontja közé helyezett megvilágított t~rgy a l~ncse ~gya~azo~ old~lán
távolabb, fönálló (egyenes) és nagy1tott kepzelet1 (mertam) kepet,
képez. Ha tehát a szemlélendő kis tárgyat egy domboru lencse

itt egyszerii nagyi tóként (Loupc) szerepel, s mint ilyen - a fönnebb
leírt módon (lásd az egyszerü nagyitól) - a gyíttávján belül eső
valódi képet ujolag nagyítva, mint képzeleti képet tünteti elö a
láttávolban.

'

Azt mondhatnók más szavakkal, hogy a górcső (vagy összetett nagyító) nem egyéb, mint oly egyszerii nagyitó, mely nem magára a tárgyra, hanem annak már egy másik lencse által nagyított
képére allrnlmaztatik.
l\Iiután az ily szerkezetü górcső rendkívül tökélyetlen, azért a
górcsöi vizsgúlatoknál az úgynevezett színtelenitö gór'Cső (achro-

matisches mikroskop) haszuáltatik átalánosan.
Lényege ennelc is vala1nint 111inden górcsőnclc ugyanaz'· 1nint
az előbbié, csupán a Iencsélc 1ninöségében és alkahnaziísában ·kii"".-

lönbözik.

·

Színtelenítő túrgyiivege egy vagy több szíutclenitö lencséből
áll, sze111üvcgc pedig egy síkdo1nboru (planconvcx) lencse.· E szem~

üveg alatt bizonyos távolban egy második nagyobb sikclomboru
lencse van a szemüveg fémhüvelyébe alkalmazva, mely gyüjtöüveg
(Collectivglas) nevet visel. i\Iinclkét lencse koronaiiveg, s domborn
oldaluk a tárgyüveg felé van fordítva.
A gyüjtöiiveg úgy van állitva, hogy a tárgyüvegből jövő sn-.
garakat előbb fogja föl i mielőtt azök képpé egyesülnének. Célja:
a !áttér (Gesichtsfeld) nagyobbítása és a képriek színtelenités~,
(Achromatisation). Habár hatásara nézve a tárgyiiveghez tai;t,Ózik
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is, mindazáltal, mintán a szemüveggel egy· cis ugyanazon csőben
létezik, azzal együttvéve szemüveg névvel jelöltetik.
. ""
A górcsöi vizsgálatoknál az átlátszó túrgyak kis honió'ru tükör
által, az átlátszatlanok domboru lencsék segélyével világittatnak meg.
A górcső által eredményezett nagyitás az egyenes lencsék na- ·
gyitásának szorzata. Ifo példán!, a tárgyüveg 5-ször a szemüveg
10-szer nagyitja valamely tárgy átmérőjét, úgy az ezen lencsékböl
álló górcső azon tárgy átmérőjét 50-szer nagyitná. A tárgynak átméreti nagyitása vonali nagyitásnak (lineale V crgrösserung) neveztetik. A vonali nagyitás négyzete a teriileti nagyitás nagyságát
muta~ja. Ha tehát a górcső valamely tárgy átmérőjét 50-szer nagyitja,. annak területét 2500-szor nagyitandja. E nagyitások nagyságát az úgynevezett kicsinymérő (Mikrometer) segélyével határozhatni meg.
Távcsövek (Fernröhre ). - Míg a górcső segélyével oly· tárgyakat teszünk szemlélhetökké , melyeket minden egyes részletökben
szabad szemmel nem láthatni tisztán: a távcső föladata oly tárgyakat mutatni, melyeknek részletei nagy távolságuk miatt a szabad szem előtt elenyésznek.
A távcsövek is egy tárgy- és egy vagy több szemüvegböl
vannak összetéve. A tárgyiiveg ezeknél nagy gyútávval bír és
színtelenitő.

A távcsőnek k:iilönbözö nemei szomiivegeik: szerltezetch'e nézve
kiilönböznek egymástól. Igy a hollandi távcsö szemiivege egyszerii
szóró lencséből, a csillagászati távcső szemüvege egy gyüjtölencséböl, mig a földi távcső (Erdfernrohr) szemiivege 3-4 gyüjtőlen
cséből áll.
·
A hollancli, valamint a földi távcsöveknél a targyak képei
fönnálló helyzetben jelennek meg ; a csillagászatiaknál a tárgyak
képe forclitott. A hollandi távcsőnél (melynek osztályába a szinházi
és tábori látcsövek is tartoznak) a kellőleg alkalmazott szóró lencse,
a földi távcsöveknél a három gyiijtö szemiivcg.forcli\ja ismét vissza
fönnálló helyzetbe a titrgyi\veg óltal vetett forc1itott képet.
A söti't knmrn (camera obscura) közönségesen oly szekrény, melynek egyik oldalában csö van erösitve. E csőbe egy másik, ki- s betolható, s egy 15-30 hüvelyknyi gyútiwval biró gyiijtölencsét tartalmazó cső van alkalmazva. A lencsén itt beeső sugarak egy- a
lencse tengelyéhez 45 foku szög alatt hajló - tükör által a szekrény
teteje felé veretnek vissza, i'.1gy, hogy itt a képet homályosra csiszolt
üvegtáblán fölfoghatni.
A fényképészet föltalálása folytán a sötét kamra is tökélyesit-
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'.eteti. Az e ~élra szolgáló kamrák két - egymástól bizonyos távolban
_
alló - lencset tartalmaznak, melyek minde~yike színtelenit" J
'll E
°
.
o rnrona
fl .1n t"uvegb"l
o a . 1 1encserendszer egy si\rga rézből k:észitett csöb~
v~n. hclyez;e, mely cső csamrsegélyéyeJ egy músik fém hüvelyben
l·c'iie't
lu- cs befele tolható. A meg·világitott kiiltáro-y
b
'I..
a 1encserends~er a kamra hátsó falába alkalmazott homályos üvegre veti. A szektai·tal
•
rcny
. oly
.. szerkezetü, hogy a homályos üveghpot
•
~
. mazo• resze
a targy.uvegeh.t ~artalmazú részhez közelebb vagy távolabb tolható
mely cclból a sotet kamra többnyire két egymásba tolt 2e''- k • '
bő! áll.
.
'
'' _,,,ze renyA láttani eszkőzökhez tartoznak a tiikörtiivcsövek (Spiegelteleskope), a napnagyitó (Sonnenmikroskop), a biivös lámpa IZauberlaterne) stb.
'

A fény 1·egyi liatlÍsa.

. J;- ~a~vany (chlor) és köneny (hydrogen) közönséges höniérs;lrnel sotetben. nem egyesülnek egymással vegyileg sósavvá. A· vi:
lagosság be~atasa alatt. azonban ezen egyesülés létre jö,. és pedig
lassan a szetszórt napfenyben; rögtön, és clurranás mellett a nn
·
p
közvetlenül beeső sugarainál.
.. A viz által elnyelt halvany a vilúgosság befolyása alatt a viz
konenyét lassanként elvonja és azzal sósavat képez. Ezért tartalmaz a~ ~ q u a eh 1o r i többnyire sósavat. A siirhedt légsav (aeidum mtricum concentratum) .a világosságnak kitéve, részben hiár
a közönséges hőmérséknél is szétbomlik élenyre és al-légsavra. A
fehér chloreziist, a sárgásfehér jodezüst és bromeziist a világosság
befolyása alatt eleinte ibolyaszínűek lesznek, később megfeketednek,
A vegytanban számos ily példát találunk.
Ig_en fel~ünő továbbá a világosság befolyása a szervi anyagok
(~r~a~rnchc Subs~anzen)_8zétbomhísára; elősegíti ugyanis azok éleg:U?set, a~az szene~y :s köncnyöknek a levegő élenyéveli vegyille~ct. A. vaszon fehentcsc a napon, a világosság eme hatásán alapszik. ~emely anyag~k. '.mint pélclánl a terpctinolaj, a világosság
befolyasa alatt megsur11!k magokban a légkör élenyét s azt részben ozonná (biizélenynyé) változtatják át. Az illó ke;ertimandola~
olaj a világossligon benzoesavvá élégii!.
.. A: é!ő n?vények vir'.tlására szintén sziikséges a világosság. A
zold, novonyrcs_zek e:nyehk ."gyanis a légkör szénsavát, a. növény
e. s~en.savat szctbontJa, a szcnenyt m,agában tartja, az élenyt pedig
ki)egz1. A szénsav ezen szétbomlása és az éleny kilégzése egyedül
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csak a vilúgosság behat{u;únál incgy végLe, lnir6l 1ueggyözödhetünk,
ha egy fris züld galyt szénsav tartalmu vizzel töltött üvegharang
ah\ teszünk; a vilúgossúg bcfulyúsa alatt a levelekből számos légbuborék fog fojlötlni, melyek a harang felső részébe sz:\llnak föl,

littatik a lapról. E mütételt a kép rög·zitésének (Fixiren)

s a vizsg{t!atu<il élcnynek. bizonyulnak Le, 1uig sötétben a léghólyngcsák 110111 fejlüdnck; valaniint akkor is 111cgszünih: azok: fejlödétic, ulidön a növéuyrészek. teljesen clvonák a vizböl a szénsavat.
1\ fehér napfény cgyBzcrü szinsugarainalc vegyi hatása ki.Uönbüzö; nevezetesen a kék és ibolyaszinü sugarak vegyhatása ha-

sonlithatlanul erősebb, mint a vörös sugaraké. Igy a ehlor és
hydrogen vörös üvegben nem egyesülnek sósavvá, míg kék" vagy
ibolyaszinü üveg alatt vegyülnek. A chlorezüst kék és ibolyaszínü
üYeg alatt megfeketedik; a vörös sugarak behatásánál nem, vagy
csak alig változtatja színét.
A ehlor- vagy joclezüstnek a vihígosság behatása általi megfeketedésén, s a sötét kamrában e megfeketeclés által nyert képeknek .rögzitésén alapszik a fény k é p ész e t (Photographie ).
A fényképészet két külön m(itétből áll; az elsö a negatív kép
elöállitása, melynél a tárgy világos részei sötéteknek, a sötétek
pedig világosaknak lútszanak; a második pedig e negatív képről a
positiv másolat készítése, melynél a világos és {trnyrészek a lefényképezett tárgyával egyczök.
A negatív kép elöállitása végett egy üveglapm jodkaliumtartalmu eollodiumot öntünk, s e lapot azután légsavas ezüst {pokolkö) oldatába múr~juk. Az ezüst áthatja ezúton a collodiumréteget, hol a jodkaliummal érintkezve jodezüstöt képez, mely a fölös
légsavas ezüsttel együtt egyenletesen van eltm:ic<lve az egész üveglapon, s a tulajdonképi fényérzékeny réteget képézi.
Az így elkészített lapot azután a sötét kamrában a fényképezendő tárgyról jövő fénysugarak behatásának teszszük ki rövid
időre. Ez által azon pontokon, melyekre a fény hatott, a jodezüst
könnyebben visszbontható lesz, mint azon pontokon, melyekre a fény
nem hatott; miért is midöu a k:unrábM kivett lapot pyrogallussav
oldatával leöntjük, a fény behatása alatt volt részein az ezüstsó
gyorsan visszbontatik, mig a. többi részek változatlanul marac1nak.
J\Iiután a kép ezíl\on elötünt, a eollodiumbúl a változatlanul
maraclt fényérzékeny anyagokat cl kell hívolitanunk, mert különben az egész rövkl idő alatt megfeketednék a világosságon. Ezt
az által eszközöljük, hogy az üveglapot alkénessavas nátron (natrum hyposulfurosnm) oldatával a azután vizzel mossuk. A nem
változott jodezüst e só oldatában föloldódik 1 és így általa eltávo-

nevezzük.

A !'ositiv kép eliiúllitása végett ezen iiveglapot egy üvegtáblával cllatott keretbe, az úgyneyezett nuisolókeretbe (Copirrahme)
tcszszük; e lapra egyik oldalán chlorczüsttcl bevont papirlapot fektc~ün,k (úgy, hogy, a papir elkészitett oldala a képen feküdjék),s
in1uta.n a keret sötct posztóval bevont luttsó deszkáját csava.1"- se~
gélyével rá sajtoltuk a papír és üveglapra: a keretet a napfény
behutúsának teszszük ki. A nap sugarai iuost a ncgativ kép- ~ihigos
részén keresztül esnek a chlorezüi:itös papirra, n1ely· -teluít an1iál'-in:..

kább fog megfcketedni, minél vilitgosabb volt a negativ kép megfelelő része. l\Iiuhín a positiv kép ezúton elöállittatott, a· papírból
az clnem változott chloreziistöt ismét alkénessavas nátfoú oldattal
mossuk ki; ez utóbbit pedig végre vizbeni áztahls által távolitjuk
el belöle, mi által a képet a papíron is rögzítettük ..
Kettős

sugiil'töl'és,

A fénytörés tárgyalúsánál azt láttuk, hogy midőn valamely
fénysugár bizonyos közegből valamely másnemübe megy át, ez
által egyetlen megtört sugár képződik. Vannak azonban testek,
melyek az egyes rájok esö sugarakat két tört sugárrá választják
szét. Az ily tulajdonnal biró testeket k e t t ö s sugárt ö rés ü
(doppeltbrcehende) testeknek nevezzük. IlY.en a mészpát, azaz a
jegeee<lett szénsavas mész (Kalkspath), melynek jegeealakjai a hatszöges rendszerbe tartoznak.

Ha a mészpát-rhomboedcrt közel tart:i·uk szemünkhöz s azon
'
'
át egy tiít nézünk, ez utóbbit kétszeresen Htandjuk. Ugyszinte
két
fekete pontot látandunk, ha e jegeeeel egy fekete pontot födünk
be valamely fehér lapon. A mészpát-rhomboeder tehát kettős sugártörésii test.
Miután a fénysugarak megtörése nem egyéb, mint azok két
közegbeni különböző gyorsasúglÍnak: crccl1nénye : enhélfogvn. ri, k:cttüs

sugártörést úgy magyarázzuk, miszerint ama két különböző sugár,
melyekre a mészpáton átment fénysugár föloszlott, különböző
gyorsasúgu rezgéssel te1jed tova. Az egyik sugár tehút a mészpáton átmenve, nagyobb gyorsaságot nyer mint a másik; minek
oka ismét abban rejlik, hogy a kettős sugitrtörésü testekben a !eb
rnganyoss{tga - melynek rezgései által a fény tova terjed -'-' nem
minden irányban egyenlő.
A kettős sngártörésü jegecek vagy egy: vagy kéttengelyiiek.
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Egytengelyi1 jegecek. - Egytcngclyüek azon kettős sugártörésü
jegecek, melyek csak egy láttani tengelylyel bírnak, azaz, melyekben csak egyetlen oly irányt találun k, melyben a fénysugarak .
egyenlő gyorsasággal futják át a jegecet , vagy más szavakkal :
mely irányba n azokon keresztül nézve az eléjök helyezett tárgyat csak egysz er látjuk. Ilyenek a mészpát, turmalin, kor~d,
saphir, rubin, smarag d, apatit, vérlugsó, mészhalvag, quarc, Jng,
légsavas nátron stb.
Egy tengelyüek csak a négyszöges és hatszöges rendszer
jegecei , s ezeknél a láttani tengely iránya egybeesik a jegectani
főtengely irányával. A szabályos rendszer jegecei egyes sngártörésüek.
A ren1lcs rs a re1ulkiYúll sugár. - Azon k:ét tört sugár l;:;öztil,
melyekre az egytengclyil jegec a fénysugarat szétosztja, az. egyik
az egyszerii fénytörés törvényeit követi, mig a másik mncs e
törvénynek aliívetve ; azaz a beesési szög és a törési szög keblo
közti viszony ne1n állandó, s a törési sík: a beesési silckal ne1n
esik egybe. Az előbbi súgara! rend e s (ordina r), az utóbbi remlkiviili (cxtraordinilr) sugárna k, v:ilamint az ezeknek megfolelő
képet is rendes és. rendkivillinek nevezziik.
Némely egytengelyil jcgccckben a ren<le s sug:ir ak szen'l·cdnck nagyobb törést, míg másokban a re n cl ki v ii 1i e k vannak
cröscbben megtörve; az clsük nemlegescknek (negative ), az \ltóbbiak igenlegcseknek (positive), neveztetnek. Nemleges :i mészpát,
(urmalin stb.; igenleges a zirkon, quarc, jég, stb.
fü\tten•ehü je•ecek. - A rhombos, az egy- és háromhajlásu
0
•
0
.
l'
rendszer jegeeeib
en két oly irányt t:ilálun k, mely ben a Jegec
ee
tett tárgy;ik at egyszeresen látjuk. E három rendszer jegecei tehát
szintén kettősen törik a fénysug arakat, de két hittani tengelylyel
birnak. A szög, melyet e két tengely iránya egymással képez,
kiilönböző jegcceknél kiilönböző nagyságu. Kéttengelyii jegeeek : a
salétro1n, arragonit, .borax, súlypát 1 vasgálic, k.eserüsó, kénsavas
horgany, hamany- és legkönéleg, Seignett-só, bor- .és citromsav, stb.
A kéttengelyii jegeceknél a megtör t sugarak egyike sem követi az egyszerii fénytörés törvényeit.

A fény sarkitiísa vagy rezgirányitása.
Ha. valamely közönséges fénysugarat tiikörrel fogunk föl, úgy
az visszaverctik, bárminö volt is a tükörne k a sugár irányába11i
helyzete. E tiineményt azonban nem mimlen fénysugárnál tapasz-
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taljuk; v<innak ugyanis fénysugarak, melyek minden irányban nem
mutatjá k ugyanazon viszonylatokat.. E sajátlagosságot sarki t á. sn a k vagy re z g irány 1ásnak (Polarisation), az e tulajdonnal
biró sugarak at pedig sarkíto tt (polarisirte) sugarak nak nevezziik.
A sarkítás tehát a fénysugarak sajátlagos mó<losulása, melynélfogva ha azok már egyszer visszaverettek vagy megtörettek, bizonyos irányban többé nem verethe tnek vissza, vagy törethetnek meg.
Sarkiti1snak (Polarisation) azért nevezik , mert a kieredési
elmélet a fényrészecskéknek sarkoka t és tengelyeket tulnjdonitott,
mely sarkok bizonyos szög alatti vissziwerödésnél· egy és ugyan~
azon irányba n fordulnak.
A fény rezgirán yittatik : visszaverőclés, cgyszerii és kettős
sugártörés által.
Rezgirányitns vissznvorödés által. - Ha közönséges fénysugarat
35 ° 25' szög alatt bocsátunk egy hátsó lapján befeketitett üveglapra, úgy az a közönséges fényvisszaverődés törvényei szerint
visszaveretik, dc e visszaverődés által egyszersmind rezgirányittatik is.
H:i ezen rezgirányitott sugarat egy második, hátsó oldalán
szintén befeketített, az elsö üveglap fölé - ezzel egyenköziileg
helyezett - üveglapon fogjuk föl, úgy az alsó ilveglapról jövő
irányított sugár ezzel is 350 25' szöget képezen d; s a felső tükör
visszaverési síkja egybeesik az alsóéval. A felsö tükör e helyzete
mellett, a rá esö rezgirá nyitott sugár ép úgy fog általa visszaveretni mint bármely közönséges sugár. Ha azonban a felső tükröt
jobbr:t vagy balra csavmj uk, úgy hogy az alulról jövő rezgirányitott sugár beesési szöge azért ne változzék, ez esetben a másodszor visszavert sugár fényereje annál inkább fogy, minél inkább
nő ama szög, melyet a két tükör visszaverési síkja egymás
sal
képez; s midőn e szög 90°, azaz, miclön a felső tiil{ör visszaverési
síkja az alsó tükörével egymást épszögben keresztezi, a felsö tiikör
az alsóról ráesö sugarat többé nem veri vissza; melynek pedig
vissza kellene veretni, ha az t. i. közönséges sug:ír volna. Tovább
folytatott elcsavarásnál a felső tiikör ismét növekedő erővel veri
vissza a sugarat , mely legnagyobb fényerejét ismét akkor éri el,
ha az egész csavarás 180•-nyi, mert akkor a két tiikör visszaverési
síkja ismét egybeesik. Ha még tovább csavarjuk a felsö tilkröt,
az általa visszavert sugár ismét gyöngébb lesz, mig 270°-nyi csavarásnál egészen eltiinik, mert ekkor a visszaverési síkok ismét
keresztezik egyrnáat. Az első tükör által visszavert fénysugár
tehát a közönséges fénysugártól eltérő tulajdonnal bir, azaz az
.ll. gyógy8". ft<d, alapvo11.
13
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első tükör általi visszaverésnél sarkit tatott, vagyis rezgir ányittatott.
. .
. . „ •
Rezgirimylasi szög cs si11. - Valamely test rezg1r
anylas1 szogenek
(Polarisationswinkcl) azon szöget nevez ziik, melye t. a beeső
sugá;·uak e test sík föliiletével képeznie kell, hogy a vJSszavert
sugar
a lehető legtökélyesebbeu rez„ir ányitt assék. E szög a vízre
nézve
•
ö
370 15', az üvegnél 350 25', ab quarcn{tl 32° 28' stb. A vJSsza
ver dés által rezgir ányito tt fénysugár visszaverüdési síkja re z
g i rá n ?1ás i s í k n a k (Polarisationsebene) nevez tetik, mely sík
egybeesik
a beesési síkkal .
A visszaverés itltali rezgir ányitá si kísérl etekre szolgáló eszl~öz
a Nörr enbe rg-fé le rezg irán yitó kész ülék
(Polar1sationsa pparat ).
Rezgiráuyitás k()zÖnsl·ges törf.s által. - Ifa a fénysugarak.at 35° 1
25
szög alatt bocsát juk valamely átlátszó üvegla pra, úgy azok
részben
visszaveröclnek és e visszaverődés által rezgir ányitt atnak,
részben
pedig át111ennek az üvegen . Az át111ent sugaralt csekél
y n1érvben
szintén rezgirányitvák:, és pedig rczgiránylúsí sikjol~
épszö~b~~
k.eresztezi az üvco- n1ellsö la[liún visszavert sugarak v1ssza
verődc

s1
J
•
d'l
síkját. Ha ezen bátment, gyöng
én sarkit ott sugara kat egy maso
1<
üvegla pra bocsá tjttk, mely az elsővel egyenközüleg áll,
úgy e
inásodik. üvege n át111cnt sugarak: 1nár jobba n, n1ig 8-10
üvegla p
által tökélyesen rezgir ányitt atnak.
Kcttös sugártörrs iiltali rczgiríi.nyitlis. - A mészpát-jcgccen
Yagy
más kettős sugártörésü testen átment s k.ettös törést
szenve dett
sugara k mind rezgir ányito tt sugara k. Ha ugyanis valamely
vékony
tárgya t, vagy egy fehér lapra helyez ett fekete pontot egy
kettős
sugárt örésü hasábon át nézün k, ügy azt kétszeresen hítanc
ljuk;
hn. azonban a hasáb és szc111ünl\. ltözé egy tur1naliulem
ezt helyezünk, úgy könnyii leencl ezeknek oly bizonyos helyzetét
kitalálni,
melyben a tárgy kettős képén ek csak egyike látható. Ha
mo,5t ."
turmalinlemezt síkja irányá ban e!csavai:juk, úgy a másod
ik kep IS
látható leend, s minc\l tovább csavar juk a lemez t, annál
erősebb
leencl e második kép, s annál gyöngébb az első; mig végre
, ha a
turma lint 90•-ra csavar tuk el, az első kép teljesen eltünt,
s csak
a második láthat ó. Kideri\l ebből, hogy mindk ét kép fénysu
garai
rezgir ányito ttak, s hogy az egyik kép rezgiránylási síkja
a másik
kép rezgiránylási síl<ját épszögben metsz i, vagy más szavak
~al:
hogy azon két sugár , mely a kettős törésü testből tova
te1Jed,
egymáshoz épszögben van rezgir ányitv a .
. · _Rczgiráoymu!ntók (Pofariskope). - _Rezgiránymutatóknak
vagy
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szétbo ntólm ak, vagy elemzőknek azon apró eszközöket nevezz
ük,
melyek segélyé1•el megismerhe~jük, hogy valam ely fény
rezgir ányitott-e vagy nem , s hogy minő annak rezgir ánylás i sil!:ja.
Ily
eszközök : a fekete üveg, a turmalin!emez, a Nicol-féle has~b
stb.
1. A fe k e te üveg e t mint rezgir ánymu tatót már
fönnebb
a visszaverődés általi rezgir ánylás nál tanult uk ismerni.
2. T u r ma 1i n. - A legegyszerübb rezgiránymutató azon
átlátszó vékony barna turma linlem ez, melynek fölületei
jegect ani
főtengelyével egyenköziiek. Ezen ásvány ugyan
is, mely kettös törésü
test, azon tulajdonnal bir, miszerint csak a közönséges fényt
és
azon rezgir ányito tt sugara kat bocsá tja át, melye knek rezgir 1
ánylási síkja épszöget képez jegect ani fötengelyével.
Ha a Nörrenberg-fé!c készüléken a szétbontó fekete tükröt
egy ily tnrmalinlemezzel helyettesitjük, íigy e lemezen át
mindazon
tünem ények et ószlel:ncljürdc, miket előbb a tiikör visszavert
fényénél tapasz taltun k. Es pedig, ha a turmalinlemez úgy van
helyezve,
hogy főtengelye a ráeső sugara k rezgiránylási síkja fölött
épszögben áll, akkor az a rezgir ányito tt sugara kat tökélyesen átbocs
átja;
ha azonban főtengelyének iránya egybeesik a sugara k rezgir
ánylúsi síkjáv al, ez esetben a fény a lemezen át nem látható
. A turmalin azon helyze te, melyben főtengelye a beeső sngár rezgir
ányh\si síkjával é]>Szöget képez , megfelel azon esetnek, midőn
a felső
tükör az alsóval egyen közii; a lemez utóbb említe tt
helyzete
pedig a tiikTök keresztben álló helyzetének felel meg.
Ezen tiineményekből azt követk ezteth etni, hogy midőn a
közönséges fénysu gár ily tnrmalinlemezen megy át, ez által
rezgir ányitta tik. ]fa két ily - fötengelyével egyközüleg metsz
ett tnrmalinlemezt úgy fektet ünk egym ásra, hogy tengel yeik
egykö züleg álljan ak, ezek a rájok eső közönséges fénysu garaka
t oly
tökélyesen fogják átboes átnni, mint egy oly tm•malinlem
ez, ·mely
ép oly vastag , mint a kettő egyiittvéve. :l\Iidőn azonban
az egyik
lemezt síkja irányá ban elcsavmjuk, az átbocs átott fény mindin
kább
gyön&:U.l, inig végre tökélycsen eltíini k, alik:or t. i., midőn
a két
lemez tengelye egymá st épszögben metszi.
Az úgynevezett t u r m a 1i n fog ó nem egyéb , mint két
ily
turmalinlemezböl szerke sztett egyszerü rezgiránylási"késziilék,
mely
úgy van készit ve, hogy az egyik turmalin!emezt a másiko
n forgatni, s a vizsgálandó jegec! apot a két lemez közé helyez
ni lehet,
s melynek segélyével megha tározh atjuk az ásvány tani
vizsgálatokná l, hogy valamely ásván y egyes vagy kettős sugárt
füésse l
bir-e, vagy hogy egy vagy két láttani tengel ye van-e.
13*

-

a.

196

N i e o 1 ha s á b ja. - Nicol a mészpát-rhomboederböl annak
bizonyos iránybani köszörlilése, átmetszése s az így nyert két
hasábnak canada-balzsammali összeragasztása által oly kettöslrnsábot állitott össze 1 mely a ráeső sngarakat kettősen töri meg
ugyan, de csak az egyik rezgiritnyitott sugárpa1natot (a rendkivü~
lieket) bocsátja ki, míg a rencleseket a balzsamrétegen létesülő
teljes visszaveröclés folytán, befeketített szélein elnyeli. A Nicol-féle
hasáb a ráeső rezgirányito tt sugarat csak akkor bocsátja át, ha
ennek rezgirányhísi síkja a hasáb fömetszetével egybeesik. Az
átlátszó vizek mélyében létező tárgyakat a viz föliiletének fényessége miatt rendesen nem láthatjuk; miután azonban a viz-fölületről visszaverődött fény rezgirányito tt, s mint ilyen nem megy át
oly Nicol-féle hasábon, melynek fömetszete e fény visszaverődési
síkjával épszöget képez, a viz beljéböl jött sugarak pedig nincsenek rezgirányit'{a (vagy az előbbi síkjához épszögii síkban rezgirányitvák): ennélfogva egy helyesen alkalmazott Nicol-féle hasábon át nézve, a vizföliilet fényét szemünktől távol tarthatjuk, úgy
hogy a víz fenekén létező t<irgyakat tisztán láthatjuk.
A i·ezgiriu1ylás 1negfejtésc, - A rezgiránylási tünemények: azon
bizonyítékot nyu~ják, hogy ama rezgések, melyek valamely fönysrgarat tovateijeszt enck, ennek irányával ép sz ö g b e n tőrt énnek. Azon fénysugarat, mely épszögben esik a fötengelyeikkel
egyenköziileg egymásrtt helyezett turmalinlemezek síkjára, ezek átbocsátják, mig az egymást keresztező turmalinlemezeken e fénysugár ne1n mehet át; már pedig, ha a rezgések: a sugár irányában
történnének, úgy ennek a keresztben álló lemezeken is át kellene
hatnia. A fénysugárnak az egymást keresztező turmalinlemezek
általi elenyészése csak azon föltevény által fejthető meg, hogy a ·
fénysug arat tovavivö rezgések annak irányáva l
ép szög ü e k, s továbbá, hogy akkor rezgirímyitott a fénysugár,
ha annak rezgései egy és ugyanazo n síkban tört é n ne k; mert a közönséges fény sugárnál a rezgések nem egyetlen, hanem minden lehető síkban létesiilnek.
Azon sík, melyben a rezgirúnyitott sugár rezgései történnek:, e
sugár re z g és i s íkj á na k neveztetik. Azon sugár rezgési síkja,
mely egy turmalinlap által rezgirányitt atott, egyenközü e turmalinlap jegectani fötengelyével.
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A jegecel! színtii11cmé11yci l'czgirányitott fényben,
. ~ ke;tös fönytörésii jegeeek rezgirányito tt fényben. S'\játs•ígos
SZHit;memenyeket muht\nak, melyek által az ásványtani vizsgálaektűl kényelmesen
tolrnal az egytengelyü jegeceket a kétten~elyü
0
megkiilönböztethe\jlik.
~~ ~gytcugclyü jcgcc~k sz_ingydrüi. - Ha a tul'!nalinfogó kct lemeze. l,oze egy - a lattam tengelyéhez épszögiileg metszett _
me~zpá.tl.ap_ot tc~~ü~~''„ s e~en eszl~özt köz~! szemünkhöz a világosság
fele ta'.\Jul,, gyonyoru szmes gyurüket latandunk; és peclig, ha a
turn1ahnlapok: egy1nást k.eresztezik, nk:k.or a színgyüril·sor k:özep_én
egy ~e~ete kereszt hítszik; ha azonban a turmalinlapok 1igy van~:k ttlh~va, l.w~y tengelyeik vagyis . rezgiránylási síkjaik egymás'
t.ozt egyenkozuek legyenek; ez011 esetben szintén színes gyl\rliket
!:~ ta~~lun~<, melyeki:ek színei azonban az elsö kép megfelelő, helyein
l~tezo szmekhez mmt kiegészitö vagyis pótszínek ( complementiire)
viszonylanak. Igy például az első kép vörös gyíirüinek megfelelő
~ontokon a másoclik kép zökl gyiírüket mutat, míg a középen
allott fekete kereszt helyett egy fehér kereszt látható.
A ki·ttcugclyii jcgecck színgyüriii. - Ha egy kéttengelyü jegeclap?t, péld. egy - jegectani tengelye'hez épszögiileg metszett _
saletromlap.ot teszlink a keresztben álló turmalinlapok közé, ez
es~tben szmtén szép színes képet látandunk , melynél azonban a
~zm_szalagok nem egyközepü s tökélyes köralalm gyíiriiket hanem
I~~t~bb kerülékek~t (Elli~>se) képeznek, s két középpontot 'vesznek
korul, melyek. nundegy1ke a jegee egy-egy láttani tengelyének
fel:! m~g'. A .Je.gee bizonyos helyzetéb.en a kép küzéprészein egy
~el~ete. l,ernszt latható; ha azonban a ,Jegeclapot elcsavmjuk síkja
Irn~y:'.ban, a kereszt eltiinik , s helyette a két középpont mindegyiket egy-egy mentele1r- (Hyperbol) vagyis majd félho!Clalaku
fekete vonalpamat középrésze metszi.
E tünemény két gyürürendszer összeolvad:isának. ereclménye
'
melyek mindegyike egy-egy láttani tengelyt vesz köriil.
Ha azon szög, melyet a jegec két láttani tengelye egym·issa!
képez 20°-nál nagyobb, vagyis ha a tengelyek messze esnek 'eg~
m•.tstó!; egyszerre csak az egyik tengely irányában láthatunk
szmkepet.'. .Ezeknél teMt csupán egy gyíiriirendszert észlelünk,
melyet kozepen egy fekete egyenes vonalpamat szel ketté. Ilyen
az arragoni t.
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Körbeli rezgiranylás.
Ha egy - fötengelyehez épszögiUeg metszett - kovajegeclemezen (Bergkrystall) rezgirányitott fönysugarat bocsátunk keresztiU, e sttgá(a jegecböli kimenetele után is rezgirányitott leend,
de nem ugyanazon rezgiránylási síkban 1 melyben volt, mielőtt a
jegecbe ert volna, hanem e sugár a !ebnek körbeni mozgása által
terjedvén tova, vagy jobbra vagy balra térittetik. Az ily sugarakat
körbeli vagy körösen rezgirányitott sugaraknak (circnlarpolarisirte Strahlen) nevezzük, ellentétben az eddig tárgyalt
v o na l o s vagy v o na l b e 1i (linearpolarisirte) rezgirányitott sugarakkal.
·
A körbeli rczgirnnyhis színtüncm1\nyci. - Ha a rezgirányitó készülék asztallcájára egy - fötengelyéhez függélyesen metszett kovajegec-lemezt teszünk, melyen rezgirányitott fényt bocsátunk keresztül : íigy az feliliről egy Nicol-féle hasábon át szemlélve élénk
színesnek látszilc, mely színe azonban az emlitett Nicol-féle hasábnak tengelye körüli elcsavarásánál fokozatosan változik. A hasáb
elcsavarásán!d észlelt színek a nap-színkép, azaz az úgynevezett
~asáb-színkép színeinek sorrencljében tünnek föl. Vannak oly kovaJegecek, melyeknél a Nicol-féle hasábot jobbra kell csavarmmk
tengelye köriil, hogy a látott vörös szín sárgába, a sárga zöldbe
a zö~d kékbe 1 a kék ibolyaszínbe menjen át; mig vannak ol;
kov_a.iegece~ 1 melyeknél a hasábot balra kell csavarnunk, hogy az
emhtett szmek ugyanazon rendben tünjenek elő. Megkiilönböztetünk tehát jobbrn és balra rezgirányitó hegyi jegeceket.
.
A körbeli rezgirányitás tüneményei a szilárd testek közül
ekkorig a hegyi jegecen, és a halvanysavas szikélegen (natrum
chloricum) észleltettek, mely utóbbi jobbra téríti a rezgiránylási
síkot ; míg a folyadékok közül sok bhja e sajátságot ; és pedig
?~lr.a térítik a rezgir1\nylí1si síkot, vagyis balra rezg1ranyitók : a gyümölcscukor, fehérnye, amygdalin, chinin, nicotin,
santonin , jalappill 1 phloridzin, strychnin, brncin, morphin, codein,
bork~sav (a balra téritö), terpetinolaj, kubebaolaj 1 gyökönkeolaj,
kopa1va-balzsam. J o b b r a t é r i t i k a r e z g irány lás i sík o t:
~ nádcukor, szőlücukor (keményitücukor), tejcukor, dextrin, kámfor, cinchonin, narcotin, a J'obbra térítő borkősav kámfors,av
.
la3,. b ergamottolaj,
)
'
c1tromo
ricinusolaj, krotonolaj.
A folyadékok körbeli rezgirányitásának vizsgálására különféle
eszközök vannak használatban ; ezek köz\\] itt csupán azon ké-
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szülékcket cmliljük, melyek különösen a cukoroldatok cukortartalmának mennyileges meghatározására készitvék s cukormérőknck
(Saccharometer) neveztetnek. Mit s c h e r l i eh ~ukormérője a cukor
azon sajátság~~ alapszik, miszerint annak oldata a rezgirányitott
sugarat elténl!, s hogy ezen eltérítési képességének nagysága
cukortartalmával bizonyos határozott viszonyban áll. E készülék
segélyével ezen eltérítés nagyságának megmérése által határozztil<
meg a folyadékban létezö cukor mennyisrígét.
Mitscherlich készükike következű szerkezetü: egy ht\romlábon
n~ugvó hosszas !•:skeny f~-asztalkt\ra két fémhüye!y van egymástól
mmtegy 200 milhmeterny1 távolságban erősítve. Az egyik fémh\'.vely .egy os.ztálykör (Theilkreis) közepébe van helyezve, és egy
Nicol-fele hasabbal ellátva, mely hasáb az osztálykör mutatójának
ide s tova mozditásánál azzal együtt forog 1 és lát ha s á bna k
neveztetik. A másik fémlüively egy nagyobb Nicol-féle hasábot
tartalmaz, mely r e z g i r á ny i tó ha s á b na k neveztetik. E két
fémhüvely közé egy 200 millimeter hosszu, mindkét végén zárt,
oldalán tölcsérnyílással bíró 1 s fémhüvelybe zárt üvegcső helyezhető, melybe a vizsgálandó folyadékot öntjük. Miután e csőbe a
tölcsérnyiláson át színtelen cukoroldatot öntötttink, helyére teszszük
azt, s a készülék hátsó (rezgirányitó) hasábja elé egy Argancl-féle
égő lámpát állitunk.
Ha a m1korolc1at behelyezése előtt a Nicol-féle hasábok 90'
szög alatt keresztezék egymást, vagyis ha a !áttér sötét volt, úgy
a cukoroldattal töltött csö helyretétele után a Nicol-féle láthasábot
bizonyos szögben kell jobbra csavarnunk, hogy a !áttért ismét
teljesen elsötétitsük. E szög megmérésére szolgitl a fönnebb említett
mutató, mely a láthasábbal van összeköttetésben, s egy osztálykörön forgatható. E készülék basználatánitl egyszerü fénynyel kell
miil<ödnünk, mely célból a csőbe vagy eléje még vörös üveget
alkalmazunk:.
.
Ha az osztitlykör mutatóját jobbra kell csavarmmk 1 hogy az
illető folyadékoszlop behelyezése után a !áttért ismét elsötétitsük:
azt mondjuk, hogy n folyac1ék a rezgiránylási síkot jobbra téríti;
ellenben balra téri ti azt, ha a mutatót hasonló , célból balra kell
hajtanunk.
A mutató elhajtásirnak nagysága bizonyos viszonyban áll· a
folyadék siirhecltségével és azon cső hosszával,· mely a folyac1ékot
tartalmazza. Pontos kísérletek nyomán ki van mutatva, hogy 15
gramm tiszta és száraz m\c1cukor annyi vízben olclva 1 hogy ezen
oldat épen 50 köbcentimeternyi tért foglaljon el: a rezgiránylási
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síkot 40 fokkal téríti jobbra, ha az üvegcső 200 millimeter hosszu.
tehát könnyen kiszámíthatjuk valamely folyadék cukortartalmát.
Tegyiik föl például : miszerint valamely cukoroldat az említett
készülékbe töltve, a mutatónak 30 foknyi jobbrahajtását tevé szükségessé: ez esetben következőleg számítjuk ki a cukortarta lmat:
l\Iiután 15 grm. cukor 50 köbcentimeternyi oldatot képezve, a
rezgiránylási síkot 40 fokra téríti el : úgy a monclottak folytán a
cukormennyiségek úgy aránylanak egymáshoz, mint az eltérési
Ebből

-

szegek, azaz 40 : 30

= ln• : x

vagy x

= OOX15
40

11,25. Tehát 30

foknyi eltéritésnél 50 köbcentimeternyi folyadékban 11 '/1 gramm
cukor van oldva. Ezt tU<lván, a folyaclék fajsúlyából könnyen kiszámíthatjuk annak százalékos cukortartalmát súlymennyiségekben.
E célból a késziüékkel egylitt kapható, 50 grammnyi vizet
tartalmazható üvegcsét megtöltjük a vizsgálandó cukoroldattal, a
ezen oldat súlyát grammokban meghatározzuk. Legyen ezen oldat
sitlya 54,60 gramm; ezt a hasonló térfogatu víz súlyával (50 gramm)
elosztva, megnyeijük az oldat fajsúlyát

-io

5460

= 1,092. -

50 köb,

centimeter vagy 54,60 gramm a fönebbi oldatból tehát 11 1/ 1 gr~.
cukrot, vagyis 109,2 grm. oldat 22;/2 grm. cukrot tartalmaz. Es
így 100 gramm oldat olclva tart 109,2 : 100 = 22;/2 : x vagy
100

x 22,5
10912

= 20,6 gramm cukrot.

l\Iiután a folyadékok cltéritü képessége renclesen csekély, azért
hogy a legkisebb eltérítés is szembe tiinjék : P o u i 11 e t a vörös
üveget mellőzve, két - széleikkel egymitshoz raga$ztott - qnarclemezt alkalmaz a rezgirányitó Nicol-hasáb és az üvegcső közé,
mely lemezek közül az egyik jobbra a másik balra térítő. E lemez mindegyik fele tökélyesen egyenlő bíbor-ibolya, úgynevezett
átmeneti színületet mutat, ha a Nicol-féle hasábok egymással
cgyenközüleg vannak állítva; de e színiilct a láthasiíbnak már
igen cseltély clcsavarásánál is átn1egy vörös és ltéh: színbe, lÍgy
hogy a lemez egyik fele kék, a músik vörös színt mutat. Ugyane
kettős lemez az cgymúst keresztező Nicol-föle hasábok közt sárga
színben mutatkozik.
Ha az ily késziilékbe a Nicol-félo hasábok egyenközii állása
mellett valamely jobbra vagy balra gyöngén térítő folyaclékot
helyeziink, ez ugyanoly ereclményt idéz elő, mint ha a láthasábot
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jobbra, vagy balra csavartuk volna. Ez esetben tehát a láthasábot
ismét vagy balra vagy jobbra kell csavarnun k, hogy minclkét
quarelemez az előbbi átmeneti (biboribolya) színt mutassa. Azon
szög , mely alatt a híthasábot el kell csavarnunk, hogy a kettős
lemez mindkét föle ismét egyenlő színezetii legyen, mutatja az
illető folyadék téritü képességének nagyságát.
Ha az illető folyadék siktéritö képessége jelentékenyebb, ez
esetben lehetlen a két féllemezt egyenlő színben e]őtüntetni, ha
csak még egy különös pótkészüléket (Compensationsvorrichtung)
nem alkalmazunk a litthasáb és az üvegcső köz.é , mely késziilék
egy - tengelyéhez épszögben metszett - egyenközii fölülctü kovalapból, és ezt követő két kovaékböl (Quarzkeil) áll, mely
utóbbiak a kovalap térítési irányával ellenkező irányban térítik a
rezgiránylási síkot, s melyek egy csavar segélyével egymáson ide
s tova tolhatók, s ekként egyiittvévc egy lemezt képeznek, melynek vastagsága a szerint változik, a mint azok többé vagy kevésbbé tolattak egymús mellé. Az egyik kovaék keretére fokozat
a másikra paránymérü van alkalmazva, mely utóbbinak a fokozat
előtti eltolatásának nagyságából az ékek által képezett lemez vastagságát megismerhetjük.
Az itt átalánosságban leírt késziilék S o 1 e i 1 e it k o r m é r ö j e,
melynél nem azon térítés nagysJ\gát mé1jük meg, melyet valamely
cukorolclat előicléz, hanem a kovalemez ama vastagságát fürkészszük ki, melynek térítése épen egyenlő a vizsgált cukoroldat téritü képességével. E készüléknél tehát a Nicol-féle láthasábot nem
csavarjuk tengelye körül, hanem úgy állitjuk azt be, hogy a
másik Nicollal egyenközii legyen.
Tegyiik föl, hogy a kovaékek balra térítők, a másik egyenköz\i fölliletii kovalemez pedig jobbm tériti a rezgiránylási síkot;
miután az ékek bizonyos helyzetükben ép oly vastag lemezt képeznek, minő a másik: ennélfogva az ez utóbbi által előidézett síktéri-

tést megsemmisitik. E két lemez vastagsága pedig akkor tökélycsen
egyenlő, midőn a par{mymérő 0 pontjn a fokozat 0 pontja előtt áll. l\Iiclön e két 0 pont egybeesik, s a Nicol-féle hasábok egyenközl\leg vannak á!litva: a fönnebb említett kettős quarclemez ·mindegyik fele
egyenlő szín!i leend; ha azonban a vizsgi\landó (jobbra téritö) folyadékokkal töltött csövet helyére teszszük, a quarclemez .két fele
kiilönbözö színt fog mutatni. Hogy ezeket ismét egyszínüekké változtassuk, a két kovaék által képezett lemezt az emlitett módon
vastagabbra változtatjuk, s azután a paránymérön leolvassuk, hogy
mennyivel vastagoclott e lemez , vagyis hogy mily vastag azon

202

203

quarclemcz, mely a csőben létező ellenkezőleg térítő folyadék ha. 't épen me~s~mmisiteni kér1cs. Az osztás úgy van berendezve,
t asa
b
'Ili
l
hogy a két ék által képezett lemez vastagsága ~ m1 mctcrr~
növekszik vagy fogy, ha a paránymérö a fokozat elolt ~ 0 pontt?l
10 fokkal tolatik cl egyik vagy másik ir{myban; ha lehat. 0 yont~a
5,7 fok elüti áll, " folyaclék ép oly térítést okozott, mmol O,o7
millimcternyi vastag quarclcmcz ké11es előidézni.
Tapasztalás útján kiszitmittatott, hogy oly cuko.roldat,. melynek
100 köbcentimeternyi mennyisége 16,417 gramm tiszta Jegcce<lett
cukrot tartalmaz, a készülék 200 m. m. hosszu üvegcsőjében ép
oly eltéritést eredményez, minőt 1 m. m. vastag ~u~rclemez; tehát
csak a lemeznek a paránymérűn leolvasott vastagsagat kell 16,417-el
szoroznunk, hogy megtudhassuk, miszerint a vizsgált okla.t 100
köbeentimeter vízben hány gramm cukrot tar:al1?az. I_Ia. te.ha.\ v~
lamely cukoroldat a paránymérőnek 5,7 foknyi feketolasat 1genyle,
ez 100 köbcentimeterben 161417 X 057 = 9,59 gramm cukrot tartalmaz föloklva.
"

zsölünk, voroscs szihákat látcmk; a cukor és luéta széttöi~ésénél,
a Jllirenyessav, kénsavas káli és nátron jegececlésénél. hasonlókép
fényfejlödést észlelünk. Ha a folpátot (Flussspath) s gyémántot
fémlemezen megmelegitjiil<, tlgy ezek az izzási hőmérséknél már
sokkal alacsonyabb höfolrnál is világítanak; s ha e testeket a
napsugarak behatásának vagy igen hatályos villamfénynek teszszük ki, szinte világitó tulaj cl ont nyernek, melyet hosszu ideig
megtartanak. A chlorophan (folpát-nem) ezúton szép zölcl fénynyel
világit. Legszebben mutatják azonban a vilódzást a mesterséges
v i 1á g i tó k öv e k, melyek nem egyebek, mint száraz úton. és
igen magas hőmérséknél elM!litott kénvegyei a lúgaljas fölclfémeknek (mészkéneg, pirkéneg, es síclykéneg), melyek sárga, zöld,
ibolya, vagy vörössárga szinü fénynyel vilódzanak.
Lebészeti féuytünemények: a felhők villáma, az éjszaki fény,
a szivárvány, a bolygó tüzek, az állatövi fény (Zodiakallicht), az
úgynevezett hulló csillagok, tiízgolyók stb.

A fényforrások.

VIII. Delejesség.

A fény különböző forrásai : a nap, az álló csillagok, a melegség, a vegyi egyesülések, a vilódzás, a villamosság és némely lcbészeti tünemények.
.
. . .
.
A nap és az álló csillagok fényének szarmazasarol semmi
biztosat sem hulunk, csak arra következtethetünk, hogy azon
izzó anyag, melylyel a nap körülveve . Játszik le.1mi'.. légn.emü. -:.
A hő és a vegyi egyesiilések által fejlesztett fenyrol mar a. ho
tárgyalásánál szóltunk ; itt ~s.u~án az'. cmlitji'.k még, h.o~! ::.z izzó
testek közül legerősebben vilag!\ a mesz, ha elenyben cgo 1-onenylángot (durranó léget) bocsútunk rá; (lásd a Dr u mm o n cl-féle
világítást a vegytrrnban).
.
, ,
,\ ri!óilzás (Phosphorescenz) alatt a testek azon tulajclonat ertjük, melynél fogva azok már alacsonyabb hőmé:·sélrnél is sötétben
gyöngén ;i!{1gitanak. Vilódzásnak azért nevezi!<, mert ugyane
tuhtjdont mutatja a vilany (Phosphor) is.
Vannak esetek, miclün a vilódzás vegyi folyamatok következménye, vagy legalább az illető testek vegyi változásával van kapcsolatban, mint például a vilanynál, a korhadó fánál, a halak rothadánánál stb. N é1nely tcstcli:nél azonban e gyönge világitás ininden
vegyi folyamat nélkül is létre jő, és pedig különböző körühnényck
között. Igy pék1ául: ha sötétlieu két kovakövet egymáshoz clör-

Némely testek azon nevezetes tulajdonnal bírnak, hogy a
fémvasat és némely más fémet mint például az :ílanyt, kékenyt stb.
magokhoz vonzani, és azokat mintegy magokhoz tapasztva tartani képesek. Ezen testeket clelejeknek (l\Iagnete), említett tulajdonukat pedig delej ess égnek ·(l\Iagnetismus) nevezzük.
Természetes és mestcrs1\ges <lelejel<. - l\Iegkülönböztetünk természetes és mesterséges clelejeket. T e r m esz e t e s cl e 1 ej az úgynevezett <lelejvasérc, mely a természetben nagyon el van
tmjeclve, s nem egyéb mint vaséleg-élccs (Eisenoxy<loxyclul) Fc
Fe2 0 3 = Fe 3 0.1). llI est e r sé g e s cl e lej e kn e k ellenben azon
acélclarabolrnt nevezzük, melyek valamely clelejjeli dörzsölés, vagy
a villamosság bcfolyúsa által, szóval: mesterséges úton nyerték
clelejességöket. E mesterséges delejek rendesen tii-, pálca-, vagy
patkó-idomuak.
A delej vonzereje minden testen, süt a légüres téren is áthat
bizonyos távolságra. Azon tér, melyben a clclej ereje észrevehető, a
clelej h a t ás k ö rén e k neveztetik.
Delejes sarkosság. - A delejes vonzerő a clelej bizonyos pontjain sokkal nagyobb mint egyébiitt. Igy ha a mesterseges clelejpálcát vasreszelékbe mártjuk, ·legtöbb vaspor tapad a pálca két
végére, ezektöl a középrész fele minclig kevesebb, mig a delej
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közepén semmi sem marad. A delej két végének azon pontjait,
melyekben legnagyobb a delejes erő, a delej sarkainak (Pole), a
hatúlytalan részén (t. i. közepén) keresztben átvont vonalat pedig
u delej egy e n 1i t őj ének, vagy a közönyös vonalnak nevezzük.
Ha egy kis delejpálcácskát közepére kötött fonal :iltal fölfüggesztlink, úgy az egyik sarkával éjszakfelé, a músikkal pedig
délfelé irányul. Minden delejesitett acél tii, mely egy szilárd pont
körill szabadon mozoghat, cl e lej t ü (l\Iagnetnadel) nevet visel.
Ha e tük éjszak s délfelé irányuló helyzetükből kimozclittattak,
abba néhány ide s tova lehegés után ismét visszatérnek.
Ha valamely delejtü éjszaki sarkát más delejtíí déli sarkához
közelítjük, úgy e sarkok vonzani fogják egymást, mig a hasonnevil sarkok egymást taszitják. Tehiít minden clelejben két különböző önálló delejes erő nyilvánul. A két sark l:atásainak ezen
ellentétét de lej e s sarkos s ágnak (Polaritiit) nevezzük.
Delejcsités fainti•s által. - Azon testek, melyek a delej álta~
vonzatnak, valamely dclejjel érintkezve magok is delejekké lesznek,
s képesek más delejes testeket vonzani. Igy például: a delejjel
érintkező kovácsolt vas magrt is dclejjé lesz, s képes egy m1\sodik
vasclarabot magához vonzani, mely utóbbi ezáltal szintén dclejjé
változik, s ekként több vasdarabnak cgymássali érintkezése által
egész dclejláncot nyerilnk. A delejjcli érintkezés megszünte után
azonban a vas ismét elveszti a delejes erőt.
A delej sem ezúton, sem peclig akkor, midőn vele mesterséges
clelejeket készítünk, nem veszt semmit erejéből; sőt ellenkezőleg,
vassali hosszabb érintkezése által növekedik ereje. Ebből az derill
ki, hogy a delejesség oka már eredetileg meg van a vasban s
átalában a delejesithető testekben, s hogy a delejesség nem a
delejből megy át a vasba, hanem ebben csupán a tétlen állapotban
már jelenlevő clelejességet hozza tevékenységbe.
A <lelejesst\g olrn. A delejességi tüneményeket némely természettudósok a következő föltevc\ny által törekszenek megfejteni.
A vasban s a többi delejesithetö testekben két különböző súlytalan
delejes folyadék létezik, melyek egyike éjszaksarki vagy igenleges (+), másika peclig clélsarki vagy nemleges (-) delejfolyadék
nevet visel. E folyadékok mindegyikének részecskei magok közt
egymást taszítják, mig az egyik folyadék a nu\sikat vonzza,
anélk:ül azonban, hogy a vas egyik pnrúnyá.ról a Inásikrn. átme~
hetne. A clelejcsithető test minden egyes par{myaiban e folyadékok
egyesülve vannak, s egymást kölcsönösen egyensúlyozzák, mely állapotuk természetes del ej e s :íl lap o tn ak neveztetik.

i

111idön az ily természetes delejes állapotban lévő vashoz egy delej
sarkát érintjük vagy közelitjiik, a delejsark a hasonnevii folyadékot eltaszitja, a különnevüt pedig vonzza; a két folyaclék tehát a
vas minden egyes paránya kőrill külön fog válni, és peclig azon
delejes körökben, melyek a vas egyes parányait környezik, az igenleges folyadék egy és ugyanazon táj felé, mig a nemleges folyadék
ezzel ellenkező irányban fordittatik ; mi által a vas parányai
mind meg annyi megmérhetlen apró clelejekké lesznek, melyeknek
egy nevil sarkaik ugyanazon irányban forclitvák, s melyeknek a
vasrúd ellenkező sarkaiban nyilvánuló ereclöjök képezi az egész
vasrúd delejes erejét. Ha a delejt eltávolítjuk a folyaclékok ismét
előbbi egyensúlyi állapotukba térnek vissza, s eredöjök a végeken
semmivel lesz egyenlő, azaz a vas megsz!int delej lenni.
Egy másik föltevény szerint, moly a fönnebbinél ujabb, a delejességi tünemények legközelebbi okául a parányok sarkosságát
tekinthetni, mely azoknak lényeges és állandó tulajclonuk. A vas
tern1észetes állapotában e sark:ossií.g észrevehetlen, inert xnindegyilr
paránynak minclkét sarka ellenkező és egyenlő nagyságu ha lást
gyakorol; ha azonban a vashoz egy clelej valnmelyik sarkát közelitjük, ez a parányok hasonncvii sarkait eltaszitja, a kiilönne~iie
ket pedig maga felé vonzza, mi által a parányok kényszeritve
vannak úgy inlnyulni , hogy a rájok ható delejsark delejességével
különnevii sarkaik mind a clelejrúd felé , a hasonnevüek pedig
ellenkező irányban fordtilnak. Ezen elmélet szerint a lágy vasban
a parányok könnyen megfordíthatók valamely delejes külerö befoly1\sa által, mig a keményített acél parányai kevésbbé engedelmeskeclnek e befolyásnak, és ennélfogva az acél fékező ereje nem
volna egyéb, mint parányainak csekélyebb mozgékonysága.
Hogy e kétféle clelejes erő a clelejríid minclen legkisebb részében jelen van, bebizonyitható az által is, hogy ha valamely clelejríiclat több darabra vágunk szét, ezen clarabok mindegyike tökélyes delej lesz, azaz éjszaki és cléli sarkkal fog birni.
Fékezü.:erüuek (Coercitivkraft) a delejesithetö test azon kisebb
vagy nagyobb erejét nevezzük, melylyel az a két clelejfolyadék
szétválasztásának, vagy a már szétválasztott folyaclékok ujolagos
egyesiilésének ellenáll. Ifüts szavakkal : a fékező erő a delejesség
kifejlődését neheziti, s a már előidézett delejesség megsemmisülését
gátolja. A kovácsolt (lágy) vas vagy épen semmi, vagy csak igen
csekély fékező erővel bir, mig a keményített acélban e fékező erő
igen nagy, úgyallllyira, hogy az acél a clelejjeli érintkezése által
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csak igen nehezen delejesithetű, ~ hogy e célt teljesen elérjük :
szükséges azt a delej egyik sarkával több ízben dörzsölni.
Valamely test delejesitésc tehát nem egyéb, mint az abban
létezö delejfolyaclékok clkiilönitésc, míg a clelejtelenités a különvált
folyadékok egyesítése. Ha a delej valamelyik sarkához egy kis
lágy vasdarabot érintünk., ez azon függve marad, de mihelyt
ugyane sarkhoz egy másik delej ellenkező sarkát közelítjük,
a vasdarab azonnal le fog esni róla, mert ez utóbbi delej, az
első által benne clöirlézett rlelejes megoszlást megszünteti. Ugy
szinte, ha valamely vasdarab két ellenkező oldalához, két egyenlő
erős delejnek hasonnevü sarkát közelítjük, a vas clelejtelen marad,
mert az egyik delej a miísik delej által benne előidézett delejességet inegsen1misiti.
Erös dclejríul, s n fölt'•je akasztott tlclcjtú közti Tiszony. - Ha valamely erős, vizirányosan fekvő delejrltcl közepe fölé súlypontjánál
fogva egy kis delejtüt függesztünk föl fonal segélyével; e delejtü,
ígenleges sarkával a delejríul nemleges sarka felé forclnlva, a
clelejrúeldal tökélyesen egyenközü vizirányos helyzetben leenel. Ha
azonban e elelejtüt a rúd vége felé közeli1jük, mindinkább le fog
hajlani, mig végre a delejrúd sarka fölött egészen függirányos
helyzetbe jő, miután sarka a elelej sarkához lehetőleg közeleclni
törekszik. Hasonló tüneményt észlelünk, ha e kísérlethez a delejtü
helyett egy vassodrony-darabot alkalmazunk, mely e elelejrúel behatása folytán szintén elelejjé lesz.
A delejcssi•g megkötése. - Ifa két egyenlő erejii delejrúdat úgy
fektetünk egymásra, hogy hasonnevii sarkaik együtt legyenek,
ezáltal erősebb delejt nyerünk; de ha megfordított sarkaikkal
teszszük azokat egymásra, úgy az egyik a másik hatását megsemmisíti úgyannyira, hogy mig érintkeznek, delejteleneknek látszanak lenni. Azon elelejes erőt, mely e rúc1akban jelen van, de
kivlilről észre nem vehető : k öt ő t t d e 1 ej e s s ég n e k nevezzük.
Hasonlókép megköttetik a c1elejesség, ha két egyenlő erejü

állapodil< meg, mely n föld éjszaki és déli sarkai irányának többé
kevésbbé megfelel.
A fülel tehát ép oly hatást gyakorol a delejtüre, mint valamely erős c1elejrúel egy kisebbre , vagyis a föld egy nagy delej,
melynek delejes sarkai a földsarkok közelében, közönyös vonala
(egyenlitője) peclig az egyenlitü (Aequator) körül létezik; s miután
a hasonnevü delejsarkok taszítják, a különnevüek pedig vonzzák
egymást: ennélfogva a delejtiinek a föld éjszaki sarka felé forduló .sarka délsarki c1elejességgel, a délisark felé forduló pedig
éjszaksarki delejességgel bir; miért is a delejtü éjszakfelé irányuló
sarka déli, a elél felé álló pedig éjszaki sarknak neveztetik.
A súlypontjában fölfüggesztett s minden :irányban mozogható
delej tii. sem az egyik, se111 a másik. fölclsark: felé nem mozog előre;
s ennélfogva a föld a delejtüre csupán in\nyitó hatást gyakorol.
Ennek oka a következőkben rejlik. A föle! valamely delejes sarka
a elelejtíi mindegyik végére hat, miután az a tütől oly nagy távolban van, hogy a tii hossza e távolsi1ggal összehasonlítva majd
tökélyesen elenyésző nagysiígnak tekinthető. Képzeljük e delejtüt
a földsarkait egybekötő vonallal épszögben helyezve, úgy a fülel
éjszaki sarka a tii eléli sarkát vonzani fogja, éjszaki sarkát pedig
eltaszitja, azaz a tii két sarkára két ellenkező hatásu, egyenlő
nagyságu és egyenközü erő hat. Hasonlókép hat a tii minclkét
sarkára a föld déli sarka, s ez okozza, hogy a delejtil éjszak- s
elél felé irányul, s helyzetét még akkor sem változtatja 1 ha szabadon függ, vagy paraföra helyezve vizen uszik.
Delejes Mlkör. - Valamely hely csillngászati elélkörének azon
függélyes síkot nevezzük, mely e helyet s n föle! két sarkát metszi;
mig azÓn függélyes sík, melyet n nyugvásban lévő delej tii két
sarkán keresztiil képzeliink vonva, cl e 1 ej e s dé 1 kör e (magnetischer l\Ieridian) azon helynek, hol a deh\jtil létezik.
Valamely hely delejes délköre rendesen nem esik egybe a
csillagászati délkörrel, s azon szög, melyet e két délkör egymással
képez, a delejtii elhajlásának (Declination) neveztetik. Ezen elliajh\s
k e 1e ti vagy ny u go ti , a. szerint, a mint it clelejtü eléli sarka
kelet vagy nyugot felé hajlik.
Ezen elhajlás a földgömb különböző helyein kiilönböző. Igy
'
és Amerikápélel. Europában és Afrikában nyugoti, Azsiában
közöljük
nagyságát
elhajlások
ezen
ban keleti. A következőkben
18ö0-ban
azok
Közép-Europa néhány városaira nézve, a mint
észleltettek :

clelejrúdnak. csupán különnevü sarkát hozzuk. egymással érintke-

zésbe; de ez esetben csak az érintkező sarkok delejes ereje köttetik le, mig a szabaclon maradt sarkok delejes erej~ nagyobbittatik.

A fö!II delejessége.
Mint emlitök, a sítlypontjában fonal segélyével fölfüggesztett,
vagy valamely szilúrcl támaszpont köriil szabadon mozogható delejtü nem marad meg bármely helyzetben, hanem bizonyos. irányban
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22°
20°
20°
170
17°

31' nyugot feló :München
Berlin
35,8'
" " Prága
29,8'
" " Bécs
31 '
" " Pest
9,2
•

"

150 53,9' nyugot felö
15° 20,8'
140 38,3'
"
"
130 31,3'
"
"
12° 20,4'
"
"

„

"-

A delejtü elhajlása egy és ugyanazon ~elyen is vá.ltozik, s
különböző időszakban, különbözőnek találtatik. ~ változasa sz~za
dokon át jelentékeny, egy év folytán és naponkmt azonban igen
cseJtély.
Elhajlási 1lelejtü rngy iráuytü. - Azon vizirányosan lebegö delejtüt, mely által valamely hely delejes délkörét. határoz~uk meg,
midöu annak csillagászati délköre ismeretes, !l"ánytunek ~e
vezzük. Ezen iráuytük oly szerkezetüek, hogy általok egyszersmmd
a csillagászati délkör\ is meghatározhatni.
Az iránytü az, melynek segélyével a föl<l azon pont!ának fekvcsét meo-lmtározhatjuk, melyen létezünk; ez azon eszkoz, mely a
b
•
tengerek hullámain uszó hajók biztos vezetője.
LehnjlilS. - A súlypontjában fölfüggesztett, ,s függé'.yes .. iranyban mozogható delejtü a föld egyenlitője s valnmely1k foldsark
közti vonalon hasonló lehajlast szenved, mint midőn azt valamely
erős delejrúd fölé akasztjuk. Igy a föld egyenlitöje körül tökélyes
vizirányos helyzetben áll; minél távolabb vitetik azonb~n. az egyenlitötöl éjszak- vagy délfelé, annál nagyobb szögben ha1hk. ~e me~:
felelő sarkával a földfelé, és pedig az éjszaki félgömbön del'., a d~h
félgömbön pedig éjszaki sarka az 1 mely a földhöz ~?zeled1k; .:'"g
végre a földsarkoknál állása függi.rányos, azaz lehajlasa 90° szeget
(épszöget) képez a vízszintes iránynyal.
. . .. .
Azon 0o-örbe vonalat mely a föld mindazon pontjait ermt1,
melyeken a delejtü helyze~e tökélyesen viz~·ányos, a ~ö.~d ~e 1 ej e s
egyenli tőj ének nevezzük; ezen clelejes egyenhto ket ponton
metszi a föld-egyenlitöt u. m. az atlanti és a nagy o.ceanon. Azo~
pontok, hol a delejtü állása föggirányos, a föld de 1e J e s s a r k a ln a k neveztetnek.
Azon szöget, melyet a <lelejtü lehajlása által a vizszintes
iránynyal képez, lehajlási szögnek, s e lehajlási szög nagy?ág~nak
meo-mérésére
allrnlmazott eszközt lehajlási <lelejtűnek (Inclmat1onso
Boussole) nevezzük.
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A delejtü lclH~jlúsa - mint most nuir tudjuk - különböző
helyeken különböző nagyságu. Németo1•szag déli reszein a lehajlási
szög G3, s éjszaki részein GD fokra einelkeclik; Párisban 6G 0 • •

Elhajlás.

E 1 haj l:ís.
London
Páris
Brüssel
l\fannheim
Giittinga

-

Delejesités vagyis a 111este1·séges 1Ieiejek készitése.

..,1

A delejesség kiilönböző forrásai közül itt csak az erlÍsllbb
delejek, s a fülel delejességének befolyása általi delejesité~ttátgyal•
jnk körülményesebben. A delej általi delejesitésnek küliinhÖzö mÓd'
szerei ismeretesek-, n1clyek: k:öziil az egyszerii es k.ettös- clö1iZsölés
általi delejesitést emlitjük.
·
Egyszerü dörzsölés. -- ·Az erős delejrúd egyik' ·sarkát ·a 'vlzirá'
nyosan fektetett, nem delejes acélrúd egyik végére helyezzük,• azt
az acélrúdon végig húzzuk, s e dörzsölést ugyanily módon· több'
ször .ismételjük. Az acélrúd azon vége, melylyel a miiköc1ö; delef
sark ntólszor érintkezett, vagyis melynél a dörzsölést vegezfiik,
e sarkkal kii 1ön ne v ii, ellenkező vége pedig ha s o n ne v'ü delejes sarkosságot nyer. Különösen kell a dörzsölésnél ügyelni, hogy
a dörzsölés mindig ugyanazon iriinyban törtcínjék, s midőn a delejt
az acélrúd k:czc1ö végére visszaviszsziik:, azt- a rúdhoz ne érititsük.
Kettös dörzsölés l11inli dclejesitrs. - A delejesitendö acé!ríid két
végét két erős delejrú<1 két ellenkező sarkára helyezzük, azntán
az acélrúd közepére egy patkó<lelej két sarkát illesztjük, s ez
utóbbit a rúdon egyenletesen vonjuk ide s tova, egyik végétől a
másikig, s végre a rúd közepéről emeljük föl.
·
A patkó helyett két erős c1elejrúdat is alkalmazhatunk, me lyeknek ellenkező sarkaik közbetett fadarab 1Utal bizonyos távolban
tartatmtk egynulstól, mig a c1elejrúdak mindegyikét 15-20° szög
alatti lehajlúsban helyezziik egymás átellenében a delejézendö
rúdra. Ez úton a delejrúd éjszaki sarka azon végén leend, mely
a dörzsölő delej déli sarkához állott közelebb.
Ha a delejesitendö acél patkóic1omu, úgy annak két hajlás.Íra
egy patkóidomú delej két sarkát illesztjük, s ezt azután az· acelpatkó két szárán végig vonjuk. A vonásokat a hajlásnál ttjra
kezdjük, s· arra ügyeliink, hogy a visszavitelnél ne érintsük a
delejesitendő acélt, melynek két végét a clöl"zsölés tartáma alátt
egy vasrúd<lal, az úgynevezett horgonynyal kötjük egybe;
A fölil behatása általi ilelcjcsitos. - A fökl ép úgy 1 mint vala1nely delej, elkülöníteni törekszik a két delej folyadékot a:. vasban
cs acélban. A !úgy vas föggirányos helyzetben, különösen , ha•a
delejes délkör irányában a delejes lehajlás irányával tökélyesen
egyenközüleg helyeztetik, delejes sarkosságot· nyer; miutárLpedig
ilgyógys:. tud, ala.pvon.
14
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az. árubeli vas nem egészen tiszta, ennélfogva igen kevés fékező
·erővel mindig bir, s innen származik, hogy a fölcl befolyásának
kitett. vasdarabok s vaseszközök gyakran delejesck. Az acélban a
fékező erő igen nagy, s ezért a föld clclejességénck befolyása alatt
nem könnyen clelejeseclik; dc ha az acéli'ltdat föggirányos helyzetéhen egyik végén megkalapácsoljuk, állandó sarkosságot nyer.
Az acéltü vasfogóval. függirányos helyzetben tartva szintén clelejjé változik.
.
"A vas és acélban egyéb befolyások alatt is delejes sarkosság
fejlődik; így péld. ütés, dörzsölés, reszelés, a fény s a villamosság
befolyása, s rögtöni lehiités által. Ha ugyanis az acéltiit a nap
színképének ibolyaszínü terébe "kasztjuk, vagy ha villamáramot
:vezetünk rajta keresztiil ,. clelejességet nyer. Az izzó vasÍ'íulban,
ha azt függélyes irányhan hideg vízbe mártjuk, szintén delejes
sarkosság fejlödik.
A delej telitése. · - Az acélban a clelejességet csak hizonyos
hatái·oltlg fokozha~juk, mely határok az acél minőségétől s a clör'
zsölő delej erejétől függnek. Ha ugyanis valamely acélrúd. már
annyira delejesittetett, hogy fékező ei•eje ez által egyensúlyozva
van, azt mofüljuk, hogy t e l i tv e vagy el ég i ty e v a n cl e 1ej e s s ég g e !. A rosz acél a kellűleg alkalmazott kettős clörzsölésuél nagyobb clelejességet nyer, mint minőt később a horgony
(az acél két végét összekötő vas) leszakitúsa után megtartani
képes ; az ily delej t ú l te 1 i tett.
Delejtár. - Ha több delejrúclat vagy patkót fektctilnk egy1násra ak.k:ént 1 hogy hasonucvli sark:ailt együtt legyenek;,, s azolrnt
eélszerii módon összekötjük, egy összetett delejt nycriink , melyet
delejtárnak (magnetisches l\'Iagazin) nevezünk.
A 1lelej fegyverzésc. - Ha a clelej nem müködik, vagy oly függélyes helyzetben tartatik hosszabb ideig, hogy a föld delejességének
behatása különvált clelejcs eröinek egyesítését részben elöiclézheti:
akkor az lassankint veszt erejéből. Ezt meggátolhatjuk az úgynevezett fegyverzet (Armatur} alkahnazilsa által, mely nem egyéb;
mint oly lágy vasdarab , melyet a delej sarkaival hozunk érintkezésbe, s mely által a delej erejét nem csak megtartjuk,· hanem
növesztjük is.
A patkóic1omu clelejnél a horgony képezi a fegyverzetet. Ha a
horgoµy kampójára súlyt akasztunk, melyet lassankint nagyobbitunk, a delej ereje ezáltal mindinkább növekedik. Óvakodni kell
azonban a túlterheléstöl, mert ez esetben a horgony leszakittatik,
s a delej jelentékeny. mérvben gyöngül.
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~ delej a vörös izzásig hevitve egészen elveszti delejes erejét,
s az izzó vasra a delej nem gyakorol semmi befolyást.

IX. A villamosság.
. .. A villa?'osság alatt ama hatalmas természettani hatilhyt
ertJllk, mely Jelenlétét sziímos - a testek saiátlagos é ·a ·1· •
áll ot. t ·1 f" „
"
. s 1 eig enes
.. a~ a". uggo - tilnemények u. m. vonzás és taszítás, fény- és
hö~eJl_"s~t.es, heves rázkódtatiísok, vegyi szétbomlások stb. által
nyilvanltJa.
A te~.t~~r, a nélkül hogy clelejesek lennének, bizonyos körülmén~."k l~ozott azon nevezetes tulajdont nyerhetik, hogy más apró
és konnyu testeket milr némi bívolságból is magokhoz vonzani s
~zokat az érintés után ismét eltaszítani képesek. A testek e:en
~~.lapota '. meJ,: ; illa i~ o s á l 1a p o t na k neveztetik, legegysze•
1 ubb modon ideztethetik elö a dörzsölés által
Ha 'ld · 1 · ·
"
•cl
1
„
' •
pe au egy
u;e~.l'tl ~t ~e yei~szovettel dörzsöliink, s e rít<lat azután egy boclzafa?elbol ~rnszr;et'.. cs scly:mf?~:lon függő kis golyóhoz (melyet vi!Íami-~gá~a~ ne\ ez~nk) kozehtJuk: e golyó a dörzsölt rúdhoz ugrik,
l,is. ideig hozzatapaclva marad s azután ismét ello"keti'l- tt 'l
l' „
•
'
, a .o.
H
ason o tt:nemenyt mutatnak a kén, a gyanták, s kisebb méi'vben
valamennyi test.
·
·
A villan;os testeknél észlelt taszítási tiinemények legbiztosabb
és eg:sz:rs'."md legérzé~rnny:bb is~érvci a villamos állapotnak,
melyel, alt,11 az a delejes allapottol is lényegesen különbözik.
•
Ha. valamely test villamos állapota bizonyos fokig növekedett
ugy ab~ol a I;o~zája köz'.'.litett tárgyakba, sziki:a ugrik át, mel;
ha testunket eri abban faJdalmas érzést okoz.
. A. villamosság lényegét nem ismerjük; mindazáltal tiinemén~eit b1zon~os föltevény által törekszünk megfejteni, mely szerint
azokat bizonyos finom súlytalan folyadék jelenlétének tulajdomtJ.'.tk, melyet ~i~amfolyadéknak neveziink. Hogy mennyire hiányos
e folt'.'vény, folosleges mondanunk , miután ekkorig nem. sikerült
~zt ltlmnt~thatnunk, hogy a villamosság az anyagtól különválva
is . létezhetik; m'.ndazáltal kénytelenek vagyunk e kifejezeseket:
,_v11lamanyag vagy ,villamfolyaclék' megtartani mert
altalok é.rthetöbben fejtegethetjiik a villamos tüneményeket'.
A vtllamo~. vezető és nem vezetii testek. - A gyantanemü anya'
goknak s az uvegnek csupán azon részei lesznek villamosak1 melyek dörzsöltettek; míg a fémek 1 habár föliileti\knek csak egy

n:'.
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rész~ ;cl.örzsöltctett ~s, 9Z. által egész

terjedehnökben vílla1n0Sakká

tétettek. lfa. a vH!amossá lett. fémet t'jjunklrnl csak egy. helyen
érintjük. is, annák: egész villa1nossúgát ielvonjuk, Inig a gyanták: ~
az iiveg ezúton csak az érintés helyein vesztik: el villa111osságukat.
A fémeket tehát lchctlcn acldig vill:nnosakkiL tenni, mig azokat
kezünkkel érintjük; ha azonban üveg- vagy gyantafogantyúval
látjuk el,: s e fogantyúm\l fogva tartjuk azokat, úgy üveggel, seszőrrel dörzsölve
na"yfolm
villamos itllapot fejlüclik
lyemmel .va"y
.0 .
.
0
ki bennök.·
. Ha ~alamcly villamo~ fémhez egy másik nem villamos és
szinté~ gyantafogantyúval ellátott fémet érinliink: niindkét. fém
villamo.s lesz, azonban kisebb fokban, mint minőbcn ·az efaö fém
az érintés elölt volt. Az c!Übbi fém villamos állapotának e kiseh,
beaésc annál m;gyobb:, minél nagyobb föliilettcl birt :a~ utóbbi
fém. A fémek tehát nem csak villamosakká lehetnek, hanem ezen
állapotukat érintés által más fémclarabokkal is közölhetik, mi alatt
villntnos ercjökböl ,vcszitcnck.
.
Ha a selyemszálon fliggií bodzabélgolyóhoz egy üvcgrítd döi'.·
zsölt végét érintjük, mihelyt az üveg e golyóval közlé villamos'
ságát, azonnal ellöki ezt; . ha ezen üveget kis iclő mulva ismét
közelítjük a golyóhoz, ujra eltaszítja azt, jeléül annak,· hogy; a
golyó elöbb nyert villamosságát nem vcszté cl. Ha azonban az
ily villa~ossá lett golyót fémmel, kezünkkel, vagy lenfonallal
érin~ji.ik, azonnal elveszti ·villan1osság út.
Látjuk ezekből, hogy némely testeken a villamosság egyik
rdSzröl -a mtisikra ne1n terjed cl 1 1nig uuísokon a. villa1noss~g pil:iauat alatt eltc1:jcd, bármily nagy legyen is fölülctök. Az clöblíickt'öl azt mondjuk, hogy ne lll v ez e ti k a v i 11 a Ín 0 s s á g 0 t, mig
a·z utóhl)iakat ·v ii l :i m vezet ö k ne k nevezzük. Nem vczcfük;
vagy helyesebben mo~clva, i• o sz vezetők: az üveg, a .gyantitk,

i k:ri.uCsuk. s gnttaper.Cha, a qnnrc, az átlátszó ékkövek:, ·a fém:dékek (J\Ietaltoidcn), viasz, faggyú, cukor, kövér olajok, ször, háj,
selyeni, toll, száraz lég stb. Jó vezet ö k: a fémek' a kőszén,
széil, szénle; továbbá a sóoklatok és folyékony savak, ezeknél
k e v .és 1í b é Jó v ez e t ők: a növények, az iillati test, a viz s
yizgiiz; f é 1 vezet ö k vagy is tökélyetlcn vezetők: a papir,
·csont, márvány stb. . .
.
.
.
. . .. .
Ediíitettük fönnebb, miszerint minCl nagyobb :t vezető test
föliilcte; annál ink:ibb .elte1jed rajta a villamosság. Ha teh:it valan1ely. vH!amos tés! a föklclcl közvetlenül' vagy va}amely vezctö
iLltál 'közyetvc · é~·intkeúk: viÍla;nosságút a föle} a.zonual ... e]vQnj~,

ra,

Ez okozza, hogy a földclel összeköttetésben {tl!ó vezetők nem villamoztathatnak meg, miut:\n a föld vezető an
]·b '! :\:11
föliilettcl bir.
yago ' 0 • ' s nagy
, A rillamoss:ig elterJeMsi·nek ol<a. - E kifejezések vezet ö k'
cs ,nem v_e z e tök' ~~on -~~zct.'.·e„ alapitv:\k, mely szerlnt az 1tgynevezett
kulonbozo foku siirüségbc n le't ez1e
] · t'l.:
l· ·villamfolyadek
„ •.
,
i\,,··S
ieszecs ,éi ~ suruseggcl növekedő taszitó erőt gyakorolnak egymásra.. A .JÓ vczet.ő testeknél a villamosság azoknak likacsaikban _te1'JeC~ tovn, nug n rosz vczctök nem birnak. e folyadék: gJors
clt?;Jcdéser.c alkalmas csatornúklrnl. A villamoss,\g eltei:jeclését
a Jü vezetö tcstelrnn e nézet szerint a villamfolyadék részecskéinek
cgy1násra kölcsönösen ha.tó taszitó ereje ok.ozn~t.
·
1
~lszigetcl< s. - Elszigeteltnek (isoiirt) mondjuk azon villam:·.ezctu t~stet,. mely rosz vezetők által van környezve, nii által a.
JO vezetökkeh osszekőttctése mcgszakittatik ; mig a rosz vezctö~.e:, mclye~< valam:ly vezető villamosságimak eltiinését meggátolJa.l,, e 1s z i g e te 1o k n e k (Isolatoren) nevezzük. A pcesétgyanta
(Scl:cllack), guttaperclm, az üveg és selyem a leginkább használt
elsz1gctelök.

Vill~mo~ .fesziills11g. - l\Iidőn valamely test villamóssiíg!ínak
t?vatm;iedeset rosz vezetőkből álló környezete giítolja, akkor a
:·1l1~~1os~st~g ta~.zit~. ereje abba11 n1int nyo1n(Í.S nyilvánul, mely az
illet? el::,z1getelu kornyczetre hat. Ezen nyo1ntis, n1elynek: nagysárra
a vill~rnossúg fokától függ, villamos feszültségnek ,;'e.
vcztetik.
A rillnmoss:'1g a testek fiiliilctén ii\tczik. - Ha valamely elszl"etelt. test megvil'.amoztatott, úgy a villamosság annak csupán fölülete~. mutatkozik, hol azt rendkiviil vékony folyadékréteg
a~ak:Jaban képzeljük:. Sz{unos kisérlctek: bizonyítják, infszcrint a
nllamos testek belseje semmi villamossággal sem bir. Ha az illető
t~st, mel~nek fölületé:1 a villamosság cltei:jedt, gömbidomu, tigy a
v1~la1nossag: annak 1111nclen pontjún egyenlő síiriiséggel fog birni..
l\I1nden mns alaku testen a vég-eken, éleken s k.ülönöscn a.csúcsokon gyiil meg leginkább a villamosság, honnan - miután c
hel~.eken feszültsége is növekedik - könnyen elszáll a légbe. Ha
k~~unket .az ily csúcshoz közclitjük, ebből gyönge szellöt érzünk
l~aramlam, s ha égő gyertyát tartunk eléje, az eltaszított légáram
fuval~m .a lirn~ot lobogt~tja. l\Iidön a villamosság ily módon sötétben omlik a legbc, az illető csúcson fénybojtot (Lichtbiischcl) Jútunk, 1nely a nemleges villan1ossiígnt'tl igen k.icsiny az in-enlégesnél

ellenben nagyobb.

'
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Az flreg l·s a gyanta vilhuuossága közti kf1lönl1st·g. - Ha. n. sclycni:
szálon függő bodzabélgolyóhoz villamoss•í tett üveget közelitünk,
ez - mint már tudjuk - n golyót magához vonzza, villamossá
teszi, s· azuttln is1nCt eltaszitjn. Ha ezen -

az.üvcg.villa111osság ával

biró s a clörzsölt [\vcg villau10ss:íg" ítltal eltaszitott - boclzabélingához valamely dörzsölt gyantát köze!itüuk, azt. tapasztaljuk,
hogy e gyanta a golyót gyorsan magához vonzza; úgyszinte a
gyanta {,Ital érintett s eltaszitott vifütm-inga a villamozott üvegrítcl
által fog vonzatni. Azt látjuk ezckbiil, hogy azon. villamos test,
mely az üveg villamossága által taszittatik, a gyanta villamossága
által vonzatik, s ellenkeziíleg, hogy a gyanta villamossága itltal
taszitott testre az \\veg villamoss:\ga gyakorol vonzó hatást. A~
üvegben és a gyantában képződött villamosságok közt. tehát bizonyos különbség létezik.
A. villamosság hatásainak ezen ellentétét S y mm e r föltevénye
akként fejti meg, miszerint kétféle villamfolyadék létezik, melyek
egymást már a távolból is vonzzák, a vclök hasonnem\l villamos,
ságot pedig taszitják. A testekben e két ellenkező villamosság
egymással egyesülve létezik, s a testek ezen állapotát te rm ész e te s v i 11 a mos :\ 11 a p o t u a k nevezzi\k. Különböző okok,
mint pélcl. a dörzsölés, a vegyi hatúsok stb. szétválasztják e folyadékokat, mi által a villamossági ti\nemények jönnek hitre.
l\Iiután a testek dörzsölésénél fejlüdő villamosság vagy az
üveg vagy pedig a gyanta villamosság•íval bir : megkülönbözte,
\link üveg- és gyanta villamosságot, s az elsüt igenleges ( E) az
utóbbit nemleges (- E) villamosságnak is nevezzük.
F r a n k 1i n föltevénye szerint csak egyféle villamfolyaclék
létezik, melynek részecskéi egymást taszítják, a testek által peclig
vonzatnak. A testek természetes állapotukban bizonyos mennyiséget tartalmaznak e folyaclékból, mely mennyiség, ha bennök
növekeclik, az il!etü testek igcnlegescn villamosak, s ha kisebbeclik,
nemleges villamossággal birnak.
JIIi a Symmcr-föle föltevényt tartjuk célszerübbnek a villa·
mossági tiinemények világosb értelmezhetésére 1 s e szerint a következökben kétféle villamosságról szólandunk.
A dörzsóli·s által miiulki•t >füámossi1g lilföjlödik. - Az egymáshoz
dörzsölt testek mindegyikében fölbomlik. a természetes villamos
állapot, s egyik közülök minclig igenlegescn , a mitsik pedig nemlegesen villamos. Hogy a dörzsölt testek közül melyik nyer igen·
leges, és melyik nemleges villamosságot: ez k\ilönbözö körülményektől , nevezetesen az illető testek anyagától, simaságátó 1,

+

hümérsékétől s a dörzsölés .. móc\játó] is függ. A következökben
fölsorolt testek mindegyike igenlcges villamosságot nyer ,dia.az ;e
rendben utána következők .valamelyikével dörzsöltetik; .... ellenben
nemleges lesz, lut az előtte valóval clörzsöltetik. J\Iacskab.ör,..rólrn.,
fark, sima üveg, gyapju, toll, fa, papir, selyem, pecsétviasz, .érdes
üveg, fé1n, Irén.
.
.
. H~ ké'. különböző simaságu üvcglapotclör;;:sölün]r ,9gy~áshoz,
a smrnbh. igenleges, a durn\bb fülületii nemleges v;illámo~s4got

nyer. A snna üveg gyapjnvn1 dö1•zsölve: igenl.ege„s 1 ·az. ~r4~s_. g.ye,g

ugyanezen körülmények között nemleges lesz. Atalában ,pedig , , a
dörzsölt testek villamoss!tga annál nagyobb 1esz, 111inél. táyo!nbb
állnak azok egymástól a fönnebbi sorozatban. A dörzsölt testek
egyike mindig rosz vezető legyen.
.
A rillnmozott testek lmtása cgyuu\srn. - Az ugyanazon (hasonnevii)
villamossággal bíró testek taszitják egymást 1 mig a ki\lönbözö
villamosságuak vonzást gyakorolnak egymásra. Ha két egyenlö
nagy föl\\letü vezetőt érintiink egymáshoz, melyek k\Uönnevü, de
egyenlő fesziiltségü villamossággal bírtak, i'.1gy e k\ilönbözií villamosságok egyes\\lésök által megsemmisitik egymás hatását (azaz
különböző villamos állapotuk cltünik. Ha a feszültség nagy
volt e vezetőkön, akkor nu\r a vezetők közvetlen érintkezése 'előtt
szikra ngrik át egyikből a másikba, mely szikra a különböző
villamos állapotok egyesülését muta~ja. Ha. az egyik vezetön több
lett volna a villamossúg, mint a másikon, úgy azon a szikra .át·
csap{1sa után a fölös vilhnnossúg n1egmarnd.
Villnmmu!íltólmnk vagy rillauuui-rölrnak (Elektroskop vagy Elektro·
meter) nevezzük azon kis készülékeket, melyek által megtudjuk,
hogy valamely test villamos·e, és minő villamoss•ígu. Az e célra al·
kal mazott készülékek különbözök. Legegyszer\ibb villammutató két
lenfonalra kötött bodzabél-golyóbúl áll, melyek egy elszigetelt vezetőn (fömsodronyon) függnek. 'l'ermészetes állapotukban e golyók
egymás mellett függnek, ha azonban az illető vezetőt .valamely
villnn1os test által incgvillnn1ozzuk. 1 eltaszi~júl;;::. cgyn1{u;t a·· golyók.

nyert villa1nos feszültségük k.övetk.eztében, és pedig .·annáf ;.,inkitbb
távoznak egymústúl, minél erősebb volt a velök közlött villamosság;
Sokkal érzékenyebb ennél az aranylemezes villammutató, mely
nevezetesen egy elszigetelt fémpitlea: alsó végére erősített két .~
egyenlö hossZítsúgu - aranylemezből áll, és iivegpalackba van
alkalmazva.
E készülék segélyével következőleg ism01jük föl. a valmnely
test villamossitgának minőségét : az il!etö testet a villammérö11cl«
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nz ·üvegből kiúlló gombjához érintjük , minek következtében a~
aranylei:nezek szétmennek ; ezután ugyan e gombhoz egy clörzsölt
pecsétviaszt közelitünk, mire a lemezek vagy még inkább távoznak egymástól, vagy pedig összeesnek. Az elsü esetben a kémlelt
test villamossága nemleges (ncgativ) az utóbbi esetben pedig igen.
leges (positiv) volt.
Befolyás illtali rlllamozás. - A villamozott test ép úgy hat
valamely természetes <íllapotban lévö testre, mint a delej a lágy

Érintes nltall villnmoZ<is. - A vezető testek a .villamos tcstteli
közvetlen érintkezésnél is csupán természetes villamosságuknak
megosztása által villamoztat:nak meg. A villamos test behatása
alatt az érintett test ellcnkezü vilfamossága egyesül a beható szabacl
villamosság megfelelő mennyiségével, mi által ugyanannyi hason·

vasra, t. i. szétvAlnsztja abban a közönyös villnmossil.got; a ·vele

hasonnevlit cltaszitja, a klilönnevüt pedig vonzza.
Ha a villmnrnutatóhoz valamely villamos testet közelitiink,

űgy ~nnalt inglti sz<ltinennek, s. a bennölt n1utatkozó vill::nnosság
hasonnevü leend az illető test villamosságával; mihelyt azonhan a
vilíamos. testet eltávolitjuk, az ingák is1nét összecsnelt jeléül annak,

hogy villamos állapotuk megszünt. Ha -az alatt, mig a villamos
testet a villammutató fölött tartjuk, ennek goi:nbjút ujjunkkal
érintjlik:, az ingák szinte összeesnek, mert a bennök nyilvánuló

(hasÓ:n:ncvli) vi!lamossúgot ezúton tcstlink által clvcze\jlik; dc az
ingák ismét szétmennek , mihelyt a villamos testet eltávolítjuk,
csakhogy ekkor cllenkczö villamosságuak.i
Ha továbbá, két egyenlő villammutatót hozunk egymással
valamely fémriid segélyévcf összeköttetésbe, s az egyik villmn,
mutatóhoz oldalról valamely erös - pékl. igenleges - villamossúgu
testet közelitünk: mindkét villammérö aranylemezei szét fognak
hajlani , és pedig az i!letö villamos test felé ,álló lemezpár :nemleges a távolabbi pedig igcnleges villamosságot mutat. Ha most a
villammérök összeköttetését megszakitjuk, s a villamos testet eltávolitjuk: a mellső villammérü most is nemleges, a hátsó pcclig
igenlegescn villamos marad ; de ha a villammérükct ismét összckö~jük, a lemezek azonnal összces1iek.
lliindezekböl azt ]útjuk, hogy a villamos test (vagy is azon
test, melyen vahnnelyik. villan1ossttg szabad állapotban van),

szét~

osztja a környezetében létező testek természetes villamossúgát;
és pedig a különnevüt vonzza és részben leköti, a hasonncvii villamfolyadék megfelelő mennyiségét pedig taszitja, s ha az összeköttetés megengedi, a földbe hajtja. l\Iidön a villamos test ekként
hat kömyezctére, hatítsítt v i 11 a mos megosztásnak, vagy
táv o l b o 1i b e f o l y ás á l t a l i v i 11 a m o z ú s n a k nevezziik.
l\linél jobb vezető a test, annál könnyebben, minél roszabb vezető,
annál nehezebben osztatik meg természetes villamossága.

nemü villan1osság lesz benne szabaddá, s ennélfogva ·nz érintkezés.
i

T

után mindkét test ugyanazon villamosm\ggal fog bírni.
Kötött 1fünmoss:ig. - Ha a villamméröt megvillamozzuk pék!.
igcnleges villamossúggal, s azután fölülről dörzsölt pecsétviaszt
közelitünk hozzája bizonyos távolságra : az aranylemezek. összefognak: esni ; de szét inennek: azonnal isn1ét 1 mihelyt a pecsétviaszt

cltávolitjuk. A, pecsétviasz nemleges villamossága tehát a. villammutató cllenkezü villamosságát nem vonta el, hanem csupán meg,
köté. Azon idő alatt, mig a pecsétviaszt a villammérö fölött tartjuk, vagyis mig a villnmossúg megkötése tart, ujjunkkali érintés
últal nem vezethetjük el a villammérő villmnosság:'it.
Hasonlót tapasztalunk, ha két elszigetelt golyót állitmik ogy•
más mellé bizonyos t<iYolságra, melyek különböző villamossággal
birnak. E golyók villamosságai lekötik egymást kölcsönösen, mi
közben, ha azok valamelyikét ujjunkkal érintjük, ez által villamosságút el nen1 vezethetjük.
A ril!nmszillra. - Ha az elszigetelt villamozott vezetűhöz valamely nem villamozott vezetőt közclitlink, a villamozottból ebbe élénk
szikra fog átcsapni. E tüne1nény szinte a bcfolyús Alta.li villaniozás

creclménye. A villamos vezető villamossága (mely péld<iul igenleges)
a légen áthatva megosztja a közelitett test közönyös villamosságát, s ennek; ne111leges villan1osságával egyesülni törekszik., mely

egycsülésök

sercegő

zajjal és szikraképzüdés közt megy végbe. A

szikra l(épzüclést tehát 111indig 111egclűzi a villan1os megosztás .. A
szikra á.tugrúsa uhin ép annyi igenleges villn1nosság lesz a k:öze-

litett testben szabadd:i, mint a mennyi nemleges a másik test
igenleges villamossitgúval egyesült. Azon túvolsitgot, melyben a
szikra átugrik vul:uncly vczetöhe, iittávnak nevezzük.. Ezen iittúv

a lég változatlan sürliségénél a villamos foszültség nagyságától, s
az illctü test vezetési képességétől és fölületétöl függ; legnagyobb
pedig az a légüres térben.
Színére nézve e szikra különböző légnemekkel töltött térben
különböző. Igy például összcsüritett közönséges föklköri légben
fehér és fénylö; légritkitott térben piros vagy ibolyaszinü; könenylégbcn piros; szénsavlégben zöld stb.
.
Az úgynevezett villam-tojásban igen szépen eszlelhetni a vil-
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Iainszíkra fénytüne1nényeit. Ez egy rézhi.bou nyugvó üveggö111b,
melybe fölül és alul két - az üveg beljébcn golyókban végzöclü:
és egym:\shoz bizonyos távolba közelített - fémrúd van alkal-.
mazva. Ha e gömbből a léget kiszívattyí1zzuk, s lábát a. fölclclcl, a
fclsö rúclat pedig egy míikiidű erős villámgéppcl hozzuk érintkc,
zésbc: az üveg bcljében az egyik gömbtől a másikhoz· te1:jedü
gyönyörü piros vagy ibolyaszínü fönyívckct látanclnnk.
l\Iiután a szikra mindig csak ott tiinik fel, hol a villamosság
tc1jcdésc valamely vezetőn mcgszakittatik: ennélfogva igen csinos
szikrázali tüneményt állíthatunk elü, ha egy üveglapra apró ónlemezkékct tapasztunk sokszoros megszakítással, s e lemezeken.
azután villamszilrn\kat üttetünk át, miközben egyik végük a fölclclel
van összekötve. A megszakítások által képezett rajz ragyogó
szikra-csillagok últal lcencl megvilágítva.
A villnmg"'P• - l\Iiclűn clörzsölés által nagyobb· mennyiségi\
villamossúgot akarunk elöállitani : e célra az úgynevezett villamgépet használjuk, melynek lényeges részei a következők:· 1. A
cl ö r zs ö 1e n cl ő test, mely rosz vezető, s többnyire korongalakn
vagy üres hengert képezö, tengelye körül forgatható kemény
fehér üvcgböl áll. 2. A cl ö r zs ö 1ü test (clörzskészülék), mely
jó villamvezctü, s bilrvánkosokra kent horgany (1 r.), ón (1 r.) és
higanyból (2 r.) készített foncsorból (Amalgam) áll. 3. A villa ms z e cl ű vagy fövezetü (Concluetor), üres sárgaréz-hengerek vagy
golyókból összeállított test, mely üveglábakon nyugszik, s melynek

a müködésben lévő villamgép egyik fövezctöjét érinti kezével:
rajta is meggyiil a villamosság ép í1gy, mint n fémszcclön, úgy
:mnyira, hogy ha ujjunkat közelítjük arcához, kezéhez vagy öltönyéhez1 ezekből szikrát húzunk ki, ép úgy, mint magából a .vil~
lamszeclöböl. !\fülön e szikra az elszigetelt egyén testéből ~kiugrik,
ez neki az illetö helyen fájdalmat okoz.
A villamgép korongjának forgatásánál, különösen , ha szikr:\kat ültetünk ki a villamszeclüböl, sajátlagos erős szag fcjlöclik,
mely a vilany (phosphor) szagához hasonlit. E" szag bizonyos
anyagtól származik, mely biizéleny (ozon) nevet visel, s mely
nem egyeb, mint a villamoss:\g befolyása által módosított éleny
(oxygen). (Lásd a vegytani részben).
A villnmtnrtó (Elcktrophor) oly eszköz, melyben mérsékeltebb,
de változatlan erejü villamforrás áll rendelkezésünkre. A villamtartó egy gyanta lepényből áll, mely fém-tálba, vagy ónlcmezzel
bevont fa-tálba van öntve, s melyre egy kisebb iLtméretii, olszigotolö fogantyúval ellátott fémfeclő (Deekel) van helyezve. Ha a
gyantalepényt rókafarkkal csapkocljuk 1 vagy gyapjuszövettel dörzsöljük, úgy az nemleges villamosságot nyer; ha ezután a fémfedöt

a k:orong felé itlló része csúcsuk.kal vau ellátva.
E gép mii.köc.lésénél nz üvegkoroug igenlegescn, a vánk:osóh:

fonesora nemlegesen villamoztatik meg. Ha tehát e villamosságok
k:özül az igenlegest aka1juk:

ineggyl~jtcni,

dörzskésziilékct a fölcldel hozzuk

e célból a vánl(osok:

vezető

összeköttetésbe, mi által
ezel( nemleges villa111osságukat azon inérvbcn vesztik el, a n1inü~

bon az l(épzödik. A l(orong igenlegcs villa111ossága. n1ost n1egosz-

tólag hat a közelében lévö fövezetö természetes villamos állapotára;
és pedig 1 ennek ne1n]cg_es villnn1osságát 1nngához vonzza 1 1nely a
csúcsol(Oll át1negy az üvegk:orongLa, s ott az igenlegcs villan1os-

sággal egyesül; a fövczetö ily módon nemleges villmnosságát
elveszti és igenlegesen villamozott lcencl. Azt lá~juk tehát, hogy a
villanigép üvegk.orongja. nc1n ad scn1111i villa1noss~tgot út a villamszedő fövezetiinek, hanem ellenkezőleg elvonja ebből a természetes
villamosságának megoszlása folytán származott nemleges villa-

111osságot.

Ha embert állítunk egy üvcglábakon nyugvó asztalkára, s ez

-

ráteszsziik:, a lepény iuint- rosz vezető ckltor is inegtartja ne111lcges

villamosságát 1 cle megosztja a fémfedű természetes villamosság:\t;
és pedig, az igenlegest annn.1;;: alsó fölületére vonzza a. nen1lcgest
pedig a fölsőre taszitja. }fa a fömfedüt lcveszszük, a nélkiil, hogy
megérintettük volna, úgy az villamtalan marad; clo ha megérintcttiik ujjunkkal azalatt, mig a lepényen fekiiclt, ez által elvezettiik testünkön itt a fölületére taszított nemleges villamosságot, s
most az ujolagos leemelés után igenlcgcs villamszikr:\t fog az
adni, ha ujjunkat hozzltja közelitjiik. Hasonló megosztús jő létre a
fémtálban is, melynek eltaszított nemleges villamossága a földbe
vezettetik (ha azzal összeköttetésben van), itz igcnlcges pedig a
lepény alján gyül meg, hol vonzólag hat a dörzsölés :\ital fejlesztett nen1leges vilhunosságra, iuinck: követk:eztéhon további dörzsölés
által sokkal több villnn1oss~íg gyi\jthotö n1eg a, lopénycn, nlÍnt

mennyit e fémtál alkalmazása nélkül meggyiijteni lehetne.
l'rnnkliu t:ihl:'1ja. - A Franklin-féle tábla oly üveglap, mely
mindkét oldalán ónlemezzel (Stanuiol) van bevonva, cle úgy, hogy
az iiveglap szélei 2 hüvelyknyire födetlenül hagyatnak. }fa ezen
tábla egyik fémoldalltval a villamgép fűvezetöje által igenleges
villamosságot közlünk, miközben a másik fémolclalt a fölcldel hozzuk vezető összeköttetésbe : a megvillamozott oldal az üvegen át
megosztja a túlsó oldal villamosságát; nevezetesen, az igenlegest a

r

220

221

földbe taszitja, a nemlegest pedig annak belső föliiletéi·e vonzza,
úgy, hogy a túbla hátsó oldala nemleges, a mellső pedig igimleges
villamossággal fog birni. Ezen ellenkező villamosságok egymást az
üvegen át vonzzák, s kötve tar~ják, minek következtében a mellső.
oldal a fővezetöbűl uj szabad villamosságot nyerhet, s ekkép az
ellenkezíj villamosságok a túbla mindkét oldalán mindinkúbb meg-

iit~etett .n1~g e?yszerre.

sürittetnok, úgyannyira, hogy - ha az üveg elég vastag. - a
incllsü oldal igenleges vill::nnossá.ga egyenlü siiriiségü leend a vil-

lamgép szedőjének villamosság:\val.
E vílla1nosságok egymással egyesülni törekszenek, tniben· azonban az üveg által gátolva vannak; de ha e két fémolclalt valamely jó vezetűvel - péld. fémsoclronyny al - hozzuk eo-ymással
összeköttetésbe: az ellenkezü villan1ossúgok. e

vezetőn röat~n

errye-

sülnek„ vagyis a tábla kisüttetik. Ezen egyesülés rend:sen. előbb
létesül, mielütt a vezető (kisütö) a túbla mindkét oldalát tökélye,
sen érintené, s ennélfogva szikr{lzás és k:is durrant'tssl;ll 111egy végbe.
A leiileni (lalnck , mely azon város nevét viseli , hol legelőször
elü,ll!ittatott, nem egyéb, mint palaek-alalrn Franklin-féle villamsiiritő, vagyis oly palack, melynek kiilsű s helső fölülete a felső
1 Y2 hüvelyknyi elszigetelü szélekig ónlemezzel van bovonva . s
szája elszigetelű dugóval ellátva. E dugóba egy fémsodrony ~an
erősitve, mely füliil (az edényen kivül) gömbbe végződik, alul
pedig az üveg belső únborítékúval érintkezik. l~ palackot akk:ént
töltjük 111cg vi1lan1ossággal, hogy külsü ónboritékút k.czí.inkk.el
érin~jük, a fén1gö1nbüt pedig a iniiküdö villain gép vezetőjéhez
tartjulr. A~ üveg belfülszínén ezúton igen leges, a külsőn pedig
nen1leges v1llan1ossiíg gyül 11113g,

Mind a l!'ranklin-féle táblimál mind pedig a leideni palacknál
a ;,illamossúgok. nem a .fci1nle1nezek.en, hane1n tnagún az üvegell

gynlnek meg; ha ugyams a megtöltött palack boritékait elszigetelö
fogantyú által cltávolitjuk, cgynuishoz érintjük és ismét visszate-

szilk előbbi helyökre: a palack ekkor is töltve leend Yillamossággal. A fémboriték itt teh:\t csak vezetőül szolgál.
Ha egyik kezünkkel a töltött palack külsö boritékát a másikkal pedig annak fémgömbjét érintjük, az ellenkező villamosságok
testünkön át egyesülnek, s abban idegrendszerünknek pillanatnyi
igen erős és fájdalmas riizkódtatását idézik elü, melyet villamütósnek nevezünk. Ha több ember képez üsszcfogódzás által ily
v~zetö láncot,, .ezek: a .palack: kisiitésénél 1uindannyian ugyanazon

pillanatban erztk a v1llamosságok egyesülése által okozott eme
sajátlagos ütést. No 11 e t. ily móclon i.;oo emberből álló ezredet

i

-:?

Erős ütés az apró állatokat 1negöli, s az

emberncl is beµulást, vérhányást, sőt halált is okozhat.
A palack szikrája sokkal nagyobb erömüvi hatással bir · miilt
a villa.'.11gépé; ha ugy~nis a kisütő sodronyok közé kártyal~pokat
he~ye.zun.k, ezek a szikra által kiszakittatnak, s. llképezett ly11k
szelei mmdkét oldalról fölhányvák.
:
Ha. a kisütést vékony. vassodrony által eszközöljük, az izzásba
jő s golyóeskakká olvad.
A vék~ny érenysoclrony a gyöngén töltött palae1< kisütésénél
megme.legs.zik; eröse?b töltésnél izzóv:\ lesz, szétszakad, s go'
lyóeskakka olvad; mig a legerősebb töltés által ragyogó fényfejlöcléssel gőzzé változtatik át.
Ha a kisütő fémsoclronyai közé lőport helyezünk, ez a szikra
által csupán szétszóratik ; cle ha a sodrony vezetését nedves cérna
által szakitjuk meg, a lőpor meg fog gyulni; mi azt bizonyitja,
hogy minél lassubb a kisi\tés, annál nagyobb a villam melegitő
};;:épPsségc. ·
Silrltö rillnmmutato. - A Volta iLltal föltalált siíritö villammutató
(Condensator-Elektroskop) nem egyéb, mint oly aranylemezes villmnmutató, melynek rózpáleája föliil nem gömbbe, hanem lapos
korongba végződik, melyre egy músik - elszigetelő üvegfoo-antyúval ellátott - hasonló nagyS>ígtt rézlap helyeztetik. Mindkét
rézlap gyantamázzal van bevonva, mi :\Ital azok,,, ha egymásra
helyezvék, egymás tói elszigetelve vannak, s egy kis Franklin-féle
tábh\t képeznek, melynél t. i. az üveget a két gyantaréteg pótolja. Ezen eszköz segélyével képesek vagyunk oly: gyönge villamoss•ígot is fölismerni, melyet a közönséges villammutató nem
mutat meg.·
A dörzsölési villamossiLg tulajdonain s különböző hatasain
számos kisérletek, játékok és kész.iilékek alapszanak, inelyekközül
azonban a hely .szüke miatt itt csak neveik .után ernlitiink néhányát. Ilyenek: a villamos jÍ!gesö, v. bábtáne; v. haraniiáték,
v. kalapács, v. dob,· y. virágok, v. szélkerék, villampisztoly s
í1gyú, v. jeladó stb.

Légköri villamoss1\g. ·
Azon természettudósok, kik legelőször észlelék a villamszibát
ezt már akko;· a fell\ök villamához, ·az azt ·kisérö pattanúst 'pedi~
az égzengéshez hasonliták. _Azonb:m Fran]din volt az első, ki
h'!'.tAro!'o~tan. Ii,imutatá vil!it.m.készijlekei. segélyéyel .1'!49cbeu, , hogy
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a villmugép szikrája és a fclhök villama egymástól es:i.k. men?yrségrc s ennélfogva crfisségre nézve kiilönböz11ek:. K1scrletc1t e

tái'gyban folytatandó, 1752-ben egy fémsodrony-csúcscsal ellátott
papírsárkányt eresztett föl égi zivatar allrnlmáva: a légkör magasabb
tajaiba, melynek zsinegét egy - a földtől elszigetelt - kulcshoz
köté. llfülön a zsineg a megázás folyh\n vezetővé Jön, a kulcsból
a hozz,~ja közelített kézbe szikrák ugrolh\k át. Oly nagy v~lt e
fölött megindulása a kitünö tudósnak, hogy - mint ö maga monc\Ja-

vil-

nc1u tartható. vissza könyeit, Dc-Ro1nas úgyano kisérletet sokk:al
nagyobb, viaszos vtiszonból készitett sárkánynyal ism~tlé, melynel:
zsinegébe fömsoclronyt font. l\Iidőn ö e sárkányt a zivataros felho

felé fölereszté 10 láb hosszu szikrákat kapott, melyeknek clurranúsa a pttskalövéshez hasonlított. Szinte szikrákat nyert Dalib a!· cl, ki hasonló körülmények közt egy hosszu elszigetelt vásritclat állitott föl. R i eh ma nn sz. pétervári természettudóst
. .
ugyanily észlelete alkalmával a villamszik:·a agyo?iit~.. .
Franklin, ki a csúcsos testek.nek. a vdlan1ossag iranyaban1 v1~
szonyát fölfcclezé, azt hivé, hogy a sárkány elvonja a felhökbő~ a
villamoss!\got, mig nm a befolyás általi villamozás elmélete alapján
azon nézet urnlg , miszerint a zivataros fclhö megosztja befolyiis
által a sárkány és a zsineg természetes villamosságát.
Sztimos észleletek folytán bebizonyult, miszerint a légkör
mindig tartalmaz szabacl villnmosságot, mely borús felhös iclöben
majd igenlegcs, majcl nemleges, mig tiszta felhötlen ég .alatt ál;anclóan igenleges. A fülel fölülete állandóan nemleges villamossagu,
és pedig a lég nedves állapota és hőmérséke szerint kiilönböző
fokban.
A 11\gkör Iillntnossi1giurnk oka még ekkorig nincs kicleritve. Némelyek a vizek elpárolgását, mások a légnek a földhözi surlóclását,
a vizpárák hólyagcsáinak egymáshoz és a léghezi clörz~ölö.clését.' a
növényzet tengéletet, az égési folyamatokat stb. tekmtek villa·
mosságának forrásául.
A felhők Iillnmoss1ign. - A felhők , majd igenlegcs majd nemleges szabacl villamossággal vannak telve. Ezen villamosságuk (legalább a mérsékelt égöv alatt) többnyire minden föltünő tünemény
nélkül az eső és hó által a földre vezettetik le, s így égi zivatar
csak akkor jő létre, ha a villamosság a felhökben renclkiviil nagy
mérvben gyül meg.
A villamos felhö úgy tekinthető , mint valamely nagy fokban
megvillamozott elszigetelt vezető (villamszeclö), melyből a hozzája
közelitett nem villamozott vagy ellenkező villamossággal telt veze-

tökbe szikra ugrik át. l\Iiclün e szikra egyik felhőből a mitsikba
csap át, az úgynevezett villámlás jő létre. A légnek e szikra átcsapása által előidézett váltakozó kiterjédése és összehuzóclásából
származik az égclörgés, mely - miutiin a villam gyakran több
mértföldnyí útat fut meg - a hozziink közelebb s távolabb es(i
pontokból nem egy és ugyanazon időben jut el füleinkhez. A hegyek általi visszhangzáson kívül ez egyik föoka a dörgés gördülésszerü zajának.
l\Iidön valamely
,1 ziratnros felltö hntás11 " f<il<I fölülctt\ro. lamterhes felhő gyül meg e föld fölött, ez utóbbinak természetes
villamossága megoszlik, s föliiletére ellenkező villamosság . gyüL
Ha ezen ellenkező villamosságok egyesülési törekvése legyőzi a
lég ellenállását, azon tiinemény jö létre, melyet a villam leesapásának nevezünk. A villam rendesen fölülről csap lefelé, azonban
alulról fölfelé csapó villam is észleltetett, mit némelyek onnan
véltek magyariízhatni, hogy ilyenkor a befolyó felhő nemleges, s
következéskép a fölcl igenleges villamosságu; miután a tapasztalatok azt mutatják, hogy az igcnleges villam könnyebben futja át
a fölclköri léget inint a nemleges.
A villam leginkább a magasabb kiálló csúcsos és jó vezető
tárgyakba csap, mint pélcl. a hegyek csúcsába, tornyokba, fákba,
fémekbe és vízbe. A lecsapó villam megöli az embert s az állatokat, meggyujtja a gyulékony anyagokat, megolvasztja a fémeket,
darabokra töri és szaggatja a rosz vezetőket, megclelejesiti a vas.
rúda1rnt, és sajátságos szagot t01jeszt maga körül: az o z o n szagát.
A l"issziitcs. (Rücksehlag). - A villamos felhő befolyása alatt
a fölcl föliiletén létező minclen testen ellenkező villamosság gyül
meg a megosztás folytán. Ha e fclhü rögtön más irányban, például
valamely magasabban létező felhőbe ürül ki : ez esetben az ember
testén s a körüle lévő épületeken stb. meggyült ellenkező villamosság rögtön visszatér természetes állapotába, vagyis visszüté~
származik, mely heves s gyakran halálos rázkoclást okoz az emberi
a állati testben.
,\ l"illnmh.irito nem egyéb, mint oly vasrúd, mely által az épületeket a villam becsapása ellen óvjuk. A villamháritó. részei következők : 1). A f ö 1fog ó, egy 2" vastag egyenes, s hegyes aranyozott rézcsúcsban végzöclö vasrt\cl, mely függiriínyosan állittatik a
házföclél fölé. 2). A 1evez e t ö, az elöbbivel összeköttetésben álló
vasrúd , mely azt a fölclclel hozza összeköttetésbe , melybe több
lábnyi mélységre boesáttatik le. - Miután a villamháritó fölfogója
csak oly kört biztosit maga küriil, melynek sugara kétszer. oly
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hosszu, inint a rúd inagass:Iga: ennélfogva a 15' n1agas rúcl inincleli
•
oklalról 30' túvolra biztosítja az épületet.
liiidőn valamely zivataros - például igenleges villamosságu felhő képződik a légkörben, ez - mint már tudjuk - befolyás által
hat a fölclre, eltaszítja s a földbeljébe nyomja ennek igenleges
folyadékát, s vonzza a nemlegost, mely anmll nagyobb mennyiségben gyül össze a fökl fölületén létező tárgyakon, minél nagyobb
magasságra érnek föl azok. Ha ezen magasba nyuló tárgyak hegyes
csúcsban végződnek, mint példá.ul a viHamháritó fölfogója, a földnek a felhő által vonzott nemleges villamossága nem gyülhet meg
e tárgyakon, hanem azok csúcsain a légbe ömlik, s a felhő igen;,
leges villamosságát közönyösiti. E szerint a villamlu\ritó, nemcsak
a felhők villamosságával ellenkező villamosság összegyiilését gátolja meg a föld föliiletén, hanem ·a zivataros felhők természetes
villamos állapotát is helyreállitani törekszik, mely kettős hatása
következtében meggátolja a villam lecsapását a hatáskörébe eső
teriileten. l\Iegtörténik azonban néha, hogy a villamosság oly nagy
fokban gyül össze, miszerint a hárító elégtelen azt a légbe vezetni: ilyenkor a villam lecsaphat ugyan, de mint jó vezetőt, a
háritó hegyes rúdját keresi föl, s ha a ritd a föklclel tökélyes
vezetö összeköttetésben áll , az épiiletet nem sérti meg.

Érintesi villamosság.
Két különböző szilárd test, vagy valamely szilárd és folyékony
testnek egymássali érintkezésénél szintén villamosság fejlődik, és
pedig akként, hogy az egyik test igenleges, a másik nemleges
villamossággal fog bírni. Az így elöiclézett villamosságok azonban
oly gyöngék, hogy csak a legérzékenyebb villammutatók által
ismerhetők föl.
Ha valamely sima, gyanta nyéllel ellátott rézlemezt egy hasonlókép elszigetelt horganylemezzel érintünk, úgy a szétválasztás
után a horganylemez igcnlcgcs, n. rézlemez peclig nemleges villa-

mosságot fog mntatrii. Azalatt, míg a lemezek érintkeznek, e két
villamosság egymást lekötve tartja, s csak a lemezek
elkülönítése által lesznek azok szabaclokká.
Vlllnmhulitók. - Ha az érintkezésben lévő fémekről az általok
fejlcsztétt villmnoss,\g elvezettetik , ezen elvont villamosságukat
azok ujak.kal pótolják. Ezen folytonoS k.ölcsönös iuüködésök okozza,
hogy kifojlödött villamosságaik nem egyesiilhetnek. Azon erőt,
mely ezen egyesülési törekvést ellensúlyozza vi llamindi tó
ellenkező

T
1

"'

erő 11 e k (elektromotorisehc Kraft'! s azon testeket melyek egymássali érintkezésök által villamo;;áYOt fejlesztene!..' v i 11 a min·
dit ó lt na l;:: (Elekromotoren) nevezzi.~k:.
\,'
. Villan'.feszültsi,gi sorozat. - Valamely testnek érintés által nyert
nllam~s allap~ta azon test miniíségétöl függ, melylyel érintkezik.
Igy pekl. ~ re~ horganynyal érintkezve nemleges, érenynyel érint'
k~zke l~~c11g 1~.cnl.egcs vílla1noss<ígu lesz. Az egyszerit ·testekre
nezve kovetkezo villamfeszültségi sorozat állitható föl: éleny kén·
'
'
'
szen' creny,
arany, ezüst, réz, ólon1, vas ón horgany könény
1
·1
l
sz1 t~n!, ian1nny. E sorozat vala1nelyik: tagja az utána li::övetkezö~
vel er1~tkezve nemlc?es, az előtte állóval érintkezve igenleges .villamossagu lesz ; s nunél távolabb állnak egymástól e sorozatban
az érintkező testek, anrníl nagyobb villaminditásuk.
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Az érintkczé::;i villa1noss.ág ti.inen1ényeit G alva ni bolognai

bonetanár észlelé elöször 17iJO-ben. l\Iiclön ö ugyanis vasrácsozatra
kikészített _béka c~mbolrnt akasztott föl rézhorgok segélyével, e
con1bok: innHlanny1szor rc.íngatódzlak , valaluí.nyszor a _vasrácsot
érin:ék. Galvani - kinek nevéről az érintkezési villamosság. még.
ma. 1s Galvan-féle villamosságnak (Galvanismus) neveztetik -

1
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e tilne111ény okút az állati test izmainak: és icleO'einek

ellenkező villamo.sságaiban kcresé, mint melyek a fömvezetöl~ által
egymással egyesülnek. Galvani eme föltevényét azonban néhány
évvel később megcáfolta V o 1t a páviai tan{n·, ki villamsüritöje
segélyével bebizonyitá, hogy ezen villamosság forrását a kiilönböző
vezető testek cirintkezési pontjai képezik.
, J!lásodremlil .-ezetök.. - Az összetett villamvezetö testek nagy
reszét nem sorozhatm be a villamfesziiltségi sorozatba, s ezeket
Volta másodrendii vezetőknek nevezé. Ilyenek: a viz 1 a savak
a sók és lúgaljak vizes oldatai stb.
'
Á szilúr1l és folyékony testek érintkezése. - Ha valamely fémsodronyt mártunk valamely másodrendü vezető folyadékba, .úgy .aimak
a folynclékból kiálló vcige nemleges, a folyadék pedig igenleges
villamosságot mutat; azonban a villamos feszültség. nagysága .. különbözö testeknél .különböző leend. Például: higitott kénsavban
legerősebb villaminditú a horgany, mely után fokozatosan gyöngébbek az ón, ólom, vas , réz, eziist, szén. Sürhedt savakban
azonban némely fémek villamossága igeuleges.
Egyszerii Iimc, - Ha két villaminclitót, péld. horgany! és rezet
mártani< egyerre higitott kénsavba a nélkül, hogy e fémek egymá•t érintenék, úgy az erősebb inditó, tehát a horganynak a
folyadékból kiálló vége nemleges , a rézé peclig - mint gyöngébb
.d. 9yó9ys::. tud, ala11vo1i.

15

226
inclitóé - igcnleges villamossággal fog birni. Az ily készilléket
ny i t o t t e gy sz e r ü lán e n a k nevezzük; s ha a két fém kiálló végét fémsodrony által összekötjük, akkor ez egyszerü láncot
b ez árt n a k moncljuk.
A bezárt láncnál az összekötő so<lronyban (a zársodronyban)
villamos megosztás jő létre, mely a két kiálló fémvégből imlul ki,
vagy más szavakkal : a z<lrsoclronyon át igcnleges villamfolymn
(áram) megy a réztöl a horganyhoz, és nemleges a horganytól a
rézhez. l'Yliután azonban a horgany és réz között létezö folyadékban a villamsarkosság meg van fordítva : a folyadék beljében az
• igenleges villamosság a horganytól áramlik a rézhez , a nemleges
pedig a réztől a horganyhoz. Hogy poclig e tüueményekről rövidebben szólhassunk: villa ni ár a m alatt mindig csak azon folyamot értjük, mely az igenlogcs sarktól megy a nomlegcshez.
l'Ylidőn tehát a límc zárva van, a fémsarkokon meggyült ellenk:ezö villu1nosságok: átincnnek cgynutshoz, vagyis egyesülnek;
s mintán a lánc villaminditó müködése folytonosan tart, s az
ujonnan képzötlött villamossúgok oly mérvben folynak cl a sarkokról, a minöbcn azok ~ láncban fejlődnek: ennélfogva mig a
lánc zárva van, a villain áran1lása abban folytonos.
Egyszerü lúncnak nevezzük tehát három különböző vezető
test összeköttetését, mely testek közül legalább egy mitsodrenclü
vezető legyen. Ha rézből, horganyból és itatós papírból egyenlő
lemezeket vágunk, ez utóbbit vizbe áztatjuk, s e testeket következő rendben rakjuk egymás fölé: - Réz Horgany Viz Réz+
szintén cgyszerii láncot nyerünk, melynek ellenkező végei ha búr
ugyanazon anyagból állanak, mégis ellenkező villamossággal birnak. E !t\ncnak + villamossággal telt vége igenlegcs sarknak, az
ellenkező pcclig nemleges sarknak neveztetik.
Volta oszlo1in. - Az crecleti Volta-félc oszlop 80.-100 egymáshoz forrasztott, kerekidomu réz és horgany lcmezpárból áll, mely
lemezpárok egymástól sós vagy savas vizbe {tztatott nemez- vagy
papirlemezek által vannak olkülönitve, s egy elszigetelt állványon
egymásfölé ily rendben állitva: - R H V R H V RH + stb. Ezen
oszlopon a réz-sark a nemleges, s a horgany-sark az igenleges
sark, a miért némelyek az igenlegcs sarkot még ma is horganysarknak, a nemlegeset peclig rézsarknak nevezik ; holott a ma
használt láncoknál a rézsark az igenlcges , és a horganysark a
nemleges.
A villamosság elterjedése ezen oszlopban különböző, a szerint,
a mint az a földtől el van szigetelve, vagy egyik sarka azzal
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ö~szeköttetés~cn, ltli. Ha. cl van szigetelve, akkor legnagyobb a
v1~lam°.s fe~zults:g sarkam, ezektől közepe felé mindinkább fogy,
nug_ kozepen. teljese~ megsemmisül. Ha azonban az oszlop• egyik
sarl,át - peld. a rezsarkot - a földdel hozzuk vezeW 'Összeköttetésb_e, e sark . nemleges villamossága eltünik, mig az ellenkező
sark igenlcges. villamossága kétszer nagyobb fcsziiltségü leend. Ha
v~grc az elszig:tclt sarkokat sodrony által összekötjük: ép itgy
mmt az _e~yszcru h\ncban, létre jő a villamáram, mely· - mint
m~r emhtok - nem egyéb, mint az ellenkező sarkok. villamossá~
gamak vezető itltali egyesítése; s mely annál erősebb. hatásn
1~inél töb? eg~s~.crü láncból áll az oszlop. Az oszlop hatásai szín'.
ten azt bizonyity1k, hogy ezen áramlások folytonosak , 'mi. ismét :a
mellett szól, hogy a mily mérvben a villamosságok egyesülnek, az
oszlopban müködő villaminditó erű azokat ugyanazon mérvben
pótolja.
A 1'1llnmossúg l1r11zöllrsh1cl1 olrn a l:iucokhau, - Ennek megfejtés~rc k iilönbözö föltcvényck állíttattak föl, melyek azonban maig is
foltevenyek. Ilyenek : V o 1 t a érintési elmélete, F ab r o n i1 W 0 11 a." t o n, Ritter s De 1a R i v e élegülési vagyis vegytani eF
melete, s Far a cl ay vcgyvillamossági elmélete.
. V o 1t~ ér i.n tési el m é 1 e te szerint a villaminditás, vagyis
a villamossag feJlöclésc két különnemü villamvezetö test érintkezésénél az é r i n t k ez é s i p o n t o k o n j ő 1é t r e 1 akár szilárdak
e testek, akúr folyékonyak, vagy ha csak az .egyik szilárd köziilök, a másik pedig cseppfolyó.
,
. A.z élcg.ülési vagy vegytani elmélet azon alapszik,
m1Szermt a villamosság megoszlását mindig vegyi egyesülés ·péld. a fém élegiilése s fölolclódása - elözi meg. Ha ugyanis valamely másodrendü vezető folyadékkal (péld. savas vizzel) két fém
jö (A és B) érintkezésbe, melyek a folyadékon kivül jó: vezető
által vannak összekötve, s melyek közül az egyik péld. az A képes
a folyadékot oly módon szétbontani, hogy annak egyik. alkatré•
szével vegyileg egycsiilhet, mig a másik fém a B e körülmények
közt nem bir vagy sokkal kisebb fokban bir e képességgel, .akkor:
1; a folyadék sz.étbomlik, s a vegyi egyesülés csak az A fémen jlí
lctre; 2. e vegyi folyamat sokkal gyorsabban megy végbe, mint
ha az A fém egyedül volna a folyadékban; 3. a folyadéknak e
szétbomlás folytán szabaclch\ lett másik alkatrésze nem ott válik ki
a folyadékból, hol szabadchí lett, hanem a másik B fém fölületén ·
4. ezáltal erős villamáram jő létre. S valóban ha a f'önnebb em-'
lített egyszerii lánc zárva van, azt tapasztaljuk' hogy a réz fölü15 *
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·letéről köncny-hólyagesitk (hydrogen) sztillnak fölfelé, mig a horgany az élenynyel horganyéleggé vegyül, mely a folyadék kénsavitban
föloldódik.
Ezen elmélet szerint, a Volta-oszlopnál a nemez- vagy papírlapok savas víztartalma - mely a horganyra vegyileg hat ltél)ezi a villamossltg forrását. E viz ez alkalo1nn1al igenleges, a
horgany petlig nemleges villamosságot nyer, mely utóbbi vezetési
képességénél fogva átadja nemleges villamosságát a réznek; s
innen magyarázha tó, hogy az oszlop alsó végét képező rézlemez
miért nemleges. Az oszlop felső végét képező réz- és horganylemezpár ellenben az alatta lévő savas vízréteg últal igenlegesen
vmamoztatik meg, minélfogva a legfelső horganylemez fölösleges,
s az oszlop ép úgy végzőtlhetik fölül is rézlemezzel, mint alul.
Far ad a y v e gy v i 11 a m o s s á g i e 1m é 1 e te azon nézeten
alapszik, miszerint a villan1os vonzás és a vogyrokonsúg egy és
ugyanazon fogalom. Ha péld. a horgany szétbontólag hat a vízre,
ezt ép oly joggal ncvczhc\jük vegyi, mint villamossúgi hatásnak.
E szerint valamely folyadék kezdődő szétbomhísa, forrása a villamosságnak, n1ig a villan1:.'tra1n nen1 egyt~b, iuint ezen szétbom~
!ásnak bizonyos iránybani tovatc1jedése. Szerinte, lm a horgany!
vizbe n1ártjuk, az ennek: élcnyét n1ár elöLb vonzza, inielött a viz
s.zétbomlúsát elöidéztc volna; ezen szétbomlás előtti vonzásnak
észlelhető nyilvám1lása a villamos megoszlási állapot. Faraday
.elmélete tehát a nyílt lúnc villamos megoszlási úllapotát mint a
viz szétbo1nl{1sátöl nc111 függö tiine1nényt tek.inti, dc azonositja azt
a vegyi vonzAssal, vagy - tuint né1nclyek: nevezik. - a vegyi
sarkossúgi állapottal, s azt törekszik kimutatni, hogy vegyi szétbomlás nélkiU nem jöhet létre és nem állhat fönn villamáram.
Serleg-k1\szülélrnk (Becherapparate). - A Volta-oszlop célszeditlensége miatt különböző módon alakíttatott át. Ezen átalakított
oszlopok azonban csak annyiban különböznek az eredeti oszloptól,
egymásmellé
hogy ezeknel a réz- és horganylemezek több helyezett, s higitott kénsavval töltött - edényekbe vannak bemártva, míg az összeköttetés az egyes láncok között fémvezetök
által tartatik fönn. Ilyenek: Volta, Wollaston, Münch stb. edénytelepei.
Villnmregyi snrlml:'ts (elektrochemische Polarisinmg). - Az eddig
leirt .villamoszlopok hatása a sarkok összekötése (bezárása) után
keztletben legélénkebb, azut.ln rövitl idő alatt mindink<lbb gyöngül,
míg végre a villamfolyam teljesen megszünik' vagy epen ellenkező
irányu gyönge áram támad bennük. Ezen tünemény oka a követ-
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kezükben rejlik. l\Iihelyt ugyanis zárva van a higitott ·kénsavbOl
a horgany- és rézlemezből álló lánc : a rézlemczen azonÍlal kö'.
ne~y fcjl.ödik; . e lemez föliilete tehát kőnenyréteggel vonatik be.
i\Iar pedig tudjuk az előzményekből, miszerint a köneny a villamfeszültségi sorozatban közelebb áll e sorozat igenlcges végéhez,
mint a horgany; ha tehát a rézlemez könenyréteggel van bevonva
~záltal a h~rg~nynál villamigenlegesebb fölületet nyer, 8 min~
ilyen, az elubb1vel ellenkező irányu vil!amáramot törekszik .létre
hozni, minek: következtében a lánc hatása sziikségk:ép györigüllli
fo?. A horga~y ugyanezen alkalommal mint kénsavas horgany
(z.mcum. sulfur1cnm) oldódik föl a folyadékban. Ha a lánc folyadeka kens,was horgany közönyös oldatából áll ez szinte szétbontatik a vil!amármn által, s míg kénsava a hor~anylemezre vitetik
a horgany fémállapotban rakodik a rézlemezre, mely ezáltal !as'.
lankint i:iegfehéredik. Ekként a lánc mindkét férne ugyanazon
anyagbch fölüle.ttel bírván, villaminditó hatása me,,.sziinik.
]\fülön a lánc fémlemezére folyadékának vegyl szétbomlásánál
kiv:llt valamely idegen anyag rakodik, mely e fém villmninditó
képes.ségét a fönnebb leírt módon megváltoztatni képes: azt
mondjuk, hogy e fém s a r k i tv a van, s a folyamatot v i 11 a mV egy i sarki t i.t s na k: nevezzük.
Állnn1lti villnml:\ucok s limctele[lek (constante Ketten). - Állandónak azon láncot nevezzük, mely hosszabb ideig müködik változatlan hat.~lyoss.ággal.. ~ fönnebb montlottak folytán .tehát csak úgy
n~erl;ctunk all~ndo laneot, ha abban a villamvegyi sarkulást megg'.t~OlJn.k '. vagy.'.s ha a vi~lmn.nemleges fémlemez (réz vagy éreny)
folulet:rő~ a konenyt s atalaban a folyaclélmak villamigenleges
alkatreszet azon mérvben távolitjuk el, a minőben az oda rakodnék. Ezt elé1:jük élegitő anyagok által, különösen pedig két célszerüleg választott, s egymitstól likacsos válaszfal által elkülönitett - folyadék alkalmazású val. Ily állandó láncok a követ·kczölt :
Dnniell lúncn. - Ez egy likacsos (porös), higitott kénsavval
töltött agyagpohárból áll, melybe foncsorozott (amalgamirt) horganyhenger állittatik. Az agyagpohár ismét egy üvegedénybe ván
helyezve, mely teli tett rézgálic-oldatot tartalmaz, s melyben hengerré görbített rézlemez ítltal van köriilvéve. Ezenkívül fölös rézgtílic-jegeceket rakunk vagy függesztünk az oldatba. Atltlig míg
a fémek nincsenek vezető a!tal összekötve , a lánc tétlen ; m'ihelyt
azonban az összekötés (bezárás) megtörtént, azonnal beáll a vegyi.
folyam,. s a rézlemezre a rézgálic-.ol<latból réz rakodik le fém-
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állapotban. E folyamat két kiilönbözü vegytani elmélet szerint
fejthető meg; az első s régibb elmélet szerint: a viz fölbomlik
alkatrészeire, élenye a horganyt élegiti, n1ig l;;:öncnye a szintén

szétbomló rézgálic rézélcgének élenyével vizzé egyesül, mi által a
réz fémállapotban vitlik ki. Az így képziídött viz azuti\n uj mennyiséget old föl az edénybe rakott rézgálic-sóból. A réz-só szétbomh\sánál szabaddá lett kénsav átszivúrog az agyag edénybe, ho
az ujolag képződött horganyéleget föloldja; s miutitn e kénsav
kiszabadulása. a rézoklatból folytonos, ugyanilyen leend ennek_ a

horganyra gyakorolt hatása is, miből úllandó villamitram származik.
A másotlik s ujabb elmélet szerint: a horgany a rajta lévő
kénsavval (S0.1 H) kénsavas horganynyá (S0.1 Zn) vegylil; az ez
által szabaddá lett köneny (H) átmegy a kénsavas réz (SO., Cu)
oldatába, ott e réz-sót szétbontja, vi!lamncmlcges alkatrészének
(S0.1) megfelelő mennyiségével l\jolng kénsavvá (SO., H) vegyül,
mi által a réz-sóból (S0.1 Cu) a réz (Cu) fémitllapotban vúlik ki.
Az így szabadtlá lett kénsav azután ismét a horganyhoz szivárog
át, melyre a fönnebb cmlitett módon hatván, e leirt folyamatot
njból létesiti.
Ha több h\ncot egycsitiink, úgy az egyik lá1ic horganysarkát,
a másiknak rézsarkával hozzuk összeköttetésbe. A horganysar k
itt is nemleges, a rézsark igcnleges leend.
Grove lánca ércny- és horganylemezből áll. Az éreny légsavat
tartalmazó agyagedénybe van helyezve , ezen etlény egy higitott kénsaVYal töltött üveghengerbe állittatik, melyben foncsorozott horganylemez által vétetik körül.
Bunsen lánca nem egyéb, mint oly Grov~-féle lánc, melynél az
éreny helyett kók és kőszénporból készitett, s kiégetett szénhenger
alkalmaztatik. E két utóbbi h\nc bezárásánúl a viz szétboml~sa
által szabaddá lett kőncny nem gyülhet meg az éreny s illetőleg
a szén fölületén, miután a légsav últal élegittetik, melyet ez által
al-légsavvá élenytelenit. A nemleges sark ezeknél is a horganysark.
Smcc limcn két horganylap közt függő s érenymórral (Platinschwarz) bevont cziistlemezból áll, mely lemezek higitott kénsavval
töltött eclénybe vannak helyezve.
Zamboni oszlopa. - Az eddig elősorolt láncok s oszlopok bizonyos idő mulva elvesztik hatályosságukat. Azonban állittattak elő
oly oszlopok is, melyek éveken át megtartják villamfejlesztü erejöket. Ilyen Zamboni oszlopa, mely hamis arany- és ezüstpapirlemezekböl áll. E lemezek úgy helyeztetnek egymúsra, hogy papír-
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föliileteik egymással, a réz-fölületek peclig mindig ón-fölülettel
érintkezzenek. A papir itt a. másoclrendii vezetőt helyettesiti, s
azért nem szárittatik ki tökélyesen. 1000-2000 ily lemez egymásra
helyezése által elöállitjuk az úgynevezett száraz oszlopot, mely
nem ad szikritt, s nem okoz ütést, cle a leicleni palackot hosszabb
itlön át képes megtölteni.
A Zamboni-féle oszlop lényeges alkatrészét képezi Bohn e nb e r g e r és F e eh ne r villammutatójának. Ez oly siiritö villammutató, melynek fémrúdján csak egy aranylemez függ. egy - a
készülékben függélyesen helyezett - Zamboni-féle oszlop két ellenkező sarka között, ezek mindegyikétől egyenlő távolban. Mihelyt
ezen aranylemez valamely szabad villamosságot nyert kivülröl, a
Zamboni-féle oszlop. ellenkező villamosságu sarka azonnal magához
vonzza, a hasonnemü villamosságu peclig egyúttal taszitja; mi által
nem csak igen csekély foku villamosságot ismeriink föl 1 hanem
azt is megtudjuk azonnal, hogy minő villamosság közöltetett az
aranylemezzel.

A lillamliíncok hatásai.
Élettani hntásoli. - Ezek alatt azon hatásokat értjük, melyeket
a villamláncok és telepek az allati szervezetre gyakorolnak. Ha a
Volta-féle oszlop, vagy mús villamtelep két sarkát sós vizzel nedvesitett ujjainkkal érintjük, az érintés 'pillanatában kmjainkban
rángúst érzünk, mely annál ei·ősebb, minél több egyszerii láncból
áll a telep. Azalatt, rnig a láncot ily módon zárva tartjuk, mitsem
érzünk (kivévén, ha a lt\nc nagyon erős), midőn azonban az érintést félbenszakitjuk, a rángás testünkben ismét megujul.
A tetszholt házi nyul a villamáram által ismét életre hozható.
Egy akasztiis által kivégzett ember, kinek feje a villamtelep egyik
sarkával, lába pedig a másikkal volt összeköttetésben, borzasztó
látványt nyt\jtott; izmaiban nagy tevékenység fejlődött ki, s arcán
a düh, kétségbeesés és inosoly vegyes k.ifejezései nyilvánultak.

Egy lefejezett ember törzse ugyane befolyás alatt fölemelkedett,
kezével hadonitzott, s mellizmainak miiköclése a légzési mozgást
idézte elő; szóval az élet jelenségei tiintek föl benne tökélyetlenül,
melyek azonban az áram megsziintével pillanat alatt eltiintck.
Az itllati szervezet érzékenyebb részeire már oly - egyetlen
fémpár villaminditó miiköclése által elöitlézett - villamosság is
féheismerhetlen benyomást gyakorol, mely villamosság a közönséges villammuta tók által észre sem vehető. Igy péld. ha nyelvünkre
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egy eziist lemezt, alája pedig egy horgany lemezt tesziink, s e két
fém végét egymáshoz érintjük: sajátságos csipős ízt érzünk. Ha
egy eleven, vagy csak rövicl idií előtt elhalt békát fektctiink szénvagy rézlapra, s hátára horganylcmezt tesziink: mihelyt a két
lemezt fémsodrony által összeköttetésbe hozzuk, a béka azonnal
litést kap, s lábaival hevesen kirúg. Ha egy horganylapra kisebb
réz- vagy ezüstlapot, ez utóbbira pedig egy élű nadályt helyeziink;
ez nem mászhat le a felső fémről, mert mihelyt testének egy részével a horganyt érinti, azonnal i.ltést ltap, s rtingi\solt ltözt ugrilt
vissza előbbi helyére.
Ilö- és fimyhntitsolt. Ha a villamtelep sarkaira erős rézsoclronyokat alkahnaztmk, s ezek végeit vékony vassodronynyal hozzuk: összeköttetésbe: e sodrony izzásba jö, megolYad, sőt cl is ég.
Erős telep megolvasztja s gőzzé változtatja az érenyt is. Ha a
zársodronyok hegyes végeit egymáshoz érintjük, úgy a megszakítás pillanatában élénk szikra jelen meg a csúcsok közt, mely viz
alatt is látható. I-Ia e sark:soclronyok: már érintkeztelt, a szikrázás

azoknak egymástóli csekély távolsitgánitl is létre jő, s oly gyors
lehet, hogy folytonos fényforrásul szolgálhat. Leghatályosb fényt
nyerünk azonban, ha a réz-zársodronyok végeire szén- vagy kókkúpokat alkalmazunk, melyek egymáshoz érintve, a nap fényével
vetekedő vaki tó· fénynyel égnek el. E fény 50 Bunsen-féle elem
(lánc) IL]tal elöiclézve 600 gyertya-láng fényerejével világit; 600
elem által előiclézve heves szem- és füföjást okoz, és úgy elpörköli az arcot, mint a napszúrás (Sonnenstieh). A villamfény kiilünböző világítási eelokra alkalmaztatik.
,\ vegyi hatitsok az egyszerft s az összetett láncok legnevezetesebb hatásai közé tartoznak. Láttuk a fönnebbiekben, hogy
azon összetett folyadékok, melyek ·valamely villamláne alkatrészét
képezik : a villamáram létrejöttével vegyi bomlást szenveclnek,
mely mindaddig tart, mig a lánc zárva van. Ugyanez történik:

minden vezető folyadékban , melyen a villamáramot keresztiil
vezetjük.
Ha higitott kénsavba két érenylemezt mártunk, anélkül, hogy
egymást érintenék, s ezek egyikét egy erősebb összetett lúne,
igenleges sarkával, másikát pedig a nemlegessel összekötjük: a
],íne bezártával a viz vegybomlasa azonnal megkezclődik és pedig
az igenleges sark érenylemezéröl éleny, a nemleges sarkéról peclig
könenyhólyagcsák fejlöclnek és szállnak el.
Ugyanezen szétbomlás jő létre akkor is, ha a kénsavas viz
helyett kútvizet vagy tiszta vizet alkalmrtzunk villambontványul,
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a hatás azonban sokkal csekélyebb lesz, mert e folyadékok roszabb
vezetők:,

mint a lrénsavaz viz.

Hasonló szétbomlást idéz elő a villamáram a fömélegekben,
melyeknek élenye az igenleges sarkon, fém-alkatrészök pedig a
nemlegesen válik ki.
A sósav szétbomlásánál a halvany az igenleges sarkon, a köneny pedig a nemlegesen jelen meg stb.
Azon alkatrészek, melyek a testek szétbomlásánál az igen
leges sark.on válnak: ki, v i 11a1n ne in 1 ege s e k: ne k: ( clek.trone-

gative), a nemleges sarkon kiválók pedig v i 11 a mi g e n l e g es e k ne k (elektropositive) neveztetnek. Az élenysavas sók szétbomlását illetüleg, a következőket vegylik figyelembe. Ha ugyanis egy
U alaku csöben kénsavas hamany (hamanyéleg) lakmusoldattal
föstött oldatiít bontjuk szét a villamáram Altai oly módon, hogy
az egyik érenylemezsarkot e cső egyik szárába, a másik sarkot
pedig a ruásik. szárba helyezzük.: a lccinsav az igenleges sarkon,

a hamanyéleg pedig a nemleges sarkon fog kiválni; a folyadék
tehát az egyik szárban vörös, a másikban. pedig kék színt nyer.
Ha kénsavas horgany vagy kénsavas réz oldatút vetjük ily
villambontás alá, a nemleges sarkon a horgany vagy réz válik ki
fémállapotban, mig az igenleges sark érenylemezéröl éleny fejlődik
s köriile a folyadék kénsavat tartalmaz.
Daniell ezekből azt következteté, miszerint a közönyös fémsóoldatok savra és aljra bomlanak szét, ha fömök azok közé tartozik,
melyek a vizböl könenyt fejlesztenek; mig e só-oldatok minclen
egyéb esetben savra, fémre és élenyre bontatnak föl.
Ezen nézet ellenében az l\jabb észleletek azt lútszanak bizonyitani, miszerint bárminő volt is n, só~aljat k:épczö fém, a l~én
savas sók. szétbontúsánál a ne1nleges sarkon inindig a fém, az igen-

leges sarkon pedig a villanmemleges alkatrész (S0.1) válik Id. Ha
az igenleges sark érenylemezben végződik, úgy erről éleny szabadul el, míg ha e célra az éreny helyett horganyt vagy rézlemezt
alkalmazunk., nz éleny nc1n szabaclul ki , hanen1 a horgany vagy

rézsark megtámadtatik a villamnemlegcs (S0.1) paránycsoport által,
melylyel az kénsavas sóvá (SO_, Zn vagy S0.1 Ou) vegyül. E szerint a
kénsavas hmnany (80 1 K) is először S0.1 és K-ra bomlik szét, míg a
sarkokon megjelenő kénsav (S0.1 H) és hamanyéleg (KO, HO) már a
viz - hamany általi - másodlagos bomlasának volna eredménye.
A vegyi szétbomlások nem csupán az összetett, hanem a legegyszeriibb láncok által is elöicléztetnek. Igy a tiszta horgany, ha
higitott kénsavba mártatik, abban vagy épen nem, vagy csak igen

.,1
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lassan eszközöl vegybo1111ást; 111ig ha e folyaclékban kis érenysoclronynyal érintkezik, nagy hevess,;ggcl szabaditja ki a k.ön~n!t,

!amely delejt\\höz, ez azonnal elter elöbbi irányából, és peclig eltérési szöge annál inkább megközeliti az épszüget , minél erősebb a
sodronyt átfutó villamáram. Azon táj , mely felé a delejtü sarka
irányul, különböző a szerint, a mint a sodronyt a delejt\l fölé vagy
alá, vagy oldalról tartjuk melléje, s különböző továbbá a villam-

nii k.özben mint k:éns::tvas horgany fülolclód1k. Ugyanez torten1k,
ha a horgany n1fts villrnnne1nlegesb fé1nekl~cl érintk.ezik. Miutün

pedig az itrubeli horgany szenet és vasat (tehát villamn.einlegesebb
testeket) tartalmaz: ez okból a villamláncokhoz hasznait horgany
111indig foncsorozott legyen, 111ely célra annak fölülctét higitott kénsavval n1egtisztitjuk:, s azutún higanyba in:.í.rtjuk azt .. Ez által .a

horgany föliilcte egyncmü ütvénynyel (Legirung) vonat1k b:, nn.g
a szón és vas kiválnak. A foncsorozott horgany rendesebb es hatalyosabb ára111ot icléz elő mint a nem foncsorozott, s ezcnkivü]~ acl<lig n1ig a lúnc be 11cn1 záratik, n higitott k.énsav ne1n hat ra.
lfa továbbá, savanyított kénsavas rézoldatot cseppentünk érenylemezrc, s ez utúlibit a cseppen át horganynyal érintjü'.<, a réz
azonnal tern1észctcs vörös színével fog az érenyre rakodni, stb.
Villambontús útjún fedezé föl Da v y 1807-ben a hamanyt (kalitun) és szikenyt (natrium) s ugyanezen úton fedeztettek föl és
állíttattak elő : a kesreny (magnesium), mószeny (ealcium), súlyany
(baryum) és pirany (strontium).
Yllliunlii-11cli>s. - A villamármn általi vegybontásnak legszebb
alkalmazását képezi a v i 11 a m k ó p e 1ó s (Galvanoplastik) melynél
a fémeket olc1ataikból bizonyos vezető füliiletü mintákra csapatjuk
le lassu villam1\ram segélyével, mi által ércpénzek, szobrok, fametszetek stb. nagy tökélylycl utánozhatók rézben vagy más fémben· e célból az illetö tárgynak viaszból, guttaperehából, g-ypszböl,
vag~ könnyen olvadó fömötvényböl készített lenyomatát, (mely, ha
a három elsőből készíttetett, e célm finom szénle- vagy bronzporrali bedörzsölés által vezetővé tétetik) rézgálic-olclatba helyezzük,
hol egy rézsodronynyal hozzuk vezető összekötteté".be, m.ely e~y
Bunsen- vagy Daniell-föle lánc nemleges sarkával kozleked1k, m1g
ezen lánc igenlegcs sarka egy - a rézoldatba mártott - rézlemezzel k.öttetik: össze. 4:8 óra 111ulva 111~'tr összefüggő réteget k:épez a
n1inhira rakodott réz, 1nclyröl leválasztatvtin, tök:élyes inásolatát

képezi az illető tárgynak.
Hasonló villambontáson alapszik a fémeknek (réz, sárgaréz,
bronz,) s a fémfölülettel ellátott egyéb tárgyaknak megaranyozása,
ezüstölése stb.

''illam-1lclejesség.
A láncok delejes Imlása. - Ha a zárt villarnlánc-tolep zársoclronyát a delejes délkör irányával egyközlileg helyezve közelitjl\k va-

áram (az igeuleges {u·an1) ir{1.n:ya szerint is.

Ha egy embert képzelnénk e sodrony hosszában fekve, oly
módon, hogy a villamúram h\bainál menne be és fejénél jönne ki,
s ki arcával mindig a delejtü felé volna forclulva: a delej tii éjszakfelé álló (clélinek nevezett) sarka mindig ezen egyén balkeze felé
téren cl el.
A vlllamsokszoroao ragy galninmh•ö a villamára111 jelenlétének, irányúnak és erejének kimutatás1\ra szolgáló rendkivül érzékeny eszköz.
Képze\jünk egy clelejtüt delejes clélköre irányaban egyszer\ien
köriiltekerve rézsoclrony últal, mely selyemmel van körülfonva. Ha
a soclronyon villamáramot vezetünk keresztül, s a tekervény minden részén egy embert képzelünk fekve, fejjel az áram irányában,
arccal a tii felé fordulva: ezen ember balkeze a sodrony minden
részén egy és ugyanazon égi táj felé irányttlna; következéskép a
villamáram hatása, vagyis a sodrony-tekervény négy szára a clelejtiit egy és ugyanazon irányban téritendi el. Ha a soclronyt többszörösen teke1:jiik a delejtü hossza körül, ez által hatását sokszorozzuk, s ekként oly gyönge villarnáram últal is eltérithetjük a
clelejtüt, mely az egyszerü tekervényen út nem hatna arra.
l\[iután pedig a fülel inínyitó (delejes) hatása a clelejtilt a clélk.ör irányában törek.szik: folytonosan inegtartani; s így a villanutram
hatásának ellenáll: ez okból a galv1Ílm1érükhöz oly clelqjtiiket alkalmaznak, melyre a föld clelejessége nem gyakorol befolyást. Ilyen
az úgynevezett irányt a] an del ej ti\- szerkezet, (astatische
l\Iagnetnadel). Ez selyemfonnlon függő két egyenlő erejii delejtiiből
áll, melyek rézsodrony últal vannak összeköttetésben, és egymás fölé bizonyos távolban úgy helyezve, hogy az egyiknek déli
sarka, a másiknak éjszaki sarka alatt álljon. Az ily delejtüre a föld
delejessége nagyon csekély befolyást gyakorol, azért ezek bizonyos
inínyban nem helyezkedhetnek, s ha az megtörténnék is, abból a
legcsekélyebb erő által is eltérittetnek. A galvaumérő úgy van szerkesztve, hogy a sodronytekervény csupán az alsó delejtiit veszi
köriil, mig a felső clelejtíi szabadon áll egy osztálykör fölött,
melyen a tiik eltérése leolvasható.
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egyik sarl\:áról elvezetett vil1a1nosságot 111agába vegye;

Villnmárnm altnli 1lelcjczi\s. - A villamáramnak a delcjtiíre gyakorolt hatásából azt következtethetni, hogy azon soilrony, melyen
villamáram megy át, delejes erőt nyer. S valóban, ha az ily sodronyt vasrcszelékbe mártjuk, a vaspor bőven tapad a sodronyra,
gyürüket képezvén körüle, de azonnal lehull róla, mihelyt a vil-

sodronyon is tovate1:jed,
del van összcl..:ötve.

lamára1not 1negszüntetjiik.

Villnm1lelejek. - Ha egy patkóalaku ],\gy vasrúd szárait selyemmel körülfont rézsodronynyal teke1:jük köriil, s a sodrony végeit egy villa1nhínc sarkaival k.ötjük össze: n. patk.ó csak.hamar delcjjé változik, azonban csak ideiglenesen, mert mihelyt az áramot
megszüntetjük, a vas azonnal elveszti delejes tuhijdonait. Ha a
villa1náran1 átvezet_ésénél a patkó végei egy horgony által voltak:
összek.ötve , úgy e patk.ó az áram n1egszak.itása után is megtartja
delejes horderejének egy részét, melyet azonban azonnal elveszít,
mihelyt a horgony leszakittatik róla. Ez úton oly erős delejekct
állíthatni elö, melyek több ezer fontnyi honlerővel bírnak. Azon
vasat, mely a villamáram befolyúsa által delejes erőt nyert, v i 1la m del ej nek (Elektromagnet) nevezzük.
Az acél hasonló kezelés folytán a villamáram megszakítása
utim is delejes marad; s azért a villamáram segélyével erős állandó
dclejeket állithatunk elő.
A villamdelejességet különböző célokra kisérlék ekkorig alkal1naz11i, nevezetesen n1int n1ozgató erüt a gépel..: s óramüvek: hajtá·
sára; legszebb ered1nény k.oszoruzta azonban ezen kisérleteket a

villamos táviróban (Telegraph), mely az emberi ész nagyságának legnagyobbszerü bizonyítékát képezi.
A rillamos túriró. - Azon sebesség, melylyel a villamosság tova terjed, fölülmulja a fény sebességét is; W h e a t s t on e észleletei szerint ugyanis a villamármn - akár a töltött leideni palack
kisütése által, akár pedig a villamláncok bezárásánál jöjjön az
létre - rézsoclronyon 62500 német mértfölclet fut meg 1 másodperc alatt. A villamáram e renclkivüli sebessége mellett, annak
delejes hatása legnagyobb elönyuyel liasználtatotL fül a távirí1sra.
Hogy két hely - A és B - között távirni lehessen, e célra
vezető összeköttetés szükséges, mely valamely lánc villamáramát
A-ból B-be s innen ismét A-ba visszavezesse. E célra a két helynek két elszigetelt fémsodrony altali összeköttetése látszanék szükségesnek; azonban S t e i n h e i 1 kimutatá, hogy az egyik sodrony
fölösleges, mert helyette vezetőlll a földet haszmílhatni, oly módon,
hogy a sodrony mindegyik vége nagyobb rézlemezzel köttetik össze,
mely a földbe ásatik. Itt a föld csupán arra szolgál, hogy a lánc

ha ugyanis

a lánc egyik, - példiml nemleges - sarka a földdel van összeköttetésben, az igenleges sarkból a villamosság bármily hosszu

y

ha e soclron·y 111ásik: vége szintén a föld-

A villamos távíró föltalálójául S ö mm e r ing-ct tckinthctni
Münchenben, ki 1809-ben a viz villarnvcgyi szétbontását ajánhí távjelző eszközül. A mp ér e 1820-ban a villamáramnak a delejtüre
gyakorolt haülsát javalhí e célra alkalmazni, annyi delcjtüt kötvén össze sodronyok: által, a inenuyi bctü létezik: C+ a u s s és "\V eb e r állihík föl 1833-ban az első távirclavonalt Gtittingában, oly
módon, hogy egy-a természettani intézetben lévő-villamláncsarkait
két elszigetelt rézsoclrony által köték össze az 1/ 4 mértföklnyire
eső csillagdában fölállított clelejtlinek villamsokszorozó soclronyaival.
A villamáram irányának változtatása által a clelejtüt tetszés szerint térithették el jobbra vagy balra, mi által két kiilünböző jel
adúsára nyertek. eszközt, 1ncly jelek összcléséböl elégséges szá1nu
jeleket úllitottak össze a hívirhatásra Stein h e i 1 két különböző
hangu cscngctyiit helyezett a delejtü mellé jobb-és baloldalról; ez
által a delcjtií különböző irimyu cltéréseinél majd az egyik majcl
a másik csengctyüt üté meg. A villamdelejt e célra l\Io r s e alkalmazá először Éjszak-Amerikában, mig a jeles angol vY h e a t s t o ne
bir legtölJb érdemmel a villamdelejcs táviró tökélyesitése és a legkite1jcdtebb mérvbeni alkalmazása körül.
·
Nem lehet föladatunk itt mimlazon távirdai készü!Ckeket leírni, melyek ekkorig alkalmaztattak, csupán a mainap leginkább
használt l\I o r s e-fél e távíró lényegét emlitcncljük röviden. Ezen
távíró villamclclejből, azaz oly li<gy vaspatkóból áll, melynek szárai elszigetelt sodronynyal vannak körültekerve. E ptLtkó delejjé
lesz, s egy lágy vasból készített kabpúcsot vonz magához mindannyiszor, midőn a sorc1ronytek.ervényen villa111árn1n fut végig; mi~
dön azonban

a; vil1atÍ1árain

a sodronybnn 111egszünik: , a patl\:Ó

azonnal elveszti delejes erejét, s a kalapácsot bizonyos rugó segélyével ismét eltaszítja. Az említett kalapácscsal egy acél-iróveszszö van Összeköttetésben, mely - mig a patkó a kalapácsot vonzza
- egy papirszclethcz nyomatik. E papirszefot egy orsón! szolgáló
koron~ra ván föltekervc, melyről azt bizonyos mozgásba hozott
.
óramii" go111bolyitja le. I\Iiután ezen óranri.i akkor is 111ük:ödik:, midőn a lánc zárva. van, s k:övetk.ezéskép 111idön nz iróvesszö a lefutó papirszeletre nyoma tik: ennélfogrn mig a láncot zárva tartjuk, a nyomás által a papíron vonal-benyomat képeztctik, mely-
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nek hosszuság:i " bez:írás tartamától függ. Ekként a pesti táviró
egyén a bécsi hivatalban lévő készülék legombolyodó papirszeletére
- a szerint a mint a láncot pillanatig vagy kissé hosszabb ideig
tartja zárva - rövidebb és hosszabb vonalakat nyomathat, melyekből az ab e betüinek megfelelő különböző összelések állapittattak
meg. Igy péld. :
Egy rövicl és egy hosszu vonal (- - ) A betüt jelent.
Egy hosszabh és három rö·
videbb vonal
(- - - -) B "
"
Egy hosszabb és egy rövidebb vonal kétszer (- - - -) e "
Egy hosszabb és két röviclebb vonal
(- - -) D
Egy rövid vonal
(-) E "
"
És igy tovább.

"

"

Ilm•ezetési · rngy üulitási villamossiíg.
Yillnmárnm llltnl iuditott villnmárnm. - A villamáramot vezető
sodrony a közelében létező sodronyban szintén villamáramot hoz
létre megosztás által. Ezen l\j áram, mely más áram által idéztetik elő a vezető testekben, indi t ott vagy bevezetett áramnak (Induetionstrom ) neveztetik.
Ha egy üres fahengerre selyemmel körülfont vastagabb rézsoclronyt tekerünk föl, melynek két végét jelöljük ezíl\tal a és b hetük által, e fölé pedig vékonyabb, szintén selyemmel bevont rézsoclronyt teker link, melynek végei e és d nevet viseljenek; ha továbM a e d sodrony-végek et egy galvánmérö sodronyaival kötjük
össze az a b sodronyba peclig villamáramot vezetünk, melyet
inditó áramnak nevezünk: következő tlineményeket észlelendiink:
1. Azon pillanatban, melyben a vilamáram az a b sodronyba
(például a-ból b-felé) behatol , a galvánmérö delejtüjének eltérése
azt mutatja, hogy a e d socb:onyban az indító árammal ellenkező irányn villamáram jö létre , mely azonban csak pillanatnyi,
mert a tii azonnal visszatér előbbi helyzetébe, melyben mindaddig megm:trad , míg a lánc árama az a b soclronyon keresztül vezettetik.
2. Azon pillanatban, midőn az áramot az ab sodronybau megszüntetjük, a e d sodronyhan ujra villa1núram szár1nazik:, mely
szintén pillanatnyi, azonban ugyanazon irányu mint az inc1itó úram.

"!

Látjuk tehát, miszerint a villamáram mind kezdödése , mind
pedig megszűnése pillanatában villamáramot idéz elő a mellette lévő
vezetiíkben.
Delej nltal intlitott l'illamitram. - Valamint a villamáram az
acélt megdelejesiti, úgy megforditva a delej villamáramot idéz elö,
a sodronytekervé nyben. Ha ugyanis egy lires fahengerre több 100
litbnyi hosszu, selyemmel köriilfont rézsodronyt tekerünk föl, melynek végei a galvúnmérővel vannak kapcsolatban , s a hengerbe
gyorsan tolunk be egy delejrúdat: a sodronyban pillanatnyi villamáram jö lé.tre ; úgy szintén villamáram képződik benne a clelej kihuzásánál is, mely azonban az előbbivel ellcnkezö ir{myu.
Ha további\ ezen sodronynyal köriiltekert fahengerbe vaspálcitkat dugunk, s ezekhez egy erős delejt közelítünk, a pálcák delejekké
leszne1t, s a sotlronyban villamára1not idéznek: elő.
Hllnnulclrj állni hulitott l'illnnuirnm. - H:i azon fahenger ürébe,
melyre a fönnebb említett módon kct elszigetelt rézsoclrony van föltekervc, lúgy vashcngcrt vagy vaspálcúkat dugunk. be, n1iközben
az egyik_ soclronyon villauuí.ra1uot vczctUnk. kcrcsztiil: ezen vashcn~
ger az imlitott villarnúrarnot erősebbé teencli. Valahányszor ugyanis
e vas n1cgszünik delej lenni, nünclannyiszor villa1náran1ot "iílclit a
sodronyban , mely a már indította! ugyanazon irány11, és így ennek erejét jelentékeny mérvben nö,·eszti.
A l'illam:'trnn1 hulitó hntúsa.- ugyanazon so1Jrouyban. - Ila a villu111~
áramot vczctö sodrony hosszu, s tekervényei többszörös réteget k:épeznek a henger körlil: ezen tekervények hatnak egym,\sra, s a
főáram megszakitAsá val pillanatnyi áramot idéznek elő , mely a
föárammal ugyanazon irányu , s melyet Fura cl a y külön-ármnnak (Extrastrom) nevezett. i\Iig a rövid sodrony ugyanez allrnlommal alig acl észrevehető szikrát, és kezeinkkeli érintkezése folytAn
nem okoz testünkben rázkóch\st: e hosszu soclrony élénk szikrát és
crös ütést acl.
A bcrnzetési vagy in1Jitási »illnmiiram tulnjdouni. - Az indított áram
- pillanatnyi létének dac{1ra - a rendes galvím-áram minden tubjdonaival bír. Nevezetesen heves rázkócltatások at, fény-, hö- és
vegyhatásolrnt , sőt 1\j indított áramokat is idéz elö; eltéríti továbbá
a delejtüt, és megclelejesiti az acélt.
Villnmirnlitási lti>szülékck (Inductionsapp arate ). - Az indított villamáram fölfeclezése óta számos oly késziilékek állittattak elö.
melyek által a villamossúgot nemcsak nagy mennyiségben , hanem
nagy feszültségi itllapotban lehetséges előállítani. Ilyen például
Rhumkorf készliléke, mely által egyetlen Bunsen-föle lánc segé-
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lyével is oly vegyi és természettani hatásokat hozhatunk létre,
melyek a leghatályosb villamgépck hatásait is fölülnmlják.
Az egyszcrübh villan1inclitási ];;:észHlék részei követk:ezök:
1. Az üres fahenger, melyre egy rövidebb s vastagabb (fő.
sodrony), s e fölé egy vékonyabb és sokkal hosszabb selyemmel
körülfont rézsodrony (mclléksodrony) van föltckervc.
2. A sodronynyal körültekert lágy vas-patkó, melynek soclronytckercsc tt henger fösodrony:.ival összeköttetésben áll, s 1nely azonnal clelejjé lesz J lnihelyt a villunuí.r::un soc.1ronyAn

~i.t

vezettetik, s

ezen állapotában egy - föléje helyezett s támpontj:i köriil forgatható kalapácsot (cmcltyíiszcrüleg alkalmazott vaspálc:\t) vonz magához. A vezetö összeköttetés akként van elrendezve, hogy miclön
a patkó a kalapácsot rnagithoz vonzza, ez által az áram megszakittutik., ininck. következtében a patkó rnegsziínik _delej lenni , s a
kalapács is elübbi helyzetébe lökctik vissza az e ctilra alkalmazott
rugó segélyével. A kalapács ezen visszalökcttise által a lúnc ujra
bezáratik, s a patkó ismét clelejjé lesz, mely ki- és bezáratás folytonosan ismétlődvén, ez által a henger fösodronyában idöszakonkint beálló és megszünö áram a melléksodrony-tekcrcsben uj meg
uj pillanatnyi t\ramokat hoz létre. Ha ez utóbbi sodrony végeire
alkalmazott fémfogantyúkat kezeinkkel érintjük, gyorsan egymásután következő ütéseket tirezünk, melyek annál hatályosabbak, minél több vaspálcát dugunk a fahenger ürébc.
Az így megszakadozott villamáramnak a gyógyászatbani alkalnutzás3.ra szán1os k.ülönbözö szerk.ezetü s l(ényelmesen k:ezelhetö indítási késziilékek állittattak elő s vannak hasznt\latban.
llő-villamossitg.

A hő is képes villamáramot előidézni, s az ily áram hő-villam
áramnak (thermo-elektrischer Strom) neveztetik. A hő-villamossá
got S e eb e e k berlini tanár fedezte föl 1821-ben, ki azt tapasztalta, hogy egy keneny (Wismuth) vagy clárdanyból (Antimon)
álló gyürüben azonnal villamáram jő létre, mihelyt e gyürü egyik
felét megmelegítjük, másik felét pedig ugyanakkor lehütjiik.
A hő-villamossági tiinemtinyek azonban sokkal föltünöbbek
akkor , ha két különböző fémdarab összeforrasztúsa által képezett
gyiirükkel tcszsziik e kisér!etct. Ktit cgymásfölti helyezett fémrúd
meghajlított vtigeinek összeforrnsztása által nyert lánc hő-villam
lánenak, az ezekböl összeállított oszlop hö-villamoszlopnak nevez-
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tctik. Ily oszlopot mutat a mellékelt ábra, melyen a b dárdany,
a
b
b e pedig kcncnyruclacskából áll. Ha ezen oszc
lop fo;·1:~sztás'. pontj.ait az. egyik oldalon mcgmcleg1i:iuk, ugy nundcgy1k h\ncon villamára- ·
mot idézünk clö, mely a kenenyböl megy át a
dárdanyba, s mely az oszlop végeivel összekötött galvánmérö által
fölismerhető. N o b i 1i oszlopa öt ily fémpitrból álló láncot tartalmaz
négyszeresen cgymits mellé helyezve. l\I e 11 o ni az általa clöállitott
oszlopot a sugárzó hő tulnjdonainak kémlclésérc allrnlmazá.

\'illamos halai;,
Igy nevezzük azon halakat, melyek azon nevezetes tnlajdonnnl birnak:, miszerint a testök:et érintö vagy a vizben hozzájok: lcö-

zelcdö tilö állati szervezetben a lcideni palack "villamos üléséhez
hasonló erős rtizkódást okoznak. A villamos halaknak ckkorig három faja ismeretes n. m. a villamos raja (raja torpedo), a villamos sajgó e (gymnotus elcctdcns) s a villamos s éré sz.
(silnrus electricus).
E halak különös villamgc1jcsztö szervekkel birnak , melyek a
test hosszirúnyában fotó, s egymitsra halmozott számos (ezernél
több) csövekből (oszlopokból) állnak. :i\Iinclcn egyes oszlop hártyafalak által számos (400 - 500) apró rekeszre (hólyagcsára) van
fölosztva, melyek kocsonyás folyadékot tartalmaznak, s melyeknek. falzatáha~1 idegrostok ágaznak el. A raj a s a s éré sz lcét,
a sajgó e négy ily szervvel bir.
E szerv az cmlitctt itllatokuak támadási és védelmi fegyverül
szolgál , melynek használata akaratuktól függ. Az ilyen hal 1 perc
alatt 60-70 villamütést is oszthat, ez által azonban kimeriil
villamos ereje, melyet csak hosszabb nyugalom uhin nyer ismét
vissza.
A rajánál legerősebb ütéseket akkor kapunk, lm az állat hasát és hátát cgyidejülcg érintjük; ütései azonban a vizben csekély
távolra. is clhntnak. A

sabbak, s lcgerösebbel<
fejehez közel, músikkal
volba is elhalnak a viz
a nagyobbakat, pélcl. a
sajgóc az apró halakat
hajlitja testét köriilök.

A 9yó9ys;;. tucl. ala1Jvon.

s~jgóc

ütései az clöbbiénél sokknl hat{dyo-

akkor, midőn az úllatot egyik kezünkkel
pedig farkúnál érintjük. Ütései tetemes titalatt, s az apróbb állatokat megölik, mig
lovakat clzsibbasztjúk s kúbi\ják. ]\fülön a
ütései által elejteni alrn1ja, gyürii alakban
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Az állattan fogalma

cs

köre.

Az á 11 n t tan - zoologia, Thierkunde - nzonrésze a természctrajznak, mely az állatok ismertetésével foglalkozik. Feladata,
hogy az isincrt állatok külalakját, bclszel-lrnzetük lényegesebb részeit , életmódjukat. s tartózkodúsuk helyét ismertesse, .s· hogy a
·szervezetük s lényegük szerint inkább összetartozó állatokat fajokra,
nemekre, családokra, rendekre ·és osztályokra rendszeresen beoszsza, hogy ez itltal a több egyénnel közös sajátsitgok könnyebben
elötérbe lépjenek , s az egyes fajok megisínerhetése könnyebbé
váljék.
Hogy mik az állatok ? azt L i n né legrövidebben s igen szépen
így határozta meg: 0 Animalia crescunt, · vivunt et sentiunt." Hoszszab b köriilirása ide megy ki : hogy az állatok ollyan szerves lények, melyek a kiilvihlg befolyása alatt folytonos anyagcsere mellett köriilbelől bahlrozott ideig élnek, tftpszerek magokhoz Vétele
által hlplalkoznak, nőnek és e mellett szaporodnak, a kii! behatasolrnt megérzik é• önkényesen mozognak.

Az állatok száma.
l\Iég nem igen sok idövel ezelőtt nem volt nehéz, hogy valaki
az állattani tényleges ismeretek egész tmjctlclmével tiizetesen megismerkcclhessék. Száz évvel ezelőtt az akkor ismert állatok sziíma
8000-nél nem ment többre, azaz akkoriban az összes állatországból
sokkal Jrnyesebb fajt ismertek, mint a mennyit jelenleg némely magán gyiijteményekben csak a rovarok osztályából találhatunk. Azon
élö állatok száma, melyeket edclig kimeritöleg meghatároztak és
leírtak, mai napon már többre megy 50 ezernél. Kellő tájékozás
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végett nem lesz érclektelen az állatország egyes osztályait ezen
ezélból röviden áttekinteni.
A gerinczes állatok számát köriilbclöl 20 ezerre beesiilik.
Az emlösökből körillbelül 1500 faj teljes pontossúggal ismeretes, mely összeg valószinüleg 2000 fajig még szaporodni fog.
A madarakból 4·-5000 faj pontosan ismeretes, valószinü öszszegük 9000.
A hüllők száma körülbelül annyi mint az emlösöké ; mintegy
1500 faj már le van irva, valószinü sz,\muk köriilbelöl 2000.
Ezeknél még számosabbak a halak, melyekből Európa külön- ·
bözö muzeumaiban 5-6000 fajt talál.hatni; valószinü számuk 8-10
ezerre rughat.
Azon puhányok .száma, melyek jelenleg a gyiijteményekben
találhatók, gyanithatólag 8~10 ezerre megy. Vannak olyan 1-2
tekenyü tengeri kagyló- és csigagyüjtemények, melyek 5-6000 fajt
számlálnak, · s olyan szárazföldi és édesvizi csígagyüjtemények,
melyek 2000-re mennek. - A puhányok száma 15 ezeret felül fog
lmladni.
Az ízelt állatoknál a fajok számát megbecsiilni igen nehéz.
Csak egyes rovargyüjteményekben is 20-25000 fojt találni, s nagyon közel áll a valószinüséghez, hogy a legkiválóbb rovargyüjtemények egyesítéséből 60-80,000 faj kikerülne.
Az ízelt állatok egész köre, vagyis a héjanczok, pankányok,
rovarok, továbbá a piros vérű férgek, a bclférgek, ázalagok egész
összege (a mennyiben t. i. ez utóbbiak is számfü\sba jöhetnek) ez
idő szednt már 100 ezerre rugna, s a jelenleg éW fajok valószin!i
számát alkalmasint 200 ezerre tehetjllk. S ha még a sugárállatokat,
küllönczöket; tiisk.qnczöket, bomlnszokat, habarczokat mintegy
100 ezer fajra számítjuk:. - az élű állatfajok száma köriilbelöl 250
ezerre mén, s ha most tekintetbe vesszük azt, hogy az ásatag
állatfajok száma szintén ennyire rug: az összes élű és kihalt állatfajok számát mérsékelt számítás szerint. fél millióra tebetjiik.

Az állatok csontváza,
Az ugynevezett magasabb képzödésii állatok egész testrendszerének alapja a csontváz, mit - ha az ,\!lati testszerkezet viszonyait megakarjuk érteni - legalább átalános vázlatban ismerniink
kell. Arra nézve, hogy a különbözöleg változó m,\s más állatfajok
csontv<íz-szerkezetét áttekinthessük, zsinórmértékiil jónak látjuk az
ember csontvázát rövitleden előre bocsátni.
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Az ember csontnizn. A főleg szervetlen egyiiletekbőL álló cson'
tok hat:\rozott alakkal és szilárdsúggal vannak felruházva 1 hogy
n1ás egyéb szerveknek részint alap és támaszúl, részint boritékúl
szolgáljanak, - egyszersmind az iz!ilet-képzödés és más erőműi késziilékek által a legkülönfélébb mozg,isok kivitelére. vannak képesítve. A csontok, alakjukat illetőleg bosszu vagy hengerded, lapos
vagy széles , és vastag vagy tömörökre osztatnak; szövetiiket illetőleg pedig tömör- csont- vagy kéregállomány! substantia coni-

pncta s. corticalis -

és szivacsos hálószertí csontállomiínyt -

subst.

spongiosa s. cellulosa - különböztetünk meg benniik; az előbbit
a csontok külfölszinén, kivált a hosszú csontok közép részén találjuk,
az utóbbi pedig a csontok belsejében van.
A csontok összeköttetései különbözők, a mennyiben vagy mozclulatlanok, azaz szilárdak, varrat által levén egymáshoz köttetve;
vagy mozgathatók, s ez esetben különböző fajtájú iz!íletek által
egyesittetnek.
Szabályszerii fejlödésii felnőtt ember csontváza 213 egyes csontból áll. Ezekből a fejre , a fülesontocskákat is belefoglalva 28 1 a
törzsre 53 , a felső végtagokra 68, az alsó -végtagokra 64 esili:. A
fejet képező csontoknak kétféle rendeltetésük van, t. i. egy részről az agy tokján! szolgálnak, más részről az arcz csontjait képezik , ez okból azokat koponya és arczcsontokra különböztetjük
meg; ezek az alsó állkapocs és nyelvcsont kivételével mozdulatlanúl vannak egymáshoz köttetve. Az arcz és koponyacsontok, egymásra helyezett, valódi és álcsigolyák sorozatából álló, két lábnál
valamivel hosszabb csontoszlopon, az úgynevezett gerinczoszlopon
nyugosznak , a törzs és végtagok többi csontjai ehhez vannak illesztve.
A gerinczoszlop 26 csontból áll, közülök 24 valódi, a másik
2 pedig, t. i. a keresztcsont és farkcsikcsont álcsigolya. A 7 legfelső, közvetlenül a koponyához illeszkedő, bonlanélküli valódi csigolyát nyakcsigolyáknak, az arra következő borditklrnl ellátott s
ez által a mellcsonttal összeköttetésben <Illó 12 csigoly<\t bátcsigolyáknak, s az 5 alsó borclátlant ágyékcsigolyálmak nevezzük; ezekhez csatlakozik a keresztcsont s ismét ehhez a farkcsikcsont. Mindezen csigolyákon keresztül, le egész a keresztcsontig egy megszakadás nélküli üreg fut le, mely a koponyaüreggel egyenes összeköttetésben áll, s az agy folytatását vagyis a gerinczvelőt foglalja
1nagában.

A gerinczoszlophoz vannak illesztve az alsó és felső végtagok
vagy kezek és lábak , miknek az állatok első és hátsó lábai felel-
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uek meg. A kar, " kulcs- és Japoczcsont segélyével a törzshöz van
illesztve s egy föllrnr- cs két elölrnrcsontból - mely utóbbiak hoszszau egymíts mellett feküsznek - mint szinte kézesontokból áll,
melyek ismét kéztüesontokra - mik 4-4 szabálytalan kis csontból álló 2 csoportot képeznek - tovitbbit ii kézküzépcsontra és az
újjcsontokru osztatnak. A lítbak, 111iknck: szerkezete a kezek.éhez
igen hasonló, a medcnczecsontok által a gerinczoszlophoz illeszked-

nek, s a kézcsontok.éval tökéletesen hasonlószerü sorozatban fölszár
vagy czon1bcsontból, 2 alszárcsontb<'.il, lúhtii- lúLközép- és !Abltjjcsontokból állanak.
Emlősök csontráza. Az e1nlüsök csontváza szorosan az c111bcri
csontvúz viszonyai szerint van ugyan k.iúllitva, azonban ininda1ncllett is ittott az életmód és tartózkodíts itltal feltételezett külünbüzésekre ak:adunk, s itt főleg a csontok. szúrna igen változó. A
k.ulcscsont csak: olyan ~tllatoknúl van 1ncg, 1nclyck: elsü végtagjaikat kiv<Uóh1g ~í.súsra, ugrúsra, kusz:.ísra s több effélékre használjúk.
illndnrnl< csontváza. 11Iivel a madarak életmódja az emberétől és
c1nlős úllato1i:étól nagyon eliit, csontv:.i.zszerkezetének: is ez ntóbbiakétól tetemesen elüWnck kell lennie. Legfcltünöbb különbséget
találunk az elst'.í végtagok csontszcrk.ezctében, iucly a inadarak. rendeltetése szerint az egész testet légboni röpü.lésrc s niindcn szárnycsapással ineglehetiís nagy 1ncunyiségii lég összcsi\ritésérc képcsiti.
Ebből egyenesen az következik, hogy azon madarak tulajdonképi
k.éztü és kézcsontjainak, 111clycknek nagyobb röpülési li:épességük
van, erősebben kell kifejlődni ük, s a 1110Ucsontnnk is h:i.sonló arúnyban változottan k.cll n1cgjelennie, a 1ninthogy az erős röptíi 111adarali:núl a inellcsont közepén féstiszerü nynjtványt - crista sterni talúlunk s ahhoz tapadnak aztún azon mellizmok, melyek . által a
röpiilési iitések föltételeztetnck. Hasonló módon a madarak többi
testrészeibcn is az e111berek és e1nlüs úllatok csontvúzútúl igen fontos eltéréseli:re akadunk; a 111aclarak: állkapcsaihan nincsenek fogak,
ezek helyett azonban mindkét itllkapcson szarn. állomitnynyal bevont csorrnk: van 1 rnely nzoukivül hogy a ina<lara.k. élehnócljával
pontos és egyenes viszonyban itll: még a testsúly egyenlü mcgoszlástí.nak cszk.özlésére is k:ülönbözülcg van alaknlvu. A fölkar , azaz
szárnycsontoli: és a. mellcsont igen sok iuadúrnál ürese.k s lL:gscjtekkel töltvék s nagy légtömlökkel állanak közvetlen összeköttetésben, inclyelr a to111poron feküszneir s li:özvetlenül inaguli:búl a
tiidükből lúttatnak el léggel s a madarak fajsúlyitt felettébb mcgk.isebbitik. A mac1arak hittsó végtagjai ezen esontszerkezethcz, ép
ugy 111int a.z c1nlösök:éi, szahclaszcrü vonatli:ozúshan úllanak, ideértve
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azonban bizonyos változtisolrat, a szcl'int t. i. a inint a n1ac1arah:
végtagjaikat különféle czélokra, kúszásra, nyargahlsra, úszásra
sat. különböző módon haszmí\ják.
Hitllök 1's ki·tfüitk csontiiizn. A hüllők és kétéltilk csont·
vltza ezen ti.Hatok: életn1ódja szerint li:ülönhözü szcrli:czctii. Igen
kifejlett végtagjai vannak a gyík és hékafélék:nck, 1nig azoli:
a h.igyók.uúl csalt dnrvúnyold1an, nyo1nok.ban 1nutatltoznak, és
csak egészen apró csontdarabocsk:\k itltal jclölvék. A koponya,
különösen ti fog k. ép z (i dé s különböz(j eltéréseket lUUtat, az
alsó állkapocs ezen nagy itllatcsalútl legtöbb tagjainid egy sajátszcrii csontkészülék az ugynevczett négyszög ii - e s ont
itltal van a felső itlllrnpocshoz kütye. A gyíkféléknél csakhc1n inindegyili:nél egy saj<'ttszcrii csontot, oszlopcsa - colun1clla
~ talúlunk, mely minden más hüllünél hiimyzik; sajútképi nyak
és úgyékcsigolyái ezeknek nincscnclr. A e s i go ly á lr szún1n igen
különhöz{j , jelentékeny szún1t'tali: :i vérgye - proteus - tógy saln1nandra, és vnkvi\jóféléknél - coccilia - , uiint szinte 1nindcn
pikkelyes hiillőnél s ezek közt killünüsen a kigyóforma gyikoknál,
legcsekélyebb sziunú ellenben a farkatlan hékitkn:\l. V itll és mcdenczc szerkezet , inint szinte a végtagok: csontjai általúnos szerkezetük tckintetébül 1naguknál a vizhcn élű fajokní1l is ink.úlJh hasonlitnak az emlősök, 111int a halak ugyanezen szerveihez.
Hnlnli csontrázn. A halak csontváza általúban oldalról összenyomott
alak{t, inclynél a inagassúgi átn1érli az oldalútn1érüt szahúlyszcriilcgjclentékenyen fclülmulja. A koponyacsontok últalúhan keYésbé szih\rdan
vanua1r cgyn1úshoz klitve n1int a tGhbi gerinczcs úllatok:nál s a fogak, szcrkczetüli: és szún1uk tcldntetéhül nagyon li:ülünUüzük:. A halak: csigolyAi ép ugy 1nint a hiillük Itüzül nchúnyé li:étfclül ho1norúk s liorclúik Rzún1a nagy. 1\ végtagok igen rlivitlek, n vúll és
1nedenczc öv igen cgyszerií, s ezen szervek arra. vannak szá1nitva,
hogy nz úszhólyng 111üküclését, 1nc1y a halak helyváltoztntttsánali :
fű eszköze, gyún1olitsúk.
Gcrincztelcu állntoll Yilza. A g·criucztelen úllatok vúzrcutl:::zerúnck a
gcrinczcsekétül felette nagy eltérésén alapul az állatorszúg ezen li:ét
nagy osztályúnak inegkülünbüz:tetésc. Az úllati test 1{lgy képlete a gcrincztelcn úllatoknúl teljességgel 110111 vnla1ni bclsü csontos v{1z, hane1n
ennek különféle pótszcrci :Utal gyiunolittatik. Az állati lúgyképlet
ilyetén gyá1nolánl nehány fi\jnúl a b űr v lÍ. z szolgál, egy sajátságos, tiilkanyagból royarnya - chitin - úlló héj, mely a bqtyök
lábúaknúl - arthropoch - leginkitbb ki YRn fojlödYc, s az :Hlat
testét itt annyira beburkolja, hogy minden szerv ennek belsején
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tapad meg. A puhányok n á 1 ezen tülkanyag helyett vagy szénsavas 1nészböl álló burokkal - kagyló és csigahéjak 1 - vagy

mely hiillők pikkelycivcl hasonló móclon vannak képzőclve. 5. A
lábujjak körmeiből és 6. Sarkantyítkból.
A hüllők és kétéltük bőre igen különbözöleg van képződve 1 legegyszcrübb az a meztelen kétéltiUmél ; a pikkelycseknél
pedig jelentékenyebb vastagsága .Utal tiinik ki. A krokodilféléknél nagyobb , igen szabályos pánczélokat mutat, a tcknösölrnél ellenben a mell és háttnjon csontosodi1solrnt talúlunk, melyek a felső
csigolya ívekkel és bordákkal, mint szinte a mellesonttal össze

börszcrii takaróval -

n1cztclen puhúnyok - , vagy móg crüscbh1

szénsavas mészdarnbokkal elogyült szinte
találkozunk -

a sugúrá11atoknúl -

bőrszcrü

-

testtakaróval

; inig a férgek börvúzitnúl

ismét tiilkanyag lép fel. Ellenben az ős ú 11 a tok v<.i.zúról se1111ni hatúrozottnt ncn1 inondhatnnk.

protozoa --

Allati l;öztakaró.

v-nnnak

Imént mondók, hogy az i1llatvilág egy nagy osztúlyimál eson(vúz helyett a bőr szerepel. A tübbi osztályokhoz tartozó állatoknál a bör igen k.ülönbüzö szercpk:ört foglal cl, a incnnyiben a

hoz~

zátársuló szervekkel és függelékekkel majd meleg test takaróúl,
majd védö és t:\macló fcgyveríil szolgál s más esetekben a tápanyagok felvételét s a légzésre vonatkozó gázok kicserélödését
közvetiti.
Az irha-hám (epidcrmis) vagyis a bőrnek sejtekből álló legfelső rétege az e in 1 ö s ö k: né 1 rendesen ne111 igen vastag , néha
azonban mint az orrszarvúnf1.l, az clefántnúl sat. k:éregszeríileg
n1eg van vastagodva s hnitt a1nott, inint né1neiy örlökhöz tarto-

zók - glirina - farkain cserép-tető alakúlag vastagodott pikkelyeket képez; csak az ÖYönczöknél - cingulata - fejlőclik ki valótli csontos, jellegző esonttestecskékkcl ellátott börváz 1 mely szarufélc irhahámmal van bevonva.
A felbőr legközönségesebb fedezetét sz ő r ö k képezik, mik
csak kevés cmlösnél hiányoznak. Ezek a test t~jai szerint külön-

nz ugynevczett h {i tv ért e t képezvén. N é111ely gyík.-

Az állatok életmííliötlbsei s azolmal; legfontosabb szel'vei.

böző neveket viselnek (haj , üstök. 1 sörény, iuellször, hasször , szeméremszőrök sat.), néha tövisek által pótoltatnak (sümlisznó, ta-

rajos sül), vagy épen azzal vegyest jönnek clö. Az emlősök kör1n e i és k. a r ina. i le1nezcs szcrkczctiick., s ép ugy ez ~iJta.1, inint
k:épzöclés1nócljuk. szerint is a p a t ~t k tó 1 és 1n a ne s olt tó 1 .-- .,,.
klauen - lényegesen különböznek.
A ma cl ara k: k: ü 1 b ö re, 111cly az c1ulösölténél arúnylag véka·
nyabb, áll b őr b ö 1, és különféle bőr takarókból, u. m. 1. A sajátképi finom felhámból, mely a bört a tollal benőtt helyek közt bevonja. 2. T o 11akbó1, melyeket i ró t o 11 a k r a - pcnnae - 1
pelyhekre- plumulae - és félpclyhckrc - pcnnoplumac
- J<ülönböztetünk meg. 3. Szaru f é 1e cs orr h ü v e 1ybő1, mely
mincfkét állkapcsot bcYonvim a fogakat helycttesiti. 4. Pikk el yc k b ö 1, melyek a hátsó vl!gtagokat részletesen fcclezik, s né-

nőve 1

félék képesek még bőrük szinét sajátságos módon elváltoztatni,
minek oka bizonyos összehuzódni képes fcstanyagscjtcknck tulajdonittatik.
A hal a k b őr én e k képződési különbségei, részint szihír.dabb csontosodt\sok, pikk e 1y e k jelenlététől 1 részint a bör különböző vastagságától függenek ; ezen utóbbi burkolati hámsejtekkel van fedve, mint a melyben fészkelnek a halaknál legtöbbnyire található pikkelyek.
Az i z el t á 11 a tok bőr fedezet ér ö 1 - mint a mely a
csontvázat helyettesiti - múr szólottunk.
A fejlábúak bőre meztelen és sajátságos nyákot választ
cl, mi .által az egész állat teste síkos lesz; a puhányok bőre
többnyire hasonló ezekéhez, s csak némelyeknek vannak mészhéjaik, mt\soknak bürszcríí fcdezetcik, mik a bőrképletekhcz tartoznak.

Az elmondottak folytán általános vonásokban az állati test
bclvázát és fedezetét vázoltuk 1 1tövctk.czö cziklteinltbcn pedig az

'

{11!ati életet azaz az állati test müködését és az erre szolgáló szerveket fogjuk tárgyalni.
Az állati élet érzésben, mozgásban, táplálkozásban és szaporodásban nyilvánul. Ezen miiködéscket,
mik minden állatnál, legyenek bár azok ttlacsonyabb vagy magasabb képzüdésück, bebizonyithatók, it 11 a ti m ük ö cl és e k re, az
az olyanokra, n1elyclt az állatok.nalt kizárólagosan sajútai, hova
az érzés és önkényes n1ozgús tartoznak:, és te n g é 1e ti 111 ük ö cl és e lt re, hova a táplálkozás éS tenyészés tartoznak. 1 rµik a növé-

nyekkel is közösek, különböztetjük meg.
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Az érzéki sze!'vek és azok mííkötlései.

Az agyból erednek az érzéki iclcgek, mik 5 különféle érzcklósrc levén rendeltetve, látideg, hallideg, szagideg és izlési idegek~
nelt neveztetnek. Az érzésre l~ülön idegeit nincsenelc, a n1ennJ"iben mindazon idegek., iuelyelt a. testben szétúo-aznalt érzési icleo-clc
"
' egyes érzék.~
"
. ·1\:, Azon szerveket , inelyel~ különösen
. v1sz1
szerepet
1ési ·idegek n1íil~öc1éseirc rendelvél~: ér z é 1~ s z e r v e k: ne k: nC\vezzük, ilyenek a sze111, fül, orr és nyelv; a tapintti.sra nincs
1cülönüs szerv, süt inl~ább arra l~ülsölcg és belsőleg az egész test
érzékeny ; a hlir csak: k:özvetve tekinthető tnpérzéknok. , 111ivcl annalt más l~iilönféle mülcöclésci is vannak:.
Az érzékszerve}\: azonban nen1 n1inc1en ~í.llatnál vannal~ . . ugy
kifcjlöclvc és központosúlva, mint a magasabb képzödésü állatoknál és különiiscn nz embernél. Számos állatra. alrndunk olyanra
'
.
igaz, hogy a legalacsonyabb képzöclésiieknél, melyeknek scnm1i
idegrenclszerül~ nincs, s ennél fogva érzékszerveik sincsenek. Siít
az alacsonyabb képzödésii rendek állatainak, melyeknek egy idegrendszerük van, sincsenel~ érzékszerveik, csalt is a puh:inyol{núl
és ízelt állatoknál lehet eszrcvenni a kiilünbségct n környi és központi idegrendszer s az érzékszervek l~özt.
Az i z lé s és szag 1 ú s <l r z él{ e az izlési és szaghtsi ic1egcl{
szétt01:jcdésc iiltal jön létre, s a snj(ttlagos kiválnsztásoklrnl síkosan tartott bőr és az érzekszcrvck tökéletcsscge mellett minden
esetre az idegek kit01:jcclcíscnek fokától függ. A Iá t ás szerv e
azt követeli , hogy az idegekkel világosságtörö közegek jöjjenek
összeköttetésbe; ha ez utóbbiak hiányoznak, akkor a látideg Icgfölcbb is fény és homúly crzéklésrc van szorítva, ily esetben azonban az allat valódilng soha sem fog látni. A hal 1ás s zc r v e egy
könnyen hullámzásba hozható és nzt tovább terjesztő készüléket
kivan, mit lcgcgyszcriibb alakjában egy hitrtya képvisel, melyhez
a tulajdonképi hallideg járul, külön érzési szervek állanak
elő akkoi· , ha valamely érzési ideg valamely kemény, a tapintási
·benyomások eltc1:jesztésérc allrnlmas testhez, pl. körömhöz, hajhoz,
szakáll, bajusz szöréhez snt. csatlakozik.
A gcrinczes állatok érzékszervei jelcntCkcny mértékben ki
·vannak fcjlödvc. Az cmlüsöknck mind az öt érzékszervük meg
van. A gerinezcscknél gyiijtö lencsével van ellátva a szem és
cgy'szerü, a tCstsz.erkezet részarányosságána1~ n1egfclelöleg p{tros,
mozgékony; áll: a.) Idegre ezé b ö 1, mint leglényegesebb rcszböl' mely egy hártyát képezvén 2 átlátszó testet' u. m. a g ö 111 b·s zcrii iivcgtcstet és a jcglcncsct veszi körül. b.) Érldrt y á b ó 1, mely az idcgrceze fölött van , s folytatványakép a lúta

Az ideg re n cl sz e r az drzékszervek:k.el cgyiitt azon összege
a szerveknek, n1cly az úllat sze1lc1ní 1nüködését küzvetiti, azaz a
kül hcnyorn:isokat észreveszi, n1egérzi, az :illati testet ezen bcnyo1núsok elleni visszhat:ísra izgatja és képcsiti , sőt minden, a táplálkozús és kiv:ílasztúsok: k:öréhez tartozó, s n1inden előre j::trt és öntudat nélkül beúlló önk,;nytelen mozgúst feltételez. Noha önkényesen,
a. n1cnnyihcn ilyetén kiilünhségct sok nlsúbh rcnclü állatn1.íl 110111 lehet k_itnutatni, á 11 a ti idegre n cl szert , n1eJy az önkényes n1ozgús vezetője, és tengéleti vngy cgyüttérző iclegrends z e r t, mely a t<lplúlkozús és kivúlasztüsok önkénytelen mozgt\sait igazgatja, különböztetünk n1eg. A inagasahb képzűclésü állatok idegrendszerének közpou~jai az agy és g e r i ne z v e 1ű; a teugéleti rendszer közpon~jai és az ideg 1~özpontok: n1inden nu'ts állatni'tl a dú ez ok, 1niért is álta1ános inegkülönböztetés gyanánt k ü zp o n t i és le ö r ny i i tl e g re n d s z e r t lehete felvenni.
A l~ ö r ny i idegre n c1 szer n központibó1 I~iindulú s az egész
testben szétoszló idegek últa1 képeztctik, 1nelyeket a gerinczcs
úllatoknál agyi és gcrinczvclöi idegekre különböztetünlc 111eg. I\Iin„
dcn icleg bizonyos ;.;zú1nú idcgroBtlJúl úll, inclyek cgy1n::íssal cgycnköziicn futnalt le s az ideghüvely últal egy idcggé egyesülnek. Az
idcgrostokna1~ sajútszerü velíjs úllo1núnyuk van, az ugy nevezett
ideg v el ü, 111cly valúsziniilcg a szello1ni lcépességck közvetitüje
gyanúnt szerepel. A gerincztelcn úllatoknt'd az idegtörzseknel~ sajútsúgos duzzadozúsait az ugy nevezett tl ú ez ok a t talúljuk, melyek
itt a klizponti idegrendszer helyére ldpnck, s n cl í1 ezt ekéket
foglaljúk inngukban.
A gerínczcsek agya annúl jolJban ki van fcj1üdve , inennél
mngnsabb az úllat fejlűdési fokozata, legmagasabb kifojlödési fokút
tehút az e1nbcrnél éri cl. J\z cn1Ucri agynúl ugy I::ítsZik a inollsü
nagy agy lebenyek bon van a inagnsalJh szellenli 1niiköc1és fészke, a
n1ennyibcn n1cntül ink<ihb h:i vannak c:.!ick. fcjlödvc: nz úllati ösztönszcrii n1ül{öclésck a. szabatl akarat nyilatkozatai n1ögött annál
hátrúbb n1aradnak. J.\z agy a. koponyaüregbc tökéletesen be van
zúrva, s ezeukivUl inég háro111 hártya burkolja be, u. n1. a kc1nény agykér, a pókhúlókér és lágy agykér. Az agy nagy és kis
agyra - agya cs - és ny u l t a gy r a oszlik. 1\z agyacshoz csatlakozik n nyult agy, inelyhcz a g e r i n ez v e 1 ö járul, ez a csigo1yúlt által I~dpczett gerinczoszlop üregébe van zárya, s ép ugy
1uint az agy, húron1 húrtyába van bur1~olva.
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{Lltal áttört szivárványhár tyát küldi a jéglencse elé. Az érhártya belfölszinét fekete festanyagréteg takarja, a fény'
sugarak szemtekébeni visszayerődéséből támadható látási zavar·
meggátlására. e.) Tülkh:írtyából , mely az érhártya fölött van,
és az egész szemtokét erős burok gyanánt körülvevén , mellső részén az átlátszó szaruhártyát képezi; mit a közte és a szivárványhártya közt levő v i z nedv tart clomborúan.
A szaruhártya közép részén s a látán keresztül menő fénysugarak a jéglencse (s a szem egyéb átlátszó tömege) által az idegrecze felé ugy töretnek meg, bogy a domború lencsének 2 szeres
gócztávolánál messzebb eső tárgyak egyes pontjairól jövő s a szaruhártyáig kúpszeriilcg széttérő sugarit fénynyalábok az idegrecze
bizonyos helyein egy ponton szinte kúpszeriileg jövén össze, megfordított kisebb képét rajzolják ott le az illető világitott tárgyaknak.
Nem minclen gerinczesnck van teljes kiképzödésü szeme; sőt
van nehány, melynél csak mintegy durványban - satnyán - levén n1eg a szen1, csupán fénylátásra szoritkozhatik:, a tárgyakat
azonban jól ki nem veheti , a hüllők és halak között pedig egészen sze1nnélli:i.iliek: is akadnak.
Az emlősök hallá s szerv e i legtöbbnyire igen bonyolócfottak, leggyakrabban egy külfül az ugynevezett fülkagyló van
jelen, ez gyűjti össze a hanghullámokat, és a külhalljáraton
át a kifeszített dob hártyáh o z vezeti, mik mögött a dobüreg
a halláscson tocskákkal és a tömkeleg található; a halláscsontocskák: pöröly, ii lö és ken gy e 1; a tömkeleg áll e 1ő
c s ar nok b ól, 3 félkörös csatornából vagy ivjáratból
s a pörgén tekeriilt e s i g á b ó 1 , mely az előcsarnokkal a peteképü
vagy előcsarnoki, a dobüreggel a kerek vagy csiga ablak által
van összeköttetésben; a dobhártya rezgései a halláscsontocskák és
a kerekablak által az előcsarnok folyadékával , mint szinte a lég
i·ezgése által a dob\iregben a kerekablakkal s ugy a hallásidegg e 1 közöltetnek.
Szag 1ás szer vü 1 az emlősöknél az orr szolgál, mely a
koponya mellső részén egymással összeköttetésben álló különböző
füegekből áll; az üregek takhártyával boritvák, melybe a
szag 1ás i ide g e k igen finomul oszolnak el s hátul a torok fu·rel
állanak összeköttetésben.
Ez utóbbi tartalmazza az i z lé s szervét, a különböző izmokból összetett ny e 1vet , melynek felületén izlés-érzék székét képező sajátságos alakú mirigy e k találtatnak.

-
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K ü l ön ér z és s z e r v e i k az emlösölu1ek nincsenek, né1nely
osztályok sertetollai - vibrissae - talán ilyes fajta miiszerek ; az
érzési érzék átalános széke ellenben a b ö r , s pedig annyival
inltább, minél keyésbé szőrös, pikkelyes, - vagy hármi más módon minél kevésbé van megvastagoclva.
A m ad a r a k n á 1 a s z e m e k igen tökéletesek , aránylag
nagyok. A két szemhéj mellett, miknek alsóbbika legnagyobb és
legmozgékonyabb - van egy 3-ik függélyes irányít, áttetsző s a
szemtekét egészen beboritni képes hártya is, melyet pislogató
h árt y a - membrana nictitans - névvel jelölnek , melynek az
embernél a szemhéj hasadék belzugánál levő félhóldképü köthártyareclö felel meg. Csak az éjjeli ragadozóknál pl. a bagolynál -vannak a szemek előre irányozva ; ezeknél nagy a láta s ez okból a
tárgyak képét tisztán csak szürkületkor vehetik Id. A többi mach\r mind kettős látású (diplopicus); mig az emlősöknél - bár
nem épen kivétel nélkül, ennek ellenkezője a szabály. A láta a
1uaclarak.nál mindig k.crek , a szivárvitnyhártya összehuzóclásra nagyon képes, a szaruhúrtya nagy, domború, 2 rétege van, melyek
közepiitt összenövék; a hittsó réteg széle összeköttetésben van a
tülkhártya által képzett, s a szamhártyát gyüríikép köriilvevő,
csontpikkelyekhöl álló csatornával egy állati izom által, mit Krampton izmának neveznek; ez összohuzódásakor a szaruhártyát jobban kidomhoritja, a viznedyet középre tolja s ez által a szemet
a közeli tárgyak nézésére alkalmasabbá teszi.
A k ü lf ü 1 a m ad a r a k n á 1 hh\nyzik , csak néhány bagolynál találunk ilyes valamit; a fül belrészei sokkal egyszerübbek,
mint az emlősöknél, csak egy halláscsontocskával vannak ellátva.
A ny e 1Y nem porczos és csak ritkább esetekben széke az
izlé s é rz eknek.
Az o r r üreg e k válfal által vannak egymástól elkiilönözve,
s a csorron feküsznek.
A h ii 11őkné1 rendesen 3 szemhéj van , a kigyóknál azonban kivételesen egy sincs, az átlátszó bör egészen behuzván a

szemtekét, (nehány gyikm\l is ez az eset.) A typhlopsnál - Blödauge - pontszerü a szem s a bőrön áttetsző , a proteusnál is a
bőr alá van rejtve , a vakY:ijónál - coecilia - ped.ig egészen hiányzik az. Kiilönben a szem ez osztálynál jól kifejlett s a mnclarakéhoz hasonlít , - csakhogy a madarakémíl meglevő fésiinyújtvány hiányzik. A lrnmeleonnál a szemhéj közepén egy kerek nyilús vnn , mintegy második l<ita s egyik szem a másiktól függetlenül mozgatható.
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K ül fii! ö k ezen állatoknak soha sincs, k ül hal lj :\ r a t vagy
nincs, vagy igen rövid, s a 111cztclcn hüllőknél általúhan hiányzik.
n csiga, a kigyóknál a dohhúrtyn és dobüreg.
A ny e 1 v izérzéklésre k.épcs, s kigyóknúl a t a pér z ék. e t

kCpczi.
A hal alt érzékszerv e i a gcrinczcsek közt lcgcgyszcrUb-

bek. A szemhéj a k többnyire teljesen hiányzanak, a két szem
itt sem irt\nyozható egyszerre ugyanazon pont felé. A vak haskopoltynak. -

gasterohranchns coccus, Rlindfisch -

nincs szeme. A

félszcgúszóknál - plcuronectae - mindkét szem a világosság felé
fordult sötétebb szinü baloldalon van. K ön y mirigy egy halnál
sincs, inik.ént több c1nlüsnél például a fóka és czctnél, a szaruhártya lapos , a lencse csakne1n egészen gö111bölyü; erős sngúrtörő cszltözre levén nagy szükség, hogy a sürü k.özegben ué1nileg lútni
lehessen.
A fü 1 k.ivUlrül zárt, és csalt is elöcsarnokLól és fClk.örös csa-

tornából áll. Az o r r 1i k a k többnyire vak gödrök az orron s redős sznghártyával vannak: kibéllelvc s csak: igen ritk.án nyílnak: a
torok.iirbe. A nyelv izlési szervk:ént n1ég ncn1 jelenik: 1neg, s a
mellső nyclvcsontocs-darnb takmirigyekkel ellátott vonadékúból áll
lcgfclcbb, erős boritéklrnl van bevonva s fogakk~l néha süri~en
berak.va ; az ugyncvezctt b aj u sz sz á 1a k - cyrrlu - csak: ncha
jönnek: elő az orron s tapintúsi inüszerclt gyanánt szerepelnclt.

A p u h {t. ny ok. n á 1 a lát {t s és ha 11 ú s szervei igen egyszerűen vannak: ugyan kiállítva, és csalt is a sugártörésre és hang-

vczetésrc feltétlenül szükséges egyszeril készületekkcl vannak ellútva, a i z 1és szervei azonban ezen úllatolt közül né1nelyeltnól
n1cO'lehetösen lti vaunalt fejlődve. A rovarok. látásszervei
egJszen sajiitságos szerltc~etüek., á inennyibcn félteltc alakúlag

caymásra helyezett kúpokból állanak, mik hegyeikkel egy pontra
i~'Ínyozvált s a k.ét nagy összetett sze1n inellett rendesen k.ét hárorn k.ülön 1nellékszc1niik. is van, s ezért összetett szc111elt-

n e k neveztetnek. A tölibi izclt állatoknál ellenben a· szemek
cgyszcrück. Ha 11 ás szerv e t az ízelt állatok lcgtöbbjeinél eclclig
még nem tapasztaltak, s azoknál melyeknél csakugyan meg van,
helycztctése és minősége igen killönbözö. I z 1és szervük cgyszeríi
ny cl vb ő 1 áll, mely részint puha és húsos, részint szarufélc minöségü. Szaglás szervük oc1cligclC inCg nincs inoghatározva,
noha a szaglúsi képességet incgtagaclni igen sol~al~tól ncn1 lehet.

1

A mozgási szervek cs azok mííkMéséi.
Az önl~ény~s mozgúsi képességet, mely - habár némelyeknél csak kis mervben , vagy bizonyos testrészekre szorítkozva ~
. n'.'.nc'.en állattal közös , csaknem átalában az izomtevékenység eszkozh , mely azonban magok az iclcgek által ébresztetik. Az i z m ok a t tehát a legtöbb esetben az állatok mozgás-szerveiiilkell
tekintenünk. Ezek szidnk vagy rostok pamataihól, ezek ismet szúmos finomabb szitlakból, ugynevczett izomrostok b ó 1 állanak,
melyek összehúzódásra és kitúgulásra képesek s összeségíikben nagy
rés~ét teszik annak, n1it közönségesen hú s nak. nevezünk, mely
az izomtevékenysógct clöicléző idegek által ugy át meg át van sző
ve, hogy minden izompamat egy vagy több ideget foglal magában;
melynek szúlai minden izomroston keresztül liatolnak. A mozgi1si
izmok ugy vannak a csontvázhoz tapad,-a, hogy azok, képződésük
tekintetéből, a helyváltoztabíst illetőleg az állat tömege, a szimdékolt mozgás és azon közeg szerint irányúlnak, mely ellen a mozgúsnak hatnia kell. Az izomrostok vagy ha l'lÍ n t e síkú a k, vagy
s i 111 tik; a n1agasabb ltépzöclésü tillntolt önk:énycs vaO'y akarati izmai leginki1bb az előbbiből állanak.
"
Az állatok mozgitsa a mozgatott szerv közrcmíiködése szerint
cselekvő vagy szcn vedö; ha pedig az egyén akaratától függését vagy nem függését vesszük tekintetbe, úgy a mozgás 1-ör
ö n k én y e s és 2-or ön k én y te 1e n (akaratlagos és nem akaratlagos) és 3-or vegye s mozgás. Ezen elnevezések onnan származnak, miszerint némely izmoknak, mint a helyváltoztatásra rendelt .tagok izmainak összehuzóclásai egészen az akarattól függenek;
a sz1v és gyomor összehúzódásai ellenben az akarattól merőben függetlenek; a légzési izmok pedig , mik különben magukban véve az
akarattól függetlenek, néha néha - mint a légzés visszatarhísánál - az akaratnak alí1rcndelhctük. A cselekvő mozgást az izomtevékenység, a szenvedő mozgást a csontvúz, vagy a csontvázat
helyettesitö testrészek közremüködésc föltételezi; az izmokat tehiit
e s e le k vő, a csontokat peclig sz cn ve elő mozgási szervekn e k nevezzük.
Azon mozgást, mi által valamely állat tápszer, lég, vagy őn
biztosság végett egyik helyről másikramegy, helyváltoztatásnak - locomotion - nevezzük. Az állatok egyebek közt ebben
is lényegesen különböznek a növényektől, a mennyiben ez utóbbiak
·
helyüket saját akaratuk szerint megváltoztatni nem képesek.
A !]yó9ys;, tud, ala1>von.
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"óllo<ok '11'rn o <ogoky
al\'kjától és müködésétöl függ. A szárazon
emlösök
élő

legtöbbjeinck, melyek négy lábukat járásra használják,
gerinczosz1opuk. van, első s -luítsó lábaikon egyszcrrc_nyu-

gosz1ial<. A mat1arak, (melyeknek elsö végtagjaik röpülésre szolgálnak), ha nyugalou1ban vannak:, egyedül hátsó végtagjaik.on .:......
lúbaikon úllanak, noha a. -gcrinczoszlop inég moglchetüscn víz-

szintes. Egyedül az e111her van egyenes állásra alkotva, ·rnint lcinól
a fej a gerinczoszlop tetejére van emelve; nehány 1najon1faj k.tjpe,q
ugyan még hátsó lábaira egyenesen felállani, az azonban a medenczecsontok .lteskenysége miatt ue1n tcr1uészetes, hanen1 erőltetett
állás.
Az állás feltétele abban fekszik, hogy a lábak a súlypont :datt
vannak, azaz hogy azon pont 1 111elycn a test ön1nagát cgycnsúJyb•m tartja, a h\bak által bezárt térbe esik. Ifa a súlypont ezen
határon kivül esik., ak:kor az állntnak: szükségh:ép cl k.ell esnie
azon- olclalrn, inclyrc tt tc.sttü111cg legnagyobb ré::;zc jut. :Uicntiil szá~
mosabbak valamely itllat túmpontjai, s mentül juhban el vannak
azok túvolitva egymitstiil, 'mm\! szilárchhban · úll az,· miért is ·a
négylábúak: az egyensúlyt nehezebben veszi tik el, inint a inaclaralt.
Négy láb inellett ncn1 szükséges 1 hogy azok.nalt vala1ni nagyon széles alapterük legyen i sőt a négylábúak. végtagjai útalúban k:arcsúk,
a talajt csak kis felülettel érintik; széles lábak kiilünben is csak
a súlyt, az úlltí.s szilárclsúgát azonban ne1n 11övclnék. A 111aclarak.
ellenben elüre irányzott hosszú itjjaklrnl levén ellátva, az •iltal a
test felsö részének túlsúlya kiegyenlittctik, mert ezen ujjakat járásnál szétterpesztik s húro1n lábat tripoH - alakjtnak. Ezen
ujjak izmai ugy vannak alkotva, hogy a test sitlya alatt akkor,
hogyha nen1 valami széles alap téren nyugosznak:, erősen össze k.eH
lmzódniok; ebből magyarázható meg, hogy miért képesek a madarak valamely ágon minc1en eröködés nélkül és teljes biztossággal
·
nemcsak pihenni , hanem aluchii is.
Egyébiránt az emberek: és állatok tagjaik inozgatoí.sa által min:dcn pillanatban változtatják sitlypontj11k helyzetét. Ki hát:fn terhet
visz, elöre hajol, ki jobb kezében viszi azt, balját kinyujtja, s
minc1enki, ki valamely oldalra akai· esni, önkénytelenül az által
iparkodik azt ellrnriilni 1 hogy ka1jait ellenkező irányban tc1jeszti ki.
A járás vagy lépés közönséges és természetes fajtája az
állatok előrehaladó mozgásának. Ha a járás, mint az embernél,, két
végtag által történik, akkor a test elöre1rnjlik, és súlypontját ezen
irá.nyb_an .fogja t'artanl, -és nza.Iatt mig a t~st csak egyik végt.a~9:1~

ú3 ug:Szik., a inúsik niái· annak: elibe· tétetik, hogy inig a ·VégtagoÍi:
hordozzák, addig egyszersmind váltakozva akádályozzi\k is a testet az elesésben. A lábak egymás elibe rakosgatása igen jélentékeny
cröfeszitést k:ivánna, ha azok:nak: súlyút az iz1noknak:- k:Cll6ne viselniök; azonban az izületek egeszcn. sajáts{tgos szerkezeténél fóg~
va, (a mennyiben azok teljesen be vannak zárva, ugy hogfa
küllégnyomús maga eleg az izmok segélye nélkül annak :összetartására,) a lépegetés felettébb megkönnyül. Ha. . a czombizületlien
1ninden izmot k.örk.örösen ábnetszenénk: is 1 a.' czombcsont -nlégis:·szilárc1an függve fogna maradni a medenezeesonton; ha azonban' :az
iz!iletbe egy julrnt fúmnk' ugy hogy abba lég hatolhasson, akl<or
a kül légnyomás meglevén szüntetve' a ezombesont azon. pillanatban leesik. Az c1ubcr közönséges jl1.rtisánál az előre lépö·egyilt· láb
elöbb érinti a földet, mieliitt a músik felemcltctnék, ugy ·hogy a
test egy pillanatig mindkét lúbon nyugszik, mindakdt actust ·-.:e
tétel - csak gyorsított mozgásnál - ugrás ·- lehet cgyszen;e kivinni. A többi ernlös állatok júrúsa egészen hasonló meneti\, ()sakhogy ezeknél a test mindig legalúbb két lúbon nyugszik, lábaikat
határozott rendben emelik c's pcc1ig rendesen ugy, hogy az egyik
oldali hátsó lúb, a músik oldali elsö lábra következik.; csak némely állatok, mint a nyakm:jány - Giraffe - láma és medve szoknak egyik oldali mindkét lábukkal ugyanazon pillanatban · lépnL
A futás és nyargalás uen1 inús, 111int gyorS ismétlése a
járúsi mozgásnak. A lónál, kutyimál cs a legtöbb emlüsnél azonban különbség van a járás, ügetés - 'l'rah - és nyargahís ·-'Galop - rend és idömértékében. Az ü g e t és két tacÜ1sú,. mi alatt
az állat végtagjait keresztben egyidcjiíleg mozgatja; a· nyargalás ellenben három taetusú, a mennyiben az állat 1 két ·első .lábával cgymúsntán mozdulván, lépvén elöre, két hátsó liíbával mái··
mincUrnttövel egyszerre lép elüre; ha a nyargalás vágtatásig
- galop en Carrier -- fokoztatik, akkor szinte csak két tactusból áll, mert az állat elsö hibait is ép ugy mint a. hatsókat :egyszerre en1cli és rakja le.
·
Az ugrás vagy szökés minden tag meggö.rbités(\böl ésrögtöni kinyujtásából áll , mely a testet oly nagy eröszakkal löki tova,
hogy az egy pillanatra a földről egészen felemelkedik. ·Az állatok
legtöbbjei , melyek ilyen alkalommal előbb mindig lehajolnak, csak
alkalmilag, valamely akadály legyőzése végett folyamodnak a mozgásnak ezen fajtájához; néhány állatnál azonban mint a 11yulnál,
békánál és górugránynál sat. ez a mo•gás rencles módja ; s minthogy ugrásra kiválóan a hátsó végtagokat. használják, ,ezek min1
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den ugró állatm\l erősebbek , mint az clsü lábak. A madarak közül is nehányan, mint a veréb, rigó csak: ugró inozgások:at tesznek,
a nélkül hogy lábaikon más madarakéitól elütő valami feltünö különbséget találmínk, mig az ugró rovarok nagy részének pl. bol.hának, tücsöknek és sáskának hátsó lábai erősen ki vannak fejlődve.

A kúszás - Kiettem - valamely hajlott vagy függélyes
irányban álló tárgy fe](Uetére menetelben áll. Az átalában, vagy
cs~k a!kahnilag kúszó állatok is éles karmaik segélyével kúsznak,
m.mt pl. a macskák, gyíkok, harkályok sat., mások erre csak első
lábaikat használják, melyekkel az i!lctő tiirgyat átölelik; ismét
mások első lábaikon kivül még farkukat is használják , mint a majmok, vagy csorrukat is, mint némely madarak. Vannak azonban
olyan állatok is, melyeknek hclyváltoztatásuk csak is kúszúsban
áll, mint pl. a lajhárok, melyek csak igen nehézkesen járhatnak,
azonban hosszu k:arjaik: segélyével a fúk:on egyik tígról a 111ásikra
nagy ügyességgel mennek át.
A röpülés a incllsö végtagok: vagyis szárnyalt egy idejii
mozgatása által történik, a mennyiben ha szárnyaikat kitei:jesztct~
ték, szúrnyaik; verése által a léget maguk: alatt üsszenyo1njitk, n1i
által az pillanatnyira alattuk mintegy talapzatt{t válik, s ez ,iJtal,
mint szinte részben a madarak testének tollas felülete által rövid
időre lebegésben tartatnak. Mivel azonban a földköri lóg csekély
sürüsége n1iatt ezen alapzat igen 1nulék:ony s a 1uac1árnak: nagyobb
s gyorsabban egymásra következő cröfeszitóseket kell végbe vinnie,
hogy ezen hátrányt legyőzhesse: a röpülés sokkal nagyobb eriit
li:iván,- .n;tint a járás, azért is az izo1nzat legnagyobb része a inelJen van összehahnozva. A röpülés k.öunyitésére a n1aclarak: szár·nyaikat iniuden ·szárnycsapás után szorosan a testhez vonják., ini
által az állati test lehető legkisebb felii!ete szolgftl a légnek ellentállásúl, mely ellentáfü\s kisebbitéséhez járul még a föltest karcsít.sága s az, hogy a madarak lábaikat behuzzák. Nehány négylábúnnk: , n1int a szökő burltoncznak: .~

lemur volans 1 fliegendcr i\Iak.i

s a röpülö sárkánynak - draco volans, Drachenechse - két
oldalon böremyőik vannak, miket végtagjaik segélyével kiterpesztvén; röpülésre, vagy ágról ágra legnagyobb gyorsasiiggal ugrálásra képesekké válnak. Az ugynevezett röpülő halak is mellparái.l;cat annyira kite1jeszthetik, hogy az által a vízből nemcsak kiugrani, hanem lÍ:evés ideig magukat a légben lebegve fenntartani
is képesek; ez azonban egyik sem valódi röpülés, mivel ezeknél
-semmi röpülésre szük$éges kósziilék sbic:s jelen.
·

Az_ úszás a legtöbb vizi 'illat sajátszerii helyváltoztatása, mit
azok kisebb nagyobb könnyiisóggel s ennek következtében .kisebb
nagyobb gyorsasággal gyakorolnak. Ezen helyváltoztatás annyiban
egyezik a röpiiléssel, hogy azon közeg, melyberi förténik, t. i. a
v1z ..a ..te.s! „alapzatául szolgúl s a pnríik lökésének könnyen enged,
a ropulcstol azonban abban különbözik , hogy mivel a víz tetemesen siiriibb a földköri Jégnél, s a legtöbb vízi ltllat teste a vízzel
egyenlü súlyú , az állati test lesülyedésénck megakadúlyozásítra sokkal csekélyebb erőfeszítés kivímtatik. Az ítszás tehát sokkal csekélyebb izomerőt kiván s annak tevékenysége különösen nz elörevaló n1ozgüsra vétetik igénybe. A vizi állatok: üszás szeryei pa r ;_'1, k:n a k vagy ú sz o ny oknak neveztetnek, melyek azonban boncz-

tani tekintetben igen különböző részeket helyettesitnek. A czcteknól a mellső végtágok és a fark is ilyen parákká vannak átváltozva, a halaknál pedig a m e 11 p arák, mik a felső végtagoknak,
és a hasparák, mik a hátsó végtagoknak felelnek meg, szolgálnak úszási szcrvekiil, míg az előrehaladó mozgást a fark, vagyis
a fark p ara eszköz!i. A léghólyag a hal fölszinre vagy fenékre
úszását könnyíti, a mennyiben annak több kevesb légtartalma a
hal fajsúlyú! nagyobbitja vagy kiscbbiti.
A szárazföldi állatok legtöbbjei is többé kevésbé képesek tisz11i, 1nikor is a vizhcn csalt a k:özönséges járási rnozgá.soli:at teszik.
Azoknak ellenben, mik inkább vizben tartózkodnak, mint a hód
- castor fiber - vagy azoknak, melyek vizi állatokkal élnek
1nint a vidra, és szán1os ·úszó 111aclarak:, úszó Iá b aik. v.annalt'

.
'
a.zaz o1yan lábaik, 111iknek. ujjai úszhártyával vannak: összekötve
mik az ujjak kifeszitése mellett evezőlapátul szolgálnak, süt a ge'.
rincztel~n. állatok közül is nagy számmal vannak olyanok, melyek
vagy ln valóan, vagy egyes egyedül úszás által mozoo-nak előre·
.
'
1< a ni lrnk a fark függélyes mozgatása által," mint a .cze-'
1gy
uszna
tek; más hójanczoknak - pl. lupa -- evező alakít pár végtao-jaik
vannak. Né1ncly rovarok., végtagja ikon hossziránybnn· hely:zett
suru k.en1ény szőrszálak: segélyével úsznak:, a festönczök ...:.... scpiae
- hosszu katjaikat evezö gyanánt használják s némely küllönyök
sugaraikkal nagy könnyiiséggel eveznek s ismét némely romrok
lábaik segélyével képesek a viz feliiletén futkosni. Azon állatokat,
melyek ugyanazon tagokkal szárazon és vízben egyenlö könnyüség'
gel képesek élni, minők a hüllők legtöbbjei, kétéltüknek nevezzük.
Az olyan állatok, melyeknek életmódjitk futásból, röpülésböl és
úszásból egyformán áll, mint. pl. a buvár kácsák s vizityúkoké, a
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helyválfOztatás ezen 'három módjának egyikére sincsehek 'kivitlólag
képesítve.

A tá111álkozási szervek és azok
Az állati test növekedése a

kifejlődés

működései.

kori•ban, mint szinte a

résiccsk.L:it folytonos vesztesége az iz1nok tcvékcnysdgc n1cllctt, az

állati testbe olyan anyagok bevitelét sziikséglik, melyek részint a
test kifejlődésére, részint a felhasznált testrészecskék pótlására fordíttatnak. Az erre alkahuus anyagok.at t Ap szer e k ne k. nevezzük,
és azoltnt saját tcr1nészetes orszúgaikhól u. 1n. a növény- és állat-

söt néha az ásvimyországból is merítjük. Az átsajátitúsi tényt tú p- ·
lálkozúsnak, a testrészeeskék elkopúsának és pótl:\simak tényét
pedig 1 miv~l az úllati test és a killvihlg anyagai közt folytonos
csere· foly, a u y a gc s e rének: nevezzük. Az állati te8t növek.cdés!J

idejében a felvett tápszerek mennyisége többre rug az elhasznált és
k:ikiis;öbölt részek: n1cnnyiségé11él; a növés bevégeztével azonban
egyensúly Ml be a fölvett és kiküszöbölt anyagok mennyisége közt;
és később az élet hanyatlása felé a kiválasztott anyagok többre menncit:

11

f~lvettcknéi, iuig épen ez által a szervezet annyira kimerül,

hogy müködései megszünnek, azaz halál all be.
A túplitlkozás különböző folyamatokat foglal magában. Az áliati· testbe fölvett , tápszer gyanltnt szolgáló, ah:rir szilúrd, ak.ár
folyékony anyagok legelöszőr is az emésztési folyamatnak vagy rövidebben emésztésnek vannak alávetve, hol a szilárd anyagok
folyó állapotba mennek át, a táplitló részek a kikiiszöbölendőktöl
l~Ulön vúlasztatnalc, és vér, izo111, csont sat. képzésére fordittat~
nak. A maraclvúny, mely részint az újulást kivúnó test részeeskéiből, részint különböző ugynevezett e 1vá1 a sz t ás i folyam a tok
által a vérből választatott ki, kiküszöböltetik. A légből, mit az
állat belehel , a test gázalakú anyagokat vesz fel és ad ki , s ezen
cselekvény képezi a táplúlkozási folyamat harmaclik részét a 1égz és t. Végiil az emésztési folyamat által elökészitett folyékony
t•lpláló anyagok az edényekbe felvétetvén, azok 1\rama •iltal a test
minden részeibe elvitetnek, mely vérkeringésnek ueveztetik.
Ezen négy folyamatot, az arra szolgáló szervekkel együtt, ha bár
röviden is, de közelebbről érintenünk kell.

A.) Emésztés.
Azon folyamat, mely últal a tápszerek túpláló részei fcldolgoztatnak , és vérképzésre elökészittetnek, a t ú p e s a torna kü-

!
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lönbiiző üregeiben, a gyom o r b a n és b e 1e k be n mén véghez.
Bár mennyire különböző legyen is a kiilönböző állatosztályoknál
ezen hlpesatoma szerkezete, mindamellett is a legalsóbb képződésü

úl!atok közt sincs egyetlen egy is, melynek gyomra ne volna.
A túpszer a sz.íjba tétetvén, ott nyállal megneclveztetik, s a
garaton, b t't. r zs ing o n út a gyo1uorhn. csúszik. A b:.lrzsing non1
·ntindig egyenlő út1néröjü szíilc csü; hanc1u néha 1nint a inada~
raknúl ineglehetö8 tc1:jcdc!mii tön1lövé öblösödik, mit ·b'e gy~
nck ncvezfink ; itt„idüznelc előbb a 111agva1c n1indatltlig, míg 111cgpuhulnak, s csak. azntún jutnak. a gyon1oi·ba. Ott azh\n. rögtön
rnegkezclődik a tulajdonképi emésztési folyamat, titpanyagokra hatása kővetkeztc!ben egy sajátszerü folyadéknak a gyomor ne cl vnek, mely a gyomor belfclületét bevonú mirigyekből vúlasztatik
ki. Az emésztési folyamat néhol vagy a gyomor erősebb mozgásai
által, (mely mint a madaraknúl, erősebb összelmzód{tsai folytún a
túpanyagokat szétzúzza innen zúznak: neveztetvén - ) vagy
inint nén1ely héjanczoknál és puhányoknúl a gyo1norban levö érdes

aprózó szervek által gyúmolittatik.
A tápanyagok az emésztés últal pépszerü tömeggé, t ií p k ev e rék: k ú - e111, chy111us - vúltoznalt tit, 1nely a tápszerelc ter·mészete szerint különböző. Ezen túpkeverékképző folyamattal - chymifieatio - az alsóbb rendü állatoknitl, pl. habarezoknú1, bo1nlaszokn{tl, s a puhúnyolt és férgclt neh~\nyainál á.z en1észtés be van végezve, s ezen péptörneg kering a testben. Más· {dla~

toknál ez körmozgás itltal a vékonybelekbe vitetik, mik
a gerinezes úllatoknúl különböző irimyban megmeghajló vékonyfalú
szük csövet ltépeznck; a gerincztele·n, különösen az ízelt tillatok:nál egyszeríibbek , hosszasúguk a túpanyagolt tern1észete szerint
változó, a növénycvüknól nei.;ezetcscn -sol~kal hosszabb, mint a húsevőknél.

A vékonybelekhen bizonyos mirigyek behatása folytán,

·1ni11ük a inúj, 1nely az-opét,

s a. hasnyúl1nii·igy„ mely a

ha s ny á 1 a t vidasz\ja el, melyek a tápkeverékkel összeelegyiílnek,
a túpszerek feldolgozása bevc!gződik s a valódi tápanyag· tökéletes
, elvúlasztúsa rncgy véghez egy tejszerü folyadék 1ninüségóbcn, 1nely

·t ú Jl ny i r k na k -

ehylus

neveztetik. A túpnyirk, mely kicsiny,

szintelcn, k.issé lapitott alakú tckécs1rékböl .yan összett~Ye, a légzés

· ·által nem vitltozik út, hanem sok állatnúl mint ilyen futja be a
·testet. Ez nzonban csak a rovaroknúl, rúkoknál, nchltny ·féregnél

·s a puhúnyok legtöbbjeincl iörténik igy, a többi.>illatolmál ellenben a tápnyirk apró edények últal, mik nyirkeclényoknek
neveztetnek s a tiLpcsatorna falain mindenütt el vannak tmjeclve s
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a visszerekkel összeköttetésben állanak s lefuti1sukban ezekkel kiilönféle mirigytömegekot képeznek, fclszivatik, a vérbe, ömlési cserchahí.s folytán átszivúrogvtí.n Atvitetik, hol az keringés k.özbcn n
test által áthasonittatik. - A tápanyagok azon része, mely a tltpnyirk képzőcléshez fel nem vétetett, a vastag be 1e k be mén át s
innen bélsár nlakjúUan kiürittctik.
A gerinczes állatoknál az állcsontok legtöbb esetben kemény
vágó iuüszerek.kel, fogak: k. a l vannak cllútva és ncn1 ritkán, mint

sek. és hegyesek. , n1int a 111acskánitl, vagy a széles és shna. rág~

1

l

1

laptól a hegyesig minden közép fokot képeznek; gyökeriikct illetöleg azonban közös jellegiik az , hogy gyökereik sohasem cgyszerüek, hanem két, három ágúak, mi által nemcsak hogy erősebben
mcgszilimlulvak, hanem a rúgásnál keletkező nyomás által a fogmederbc mélyebben be nem nyomathatnak. A rovarovőknél ,a zápfogak több kúpalakú éles csúcsokkal vannak ellátvn, melyek ugy
helyezvék, hogy minden egyes fog csúcsai az ellentétes állkapocs

n n1adaraknál ús teknönczöknél szarufélc burokkal vannak: bevon-

1negfclclű fogUuak xnélyctlé8eibc pontosan beillenek.; lnig a tulajdon-

va. Nehimynál a czetek köziil fogak helyett hosszú hajlékony szaruföle lemezesoportot - halhéj - tahllunk, melyek nem annyira
rúgásra, mint inkább szita gyanánt szolgálnak, mikor t. i. n szájukb11 vett tengeri vizet kifújják s a halak bennmaradnak. A gerinezes állatok közül kevés van olyan, mint pl. a hangyász, melynek. épen senuni foga sincs. Azonban habár foga van is, nem minden gerínczes rágja 1neg táplálékát, hane111 sokan közUlök, mint
pl. n madarak legtübhjei , 11 teknönczök és czotek vagy egészen
nyelik cl, vagy fogaikat n1artalékaik 111egfogúsára és biztositására
haszmlljúk. A fogak alakja és beállitása a gyíkoknál, békaknál,
krokodiloknúl s a halak lcgtöbbjcinél csaknem mind egyforma, s
csak nchimy ri\jafélc halnak vannak csontos kövezeti fogaik, melyekkel n táplálékúl szolgáló puhányok kagyló tekenyeit szétzúzzák.
Csaknem egyedül az emlős :illatok rúgják meg valódilag tápszereikct, mihez jól kifejlőclött, azonban alak, rend és beállitús tekintetéből igen különbüzü fogaik vannak. A fogakat legtöbb esetben három f'\jtákra különböztetjük meg s ezek: metszőfogak, szemfog a k és z ic p fog a k, mely ntóbbiak közül némelyikek pofa fog akna k is neveztetnek. A metszüfogak a száj előterét foglalják
cl, rendesen egyszerüek, s legkevésbé változékonyak, véső alakúak, felső szélük metsző, s kizárólag a ttípszer megragadására
szolgiclnak , hosszú agy a r b a csak az eleföntnál mennek át. A
szemfogak kúposak, n többiek felett kiállók s többé kevésbé görbülttek, s belőlük mindegyik állkapocsban jobbról balról csak egy
egy, tehát az embernél négy van , gyökük ép ugy mint a mctsző
fogaké egyszerü, a ragac1ozó áll11toknál támadó fegyveriil szolgál-

képi ragadozó állatokmíl a pofafogak ·oly módon vannak oldalt öszszenyomva, hogy azok éles szélt nyernek , és mivel a felső és alsö
sor fogai oldalaikkal ugy jönnek össze mint az olló két lemeze, -

nak., a növcinyevüknél vagy egészen hiányoznak., vagy ha vannak
inint a vaddisznónúl, szinte tú1nadó és védő fegyverré vannak 1ueg·
nagyobbodva s alak.Hag is megváltozva, rúg~\sra azonban ne111 hasz·

nálhntók. A zápfogak alak és beúllitás tekinteteből nagy különbséget mutatnak; ezek a legfontosabb fogak, mivel ezekből az állatok
élctinóc\jilra és helszerkezetdrc lehet következtetni; ezek vagy éle-

a tápszert könnyen ketté1uctszik. A növénycvök:nck:, k.i.Uünöseu a
kérödzüknek, né1nely vastagLörüekncl~ és örlöknck: 1nalo1nkö felit]ctéhez hasonló ércles-sik zápfogkoronájuk van, melyek közt a fü-

veket és leveleket megőrlik. A hús és növényevő állatoknak, minők az cn1bcr, a 111aj1nok: sat. zápfogaik koronájún üregek van-

nak, mik a vegyes tápszerek clapróz{1sára alkahnasak. Végiíl a
zápfogaknak metsző és szemfogakkali egyesülés-móclja kitiínölcg jellcgzi az egyes családolrnt és fajokat, sőt maga a fog finomabb hclszerkezetc minden úllatcsoportnál oly sajátságos és változhatlan
szabályoknak van alúvetve, hogy valamely fogtöredéknck górcsö
alatti szemléletéből biztosan következtethetünk azon állat szerkezetére, mclytöl az származik.
:i\Iindazon úllatoknak , melyek táph\lékukat valóstiggal mcgrúgjál\:, a száj szomszécls~ígában különös n1irigycik. vannak, ll)ik
Sf\ját folyadékot, nyál a t választanak cl , ez n rágásnál n tápszerrel össze elegyül s annak lenyelését megkönnyíti. Azon allatok közül, melyek tápszeriiket nígatlanul nyelik le , egynek sincs nyálmirigye. I\Iiután a tápszer megrágatott és nyállal elegyült, mit
be ny á 1 az ásnak: -

1
!

insalivatio -

nevezünk: , a nyelv által

hátra tolatik s a túpcsön átagyomorbn megy, mit lenyelésnek
- deglutitio - mondunk , itt kezdődik aztán n fenntebh leírt
c1nésztési folyan1at.
Azon módszerek s eljárúsok, melyek minden áll11tot arra útalnak: , hogy tápszcrét iucgkercsse s ennélfogva incgn1aradúsát biztositsa, igen kiilönbüzök:. Csak. az en1bcr és iuajo1n azon egyedüli
tcremt1nényei az állatországnak:, n1elyek: táplálél~aik. inegfogúsára

kezeiket használják. A

növényevők

n fü és levelek megfogásitra

ajkaikat, nyelveiket, vagy egyszerre inindk.ettöt használják: ; a
ragaclozókntil a tápszer inegragadá.sára az állkapcsok , a fogak és
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lcginkúbb ezen czélra egész k.ülönöscn :;zcrk.ezctt hosszú éles és
1nozogl1ató karn1ok: szolgálnak. RüYid nyaka és hosszu agyara. n1iatt túplúlékát a földön szájúval inegfogni ncn1 képes elefánt e czélra
orrmftnyát hasznúlja, inelylycl ételét és italát igen ügyesen szájához viszi. A harkályok: hosszu, csontos s végén ecsctszerü nyelvükkel keresik k:i a rovarokat a fák ürcgciböl és hasadékaiból , a hüllük közül nétnclyc1.: :;zintc nyelvüket hasznúljúk túplúlt:Ji.uk iucgkcrcsésérc, inint pl. a chnnu1clcon, iucly a legyeket incgvastngodott
Ydgíi s ragadós anyaggal bevont, 2-3 ujjnyira kinyujtott nyelvével fogdossa ; az osztrigúk a, vízben fcldjük közcigeti) itllatokat
tckcnycik küzé zti1:júk , s így hiztositjúk rngaclonuínyukat. A habarczoknak. incsszo kinyujtásra képes ka1:jaik. vannak, n1clyckkcl
az apr6 úllatok.nt ~ítkarolj<'tk; a fostünczöknck szájaik kljrül szinte
hasonló, süt iuég szivú niirigyckkcl cllútott ka1:jaival találko2!unk:.
liz úllatok közül ncluínyn::ik:, n1olyck tApszcrükct ncn1 egy l\:önnyen hozzáférhotö helyek.ről szerzik be , különös iníiszcrc van a
fúrásra, igy fú1:ja n1cg nchúny puhány rcszelöszcríi 11yelvévol tnás
állatok héjait, melyekbe aztt\n behatol s testüket kisziv:ja. A rovaroknak ezen czélra szívó orrn1únyol\: vagy kinyújthat6 nyelvük. l\:épében ld.llönhözü fúró szereik. vannak. ; a gyürünyök k.öziil nén1clyeknek , n1int a nadúlynak szivó 1nüszerük van , n1ely nen1 csak.
légüres tért eszközöl, hancn1 a hürün sebzést is okoz , n1eiyen át
1nás állatok: vérét kiszivja; végül k.ülünhözö gúrcsöi ·itIIatok. sz{~juk:
körül szöröli.:1\:el, pillúkkal vannak cllútva, n1clyek. n1ogszünés nélk.üli forgúsuk: últal örvényt k.ópeznck, s ez últnl a nálul\:núl inég
apróbb úllatol\:nt, vagy t:.íprészecskékct körükbe vo1~júk.
1\Ieg1narac1úsához ha 110111 inindcn úllnt is, dc bizonyosan a nagyobb rész vizet szül\:ségel, n1ely az t:Jetnedv képzödésncI\: k.özvctitö közege, s ezt vagy a túpszerckbcn, vagy pedig l\:ülön veszik
inaguI\:hoz , 1ninek. a inúdja aztán l\:lilönhözö. Nén1elyck: ugyanis
a vizet száju1\:I\:al szivj:.ík , iniut az öl\:ör; inások nyalják, inint a
kutya; a 1nadarnk: n1egtöltik csorrukat vizzcl, fclc1nclik fejeiket,
mikor is aztún n viz esorrukból 'begyükbe foly. A lcgalsóbh úllntok közül többen a szájon, tapogatókon s az oldalt levli likncsokon át töltik incg testüket, s ezt l.:oronk.int a valódi l\:ivezetö úton
üritgctik. 1\:i ; a vizi puhányok l\:ülönLüzö nyilások.ou k:Úlön üregek.be, vagy a scjtszövetbe veszik fel a vizet, 111ig n1ás úllatok:,
mint n halak legtöbbjei , a test foli\letén levő likaesokon út n YÓr·
edénybe bocsútjúk. Egész bizonyossúggal nen1 lehet ugyan nicghatúrozni, hogy a vizi állatoknak tápszerükhüz van-e vizre szü.ksé-
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gük, annyi azonban bizonyos, hogy tiipszeriik lcnyelese alkalmával egy egy kis vizet is mindig kell lenyelniük.

B.) lérlrnringés.
A túpkeverék- és tápnyirk képzödes iiltal készlill liLpnedv az
Altalános ncdvtö1negbc ön1lik, 1ncly áran1itval a test 1nindcn rCszét
flt inog átjú1:jaJ inint a n1elyhől 1ninclcn szövet képzödik s folytono·
san l\jittatik. Ezen nedvtü1neget szélesebb értclen1ben v t; r h e ltc -nevezzük, n1ely vcgyalkatút és szinét tekintve, az állatűrsztlg- ldllönböző csoportjainál igen különböző. A haharezoknál és bomlaszol\:n<.'t.I ugyanis csak táp lt e ver ék. e t - chy1nns - , a-puhányok és ízelt tilltttok legtühbjeinél múr táp nyirkot - ehylus -.,
a i;nagasahb szei·yezctü íillntoknál azonban már tnlnjdonképi vért
találunk.
A vér eseppfolyú, víznél súlyosabb, legtöbbnyire ".ilágos csercsznyesziníi, igen kevéssé úttctszö folyadék, inely nuhelycst az
állati test köréből kilépett, sürübb folyúvú, koesonyaszerüvé nílik,
melyből végül merev, tömött , legtöbbnyire sötét vörös tömeg -v.é r 1e p én y s egy inegichetüsen világos, gyenge sárgás "szinü
folyadék - vérsavó - viLlik ki. A vér folyékony része plasma - n1i'ts alkatrészek inellctt tnég a vérnek 1negalvúsra_ k.épos
anyagait is tartahnazza, inég pedig oldott állapotLan_, ezen _anyagot roston y á na k. nevezzük, n vél' 1negalvús:.í..t ez feltételezi. A
vér lepény lcgfökép ezen rostonyiiból s nz e közzé zárult vér s ejte k hő l képződik, egyszersmind kisebb nagyohb menynyi~égü vérsavóvnl van átitatva.. A vér s uv ó pedig nc1n inús, inint vérfolya~
dék , melyből· n fchérnye egy része , rostonyn képében kivált.
A vérnek. igen lényeges all\:atrészeit képezik a vérscj t_ck,
inelyelt vagy szincsek vagy sziutclenck. A szincs vérsejtek. az en1.bernél és az e1nlüs tdlatoknál 1\: o r o n g a 1 a k: ú a k ,. s minthogy
lapjaik közepén be vannak mélyedve , egyszersmind kettős homorúak.. Ezeknek sz{nna nn1u'Ll nagyobb, n1inél 111agnsabl> fok.lt az. úllat ter1nészetes 111clcgc, ez okból tehát sz;_í.tnosabhak_ a n1adarak,
n1int a c111lösUk vérében s czc1.;:ébcn is1nét szún1osahbak, 1nint a halak.éban. Nagyságukat illctillcg a 1nadarak<.:i és halakéi nagyobbak.
az emlösöI\:éinél s alak.juk.ra nézve .inkúbb t oj :is a clo k: v~gy
kör ő ez a ln k ú a k, lapjaik is domborodottak , a hüllőkéi azonhan legnagyohhak. A vér szine, rnint mondók, igen különböző, a
gerinczes állatol\:núl élénl.;: piros, né1ncly gerincztcl?neknél, n1int a
rákoknál és puhúnyoknál egészen vagy csakne1n szintelen 1 a fér-

a
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geknCl és tilsk.önczöknél sárga, narancs, piros, ibolya, lila , vagy
épen zöld szinii.
J.\. vdr jelenléte a test tnindcn részében lényeges feltétele az
állati életnek; iniért is iucgszünés nélküli árain folydogld az c1nésztési szcrvck.t<Jl a test felület legtúvolabhi részeihez is; s azon alkatrdszck:, inik táplálásra ncn1 fordíttatnak:, a haszonnélkülivé
vált és újúlást szükséglö részccsk.ékkel clegyiílvc onnan isn1ét viszszatérnck , hogy ez utóbbiak. a használhatlanoktól - n1ik kiki.iszüböltctnck: - clkülünöztetvén t'tj t~'tpnyirkkcl clcgyüUenck, s ezt az
útat fnssáh: ineg , - 111i vér keringésnek neveztetik.
A vérl~eringésrc szolgúló edények kétfélék:, u. 111. ü t ere k és
v is szer e k: ncn1 n1::\sok, n1int faszerítleg széb:\.gazó ruganyos falú csövek. Az üt erek - arteriae - falai vastagabbak. n1int a visszcrek:éi a bennök foglalt vér 1ncnnyisége szerint k.itúgulnak: ·vt;gy
összehúzódnak, a vért a ltözpontról a környi részekre viszik s
szétosztjúk azt a test n1indcu pon~jún, n n1cnnyibcn inindig ltiscbh
és fino1nabb ~\gacskúkra oszolnak. A v is szer e lt - venac vékonyabbak, kev<lsbé ruganyosak , többen közülök billentyükkel
vannak e!h\tva , mik a v<lroszlopot feltartóztatjick , a mennyiben
azoknak csak a környi részektől a központ felé folyást engedik
1ne0'
a1)rÓ á(l'acskák
és törzseh: egyesülése
által isn1ét összeo ' if)"en
tl
0
'-'
jönneit, n1olyek: végül a vérkeringés központja közelében egy, vagy
k.cvés szá1nú fötörzsbcn l\jra egyesülnek. Az literek és visszerek
vékony YL:gci igen finon1 és gyönge edényeit hálózata últal ugy
nevezett haj sz á 1 e cl én y e k lt é egyesíilnelt, ezelt ugy t'tt n1eg áthatják a test minden részét, hogy abba csaknem egyetlen egy ponton se1n szúrhatnnlt a nélltiil, hogy vér ne scrkcdnc ki; feladatuk
az, hogy a tápnedvet a szerves sejtekbe szétoszszák , hol minden
lényeges t:\plúlitsi folyamatok, minők t. i. minden szerv és szövet
t:.ípszerelésc és növekedése, az epe, tej és nyúl sat. k:iképzöc1ése,
az elhasznált részek eltávolih\sa s azoknak újakkal pótlása, szóval
:.ítal:.íhan minc.1azon vúltoz{tsok. véghez mennek, ini által az ii. teres
vér fekete visszeres vérré s cnnelt ellenében a légzési szervek hajM
szálec1ényciben a visszeres vér :i széneny clvon:.ísa által is1nét élénk
bihorvörös ütercs vérré vúltozik át.
Az alsóbbrenclii állatoknál, melyeknek véredényeik vannak,
a vérkeringés nchány föbh edénynclt alkaln1i összchuzódásai :Utal
okozta tik; a gyiiriinyöknél ez az eset. A rovaroknál a hút hosszúM
ban egy belülről billcntyiikkel ellátott nagy edény van olyan késziilékltel, hogy az edény összehuzódúsúnAI a. vér csak a frj felé
áramolhat, honnan ez a testbe eloszlik s a háton levű edény olda-

„

l

lain találtató hasadékokon i<le újra visszatér. l\Iinden magasabb
ren<llí állatnál a szív azon központi szerv, mely a v?rt az iit:rek
:\Ital a környi részre haj~ja és azt visszatértében a VJSszerek altal
isniét fölveszi, a szíven tehát n1inc1en vérmennyiségnek lteresztt~l
kell haladnia.
A szív kúpalakú üres izom, az akarattól egészen független
szabályos időközökben kitágúl és isn1ét összehuzódik, s vag~ egy
iire"'ből áll
vao·y válaszfalak - sövények - :iltal két, harom,
"
'
" oszlik, melyek: a légzés szerve1tre1. oss~e
„
l~u"tt:vagy négy üregre
tésre nézve nagy jelentüségüelt s az ezen szervel(ben foglalt ver
minőségének tekintetéből valamely állat magasabb vagy alacsonyabb ltépzödésének felelnek: ineg. Az en1l~sök és n1a~:a~~ak: ~zívc
e "Y fUo·o-élyes sövény által li:ét részre osztat1k, ezelt kozul nundeo
00
•
1
.
„
nik is1nét két egy1nás feletti üregre oszhk , ugy 1ogy negy ureg
.van jelen, 1nelyelt közül a ltét felső szívpitvarnalt.' .a ltét
alsó ~ z ív gy o n1 r o e s na lt neveztetik: a hüllöltnél két sz1vp1tvart
8 egy szívgyo1nrocsot , a halaknál csak egy szívpitvar~ ~- csalt ..egy
szí\·gyon1rocsot találunk. A pitvarolt egy1nással se1111111 o?szekot:ctésben nincsenek, (kiilönben ez az eset a gyornrocs~lrnál !S). a vert
a testből és a légzési szervekből fogadják be, s a VJSszafolyas meggátlása tekintetéből hillentyiivel ellátott nyiláson át · az. al.~ttuk
fekvő gyomrocsokba bocsátják, mire ezek a ben'.~'.uult ~ert ussz~
hnzótl{cs által a tildökhe és az cgesz testbe h"JtJak. l\Iiml a .lrnt
pitvar, ugy szinte n1ind a ltét gyon1rocs egy időben tá ~ u l lt l dia s tol e - és h Ítz ó cl ik össze - sy s tol e - , mdrnck egyni{lsután ltövetltezése teszi a sz ív v e r és t. l\Iinden szívverés. li:ét
mozzanatból áll, t. i. a szívgyomrocsok kit:ígulásából és a p1tva.rok összehuzótlásáhól, ezt a kiilönböző állatcsoportoknál süt ugy~n
azon faj egyes egyéneinél kor , nei~, és egés~séges. áll~pot szerm'.
kiilönböző időközüeknek tapasztalJUk. Felnőtt egcszscges ember
ériitése egy perez alatt remlesen 70.
„ .
Négy üreges szívü állatok vérkering~se k?vetkező.; kcz~luthk
a bal szívgyomrocsban nnnuk. összehuzóda.sa ~~ovetkezteben,_ 1nne;1
a vér a fő ütértörzsbe a fii g g érbe haJtatik , s ennek elágaza.sain az egész testbe s:zétteijed s eztán a h'.\Íszál~dé~yek. seg~lyé
vel a visszerekbe gyiil, ezek által a szívhez V!Sszavitettk, e? .a JO~b
pitvarba ömlik mely a vért a jobb szívgyomrocsba hocsatJa ; ·mnen aztán mús ~sapat ütér t. i. a tü cl ö üt erek últal a tüdőkhe
hajtatik, onnan a t ü cl ü v is sz e r e k b e gyíil össze s cze.kből a
a bal szívpitvarba n1én, i::nnét innen ~ bal szivgyo~1rocs?a JUt, t;há.t újra oda, honnan kiiudnlt-. A vér tehát e s,zermt. ketszer mc.n
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út a szíven; az első Vér kört az egész testen keresztül' nagy v é·r~

_;_ tracheae - vannak ellátva , melyek 11 test belsejében eliignz•
nak s a test oldalain ap1·ó szi~jacsokkal - stigmata - nyilnak.
Vagy különös szerv, t ü cl ők által tfü'ténik 11 légzés és ez áta]ánosabb , közönségesebb.
A tii cl ü egy pár S[\játsúgos szivacsos, vagy sejtes nagy-tömlő
alakú szervböl áll, ezen szervek: annál többszeresek:, ininéLn:t'gyo_bh
a légmennyiség, melyet fel kell venniök. Az alsóbbrendií gerinczeseknél azonban a tlidö csak egy szervből áll , a magasabb osztályúak_nAl azonj)an ezek. párosak:. A tii.e.lök a hordúk. ítltal övezett
111ellüregben fck.üsznek. , iuindenik. fél a gcrinczoszlopon , a szív
pcclig a két tiiclü között van helyezve' A tüclök a földköri léggel
a 1ég e s ö Altai állanak összeköttetésben; ezen utóbbi egy porczos
gyiirükböl összetett cső , Inely a szájüreg hátsó alapján veszi lte31clctet, s jóval alább két úgra a hörgök re - bronchi - oszlik,
melyek közül mindegyik egycgy tüdővel áll összeköttetésben, késGbb. nzouban szá1ntalan úgacskitkra oszlik szét, 1nclyek az egész
tiidö-tömcget áthaljúk. A magasabb rcmlíi úllatokrn\l a tüdők és a
sziv a mcllüregct töltik be , mely a gcrinczoszlop alsóbb iyei által
zárt hasiiregtöl egy húsos vúlaszfal, a melliircgbe bóltosuló rekeszi z o m - cliaphragma.,- által vúlasztatik cl; a mellüregbe egyetlen
egy út a légcsön át vezet.
A légzés erömilvezctc kövctkczökböl áll: a mellüreg legclöször
11 bordák emelkedése által tágúl ki, melynek ívei terniészetcs helyzetben kevéssé, a rckeszizo1n összehuzódásánitl azonban jobban lefelé hajolnak, a rekeszizom boltosulata pedig ekkor befelé a mellüregbe kissebbül; ezen kitágulás által feltételeztetik a lég beúramlása. a légcsön át és a tilclök a benyomult lég által annyira kititgúlnalt, hogy az egész kitúgúlt tért betöltik; a rel\:eszizom ismét
bcidló elernyedése s 11 borditk sülycclésc után a mellüreg· összehnzódik s a lég atüclökböl kihajtatik, mely utóbbi cselekvényt kilégzésnek ~ exspiratio - , az elsőt ellenben belégzésnek inspiratio - nevezzük. A. mint már most a szivacsos tüdöállomány
a lég által kifeszül: a szivböl beléje hajtott vér a fölclköri lég élenyével_ olyan -érintkezésbe jö, hogy annak: szUltséges i~cáhatása·meg
történhetik.
A- v-izi itllatok. légzési_ készülélre· n{{ts n'emü:, a nienriyiben a·zo~
feladatuk van, hogy " viz últal erömüilcg beszörbölt fölclköri 'léget
ettől elvonják; az erre szolgáló szervek kopoltyúknak neveztetnek, s részint mint némely tengeri férgeknél s a puhányok nagy
részénél finom bojtoeskáLúl és rugonyokból, melyek .a testen kívül· a vizbeµ úsz~1ak, rdsz~~t mint a :halafy.nit.l panltáil;Vokllál s. a

p :í ly á n ak, " másodikat a !fülükön át ki s v érp ál y án a k, mind
a kettőt cgyiitt egész vérkeringésnek nevezzük. A szívelte-·
hát ugy lehet tek.intenünk:, 1nintha két szív volna egygyé összenőve, 1niYcl a kis vérpúlya valóban a vérnek. a szív egyik oldahiról n1ásikra átrncuete közt fekszik:," csak. az ébrény időszakában
van egy nyilús a k.ét szívpitvar k.özött, 1ncly a légzés kezdetekor
bezúrú!. A hüllőknél, melyek szívének két pitvara s egy gyomrocsa van, a visszeres vér a testből az egyik s a tüdökhöl jövü
vér a másik pitvarbtt vétetik fol, és mind a kettübül hnjtatik a
gyomrocsba, melybiil aztitn ezen elegy ugy a testbe, mint a tiiclőkbe jut, s mivel itt egyszeri keringésnél az egész vértömcgnek
csak egy kisebb része jut a tiiclükhöz , azért töké 1et1 e n vérk e ring és ne k: neveztetik. A k:rokodilok.n~íl a szivgyo1nrocsok. el
vannal( ugyan külUnözve, és mind a két pitvarból jövő vér elkü~
lönitve tartatik , azonban ezután csak.ha1nar üsszc elcgyiH az egy
külön ütér közbcjárás:t által, mely a tüdöütérbül ered s a függérbe nyílik.
A halak vére, melyeknek szíve csak egy pitvarból s egy
gyomrocsból áll, azonnal a k o p o 1tyúkhoz, mint a halak legfőbb légzési szervéhez hnjtatik: , innen szétosztás végett az egész
ütér rendszerbe cltei:jecl , és végül a visszerekböl a pitvarba térvissza, egész pályafutásában tehát csak. egyszer 1nén At n. szíven.
A pank:ányok: és 111ás héjanczokna1\: , 1nint szinte a puhányol\:
közül többeknek egy gyomrocsú szívök van pitvar nélkül, az utóbbiak közül azonban nehúnynak egy, vagy két pitvarú szíve van,
1nik néha ugy cl vannal\: cgy111ástól különitve , hogy ugyanannyi
külön szívet képeznek; ez az eset a festönczökné]. A sugitr :illatokhoz tartozó tüskönczöknek cső alakú szívök van.

C.) Légzés.
A vérnel~, életi ereje fenntartásának: tekintetéből a földk:öri
·Jég vagy szorosabban véve a lég élenyénck befolyása alá kell vettetnic, hogy abból bizonyos anyagok, melyeket n vér, keringés közben felvett, elvonassanak, vagy más szóval a fekete visszeres vér
"biborvörös üteres vérré vit!tozzék át, mi a felesleges széneny elvonilsa által történik. Ezt eszközölni a 1 é g z é s és 1ég z és i sz e rv e k feladata. A légzési szervek különbözök. Azon állatok, melyek
·szabad légben élnek és tenyésznek, minők a rovarok s nehányan
a pókok közül , cslirendszerrcl, az ugynovczett 1ég e s öv e k k e 1
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lanak s mindig ugy helyezvék, hogy a viz szabadon hozzájuk juthat. A mélyebben lakó vizi állatoknál, mint a haharczoknál, bom'
laszokn:H s nchány puhánynál a pi 11 a szőrök mcgsziinés nélküli mozgása által történik a légzés, melyek ép ugy bevonják a

l

légzési szervet, 111int a test inás részeit, s az általok okozott

ll

árain~

lások által, a tápszercken kiv!il , mindig újabb í0abb légtartalmú
vizet visznek az állathoz. Van sok olyan vízben élő állat is, minők a czetek., né1uely rovarok és puhányok: , n1elyck. nc1n a viz
!cvegöjéböl, hanem szabad füldköri légből táplálkoznak; ezek légzés végett időről időre a viz felszínére jönnek, vágy kijlőnös készülékkel vannak ellátva, melynek segélyével a viz mélyére bizonyos mennyiségii légkészletet vihetnek le. ·
A lég éltető befolyása a vérre, annak élcnyébcn fekszik , moly
belégzés uhín bizonyos vérallrntrészek széncnyérc élenyitüleg hat,
azaz a szénenyt szénsavvá vtJtoztatja , incly a belégzésnél a fel

nem használt légenynycl, s a szinte fel nem használt éleny csekély mennyiségével vízgőz társaságában kilcheltetik, Zárt térben
lakó állatok légzésére ez okból koronkint lég újitásra van szükség, hogy az életmüköclésrc szükséges mennyiségii élenyt megkapják s az életet veszélyezö szénsav összehalmozóclása megakadályoztassék. Az éleny belégzésénck követlenül szembe ötlő hatása a
piros vérii állatok vérének szinváltoúsában áll, a mennyiben annak: színe, a légzési szerveken átmenet k:özben igen sötét bibor~

vörösböl,

1
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a tüdőkbe jutott vér szún1ára. A légzési és vérk:eríngési rendszer

egyesült müködésétül függ valamely állat különös hömérséke, vagyis
az ngynevezett id 1a ti me 1e g , és ez ama müköclésekkel e"yenes viszonyban áll. Sok állatn'ál, pl. a madaraknál és az emlGsök
Jegtöbbjeinél ezen meleg a kii! hőmérséklettől egészen független, a
ma~ara:mál C. s~crint
41,5'', az cmlüsöknél
35-40"-ra rug, s
ez 1gy all a leglndegebb éghajlat alatt is; ezen állatok m e 1e gv érli e k ne k neveztetnek. Ellenben a hüllők, a halak, s a legtöbb

+

+

alsóbb rcndií állatok egyenlő hö1nérsék: birtokJ~ísával nem dicselcecl„
hetnek, és saját n1elegük is-/- 1--10 11 e. között ingadozik' ez még

a környezet hőmérsékc által is változik, s némelyek megfagyhatnak a nélkíil, hogy mcgdöglenének, az ilyen fajták hiclegvérü
:í 11 a toknak neveztetnek, s tnindőjölc szivénck oiyan szerlcezete
van, hogy az abba behatolt vérnek csak egy része bocsiütatik a légzési szervekhez. J\[ivcl a I<lgzésnél a széncnynck szénsavvá élenyii~

lése ugyanegy folyamat az elégés fulyamit ml, tehát meleg képző
déssel van összekötve ; az állati meleg fokát a légzés élénkségétől
méltán származtathatjuk. lfogy valjon a táplálkozás általában véve
és az áthasonitás, mely szerint a folyékony anyagok merőkké változnak, az állati n1clcg fenntarhlsltra. s annak az egész testben törw

ténö egyenletes szétt01:jeclésérc

minő

különösebb befolyást gyakorol-

nak:, arról iuég ez ideig biztos Ó8 teljes tudomitsunk: nincsen. Né1nely

magasabb

képzűdésíi

mclegvérii állatok téli alvását,

minők

a

havasi tnorga, 111edve, denevérek sat. sajút szervi olcaikból nem

Yilágos skárlát vörösbe mén át ; a nagy vérpályánál

tudjuk ugyan kimagyarázni, azonban az azzal kapcsolatban álló tii-

ugyanis a világos vér az litereket, a sötét peclig a visszereket

nctck, a tápszer nélkülözése , a csak igen hosszu iclök:özökben tör~

foglalja el, a kis vérpályánál ellenben ez forditott viszonyban
törtónik.
A különböző :íllatfajok által belégzett fölclköri lég mennyisége
különböző s a légzés menetétől függ ; ez a madaraknál sokkal
élénkebb, mint az emlősöknél; s a hüllölmél és halaknál lomhább,
mfüt ezeknél. Az :íllat ereje és tevékenysége a légzés különbözo
élénltségétül né111ilcg függésben van. A légzés és vérk.eriugés kül~
csönös befolyással vannak egymásra. Ha a szív izmos , vagy a yér
gyorsabb oclafolyására, hogy annak erősebb felhasználását pótolja,
erős mozgást kíván:· akkor a légzésnek aránylag meg kell gyorsabbúlnia, hogy a tüdőkhöz jutott Yértömegre szükséges mennyiségíi
lég hathasson, ezért áll be a szívdobogás az izmok szokatlan megerőltetése után. Ha ellenben a légzés gyorsúl, akkor a vér az éleny
erősebb reáhatása következtében izgatóbM válik s a vérkeringés
gyoi:sabbúlását okozza, s ez okból nagyobb mennyiségű élenyt kíván

ténö légzés, az állati meleg alábbszállása s az életmiiködések csaknem teljes megsziinésc a fentebb monclott törvény helyessége mellett
kiáltó bizonyságokúl szolgálnak,
Az állatok légzése lényeges bcfolyitst gyakorol azok fajsúlyára
is, s ez által azon képességre is, mclylycl a légben s a vizekben
tetszés szerint magasra cmelkeclhctnek, vagy mélyre s!ilyedhetnek.
1\. inadarnlc és rovarok. légzési n1iiszcrci e tekintetben (nagyobb

mcnnyiségii léget önkényesen a testbe bocsátni) egészen kitünök;
a maclarak az altest üregébe és a szárnycsontoklm benyomuló nagy
tömlőkkel, az úgynevezett 1ég t ö ml ö k k e 1 vannak cllíttva, és a
rovarok az egész testen át légcsöYekkcl, légcsüjük elágazásaival,
mely helyről helyre sejtekké tágúl. Az összes vízi állatoknál ellenben apró, többnyire górcsöi vize s öv eke t találunk, melyek a fcliiletröl az állományba hatolnak s egészen bejutnak a test üregébe;
a halaknál ezen vizcsövck a bőrön, pikkelyeken , vállon és kopoA gyógysr:. tud. alcrpvo11.
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nyacsontokon át 1ncu11ck, hogy a véredények.kel és szivvcl összeköttetésbe jöjjenek és ezeket vizzel clh\ssák; a pul11\nyoknúl a húsos részek:ben és névszcrint a htbak.bnn vannak., inelyeknck. kinyujtásiít clö1nozditják s a test föüregében egyesülnek, 111olyct szinte
ellátnak: nedvességgel; a tüsk.önczöknél a bőrön és a kc1nény héjon
1nennek. át, s a habarczok.nál, 111int az átaJános testüreg átfúródásai találhatók, hogy azt vizzel ellúthassák. Ezen vizcsövek jelenléte k:épesiti az egész tcstrendszcrt arra, hogy olyan nyo111úsnak

Az itllati testre nézve a kiválasztások egyik legfontosabbika a
ki pár o 1g (t s - cxhalatio -- mely a nyirkos állati bőrnek folyndékolrnt (ttbocsátó s•játsága következtében jű létre.
·
A tüdökét kivéve az epe kiválasztása ugy látszik leggyakoribb és legfontosabb, miért is a legmagasabb képzödésii állatoktól
a legalsóbbakig mindenütt találunk máj a t, vagy valamely más,
az epe elv,\lasztására szolg:\ló szervet, mig a többi mirigyek az alsóbb rendü :\Ila toknál vagy egészen, vagy részben hiányoznak. A
geriuczes ~í.llatok.nál nz állati test 111inde11 szervei között_ a máj legnagyobb, nem kevéssé jelentékeny az a puluínyoknál; a rovaroknál hosszú, különbözöleg csavarodott és átfonódott csöveket képez.
A sugárállatoknál különösen a tliskönczöknél jelentékenyen ki van
fcjlödve a máj, ugy hogy a kiillönyöknél minden egyes sugárba
meglehetős távolra fut s alakjára s szövetére nézve "puh:\nyokéhoz hasonlit, süt magoknál a habarczoknál is külön barna sejteket
találunk, melyek a titpcsatornát bevonják és valósziniileg az a mii-

ellent állhasson, inely k.iilönben nzt inenthetlcnül

szétzúzn~'t

vagy

összelapitnit.

D.) Elvitlaszti'1sok.
A tApnedv- és vérképzésscl cgyidejiíleg 1nég rnús folya1nat is
inegy véghez az állati testben, a vér fclbo1nlltsa t. i. alkatrészeire,
melyekből

némelyek másokkal azonnal új cgyülctekké alakulnak,

lnások. ellenben, lnelyek. haszonra ne1n f'ordithatók, vagy a szervezetre károsak lennének, különféle szervek: ti.Ital fel vétetnek, a inik

aztán azokból

különböző

elválaszt á s na k. -

alakban elkülünöztetnck. Ezen folyamat

secretio -

neveztetik s igen különböző szcr-

Yekben megy véghez , melyek vag·y sík fcliilctböl, vagy húrtyitból
vagy egyszerii kicsiny tö111löböl, vagy gyöngéd hosszú csőből állanak:, incly részek: iuindannyian upró, a főtevékenységet gyakorl1j

sejtek, az ugynevezett hám s ejtek :íltal határolvák, melyek az
egész test felületét befeclik s terményeiket vag·y közvetlenül a test
felületére, mint a takhúrtya, vagy szőlőfürt alakúlag egyesülvén
közös menet segélyével egyszerü nyiüí.son üritik ki, inint ez az
eset nchány béhnirigynél s az izzadság111irigyek egy részénél tör~
ténik.

A magasabb képzödésii álbtokm\l, hol

különbiiző

czélokra kii-

lön szerveleet találunk, ezen tön1lök és csövele nagyobb tön1egeleleé az ugynevezett n1 i r i gy e le le é egyesülnek , 1nclyek leözül
egyese};;: 1 1ni11öl;;: a nyAln1irigyek , a vesék 1 a tntí.j , nevezetes nagyságúalc Ezen szcrvele k.étfélc, né1nilcg különböző czélra szolgálnak,

egyrészt ugyanis a vérböl különböző minöségü és fontos rendeltctésii folyadékok:at vülasztanak cl, n1in{jk: a tej 1 n. nyál, a k.önnyek
sat., melyek olegyiikrc nézve a vértül egyrészt kevésben különböznek:, s_ a sajátképeni elv á 1 n sz t ú sokat k:épczik, 1nás részben
azonban más folyaclékolrnt választanak cl, melyek ha a vérben maraclnának, ártalmasok lennének s az életet veszélyeztetnék, ezt
k i v ti 1a sz t ásnak - excretio - nevezzük.

-

ködésük, a iui a 1nagasabb úllatole 1nitjának.

Az
szik , a
további
ép ngy

állati szervezet legfontosabb elválasztását a tüdökéi temennyiben a vér felesleges szénenyét eltitvolitják s a vért
müködésciro alkalmas állapotban tartják. Noha a tüclökben
mint az epében, légeny tartalmú állományok jönnek elő,

n1inda111cllctt is inindkét szerv tncgegyezik nzon közös sajáts~igban,

hogy csak szénenymentes terményeket választanak el. Ugy h\tszik
bizonyos tekintetben mindkét szerv pótolhatja egymást, miért is
azon állatoknál, melyeknek légzési szervük igen kifejlödött, az
epekészülékeket aránylag kicsinyeknek találjuk.
A vesék olyan anyagok elválasztását eszközlik, melyek a vérben maradva nem kevésbé károsak lennének, mint a többi üritékek. A veséknek mcgfclelö szervekre lefelé az állatország alsóbb
osztályainál is igen messze rátalálunk, mi nagy fontosságulrnt mutatja. A vesék a húgyot vitlasztják cl, mi a húgyvezedéken
iirittetik ki, legfőbb alkatrészei a húgysav és húgyany, melyek légenytartnlo1nbnn 111indkctten gazdagok, ezeken kiviil_núgy 1nennyi-

ségét tartalmazzúk azon ásványsókuak, melyek szilitrd és folyó
tápszerek alakjában vitettek be a szervezetbe. Ezen alkatrészek
nagy mennyiségií vizben levén feloldva, a vesék elv{tlasztásainak
ezen nagy viztartalma oda mutat, hogy a mint a tiidök és a 1m\j
a széneny kiv:\laszl(tsát: ugy a vesck, tüdők és bőr kölcsönösen a
viz kivúlasztásút egészitik ki.
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F~jállatok. (Cephalozoa. Kopfthiel'e) •.

Az állatország rendszerének rövid
áttekintése.
Első alorsz:tg. Állatok. Zoa. Zocn. !Gilönös szervezctíí, toj:í.s által szaporodó állatok.
A.) Fcjállatok. Cephalozoa. I~o11fthicrc. Fej 1 törzs és végt:igok öszhaug:>:atosnn
vannak kifej!ötl,·e.
Első kör. Gerin'czcsek. Vertcbrata. Riickgratthicrc. Delső gcrinczosz!opp:ll.
1-sU osztály. Emlősök. Jl.I:un1nnlia. S!tugthicre, (Suckc. S1iugcthicre).
2-dik osztály. Madarak. Aves. Vögcl.
3-dik oszbUy. Iliillök. Rcptilia. Rcptilien.
4-c1ik osztály. l(étéltiik. Ampliihia. Lurchc.
5-dik osztií.ly. llalak. Pisccs. Fische.
B.) Izelt állatok. Arthrozoa. Glictlcrthiere. Tt'tlnyom{1 izíílct kifejlődéssel.
~fásoclik kUr. Izclt :Ul:itok. Articulatn. l(crfö. Gynríikrc osztott testekkel.
6-dik osztály. Rovnrok. Insecta. Iuscktcn.
7-dik osztií.ly. P:u1k{1nyok. Arnchnidn. Spinucn.
S-dik osztlily. liéjanc.zok. Cnu1taccn. I\:rcbsc.
().) Tnrzsi'Lllatok. Cor1uozoa. Il.nmpfthicrc. Fej és végtagok c1türpiih·ék.
liarmadik lülr. Puh:íuyok. iíollusca. \Veichthicrc. Szabií.lytalan rcndczé:;H szervekkel.
9-dik oszblly. :t"'ejl:'t!Jtí.nk. Ccphalopoda. l{r:tkcn.
10-dik oszb'dy. C:;ig:í.k. Ccphalo11hora. SchncckcH.
11-dik osztií.ly. l{agylók. Accphala. )Iuschch1.
N.egycdik kür. Férgek. VcrnH!S. \Víinncr. A szcrYck egy klb:ép vonal ol(Ial:tin
helycz\•ék.
12-dik oszt{dy. Gylidiuyük .Aunclitla. Hingclwiinner.
13-dik osztály. Dclfórgck. 1íehninthin. IIelmiuthen.
1·1-dik osztály. ICcrékHinyük. Ilingopoin. \ViJ·blct".
Ötödik kör. Sug:í.r/tllatok. Radiatn. Strahlthiere. A szervek egy kiizpont küriil
sugiírosau rcndczvék.
15-dik OSí;t.{dy. Tüskés böriiek. Echinodcl'luatn. Stachelh:tntcr.
lü·clik oszt:í.ly. Bomlaszok..A.calcpha. Qunllcn.
17-ilik oszt:í.ly. 'rirllgállatok. Anthozoa. lllumentlticrc.
~Iá!:!odik :dorsz;Í.g. Állatkií.k. Zoidiot. Zoidicu. Szer...-ekct és rctulszcrcket itt n1egkülöuhö;;tctni ncnl lehet. TojAs képzödés hi:í.nyzik. O:;zl1í.s, Btlrjrn1z:°ls és
csirtcstccsck által szaporodunk. N:1gyobb részt górcsüYi állatok.
IIatotHk kUr. Ösiíllatok. Archezoa. Urthicrchcn.
18-clik osztály. GyDklábltak. Rhizo1iocla. \Vürzclfiisscr.
19-dik osztály. Ázalngok. Infusoria. Infusorien.

Első l<ör. Gerinezesek, (Vertebrata. Rilckgrattltie~·"')·

Első Oszt.nly. Emlősök. (lllammalia. Sá·11gtliie1'e).

1

:i\Ieleg véríi, tüdükkel légző, élüt szülü, s sziilöttjeiket emlüikkcl
szoptató fojállatok- Kopfthiere - . Testüket csaknem mindig jelentékenyen elkülönözve találjuk főre, nyakra és törzsre, mely utóbbi mell
és has tájra a rekeszizom által választatik cl. A koponya csontjai, melyek egymással varrímynyal vannak összekötve, az elsü nyakcsigoJyával két bütyök - condylus - által ízesülnek; arcz és az .állkapcsok izmok últal boritvúk, az utóbbiak .. csakuem:mindig beikclt fogakkal vannak: fegyverezve, n1ik. közöl k:övetk.ezöltet ltiilönböztetiink meg: Elií vagy metszöfogalrnt - dentes ineisivi,
Sclmeidezithne, - szem, vagy hegyes, vagy kutyafogakat - dentes cuspidati, Eckzilhne, Hundszillme - és leghátúl záp vagy őr
lőfogakat dentes rnolares, Ilackenzilhnc - , széles koronával.
Némely állatoknitl ez vagy ama fogfaj hiúnyzik, mi által jellegző
hézagolt. t{unac111a1c - Az einlűsölt. közül egyedül a sörény.cs hangyász az, melynek egyetlen egy foga sincsen. Minden fog gyökböl, koronából, fogidlomitnyhól és rnázLtíl áll. - Azon fogak, melyek
1nftzznl csak kivülrlil vonatnak_ Le, cgyszeriicknelt, ha a ragasz_~ a
fogúllomúny hasadékaiba .behat, mázlcmezeseknck, ha pedig a fogak több darabból állanak, mclyhöl minden darab mázzal van bevonva s kevésbé kcn1ény ragaszsza.l összclt.ötve, összetctteknelc
clentes co1npositi, z1.'tpfogaknak. -- neveztetnek. Csalt- a zápfogak
összetettek, koron{~jukon - rltglapjaikon - vagy üregek.kel, Vll.gy
gu1nókkal vannalt. ellútva; a n1ctszű és szc1ufogalt. peclig vagy egyszcrü vúgvonnlban, vagy hegyben végződnek.
A fclsö itllkapoes a fejhez van nőve, csak az alsó álllrnpocs
mozogható a halitntékcsont íz-itrkithan. - Az agy többnyire tckcrvényekkel van ellitt;-a, testhez viszonyitva ezen osztályban legnagyobb, s különösen a nagy agy, fdlteke alakjAra felette ki van képzüclYe. Az érzés szervei, a következő osztúlyokhoz viszonyítva összhangzatosnk, azaz niindnyájan , n1ég az izlésszerv is jelentékeny
tölt.életcsség elérésére vannalt. szervezve. A sziv lt.ét gyon1rocsra, és
két pitvarra, mint szinte a nagy és kis vérpálya tökéletes,cn cl
vannak: különüzve; nyirkcdények: és nyirlt.mirigyek. jobban li:i van~
nak fejlődve, mint minden mits osztályban.
Ilegyet sehol sem talúlunk nit!uk, dc igen pofzsel>et a tápszere1t. felvételére. A gyon1or n1indig h:trtyús, soha. sem húsos vagy
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kérges, a bél hosszit és tekervényes. lllinden emlös :illatnak van
egy hasnyálmirigye , lépe, veséi, többnyire egy epehólyagja is, továbbá kct petefészke, kéf heréje (t. i. a hímeknek) s a szaporodús mimlegyikncl belső pitrz:\s :\ltal történik.
A kiilalak:, :t szerint a inint a vt:gtagok vagy j<ir~lsra, vagy
úszásra, vagy fogúsra , vagy úsúsra, vagy rüpülésrc vannak rendeltetve, jelentékenyen változik. Ettől függ az ujjak sz!nna , mik
rendes :\llapotban öten vannak, renden kiviil azonban közülük egy
kettő eltörpiilhct, s ezek vagy ujjaknal;;:, vagy kar111oknak:, vagy
patáknnk, vagy esülköknek neveztetnek. A kezek a lúbaktól abban
különböznek, hogy a kezeken a híivelykl\jjak a többieknek elibök
tehetök. l\Iindenik nemnek, a ezeteket kivéve, melyeknél a hátsó
végtagok. hhinyzanak , négy végtagjulc van.
A v:\z mindig valódi esontállom:\nyból :\ll, a csontok vclökkel
töltvék. l\Iindcn cn1lüsnek hét nyakcsigolyája van, kivéve a háron1
ujjú lajh!trt, melynek kilencz van. J\Iellesontjuk ar:\nylag keskeny,
váll és medenczeesont jaik azonban meglehetősen szélesek. l\Icllcsigolyi•k, valódi bordák , és a mellcsont képezik a mellkast , az tilbordák szabadon vt\gzödnck az iz1nokban , mig a valódiak n 111cllcsonthoz vannak kötve. Csip, ül és szen1érc1ncsontok k:épczik. a
111cdcnczét, mely az alsó vagy lu'ttsó végtagok csontjait hordozza,
mig a n1ellsü végtagokat a váll-lapocz és a gyakran hiúnyzó kulcsesontok fogadják el. A mcllsü végtagok, fölkar, alkar, és kézre,
az utóbbi kéztűre, kézközépre és njjpcrczckre, a hátsó végtagok
fölszár , alszár , lilbtü , lábközép és ujjakra oszlanak.
Jcllegzü k.özfedczctük a szür, kü.li:inféle inódosnlataiva l, incly
majcl mint gyapjú, mojcl serték, tüskék, pikkelyek és p{rnczélok,
vagy teljesen meztelen bőr alakjában mutatkozik. A szőrrel fedett
emlősök gerezn(ijukat évente változtntják, ezeknek színe csalcnc1n
sohase1n szokott élénk: lenni, hane1n az osztály uralkodó jellege
szerint - fölclön élők - ttgyncvczett füldszinii. Legtöbben közülük fölclön, kevesebben moesárokban, folyamokban, tavakban, tengerekben élnek:, nétnelyck: inint például a denevérek lcéposelc légbe
is emelkedni. Nén1elyek, n1int Észak:-A1nerika bivaljai, Észak-Ázsia irá111
szarvasai , Afrika· zergéi évszakok szerint bizonyos vidékeken rendesen ide s tova v~\nclorolnak ; inásolc inint a morgt'lk , csalc akkor
költözköclnek bizonytalan vidékekre , ha rendkiviil elszaporodnak
s tápszerük nincs; isn1ét tnások, 111int a patkányolc, évszclzaclokon
át határozott. irányban az ú világrészhöl, azaz kcletrül nyúgotrn
teijeszkednek.
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Az emlösök a lcgtanitluttóbb , szclidithetöbb es az embereknek
leghasznosabb állatok.
J-stl Alosztály. Tökéletes emlösök. Agynkon a kérges test jc°"
len van , agyaesuk csaknem mindig részleg van fedezve. l\Iéhlcpénytik van.
A.) Ez alosztitly emlüsein az osztály jellege legtiszti•bban, eltérés nélkül van kifejezve.
a.) Emberhez hasonlók. Nc!gykczliek. (Anthropodea. Quadru1nana. Vicrlüindor).
Első

;

reml. Dlajomfélék, (Simiaria. A!fc11J

Foga.zatulc lutro111 fajt~ijú, 1nctszöfogaik {., szc1nfogaik f}, z~íp~
ogaik. to1npagu1nósok:. Arczuk. n1eztcle11, szen1ök. előre' ir~ínyúlt.
l\Icllsü és hátsó végtagjaik kezek. Emliijök mellükön van. l\Ieleg
éghajlati, többnyire társaságban élü :\!latok. Fúkon élnek, gyümölcsökkel, rovarokkal (leginkább liangyákkal, vadméhckkel, mézzel)
ti•plálkoznak, jól mitsznak, nyugtalanúl mozognak, szenvedélyesek,
igen sok utánzási képességgel vannak fclmh:\zva. Három családot
lcépeznek.
1-sö Csnliul. Keskeny orrirnl<. (Catarrltina. Schmalnalien. - Ó világi majmok). Fogazatuk mint az emberé. l\Iindkét állkapocsban
·1- 111cttizűfog,
sze1ufog és f gun1ós zúpfog. Orruk: válaszfala I{eskcny; ezert orrlikaik előre irányúlvitk; többnyire pofzschesek és
ülgtuuósak, tuindcn t~ijokon lapos körn1iiek. Farlcuk. sohase1n görbén csavart, fogásra nem alkalmas. Az ó világ forró és meleg
tarto1nányaiban honosak. Ide tartoznak :
Veres 1tláncs. Sinzia v. pil!tecus satyrus. Oraug-utang. Pofzscbe,
ülgtunója, farka nincs, G' 111agas. Ilnz~\ja Bornco, Sun1atra erdei.
Fehele utáncs. Shuia v. pit!1ecus Troglod-ytes. Scltinipa.nsé. Ho1nloka lapos, pofzsebe, ü1gumója, farka nincs. 5' n1agas. Hazája
Kongó és C+vinea.
Fclwtc kamyú. llylobatcs Lar. Schtvarzcr Gibbon. Kezeik igen
hosszúk, csaknen1 földig érök; fdgu1nójok lciesiny, pofzsebiik, farkuk nincs. Hazájuk Kelet-India, Sumatra.
Közönséges farka gom. lnttus ccaudatus. Getneincr Affc. Pof
zsebe, ülgumója, fark helyett bőr lebenye van. Utazó olaszok vagy
németek tevékkel s medvékkel leginkább ezeket lmrczo\j!1k. Ha,
z:\ja narharia.
Duzajkú eb{cj. Cynoccpltalus mormon. i1Iandrill, Waldteufcl.
(Pilvián-fölék) arczorra duzzadt vörös, pofája kck és redős, pof-
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zsebük, ülgumójuk, s vagy meglehetős hosszú, vagy egészen rövid
farkuli: van. Hazája Gvinea.
2-dik csnlútl. Szr!es orriink, (Platyl'rhitw. Plaltnase11. lfjvilági
majmok). Fogazatuk egyezik az elübbi családéval, azon különbséggel, hogy 0-6 zápfog·nk van 1nindkét állkapocsban, összesen tehát 36. Orrvitlnszfalnk széles, orrlikaik ezért óldalvást iranyozvák.
Hátsó hüvelykeik erősebbek. Pofzsebük tis ülgumójuk nincs. Fnrkuk
többnyire hosszú. Amerika melegebb részein honosak. Ide tartoznak:

Fehér homlokú 1'ém/ie. Lenwr albi{rons. W eissstirniger illa/ii.
l\Iacska nagyságú, színe barna, arcza és kezei feketék, homloka
fehér, társaságban élő, fél éji, rovar és gyümölcsevő állatok.
2-tlik csnlátl. !lest mnjmok. (Nycticebina.. Faulalfen.) Arczorrnk
kurta, szemeik nagyok, közel itllók; fölök kicsiny. Hittsó kezeik
rövidek. Lomha éji állatok.
Stenops tardigradus. Triiyer Lori. Vörösesszürke, hátitn barna
csíkkal, farka igen kurta.
Stenops gracilis. Schlanker Lori. Tcstök felette karcsú, orruk
előre álló, homlokukon fehér fólt.
3-olik csnliul, Jlossziilúlni mnjmok, Ofacrotarsia. La11g{11ssalf"n.)
Hátsó lábaik Utbtöje igen hosszú, szemök, fölök nagy. Farkuk
hosszú. Rovarevő éji állatok.
Otolicmts senegaliensis. Scnegalisclwr Galagó. Fejök kerekded,
nrczorrulc rövid, füleilc igen nagyolc, k.opaszolc, sziirlce szőrüclc;
patlu\ny nagysitgúak. Ide tartoznak még a Ohirogaleus, Pero d ic t ic u s és 11' ars i u s ne1nclc

Vörös bögö11cz. 11lycetes seniculus. Rolhcr Brüllaffe. Bel~ebub.

Testük izmos és erüs, levél és fabiinbó, kevésbé gyün1ölcs és rovarevő, lomha, félelmes állatok. J3rasiliában élnek.
Csukl!JÚS majom. Cebus capucinus. J(apucineraffe. Fölül barnaszürke, alúl fehéresszürl,:c; farka és kezei feketék, arczát fehéres szőr keríti, és hosszas fejszüre csuklyát k.épcz. Okos, tolvajlitsra hajlandó, k:önnyen szclidíthetü, síró hangú, gyümölcsön s rovarokon kivi.U tojAs , n1éz, és n1acl<'trfinkat cvtí úllatok. Gvine:\ban,
Brasiliábnn élnek.
3-11. csnlátl, K1m11os 11111jmol1. (lfapalina. Arclopillteci. Iú·allenAlfen) Zápfogaik 5- 5, hegyes gumúsak. l\Iellső végtagjaikon nincsenelc valódi hüvelykeik, iuinden t\jjaik kar1nosak, csa1c hátsó hi.ivelykeik valódi lapos körmüek, farkuk hosszú, aprók és ügyesek
mint az evetkék. Gyümölcs és rovarevők , ragadozó madarak által
erősen üldöztetnek. Meleg Dél-Amerilrn ős erdeiben laknak. Egy
nen1ök van, ez a Ifapalc, ennelc fajai: Jl özöuségcs indagú, Ilapale
Jaccltus. Weissültriger Seiden-, ode1· Piuse/a/{c, Uistiti. Fehér fülpamatokkal, fehérbarnim gyiírüzött farkkal. - Sel!Jmes i11da91Í,
vagy sörényes arszlánli'a, Ilapale, s. J1/idas 1·osalia. Ge111eines Lö1vena!fcltcn, színe aranys::írga, fcjsörénye hosszú.
~láso1lil1

1·cml, Féhn[\jmolí. (Prosiiniaria llalba!fe11)

J\Ietszfogaik 22/'6 vagy 22/'.1 , többnyire aprók, sze1nfogaik nagyok, zi\pfogaik gumósak. Hüvelykeik mellső és hittsú végtagjaikon a többi t\jjalmak elibe tehetők. Körmük lapos , csak hátsó végtagjaik. inutatú t0ja karmos, szen1eik nagyok. Gcrezn{~jnk si.irii, puha.
ICözép nagysitgúak, vagy kicsinyek:. Fúkon rovarokkal élnek, ügyes
mászók. Hazájuk Azsia és Afrika. Három családot képeznek. 1-sö csnlátl. Rcmkef<\li•k, (Le11mrina. Fuc!tsalfe11]. Arczorruk
hegyes, rókáéhoz hasonló, csak l\fadagaskárban és a közeli szigeteken laknak.

b.) Ingerlékenyek. (Irritabi!ia. Zerstörcndc.)
A légzési és izomrendszer különösen ldfejlödött. Az ujjak csakncn1 ininclirr szabadok, csülkö1ckc1 ~ 1nérsékclt nagys:ígúak. vagy ki"
,
csinyck. T~ípszcrülc ink:íhU húR. Uj szülöttcik gyakran Vakok és
meztelenek.

Ilarmaililí remi. Rngailozólí. lhlsevöl;, (Carnfrom. Rapaciu.
Raubtldere)
Fogazatuk 3-félc, inetszöfoguik r;/~ nprólc, keskenyek; szcu1~
fogaik erősek, görbdk, kiúllók; .zúpfogaik összcnyo1nottalc, horga~
saJc. l\Ietszö és hegyes zúpfogaikkal csak.11c111 egyedül húst,
gumósfogaikkal sokféle növényi titpszert esznek. Szaglásuk s littásulc jól ki van fejlődve. ICúlcscson~jn1c vngy nincs, vngy cl van
törpülvc. E111Hijök: többnyire hasukon van. \ 7 (:gtagjnik kifejlődése
e~yenletcs
If'iaik valcon születnek, anv1'uk.at
csak hosszabb idő
tJ
•
".
u1úlva. követhetik. Júrúsukat tekintve t a 1p o n járókra, ntelyclc
lúbailc egész talpún júrnak, és nj j o n j úr ó le r a, 1nclyclc jár~ls
közben egyedül csak ujjaikra nehezülnek, osztatnak. A talpon járólc lassubbnk, kevésbé vérv{1gyók n1int az ujjon júrúk; ez utóbbialc talpai szürüselc, m'ig a1nazolcéi esu1)aszolc és lcérgeselc. Többen közülök téli álmot alusznak. Hat csalúdra oszlanak.
a.) Ta 1p ~ n j itr ó k. (P 1a n ti gr ad a. S o h le ni ii ufer.)
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1-sii rsnliul, llcdrcfi·l1"I" (Ursina. Biirc11arti11c). Idomtalan teslii
'
hosszú szőrü, i) t\ijt't, czannnogó éji itllatok, to1npa gtnnós zúpf'ogaik cgyszcrs1nind gyü1nölcsevésrc is (sőt csakncn1 inkithb 111int

Nyest 111c1111ét„ (llluste/a {oina. Steinnwrcicr). BMna, fehér fólttal a mellén. Lakások körill tartózkodik.
A mcnyétféléknck alfeliik mellett két Lüzmirigyök van.
Kiizü11ségcs vidra. (Lutra Dl<iyaris. Ge111ci11c Fisclwttcr). Fillci

.

húsevésre) képesítik őket. Enyhe idiij,\rás mellett félbcszakadó téli
álmot alusznak. Hideg éghajlat alatt, vagy melegebb tartomúnyok
hcgységcin laknak. Erdei ·ragy höz-iinséges 11zedve. (Ursus arctos. Ge1neiner Biir).
Bzinc sárgú~tól feketéig vúltozik. Európa. legnagyobb ragadozó úllnta, -1:-f>' 1nagas, a pyrcuüi hegyektől l{u1ncsatkáig s a Hin1alaya
déli litnczolatúig cl van tc1:jedvc. Daczos ter1nészctü, inorgó, fogságban azonban szcli<liil , s kcclvcző búnits n1ellett nevezetes tanúlék.onyságot fejt ki. Ert'js inozgathatlau kar111aival ügyes fa1nászó, zsúk-

igen rövidek:, lábai egész úszlu\rtyával. Enrbpa vizeiben csak.ne1n

•

mindenütt található; halakkal, riikokkal él.
3-<lik csnlúd, Petymcgffü•k, (Vit'errina. Vfrcrre11). Felső úllkapcsukban 2 gun1ús foguk van, az alsóban hú túl csak 1. Lúhaik 5 \"·ngy
.; ujjúak. Alfelüknél Liizös nedvet választó mirigyük van. Nyelvük
érc\ cs.
Czibét pctymeg. (Vivcl'l'lt zibctha. Asiatldsc/Jc Zibct11-J(atzc).

nu\nyolni leginkúbb éjjel j!\1-. Kcdvencz tápszcre a méz. Bőre becses.
Fehér vagy jégi Uled·ve. (Ursus 1na.riti1nus. Eisbür). 'l'este nyúlt,

Hamvassziirke, melle fché;cs , farka fekete, szinnos fehér félgyiiriivcl. Hazája Kelet-India s Azsia mús cléli tartomúnyai, hol szclidítvc
Mzakbau tartjúk a mirigyzscbckben levő czibét miatt, mely régeb-

gereznája fehér , igen ragadozó tern1észctíí, S! láb hosszú, 10 1núzsa súlyú; eleven és döglött :'tllatoklrnl él, ügyesen úszik és bukik.

meglehetős

Az északi sarki tartományok partjain él. Csak a nőstény alszik téli
úlmot.
1llosó ta!pály v. medve. (Procyon /otor. !J'aschbür). 'l'ápszcrét n1ielőtt n1egenné, gyak~ran vizbe nuírtja. Bszak-i\.1nerikai ; csigák, halak, 1uac1arak. és rovarokkal él.
2.dik csnliitl. Nyúlttestüeli. (Protensa. G'cslrccklc). 'restéik nyúlt,
lábaik 5 ujjúak, 111intlkét úllkapcsukban csak cgycgy gun1ós fuguk
van. 'l'öbbnyirc igen vérvúgyó qji úllatok. 13orz és 1nenyétfélékro

osztatnak. A ], orzfélékhez tartoznak:
llö::sönséges borz. (J1lclcs taxus. Gcuieincr Dachs). 'l'übb kijúdssal ellátott földalatti tanyúkban lakik, mély téli it!omba merül,
Cjjel apró állatokat ragadoz. Különben növényeket s n1ézct i:; eszik.
Torkos {alók. (Gulo borcalis. Vicl{rass). ·A vadakat nyakukba
ugorva öli 1neg. Az, hogy 1nértCkletlcnül fal, inese. li'iiilfi·asz uorvégi neve szikla lakót jelent.

A m e n y é t félé k h e z tartoznak :
GürCny 11icnyét. (i1lustcla putorius. lltisz). IIúzak közelében él,
házi szárnyasainknak nagy ellensége . .r:gész Európában honos.
lliilgy menyét. (lllustela cnninea. Jlcn11c/i11). Európa s 1Í.zsia hidegebb tarton1únyaiban, különösen Sihériúban honos. A legbecse-

sebb sziicsárút adja.

J(iizönségcs menyét. (1lfustcla vulyaris. Gcmcincs Wicscl). Európában, J\Iagyarhonban igen közönséges, ·a szárnyasokat üldözi.
Nyuszt menyét. (illustcla mar/cs. Ba11m111anlcr. Edelmarder).
Barna, torkán és mellén sárgafúltos. Bőre becses. ·

ben, 111ig a pézsn1a és an1bra ki ueu1 szorította, 1nint orvosi és illatszer

hasznitlatban részesült.

J(üzii11ségcs pctymcg. (Viverra cicetta. A{rika11isc/Jc Zibct/1J{atze). Az clöbLihez hasonlít, egyedül farka nem gyiirüzött, haszna

ugyanaz.
Egyiptomi cs11szm11. (Ilerpestes Iclt11c11mon. Plwrao11s-Ralle).

Ujjait félig úszlu\rtya köti össze. Hona Egyiptom, hol kisebb emlő
sökkel, hülliik és krokodil tojásokkal él; mint húzi állat egerek pusztíttí.súra alkabnazhatú.
1-tlik csnliul. liutynfi.11'.li, (Ca11i11a. II1111de). lllinclkét állkapocsban
2 gumós foguk van. Nyelvük sima, első lúbuk 5, hátúlsó lábaik
4 ujjúak.
a.) Kerek látájíuik:
Szolid kutya. (Canis familiaris. Ifo11slw11d). ·
Farkas kutya. (Canis /11p11s. H'ol{J.
Sal.-ál liutya. (Cauis aureus. Sa/w/. Goldwo/[J.

b.) Függélyes irúnyú, hosszas lútával:
Róka kutya. (C1111is iou/pcs. Fuchs).

5-dik csnliul. lli1'nnfi·li•lio (llyacuiua. Ily<i11c11). Zápfogaik

,lf

na-

gyon erősek. Alsó i:'t.Ilkapesnkban scn11ni gu1nós foguk. nincs , fejük
köpczös, arczorruk 111cgnyúlt, fí.ilük hosszú, fn1:kuk bozontos. Ujjon
júrúk, lábaik 4 ujjt'tak 1 nyelvük: ércles, alfelöknél ri1irigytö1ulővcI.
Csíkos hiéna. (lfyacna striata. Gestrei{tc Hy<inc). Fchérszürkc,

barna han\nt csíkokkal. Vérengző hnrapcí állatok, a halottakat is
kiássák:. Nyugot-Ázsia, Észak.wAfrikaiak.
Fóltos Mén a. (lli1ae11a crocuta. Geflcckte 1Iyii11c). Szürke, sötétbarn!m fóltozott. Dél-Afrikai. Ép oly vérengző, mint az elöhbi.
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6-ilik csnl;'ul. Jlncslrnfi·li•I<. (Felina. Iíatzenarligc). Zápfogaik H,
lábaik 5 , hAtsó Itibaik: 4 ujjúnlt. Fej ölt k:urta, arczorruk. kerek, nyelvük érdes, inirigytön1löjök: nincs. Legvérengzőbb s leggyakorlottabb ragadozó állatok. Élő zsi,kmányukat ugrús közben
ragadják el. l\Iászni is tudnak. Karmaik visszahuzhatók. Bűriik becses szíicsúrú.
Vad macska. (Felis catus. ll'i/dlwlze). Házi maeskúink törzsanyja.
llázi Jnacsha. (Felis donteslica. llaushaf-;;e).
Tigris macska. Fclis tigcr. Tigcr.) Dél-1\zsiai. A rngadozó :illatok közt legfélelmesebb és lcgvérvitgyóbb.
Párducz macska„ (Fclis Pardus. Pardcr). Vörössárga, G-7
csoport barna fólttal. Haz:íja Afrika s Ázsia melegebb része.
Leopárd. (Felis leopardus). Szitmos aprú fúltokkal; az előbbi
válfajának tartják.
.
011/ia macska. (Fel is 011ca. Unzc). Amerika legerősebb ragadozó úllata.
líözünségcs oroszlán. (Fclis Lco. Lü1cc). Súrgabarna, esakne1n egész feketéig, bojtos furk.ú, n híin sörényes; születésükkor
]átnalc. Afrik.a és Nyugat-Ázsiaiak.
Iliuz macska. (Fclis Lyux. Luc/is). Európában ez a legnagyobb
macskafoj , nagyobb részt kiirtatott, tei:jcdelmcsebb erdőségekben,
1nint a l{úrpátokban is talúlható.

f{öziJnséyes f'óka. (Phorn vitulina. Ge111ei11cr Sec/mnd), 3-4'
hosszu; északi tengerben lakik, a spitzbergi és grönlancli lakosoknalc ininden vagyontit teszi, n1ert testének 111inclcn részét hasznukra
forditj:ík.
Sörényes fii/kő vagy fó/w. (Otaria jubata. Seelőwc). 20' hoszszú, a csendes tengerben lakik.
Oroszlánfóka. (Phoca leonina. Scclöwc). 25' hosszi1, legnagyobb a fókák közt. A csendes tengerben lakik.
2„1lik csnl:i.d. Roz111:irft'•ll~k. (1'r/e!tccina. TJ'alrosse). A fClsö- állknpocsból lcnylLló fogaik, agyaraik igen erősek, 2-3 1 hosszak, öszszenyomott itllkapesuk ezek közé illik. l\Ictszfogaik 1f, az alsó úllkapocs szemfogai rövidek, z{tpfogaik .ff~, fiataloknál ltúposalt, felnőtteknél kemény kagylófélék harapd:ílása miatt - mikkel táplálkoznak, - sík- rúgfölületück. - Egyetlen faj a
llüzönséges roz11lár. (Tric!tccus 1·os11iarus. Ge11ieiner TValross).
1
20 hosszú 1 20 1ntlzsa súlyú. Az északi jeges tengerben. csoportok~
ban élnek , bömbölnek mint a Likúk.

·első

Negye1lik remi. Úszonyl1íbüal;, (Phwipedia. Jtude1fiissei).
Testük. hengcrclccl, hútrafelé véknya1b, rövid és sitnaszörü.
Végtagjaik rövidek, lálJ1tjjaik. hcgyök.ig úszhártyúsak; ·hátsó vég~
tagjaik hátrafelé vizszintcscn irányozvitk, s az igen rövid farkkal
össze vannak: nüvc. l?ogaza.t:uk n1int a ragatlozóké; szcn1fogaik. erő
sek:., zúpfogaik egyszerüek, kúpfor111ák vagy húro1n hegyüek. Scrtcfor111a eríís bajuszt visclncl;;:. Szcn1eik nagyok. fJrrlikaik zúrhatók. En11üjük hasukon van, kúlcs-cson~juk nincs. 'l'engcrbcn laknak , az :\ra1n cllcnéhcn is jól úsznak, s hatalinnsan huknak, halaklcal és puhúnyok.kal dlnck. J c.:grc vagy sz{u·azra fiaik szoptatúsa,
vagy sütkérezés végett 1ncnnck.
1-sil "salú<I. 1'1)knfi•lt~I<. (Phociua. Scchundc. Robbcn). Szemfogaik
hegyesek, dc agyarok.ká ncn1 nyúlna1;;: ki, fejük kutyúéhoz vagy
viclráéhoz, hangju1c kutyacsaholúshoz hasonlít. Soknejüségbcn élnek. A tenger vagy jég egyilt irúnyútól a n1úsilcra nagy csoportban 1nennck, t'1tjnlt oly egyenes irányú, n1intha irAnytüvel 1nérnék.

Ütö1lik remi. ltornreről1. {lnsectivom. Ke1jfi'esser. lnsecteufresserJ
Talponjitrók. Fogawtttk 3-fölc. z,ipf'ogaik hegyes gumósak,
mctszf'ogaik mindkét állkapocsban többnyire egyenetlen sz<ímmal, a
középsők nagyobbak, n. sze1nfogak. néha rövidebbek, 1nint a. n1et~
szüfogak. Arczorruk nyúlt, hegyes. Kúlcscsontjuk tökéletes. Hasemlőjüek, vakhellik nincs. Rovarokat és férgeket esznek, hallásuk, liüásuk gyenge, szagl:\suk azonban finom. Nagyobb közép
metszfogaik, testük alakja, s csekély nagysága, földalatti életmódjuk részben az örlőkhüz rokoni\ják őket.

1-sö csnlátl. Simft'liok. (Erinaccina. Igei). Ujjaik szabadon állók,
nem túrásra, dc jánísra alkotvák. Hátok tüskékkel v:wy serték'
0
kel fedett. Eji állatok, téli álmot alusznak.
]{ö::iönségcs situ. "(Erinaceus curopaeus. Ge1ueincr IgCf). !tova.rokon kivül bék:\kkal, egerekkel, gyiimölcsökkcl él. Veszély idején
testét összcgömbölyíli.
Farkatlan süu. (Ccnlelcs ccaudatus. Borslcnige/). l\Iadagaskár
szigetén lakik, forró évszakban - i11int a 111i sii.nünk télen-- nyári
álo1nba esik.
2-tlik csnhitl. Cziczkáuyf/,Jek. (Soricinu. Spitzmrtltrnrlige). l\Ietszfogailc -fr, f,
sze1nfogaik egészen aprók, arezorrnlt ormányszerüleomcgnyúlt. OldalmirigycikiJcn pézsmaszerii állom:lnyt választanak

*;
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cl, 111iért n 111acskák rendesen 11en1 eszik incg őket. Iföldalatti jukakban élnek., tcstnlkatukra s szörükrc nézve egérhez hasonlítnak.
Ilüzönséaes cziczkÚn!J. (Sorex arancus. Ge111eine Spltzniaus).

kuk„ lrnsi;ott, bajuszok hosszú, szemeik nagyok. Első lábaikon
±.. u11uk e~ l:üvelykszömö_rcsiik van, luítsó lúbaik ü itjjúak. Farkuk
to'.n~tt sz~ru. Kul~scson_\Juk tökéletes. Alv,ís közben fejüket lúbaik
koze teszik. Hangjlik s1polú.

Faluk közelében, földalatti jt1lrnkban, szemétdombokon él.
J"izi czicz/1ány. (Sorex {odiens). Az előbbinél valamivel nagyobb, füleit a vizbcn bczfü:ja, farlu\n alól egy sor hosszú szőr;
ujjain hosszú szőrök evezésre; vizekben él.

Ilavasi morga. (Arclomys marmolla. Gemeine., 1llurmelt11ier).
Az Alpeseken, Kárpátokon 6000 lábtól a hú vonalig · téli álomb~
esik.

~

'

1'ürpe cziczkáuy. (Sorex pitJUlaens. Zlvergspitz1naus). Legkis-

1llezei ürge. (Spermophilus citillus. Ziesel). Pofzsehbel. Sokkal

sebb emlős itllat. Alig nagyobb egy csercbog<Írnitl. Sibériában, Né-

kisebb a n1orgánál, ez és a inókus közt áll.
·
, , Rii~ii.lő evet. ~Pter.om~s volans. Gemeines Flug!tiimclien), Egyik

n1ctországhan.

3-ilik csnlúd. Vnk11111lfÍ>!i•k, (1'a/pina. Jlla11/w11r{arti ge). Végtagjaik röYidek, nevezetesen a n1ellsök erösck, 3 vagy 5 né1nileg öszszcnGtt ujjak:kal és nagy kar111okkal vannak: ellátva az ásAsra.. Orruk orr1nányalak.ú. Orruk, f'ülök többnyire igen k:icsiny. Farkuk;

rövid, szőrük finom puha, apró, földalatti jukalrnt fnrkitló állatok.
/{üoünséges vakond. (Talpa Europaea. Gemeiner Alaulwnr{J.
Csont által gyámolított orrmánya által gyorsan fölclbe ássa magát.
(~ yökcreket

inajd *~ szám1nal, összetett alakban vannak jelen, üres k.özök. ál~
tal vannak: elkülönözvc s cgyszers1ninc1 örlöfogaknak is nevcztetnclt, inert azoltka.l ezen állatok nemcsak. harapni, dc kcn1ény tcs~

tcket is össze tudnak őrölni. Ezek alúlrúl azon mértékben nőnek
kifelé, a mint felső végeik kopnak. Felső ajkuk rendesen hasított
- nyúlszitj - hosszú bajuszszal. Sokaknak - pl. hörcsög - pofzsebeik vannak. Vakbelük nagy. Lábaik többnyire 5 ujjúak, kar1nokkal. Solt en1löik vannalt a hason. Évente többször fiadzanalt

vak, többnyire meztelen kölyköket. Halhísuk és szaglásuk különöri\ípszcrök túlnyo1nólag növényi. Apró

1

futós,

minden éghajlat és magassá9on elt01jedt állatok. Nyelvük tüskés.
Agyuk tekervény nélküli. Ertelmi tehetségük gyenge. l\Iesterség
üzletük, vagy 1nílösztöni.ilt jobban lti van fejlődve,

2-ilil< csaliuJ, l'clef1~liol1. Ol!Joxiua. Scliti(er). Z:ípfogaik

H,

első

Egyc~len

Metszfogaik i, ritk<in ~, szemfoguk nincs soha. hletszfogaik
hosszan kiállók, s zitpfogaiktúl, melyek változó, majd H majd H

fejlődve.

l}arlagi evet. (Sciurus ·vulgaris. (le1neines Einltörchcn . .iJióku.r:.)
:b.\ilein szűrpan1attal, színe harnavürüs, ritkún egészen fekete vagy
egészen fehér. Erdeinkben gyakori.
lúLaik hüvelykci törpék kürön1 nélkül, hátsó hüve1ykeik hosszúk,
apró karn1okkal. ~"últon élne}{, téli úln1ot alvó csinos állatkák.

is k.e11 ennie.

llato1lili 1·mul. Őrlő!;, (Glirin1t. Nagethiere. !Yage1').

sen k.i van

r.:~·ol m"s.1h.a ugral, labm közt szállernyöként kiterjeszthető röpbore segclyevcl, gyakran hitzmagasságnyiról szit!l le, vissza nem.
Lengyelországtól Sibériúig honos.

n1int inind~n

mús emlősöknél. Első lábaikat valamely tárgy megfogitsám\l kéz
gyanánt használni köziilök igen sokan képesek. Ezen reml igen
kitei:jedt.
1-sö csnla11. Erntfi\li•l1. (Sciltrina. Eichhürnchen). Zitpfogaik !r
Felső álllrnpcsukban egy karim kieső csorba foguk van, felső aja-

egy fajtitja a pele faj.
Eti pele. (illyoxus Glis. Eigentlicher Siebenschlti{er). Patldnynagys~ígú, f<ikon élő csinos <illatok, téli alvásra 111clc0' fészltcltet
. • 1\: inagnknak. A ró1naiak. külön helyeken (in glirariis)
"
ltesz1tne
híz~
lalhik őket.
3-dik család. Csincsillaf/oli·k. (C!tincltillina Lagostomata. Hase1111itiuse).

J.1Jil1 csnli'ul. (Ül'!JClerina. Scltrolmtiuse).
ií-dik család. Yakonyfél1~k. (Cuniculari!t. Georychina. Ala11/wur{s1uiiuse). Tcstök ido1ntalan, fcjök: vastag, arczorrnk: to1upn,, alsó
inetszfoguik vésü alakúak, tonlp{ik, zápfogaik: 1nindkét oldalról

3-5. Külfülök nincs; első Mtsó végtagjaikon 5 iijjuk. Farkuk röYicl, vagy hiitnyzik. Földalatti üregeket ásó, gyökérrel s hagymával túplúlkozó állatok.
Fogas valiony (földi kutya). (SJla./ax typlilus. Gemeine B/induiaus. Blinduiaulu„urf]. Szcn1ei törpék:, egészen elrcjtvék, orrporcza, széles. Farka nincs. Ilazúnltban gyak.ori.
Zolior. (Aspa/ax). Siberiai.

ti-dik csaliul. Egfrfél"11. 1lluri11a. 1llct11seartige). Zápfo"aik
''! rito
~„

kún ~}, alsó inctszfogaik hegyesek. Füleik kurtúk, kerekek, csak-

nem simák. Első lithaik 4 njjúak, hüvelykszömörcsescl, Mtsó lit-
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baik: 5 ujjúak. E'ark.uk vékony, hengerded, hosszú, pikk.elyes. Nö-

vény vagy minden

evők.

illindenütt eltcrjedvék.

Pézsma patkány. (Fibe1· zibclldcus. Ondalra. Bisamralle). Ncmzö részeik. 111ellett inirirrytö1nlövel. Észnk:-AmerikAban a vízpartok:
111ellett kunyhókat épít~ n1clynek: a viz színe alatt van kijárása, télen a jégen szinte légjukakat csinúl, s nzt a. befagyús ellen iszap-

pal tatarozza Id.
Lenuniny 1norga. (.11/yodes norvegicus. 1llus Le11u1us. Le11uning).
Norvégia s Oroszhon lcgészak:ibb részein laknal(, is111crctlc11 okLól
koron kint ifl'en elszaporodnak, tápszer hiányában nagy csoportok-

ban vúndorolnak ki, mikor is oly egyenes irányban haladnak, mintha zsinór 1ncllett iucnnének.
ille~ei poczo/i, (Ilypudaeus <trvalis. ]{/cine Feldmaus.) Ha na-

gyon elszaporodik, a szántófüklokcn nagy k:írokat tesz.
Földi poczo/i. (Ilypudaeus terreslris. Sc/ieermaus).
1lfocsári poczok. (llypodaeus a.inphibius. JVasserll!aus.)
J(özünségcs hörcsög. {Cricctus (ruuzentarius. Ge11iei,11er Harnsler). Pofzscbe van, melybe 3 latnyi magrnt is bele rak. Marakodó
úllat , a hiin - kivéve a púrzás idejét -- clüzi a nöstényt; téli

úlmot alszik.
Jíándor egér. (,Jfus decu1nanus. lVttnderralle). liazája Ázsia
volt, honnan csak a múlt században jött át Europába.
Pat/iány cgé!'. (Jllus rattus. Gcll!cinc Ratte). Azsiából a 15-dik
században hozták t\t hajókon, 1nost 111ár hnjók últal a világ min-

den részein cltm:jcdt.
Jlázi egér. (11/us 11tusculus. Jlaus1naus). Eléggé is1nerctcs.

}i

1

7-ilik Csa!iul, Í"szonyl1'tbillll<. (Pal11iipedia. Bibcrarlige.) Zápfogaik
fül öl~ kurta. Tcstök siirii szőrií ~ felül sortc , alul. ~y:tpjú szőr

rel. Hátsó lábujjaik úszlu\rtyásak. Ejjel fogla.)kozú v1z1 allatok. f{özönségcs !tód. (Caslor fibcr. Gell!einer Biber). Farka lapos,
pikkelyes, hátsó híbaik 3 közép ujja egészen úszhártyás. N cm z Ö
részeik táján levő. 1nirigy tö111löik: erős szagú, orv 0 S i gy Ó g y Sz C r t 1 h Ó cl O 11 J t C a S t 0 l' C U lTI Vál a SZ t UIl a k: e 1. Ezen hatahnas gyógyszer n1incl a. hún inind ~t nőstény
hóduál párosan jö elő, a has alsó részén, a végbélnyilás és az ivarszervek közt helyezett tömlökbcn , miket hódonyzsacskólmak Castorsiikkc - neveznek. Nagyságra és súlyra nézve különbözök,
súlyuk rendesen 4-16 lat közt változik, igen ritkán ugyan sokkal
nagyobb súlyúak is akadnak, elannyira, hogy van rá példa, midőn 2 ilyen hódzsacskó 62, sőt 96 latot is nyomott. Egyébiránt a
k.or, ivar, az évszakok, söt az úllat bagzúsi időszaka.,

neincsak

n1enny1segcre, haneu1 színére, össze~\llására és más egyéb sajátsá-

gaira is lényeges befolyást gyakorolnak. J annasch, Barbyban
úgy találta, hogy a Juliustól Februárig gyűjtött hódony. friss állapotban csaknem mindig összeállóbb vagy tömörebb, színe.kénsárga; tökéletesen száraz állapotában barnássárgává válik 1 ha híg állapotúban !égre tétetik ki, megbarníil, s elgőzöltetés után barna,
erős szagít, savakkal leöntve csak kevéssé pezsgő tömeget hagy
hátra. - Ellenben a Februártól Juliusig gyüjtött hódony több folyadékot tartalmaz, mely gyakran .egy harmad részét toszi a zacskó súlyának, fchéressárga, s ezen szint kiszárítás után is megt~rtja;
A folyadék fehéres ülecléket rak le, mely légen nem b!lrnúJ,. sa·
vak.kal igen erősen pezseg és sok. szénsavas me.Szet tartalmaz. Azt mondják, hogy eredeti színe rendesen vörösessá1·ga, összeállíisa k:enöesszcrü. A zacskó kiszárit~\sánál, mit reri_dese·n- ftiátön
eszközölnek, a hódony merő alakot ölt, szenyessárgáv4, vagy közönségesen súrg:Lsbnrnltvá, halvAnynyá, könnyen szétdörzsölhétövé,

átlútszatlanná válik; sajátságos, a legtöbb embernek kellemetlen
szagot ·vesz fel, habár a friss folyó nedv, finomabb és kevésbé kellemetlen szagti volt is, íze kesernyés

1

illatos, k:issé csipös és tartós.

Vízben a hódonyból igen kevés olvad fel, s hosszabb melegítés
után annak színét halványbarnára festi, míg ellenben barlangban
legnagyobb részben felolvacl. A két ólclószcrbcn fel nem olvadó maradék sósav hozz{iadásával fel pezseg, s abban felolvad. A kereskedésben rendesen két hódony zacskó összenőve jön elő, melyek
feketések vagy feketés barnák, körte, ritkábban kúp alakúak, laposak. Gyógyszcrkönyviink a Duna partjai köriil Magyarhonban,
majd kisebb folyamok és tavak körül Austria és Csehországban
elöjövö hódokat ajánlja, majd ezek nem létében a Lengyel- és
Oroszországban honos orosz hó cl o ny t ( castorettm moscoviticttm)
rendeli. - Az angol és canadai hódonyt pedig tilalmazza.
A finom hódony bor langos óldata, vízbe csepegtetve tejesse
válik, kevés mennyiségű légköneget adva hozzá, ismét világosabb
lesz. Azon s~erel;;:, inelyek.nck a hódonj alkatrCszét k~pezi, köy~t~
k:ezök.:
Aqua antihystcrica foeticla. Aqua castorci. Tinct\1ra eastorei.
Trocl~isci cqstorci.
A hódonyt, minthogy igen drága, sőt néha ugy kifogy a kec
reskedésböl, hogy alig kapható, igen gyakran hamisitják és fölcserélik s\·éd vagy a1nerikai hóclonyokkal-, vagy orosz és amerikai
hódonynak áloeval, gyantákk<!I, sziíritott vérrel, vagy bolu~sal ke'
szitett elegyével. Néha, hogy súlyát növeljék, ólmot, vasat, me•
A gyógysz. lud. alapvan.
19
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s apró kövecskéket dugdosnak a hódzacskób~, vagy kec~
marhák epehólyagából vett s az imént leirt, vag!. 1.""s
hasonló módon eleo-yitett folyadékkal töltik meg. Ezen hanusitasolt~t górcső seo-élyclvel részint valódi hódony és hódonyzacskóhoz
"
' által ismerjük meg. A va1·1·1·d
hasonlitva részint
fücsö
O< l 10 ony ez
'
·
l eg'
.
utóbbi mellett
füstöt terjeszt, világos kormozo. 1angga
megolvad s erősen felfúvódik, mi közben sajátságos kellemetle~ szagot
{~rasz:. A .szenes inaradvány erős hevitésnél vilódzík,, s feher ;1an1u
alakjában bü n1 a1•:tc1v}inyt hagy hátra 7 1nig .a mestersege~en utanzott
hódony csaknem egészen maradvány nélkül ég cl, folteve' hogyha
bolus vagy más úsviiuyrészek nem voltak közé keverve. .. .....
Az orosz és kanadai húdony elemzését Brandesnek koszonjuk,
ki is az alábbi kimutatást közölte róluk. :Mi nem is szóltunk a :~a
nadai hódonyról, hogy azonban teljesen in;loko1.v: '.e~.yen: „n;1e::
veté azt cl gyógyszerkönyvünk; ezen elemzest kozulm JOnak la1:iul"
B r an de s elemzése következő:
· et

~;.b~kok,

Orosz hódony.

Illóolaj
l{ódonygyanta
I~vefagygyany

Castorin
Fehérnye vilanysavas 111észszcl
Enyvszerü Allon1llny
Osmazom

C:inndai.

2,00.

1100

58,60.
1,20.
2,50.

13,85

1,60.
2100.
2,40.
0,80.

Szénsavas könlegeuy
Vilt1nysa vas n1észéle_g
1,40.
Szénsavas 1nészéleg
2,60.
I(énsttvas hamnny, mész és kcserélcg
Hanuu1yélcggcl kivont cnyvféle any:tg 8,•10.
Hártyák sat.
3,30.
Viz és vesztes6g
11,70.
Ilamanyéleggel kivont bodangban
olvadó anyag

100,10.

0,33
0,05
2,30
0,20
0,82
1,·10

33,60
0,20
2,!J~

20,00

22,83

98,48

Hnzájuk: Európa Ázsia Észalt-Amerika (Oanada). Ravasz és vigyá~ó állatok. O;t, hol 'még nagy.obb számm~l vann.ak. egyii.tt, _ a
.vizek partjain tiígas üregeket ví~nak , s ket osztalytt .lalrnsol,at
épitnek, melyeknek egyike lakúl, músik padlásúl ~zolgal. Ki'.1:yhóikat faágak és iszapból készítik, alsó része a VIZ alatt ny1lik.
Lakásukat mély vizek mellett épitik, melyek fenékig be nem fag~
nak, s hogy egyenlő magassítgít vizök legyen , faágak, kövek es
iszapból gátakat raknak. - Ha házaikat megüimadják, akkor a
partoldalban vájt több rendbeli üregekbe húzódnak. Hazímkban a

Duna, Vág és Tisza mentén taliiltak olykor olykor hódokat. Hódj\fező-Vásárhely nevét tőlük nyerte. Eledelük fakéreg és falevelek.
Finom szörükböl kalapot készitnek.

1

8-dik csnhid. Sűlfé!ék. (Aculeata. Stac!telscltweine). Zápfogaik H·
Füleik vagy kicsinyek vagy elrejtvék. Kúlcscsontjaik törpültek.
Testök feliil többé kevésbé tüskékkel fedett. Elől 4, hátú! 5 vagy
4 u.üúak. Melegebb éghajlat alatt laknak, meglehetős nagy, lassú,
békés állatok, gyümölcscsel, gyökerekkel táplálkoznak, földalatti
vagy faiiregekbeu, vagy fákon élnek.
Ta1•ajos sül. (Histrix cristata. Gemeines Stacl1e/sc!t1oein): _DélEurópában vagy Észak-Afrikában lakik. Tüskéi nagyok , iró tollszárak gyanánt szolgálnak; karmai erősek, húsa ízletes.
9-dik csnlad. Nyúlfélék. (Leporina. Hasenartige). Felső metszfogaik rovi\tkosak, háta megett mindegyiknek egy egy kis fogat tahilunk, zápfogaik két lemezből vannak összetéve. Fülök hosszú,
hátsó lábaik hosszabbak, mint az elsők, farkuk kurta.
!tfezei nyúl. (Leplls timidus. Geimeiner Hase). Füleik fejöknél
hosszabbak.

Tengeri nyúl. (Lepus cunicu/us. Kanincl1e11). Füleik fejöknél
rövi<lebbek.
Változó nyúl. (Lepus variabilis). Alpeseken él, télen egészen
megfehéredik.
.Tavi nyúl. (Lepus pal'llstris). Dél-Karolina és Georgia partjain lakik , ügyesebben úszik mint az új foundlandi kutya.
Havasi nyúl ({ityész). (Lagomys alpinus). Szilésiában lakik,
hol nyaranta téli élelmül több láb magas boglyiikat rak.
10-dik csnlitd. }'éhunncstink. Patitcsosnk. (Subu11gulata. Halblwfer).
Zápfogaik összetettek. Testök szűrös, farkuk vagy rövid, vagy nincs.
Körmeik igen nagyok, patához hasonlók, tompák. Dél-amerikaiak.
Húsuk jó ízii.
Tengeri őrlecs. (Cavia cobaya. ilfeerscliweinclten). Igen szapora és fürge állatka.
Folyami őrlecs. (Hydroclw·us capybara. Wasserscl11vein). Az
őrlük közt legnagyobb, 3}' hosszú, súlya 70 font, fö föpecsenyéje
a Jaguárnak. Dél-Amerika folyamaiban él, jó úszó.

llete11ik remi, Keriítlzők. (Ruminantia. Wiederkc!uer J
:i\Ietszfogaik többnyire 1f, előre hajolnak, zápfogaik {Hl- mázlemesek, szemfogaik legtöbbnyire hiímyoznak. Legnagyobb részük
fejükön szarvakat, vagy agancsokat visel. Kúlcscsoutjuk nincs. Sze'
19*
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1neik: nag;rok:. Szaglásuk: és hallúsll.k: igen kifejlődött. 'l,cstök. tön1öttszürös. Lába.il( l\:ét nagy csülökben végződnek:, ezel( inögütt fenntebb két kisebb t\jj - fattyúcsülkök - áll. Többnyire 4, ritkán .
3 gyomrúak. Az első, legnagyobb gyomor b ön dő nek (rumen,
Pansen) a másoclik kicsi, sejtes szerkezete miatt recz é nck (dömböez, reticulum, Netzmagen); a harmadik leveles alakjánál fogva
százrétü paezalnak (omasus, Bliittermagen, das Buch;) a negyedik: o 1tó g yon1 o r nak: (abo111nsus, cigentlichc Chylus1nagen,
Laab, Fettlnagen) neveztetik. A szi~jbnn n1egrúgott eledelt a bön-

dö veszi magába és átadja a reczének, hol az meghígyittatik ·és a
nye_lcsön át a szájba is1nét vissza jön, ek.k.or történik. a k.érÜdzés.

A szá;iból. most egyenesen a harmadik gyomorba t. i. a szúzrétübe
jttt, mely aztán legutoljára teljes megemésztés végett a tápszert a
negyedik gyomornak adja át. - Emlőik a hútulsó lúbak közt vannak:. -- A k.érödzök. xninflen állatok. k:özt leghasznosabbak, béh:eszcretü, csekély. értelmi tehetségü, többnyire fölénk állatok , társas éltüek., csupán növényekli:cl túplúlkoznak. A fülel 111indkét sarkáig

el vannak tc1:jeclve.
A.) Csillkön járúk. (U11guligradu. f(lcrne11giingcr). Lábaik,
melyeknek mindkét csülke elkülünzütt, csülükszéllel teljesen bezúrt tiprólapok.kal, vagy ta1jagos talppal vannak. összenőve. Fattyú
csiilkeik rövidek: s többnyire· n1indnél meg vanna1(. Ho1nlok.uk.on
rendesen 2 csont nyujtvitnyt viselnek, felső ajkuk hasitott. Az első
ft~jok rendesen agancsot viseluek:,

hátsó lábaik s farl(u1-: szörpa-

mattal ellátott.
1-sö csnli1d. Nynk<irjimyol<. (Camclopardalina. Gira//'e11). :i\Iindkét
ne111 tagjai agancsosak:, agancsaik rövidek:, szőrös bőrrel fcdvék,
soha. le nem esnek. Sze111foguk: nincs, zápfogaik: {},
Lábaik: s
farkuk hosszú, ez utóbbi szőrpamatban végződik. Belszerkezetükre
nézve legközelebb állanak a szarvasokhoz. Ide egyetlen egy faj tar-

*·

tozik., a

·

Fóllos 11yakó1jány. (Camcloparclalis Gira/fa. Gira/fc). Ártatlan
jó kedélyü itllat, füvekkel, mimosa ágakkal él. Felső ajka és nyelve k.inyújtható, feje l(icsiny, nyal\'..a igen hosszú, innen neve is_;
eleje azaz váUa magasabb mint hátulja. 16 láb magas. l\Iozgása sebes, sajátságos , egyik óldali rninclkét hibával egyszerre lép, talpa
kefeszer(i szerkezeténél. fogva hegylejtökön gyorsan fut. - Sahara
déli szélétől kezelve a jóreményfokig találtatik.
2-ilik család. Gimel<. Sznrrnsol1. (Corvina. llirschartige]. l!,ö jellegük: homlokesontjaikból kinövő, évente lehulló, s UJr'1 kinövő
aganesuk. Kezdetben ezek szőrös bőrrel boritvák, mit maguk le,

dörzsölnek. Orr'.tk beg~én kopasz, bőrszerií, többnyire fekete fóltot 1 -_ o~rt~n.ntyut -. vrnelnek. Legtöbbeknek ragadós folyaclékot
elv,t!aozto J,onnyárkaik vannak. Csülkeik többnyire keskenyek, hec
gye_sek , fattyúcsülkeik meglehetős nagyok , farkuk kurta mezük
. . es
• e'l et1\'..Oru1t szerint változó c1nliJjök. 4- vano 'Aitsztráaz iclő reszel
liát és déli Afr'.kitt kivéve az egész földön elterjedt, vl.\dásztat~i
szokott csmos allatok.
·
_ Jávor gím. (Ccrvus a lees. E/enn). Csak a hímnek vannak agancsai, melyek tövön szélesek és lnposak, a legnagyobb szarvas 6'
magas, társas életet él, Californiitban 2000 ciurabra menő jávorcsorda is találkozik.
Az czntAn kövctl\'..ezök: közül mind :2 nemiine-k

vannak agancsai.
Iram gím. (Ccrvus tara11dus. Rc11nllticr).: V acl, vándor állatok
az északi lakók - kiknek majdnem egyecllíli gazdaságát képezi ~
szelídítik űket; nyáron kurtább, télen hosszabb szőrrel mezeit.
Dám gím. (Cervus dama. Damhirsch). Vadas kertekben gyakori. Barbariai.
_
Közönséges gím vagy szarnas. (Ccrvus elapl11ts. Eclelldrsch].
Hazája Európa és Azsia mérsékelt föklöve, vadonban nálunk már
ritkább, vadas l(crtckbcn lcggyak.oribb.

Tatúr pézsmá11y. (ilfosclws mosclti{erus. ifloschusl/1icr). Hímjeinek a felső itllkapocshúl hosszan kinyúló hegyes szemfogai van1utl\'.., 111ik az agancsol\'.. helyét pótoljált, ruintán ezen- állatnalt sem
agancsai, sc1n ho1nlokny1\jtvítnyai, sen1 könyárk.ai, se1n szörpamatai
nincsenek. Csülkei igen k.eskenyel\'.. , hegyesek, fattyú- csi.ilkei igen
nagyol\'.., sen1n1i külsőleg látható farkuk: nincs. --"-- A hímnel\'.. liöldöke táján egy 111irigytön1llíjc van, melybe a híres pézsma gyógyszer yálasztntik el.

Háromféle pézsma fordúlt elő e.zelött a kereskedésben, s ezek:
1.) ,j bucharai pé::;sma, mely újabb időkben olyan ritka, hogy
n kereskcclí~sbtH szinte kifogyott. \1'iggers ·szerint csalinem egy
rangban All a tunqninivol.
2.) ()ros:. vagy habardini pé::.snla, inelyct gyógyszerkönyyih1k. határozottan tilt, s így n1itsc1n szólunl\'.. róla.
3.) A l11nq11i11i, vagy chi11ai vagy sinai pézsma. (J)Tosclws tunquiuensis, v. chinensis, v. ·sinensis. Der tunquinensisc!t.e, tltibelanischc, chinesische Jlfoscluu;), Onntonon Cs 'iiinen Lon.donon át jcin
l\'..ereskedésbe, n1inclcn n1{1sn~il jobb fajht., gyógyszerl\'..önyyiinl\.·. ezt

rendeli. A tunquini pézsma-zacskók kissé laposra nyomottak, több]lYire kerek vagy tojásdacl alakúak, egyik végökön i:endesen vas-
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t<tgabbak mint a másikon, 2 1/, ujjnyi hosszúk, 1'/, ujjnyi szélesek.
Egész sítlyuk 4-10 nehezék közt .változik. A zacskóból kivett
pézsma (moschus ex vesicis, moschus in granis), apró,·
kerckcled, vagy tojásdad, lapos, gyenge zsirfönyü, egymáshoz lazán kötött gomolyokbú! áll; szemcsés , finom szűrökkel elegyített,
1{enöcsforn1a tapintatú, sötétvöröses barna, átható sajátságos szagit,
keserü, illatos ízii. - A pézsma szagot más :\llaton, söt némely
növények:en is vesszük: ugyan észre, de sehol sem. oly átható az,
mint a pézsrnánynál. Vizbcn 31~1 , forró vízben ·1; 15 része olvad. Ezen
óldat ·barna szinü, savak bolyhokban csapják le, mire a folyaclék
színteÍenné válik, higanyhalvag nem ad csapadékot, dc igen a légenysavas ezüst, és cczetsavas óloméleg. Gubacs forrúzat idö múlva
szürke bolyhokat hoz létre. Borlangban mintegy fele olvad fel. A pézsma büzös állati kozm:ís szag tetjesztése mellett ég el, és likacsos fekete fémfényii szenet, tovább folytatott égetésnél mintegy
10°/0 szürkefehér hamut hagy hátra. Gouibourt és Blondeau
elemzése szerint tartnhnaz:
1. Száritúsnál elillanó anyagokból:
Vizet
46,92.
Könlegenyt - ::nnmoniak: 0,32.
2. Égénynyel kivonható anyagokból:
Stearint, elaint, cholesterint, zsírsavat könlegcnynyel és valami illó olaj nyomait
13,00.
3. Barlang által kivonható anyagokból:
Cholesterint, zsírsavat könlegenynyel, szalamiasót, hamanyhalvagot, szikeny és mészhalvagot,
és egy meghatározhatlan savat aljakhoz kötve
o,oo.
4. Vízzel kivonható anyagokból:
Enyvet, vízben olvadó szenes anyagot, holvagolrnt és meghatározhatlan szerves savat
rn,oo.
5. Végül könlegenynyel kivonható anyagokból:
Fehéruyét és vilanysavas meszet 12,00.
Rostszövetct, szénsavas és vilsavas n1eszet, szőrt
és ho1noltot
2,75.
99,99.

l\Iint igen drága szert, nagyon gyakran és igen sokfélekép
szokták hamisitni; már magában Chinában nem ritldn apró ólom,
vas, ziunóber, homok vagy bördarabk,\kat csempésznek be a zacskóba, hogy súlyát növeljék; söt az is megesik, hogy egészen kiveszik helöle a pézsmát, s helyette igen kevés pézsmához keverve,
tubákból, jó szagú gyantákból, szárított vérből, s több ilyenekből

j

álló keveréket tesznek, mit aztán csak is górcsöve! lehet leginkább
felismerni, sőt néha azzal sem. - Sulphnr. aurat. antimoniival,
ká111forral és szarvas szarusóval összeclörzsöltetvén sajátságos szaw

gát elvesziti.
.
.. .
· '
Ezen rend ezután következő csaláclainak a csontnyújtványt tokalakúlag körülvevő üres, lenemhulló szarvnik vannak.
3-il. csnliul. Zcrgcfioh~k. (Sylvicaprina. lValdantilopen). Szarvaik kúpalakúak, hegyesek, vagy rövidek, egyenesek,- vagy hoszszúk tckeredettek, hátrafelé görbülök, a nöstényeknél többnyire
hiányoznak. Közönségesen könyárkaik vannak. Végtagjaik karcsúk,
csülkeik hegyesek, fattyúcsülkeik vagy rövidek vagy hiányoznak;
farkuk vastagon szőrös, vagy hegyén lombos.
Tetrac!teras c!tilwra. TscMkara. Hímjeik 4 szarvúalr, nőstényeik szarvatlanok.
Sylvicapra. Waldantilope.
Ce1·vicapra. Hirscltantilope. Leginkább vízben él.
..
Hyppotragus niger. Sch wMze P{erda.ntilope. 9 láb hos_szi'.1, 4'/2 1
magas.

4-11. csnlá1l. TulokW1~k. (Bovina. Ochsenartige). l\Iindkét nem
szarvat visel, melynek hegye sima, kerek. Fejök nagy, fels? ~j
kulc széles, vastag, ráncznélki.ili ; a k:önnyárltok: csaknem m1nd~g
hi{tnyoznak:. Nyak.uk: vastag, végtagjaik. rövidek:, erősek:, csülke1~
nagyok, bóltozottak, fattyúcsiilkeik szinte nagyok. Farkuk hosszu,
végén szörpamattal. Nöstényeik 4 ,emlűjück, .". hímekné'. gyakra~
kisebbek. A régi száraz földön és Eszak-Amer1kaban elterJedt, cso1dákban élö nagy otrnmba állatok.
Szelíd tulok. l(özönséges marha. (Bos taurus. Gemeiner Oclts)'.
Ivarra nézve a hím bikának, a nőstény tehénnek neveztetik. Gyógy-,
szertári czíkkekül az epét, a tej e t és azok alkatrészeit szolgáltatja.
1.) Az epét, mint marha epe vonatot, (Fel t~uri inspissa~'ll11!.
Extractum fellis ta.itri) haszná\juk. A felforralt friss epefolyadekot
flancllcn ittszfü:jük, s azt porczelhín edényhen vízfürdőben siirü vonattá pitroltatjuk, mikor is aztt\n romlás nélkül évek~n át el lehet.
tartani. Az epe alkatrészei: enyvédeny, epesavas ~s kenepe~ysav~s
szikenyéleg , epefagygyany, zsír, epezöld , epesttrg~, ny.ak, sz~
k:eny- és hamanyhalvag ,_ vilanysavas ?s szén~a~as. ~~1kenyele~, v1lanysavas mész és kesrenyéleg , csekely menny1segu vas 1 cseleny,
és k.ovasav.
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2.) Tej, mely mint fe/ié11tej (lac vaccinum. J{u/11nilch), különbözö savók. ltészitésér e, minők a seriun lactis al111ninatlt7n, se~
rum lactis co1n1nune, és seru1n laclis tanta1'indinatu1n forclittatik.

A tehéntej alkatrészei 1000 részben k6Yetkczük: fchérnye anyagok 54, vaj 43, tcjczukor 40, i1svány részek 5, viz 787.
3.) Friss uaj. (Butyrum recens). Mely a tehéntej tejfölének köpiílése folytán a tejtestecsek burkának szétzuzi1sa mellett képződik.
-

Saji~tságai: súrgás gyöngéd, rendes hü1nérséknél zsirszerü, hideg-

ben merev, melegben puha, siít folyó, sajátságos szagú, fris állapoti\ban kellemes enyhe , kissé édescs izü zsirncmli tömeg. Gyógyczélokra sózatlan és friss állapotában alkalmas.
Azon gyógyszer ek, inclyeknek: alkatrészé t képezi, következők:
Ceratum ad labia flavum et rubrum; Ungventum florum calenclulae, digitalis, linariae, majoranae.
4.) A tehéntej el párolt savójából jegecziil ki, apró, fehér, átlátszó 4 óldalí1 oszlopokban a tejczuko r, (Saccha rum lactis.
hl i 1eh zu e k er). Ize é<leses; a fogak közt recseg, 3 rész forró és
6 rész hideg vizbcn olvad, borlangban csaknem olvadatlan. Leginkább Schweizból kerül hozzánk, hol a sajt készitésnél mint mellék
terményt nyerik.
·
5.) A marha hosszú csontjaiból nye1jük még a marhavc löt,
medulla bovis, melyet leggyengébb tüzön felolvasztva és vásznon :ít szűrve, mint ti sz tit ott e s ont v e 1őt, m e du 11 a o ss i u in v e 1 b ovi s p r :te p ara t a, (f e rein i g te s 0 eh s e n n1 a r k, az
nngventum macidis készitésére alkalmazunk.
Bivaly tulok. (Bos bllb<tlus. Bilf{el). Indiai származású,
Bölény l1tfo/,„ (Bos lll'Us. Auer Oclts. Bison). Erclélyböl a mult
század felé pusztult ki. Jelenleg még csak a Kaulrnzusban és Lithvániában találhatni. Homloka nem lapos inint a közönséges tnloké,
hanem bóltozott. Ös tulok, ős 11iarlta. (Bos prhnigeni us). l\Iost mi1r csak köviileteiben található.
Röfögő tulok. (Bos gnmniens . Gl'llnz Ocltse. Yack). Farlrn mint
a lúé, keleten zászlóttl használtatik (a basák lóforlrn.)
5-tlik <Salt\d, Zcrgeffü,k, (Antilopin a. Antilopen ). Szarvaik ren·
elcsen lantszerííleg görbülvék , erősen gyílrüzött ek, sima hegyüek,
a hímeknél néha hiányoznak. Fejtik keskeny, homlokuk magas,
többnyire könnyárk aik vannak, felső ajkilk banízdás, orrmantyújok vagy kicsi, vagy nincs. Végtagjai k hosszítk nagy csíilkökkel
és apró fattyú csiilkökkel, 2 emlőjilek, Csinos, gyöngén szőrözött,
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felette sebesen futó állatok. A régi és észak-amerikai szárazföld
kietlen sivatagaib an csorcláD.ként tenyésznek:·;
Gazillci zerge. (Antilope dorca.s. Gemeine· Gazelle].
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6·1lik csnllid. KecskeféW<. (Caprina. Ziegcnltl'tige). Szarvaik ren·
elcsen mind a két nemnél meg vannak , többnyire hátrtt csava·
rodva. Homlokuk széles, felső ajkuk hosszú csorgával; orrmantyújok jelentéktelen. Végtagjai k meglehetős erősek, szűr pamat né!k:iil, csiilkeik öszyenyo1nottak:, fattyú csiilk:eik: nagyok.·, n1agasan
helyezvék. Nöstényeik gyengébbek, két, vagy négy emlöjliek. li'arkuk nagyon kurta. Közép nagyságtt, az ó és új szárazföldön csordákban élű hegyi állatok. Hangjuk bégető.
1.) Juh ne1n. Szarvaik hátra irúnyozvá k, k.örl~örösck, clüre haj!ott hegyüek, 3 óldalúak. Homlokuk lapos, könnyárk aik vannak,
orrmantyújok nincs. Csülkök hegyes, éles széllí, 2 cmlüjüek. Az
északi félteke félénk, gyors hegyi állatai.
Szelid juh. (Ovis aries, das za/une Scltaf); A'szelid juhtól
gyógyszertári használat ra a juhfagygy út (sebmn vel sev1t11t ovill11m
vel vervecinm n, Hamme/ta /g) nyeijiik. Friss állapotában szép fe.
hér, szagatlan , vagy nem igen szagos, keményebb mint a marhafagygyú , azonban könnyen avasodik, s akkor kellemetlen szagú.
4± rész forró barlangban olvad, 37 Celsius foknál megolvad és
legnagyobb részt stcarinbó l, kevés margarinból és olajnyából s
még kevesebb hircinböl áll. Azon gyógysze rek, melyeknek alkatrészéül szolgál , követk.ezö k: Cera tnm cetaccu1n, citriuum; fuscuu1~

Em plastr. de meliloto ; Ungvent basilicum, elemi , hydrargyr1

cine reum.

Spanyol juh. (Ovis Ar. ltyspanicct).
11/agyar juh. (Ovis Ar. Sterpsícer os).
Vad vagy argali juh. (Ovis ammon. Argali).
Szárdinia i ju/t. (Ovis 1nusimon. 1lluff/011).
2.) Kecske nem. Szarvaik összenyomottak, fölfelé irányzotta k,
hátrafelé görbftlök, mcllsö óldaluk biitykös, vagy éles.. Homlokuk
bóltozott, I(önnyárl(ttk: nincs, orrmantyujok. igen kicsiny, állukon
többnyire szakállt viselnek, csiilkeik talpai ruganyosak ; farkuk
igen rövid ; szőrük vékony. ~"élénk , túrsas élc tii 1 igen Clénk, ·hegyi ,\llatok.
a.) Áll szakáll asok, 2 emlüjüe k:
Törzs kecske. (Capra aega[Jrils. Wilde Ziege Bezoárkec ske).
Gyomrában némi központ köriili lemezekből álló gyiiledék , Beoár van, melyet valaha gyógyszerí\l használtak. Ettől származik a
Szelíd kecske. (Ca.pra Ttfrcus. Hausziege).
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Vad vagy ldiszáli /;ecslw. (Capra Ibex. Steinboclt).b.) Szakálltala nok 4 cmlöjüek.
Capra rupicapra. (Gemse). Álpeseken, Pyreneuson, Kaukázusban lakik.
B.) Vjjon járók. (Digitigrada, Ze!tengcinger). l\lind két csülkök
egy közös talpban egyesül. Ez elöl hasított, csak a hegyén van
csülökszélbe burkolva , fattyúcsiilkeik , homlok nyiijtványaik és
szarvaik nincsenek; hasított felső ajkukat sok óldalra mozgathatják. l\fotszfogaik i, szemfogaik alól felül ; zápfogaik kiilönbözök. ·
7-dik csnl;\d, TercfÍ'!t'k. (Camelina. líameele. Tylopoda. Scltwielenfüsser). Felső vágfogaik előre állók, a szemfogakhoz hasonlóan
görbültek. Könny:írkuk, orrmantyujok nincs. Orrlilrnik hosszasak
bezárhatók. Nyakuk hosszú, testük hátú! keskeny, végtagjai!~
1nagasa.k, csak: 3 gyo111ruk: van, a százrétü hiúnyzik. - Böndöjük
és reczéjiik i~agy sej tii, vizes folyadékot választ el. Vértestecseik
körényesek - elliptisch - (miden m1ís emlősöknél körőczösek.) A
legrégibb idő óta, mint erős, kitartó , gyors , tiirclmes, nagyon
rossz talrnrrrnínynyal is könnyen bcelégedő luíziitllatok becsültetnek.
1.) Teve neni. Zápfogaik. i~jn koruk:ban .~, fi, öreg koruk:ban t, 4,
Fülök rövid; nyakuk görbe; hátukon egy, vagy két hajlékony
mozgó zsírgiimöjük: van ; farkul( hosszú ,
ólclalain s végén
hosszan szőrölt. - Nagy, gyorsan futó, teherhordó, s útazó állatok, pus:tai ntazúsuk közben a szomjúságot több napon át képesek tiirn1. - l\Iéltán nyerte a ,puszták hajója" czimct.
Egy púpú teve. (Camelus dromedarius. Einhöckeriges Kameel.
Dromedar).
Iíét púpú teve. (Camelus bactrianus. Zweihöclteriges Kamee/.
Trampeltier).

*' *'

2.) Láma nem. Zúpfogaik i(jonta
a legelső már igen korán
k.iesik. Fii.lök hosszú, nyakuk vékony, Cgyenesen irúnyzott ; keresztcsontjuk vúlloknál magasabban itll , végtagjaik karcsúk; farku1\: rövid, vastagon szörölt, többnyire felfelé van irányúlva.
C+yors, félénk, li:özép nagystlgli, hegyi {tllntok, iuelyck egy hhn

által vezettetve nyájankint élnek, nyakukat futás közben fel s alá
mozgatják. Sipoló hangot adnak. Ki hozzájuk közelit, vagy ingerli,
szemei közé félig emésztett eledelt köpnek; ifjonta könnyen szelidithctök, öreg korukban gonoszak.
Közönséges láma. (Auchenia /ama). 'l'ehcrhordó állat.
Gyapjas láma. ( Auchenia t'icunna). Gyapjából finom szörnteket készitnek.

)

Nyolcza11ik remi. Egyl'atásol1. (Solidungula. Ei11l1ufer J
l\Iindenik lábuk egy tagból 1\lló széles palával van körülvéve.
Fogaik ·három fajták, legalább a csödöröknél. Kúlcscsontjuk nincs.
Két emlőjüek. Növény evő, :finom hallású és szaglttsú, erős, gyors
állatok; Ázsia és Afrika sivatagaiban egy csődör f,ltal vezettetve
csoportokban élnek. Egyetlen nem a ló nem.
I'!Ietszfogaik jf, jf fekete barna mélyedéssel a vitglapon, mely
azonban öregebb korban használat miatt i·endesen elenyész .. Szemfogaik
zápfogaik
1f fogaik koronája lapos. Fejük hosszú,
ajkuk széles, szemeik nagyok, füleik felfelé állók, nyakuk sörényes; tcstök hosszan nyitlt; rövid szőrü; végtagjaik karcsúk; farkuk hosszú.
J{özönséges ló. (Eq11us caba/lus. P{erd].
Szamár. (Eqwus asinus. Esel]. Az öszvér - equus nmlus ló és szamár közösüléséből származott korcs ; és pedig lókanczától és szamáröszvértöl, lóöszvér - J\Iaulthier -; szamárkancz,ítól
és lócsödörtöl a szamáröszvér - l\Iaulescl - , mely az elöbbinél
mindíg kisebb. Az öszvérek maguk közt aztán tovább nem tenyésznek.
Zebra. (Equus zebra). Fekete és fehér haránt sávokkal.
Afrikai.

+, +,

*,

Kilencze1lik remi. \'astagbőrííek. (Pacl1ydermata. Dicldiauter].
Böriil< vastag , egyes sertékkel vagy szőrrel vastagon mezeit,
némelyeknél csak a szemfogak , m1\soknál a mctszfogak is hiányoznak:. Zápfogaik: összetettek, vagy le1nczcselc , koronájuk; sima,
vagy gumós. Szernök kicsiny. Ujjaik 3-5 mozdithatlanok, több-

nyire egy patitba foglalva. Gyonn·uk egyszerii vagy összetett. A
mérsékelt és meleg éghajlat idomtalan, részben igen nagy állatai.
Növény, vagy minclen evők. Ezen, a föld korúbbi idöszaki,ban. oly
hatalmas rendből számos nem és faj kiveszett, melyeket a mostani viliíg ma már csak kövíilcteiben bámúlhat.
1-sö csnlá1J, Egyenetlen nJjúnl<. (Anisoclactyla. V11gleiclizehige).
Testük lompos, hengerded; bőríik igen kemény, rendszerint csaknem meztelen. Végtagjaik 3-5 bőrbe burkolt ujjakba végződnek.
Farkuk kurta, 2 emlőjück. Egyszerre csak egy szülöttet hoznak a
vfüigra. Egyedül növény evök. l\Iiután az ös ele.fánt, E!ephas
primigenius , l\Iammuth, mint szinte a legnagyobb szárazi

-
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ttllat az óritts k.itpfog, inastodon gigantcun1 tökéletesen
kiveszett, ugy hogy azokat csak kövületeikbül ismeijük, a most
élő fajok:ra térünk, inelyek: im ezek:
Ázsiai clefá11t. (Elep!tas ill{/icus s. asiaticus. Asiatisc/wr E/e.
plia111). Homloka bemelyedt; fülei közép nagyságúak, konyák. Záp:
f~gnik k?ronúj:ín, teluít a rúglapon a fogragasz szalagalak:ú. Fogs~.tgb~n is szaporodik. 21 hónapig hasas, aznz 1nagzatnit addig
viseli.
.

Amerikai lapit. (Tapirus amcricanus. Gcmeiner 1'apfr).11Ietszfogai
szen1fogai gyengék, Zápfogai i;.l,, fejük. öszvenyo1no_tt, orruk rövid orru1ánybn. nyúlik 1ti, moly fogúsra alknhuas. 'r_estölt
szőrözött; végtagjaik erősek, az elsők 4, a hátsók: 3 cslil'ökltel,
hátsó lábaik 2 ernliijüek; jó kedélyü, családos életű Ázsia S' 'Amerika forró földövi erdeiben lakó, fa levelekkel, gyümölcsökkel élű,
jó úszó állatok.
2-tlili csaliul. Pi1rosujjUali. (Z!fgddactyla. Paarzeher). Alsó metszfogailt elöre irúnyulvák, sze1nfogaik ltiállók, agyaraknalt nevcztetneic, zápfogaik gu1nósak. Fejö1t nyltlt, orrul( túrásra á.lkahna·_s fel.álló kariiuit.ban végzüdik, lábaik 4 csülküelt, a 1tét közepsű· hoszszahb, a két oldali rövidebb. Mindent evők; 6-7 emlöjiiek a hasu·
kon; közép nagyságú, sárban heverö, ostoba, lnarakodó állatólc.
11 estölt sertével lnezclt, f'arku1c gyíiriis, szörpa1nattal. Többnyire az
ú vil<'tg la1tosai. J\[etszfogailt ~\, Ztípfogaik .f·}·
J:~ad disznó. (Sus stJropllet {erus. 1rildsch.u1ei11). A disznók
törzsapja, 5-G' hosszú.
Szclid disznó. (Sus scropha do1ncslicus. Das :::alnne Sc/ucein].
llájából és szalon111\júból gyenge tii.züu szokott n1ódou stittetik ki
a clisznózsir, 1\.xungi:t porci, 1\.de.ps snillus, Schwcins eh 111 al z. I-Iogy sajátságos szagától n1cgfoszszuk, tuinclíg ltj tneg
új friss vizbcn többször kimossuk. - Ilyen állapotban szép fehér,
k. özöuséges kenőcs üsszeúllúsú, sz:igtalan, enyhe ízü, s cgycnlG tninösegii. - Fajsuly<t O,ü38, 30 foknál megolvacl; G2 száztóli olajnyából - J<jlain - és 38 száztóli fagygyanyból - Stearin - áll.
- }<jzen alkatrészeket el is választják néhol egymástól, s az olajnyát a faolaj hamisitásúra, a fagygyanyt .peclig gyertya készitésre
használják. Azon szerek, u10Jyek11elt a disznózsir egyilt alkatrésze,
követltezök. Ceratuin cetaccu111 fusctun. Einpl. conii nutculati,
diachylon si1nplex, ct con1positu111. Ungventtun aro111aticuu1; Autenrithii, cerussae 1 citrinun1, clcn1i, hydrargyri cinercun1, hyclrargyri
citrinu1n, hydrargyri fortius, juniperi, plun1bi acetici, po1nadinum,
siinplcx, - és n1ind azon 1tcnöcsök:, melyek:hez ez utóbbi alk:almaztatik. A gyógyszertárakban a disznónak még hólyaga használtatik nem gyógyszeriil azonban, csak üvegek bekötésére.
3-tlik csnl:i1l. (La111nu11gvia. Nagellwfer.) Szemfogaik nincsenek;
fejük kerekded, rövid arczorral; testük vastagon szörölt, farkatlan; elöl 4, hátul 3 ujjttak. Gyors és ártatlan, növényevő, nyúlnagyságú állatok. j<jgyet]en nemben 3 fajt számlálnak, ezen nem
a H y r a x. Afrikában s Aníbiában szikla hasadékokban, vagy oclvas
faüregekben csapatonkint élnek, nagyon szaporák. Gyógy-

Afrikai ele/'ánt. (Elep/ias a/i·ica1111s. Af'rikanischer Elephant.)
I-Ion1lokuk bóltozott; füleik nagyon hosszúk, foguk: zo1nolucz csíkja
rhombalakú. Különben inind 2 clcfúnt fai'• n1etszfoO'ai
.!ti inint hos;;iz,·1
'
b
..,
'
kúp alakú, hajlott ngyai·nlt a sz~\jból kiúllann1\:; szcn1fogaik nincsenek. z~ípfogaik
~~ vagy ritk.<ibban ~} lc1nczckböl össze rak.va.
Orruk egy nagyon 111ozgatható orr1ná11Jban végződik, végtagjaik
oszlopszeríiek, 5 t\jji'tak, noha külstHeg elölről néha csalt 4, hátúlról csak 3:--4 kerekded patát vehetni észre. l!'arkuh: erős sertéjü,
böriik egyes scrtókkcl érdes, repedezett. l\lellökön 2 emlöjüek. Legokosabb, legtanttlókonyabh, sebesen fntó, s jól úszó állatok. Mint
hiszik, 200 évig is elélnek.
Indiai orrszar-vú. (R!tinoccros indicus. Indi seftes 1\Tas!torn). 1°3'
hosszú, 7' inagas, inctszfogaik :} 1 .} yagy sc1nu1i, szcn1fogaik nincsenek. Z<ípfogaik ·}}, felső ajkuk fogásra alkaln1as, hegybe nyúlik ki.
\Tégtagjaik rövidek, 3 csülkiiek. (Jrrukon egy vagy két egynuís
n1egctt t'tlló szarvat viselnek, 111ik ugy néznclt ki, inintha sertékböl állottak volna össze. Szen1eik igen kicsinyek. Hátsó lAbaik ]\:özt
két cinlöjück. l\Iocsúrolt parUaín cgycnkint, vagy kis csoportokban élő ostoba vad állatok.
l{étéltli vizi ló. (llippopolantus auzpkibius. Geuieines Flussp{ercl). l\Ietszfogaik .i, 1nitu1 két alsó hosszú, szcrnfogai1~ erösck,
az alsólt hosszúk. Z<'lpfogaik -~·H· Fejük csakne111 négyszögü; aj~t~1k renclkiviil ':as tag; fülük. rövid, testö1t igen ic1on1talan, YégtagJUI!~ nagyon_ röv1dck, Bl:gy csiilkii.ck, fürkuk rövid; 2 has cmlöjüek.
Afrika tavaiban családonként élő, vízben könnyen inozgó- fiivcl
fa ágaltkal tápl::i.lkozó 1 növényzctnek :írtahnas, 10-12'hosszú, 5'_ () n1a~
gas, ostoba fölénk úllatok. 1862-ben a Jardin des Plantes lu\znibnn
láttam egy pár vizi lovat, melyek 5-8 pcrczig képesek voltak viz
alatt lenni, n1ajc1 a víz fenekén feküdtek, n1int egy egy darab kii,
inajd isn1ét viz színen úsztak, iuint egy parafa. Sze1neik nagy pislogató .hártyával, orrlilrnik egyenkint 2-,-2 billcntyiivel, a halljitratok szmte egy egy zúró készülékkel bezúrhatök.
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1

*'

302

303

szerkönyviink a hyraceumot, mint tökéletlen gyógyszert méltán
mellőzi.

B.) Sajátságos módon alsóbb állat typusokra emlékeztető emlősök.
a.) l\[adár alakúak. (Ornithodea).

Tize1lik l'eud. Rö11ke1lől1, {Volitantia. -

l(ézszámyilak. Clti-

i-optera. Fledertltiere).
Végtagjaik közt Lőrnemü röphártya van kifeszítve; 2 mellemlöjüek, éji állatok.
1-sö csnlád. Burkonczfi.Iél1. (Dermatoptera. Pelz{latlerer). l\[el!ső
s hátsó végtagjaik egyenlő hosszitk 1 mellső ujjaik karmokkal, a
hátsók röphártyáklrnl varrnak ellátva.
Szöl<ő burkoncz. (Galeopitlteéus ru{us. Lemur volans. F/igender 11lalri. Caguang). 11Iellső s hátsó mind két óldali végtagjait s
farkát kívül belő! szőrözött röphártya köti össze. llfetszfogaik i,
az alsók tarajosak; rovarokból s gyümölcsökből tengődő éji állatok 1 röphártyájuk szállernyüül szolgál.
2-d. csnlá1J, Ki,z-szitrnyunk. (Chiroptera. Fledermiiuse). Mellső
végtagjaik, nevezetesen ujjaik igen hosszúk, röphártyával összekötvék; csak rövid, szabadon álló hüvelyk ujjaik vannak karommal ellátva. - Hátsó végtagjaik szabadok, karmokkal; meztelen
s igen érzékeny röphártyájuk mellső és hátsó végtagjaikat farkukkal szárny alakra köti öszve. Szemfogaik erösek, téli álomba esnek, fök, sziklák, s épületek üregeiben rejtöznek, igen ügyesen
röpülnek, ellenálló tárgyakba sohasem ütik meg magokat, mert
röphártyájuk igen idegdús, s ezért a tárgyakhoz közeledésnél a
leggyöngébb légnyomást is megérzik. Egy, vagy két szülöttet szíilnek, melyeket aztán vagy emlüjökön, vagy a czomb röphártyájából képződő tömlőben hordanak.
a.) Gyümölcs evők. Z<ípfogaik tompagumósak; híivelyk s mutató ujjaik többnyire karmosak.
Fekete szárnyoncz. (Pleropns edulis. Fliegender Hund). Nyelvük érdes; czombhártyájuk mélyen kivágott, farkuk kurta, vagy
nincs. Leves gyümölcsökön kivül apró madarakkal is élnek. Indiai
szigetiek.

b.) Le m ez r ö p ii e k. (B l a t t fl a t te r e r).
Orruk lemezszerü bőrnyí0tvímyos, füleik bőrszerű függelékkel. Zápfogaik hegyesek, élesek, szaggatftsra szolg<ílnak. Nagyobb
részük rovarokkal él, némelyek gyümölcsökkel táplálkoznak, vagy
vclrszopók. Csaknem mindannyian meleg égh~jlatiak.

Nagy pal/wrr. (Rltinoloplws {erruin equinum. Grosse Hufeisennase). Fő jellegét az orrhártyák és a tarajak teszik, melyek
alúl patkót 1 közepen tölcsért, felül lándzsa idomú lemezt képeznek. Fülük a kül fülszél lebenye által bezárható. Hazájuk Németorsz<íg, legtöbb vérszopó fajtái azonban Dél-Amerikában laknak.
·
e.) Sima orrúak. (Nacktnasige).
Orruk egyszeríi, zápfogaik élesek, hegyesek ; rovarevők , ·ó
és i1j vihígiak.
J(özönséges denevér. (JTespertl/r'o 1nurl11us. Genieine Fleder-

maus). Fülei a fej hosszát egy kevéssé meghaladják.
Vespertilio ,;oetu/a. (Speckmaus). Fülük külső széle kiálló.
Röphártyájuk alkai:juk :ilsó óldalím hosszan egész a lábtöig szőrözött.
Nagy fii/nyes. (Vespertilio auritus. Grossokr). Fiilei nagyok;
röphártyájuk alsó része sima.
--~-

b.)Hüllő

alakúak. (Herpetodea. Reptilienartige).

'l'ize11egye11ilí remi. Fogliíjasolí. (Edenlata. Zalmarme).
Fogaik gyöktelenek, a mellsük mindig hiányoznak, többny'.re a szemfogak, sőt néhánynál még a zitpfogak is. Szemük kicsiny. - Ujjaik rendesen bőr ahí rejtvék, lrntalmas kinyúló . karmokkal. Két emlőjüek a mellen. Többnyire lomha, apró vagy közép nagyságú, lassan szaporocló, igen kevés értelmi tehetséggel biró 1 forró égalj alatti, éji állatok; számos fajai csak egyet fiadznak, s fiaikat anyjuk hátukon horclozzíLk.
1-sö család. L11jbi1rfi\li•l1. (Bradypoda. P/frtnzen{resser. Faultlliere).
Szemfogaik vauna1i:, zápfogaik hengeresek j, ~, fejük: k:erekdcd;
fülök szőr a]{L rejtett; arczorruk, nyelvük knrta; végtagjaik hoszszúk, meglehetős vékuyak, az elsők: sok.kal hosszabbak:; háro111
ujjaikat görbe karmok fegyverzik; hiivelykük nincs; gyo1~ruk
összetett. Amerika ös erdeiben fákon élödnek 1 a leveleket eszik.
.
Három ujjú lajhár. (Bradypus tridactylus. Gemein. Fa11//ltier.
Der Ai). A fákon igen erősen megfogódzkodual:;:; farli:uk. igen rö„
vid. Ai nevüket ki<\ltásuktól vették. Egyedül ez az emlősök közül,
melynek 9 nyakcsigolyája van.
2-11. csnlád. Romr evölc. (Entomopliaga. Insecten{ressende. Scharrtldere).
A Dasyzms 6 cinctus kivételével 1 melynek metszfogai is
vannak, csupán zápfogakat viselnek, melyek néha szinte hiányoznak; fejük s arczorruk nyúlt, nyelvük hosszít; fülök látható : végtagjaik rövidek , erősek , a hátsók kissé hosszabbak; első lábuk
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karinai erösclt, hosszak, {isAsra alkalmasak.. Testök szőrrel, csontw

arczorral, kettős húsos ajakkal; mellső végtagjaik némi nyomát
mutatják a körmökne k; szájüregü kben kérges, vagy. szarn párnát
viselnek ; gyomruk ketWs , két melli érnlöjüek, bőriik ritkán sertézett. - 1'ársaságb an élő, csekély értelmi tehetségü , egy fiat
sziilő , növényekk el tápl:ilkozó nagy állatok. Húsuk, szalonnájn k
jó. - A vizi emberek , vizi lányok mondája valósziniileg ezektől
keletkezett.
Déli 111a1"lro11cz. (J!Ianalus australis. Sckmalscl mauzige Seekuh). 20' hosszú 8-10 iniizsás. Z:í.1)fogai ~~ 1 +g, {~.
llablány. - (llalicol'e cetacea.· Dugong). Veres tengerben él.
10' hosszú ; a régi zsidóknak ennek bőréből kelle készituiök a
frigyláda fedelét.
B.) Lövelli készülékkel. Orrnyilás uk fej-tetejökö!l. van, a tüdejökben rnegrnelcgült léget vizgőzzel vegyest hangos zajjal ezen

övvel, vagy pikkelyek kel fedett ; farkuk hosszú, gyomruk egy,
szerií, részint földalatti jukakban élnek., részint fár~ másznak.
Rovarokk al és férgekkel t{tpl!tlkoznak. - A dasypus féléknek
zápfogaik:vannak:s pedig l, ~ 1 vagy +g, +g- 1 vagy~:}, i}, tömöt".'
tek, szihirdak. Nyelvök lapos. Első labaik 4-5 , hátsók 5 tijjúak,
görbe karmokka l. Testük és farkuk felül csontdara bokból álló
púnczéllal van fedve, melyek a test közepén öveket képeznek,
közbe közbe gyengcin szörözre. ~íexic.óban s Patagoniá ban l~k:nak:,

a hírnek elkülönözve élnek a nőstényektől ; rovarokon kiviil gyö,
kereket s gyümölcsöket esznek. Húsok izlctes; kiveszéshez kö-

zelgetnek.

Óriás bdczláb. (Das!JPUS gigas. Riesengiir telt!tier).

2y;

hosz-

szú; 92-98 foga, teste közepén 13 mozgatható öve van.

lfétrom öc·ii bóczláb. (Dasypus tricinctus. Dreigürllige-GilrtelTeke alakra össze görnbölyitheti magát. Az ásatag
bóezlábfélék közt találkozna k neh{myan olyanok, melyek nagyobbak az orrsznrvúná1.
Sörényes hangyász. (1lly1·mccoplwga Jubata. Grosser Ameisen{resser ). Fark nélkül 3
farkkal együtt majcl 7' hosszú. Barna,
hosszú szörii , nyakán s mellén fekete, mind két óldalról fehéren
csíkolt. Feje vékony, arczorra kinyúló, foga egyetlen egy sincs,
szája igen kicsiny, nyelve 25-30" hosszit, giliszta alakú. Első
lábaik 2-4, hátsó lábaik 4-5 ujjúak, hegyes görbe karmokka l.
Lassú , földön vagy fákon élü, hangyákk al táplálkozó amerikai
úllatok.
tliier).

y,,

e.) Hal alakúak . (Ichthyo dca. Fiseluir tige).

'fizeukettctlik !'eml. Czetfélék, (Cetacea. tValtltiere).
I-Iátsó végtagjaik hhinyoznalt , a mellsöh: rövidek , í1szonyhoz
hasonlók. Testük. halszerii , hatalmas vizszintes fark.úszonynyal.
Szen1eilt igen kicsinyek. ICiilsli látható fülök nincs ; a halljárat

nyilúsa felette sziik , orrlilrnik bezúrható k. Kúlcscson tjnk nincs.
Bőrük meztelen , alatta vastag zsirteleppel. Két melli emlöjiiek.
Békés, félénk , társaságba n élő, többnyire tengerben l:tkó vizi állatok , légzés végett koronkiut a víz fölszinére kell jönniök.
A.) Löve/ö készület nélküliek. Orrlikaik nrczorrukon elöl elkiilönözve félhóld formára helyezYék.
1-sö csnlad. l•'ürelö czetfi.W<. (Sil'enia. Sirenien). Szemfogaik ninc
csenek, zápfogaik széles rágluppal·; fejök kicsiny, kerekded tompa

szokták: kilövellcni. -

Fejük, nyak.uk:, derekuk, fark:uk, csaknei:i

jelölhetlenül folynak át cgymúsba ; mellúszonyuk köröm néiküh,
farkúszonyuk 2 osztatú; gyomruk összetett ; emlüjük az alfel nyilás közelében van. Nagy, gyakran több fajból összegyiilt esapatokban élnek; évszakok szerint tápszer keresés végett egyik vidékröl másikra költöznek , bizonyos állomási helyeken (különösen a
nök szülés végett) a partra mennek. Hatalmas farkúszonyaik által
jelesen úsznak. - Párzás idején a hímek erős tusát vívnak a
nőkért. Évente egy, vagy két fiat szül az anya, melyet igen szeret.
Hazájuk a sarktenge rek, a legnagyob bak az oceánban laknak.
A 2-dik 3-dik esaládb elieknek , és a 4-dik családbeliek egy részéne k, bcíkelt fogai és közös nyílású
orrlika i vannak. , hátuk:o n

rendese n zsírúsz onyo-

kat viselnek .
2.d. csnliul. lliiserök, (Sarcoplw ga. Fleiscli{1·esser). Fejök elöl
kerek, {tl!kapcsuk hatalmas ; fogaik erősek , hegyesek , hátitszonyaik magasak , hegyesek. Torkos tengeri rai;adozó állatok! halakkal , tengeri kutyákka l élnek, társaságb an a legnagyobb bálnálrnt is elejtik s darabokra szakgatják .
BaJnok czet. (Orca gladiator. Butslwp{J. l\Iincl két állkapocsban 24-26 kúpos foga van; az északi tengerben lakik; fényes
fekete ; 20' hosszú.
3-d. család. Állnterök, (Teutoplzaga. Tintenfisclifresser). Fejök
tompa, tökéletlen fogrenclszerrel. 1'estök vastag; hátúszonynk
vagy alaesony, vagy nincs. Nagy, többnyire fejlábúakkal, halakkal, vagy rákokkal táplálkozó békés állatok.
20
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Busa szölwtö. (Pltysctcr macroccplia/11s. Pottfisc/i}. Felső {illlrnpcsában 8 kicsiny, keskeny alsó állkapcsában mind két óldalról
20-25 erős, a felső állkapocs üregeibe illő fogai vannak. Feje ·
igen nagy, czetagyfogygyút tartalmazó nagy sejtes iiregekkel. Hátúszonyuk csak egy gmuó, forkúszonyuk kimetszett. - V adúsztatásuk szigonyok - harpunák - által történik; jeles zsi1ja, agyfagygyúja, és a beleiben találtató a m b r a, nem különben elefántcsont
gyanánt használtatni szoltott fogai n1iatt ~ycreséges, azonb~n v.eszélyes. - A hím szöketönek hossza 60-65'; 90 tonna olaJat cs 14
tonna spermacetet is megad. (Egy tonna 20 m•\zsa). Nöik felényi
nagyok. l\Iinden tengerben, különösen a déli tengerekben csapa.
!oslói élnek.
A czet-agy{agygyú. (Celaccum. Sperma Ceti. Wallrallt ). Az állat
nyakszirt üregeiben s egy Lür alatti hátvczctckLcn a fejtől a
farkig, és szétszórva a húsban és szalonnában sr~ját üregekben he-

lyezett folyékony zsírban felolvadt zsírtömeg. i\Iiután a folyúzsír'
"] atszurIK
' " 'L , megtól elválasztják
, vizzcl kin1ossáh:: tncgo l vaszt.1a;::,
fagyás után összesajtólj::ik, gyenge ha1nélcglúgba~1 á~ta:júh:, ki1.nossAk. és újra 111cgolvasztással, s átszüréssol 1nogtisztitvan, n legen
kiszúritji\k. - Az ckkép nyert czct-agyf'agygyú fehér, leveles jegeczií, félig átlátszó, síkos, gyöngyfényíi, zsíros tapintatú, halra
emlékeztetö gyenge szagú, és gyenge zsíros iz(i. Fojsúlya: 0,943.-64
Ccls. foknál megolvacl és be! scgélycvel fényes vil:\gitó lánggal ég.
Forró barlangban olvad, kihülésuél azonban abbúl levelekben kiválik, égénybcn szinte könnyen olvad. Itatós papíron tö?L idc!g
meghagyhatjuk a nélkiil, hogy fóltot okozna, a ruha kclmckbol IS,
melyekre olvadt állapotban cseppent, kiclörzsölhctui a nclkül, hogy
fóltot hagyna maga után. Tiszta állapotában csak egy sajátságos
zsÍrból, eetinból áll. A legjobb czot-agyfngygyú az állatnak agyából keriíl. - Egy nagy állatból 50, sőt Scoresby szerint 100 mazsa agyfogygyitt is nyernek. Lényeges alkatrésze a ceratum ce·
tacei vagy e1nplastru111 sper1nntis cctinck..
NyársOl'1'1Í agyard. (Jllonodon monotcros. Narwal). Felső állkapcsukbau 2 egyenes agyaruk van, melyek közöl többnyire csak
a bal van kiképzödvc, s köriilbelöl D-10' hosszú, körkörösen kiv<i;jt, tehát pörge nyársat képez. Semmi más foga nincs. Feje, szája
kicsiny; virgoncz, társas, gyorsan úszó álbtok, lG-20' hosszúk.
Az északi jeges tengerben élnek.
A negyedik csaUtd egy része , és az ötödik család minden tagjai, felsö álllrnpesukban a szájnyilásból lefüggő 3-400-ra menő,
h•~lékony csont lemezt (halcsont) viselnek. A magzatok mindkét áll-
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Irnpcsokban fogakkal volnának ellátva, de a melyek soha át nem
törnek. Szlljuk széles, nyelcsöjük igeu sziík, orrlikaik hosszan köifalazottak, fülnyilásuk csaknem górcsőileg kicsiny. Farkúszonyaik
kimetszettek.
4-d. csnlád. llnlcrök. (lcl1thyophaga. Fiscl1{resser}. Némelyeknek
fogai szi\mosak, kúposak, mások bajuszt viselnek. Fejök meglehetős kicsiny, testök nyúlt, hátúszonyaik rendesen erősek. Középnagyságúak.
/{özönséges cselle. (Delphirws delpltis. Gemeiner Delpliin}.

Mindkét ó!clalról 42-47 foggal; fekete, hasa fehér, háhíszonyai
testük hosszának Mtsó felén vannak. Hossza 8-10'. Közép tengerben gyakori.
[{ö•önséges {ólrány. (Plwcae11a com1111mis, der gcmeine Braun/isclt, oder Dleerscltwein). Legkisebb czcthal, hossza 2"-5'. Keleti
tengerben.
5-d • .snli'ul. fszonylál11i Clök. (Ptcropodopltaga. Flossen{üsser{resser). Fejük s szi\juk iszonyú nagy. Nyelcsőjiik igen sz!ik, tcstök

vastag, h:ítúszonyuk nincs. Mindamellett, hogy legnagyobb állatok,
mégis csak úszonylábúakkal, más apró puMnyokkal, s rákocskákkal élnek.
[{özönséyes bálna. (Leiobalaena mysticctus, seu Balaena grönlandica. Grönlandswal). Bl0usza hossza 12", keskeny, rojtos; arczorrn keskeny, előre görLíílt, feje felette nagy , egész hosszának egy
harmadát képezi, fclííl fekete, alúl szürkésfehér. Hossza GO', köriilete 40'. Egy nagy bálnából 30 múzsa halcsontot és 300 múzsa
halzsírt szoktak kapni. A czet vadászat fő tárgya. - Rendesen 510 perczig, ha vadászszák 20 pcrczig is képes viz alatt maradni,
csak aztán jön fel léget szívni.
11lásodilc alos~tá/y. Tökéletlen cmlösök. (Unvollliommene Siiugetltiere).

Ezen osztály alsóbb rendü emlősöket foglal magába, melyeknek agyukban nincs kérges test, s agyacsuk egészen fedetlen. l\Iéhlepényük hiányzik. lliedcnczéjük mellső szélénél két sajátságos csontot- az ugynevezett erszény csontot - ossa marsupialia - találunk.

Tizenlmrma11i11 rend. Ersze11yesek. {lllarsupialia. Beuteltltiere ).
A nőstények felette hosszú emlői vagy crszényuyel, vagy lcga!itbb
Lürredövcl vannak körülvéve, czeu készület a két erszény csont ál20*

-~1ftz'7/
-
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tal gyámólittatik, melyek egyébiránt a hímeknél is meg vannak.
l\Iinclkét petevezécl rövicl, s minclegyik kacsalakú magtartúba megy.
át, mely egy zacskóba nyílik, melyet egy tökéletlen válaszfal
2 részre oszt. Ezen zacskóból két hüvely csatorna úll elö, melyek
aztún egygyé egyesülnek:. - A 1nagzat tartók szorossága n1iatt a magzatok: azok.at igen korún elhagyjált, s egészen éretlenül Inég, az
e1nlök.rc k:apaszli.:odnak, s ugy függnek: azon n1inda(!dig, n1ig érettségüket cl nem érték, mint szún\n a gyümölcs. , Ertelmi tehetségök gyenge. Legtöbben Austi-áliitbnu , vagy Dól-Azsiában, s Ame. rika melegebb részein· htknak, Európában egy sincs. ·
I. Hús evő erszényesek. (Crealophaga. F/eischfrcsse11de Beatelthiere). Fogazatuk: n1iut a ragaclozóké. l\Ictsz fogaik: kicsinyek,
számosak, szemfognik miucl két állkapocsban erősek; zúpfogaik he. gyesck., gumósak.; gyo111rt1k. egyszcrii, vak belük: kicsiny, vagy hiányzik. Rovarokkal, nagyolJb állatokkal, némelyek dögökkel is
élnek.
1-sö csal:i1J. (Didelphyda. Beutelralze11). Mctszfogaik 1 ~' 3
csorba, 4 valódi zúpfogaik minden fél álllrnpocsban, fogaik száma
tehát a szen1fogakkal 50. Fejük kcslccny, nrczorruk hegyes, fülök
nagy; végtagjaik. kicsinyek ; lúbaik 5 ujjúak össze nyon1ott k.ar~
rnokkal, csak hútsó lábaik hüvelyk. ujjai kar1natlanok. és elállók,
annyira, hogy ezen állatok hútsú végtagjai kezeket képeznek. l!'arknk. hosszú, fogásra alkalu1as, tövén vastagon szörözött, egyéb~
kint meztelen, pikkelyes. lliiudnyújan amerikai éji állatok, némelyek gyökerekkel s gyiimölcsökkcl élnek.
llátas (ialtordó. (Didelphys dorsigcra. Ac11easrattc), Fiait htitán hordja, patkány nagyságú. I-Iazája Guiana.
Didclph11s virginiana. Opossum. Barna meziik fehér sertékkel
vegyes; fülök meztelen , fekete hegyén sitrgafohér; fejük, nyakuk
fehér.
2-d. csnl:'ul, Uóczfllrl<fH•11. (Dasyurida. Beutelmardcr). Arezorruk hegyes; testük hosszú, Végtagjaik rövidek; - Első lábuk 5,
.hátsó hLbaik. 4 ujjúak.. ..;.... Fark:uk. hosszú, szőrös .. - A ragadozó
állatokhoz hasonlitmik. Új-Hollandbau és Új-Gvineában laknak. .
llosszúfarlcú bócz{arlt. (Dasyurus 1nac1"U1'us. Langsch,cvünziger
Rctuchschwanz). Rovarokkal és apró emlősökkel él.
Tltylacimts cynocephalus. Grossc1· Bcntc//mnd. 46 foga van.
Arczorra hosszú. Erszénye jelentékeny. Erszény csontjai helyett 2
kis rostos porczn. van. Alak.ja n1inö a fark:asé.
_gaik

3-d. csnliul. ( P cramelida. Bcuteldacltse ). Foguk szama 48; metszfo.
szemf. i-{-, csorbaf. g. Ziipf. H, fejök, testök igen nyúlt, hát-

'*'
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só v<'gtagjaik az clsöknél sokkal hosszabbak. - Elsö lábaik külső ujjai, s hátsó hüvelykük törpék.
Pera111e/cs nasutus. Rüssclnasigcr .Beuteldaclts.
11. Növény evők. (Pltylophaga. P{lanzcn{ressc1ule Bcl!fellltierc.)
Szc1nfogaik: gycngcik, vagy hiányoznak:, alúl lcét hosszú, előre ir~l
nyúlt iuetszfoggal, zápfogaik gumósak. 1tictsz és sze1nfogaik: nagyon eltúvoloclvúk: egy1nástól, gyo1uruk: összetett 1 vagy cgyszcrii,
vak:bcli.tk: hosszú.
-t-11. cs11J:id. (Plwlcrngislicla. Plwla11ge1·).
Pha/angislct 111ac11lata. Ge{lccktcr Ifoskus. Valamivel nagyobb
a 1nacskánál.
5-d. csnl:id. (Phasvolomyida„ Wombatc).
Pltasco/omys Gcoffroy, Wombat. Csak két faja ismeretes.
6-11. cs11I:i1I. t:gr:inyfi-li,J<. (Aiacropodida. Ifongnrnlts). Mets_zfogaik
~; sze1nfogaik: 1 - 1~ vagy se1n1ni; csorbafogaik: H; Zápf. {~. Fejük hosszú, alsó ajkuk hasított; első végtagjaik rövidek, 5 njjúak, a hátsók nagyon hosszúk 4 t\jjúak, újjaik nagy karmokkal
vannak ellútva, különösen a 4-dik hosszú és erős. - Farkuk vastag, hosszú. Társaságban élö, füvekkel, levelekkel, hajtványokkal
táplálkozó, fölénk állatok. - Veszély idejében Mtsó lábaikról
óriás ugrások.at téve futnak: cl.
Gór ugrány. (illacropus t" llalmaturns giganteus. Riesenkéingurnh). UjHollaml legnagyobb emlőse.

'l'izc1111cgyc11il; rend. F.gyiil'iíek. (Monotremata. IOoalwntltiere).
Nc1nzö szerveik s véghelük k:özös nyílúsúak:, arcz csontjaik
hosszúk, hustalanok, csak bőrrel fodczvék; sajátlagos fogaik nincsenek.. Sze1nök kicsiny; k.ülfülök nincs, nyelvük_ csontos sze1nölcsü.
Kulcscsontjuk kettős, végtagjaik rövidek, lábaik 5 ujjúak, hoszszú, szabad kar111ok:k:a1. - A húncknek. hútsó végtagjaikon üres
csontos sarknntyújuk van, 111cly egy n1irigybe nyílik. Erszényüh:
nincs. l(ét tejnlirigyük szún1os lebenybül van k.épzödve, s bi1nbajuk. 11incscn. C+yo1nruk: cgyszcrü. "\r értestecscik kcrek:dedek.
Barna csöründ. (Ornilflorhynch-us parculoxus s. anatinus. Sc!tnabeltlticr). Kcrckc1cd feje a kacsáéhoz hasonló csürhe nynlik ki, fo.
gak. helyett rnincl két állkapoesban szaru ncmii nyltlványok. Nyclvök: k.urta; tcstök vastag, hengeres; ujjaik. úszhártyásak:. Farkuk.
széles, erősen szörölt, >tlul meztelen; a partokban üregeket váj,
jó úszó, vízi esigúkkal s rovarokkal él. Párzásuk septemberbcn a
a vizben törtó1~ik, terhességük G hCtig tart, kicsinyeik_ ~zopás ide-
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jén anyj1'.k .emlüib?l lábai'.<kal dörzsölés által nyomjM< ki a tejet,
akkor midőn anyjuk a vizbcn van, s mielőtt a tej vízzel összekeveredett volna , felszörbölik.
Tüskés lwngyász. (Echidna. Ameise11igel). Fogak helyett úllkapcsukb~n e:ös csonttöviseik. vannak.; nrczorruk. hosszú, k.cskeny,

messze k111yu3tható gömbölyű nyelvvel. Hatalmas végtagjaik erüs
karmokkal látvúk cl az ásásra; farkuk rövid, testük fölül tüskékkel s szűrrel mezeit. Austrtlliai, hangyákkal táplálkozó éji állatok.
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l\Iedenczéjök, alól a tojás kibocs{itásárn nyílt, csak a nyargánúl - Strucz - van zárva , melyből (tekintve nagy testével
nyargalásánál beálló rázkódását) látjuk, hogy a természet kisebb
dolgokban is mily gondos. l\Iindennemii csontjaik üresek, ·velőtle
nek , léggel tölttek, csak a nyargaféléknél és a röptelennél --'apterix - meriik, ezeknél még a tiidükbül kiim1úló légzacskók is
hiányzanak.
Hátsó végtaguk fölszúr vagy czombcsontból - Oberschenkel
-, -szú.rcsontLól -

~Msodik

oszt1íly. U111larak. (Aves. Vúgel).

llielcgvérii, tojúsokat tojó , tiidök s a testben chlgazó légürc·
gck 1~ltal légző gcrinczes {illatok.
Allkapcsuk hús nélkiili csorrá - Sclmabcl clsö végta~
.J1ll·1< szárnyakká - l!'lügcl - vannak képzüdvc. Két' lábúak, tcsa
tök tollazott. l!'ölfölé irányzott testük sohscm éri cl azon nagyságot, minő az emWsök , hüllők és halaknál találkozik·1 a földdel
csak egyik pár végtagjuk által érintkez~ek, a músik pár a légbcni röpiilésrc - mi nekik saját elcmök - van alkotva.
l\Icglchctüs kicsiny kcrekclcd fcjök , minden varn\ny nélkül,
egyetlen !okká összenőtt csontból van képzüdvc; a csak börváz
folytatvilnytól - szaruhüvely , ideges hilrtya - fedezett előre
nyúló állkapcsok képezik a csorrt. Ez fogatlan, csak néha mutat
egyes kihorgasodásokat. Csormk töve súrga, ritkán kék viaszhártyával - ccroma - fedett.
Nyakuk, mely 9-20 és több csigolyilból áll, Malában hoszszabb , mint mús gerinczes 1\llatoké, s különböző ir<\nyban ldválóan mozgatható.
Törzsük tojúsdad alakú, mellre és hasra, mint az emlősöké
clkülönözvc nincs, 111ert a rekeszizom hiAnyzik. A nyak és 111edcn~
cze közt létező gcrinczoszlop rövid , és csak 7 -11 csigolyából áll,
ágyék és kcrcsztcsigolyák többnyire egy csonttá vannak összenőve, farkcsigolyájok törpült, evező alakú, felfelé van irányozva;
az ehhez tapacló mozogluttó izmokból nőnek ki a fark- vagy
kormánytollak.
, A bordák a mellkas nagyobb szilárdsúga vcigett villás nyujtvanyok 1\ltal vannak egymúshoz erősítve.
A kitilnö nagysitgú mellcsont a törzs alsó részének legnagyobb
részét csónakalakúlag kiálló gcrinczczel fedi be, hátsó részén csak
bőrrel fedett, két lik vagy metszet van rajta, melyek annál kevésbé mélyek, mentiil jobban tud röpülni a madár.

-

Schicnbcin -, sípcsontból, térdk:al{1csból és

csődből

- tarsus , Lauf - áll. Ha a lábak egész a snrkcsonton
is túl feclezvék tollakkal, úgy azok járó iá baknak - pedcs
ambulatorii, Gangfüsse - , ha csak a sarkcsontig fedezvék, 1ép ü 1á b akna k - pecles gressorii , - Wadbeine - neveztetnek.
1\z l\jjak írúnya és összenövése különböző elnevezéseket ncl

ezen lábaknak ; és pedig ha a j{tró lábaknúl mind a négy ''jj elüre
van irtl.uyozva: nzok. k.apaszltodók.nak: - aclhft1nantes, Klam~
merfüsse , - ha két ujj előre , kettő htítra . irányult : k ú s z ó 1áb akna k - scansorii, Klctterfüssc - neveztetnek; ez utóbbiak
úgy alakulnak, mint a harapófogó két görbe ága; ha, mint a legtöbb esetben, h:\rorn ujj előre, egy h:\tra van irúnyozva: akkor
az clsük vagy egészen clkülönözvék, és hasaclt lábaknak Spaltfüsse - , vagy alapjokban rövicl hártyával összekötvék, és ekkor ülü lábaknak - pecles scssiles, Sitzfössc - vagy ha a
külsü ujj alapjában van összenőve; ekkor vet é 1 ü hl bak n :Í k pedes vcrsatilcs, Wanclelfösse, - sajátlng vetélő ujjaknak cligiti versatiles - , ha a ltözepéig vannalt összenőve; lép ö 1á~
baknak - pedes gressorii , Schreitfüssc - neveztetnek.
Ha a lépő lábaknál a csüd hosszú: akkor g á z 1ó 1á baknak
- pecles grallarii, Stcltzenfüsse, - ha rövid, úszó lábaknak
-

pcclcs unta.toros 1

Sclnvhnn1beinc -

neveztetnek.;, az elsük:et

futó !!eb akna k - pccles cursorii, Lauffüsse - hívjuk akkor,
ha hátsó ujj ok hiányzik; köt 1á baknak - Hcftfüssc - akkor,
ha az újjak tövénél egy kis feszhitrtya találtatik.
.
Ha a fcszhártya az ujjak közepéig tc1jed: úgy fé 1, ha egészen az ujjak hégyéig te1jcd ; úgy e g é sz ú sz ó 1á b akna k neveztetnek. (l" é 1 t a 1 p a s ok , scmipalmati , Ha!bsclnvimmfüsse,
talp asok - palmati, ganzc Schwimmfössc ). Ha a hátsó ujj
előre hajlik , s az elsőkkel úszlu\rtya által van összekötve: akkor
a láb evez ü lábnak - Ruderfuss - neveztetik. Ha az ujjak
oldalt egész hosszant úszh:írtyával szegélyeztetnek , úgy karély o soknak - lobati, gcspaltene Schwimmfüsse - , ha az ujja-
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kat

környező

luirtya nz ujj iziiléseken bc\•ágott, akkor öblös e k-

n e k:, -- sinuati, Lappenfüss e - neveztetnelt .
A mi ÍZfI1:a~kat illeti, azok igen tön1öttek , és sötét vörösclt,

az oly igen mozgatható nyakéi számosak, bitr kicsinyek is, a mell
izmai azonban felette ki vannak fejlötlYe , de legkülönösebben a
a szitrnymozgató izmok, melyek a mellcsont gerincze melletti mind
két oldali hústömeget képezik, Apró izmai felette számosak, a
környi tollak minden irányba mozgatására rendclvék , összesen
meghaladják a 12,000-ct, (4-5 minden tollrn).
Az idegrendszer nem sokkal áll az emlüsüké után , az agy a
koponya üreget egészen k:itölti, e1nelkeclesei azonban nincsenek; a
gerinczagygyal együtt mint az emlősöknél, három hártyába· van
burkolva.
A ltitás szerve, a szem , mely felette ki van fejlődve, gyakran
hihetetlen élesen és messze lát, ép úgy, mint távcsü alkalmas a
tárgyak iszonyú nagy tá volbóli kikémlésérc. A kondor csórtaraj
sarcoramphus griphus - és a keselyük nem szagáról veszik
észre prédájokat, de szemeikkel látják meg. A világosság szabályozás:ira egy húnyával - Nickhaut - vannak ellátva, Olyan mad:ir, melynek szeme hiányzanék, vagy el volna törpiilvc, nincs.
llallás-szerv öknél, a fülnél, hiányzik a füllrngyló , a baglyoknak mintegy erre emlékeztctésiil fül gyanánt börlebenyök, tollpamatjok van. A halljárat kicsiny, azaz rövid, széles, nem csontos,
csak h<irtyás.
A szaglás-szerv tükélyben messze elmarad az emlűsökétö] ; a
szagidegck: igen vékonyak:. Rostacsont és kül-orr hiányzanal;:,
az orrlil;:ak. a csorrnak; vagy tövén, vagy közepe tt\ján vannak

helyezve.
Az izlés szerve, a nyelv, szinte kevéssé van kiképzűdve, a
nyelv többnyire vastag, tlil állománynyal bevont, ecset, szemölcs
vagy horogképii, nagyon ritkún húsos, mint a kajdácsokn:il (papagíij ) , sok vízi madárnál cltörpiilt; a dcliczénél - kolibri - a

viritgnedvek k.iszívásár:.i szolgál.

Tapintásra csaknem egyedül a csonhegyct használják, s valóban azon 111aclarak, inelyeknek csorruk: idcgdús hártyával van
bevonva, n1Ínt a k.a9súké, vagy a hol az átfurt állcsontokbúl elö
álló idegek csak vékony börrel vannak bevonva, mint a szalonkáké
- Sclmepfe - : :finom tapintúsúak.
Nyclcsöjök - búrzsing, oesophagus, Speiseröhrc - igen
gyakran egy sajátszerii mirigytömlövel, a b cg y gyel - ingluvies,
Kropf - van összekötve, melyben a tápanyag elébb megpuhitta-
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tik, ez alatt egy elögyomor vagy hártyi1sgyomor - Vormagen van , mely az eledelt a valódi gyomornak vagy is zúznak adja
át, mely majd hártyás, mint a hús és rovarcvökn él, majd hcménJ, izmos, belül érdes, mint a nlagevüknCl ;- utolsó esetben a

tápanyagok a gyomorfolak által dörzsöltetnek szét , melynek ereje
elnyelt kavicsok s homok szemek últal növekszik. A bélhúzam so·
hasem felette hosszú, végén az alfelnyilás mellett egy kitágúhist
képez, mely ii r gy ii ne k vagy peczérnck - cloaca - neveztetik ; ebbe nyílnak a húgy és pete vezetékek: Az alfolnyilás felett
az ligy nevezett farcsik Inirigyben zsiros nedv vúlasztatik el, tne_~
lyet a madarak. esorraikkal nyo1nnnk: ki , s tollazntukat lrcncgetik
vele-, hogy azokat lu~jlékonyan tartsák. Ez a futóknál - éursorcs,

uyargafélék , Laufvögel - hiányzik ; húgyhólyagjok nincs, mintlkét húgyvezéd az iirgyiibe Hyílik.
Szivök , nünt az emlősöknél, teljesen el van ktilönözvc k.ét

gyomrocsra és két pitvarra,; az ütéri és visszéri vérpálya tökéletes. A bal szív gyomrocsból erednek a függ-erek - aortae - egy
helyett keltű ; a vcrkeringés úgy történik, mint az emlösöknél.
A madaraknak két heréjök van, me!lékherék nélkül. A bal va·
lmnivel nagyobb, ezeknek vezetékeik szlimölcsök által az ürgyübc
nyílnak. Csak. a nyarg<ínal;: s egynéhány vizi n1adt'trnak: van csak.
bar~ízdával biró, de ne1n útfurt hüntagja. Osal;:nc1n n1inclig a b~I
tojástartú fejlödik ki , a melybe az olvadt , csak sárgából és csirhólyagcsúból. - Keimbliischen - állú tojás a tojásrnzédckcn hat
be, itt vétetik aztim köriil tojúsfchérrcl, héjhúrtyával és héjjal, s
i.irittetik ki az Urgyün út. A tojoissúrga a hig toj{lshan a toj~i.svc

zédekbeni forgús alatt két megaludt fohérnyc rost, az úgy .nevezett lröldökzsinúrok: últal -

chalazne -

tartatik; a likacsos tojús~

héj a toj:ísvcz:!dck alsó részének belfalúból kivúlasztatni szokott
apró szénsavas mészéleg - C02
CaO - jcgeczekböl nö össze,
színét a szétrepedező edénykék elbomlott és megaludt vértltöl szúr·

+

inaztatják.
A inatlarak nagyoLL sz1ín1a p{1rosan , k:ischh sz:.bna 1nint a
kakas, több ncjííségben él, s egy évben csal..: egyszer, vagy kétszer, melegebb éghajlat alatt azonban 3- süt 4-szCr is szaporítnak,
azaz !;:öltenek; a tojásokat leginkább az anya szok.ta költeni, a

költés idején clöállnak rajta a kotló jegyek - Brtitf!cclrnn --.
S te e n s t r u p szerint a Phalaropusn:il a kisebb hím költi a toj:isokat,
a nagyobb és szebb nőstényen soha sem láthatni kotlú jegyeket.
A nagyobb madarak az apróbbakhoz képest kevesebbet tojnak, a
tojások szúma 1-24 közt változik. A költési idő 12-40 nap közt

314
villtozik, nagyobb állntokm\l hosszabb mint a kisebbeknél, szinto
hosszabb hideg, mint meleg éghajlat alatt. A kikelt fiak tart:\sá.
ró! hím és nű egyir{mt gomloskoclik.
A mi test fedczetükct illeti, a tollak némely testrészeken ink~\bb 1negnüttek., inint 1n{tsok.on p. a szii.rnyon; u. sz:í.rny tollai ki~
scbbckre és nagyobhakm külünbüztcthctük; a nagyobbak, melyek
a mellső végtagokon helyczvék , legtöbbnyire tizcn vannak, ezek
cgyiitt cvczütollaknak - · Schwnngfcdcl'!1 - neveztetnek. A farktollak sz{nna 12, 13, és cze1;;: kor111!1nytollnknak. - Stcucrfcdcrn hívatnak. A hosszabbak fcdütollaknak -- Deckfedel'!1 - a rövidek pelyheknck - plnma·, Flaumfedern - neveztetnek.
A inadnrak: jellcgi·ü inozg:ísa a röpülés. Csal\: igen kevesen
vannak azon fajok, melyek Cl'l'C képtelenek. Magasabb légrétegekben a rüpiilés hasonló erőkifejtéssel sokkal gyorsabb, mint alacsonyabb légréteglJen. Ez okból a költüzküdü madarak mindig oly
n1agusan röpiilnck , a 1ncnnyire csak. tülük kitclhetik. Egy vetési
varjú corvus frngilcgns, Snatkriihc - egy 1núsodpercz alatt
25- 3G-, egy házi galamb 40, posta galambok - Bricftanbc pontos észlclctelc szerint 65, vándorgala1nh - cohunha inigratorin
- G4, a güzmozdony 30 lúbnyi útat végez. Egy sólyom !G óra
alatt Andalusiúbúl 'l'enerifföba röpült, mely útból minden másodc
pcrczrc GS láb esik. Egy sast B ii ff o n szerint kevesebb mint 3 perez
alatt veszitiink cl szemünk elül; ha itt a szúl'lly szélessége 4 litb,
a látszüg 1 perez: akkor a titvolsúg 13,750 litbat, a sebesség
minden mitsodperczrc 7G l!tbat tesz. A kondor a legjobb röpülő
111ndár , egy valódi rüpillö gép.
Tartózkodási hclyök szerint megkülönböztetünk : áll a n cl ó
1nadarakat - Standvögel - 111elyek szúr1nazási helyökct soha
nem változtatják: verebek, szarkák, harkályok sat. B o 1 y g ú k a t
-- Strichvügcl - melyek lakhelyüket csak bizonyos küriilmc'nyck
közt, eledelük könnyebb füllelésc végett, csak szomszéd tájakra
változtatják: pintyek, tcngliczck, csízek sat. és k ö 1 t ö z ük e t
- Zugvögel - n1clyek hideg elöl, vagy élclc1n keresés végett inclcgcbb, termékenyebb lájakrn 11ültüznck: gólyák, darvak, gémek,
fecskék, csalogúnyok sat.
A madarak az egész földtekén mindenütt cl vannak t01jcdvc,
a sark.aknái is 111i11clenütt talúltak: inaclarrtkat; némely európai n1adarak, leginkább gázlók és úszók , Észak-Amerikában is kül·
tenek.
A 7000 ismeretes madár fajból Európában 500 faj jön elö.
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Értelmi tehctségeikrc nézve a madamk hát.rúbb állanak az
emlősöknél, mindamellett némely madarakn!tl p. ·a papagálynál,

hollón:íl az értelmi tehetségnek nevezetes nyilatkozataira találunk.
A rnaclnrak osztálya 9 rendre oszlik.

Első remi. Í~neklök. (Oscines. Passerinae. Canores. Si11gvögcl).
Gégéjök: alsó része 5-G izo1npúrbúl úllú éuck.lö k:észülcttcl vnn
clhítva. Lábaik gyengék, 3 ujj előre, 1 hátra irányúlt. Lábszúraik
hátul vagy osztatlan, vagy táblákra osztott bürrel fedv.ék, melyeknek száma az elüllovökével megegyez. Az első ei·czötoll kicsiny,
vagy hiányzik, a szárnyfcdezö tollak kisebbek s kevesebb számúalt, 111índ minden 111:.ís inadaraknál. Farkukban csakne111 111iudig tiz
kormúnytoll. Apró, lcgfülebb közép nagysúgú, többnyire jól röpülii,
rendesen ugritló járású, 1nesterséges fészket rakó iuadarak.. Fészkeikben hosszú ideig etetik kicsinyeiket. Értelmi tehetségük jelentékeny, ez okból dallamok és müdarabok betanúlásúra alkalmasok.
12 családra oszlanak..

1-sü csaliul. rtigti!Hi·k. (1'urdinae. Drosselartige). Csorruk meglehetös erös, egyenes, összcnyo1nott. Feh;ö tillkapcsuk: hegyén gyengén bemetszett. Bajusz scrtéik rövidek, gyöngék. Apró bogyókkal,
s rovarokkal t!tplúlkozó madarak. Ezek közt varrnak a legjobb énekesek. Télen többnyire délibb tájakm költöznek.
Fekete rigó. (Turd 11s meru/a. Sch warzdrossel).
Örvös rigó. (Turd11s lorq11at11s. fli119drossel). Nyakán fehér
tollpamatból álló örvöt visel.
Éueklö rigó. (1'urdus inusicus. Singdrossel).
Fenyü rigó. (Turclus pilaris. Krammetsvoge/. Wachlwlclerclrosscl).
Lép rigó. (1'11rd11s viscfrorus. J)fistclcfrossel. Ziemer). A rigók
crdüs, sziklás helyeken bogyók és rovarokkal élű költöző madarak.
JTizi buka. (Cinclus aqualicus. irassera11tscl. TVasscrstaar). Csinos, csudálatos madár, mely roYarok és azok bábjaiért 3--4 litbnyi mély vizek fenekére megy le, s azokat ott keresgéli. Bern
körül a kiáradó vizek elül visszahúzódó roYarok fogdosása körül
felette szorgalmas.
Bájdalár. (Lusciola luscinia. Nae/1tiga/I) ..
Vörösbegyii zenét'. (Lusciola 1·11becs/a. Rotltlre/chcn).
Kélcbcgyii ze11ér. (Lusciola svecica. B/a11kelchen).
F;;stfarilú zenér. (Lusciola phoenicorus. Gartenröthling). Rigóhoz hasonló, dc karesubb, hosszú csödíí, bokrokban fészkelő, s
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földön rovarokat kereső nHi.darak; csorrult orrlikaik előtt inagnsahb, n1int széles.
Barna zcnér. (Saxicola rubetra. Braunke/chen). Csorruk szélcsb inint n1agas, alapjában 3 élü, hegyén összenyomott, mindig
síks~ígon élű 1nac1arak.
llavasi csalogány. (Acce11tor alpin us F/ilcrogel). Szikla folakon, kltrpútokon lakó, nyúrou rovarokat eyü, igen szépen daloló
111adarak.

4. csalá1l. Billcgi•nyck. (!1Iotacillinae. Bachsle/zen); Csorruk csaknem olyan, mint a rigóké, 9 evező tollúak. 1-sö és 2-dik egyenlő,
esödjök elül pikkelyes.
Sárga billegény. (1llotacilla /lava. Ge/be Bacltslelze).
Fehér billegény. (1llotacilla alba. !Veisse Bac!tstelze). Tollazatuk
pontozatlan, farkuk keskeny, hosszú, ezt billegctik. Gyorsan futnak
a baríizchíkhan, hol rovarokat keresnek, hasonló czélból szoktak
gázolni a patakokban is.
Fái pipis/w. (Anllius arbo1·e11s. Baumpiepcr). Tollazata felül
pontozott, mocsáros helyeken rovarokkal él.
5. csalátl. !'ccskcfc\Ii·k. (llfrundinidae. Schwalben ). Csorrnk lapos,
tövén széles, hegyén összenyomott, bajusz sertéik: kicsinyelt, sz~ír
nyaik igen hosszúk, 9 elsörcndií evező tollal, az első leghosszabb.
Csüdjök elül pikkelyes, közép ujjaik sokkal hosszabbak, mint a többi belsők; farkuk villás; apró, gyorsan repülü, rornrolrnt röpülés
közben kapkodó, költözködő madárkák.
llázi f'ecskc. (Ilirundo urbica. llaussc!t walbe ).
Fiislüs fecske. (Ilfrundo rustica).
Parti fecs/;e. (llir111ulo riparia. l'fersc!twalbe). A két clsü házak creszeihcn, az utolsó partiircgck.bcn fészkel.
6. csal:i1l. L,"•gyfogólt. (1lluscicapidae. F/iegenflinger). Csorruk, tövén széles, felső állkapcsuk horgas, mind két oldalon rovátkolt,
bajuszsertéik erősek, cvezü tolluk 10, csücljök cllil pikkelyes. Apró,
élénk, rovarevő nutdarak.
Fehér nyakú leg yész. (1llitscicapa u/bicollis ).
Sütétfejli leg!fész. (1lluscicapa atricapilla. Schwarzl1öpfiger
FI i cgens c/111iip per).
Selyemfarkú locslw. ( Bombycilla gar1"1tla. Gcm. Seidensch wanz ).
Orrlikaik koponyatoll pamut által fcdvék. Vörös hamvas; farka
fekete, fnrka vége sárga, nagyobb evczöi széle szinte foltos, a
másod eYczük vége vörös függélyekkel és a fej fclmcreszthctű
búbbal rnn ellátva. Valószinüleg északoroszhon és Lapphonban
Itölt. 1836-Uan nagy 111e1111yiségUcn fordult n1eg Bernben, azóta sok
éven út egyet sen1 lúttalt azon a tájon.
7. család. Gi,bicsfH<'-11. (Lanforiae. Würgcr). Csorruk elül nagyon
összcnyo1nott, felső káv~íjok horgns, hcg:fén fogns, bajusz sertéi
erősek. Evező tolluk 10, csüc\jük elül pikkelyes; czivakodó, rabló,
bátor madarak, az apróbb madarakat megöklösik, s. toj,ísailrnt fölc1nésztik, a rovarokat, hogy készen ltaphassák az izletes evésre,
tüvisekrc szurkálják. Hangjok éles, más madarak énekét könnyen
utánozzák.

~l-d. csal:'id. Zen1~rek, (SyZ.viariae. Sünger). Csorruk 1ncglchclüs
gyöngéd, felső állkapcsuk hegyénél gyengén rovátkolt, bajusz sertéi gyengék. Csödjök clqjc pikkelyes. Rovarokkal élö apró ma-

darak.
Barát/w zenét. (Sylvia atricapil/a.. 1llü11chsgras111iicl.-e).
Rigó ze1iér. (Sy/virl lunloides. Ro/Jrsiinger. Schilfdrosse/).
Sz.itrl1·e zenér. (Syl-via cinerea. Ge1nei11e Gras11iücli-e).
l{erti zenér. (Syfi,ia hortensis. Garte11gras1nüclte).
A zenérck esorra egyenes, elül összenyomott, esüdjök gyenge;
farkuk: keskeny, kereki tett.
Ilisded csuk. (Troglodytcs parv11/11s. Zauuschliipfer). Egy a
Iegk.iscbb Európai 1nadarak: közül , igen élénk, csorra elül nagyon
összcnyon1ott.

3, csal:i1!. Czinkcffü·lt. (Paridae. 1llei senartige ). Csorrnk kúpos,
egyenes, összenyomott, orrlikaik kantár tollakkal fcdczvék, tíz
evező tolluk első rcndii, a 4-ik leghosszabb. Tollazalltk laza, apró,
nyugtalan iuozgású, rovar, báb, és 1nagcvö, bokrokban, fákon,
s mídasokban lakó, többnyire bolygó madarak.
Búbos ökörszem. (Reg11/11s crislalus. Gc!w11bter Zaunt.-irnig).
Tiizfejü öltötszenz. (Regulus ignicapillus. J?euerköpfiger Zaunkönig). Európa legkisebb madarai, tövisbokrok közt fészkelnek.
Függő czinke. (Parus venduliuus. Beutchneise). Honunkban
k.özönséges, füz és nyúrfapclyhekbül szőtt fészkét viz felett csüngő,
vúkony úgacskúkra függeszti. Innen függő, roHznl nevezve figcfészck.
s~Jn c~in/i.e. (Parus 1Ullfor. l(uftl oder Speclaneise).
!(ék czinke. (Parus coeruleus. Blaillneise).
Fenyves czinke. (Parus atcr. 1 annc111ueise).
Búbos czinke. (Parns cristatus. Ilaubcnmcise).
1llocsá1·i czi11lie. (Parus palustris).
l~„ czinkék apró, élénk 1 czivakodó 1nadúrkák, ügyesen kúsznak az úgalton. Csorrult rövid, kúpos, kissé összenyo1nott.
liüzöns. poncz v. favágó. (Sitta europea, Spec!ttmeise ).
1
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Őr gébics. Bábaszarka. (Lani-us excubitor. Grosser Wiirger).
Tövis szúró gébics. (Lanilts spinitorq1rns ).
l(is gébics. (Lanius 111inor, /{/einer lJ'iirge1').
Enekes gébics. (Lal!ius musicus). Ennek fészke belülről rendesen
ujságlevél darabokkal van béllelve, azért nevezik öt Északamériltitban politikusnak.
S. csnlád. f'aluisztik. (Ccrthiariae. Baum/iiu{er). Csorruk gyengén görbült, a fejnél hosszabb, nyelvük hegyes, esontszerü. Evezű
tolluk 10, k:ar1nailt crösen összcnyon1vAk, hátsó ujjaik: különösen

Henderilie pinty. (Fringilla cannabina. Blutltilnfling).
1'englicz pinty. (Fringilla carduelis. Distelfink. Stiglítz).
Veréb pinty. Ilázi veréb. ( Fringil/a domestica. llaussperling.
Spat>).
Süvöltő pirólt. (Fringilla pyrr/w/a. Blutfink. Gimpel).
A pintyfélék esorra bóltozott, felső kávájok hegye többnyire
horognélküli, gerincze kerekitett, ritkán kissé görbe, orrlikaik kerekdedek,
11. csnlád. Sercgélyfl\li>k. (St1m1idae. Staarartige). Csorruk kúpos,
egyenes, vagy gerinczén késsé görbiilt, felső kávájok hegye többnyire barázda nélküli. Csüdjök elül pikkelyes. Evezőtolluk 9-10.
Nagy csapatban élödö, rovarokat, bogyókat evő madarak.
Iíözö11s. seregély. (Sturnus vulgaris. Gem. Staar). liiindent képes megenui, a mit az ember ; tisztát<ilau, dc tanítható, dallamo-

hosszúk.

Hözöl!s. fakúsz. (Certhia familiaris. Gemein. Baumlclu{er. A
fiík.on ltúszás ltözbcn rovarokat keresgélnek; közép Európaialt.
9. család. l'acsirtaWrk. (Alaudariae. Lerchenartige). Csorruk kúpos, meglehetős rövid, ernzűto!luk 10, csütljök clülhiitul pikkelyes,

mely ezen rendnek nem sajátja. Hátsó ujjaikon sarkantyú alakú
karom111al. Tollazatuk egyszerii, s<irgtls ha1nvas, vagy barna pontozott; némelyek öreg korukban feketékké válnak, mezőkön, réteken, vetések: közt élnek, a földön fészkelnek.

illezei pacsirta. ( Alauda arvensis. Feldlerche).
Erdei pacsirta. (Alauda arborea. Baum o. /Iaidelerelw).
Búbos pacsirta. (Ala11da cristata. Ilaubenlerclte.)
10. csnliul. Vcri>hffü•k. (Granivorae. Fringillinae. Finkenarlige).
Csorruh: rövid, vastag, k.úpos, gerinczén vagy egyenes, vagy kis-

sé görbült. Elsü rendií evező tolluk 9. Karmuk hosszu, görbe, elhasznált. Táplálékuk párz<ÍS idején, nem különben a kicsiké, rovarokból, különben magvakból áll. Nagyon sok énekeseink e csalúdból vaumik.
llavasi sáruiány. (E11ibcriza nivalis. Scltneeanuner].
Czitrom sármány. (Emberiza citi-inella. Golclammer).
Kerti sármány. (Emberiw hortulana. Garttnammer. Ortolan).
A sármányok életmódjokra s kinézésökre nézve a pacsirtákkal igen
közel rokonok.
Közöns. kereszlcsör. (Loxia curvirosfra. /{reuzscltnabel.

Szalagos lreresztcsör. (Loxia e111tcleator v. pytiopsittacus.
Ficlttenpapagei). Csorraik keresztődznek, a legkiilönbözübb időben
kotlanak, lábaik s esorraiklrnl kúsznak, fenyöto hoz magvaival élnek.
Fenyő pinty. (Fri11gilla monlifringilla. Bergfinlr. 1'anne11fi.11k).
Zöldike pinty. (Fringilla chloris. G1·ünling).
Vasorrú pinty. (Fringil/a coccotltraustes. Iíembeiser).
Havasi pinty. (Fl·ingilla nfoalis. Sclmeefink).
Kanári pinty. (Ji'ringil/a canaria. Canarienvogel).

kat fütyülni és szavakat k:i1nonduni könnyen 1nogtanúló költöző

1nadarak.
Róz.saszinii. csacslcár. (Gracula v. Pastor rosca. Staaranisel.
Rosemlrossel.) Vimdorlitsa közben Azsiából, Afrikából hozzánk is eljut, sőt vándorhlsn közben költ is. Súskák pusztitúsa által e madárka nagy jóltevőnk.
12. csnlád. llollófi·lék. (Corvi11ac. Rabenartige). Csorruk erős, kúpos, elül összenyomott , eveziitolluk 10, csüdjök elül pikkelyes.
Arany begy. (Oriolus ga/b11/a. líirschvogel. Go/damsel). Cseresznyén ki vül bogyókat és férgeket eszik.
Fekete holló. (Corl'us cora.x. Holkrabe).
Fekete va1;jú. (Corvus corone. Rabe11/iriihe).
Vetési vw;jú. (Corl'/1s cornix. Nebelkriihe).
Csóka va1;jú. (Corvus monedula. Doh/e).
Csörgő szarka. ( Corvus pica v. Pica caudata. Eisler).
Rendes csont-törő. (Corvus caryocatactes ·v. nuci{raga. Nasshelicr).
Havasi zajgár. (Corvus pyrrhocorax. Alpe11krMic).
Arva bar/iály. (Corvus s. Fregilus yracuills. 8teinlmilw).
A holló neme meglehetős nagyságú társas állatokat foglal magtíba,
orrlikaik kemény tollakkal fodezvék. Esznek rovarokat, bábokat,
magvakat, tojásokat, apróbb madarakat és nu\s fej állatokat, rész.
Len clögöket is. fütvasz, tolvaj madarak. Bar r o w a jó reményfoknál élő olyan fajukról beszél, mely igen merész cs ragaclozó s
a ragadozók: túrsasitgitban él.

líözöns. éclc11cz. (Pw'(l(lisea apoda. Paradiesvogcl). IIaz,\ja í1j
Gvinea. Gyümölcs és rovarcvCk, a hímek szép olchiltollukért üldöztetnek.
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Jllíso1Iik rend. L1írm{1sok. (Clamatores.
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Scltreivőgel).

Csorrnk kiilönbözö. L,lbaik többnyire gyengék, külső és középső l\jjaik egész a közepökig összenőttek (lépő lábak). Az elüujjak ritkán egészen el vannak: k.ülönözve, vagy a hátsó ujjak

elüre is hajlíthatók (kúszó lábak). Néha az elüujjakhól egy Mtra
is irányozható (Yetélü ujj). Csüdjök elül táblás, oldalt pánczélos,
vagy sze1ncsés. Evező tollaik szá1na 10, korm:inytollaik.é 10-1:2,
nagyon ri!kán 14-16. Legtilbben jól, némelyek nyilsebességgel röpülnek. ·Eneklö készületök nincs. Az criocloridúlt Cs anabatidúk
csalácljúhoz tartozóknak csudálatos hangjai megoszlás nélkill a légcsüből - trachea - erednek, miért is üket j\f ü ll e r J ú no s, a
híres életbuvúr tracheophones*ek.nek. nevezi. Ezen inkább n1esterM
séges rencl nagyon különböző typusokat magában foglaló legtöbb
madarai idegen földrészek lakói. 8 csali1dot számlitlnak.
J. csnliul. Ln11pnntyilfi>l<'k. (Caprimulginac. Nachlschwalben). Csorruk. rövid, széles, lapos ; hí.buk rövid, vagy clkülönzött, vagy húr~
tyával összekötött t\jjakkal, rovarokat röptükben fogdosó éji madarak.
Európai lappantyú. (Capriniulgus europacus. Europiiisclte
Nacltlscltwa/bc. Zicgcnmcllwr). Költöző madár, mely april végén
az északi tartonuínyok.ból délre visszatér, s l~ecskééhez hasonló
mekegésével a tudatlan népeknél a boszorkúnyjárás felőli hitet erő
síti 111eg.
2. csnlad. Sziklnl fccskt\Jt, (Cypsc/inac. J)laucrscl11oalbcn). Ezen
családba tartozik a H e mi p r o e ne s e s e u 1e n t a , melynek fészke
Indiában a legdrági1bb csemegék közé tartozik. V2 - l lat súlyúak,
fehérek, áttetszők, kiviil ránczosok, s ha több ízben költött már
bennök a 1nadár, úgy tisztátalanok. is. 'l'ö1negök kocsonyanemii,
mely zúzmó eredetii, vagy némelyek szerint állatok által kih:inyt
gyomornyállrn, vagy a nyelcső kocsonyaszerü kiválnsztódásából áll.
3. csnlitd, Deliczék .. (Tróchilidac. Ko/ibris). Csorruk hosszú, kissé
görbe, vagy egyCnes, csakne111 csőalakú. Nyelvük hosszú, hengeres,
nedvszivásra alkalmas, szúrnyok hosszú, hegyes , keményen álló
evezőtollakkal. Felette gyors röpülök, igen gyorsan eltilnnek szem
elül, minek az is oka, hogy felette kicsinyek. Némelyek bóbitát
viselnek fejükön, 1nások:uak. középciÜ korn1ánytollaik hosszabbak.
Lábailr igen l\:icsinyck., k:özépsö és szélső ttjjaik csak: tövön vannak:
összenőve

( vetélö ujjak). Egyetlen nem a delicze nem.
Piczi dcliczc. (T1'0chilus 11ummus. F/icgcnvogcl. ]{/cinstc /(olibri). Tollazatuk gyönyörii, pompás, fömcsillltmú. Nem nagyobb,

mint egy földi pöször; - Bombus terrestris - , 20 szemernél nem
nyom többet, nők fülbevaló gyanánt használják. ToYábbit T r·o:
chilus rubinus, Tr. magnificus, Tr. auritus, Tr. albicollis. Ezek egyenes rövid csorríiak. 'l'r. naevius, pella, vi.
r i <l is sat. hosszú, görhe csorrúak.
A deliczék mindnyi\jan Amerika mérsékelt - nem forró éghajlata alatt élnek.
4. csalit~. Bn11kaíHék. (Upupinae. IVicdehopfe). Csorruk hosszí1;
vékony, görbe, kávájok nem iires; nyelvük i·övid, háromszögií.
Szélső és középső ujjaik tövön összenőttek.
Búbos banka. (Upupa epops. Gein. 1Viedel1opf). Fején önké'
nyesen mozgatható bóbitával. Fa és sziklaiiregekben fészkel, 'föle
Llön, sze1netekcn, rov~rokat s f1rgcket keresgél. Tisztátalan ·madUr.
Ide tartozik még az Azsia és Afrika erdeilJen rovarokkal élö gyönyörű Epimaclws a/bus.
r.. csnláll. J)i\hfnlók. (ilTeropidac. Bic11c11frcsscr). Csorruk meglehetlls hosszú, kissC görbe, gcrinczén cré)sen éles. Végta"gjailc ki~
csínyek, csüdjök hátul finom reczés, középsö és külső l\jjaik egész
közepéig összenőttek (pedes gressorii) , szárnyuk hosszú, hegyes.
Tarka tollú, melegebb éghajlat alatt rovarokkal élő madarak.
/(özö11s. 91111rgya/ag. (11/crops apiastcr. Bicnc11wolf.) Méhekkel , darázsokkal s pöszörökkel títplálkozik , melyeket - mint a
fecskék - röpülés közben kapkod el , melyek öt csudálatos módon
össze nem szurk:l\ják. Magas, homokos folyampartokon 5-6' me:
neteket fészkelnek be, és azt társasúgosan lakják.
6. család. Jegérck. (Jlalcyo11idae. Eisvögcl). Csorruk hosszú, erös,
egyenes, négyszögii, bajuszt nem viselnek. Nyelvök rövid, vég;
tagjaik, mint az elébbi csahldmll. Szárnyuk rövid, kerekded , röpiilésök gyors, alanti. Többnyire melegebb éghajlat alatti szdp tarka zománczos tollú, igen ügyes haUtsz és rovadsz madarak.
l(özöns. }egér. (Alcedo ispida. Gem. Eisvogel). Seregély nagyságú, tojásait karhosszaságú mély üregekhe rejti.
· ·
7. esalá1l. Hnricsálók. (Euristomes. Rackcnartige). Csorruk hata!-·
mas, egész, azaz épszélil, felső kávájok néha horgas. Orrlikaik
fedetlenek. Számytlk hegyes, közép hosszasi1gú, vagy hosszú. Élénk
színezetű, a keleti féltekén melegebb tartományokban rovarokkal
élő madarak.
Csacsogó karics. (Coracias garru/a. 1llandelkriiltc. Blauc Racke).
Néha mint költöző, azaz bolygó m:idár délről nyári időben hozzánk is eljut. Színe tengerzöld, hata rozsdaszinli.
A 9yó9ys:, tud. alapvo11,
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s. csnlá1J,

Csonsznrvirnl1. (Buceridac. Nashomvőgel). Csormk vagy
k:özépszerii, vagy rendkívül nagy, üres,. összcnyon1ott.? e_?yene~leniil
fogazott szelekkel. Közép és széles ujjaik közep.en folul osszenöttek.
A legforróbb éghajlat nagy, hollóalakú madarai.
J(őzöns. csorrs:..arv. ( Buceros rhinoceros. Geu1. Nashornvogel).
Csorra renclkiviil nagy, a Bucerosok több fajával együtt esorra tövén ö is üres csontszcril vagy tltlszerü kinövést visel, mely k.ülönféle alakú, elül néha. iires, a fiataloknál alig látható, öreg korukban nagyo11 változó alakú. Nyelvük: rövid háro111szögü, szemük:
erős szemöldökkel ellátott; szem táj ok, néha arezuk s mcllök meztelen kormánytolluk száma tiz; forró Ázsiában, Szumátra, Java
és Áfrikában !(yiimölcscscl , rovarokkal, apró madarakkal, hiillőkkcl, dögökkel élő,. jobbad•in fekete-fehér tollú maclarnk.
.

llarma1lik 1·e111l. füíszó!i. {Zggodactglae.
Lábukon két l\jj

előre,

kettő

Sccrnsore.~.

Paarzelter);

hátrn ir•inyult, tchá: k'.iszó lá-

biuik., noha csak: né1nclyik. k.úszik. Csorruk csak.ncn1 nund1g cero-

ma nélkiili. Faiiregckbcn föszkelö, rovarokkal, gyiimölcsökkc! élüdő
madarak. Lcgtöbbjcinek hazája a melegebb tartonuinyok'. Tollaza"
tuk gyakrnn tarlrn és igen pompás. Négy csalúdot szúmhtlnak:
J. csnlá1I. Kakul1f/>li·k. (Cuculitwe. [{11/rnkartige). Csorruk összcnyo1nott, gcrinczén 1ncglchctíjs görbe, szája egészen a szen1c alj<íig
hasított bajusza nincs. Kül hátsó l\jjai előre irányozhatók.
llai;gos lwlwk. (C11c11/us canorus. Gem. Ku/wk). 'l'ojúsait kölmás apróbb éneklő madarak fészkeibe
rakja; hihetőleg
tés véactt
b
.
azon okból, mert jérczéjc csak minden 8 napban tojik egyet. Hogy
azonban a kikelt lrnkukocska kis mostoha testvereit a fészekből kiluinyná, az nem valósult.
2. csnl:'ul. Csörcgck. (Rhamphaslides. Grossschniibler. Tukans ).
Csorruk iszonyú nagy, hosszú, összenyomott, szélein fogas, beliil
iircs. Nyelvük tiilszerü , minclkét oldalon tollszerü sertékkel. Kormánytolluk 10. Hazájok: meleg Amerika.
Nagy csőre11. ( R/wmphastos t oco. Gem. Pf efTerfres ser). Csor,
ruk keskeny gcrinczü. Eledelüket légbe dobva kapkodják be. .
a. csnl:'ul. Ual'l;:'tlyok. (Picinae. Spechtai-lige). Csorruk többnyire
hosszú, egyenes. Nyelviik nagyon kinyujtható. Farkukban 10 tökéletes és két kurt,ibb oldal kornuiny tollat viselnek. Rovarokkal s
azok bábjaival táplálkoznak. l\Ieglehctős nagyok.
,
l{özöns. nyaMekercs. (l'1rn:z: torqttilla. Europ. TVendehals). Kepcsek nyakukat egy teljes ·félkörben kényök szerint tekcritni és
0
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hosszúra kinyujtani. Többet élödnek és futkosunk n földön, mint a
fökon, mert hangyákkal élnek.
·
Fekete harkály. (Picies inártiits. Scl1warzspeéht}.
Közép harkály. (Pic11s u1edius. Jllittlerei· Specht}.
Nagyobb harkály. (Picus major; Grosser Buntspeclil)• ·
Kisebb harkály (Picus minor. f{/einer Buntspecht}. ·
Zöld T1arkály. (Picus viridís. Griinspecl1t}. Fárktollaik halcsont merevségüek , a kúszásnál tcstölmek támaszul szolgálnak.
Fonalszerü nyclvök hosszan kinyujtható, hegyén szarutö:vissel ellátott, ragadós nyákkal van boritva, hogy ezt a lyukba>, me1yet
hegyes csorruk kal a fák kergein fúrnak, a rovarok és> bábjaik kiszedése végett beclughass,\k. Igen hasznos madarak.
,
Az ácsmester. (Picus principalis. Riesenspecl1tJ. ·Esznkainei-ik:iban oly· hevesen dolgozik n fákon, hogy a forgács alatta> knzlakban hever.
4. csalit~. KnjdlÍcsok. (Psitt1winae. Papageien). Csorr1ik r.övid,
vastag 1 kemeny, felső káv,~jok kerekitett, az alsó igen rövid;
Orrlikaik kerekek , viaszhártyíisok, nyelvök rövid , húsqs. Kúszó
lábaik rövidek, többnyire görbe karmokkal , esöcljök erős. Ezen a
forró ~galj, vagy a mérsekelt égalj melegebb részein honos , gyönyörii tollú , rik:icsoló hangú , közép nagysúgíi madarak, cso1•rukkal és lábaikkal fákat mászni csaknem mindnyújan ügyesek.
Gyiimölcsökkcl élnek , faiiregekbe rakni szokott két fchéi• tojást
évente egyszer költenek. 2-300 fajt:iját ismmjük. Könnyen szelidíthetök, szavakat kimondani könnyen megtanulnak , megle)letös
értelmesek és igen ragaszkodók. A szerint a mint képesek fára
leúszni , vagy nem, két részre osztatnak: :
A~) F,\ra kúszni képesek: a.) Jlosszú farkúak.
Vörös kajdács. (Psittacus inacao.)
.
Sándor lr.ajdácsa. (Ps. Alexandri. Alexanders-Papagei).
b.) .Rövid farkúak:
.
Jlamvas kaJdács. (Ps. ei•ithacus. Grauer Papagei.)
.
Búbos kajba. (Ps. cristatus. s. galerit11s•. Gem. Kakadu.)
B.) Földön futók:
Pezoporus formosus. Gem. Ei·dpapagei. IIoM Ujholland. Csorra
gyengéb)l , lába hosszabb , mint a kajdácsoké, . karmai csaknem
egyenesek.

Negye1lik rend. ltagadozók. {Raptatoriae. Raubvögel).
Csorruk erös, rövid, felső kávájok hegyes., és gamósan lefelé
görbített töve viaszhártyával fedett, orrlikaik - a viaszbártyá'
21*
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ban ·- többnyire kerekei«, nyclvök lágy. Fejük nagy; szaglási, dú
. ltülönösen hí.tási szervök: igen éles; lábaik hatalmasak, egészen a
hajlásig - térdig .-:e ;tolla~ok .. Négy 11jjaik közül 3 előre., 1. hátra

irányult. Kanu_aik 1iagyok ·,-. }ii)rgasok. Evező.tollaik hosszúk, röpiilésök gyors· és. magas ; fejök.•H}bbnyire hosszas, gyoíuttt!Í: hártytis.
Élö és döglött ál!t1toklrn! táplálkoznak, az emészthetlcn. részeket
szájnkön át kihányják. Párzás ic1ején ketten tartanak együtt, egyébkor- ·magánosan élnek ,_s kis szá,inú tojítsaikat fií~ton vagy sziklaüre~
gekben . készített, me~terség. nélküli fészkekbe rakják , · fiaiaknak
hordanak táplálékot, dc azokat nem etetik. Nagy, vagy középnagy;
ságú :- a nőstények .a. hinieknél töhbnyire nagyobbak - zavart;
foltos tolbzatú., ijedezésig vigy:izó, v.ad erkölcsii, a fülel mincle11
részén. elterjedt madarak.
Két. részre osztatnak: u: m. nappali, és é;jeli ragadozó .madarák.
Aves rapaces dinturnac ct noctnrnae.

A.) Nappali ragadozó madarak. Prédájok után nappal
jiírnak l szemeik oldalvtist helyezvék l viaszhártyájok többnyire fe.
detlen , tolltik tömött, feszesen álló.
1. csnl1lil. Sólymof1, (Falconidae. AccipitriJiae. Fallwn). Nyakok
és fejök vagy egészen vagy legnagyobb részt tollakkal fedett"; viaszhárty:\jok vastag, fedetlen. Tollazátuk ilem és kor szerint igen·
különböző. Karmaik görbék, hegyesek, leginkább piros vérii élö
állatokkal táphilkoznak, á kisebbek rovarokkal is; az éhséget sok:í
kibhják.
Parlagi sas. (Aquila {uloa. Steinadler.) {Ltibaik az ujjakig tol.
·.
.
-~~
.
Császari sas. (Aquil. imperialis. Goldadler) ujjaik köthártyások.
CsontÚirö· harács. ( Aq·uila albicilla. Weisseltwiinziger Seeadler). Ujjaik kötbártya nélküliek. Lábgyökük csak felül tollazott.
Halászó. csermőly. (Aquila haliaütos. Fiseltadler). Csakn.em kizárólag hallal él. Lábai szümölcsösek ,· ujjai nincsenek összekötve,
szárnyai hosszabbak, hegyesebbek , · 1nint- az előbbiekéi.
/{erecsen sólyom. {Falco 9!Jl'fa/co. Jagd{alk).
Ölyiided sólyom. (Falco subbuteo. Lerclten{alk. Baumfalk).
Vérése sólfJom. (Falco thndriculus. Tlwrmfalk). Ezek leginkább
élö madarakkal tt\1jJ:iJkoznak, melyeket röptiikbcn, ferclén rontva
ri\jok, döfnek át.
f(özöns. liéja (F!tlco_palumbarius. Gem. Ilabic!tt. Taube11fal/1).
f{özöns. kánya, (Falco •miivús. GabelilJei!teJ."
f(özöns. ölyv. (Buteo v. Falco·com11rnnis. -Gem. Buszard.)

•!(ékes·· ö1·vőly.- (Circus• pygai·gus; l(o1·i1wéike):• Életl11óájokr1t
„ézve ·több .kevesebb ·különbséggel • megegyeznek::•az: elébbiekkcl.
lligyászó hapsa. (Gypogeranus serpentarius. Sttlzer1gcye1·. Se~
creliir). Felette· hosszú lábainal fogva· az t\tme1fetet·'v.. össiekötö
kapcsot képezi a ragadozók és gi\zlók kö~t, hiillőkke_l, Jegtöhbriyire
kígyókkal él, melyeknek összefog<los:isában igen bátor. . .
•.
2. csnhiil; Orrnlyftl!t\k, · (G11paetinae. Geyeradler). Feje és llynka
tollas, miut a sólymoknál , csorruk olyan, mint a· keselyííké._ Viaszhúrty{tja s orrlilrni féketék, mcr<lv bajuszsCrtek illtal Yállriak
foclvé , alsó álllrnpcsán szaktllt is ilynem1ít visel. Szárnya hosszú,
farka széles.
· Egyetlen·· egy nem és faj. a
.
Szakállas orva/11. (Gyvaetos · bárbatus. Cuv. Bartgeier, · Lammeryeier). Hazt\ja: Alpesek, Pyreuék, Corsiea. Kedves éle':'ényc
sziklahont\ból juhokra, borjúkra és más vadakra leesap.kodm. Nagyon szereti a csontokat.

·

„
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3. csnlátl. Kesehük. (Vulturinae Geye1). Fejök és részben llya·kok többnyire me;teleu, fejök rirt\n;ylng kicsiny , e.sorru~ ~gye~es!
alapjt\n· keskeny, tetején· görbe. Szárnyak hosszu, l1JJUlk lnssc
horgasok , elhasználttak; 'fársas életíí, rest, dögökkel élö nagy
1nadarai a tnelegebb éghajlatnak.
Fekele 1'öplí /iúrács. · (Catlwrtes vei·cnoplerus; 'Aegyptisc/wr
Aasvogel). Délcurópt\ban s Afrikt\ban lakik, hol a karavánokat követi , a gazdátlan kutyt\kat üldözi , s az útakat dögöktöl
·tisztogatja.
· . líondor csúrtaraj. (Vultur (Sai·coramplws) griplms, Cuntu'."
· Vogelgrei{J. A legnagyobb ragaclozó madár, 3' magos. ~öpte1:i.e
-ü-12'. Az Andcs sziklaiiregeiben fészkel, honnan a tengerig leko.
...
·vályog; nagy állatokat is megtt\mad.
Pápa l1eselyü. (Valtur l'"Pa• Geyerkönig): l\Ieleg Amerikaban honos.
Ilúlia lwselyii. (Vull111' /eucoceplwl11s, {ulvus. Weissköp{iger
Geljer ). Egyiptomi partokon ötvenenként állnak egyenlő tt\volságba~ mozclúlatlanul s várjt\k az eldöglendö tevéket , mint fö táp·
'SZCl'.Öket.

Barna /ieselyii. (Vultur cinercus. Grauer Geyer);
Császár l1eselyíí. (Vullm· imperia/is; Kaiser G_eyer). Leginkább
a Gangos döglött halaival él, s a Corvt!s spe~denssel - hollófaj mint segé;lével a ldrtékony állatokat keresteti.
. .
r·
. . n·.) Ejeli ragadozó .madarali; (Aves r_apaces n~cturnaeJ: 11a~z
hártyájuk-tollak _alt\. vim rejtve •. Igen nagy sz_eme1k előre n·ányul-

=
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vi\k. Tollazatul< puha, laza, röpülésök ez okból , ellentéteül a. nap.
pali ragadozó madarakénak , robajtalan, suhogó. Begyök hiányzik,
elögyomruk kissé húsos.
4. csnliid, Baglyok. (Strigidae. Eule11 ), Fejök felette nagy;. vég.
tagjaik meglehetüs erősek, legtöbbnyire karmaikig tollal fedezvék;
külső ujj ok hátra irányozható; sziklák, falak üregeiben, .fákon,
épületekben fészkelnek ; tojásaik fehérek. Madarakon s emlősökön
kívül kigyóknt, békákat esznek. Ha a világosság meglepi őket, a
többi madarak 1 mint tojásaik és fiaik rablójat, üldözőbe veszik,
ez okból más madarak lövésre vagy fogásra csalogatására használtatnak.
a.) Nap p a 1i b a g 1y ok. Borús időben járnak vadászatra,
· f(/faőns. csuvfk. (Sumia passeritia. Sperlin gseule. Leuclt!111!111.
Sclmeeeule). Ezek a többi baglyoknál kisebbek, fülpamatjok hiányzik. U,íjaik sürü tollasok.
b.) Ejelli baglyok. Holdvilágnál és szürkiiletkor járnak
.prédáik után.
· f{öziins. bagoly. (Syr11i111n aluco. Europiiische Sdtleiereulc).
Nagy sulloly. (Bubo maximus. Uhu. Sclrnlrn. Ollreulc). Fülpamatot visel, minden baglyok legnagyobbika, 2' hosszú.

Ötö1lik rend. Galambok, (Peristerae. 1'auben).
Csorruk: egyenes, gyenge, csúcsán boltozott, tövén vékony

bőrrel fedezve, a melyen vannak porezpikkelylyel fedezett orrlikaik. Lábaik rövidek; ujjaik vagy egészen elkülönözvék, vagy tövön a szélső külsők és középsők összenüvék, a hátsók fenn helyezvék. Szárnyaik hosszítk, hegyesek; sebes, részbeu magos röpt!iek. Kormánytolluk 12, (csak némely exotieusoknál 14). Egynejüségben élnek ; mesterség nélküli fészkeiket többnyire fákra rakják. Tojásaikat mind a két nem költi; sziiletésökkor vak fiaikat
egy darabig anyjok begyeiböl kiválasztott túrószerii péppel, később ugyanott mcgpuhitott magvakkal táplálják; ezek csak sokára
tudják elhagyni fészkeiket. A galambok :ítmenetet képeznek az
énekesektől a tyúkfölékhez. Testök belszervezete, névszerint gyomruk és hegyök , inkább az utóbbiakhoz húz. Élelmöket soha sem
keresik kaparással; magvakat és kemény gyümölcsöket esznek.
Csak turbékolnak, de soha sem kiabálnak. Egyetleu családot képeznek.
Galambo!r. (Columbinae. Taubenartige). Az északon lakó fajták
mind költözök. A galambokból több mint 100 fajta ismeretes.

a.) V a] ó cl i galamb ok:
.
.
. . ) Vánc1or gaÖrvös galamb. (Col1tmbC! pctlumbus'. Rtngeltaube ·
Jamb az európai galambok legnagyobbilrn. .
'
lrflll galamb. (Columba oenas. 1Vilde Ilolztdube).
Tötzsüli galamb. (Col11mbn livia. Feldtaubc. Ilattstaubc).
Gerle galamb. (Colmnba lltrtur. T"rteltaube).
Vándo.r galamb. (Columbct v. cctopistes migratoricti Wander•
taube). Északarnerikai.
Gatyás galamb. (Columba dasypus_).
Keringő galamb. ( Colmnba gymtrix ).
Fodros galamb. (Columba turbicla).
Szélesfarkú galamb. ( Colmnba laticcrnda).
Begyes galamb. (Cohtmba g11t!1i.r~sa).
/{aczagó galamb. (Co/„111ba nsoria).
b.) Tyúkalakú galambok:
J(oro11ás galamb. (Columba coro11ata. Krontaube).
Colwnba carunculata. (Ilal111ta11be).
Columba nicobarica. (iYicobarisclte Taube)-,
. „ •
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1
1
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azonnal követik, s eltanulják tőle a kaparássali élelcmkcrcsést.
Fészkök mesterség nélküli., Nehézkes, többnyire földön lakó és
fészkelő, minden égalj alatt clte1jedt, többnyire állandó, csak részben bolygó madarak. Öt csalt\dra oszlanak, u. 111.
1. Megapodidae. 2. Penelopi<lae. 3. Tctrnoniclae. 4. Crypturinae. 5. Ga1Iinaria 0, s. Phasianidae. - A 3-ik és 5,ik család lényeges.
3. csnl:itl. f.'ojdfrli-k. (1'etraonidae. Wi/d/1ii/111er). Ülő lábak, hátsó l\jjak az elsőnél magasabban helyezvék, körmük hegye alig éri
a földet, néha hi:ínyoznak. A hímek csődje többnyire sarkantyú

15,76. Margarin és olein savak >)>)
. 7, ...
„
.0,43. Szikeny és háll!anyhalvag cs
1,20. Kénsavás hámanyéleg
.o,27:
Szalatnia só 0,03. Vilanysavas mész és kcsrenyélcg
·l,02·
Húsvonatnya 0,40. Legköneg, ·tejsav, föstanyag és
Víz
51,48.
@ati a11yagok
0,85
l\Iargal'in és olein 21,30.

-----99,96

3. Ha a tojás sárgáját ónbogr:\csban güzfördőben szaknciat!nO.
nul kavarva, mindaddig hcvitjiik, mig a tömeg olajosodriikezd,
s akkor erősen kisajtóljuk, nye1jük a tojás olajat - oléuJ1}
ovo rum. Csak nz 'a tojás jó , melynek fehére· a sárgájától. könjnyen elválik.
Küzü11s. fáczán. ( 1'11asia1111s
co / C"1cus.
· ·:. Húskinö"'asan)
'
' ·
Gmn. '"'.
vés nélkül 1 pofüja tollatlan , szfünölcsös ; 18 farktolla!.

Erdösz fajd. (J'efrao urogallus. Auei·!tu/111).
Nyir fajd. (Tetrao letrix. Birkku/111). Himei viilás farkkal.
!ló fajd. (Tetrao iutormedius. s. Lagopus. Sc/111ee/111/m).
Szih-/a fajt!. (Tetrao saxati/is. Stei11/rnlw).
Vörös fogoly. (Perdix ruf'a v. rnbra. Rotldw/111).
Szürke fogóly. (Perdix cinerea. Rebfwlm).
ffooöus. f'ü1;j. (Cotumix dactyliso11ans. Ge111. Wachtel).
5. család. Tyiikok. ( Gallinariae. llüf111er). Fejök és poföjok tol-

Arany fáczán. (P!tasianus pic(us. Goldfasan ).
Ezüst fáczán. ( Phasi<mu,, nycMcmerns ).
Szemcs~s fáczán. (Pliasianus aryus. Argus giganteu_s .. _De~·
·Argus. Luen). Dél-Ázsia gyönyörii madará, felette hosszú, szemes,

Jazatlan, fejök vagy tollpamatos, vagy húsos kinö\•ésii. Farkuk
gynk'rall igen hossztí. Flí1njeik csüdje csakne111 inindig sarkanty{rs.
Elöujjaik tövön egész h:írty:íval kötvék össze, a hi"ttsók kissé fö-

kiic1jeszthetü mtísoclrendü farkkal.

2. Tojás sárgája v. széke. Vitellus ovi. A tojás belrészét képezi. Alkatrészei - Go b le y szerint - kö-

ső, középső
vetkezők:

...... .

dor korában keriílt l\Iacedoniába, s onnan Európaba, Bubot vrnel,
pofája meztelen, a hím farktolla felette hosszú, irányozható sze.'
mes gyönyörii farktoila 18.
·
.
. ..
Haso11ló alfaj a Páva e s, Lophophorus, szmte mdiar, farktolla rövid.
.
.
Köz. pulyka. (11leleagris gallopai:o .. G~m .• Trul/'.alw);, Os~rr~
húsesomaggal; feje, nyaka meztelen , u.to~b'.. h'.tsos, .cs a himel,)ld
·egy tollpmuattal, kormánytoIIa 18. · V1rgmiabol szarmazott, vad
fajt:íja barnazöld , rézfénynyel.

8 része van l1asználatban, u. m.

1. Tojás fehére. Albumen ovi, körülveszi a tojásszéket, és 12-13 száztóli fehémyének vizbeni oldatából áll, mihez
még egy kevés szikenyéleg és halvag és szölöczukor mellett bizonyos vonatszerií áIIomány nyomai járulnak. A p a s t a g u mm o s a
·albuminata, pasta liquiritiae flava készitésére és deritésekre szolgál.

.

Búbos páva. Pai•o cristatus. Gem. Pfau). Incl.iából ~agy ~:\n

lebb helyezvék; mancsuk földig ér. Ezen rend leggyönyöriibb családja. többnyire 1ízsiai. Ide tartoznak:
/{öz. gyöngytyúk. (Numida meleag„is. Gem. Pe„llmlm.) Húsos
kinövEissel, farka rövid, sarkantyúja nincs.
llázi kalias. (Gallus domesticus. llausltalw ). Koponyáján hi1sfésüvel, azaz tarajjal, sarkantyúval. FarktoIIa 14, indiai.
A házi tyúk szolgálta~ja a tyúktojást: Ovum gallinac e u m. Volt idö, midőn a tojí1snak minden egyes része , elkezdve
a tojáshéjon - testa ovorum - gyógyczélokra alkalmaztatott.

következő

-

Vitellin
Epefagygyany
Zsiréd vilanysav

nélkiili.

l\'Ia már csalt a
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lfctctlik remi, Szala1lárok. (Cursoriae. Brevipenues.

Laufvögel).

Szárnyaik merev evezők hiányt\nál fogva röpiilésre alkalmatlanok, ezzel összhangzólag hitinyzik a mellcso~.t; és ",";e:lizm?k ?sak
gyengék. Lábaik erősek és hosszúk, 2-4 uuuak.„ Szanz1~'.aik 'f!.~.n
ki vannak fejlődve. Csorruk lapos, egyenes v. gorbe, Tobb · nqiuségben élő , kis értehniségü, nagy és legnagyobb madarak; föl'.lön
fészkelnek, számos tojást tojnak, és gyors~n futnak. Két családjok
van, u. m.

-
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1. Stmthionidae. 2. Apteryginae. Ezek közöl érdekesek a
Nym',qa{élélr. (Strutltionidac. Stl'ausartigc. Ricscnvögcl). Csorruk lapos, egyenes, l\i.iaik 2-3; gyümölcsökkel s a vetéseken
élnek.
Amerillai sz.a/adár. (Rltea americana. Amctilwnisclwt Strausz..
Ra11du ). 5' magos, 3 ujjú, társas életií.
Közön s. 11yarga. (Strutltio camelus. Strausz.) ·Lábak 2 l\ÜÚ;
8' magasak, szitraz földön tartózkodnak; eledelük: növények; hazájok : Áfrilrn, Arabia. Begyök felette nagy.
Sisakos sza/adár. ( Casuarius galeatus. /{asuar). Csorra kissé
összenyomott, görbe gerinezczel. Koponyí0án tiilsisakot (Hornhelm)
visel. Elögyomra 1. Húgytartója nincs. 3 ujjú, nyakán két húscsíkot visel. Tojásokat, férgeket eszik, magvakat nem.

Nyolczadik

re111l~

Gtlzlók. (Grallae s. Grallatores. JVatvögel.
Sumpfvögel).

Csö<ljök hosszú, gázolásro alkalmas, ujjaik ritkán szabadok,
többnyire összekötvék különböző módon. Nyakok csödjöknek megfelelö hosszú. Csorruk többnyire l1osszú , ritk<ín nagyon erős, különböző alakú. Szárnyaik közép vagy egész hosszúlr, az elsö evező
tollak leghosszabbak. Röpülésök hútrany10tott lábakkal gyors és
kitartó. Moesárokhan, partokon, ritkán száraz földön vagy tiszta vízben élődö madarak. Élelmök: állatok, melyeknek nagysitga az ö,
és esorruk nagyságától függ. Részben kétszer vmllenek évente , s
többnyire költöző madarak. Nebúny családnak nyúri és téli tollazata feltiinőleg kiilönböző.
). csnlá1I. Tyúknlnkirnk. (Alectoridcte. Iliiluwrstelzen). Csorruk,
mint a tyúkoknak, rövid 1 erűs, felső kávájok széle hosszabb az
alsóénál, boltozott csúcsesal.
Lomha túzok. (Otis tctrda. Grosse Trappe). 20 fontig.
Palamedca comuta. lictmic/ti. Búhj,ín tollkinövéssel. Amerikai.
2·. csuliitl. Gf.mfClél,. (llcrodiac. Ardcadcae. Reiltcr). Csorruk.
hosszú, erős, összenyomott, vagy összes ujjaik, Yagy a k.özépsők.
és szélsők: köth~trtyával összekötvék, né1nelyek. úszhtirtyAsoh:; k.i~
mért lépéssel járók.
/(ö;;. daru. (Gr11s ciuerea. Gem. Krauich). Ázsiában és ÉszakAmerikában.
Apró gém. (tfrdea garzetta. Iileiner Silbcrrci!ter).
Szürke gém. (Ardea ciuerea. Gem. o. Fischreiher).
Dobos gém. (Ardea stellaris. Bölönbika. Rolmlrommel).
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Éji gém. (Ardea 11yclicorax. Nac!ttrei!tcr, Nachtrabe).
Bibor gém. (Atdea purpurea). A purpurea, A. cinerea, A. nycti~
corax búbjokon 3-5 szál tollból :\!ló bokrétát, á stellaris pedig
tömött búbot visel.
Fehér gólya. (Ciconia alba. TVeisser Storch).
Fekete gólya. (Ciconia nigra. Scltwarzer Storch).
Óriás gém. (Ciconia marabu. Kropfstorclt). Indiai, fehér tollait a nők kalapjokon ékességül hordják.
.
.
Tisztelt batla. (Ibis re/igiosa. Ifeiliger ibis), Az egyip!Omi'1knál azért, mert a Nilns kiáradását clőjöttével előre tudtul, adta,
nagy tiszteletben részesült, bebalzsamozták.
.
.
Vörös batla. (Ibis rubra.)."Cayei:mében, Braziliában valami felséges 50-100. ily társas életű madarat egy csoportban látni; pompás, bihorveres mezben, mint megannyi cardinalis.
Ilanálos gém. (Platalea /cucorÓdia. Gem. weisser Lö/[elreiher),
Ujjaik félig úszbártyások; ismeretes.
Piros lángály. (Pltoenicoptei·!ls antiquorum. Gcm. Flamingo).
Nyaka és hibai a madarak osztályában aránylag leghosszabbak,
ujjai egészen úszhártyások. Csorra hosszú, közepen 'ilegtört. Társaságban elő, vizi állatokkal táplálkozó, halvány rózsa.veres szinií,
közép tengeren s annak szigetein lakó csudálatos madarak. ·
3. csnhi1l. Llleffük. (Cltaradriinae. Regenp{cifer. Csorruk egyenes, tiilszerü, kerekded v. összenyomott, .3 elsö ujjok vagy többnyire " szélső és külső gyenge köthártyával összefüzvék, a hátsó
vagy el van törpülve, vagy hiányzik. Közép nagyságú, többnyire sebes röptü, apró vizi állatokkal és növényekkel élö madarak.
/{öz. bibicz. (Vanellus cristalus. v. Tringa vanel/us. Gcm.
/{iebitz).
/{is lile. (Clwraclrius minor. /{/eincr Regenpfeifcr).
Arany lile. (Charadrius pluvialis v. auratus. Goldregenp{eifer).
4. csnliul, Sznlonknfé!t\k. (Scolopacinac. Sc/111epfenai·tige). Csorruk
vékony, hajlékony; kantá1jok tömött, tollas. Tollaza.tuk harnasárga,
feketefoltos; hátsó ujjaik csaknem mindig meg vannak•. Kétszer
vedlenek, apró vízi állatokkal táplálkoznak.
Erdei szalonlra v. lelien1'e. (Scolopax rusticola. WaldsclmepfeJ.
/{öz. szalonka. (Scolopax gallinago'. Gem. Heersclrnepfe).
Scolopax galli1rnla. ~loorsclmepf. A szalonkák legkisebbike.
Pha/ai·opus Briss. TVassertreter. Karélyos hártyás lábaival a
háborgó tergeren is gyorsan és igen könnyen úszik.
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Bajnok ·bibi'cz. (TriÍl[!a · pugn{{X. · l(aÍJÍpfha!m).· Párzás idején a
hímpk iszonyúan harezolna k egymússal a jérczékért , innen és kiúltásoktól nevök.
á. csnhid. Szi'1rcs11 1·. rizityi1kWM1. (Rulli11ae. : IVasserltiilmei').
Csorruk rövid, erősen összenyom o.tt, gödörben fekvő átfurt _orrli.
kakkal. Li1baik csaknem hajlasig tollasok, cső<ljök rövi<l·, t\ijaik
ho.sszúk, néha karélyosa k, a hátsók magasabb fokvésiiek . Hosszú
t\jjok segélyéve l könnyen szaladgáln ak a vizi. i1övények en, jó
úszók, jó Lúvárok, töbhu'yirc 11{1.dásokbau fészlielnek .
Viz_i guvat. (Rallus aquaticús. Wasserra/le).
f{öz. haris. (Galli11ula crex v. Crex prcitelisis; JVctclttel/1ö11ig}.
Vízi tyúk, züldlábú '1óda. (Gallinula cldorbp11s. Gríi11fíissi~
ges Rol1rlwlm ..
Feli·Cte szárésa. (Fulica atta. Sch'loétrzes TVi:tsserh.u!tn, rvasscr~
bliisse). Ujjai karélyoso k, jó í1szó, jó búvi\r.

füleuczedil1 1·eiul. Úszóf1; (;YatatOriae. Sc111oi111mvűgel):
Lábaik, névszerint rövid összenyom ott csődjeik hátraál!ók Ujjuik írnzhúrty,\ sok, ritk:\n szabadok, ·egész szélíí .börszegél yekkcl,
ügynevez ett hasadt úszólábak . Tollazatu k a pelíelytele p erős .kifejlése 111iatt síirit, n1i a test tnelegen tarhtsi'ij·n-, testük: farkcsik
mirigye olajjal van ellátva, mi a tollaknak a víz rombolása elleni
megovásá ra szolgál. Nyakuk többnyire igen hosszú, csorruk, a
gödényét kivéve, középszer ii, vagy viaszhárty ával. l\Iellesonf jok
igen nagy, gyommk néha húsos, vak belök hosszú. Vizben élnek,
iuindnyájan k:épesek úszni, sokan bukni is tudnak, s ekkol·_ vagy
egyszeriie n Lukók, vagy bukva- úszókra oszlanak , nén1e1y_~k:
csak fejöket, nyakakat, s testük eleje! dugják viz alá, s ekkor
lábaikat kitc1:jesztik. A teljes röpülési képtelensé gtöl fel a legtökéletesebb röpiilési képességi g minden fokozatúa k találtatna k, · röpiilésnél !ilbaikat hátra nyujtják. i\Iesterség nélküli fészkeiket a vizen építik, némelyek tujúsailrnt fészek nélkül föld vagy sziklaürcg ekbe rakják. Évente legtöbbny ire kétszer vedlenek. Nagyobb részben
költöző, mint állandó madarak. A pró állatocská kból s növények.ből álló h\pszerök et a vizből szedik. Hidegebb · éghajlat alatt több
faj és egyén tartózkod ik; mint meleg alatt. Némelyek · a g:\zlók
nehá_nyaival együtt felette nagy darab földön cl vannak te1jedve.
1. csnliul, -Röptclcufi>lúk; (Aptenody tinae. Fettgiinse. Pingvins)._

Pata.góni · röptelen •. ( Aptenodytes patago11ica. Patagonisclivr
Pingwi11). Evezők helyett apró pikkelyes tollaik vannak, ezért rö-

-

piilni nem· tudnak, jó úszók, jó ·biJvárok, számyuka t evezésre
\1asználják"; lábaik· egészen úszhártyá sok; fiaikat hímek nők együtt
keltik, ezek ·a fészket sokliig nem hagyhatjá k el., mert csontjaik
yelösek, s igy igen nehezek. Hazajok l\Iagellán szorosa. Hoszszuk 3 liíb. .
.
.
2. csnl:id. ,\lknfi.11;k, (Alcinae. Alkenartig e).

Nagy alka. ( Alca. impennis. Grosse Alk. Riesenalk .) Csorra
elíil igen összenyom ott, keskeny. Egyetlen toj{tSát a kopasz szikhÍra
helyezi, két kotló jegyet visel, szárnya rövid, jó kúszó, j<i. fütó,
legészakib b részeken lakik.
· ·
3." csnlti1l. Bimirok. (Co/ymbinae. Tauclter).
Búbos vöcsök. (Podiceps cristátus. Haubenste Íss(uss) .
.leges bukdár. (Col!Jmbus g/acia./is. Eistauche r). Hózzá};k is
le-letéved;
·
4. csnla1l.. Eréz1• lúhirnk .. (Pe/eca11idae. Totipáiliiati. Ruclerfüss er).
Rendei gődén//· (l,'e/ecanus ·01wc1·otalus. · Ge1~. ,Pe/ecan). Tollazata· fehér, csorra a fejnél hosszabb, sárga; bcgyzacsb ija szinte ,
pofi0a rnres, litba kékes.
IVa[/y lior11uír. /{árakaton°:„ (Carbo corn1orauus. v.':Péiéclznus
carbo. Scharbe. Scerabe). :-. A gödényqk lábai úszhi\rtyií sok, mind a
négy njj összekötv e, J(özép ujjaik. fésüszcrü fogas karmokka l. Jó
röpülök, örömest ülnek a fákon, mely' tülajdoüsi \ggal áz úszómadarak közt egyediil őket !ittjult felruházva .
5. tsnl:id. Siri1lyfPlék. (Latiuae. illövenartige). Csorrttk összenyomott, szárnyak hosszú, hegyes; röpülésök gyors, kitarto. 3 első
ujjak egészen úszlu\rtyit s, a Mtsó szabad .. l\Iindkét nem költi a
tojiisolrnt, kotló jegyeik kiilö_nbözö szi\mmal.
Rendes lwlászka. (Ster11a ltirundo. Rotltfilssige Seesc/110.albe).
Nevetö sirály. (Larus ridibundu s. Lacltmöv.e).
Ezüstös . sirály. (Larus qi·genlqtus). Tengerpa rti ma<1arak,
leginkább halakkal élnek.
6, <snlÚ<J. Dojsz:ilt. (Procellari11ae. Sturmvöge l}. Szárnyokho~szú,
hátsó ujjakon csak a körmök vannak meg .. Orrlikaik válaszfal i\ltnl
űlklilörizött csőben vannak, melyekből hozzájok közeliW · ellenfefo.
ikre könnyeke t fecskende znek .Társas madarak, egyetlen.e gy tojásukat kopasz sziklákra i'akják; rosz buvái'ok, a vizen felváltva
futnak és röpülnek.
.
TeJtgeri ltojsza. (Procellaria pelayica. /{/einer Sturmvogril).
Óriás hajsza. (Pi'ocellar·la gigantea). Nagyobb egy lüdná!.
Bujdosó ikrász. (Diomedea exuiaus. Capsclw Albaross) . Ezt
a hajósok mivel szárnyai segélyéve l igen gyorsan jár a vizeken,

-
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Sz. Péterről Péterkének - Petre! - nevezik. Ezek oly kövérek·
hogy a hajósok testükön keresztül lrnnóczot húznak, s azt mogl
gynjtva, mécs gyam\nt használják.
7. csnla1!. Kncsnft\lrk. (A11atidae. Lamellirostres. Entenartige).
Csorrnk vastag, széles, belső szélükön porezos lemezekkel :..... fogaklrnl - van ell:\tva, ezek a vizet kifolyni engedik, a tápszereket pedig visszatartják, kivül ezen igen érzékeny h:írtyával van
fe<lve. Szárnyak középszeríí hosszú, röptük meglehetüs sebes és
kitartó, 3 elöujjok egészen úszMrtyás; legtöbbnyire döczögös ji\rásúak, különösen a. kacsák. Kotlójegyöl~ nincs; csak; 'az anya
költi a kicsinyeket, melyeket nem életnek, s melyek azonnal követik anyjokat. Az északi félteke költöző madarai.
Néma hattyú. (Cygnus olor. Zalw1er o. llöckersc/1wa11).
Énekes hattyú. (Cygnus musicus. Singscllwan). A hattyúk nyak~ igen hosszú, csorruk elül lapos, kant:\rjok többnyire tollatlan,
vrnszhiírtyás, növényekkel élö, nagy, jó úszó, fördö, de nem bukó
madarak. 6-8 tojást tojnak.
Sziir/w v. vadlúd. (Anser cinerea. Graue Gans).
Vetési lúd. (A11scr segetum. Saatgans).
Örvös lúd. (Anser bernic/a. Bernilielgans). Lábaik s nyakak
meglebetös hosszúk, csorrnk tövön magas, elül szükülö, csorrlemezök tökéletlen kifejlésü, tompa kúpos fogakkal. Hátsó njjok nem
hártyás; nem igen úsznak, nem jó bukók, az északi félteke ma~0
vakkal s vizi növényekkel élö madarai.
Vad rucoa. (Anas bosc/ws. Wilde Ente).J . • ..
•
Parti rucza. Amis tadorna. Brandente).)Hatso UJJok karelytalan.
Lágydwwa rucza. (Anas mollissima. Eiderente. Eidergans).
Bársony rucza. (Anas fusca. Sanunetente).
Nyilfarkti rucza. (Anas acuta).
1'orzörv{J 1·11cza. (A11as hisll'ionica). Hátsó ujjaik karélyos köthártyások.
A ruczák nyaka és hibai rövidek, lábaik nagyon há.tra. állók.
Csorruk elül lapos, folsö káv:íjok borítja az alsót, s keskeny pánttal fedett. A hímek élénk színezetííek. Csaknem mindnyájan távol
északon - nálunk csak vándodásukkor ··- költenek.
Köz. buvár. (Jllergns merganser. Giinsesiiger). Csorruk kes-.
k:eny ,_ egyenes, hegyes, szólén hútra irlLnyzott fogakkal 1 csúcsa
horgas görbe; fejük többnyire búbos; Mtsó ujjak karélyos.
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Harmadik osztály.

Iliillők.

(Replilia. Reptilien).

Hideg vérií, tojást tojó, egyedül tüdők által légző , tökéletlenül kettös szivü és vérkeringésíí fejállatok. Az átalános testalak
a gyíkoknál az emlősökre, a kigyóknál az ángolnákra emlékeztet; a teknősök saját alakú állatok. Testük, mely fejre, nyakra
és: törzsre ne1n 1nindig vil<ígosrtn k.ülöriözhctö, hengerdecl, vagy
összenyomott, többnyire hosszú; nyakak kevéssé, farkok felette
kifejlödött. Koponyájok kisebb , mint a madaraké , arcz és állkapcsi rész6k azonban igen kifejlödött. A teknönczöknél.és gyíkokm\l a koponyacsontok szilúrdan összenővék; a kígyóknál az állkapcsok, dob és csecscsontok csak laza szálagok által tartatnak össze.
Az alsó állkapocs több részre osztható, minden föl alsó állkapocs
4- 6 csontból áll. Ezek vagy tülszerü viígó borítékkal, vagy igen
egyenlő be- vagy hozzánőtt fogakkal vannak fegyverezve, csak
egyediíl a krokoclihuíl vannak a fogak beíkelve. Az alsó állkapocs ligai csalt a tck.nüsöknél vannak összenőve, má~utt elkülö..:
nözvék.

A fej hiítsó része a fcjgyámmal csak egy helyen ízesül. A
nyak csak a gyíkok és teknősöknél nyujható észrevehetőleg előre,
a kigyóknál a fej és mellel összefoly. A mell és has - hiányozván a rekeszizom - nincsenek elküliinözve. A teljesen kifejlődött állatm\l a váz minden részei tökéletesen csontosultak. A gerinczoszlop a tagok rovásárn kifejlődött, egy állatosztálynál som jőnek elő
számosabb és mozgóbb csigolyák, mint a kígyóknál, hol azok
száma 200-ra is felmén , sőt azt meg is halaclja. A mellcsont csak
a kígyóknál hiányzik mindig, a bordák jelen vannak, gyakran felette nagy számmal is ; a gyiloknál és gyíkoknál a nyakcsigolyáknál borda durványok láthatók. A mellcsont oldalaihoz két két
kulcscsont erösiil , mint a madaraknál; krokodiloknál azonban
mindkét oldalon csak egy egy ilyen. csont van.
!Iedenczecsontjnk:

1

n1elyek: mint szinte a k_ulcscsontok:- csalt

olynnolrnak vannak, melyeknek végtagjok van, keskenyek. A hüllök végtagjainak száma 4, 2 vagy semmi. Az utolsó eset.a kígyokn:íl jő elő. Alkar és alszár két csontból állarnik, inkiíbb kéz 1 mint
labtő csontok vannak jelen. Csak a tengeri teknősöknél és nehány
ősvilági gyilnál végződnek a tagok lemezes vagyis rongyos uszányokon, kíílönben görbe körmökkel fegyverzett 3-·5 u,ijon végződnek, melyek a folyami teknősöknél - emydae és a krokodiloknál úszhártyá val vannak összekötve.

-

A nyelcsö többnyire rövid, a gyomor mindig egyszerií, hár.
tyás, kivéve a krokodilét, melynek gyomra kerek és igen izmos;
mészlerakodások vagy tÜlszerií körények bennük soha sem talál.
hatók; a bélhúzam csekély hajlást mutat, s a test hosszánál ren.
desen csak kétszer, csupán a növényekkel élő szárazföldi teknö.
söknél - chersina - 3-6-szoi· , vagy annál is többször hosszabb,
n vakbél gyakrabban hiányzik.
A bélluízamot a hash{1rtyúnak különböző hosszúlásai és kettő.
zetei gyárnoli~ják és szilárdi\ják. A gyíkoknál és kigyóknál a vég.
hélnyílíis haránt , a gyilokn:íl és teknősöknél hosszú hasitéki1.. A
hüllök nagyobb része élö állatoklrnl ti'1plálkozik, csak kisebb ré;
szök él clöglött iíllatokkal és növényekkel. A táplálékot rágatlanúl
nyelik le, mert a Leguana örlö fogainak kivételével a hiillök fo.
gai csak ragadmúnyok megsebzése és szilárdan tartására szolgii!.
nak. A nyiílrnirigyek vagy hiiínyoznak, vagy kevéssé vannak kifejlődve; máj ok, szélein roviítkolt; a gyilnál és teknősöknél két oldal.
félre van osztva; van epehólyagjok, kis lépjök, hasnyúlrnirigyök1
többnyire nagy veséjök mellékvesékkcl és a kigyók kivételével s
cgynehány gyíkot s a gyilt lesziimitva, húgyhólyagjok is. A kígyók
és gyíkok húgya Da v y szerint húgysavas könlegenyből - uras
ammoniae - iíll; a húgyvezédek, melyeken a vesekelyhek hiít·
nyoznak, a bél és nemi részekkel közös ürbe az iirgyiibe - ldoukn -
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nyilnak.

A sziv két pitvar , és a krokodil kivételével két, de csak tö·
kélctlen sövény által különzött gyomrocshól áll. Vérök hideg,
azaz a vér saját melege csak kevés fokkal haladja meg a lég, vagy
viz hőmérsékletét, a vértestecsek mindig kerek körőczökböl {1llanak. A szivböl majd egy, majd két tiidütér és függér inclul ki; a
függérívek egyesülése által egy edénygyürií képződik, melyen a
nyelcső fut keresztül, a vér a tóstböl a szivhez két első és egy htítsó
iirös éren megy vissza. A tüdővisszerek a balpitvarba elkülönözve
nyilnak. A két első rendnél 2, az utolsónál 1 tiidő van, a tiídök
lázább szövetiiek és sokkal kevesebb sejtből állanak, mint a ma·
dar:\k és emlösökéi, a légző felület ez okból kisebb, s a légzés kevésbé erélyes és szabítlyos, s azt a hiíllők húzamosb ideig nélkülözhetik.
· Berthold kísérletei szerint nem igaz, hogy a hiillök és kétéltiik az emberi testben hosszabb ideig. maradhatnának, és ez által
tartós betegségeket okozhatnának. Elnyelt hiillőtojúsok elvesztik a
gyomorban kikelési képességöket; esetlegesen a gyomorba jutott
hü!Wk Yagy ki szoktak húnyatni, élve vagy halva, mert annyi bi·

zonyos , hogy bennrnaradva, később mindig megdöglenek 1 - ·vagy
ba ki Iiem hítnyatnak, akkqr megemésztetnek, R azt .Y,~li 1 h~gy
ezen állatok közöl egy sen1 állhatná ki 2-,-4 óránál tov~qb. a gyo·
mor. 29 fokra legalább is számítandó; nedves ipelegét;. ez~n h~táridö
azo~ban a békáha és tarajos gőtékre - Triton - melyek, a m~·
cs•\rok lágymeleg vizeiben igen.jól .érzik magokat, rövidnek lát·
szik; azonban a gyomorban nemcsak nedves mefogg~L,: de a„ gyornornedvnek szerves testre romboló, mert emésztő hatásAv~l is van
.. .. .· ·
..
dolguk.
· . ·
A légzés. n krokodil .és kigyóféléknél a bordák, 11; xpozoghatlan
bordájú teknösöknel n vállöv által közve:íttetik,
.; .· „
;
;
A hangrés a nyelvgyök megett fekszik, a. hárzs1ng tokéletlensége miatt - melynek csak nehány gyílmál van hangszálag11; -:-a hang az;al egyközesen megy, mely egy módosúlás.ra aligkép;e.s,
vagy teljesen hiányzik ; a kígyók sziszegé~ek: lehetősége . b~zar~
szájnál is valószínűleg a nyelvnek a felső ajak Jlnom basai!~sahoz1
dörzsölödésétöl ered.
..
Nemzési szervök - tojástartók és herék- kettős, hírnek
kii! ivarszervei kettősök, s a gyíkok és kígyóknál a csigá'.t t~p~·
gatói mintájára kinyujtbatók . s visszahúzhatók. A krok~d1lnal ~s
teknősöknél pedig cgyszerü, bár át nem fúrott, de csorgaval ella·
tott rnereviilő szövetből áll.
. ..
.. . .
„ •
A szaporodás legfökép tojások ált.al . történik, ine.l~c~ -az
óriáskígyót kivéve, mely összego1poly1tvan magát tojasa1 fe~ett,
azokat költeni. szokta - mindannyian a lég és nal? rnefog!' altal
költet.nek. ki; nehány kígyó és. gyík, melyeknek .tojásvezédei~en a
tojások hosszab.b ideig tartózkodnak, _elevenel~et sziil.nek 1 1gy ~
viperák, Gongylus occellatus, Seps .chal~1des Alg1rb~n,es. ~. Jarn~:·
kában közönséges felette fürge e~ csmos ll:Iabonya ag1hs gyA,
Még egy közönséges Icbthyosaurusban i~ talá~t. P ~ a re.~ egy_ bezárt ébrényt. A. hegyi gyík ba hegyen cl, élut szul.' . volgy.ekben
pe\lig tojásokat r:ik. Kifejlésök egyébként úgy törtemk, mmt az
eml.ős állatolmál és madaraknál.. .
. , . · , , . „ ,, ;
A hüllők testi erőre nézve hasonlo. n<1gysagu emlusok es madaraknál hátrább állanak , minek oka vérkeringésök .l~~súsúg.á~.a~
s e miatt izomrostjaik csekélyebb erélyében keresenc1u, k_"vesbc
Ft ·tól· 1 inkább rögtöni visszafelé mozgásra képesek. Izmaik hal·
·
·
" ar '
' mel yek· .k"
"!
ványabbak,
mint
az elébbeni
ósztályo ·1t ba tar t oz,?'I~~,
·~.zo
inkább az emlősökhöz, mint a ~nadarakh?~ hasonhtnak., A legtobb
1 "Il" csak csúszni tud mert csaknem vizszintesen vagy oldalvást
f~~:ö végtagjaik - ~agy azok hiánya - a törzsöt a földhöz
A ,gy6gyaz, tud. alapvoll,

22, ,
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1 ugyják köszörülni, uehányan futnak, kúsznak, úsznak, a Draco
,'..p!il azonban csak rövid távolságra , kiterjesztett borcláit bebo~~tó ;öpbőre segélyével. Agyok a testhez kevésbé kedvező viszonyban áll, ar.onban belgyomrocsokat még lehet rajtn észrevenni, gc0
rinczagy és az iclegek arímylag vastagabb ak, miut az elébbi osztályoknál; az agy tulsúlya már tcht\t. kevésbé észlelhető; ebből lehet - az izomrostok nagy izgathatós ágát hozzá számitvn - némely hüllők élettartóss ágát kimagyarázni.
A krokodilokat néha alig lehet megölni; a teknősök lovágott
fcjök nélkül is icle s tova futkosnak ; a kis agy a teknősöknél csak
egy vékony velőlemezt mutat, a többi hiillőknél, különösen a krokoclilnál tetemesebb. Érzékszcrvciken is érezbetü a tökélyesség
hiánya. Kevéssé mozgó, többnyire apró szemeik a két szemhéjon
kívül még egy belső 3-dik úgynevezett hunyával vannak ellátva;
a kígyóknál s a fali la1rnjjnál - gekkó, tarrantola - hiányoznak
a szemhéjak , az elébbieknél az íttlátszósitgot nyert arczbör ·vonja
be a szemteke clörészét. A láta gyenge inozgékonysúgot t~núsít
Jnég, a látidegel{ inég kcresztödznel;:.

Külflil mindig hi<ínyzik, a kagylónak csak <lm·ványai vannak
jelen, a kígyólmál a dobüreg és Eustach kürtje kiányzik, kiilhallji\rat és külfül az egész osztályban nincs többé, csak a krokodilm\l
van egy bőrredő, mint a külfülrc emlékeztető. A halh\scsontocskák száma egyre esik le.
A szaglási szervek a hátsó orrcsatorna által összeköttetésben
állanak a légzési szervekke l, a nyelv mindig szabad, nem ritkán
rendkivül mozogható, s a gyíkoknál és kígyóknál többnyire mélyen hasitott, néha redős, sőt pikkelyes, a krododilnál bőrös, és
a szájüreg fenekéhez körösköriil ocfafüzött; ·· a teknősöknél számos
vékony lapos szemölcsökkel fedett. A kígyóknál és a gyíkok legtöbbjeinél a nyelv - tapintás szervül - a szinbiinél - chamae!eon - rovarfogdosásra szolgál. Némely begyerfélénél s nehtíny
gyíknál olyan valódi pikkelyek jőnek elő, mint a halaknál, azaz
elkiilönzött és saját bürtüszöbe szurt, egymásra fekvő rétegekből azaz
d:irabokból álló csontlemezecskék; a többi hiillönél a pikkelyszerii
kinézés onnan származik, hogy az irhabörön levü emelkedések, szemcsék, sziimölcsök vagy pikkelyek alakjában domborodván ki, ezeket a
felbör bevonja, s mélyedéseikbe benyomul. Ha a pikkelyek szabad
végeikkel úgy feküsznek egymáson, mint a háztetőn a cserepezet,
azaz lepcsényesen - imbricatim - akkor zsimlclypikkelyeknek; ha körülbelől egyenlő hosszúk és szélesek, s úgy feküsznek egyn:l.ás· mellett, mint a mozaik dambok, vagy a lapos kövezet, ak-
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kor · tábláspikkelyeknek, - ha hosszuk és keskenye k, s gyürü
idomban rcnde.Vék , kőrges, pereszlénes pikkelyekn.ek ··...;.· 'Wirtelschuppen - neveztetnek.
A hiillök évente többször - a mi kígyóin.k ·ötször~ változtatj ák
külbőrüket. Ha megdöglenek, gyakran oly élénk színök bomlás
által csaknem minclig elenyészik. A madaraknál és halaknál oly
gyakori férni fény a hüllőknél alig jő elő.
A hüllők lassan, sokan egész éltökön Itt rlönek, s :n.émelyik
igen sokáig él, például a krokodil 100-200 évig; A mérsékelt és
hideg égalj alatt téli-, forró égalj alatt nyári almot alusznak. A
küllégmérsékre hideg vérök miatt igen érzékenye k, csak kis 'hideget l~épesek elszenvedni, az éhséget azonban sokaig képesek eltilrni. Ertelmi tehetségeiket tekintve, ostobák, alattomosak a hi1
deg nyúgalom s tüzes fclindúlás végletei közt ingadozók. Inkább
haragosak , mint bátrak, némelyek zsákmány aikat méreggel ölik
meg. Keleten '§%1lékezctct haladó idők óta apró büvöskfülésekre
haszn<íljúk. Nagyobb részük nedves meleg országokban él, a sarkak körül alig van egy p:\r faj. Némelyek, mint a gyil, kétéltüek.
Rovarok pusztit:\saiért közölök igen sokan hasznosak.

A.) Pili/ielyes
Első

ltüllő/i.

(Reptilia squamata. Besclrnppte Reptilie1t}.

remi, Gyíkok.

(Sauria. Ec/1se11. Eideclise n).

Testük ny1ílt, nagyon kifejlett farkkal; lábuk légtöbbnyire 4,
törpülés Mtnl ritki\n 2, vagy seri1mi. Arcz és állkapocs csoritjaik
összenővék, az utólsók semmi kitágúlásr a sem kép.esek. Fogaik
kiilönböző alakúak. Bordáik mozgékonyak, azoknak, melyeknek h\c
baik vannak, mindig van mellcsontjok is. Legnagyóbb, í·észölrnek
vannak szemhéjaik és egy külsőleg hítható dobhártyájok, Szivök
2 pitvaros és többé kevésbé tökéletes válfal által ·2' gyomrocsos,
rendesen mindkét tiidejök kifejlődött. A vesék a medenczében mélyen feküsznek, húgybólyagjok rendesen van.· Bőriik láthatóan
pikkelyes , néha szümölcsös domborúl atokkal, melyek.n éhatövise k,
fésűk vagy bőr-czafatokká nőnek ki. Számos, különböző· alakú,
többnyire élö állatokkal táplálkozó állatok. Ezen 10 családit rendből a kevésbé érdekesek et mellőzzük.
Testük állása s kinézésök szerint A.) Dracontoiclia. B.) Idiosauria. C.) Annulaták ra osztatnak.
A.) Dracont oidia. Álllrnpcsaik alaktalanok beíkelt fogakkal. 4 lábúak, vagy 4 úszonyosok. Vizes helyek nagy ragadozói.
22*
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· 1. csala1I; Gyil v. kroko11ilfei1\k, (Crocodilina. Krokodilartige).

Afrikai gyil; (Crocodil11s 11ilotic11s v. vulgaris. Nil-J{ro,lwdil).:
ujjai szabadok, a hátsók egész úszhártytísok, tarkóján;.töbq- .
nyire 4, nyakán 6 pánezéllal, mely hátán szélesebb, mint hosszabb,
négyszögü. Felül barnazöld fekete foltos, alul piszkos sárga...Ha7
zája a Nilus felső része. és közép Áfrika. Régen 30' hosszúra is,
megnőtt, most azonban, mert nem hagyják úgy megöregedni, alig 20'.
Csukaszájú öldök. (Alligator lucius. Hechtskajman. Alligator).
Hátsó ujjai félig úszhártyások. Amerikai. 14' láb hosszú. Alsó
állkapcsában egy messziről megérezhető pézsmaszagot terjesztő mi"
rígy van.
l\Iind a gyil, mind az öldök koponyaesontjai erősen összenő;
vék, fogaik - 64 - · kúposak, farkuk oldalt összenyomott. Szivkamráik sövénye csaknem tökéletes. Mell és hasüregök egy rekesze
izomszerű fal által elkülönözvék, 20-60 keményhéjú tojást raknak le vagy fészkeikbe, vagy homokparti üregekb~. (Nem érdektelen tudni, hogy a ma már csak kövületekben ismeretes Enaliosa-.
urus, Dracosanrus, Nothosaurus, Ichthyosaurus és Plesiosaurus ide
tartoznak.)
B.) Valódi gyíkok. Jdiosa~ria. Wahre o. Sch11ppen-Echsen).
Testök pikkelyes vagy pánczélos, négy vagy sokszegü nagy pikkelyekkel; az ut,óbbiak fejeni helyheztetésök szerint különböző neveket viselnek. Allkapcsaik ajakasak, s nem beíkelt, csak az állkapocs széliböl vagy szélére nőtt fogakkal vannak ellátva. A nyelv
mozclitható, a dobhártya fedetlen, v,agy a bőr által beyont. Rekeszizmuk nincs. Tfülejök mindig kettő, szívök válaszfala tökélet-,
len; alfelnyilásuk Iiarúnt irányú, négy lábúak, többnyire gyorsan
futó, csinos állatok.
2. csaln1l, ~yíkok. (Lacertina. Gemeinechsen).
a.) Ha s ad t ny e 1v ü e k. Nyelvök hosszít, 2 hcgyii; iíllemeik
szemhéjjal fedettek, dobhártyájok fedetlen. Farkok hosszú, köre
ges, lábaik 5 njjúak.
Fürge gyík. (Lacerla slirphtm, s. agilis. Gem. Eidechse) • .
Fali gyik. (Lacerla in1tl'alis. illauer-Eidec/ise).
Nilusi intő. (Jlionitol' nilolicus. Nilwál'Jlechse). Fejök sokszögíi
plmczélokkal fedett.
b.) Féreg nyelvüek. Nyelvük hosszú, hengeres, ldnyujtható , hegyén rovarok fogáS!\ra szolgitló ragaclós nyákkal tölt göc1röcskével.
Első

i

'I

3. csnlad. Szinbüfélék, (Chamaeleonida. Chamiiléons).
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Közöns. szinbü. (C/iamaeleo afrípa~us,; G,em. (J~a(l~üleon). Feje
lobor-alakra csúcsosodó, szemei' felettenagyok; 5 ujjai közöl 2-3
a többinek clibc tehetö. Kúszó .lábúak. FejpikkelyeF nagyobbak a
testéinél; testét felfújhatja; a felbör alatt lévő két szines réteg al•
saját a felső felibe helyezheti, innen a sz{nváltoz{ts, Ügyes legyéllz.
e.) Vastag nyelvüek. Nyelvük húsos vastag, osztatlan,
szemhéjaik törpék, dobhárty:\jok többnyire latható, 5 ujjúák.
4. csnhid. l'an lakók, (Dendropldla. (Bawn-Ag'amen).
Röpülő sárkány. (Draco viridis.c s. volans. Gritner.·Drache);
Benütt fogakkal; röpiilésre elégtelen , <le egyik fáról másikra úgrásra
hatalmas röphárty:íja van. Jávai.
Tágy. (Jgniina tuberculala. Gem. Legltane). Hozzánőtt fogakkal. Izletes hítSa és tojásaiért bccsültetik. lí' hosszt\, többnyire fákon növényekkel él. Amerikai.
Süveges tokár. (Basiliscus .mitraltts; Basilisk)•
5. <Snh\il. LnpuJjfiolúk, · (Gelwnida v. Ascalabotéa. Haftzelier).
Fali lapujj. (Platydactylus mm·oi·um. Gem. Breitzelier). Ujjtalpainak lapos alkatánál fogva nemcsttk sima. falakon, .de a szobák pacllásán is képes lefelé csüngő testtel járni.
Iíarélyos lapujj. (Plyodaclilus lobatus .. Gem; Geko). Azt tartják felöle, hogy az ételeket, melyek felett elmászik, megmérgezi,
s az bélpoklosságot okozna. Ujjai csak hcgyökön vesznek föl kö,
rényalakot.
S. csnlá1l. Bcgycrft\IH" (Scincoidei. Scinkartige). Testök kigyó
alakú, zsinclely pikkelyekkel; négy rövicl lábbal; nyelvök rövid,
eliil rendesen kivágott.
Orvosi begyer. (Scincus officina/is, Apolheker Scin/1). Orrmánya és lábai segélyével a földbe ássa magát,.· ha üldöztetik. 9" hoszszú,. vastagabb a hüvelyk ujjnál. Sem táplálkozását, sem. tenyészését nem ismeijük. Valaha gyógyszer volt.
Törékeny kúsz1M. (Angvis fragilis v. Angvís Er'yw v. Eryw
clivica.. Blindsclileiche) .. Fémszinü, kigyóalakú, lábatlan; .farka
nagyon törékeny, innen neve. Szemei bár kicsinyek , dc jól. láthatók. l'. hosszít, .10-12 élöt szül, nagyon 1irtatlan, csaknem egész
Em·ópában honos. Végül .a
10. csnliulból nz Am11hisbnc11hhik-ból nevezetes a
Blanus cinereus. Alicango, mely lábatlan, spanyolországi, és a
Csatornás kezeng. (Chfrotes canalic1tlal1ts. Hatid10iil!le1-. Gem.
Strei/ling. Bipes), melynek a két első lábai legalább nieg vannak.
Ampldsbaená f11liginosa és Amp/i. alba. Del-Amerikában hangyabolyokban élnek.
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Úszó sikló. (Tripodonol11s natri.x• Gomcine Ringclnattor). Igen
közönséges és jól úszó kígyó; hossza 4'.
3, csnlacl, Gynmísnk. (11Ialig11a. Trugnattem). Hátul· mindkét oldalon a felsü állkapocsban az egyszerii fogak után egy barázchís
jukas' fog. KiUönben alakra és életmódra nézve egészen a siklófélékhez hasonlítnak.
Coolopellis lacortiua. 4' hosszú; Fmuezia és spanyolországi.
.4. cs1tl:\il, Vi11er1tfi•liol;. (Viperina. Ottemrtige). Erős fejök 11 törzstől rögtön megkülön)Jöztethetű, mert húttll 'igén széles·; vagy egészen pikkelyekkel , vagy . elül piinezélokkal foclctt; Csak az igen
i·ö.vid felső állkapocsban vannak mérges fogak. Élőt szülnek; .
/{üzünségcs paizsócz. (Vipera vel Pdias bcr11s. Gcmeine Ottor.
J(upfcrsclt/ango ), Farka rövic1 , kerckdecl, alsó részén páros pánciélkákkal. Hegyes vidékeken, DalmátiátóI Svédországig ; mérges.
Jloinoki vipera v. varancsor. ( jTipera ammodytos v •. ~Joysis.
Sandotlor). :r.I.ehádia környékén gyakori, .mint szintó. Dalmátiában
is ; inérgés.
, _:
.
." .
·
.
.
.
. Sze1"ilvcges bol•ócz. (Naja tripudians. Cobm capollo. Brilleti'
Scldange), 3' hosszú, harapása gyorsan öl. Hona Kclctindia; hol .a
büvészek mérges foll'ait. kiszedik, s bohóságokra tanítván, mutogatják.
. .
. ..
Vészes csörgüncz. Csörgö kígyó. (Crotcilus lwrridus ~'· dw·issus. Schrt.ckliclto }{[appcr-Scltlaage ). , l!'arlrn hegyén tiilökföle kercpelöt hord, melynek csörgése közeledését elár(t!ja, .4-6 ho~~zú.!
legveszélyesebb, harap,isa n.el1!rny perez alatt halált oko.z. A csorgo
kígyóknak már sokszor tttlajdonított varázs erejök talán a.zen
ösztönszerii megrettcnésben áll , melyet minden élö lényre gyakorolnak. Hona Délamérika.

Dláso1lik rend. Kígyók. (Opltidia. Scltlangen).

ú

,J

Testük hosszít, hengerc1ec1 , lábatlan. Az alsó állkapocs-ágak
nincsenek összenőve, csak porczszálag által összekötve. A felsö
állkapocs, szájpadív, és a szárnycsontok a valódi kígyóknál az
arcz és koponya csontokkal mozoghatólag vannnk összekötve, melyelrnek, s ezeken kiviil még egy csoport csontnak laza összekötc
tetése okozza , hogy szájakat nagyon kilátni s aránylag nagy állatokat benyelni képesek. A felső állkapocs a mérges kígyóknál
legrövidebb és igen mozgékony; hosszabb a rovátkolt fogúaknál';
leghosszabb a nem mérgeseknél. Szemeik átlátszó hártyával borít- ·
vák , szemhéjuk, mint szinte c1obüregök s dobhártyájuk nincs.
Nyelvük clöre kinyújtható , hasított; mellcsontjuk sohi1 nincs. Borc1áik számosak, gyengén hajolttak , mozgékonyak. ]'<;jökön pikkelyeket , vagy eliil szegletes pánczélt, hátú! ismét pikkelyt viselnek. A' kígyók közöl sokan élnek a földön , számos fajaik fákon,
kevesebben a tengerben , édes vízben egy sem, noha némelyek
széles folyón át is könnyen úsznak. Csaknem mindnyájan élö állatokkal táplálkoznak , s azokat rágatlanul s felette lassan nyelik el,
s hosszabb idö alatt emésztik.
Az első két családba tartozóknak merő fogaik vannak, hara~
pásuk: nem mérges.
J. csali\11 lliltyök labllak. (Pci·opoda. Stummorfiisslor). Hátsó vég-

tagjaik többnyire csak durványilag vannak meg, mint sarkantyúk az alfel nyílás körül. Fejök felül egészen, vagy csak hátul
pikkelyes s akkor elül pánczelkákkal fedett. Farkuk rövicl. Mindkét tiiclejök csaknem egyformán kifejlődött.
Óriási zuzár v. Báli,ánykfg!fÓ. (Boa constriclor. Gen1. Riesenscl•lange). Színe vörös szürke , sötétbarna csíkkal a fej mindkét
oldalán; hátán barna rendetlen hajlástt öv, közbe közbe sárgásszürke foltokkal. Hona Brasilia, 10'-nál ritkán hosszabb.
BOC! 11mrina. Anakonda. A zuzárok közt legynagyobb. 30'
hosszú.
2. csnlá1l. Siklófe!Ck. (Colubrina. Natterartigc). Fejök vagy csak
arczorruk és fejbúbjok páuezéllal fedett. Fogaik merők. Farkuk
alsó reszén páros pánezélokkal :
Aeséu/ap sii</ója. (Colubc1· Acsc11/apii. Acsculapsschlangc.
Scltlango von Epidaurus ). Fcliil barna, alul s oldalt szalmasárga,
hátpikkclyei csaknem simák. Olasz és I>Iagyarhonban lakik, régid'f Aescuhíp szobraira helyezék, a régi Rómában egy dögvész
alkalmával nyilvánosan tisztelteték.

B.) Pánczélos l•illlök. (Reptilia cataphracta. Gopanzerto Reptilien),

•'

llarma11i11 reml. Telmö~czök. Tajlwsol1. (Cltelonili. Scltild!a•iite11).
Testök köröczös, ideg és börváz részeiből képzöcliÍtt p!mczéllal feclctt. Fejüket, nyakukat, végtagjaikat és farkukat vagy egészen. vao-y csal.;;: részben ltép.esck. czrin páncz~lba behúzni.· Fejök.

rencl;sen" szaru pánezélokból, állkapcsaik 'fogak helyett metsző
szaru bélléss.el képzöc1vék, némelyeknek harapásai igen kemények
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344 és veszélyesek. Szemök jól ldfejlödött; nyelvük széles. Váll, me.
denczcöv, mint szinte a végtagok izmai a hátvért bellapjába, foglalvák, gerinczoszlopuk nyaktól farldg mozgathatlan. 4 lábaikon
5-5 többnyire karmokkal ellátott t\jjakat találunk. Kül him-ivarszervök egyszeríí , tojásuk meszes - pergamenszeríí - héjjal.
Lassu, hidegvérü 1 csak párzás idején bátor, igen izmos'; szívós
életü állatok, melyek többnyire növényi, s ritkán állati tápszerekkel táplálkoznak. Lassan nőnek, s igen késő kort érnek.
1.. család. Tajkoncafélék (Ohelonida. SeeschildkTölen). Első lábaik
sokkal hosszabbak; mint a hátsók, mely utóbbiak úszonyokkal
vannak összekötve. Pánezéljuk némely helyeken porczos , hátpánczéljok kevéssé bóltozott, f~jöket s végtagjaikat nem húzhatják be
pánczéljokba. Egyeclül tengerben s puhányokkal élnek, s minden
teknönczök közt ezek nőnek legnagyobbra. · (Óriás telmönczök):
100-a~ sQt többet is tojnak.
01·iás taj!wncz. (Ohelonia mydas s. esculenta. Essbare Ílornscltildkröte). Hátvértje barna, vagy fekete zöld, 4 oldallemezii,
7' hosszá 1 8 mázsát is nyom. A forró és mérsékelt égalj csaknem
minden tengerében. Hitsa ízletes, míg a többieké csaknem mind
ehetetlen.
Lepcsényes tajkoncz. ( Clwlonia imbricata. Ca„ettscltildk„öte).
Hátvértje barnán. és feketén . futtatott, hátvértjük . lemezei alsó
végeikkel egymást fedik , forró földövi tengerekben ; stílya . 2
mázsa, a mlitárgyakká feldolgozni szokott legjobb tajklemezeket
ezektől kapjuk.
2. csala1!. Sz:irazföhli tojkosok. (Oltersina. Landscltildlt„öten). Végtagjaik csaknem egyenlő hosszúk. Ujjaikon tompa karmaik mozclítlatlanul összenövék, talpaik kérgesek, pánczéljok egészen csontosult, hát és mellvértjök teljesen összenöit, az clsö igen boltozott;
fejök s labaik visszalu\zhatók. Melegebb tartományokbmi a mező
kön s erdökben élnek, legkevesebbet, csak 4__:5 tojást tojnak.
Koczkás teltnöncz. (Test1ulo graeca. Grieultisclte Sv!tildi,,.öte).
Hátvértje fekete, sárgán foltozott, bart\zclás, szélén 25 lemezzel,
mellvértje 12 lemezü. Déleurópa, Észak-Áfrika· és Kis-Ázsiában
honos. 4 fontos.
;1férnölt te/mőcz. (Testudo geometrica); A hiítvértjéböl kiinclúló
sárga vonalak mintegy mérnöki ábrákat képeznek. Áfrikában és
Horvátországban gyakori. Hossza 4-8".
3. csalad. É1lesrizi tojkosok. (Emydae. Flusssc!1ildk„öten). Ujjaik
mozgathatók, úszhártyások, elül 5, hátul 4; hegyes lrnrommal,
hát és mellvér\jök tökéletesen csontosúlt, az első kevésbé bóltÓzott,

az utóbbi a hátvérttel csontvarrat, vagy porcz által egyesült,
néha keskenyiilt.
Európai édesvizi tekntícz. (Einys eziropaea. Europais!ws Flilssscltildlwöle). A hátvért szélén 25 lemezzel, á lemezeken fekete csillagosan irányzott sárga pontokkal; mellvértjök sárgás, a .hátvéi·ttel
porcz által összekötött. Európa nielegebb és mérsékelt, inkább
keleti. részén; vízi növényekkel s apró vízi állatokkal: él. Föld
alatti üregben telel.
Trionia; feroa;. Északamérika melegebb részén levő folyamaiban; húsa igen ízletes, puhányokkal él, lábai. úszhártyá5ok, 3
karmúak.

Négyedik ·osztály.

Kételtűek. (Anipltibia. Ampkibiell).

Hideg vérií, tojái;t tojó , az élet első időszakában kopoltyúk, a
következökben vagy csak kopoltyúk, vagy még tüdökkel isHgzö,
egyszerii szívgyomrocs1\ állatok. A farkatlanok átalános alakja
inkább négyszögü vagy gömbded, a fark nélkülieknél gyíkalakt\.
A testnek különbCizö ·tájakra oszlása 'már. tökéletlenebb, mint az
előbbi oszt:\lyoknál, mell, has és ágyéktájra különzése ·észrevehet!en, a nyak gyakran jelentéktelen, a rekeszizom hianyzik. A váz
még többnyire valódi csontállomlmybOl áll, a koponya az elsö nyakcsigolyánál összenőve, az agy tokja kicsiny. A felső álllrnpocs rendesen apró ár- vagy kúpalakú fogakkal van ellátva, ez. azonban
a békák legtöbbjeinél hiányzik, a halalakú kétélt!iel;: fogai szélesek, laposak, élesek .. A gerinczoszlop kevesebb számu csigolyából
áll, mint az előbbi osztályoknál, azok száma·a .farkatlan kétéltiielmél 8-ra esik le, a békaféléknél. a gerincz csigolyákra egy -hoszszú, több hiitcsigolya összenövéséből alakúlt keresztcsont következik. Borclák, kivéve á békákat, találhatók; a mellcsont-némelyeknél hiányzik. Végtagjaik száma 4, 2, vagy semmi .. A rendesen tólre
hártya által összekötött - ritkán szabacl - ujjaik többnyire kö'
römtelenek.
A bfü' meztelen, nedves, csúszós tokhártya, több rétegből álló
- fesianyagokkal behintett - irhával' és színtelen gyönge, erzé'
keny, sok taktömlövel ell:\tott felbőrre!. Színva!tozást eddigelé csak
a lombásznál !ehete. észlelni; a tógy cs varangyféléknél a hátbő
rön szitmos börmlrígyeket találunk, melyek az utóbbiaknál a fültájon dagokat képeznek. Ezek tejszerű, gyakran fokhagyma .szagot gerjesztő folyadcikot vnlaszianak el. Pikkelyeket, a halalakúak
kivételével még a vakv~jóknál találunk; noha igen, kicsinyek, mind
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"11llcllctt is minöségöket illetőleg a halakéihoz hasorilók. Bélesatorrnljok igen rövid, n testnél kétszerte alig hosszabb; nyelcsőjök és
gyomruk többé kevésbé világosan c!különözvék, csak a tógyféléknél mennek át egymásba. észrevétlenül. Végbelük kerek, vágy.•tojásdad nyílással a húgy és ivarszervek mellett az iirgyübe' nyilik;
A múj nagy; epehúlyagjok többnyire van; hasnyúlmirigyök · tetc'
mes; lépök kicsiny. A veséken a héj és velőúllományt meglehet
kiilönlJüztctni; a mellékvesék kicsinyek. Húgyuk, mely a hüllőké,
iül nagyon különbözik; Da v y szc1;int főleg hugyauy- és miís sók
csekély mennyiségének vizes oldatából áll. Tápszerük poronty állapotban növényekből, később húsból, nevezetesen élő rovarokból,
puhányokbú!, apró vízi állatokból úll, miket rágatlanul nyelnek
le. Szabad léget, tüdők által lélegzenek be, vízhez clegyült léget
kopúltyuik által. Ifju korukban mindnyájan kopóltyúk tíltril lélegzenek, később fejlődnek ki a tüdők, melyek a haltógyoknála kopóltyúk mellett miiködnek, a hékaféléknél, hol a kopóltyúk fo]:
szívatnak, egyeclül eszközlik t1 légzést. A beszívott lég a hasizmok
összehúzódása által hajtatik ki a tüdőkbül, csak t1 békafö!Cknek
van hangjok, a többiek némák. Szívök többnyire 2, tökéletlenül
különzött pitvarból és egy gyomrocsból úll. A petefészkek csak a
farkatlanokrnil egyszeríiek; a to,i,ís vezédck a peteföszkekkel niu:
csenek összenőve, hanem szabadok, a herék mindig · piirosak. · A
legtöbb kétéltückncl egészen hiányoznak a kii! him ival'részek;
csak tógyföléknél találunk azt helyettesítő, azonban fúratlan szümölcsalakú nyújtványt. Az élőt szülő szalamandránál a tojások az
anyatestben, - minden 1rnís kétéltünél az anyatestböl ki!épte 1ttán
- termékenyíttetnek.
A kétéltíiek növekedése a halakéval és a hüllők némely részével ellentétben korlátolt, alig bevégzett, éltök többnyire rövid. Húsuk halványabb piros, mint az előbbi osztályoké, izomzatnlmak halúl után is hosszan tartó izgathatósága adott okot a
c+a!vanismus fölfedezésére. Átahínos mozgásuk a mászás · ezen ki;
'
.
viil a legtöbben tudnak menni és úszni. Hosszúra nyúlt agyukban
az egyes clúcztömegcket nem nehéz megkülönböztetni, gerinczvelejök agyukhoz viszonyítva nagy. Tapintási szervül ajakuk s ujjaik hegyei szolgálnak, nyelvük tompa, izlésök csekély , szaglás1;k
meglehetős, hallásuk szinte; szemeik Iiieglehetös nagyok, ·az tíngolna göténél a bőr alá rejtvék, 2 rendes szemhéjon kivíil még
húnyával is· ellátvák. A kétéltück leginkább édes vizekben· élnék,
honnan koronként közölök többen szárazra is ki-kitérnek; ezenkívül
nedves sötét helyeken; a .vakvájó fölcl itlatt. Elvesztett tagjaik

-
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irjra képződési ereje nagy, S p a 11 a n z a ni piano szemet .is látott
'újra 1répzödüi egy békánál. Hogy befalazva csaknem lnhetetlen
hosszan élnének, még nincs teljesen bebizonyítva. Betapasztott .fazékban szándékosan elásott békákat 1-3 év múlva a fazék. felnyitásakor még életben találtak. F r o r i e p naplójában 1850-ben beszéltek egy békáról, melyet lG évvel azelőtt szándékosan befalaztak, s a mint a fa!nt felnyitották, a béka rögtön J<iugrott,
Az emberi háztartásra ezen kis osztály különben egészen jelentéktelen.
Első

rend. Békanemííck. (BatracMa. F1·oscl1forclie).

Testök rövicl, szélcses, farkatlan, 4 lábú.:. Fejök'·rövitl lapos,
torkuk bő. Szemeik nagyok, meglehetősen mozgathatók, s. a szemiiregbe háti'ahúzhatók. Első lábaik rendésen ·négy, hatsó l~ba'.k
5 ujjúak. Fejlődésnél a hátsó lábak képződnek légelóbb. l1Imd1g
vizben és felváltva szárazon, némelyek fán is élnek; a. párzás. és
kifejlődés mindnyájánál vizben történik. Mentül hosszabbak hátsó
lábaik: ánnál jobban ugranak;
·
I-sö csali\11. BrklifCii\k. (Ra11ina. F1'ősclte); Nyelvük húsos; vagy
csak elül, vagy egészen oda növe. Felső álllrnpesuk, néha szájpadjok is fogazott; hátsó lábaik tetemesen hosszabbak, mint az e!Sők.
A i:Jöstények többnyire nagyobbak, mint a hímek;
J(özönséges loii1bász,. (Hyla arborea. Ge111einer L<iubfrosclt.
Leveli bél<a]. Hátsó lábujjaik félig úszhártyások, a hímcl~. tor~rn
feketébarna, kuruttyohísnál a torokbört hólyagszerlileg fclfuJhatj<t.
[(ecske Mgy éti vagy zöld katona béka. (Rana esculeala. Griiner Frosclt). Színe zöld, feketén fóltozott, si1rgán csíkozott; Hátsó
lábait jó pecsenyének tartják. Nálunk leginkább olasz kátonák eszik.
Gyepi béka. (Rana temporaria. Brauner Gmsfrosch).
Tarka havi varangy vagy meregy vagy tiizi 1tnka. (Bombin~
tor igneus. Feuerhröte. Unhe). Felül fcketészölcl, alul tüzszinii, kck
föltokkal.
,
2. csnln1l. Vnrnngyfrli;k, (Bufonina. l(röten). Allkapcsaikbán nincsenek fogak, szájpadjokon is ritkán. Fülük megett mirigydag,
Hátsó lábaik kevéssel hosszabbak, mint az elsők, miért .is inkább
mt\sznak , mint ugranak. Hátbűrük mindig varangyos, varangyaikból nyákos folyaclékot választanak el.
Közönséges varangy. (Bufo cinereus seit v1tlga1'is. · Ge111eine
.Iú'öte]. Fiildagjuk hosszában fekete csíkkal; szürkék vagy ·vcresbarnák, szemrekeszök tiizvörös, szemhéjak duzzadt;

-

348

-

kopóltyút, vagy egy nyílást a nyakon mimlkét oldalon. Csigolyáik;

Japáni rejtl<ópolty. (Cryptobranclrns japonicus. Japa1(isc/w
Riesemno/ch). Feje széles, összenyomott, elül 4, h.átul; 5 ujjal 1
büre rcdös, oklalt laza; u legnagyobb kétéltűek. 3' hosszúk. Csak
a leideni és göttingai museumokban találhatók.
Az oeningi harmadkori édesvizi rétegképletben talált :óriás
nagys,\gú Crypt. pr,imigcnius csontvázát Scheuchzer

veres varnngyok.kal.
„
lfo:e~_zte~ varangy. {Búfo calamita. Hi·euzkröte). Felül olajzolc1, voros es sárga szemölcsökkel, falakra és sziklákra fel tuc1
mi1szni, s u telet azok üregeiben tölti.
Hátpetér. (Pipa dorsigera. Surinamische líröle). Fogatlan,
varangyos, csaknem egy láb hosszú ; a hímek ondójolrnt u nö hátába dörzsölik be, melynek bőrében azt{m 6 szögü sejtek képződ
nek, az ébrényi időszakot Itt töltik el, további kifejlöclésné] rakja
aztán az ·anya a vizbe őket.

remi. flötefélél1. (Urodeta..

-

mint a halak.éi, ltettös homorúak:.

Zöld ·varangy. (Bufo viridis sen val"iabi/is. G„ii11e. Kröte).
Szemrckeszük stírgazölc1. Hátán zölc1 foltokká! s szabálytaliuiiíl álló

~lásodik

349

özönvizkori e1nbercsontváznalt -

Schwanzlurcl1e).

Te;tök u gyíkéhoz hasonlit, 4 vagy 2 lábbal es hosszú farkkal. Dob-ür és hártya hiányoznak; a nyelv szilárdan oda nőve; Foguk. az· állkapesokban és szájpadon. Ifjuságnkban 1 vagy égész életök folytán belső kopoltyúik mellett a külsők is megmaradnak,
némelyeknél eltörpülnek, s csak egy juk marad a hason; a legtökéletcsebbekné! csak ifjusági korszakban találunk lrnpoltyúlrnt, míg u
felnőttek csak tüdők által légzcnek. Fejlödésnél az. első lábuk. korábban képződnek, mint a hátulsók.
1-sö csnlátl. Togy nígy sznlnnmulrnfrlék. (Sa{a111andrina. Nolche).
Szemhéjaik vannak, kifejlöclött állapotban csak tüdők általlégzenck. Korábban egészen alaptalanúl igen mérgeseknck tartották öket.
Qsupán az észa.Jd féltekén laknak, hazájok Európa, Japán és
Eszak:-Amerika.
.
-,
·.
Fóltos. tiizöl v. szala111and1·a v. fóltos göle. (Salamandra 111acttlata. Gefleckter Erdmolch). Fekete, csaknem mindig tojássárga
foltokkal. Első lábaik 4, hátsó lábaik 4 v. 5 ujjúuk; Farlmk kerek.
Fülök táján mirigydaggal, olclalaikon mirigy csoportfa!. Ezen bürmirigyek tejnedvet v,\lasztanak cl , mely azonban a tiiz hatása ellen
- mint koráLban ábrándosan hivék - korántsem védszer; Élőket
szülnek:.
Tamjos gőte. (1'riton cristatus. Ge/tfimmter Wassámolcli). Fel ül barna, alul narancsszínü, alul felül fekete fóltokkal; börc szemcsés í .u hímek magas fogazott luítfésüvc!.
Fóltos gőte. (Triton punctattts. Punlilirter Tfössermolc/I);
Vízi gőte. (Triton palust1'is. !Vasser .ode„ Sumpfmolck).
Hal-tógyfélék. (lchthyoidea .. Fisclrnwlche). Szemeik bőrrel bevonvák, szemhéjaik nincsenek; egész él tökön át megtartják a kü{

homo diluvii tCstis,. _:.

hifd~téj

C uv i e r azonban hatalmasan rnegczáfolá, ugyhogy azt emberváznak többé senki sem tartja, .
. . . . , . ·.
. ·. .
Vörös véi•gye v. ángolna göte. (P„oteus angvinells. O/m). 13"
hosszú, _húsvöröses _színű, k.opóltyú pamntja _- _vérv,örös. }µlőt,szül,
!égre kitétetve sötétebb szinüvé válik, évek hosszant el él tápszer
nélkül; a karinthiai -· Adlcrsberg -, krajnai és dalmátiai barlangokban csigákkal él.
·
1llexic6i siredon. (Sircdon pisciformis. Axolotl.) llfcxi.cói. Kopóltyúi állandók.
.
·
.
Sfren lacertí11a. Észak,Ámerika mocsáraiban, állandó. kopóltyúkkal.
_.

.

-

-

llarma1lik 1·eml. Jléregqlak1íak, (Typltlomorpha. $cltleichenlurclte).
Tcstök nyúlt, láb. és fark n.élklili, böriil~ haránt-rédüs, rniiit
" férgeké; szemeik .bőr alá rcjtvéi<; bonla-durvúuyaik s egy tiiclc-.
j ök van, ifjail< kopóltyit hasadékkal. Egyetlen család ll . · .
Yalwájó/fé. (Coecilioicfca. W1tr1111110/che). Nevüket eltörpiílt szcmeiktöl s tápszerkeresési életmódjoldól vették,. mert: rovar.es•. rovarbábból álló· túphílékukat a nedves fölc1 vájkí1lgatása. közben ke-.
resik.
.
_
Giliszta valwíljd . v. valuí11y. ·(Coécilía lumbricoiilea). Háiája
Szúrinarn, hossza 2',. ludtoll vastagságú. . .
.,
Enyves va/iány. (CóeciUa glutinosa). Jáva- és Ceylon~anlakilc
Gyürüs .túrász. {Siphonops annulata. Locl1mü!tle). Brasi!iai.
'

Negye1lik rem!. llal~alaluíak. (lchthyomorpha.

Eiscldw·che).

Testök halalukít, úszony farkkal,· meglehetős nagy pikke.lyckkcl feclett; egész éltök folytán tiidök és kopóltyúkkal légzcnek. 4
igen kezdetleges úszonyalakú végtaggal. Növényekkel élnek. Köze-
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pen állnak a halak és kétéltiiek közt. Egyetlen családban alig 3 fajt

körkörösek, a haránt sziíjúakmíl kerekek. A halak a vízhez elegyiilt léget. kopóltyúik által. légzik..Ezen kopóltyúk .egyenlöárngyok, háromszögüek; végeiken szabad kopóltyú lemezekből állók,
többnyire 2 oldaliak és két, ritkán egy , vagy h:\rom. csoportban
{t!lók. Mint az emlösölmél a szőr, madaraknál a tollak, úgy a ha,
bknál a pikkelyek képezik a test jellegző fe<lezetét. Bőrük mint rem1esen - irha. és fölhámból áll, az előbbiben fejlődnek ki
a pikkelyek:, n1clyek sok. vilanysavas, k:evés szénsavas lneszet·. tartalmaznak. Rem1esen 2, ritkán egy petefészek. é.s . 2 here van jelen; mindkét szerv renclkivlili nagysága által tünik Id. Tojásaikat
halikra - kifejlődésre alkalmas. nedves... helyekre, .ritkábban
növényekre rakják le, ondóját a hím itt hinti. rájok, igy termékenyiilnck; kik öltéssel az öregek nem törődnek. A tojások: s.zárna
rendltiviil .nagy, gyak.ra11 egy .n1ill~óra, .süt töbhr~ .. ,is .rá. 1negy
egyetlen egyénnél. Né111clyck élőt szülnek.
A halak mozgásszervei az úszonyok vagy parák, melyek közöl párosokat,. páratlanokat, s a test közép vonalán• állókat kiilönböztctiink meg .. Párosok a mell .és hasítszonyok, melyek a felsübb
osztályú állatok elsü-hittsó végtagjainak felelnek meg , páratlanok
a hút, alfel és. fnrkúozonyok. Izomros\jaik. halványak,. vagy, fehérek:. Némely hnl inoz!l'.ása..
nyilsebesséaü.
k.itartó , hoO'y.
....,
ei -s annyira
,, '
b
pl. a czápák a sebesen vitorlázó hajókat napokig követhetik. Úszhólyaguk élenyt és légenyt, néha. szénsavas. gtizt tartalmaz, habúr
ttlakilag tüclö clurványhoz hasonlít is, - minda1110llett a légzési
folyamatnál segéclszeryül nem, csak is a víz felszínére .jövetelhm1
szolgitl segítségül. Agyuk az igen csekély koponya üreget sem
tölti ki, agyuk sítlya a test súlyának.J-oou részét soha semhalnclja
meg. A gerinczvelö, az agyhoz viszonyítva, nagy. Az agy idegekböl .10-11 pár: van jelen, némelyiknél - myxinen - csak G, az
amphioxusnál e~ttk a háromosztatú. iclcg. ,Néhány. halnak,villamos
készülete. van. Ertelmi tekintetben az. előbbi. osztályok megett. tetemesen hátramaradnak. A halak: legtöbbjei úgy h\tszik éltök hoszszáig nőnek, mely a nagyobbaknál 100-200 évig tart. - Jllint a.
madaraknak. a lég , úgy. a halaknak víz az elemök .. Lényeges hasznuk, hogy tápszeriil szolgálnak, állíthatni , hogy . az összesen ismert
halaknak fele része megehetö , számosak közölök azonban kétségtelenül mérgesek.
1. Fejes, lüktetőszívü és pirosvérií halak.
1-sö cs o p o r t. Csontosak. (Tcleostci. Ifoocltenfisclte). Vázuk
csontos 1 jelentékeny gerinczoszloppal. Kopóltyúik szabadok, fedettek. A Játi<1egek kcrcsztöclznek.

ismerünk s ezek::

Lepidosiren paradoxa. 3' hosszú, az Amazonfolyammo?'áraiban és g_ödrfriben. Külsö kopóltyíti nincsenek. Állkapcsait erős
izmok mozg<ttJák.
Pro top te r u s 0 w e n. 3-3 kicsiny, külső kopóltyúval.
P rot o pt erus a nn e c t en s. Áfrilrn folyamaibau 1-2' hoszszú, száraz időben falevélböl készíilt fészekben tii<lők, csűs időkben
kopóltyúk által légzik.
·

. Ötö1li11 osztály. Halak. (Pisces. Fische).
Hideg :yérii, tojúst tojó, kopóltyúk .Utal légző, egyszerű szívű
fejállatbk. Atalános alakjuk igen különböző, mindamellett is túlnyom61ng orsódac1, néha hengcrdecl 1 k:örkörös, l{örényes, tekeszeríí,
nem ritkim igen pbantastikus. Testük többnyire oldalról összenyomott, és mert felül vastagabb , az átmetszet tojásdad, ritb\n lapos,
hengerded vagy szegletes. A hal testét fejmelli és hasfarki részre
oszthatni. Sz:ljuk többnyire előre, a rájáknál 1 cziípálmál és tokokrn\l alúl, az égnézönél feliíl van helyezve. A szemek rendesen a
fej oldalain, az égnézönél a fejtetühöz közel, a félszeg úszónál egyik
óldalon vannak. A váz ·kevésbe csontos, mint az elöbbi' osztályok'
nál , a csigolyák elül hátul homorúak, számuk igen változó, a kígyónlakú ángolnákná] 100-nál is több; a többnyire rendesen meglevő karcsú bordák a Msban végződnek. Valódi mellcsontjuk nincs.
A halak koponyája számosabb csontból áll, ·mint az előbbi osztályoké. Fogaik ritkán hclyezvék a felső állkapocsban, igen gyakran
azonban á szájpaclláson, nye!Csonton, süt néha a nyelven is, alak:ul:: Itölönbözö, k:t'1pos, horgas, Vésö-alak:li, 'háron1szögii, süt serteszerü, szélen néha fürészes 1 néha tompa kövezet-alakú.
Gyomruk hártyás ; vékony és vastag belek nem' minclig világosan elkülönözve. Átalában a bél rövid , kevéssé hajlott, sőt e""észen egyenes. Nyálmirigyek nincsenek, a hasnyálmirigy megv~n,
de nem mindeniknél 1 máj és epehólyag nagyok, lép a körszájúak
kivételével mindig jelen van, mint szinte 2 vese, rendesen húgyhólyaggal , a húgyvezéclck a végbélnyíhís mellett szájaclzariak.
Szívök, mely az elöbbi oszl{tlyok jobb, vagyis visszeres azívfelének felel meg, kicsiny és jelentékeny nagysága it!tal kitíínö egy
pitvarból és egy gyomroesból áll. A vérmennyiség kevesebb a keringés lassúbb , mint a madaraknál, a szíviités egy perez alatt 20
-30 között áll. A vér hideg , vértestccseik meglehetős nagyok,
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Első

1•eml. 'füske 11ar1íj11ak. (Acantlt0plerygii. StacltelfloÍlser).

Kopóltyáik fésiisck, keskeny lemezüek. A háttiszony első· BÚ'
garai osztatlanok, kemények, hegyesek
. 1 gyakran bör nélküliek·)
hasi1szonyuk egy tüskével , alfelúszonyuk nehány tüske súgitrraf
van ellátva. A felső állkapocs csontjai az alsóéival nincsenek öszszenüve.
1. csnhi1J. (Labyrinthicl. Osphromenlde11). Felső garat csontjok
hajlott, redős , sejtes lemezből képződött, melyben a légzésre szolgáló vizet visszatarthatják 1 úgy hogy az csak lassan foly le 1 s
ennélfogva naphosszant szúrazon mászkálhatnak, sőt fára is fölc
1násznak.
Földi kúszány. (A11abas scandens. /{/etterbarsch). Htis•lt ízle~
tesnek tartják
2. csnláol. Süg/,rfe!Ck. (Percoi<lei. Barschartige). Testük hosszas,
érdes pikkelyekkel. Állkapcsaik s többnyire szájpadcsontjaik fogaklrnl vannak elhitva. Tengerben és édes vizekben élnek, húsuk
legtöbbnyire ízletes.
Folyami silgér. (Perw fluviatilis. Flussbarsch). Úszonyai vörösek, egész Európa folyamaiban el van te1jedve, nálunk sem
ritka. Sül/ö vagy fogas. (Lucioperca sandra. Gemeitler Zancle„,
Schill). Hazánk legízletesebb halai közé tartozik, Dunában, Tiszá•
ban gyakori, a balatonit fogasnak híják.
Érdes égnézö. (Uranoscopus scaber. Gemeiner Sternselter).
Felfelé néző szemekkel. Középtengeri.
Közönséges serincz. (Accrina cernua. Ge111einer Kaulbarsch).
Fején számos gödörrel. Hazánk tisztább vizeiben előfordul- Kicsike.
3. család. Vertcs arczuak. (Cataphracti. Panzerköp{e v. IVangen).
Testük hosszú, fejök többnyire nagy, tüskés ; arczcsontjaik igen
szélesek, pánczélosak ; leginkább tengerben laknak, écles vizekben
kevesen,
Fejes kolty. (Coitus gobio. J(aullwfp). Testök pikkelytelen.
Dunában, Túrócz, Liptó s Árva megyék patakjaiban található.
Bökiis du1"ba11cs. (Gasterosteus aculeatus. Ge111einer Sticl1/ing).
Hátát 3 egyes, különálló bök védi. Hazánk vizeiben közönséges,
húsát nem eszik, hanem sertéshizlalásra s szántóföldek trágyázás:ira használjál;;:.4. család. Bömbölyffü.k. (illugiloidei. Hardetai·tige). Testök csaknem hengeres , nagy, pikkelyes, 2 egymástól távol álló hát-
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úszonynyal, az első csaknem a hát közepéig és tiiskékkel a második csaknem átellenben a faritszonynyal; lágy sugarakk~l. A hasús~o.nyok közel a . hátúszonyok alatt, farkitszonyuk villás. Szájny1lasnk sz~gletes , fogaik kicsinyek , igen finomak, néha hiányoz'
nak; szemeik nagyok ; tengerben laknak.
Nagyfejli bömböly. (illugil cephalus. Groskopf). Középtengerben. Izletes.
·
Böngér. (Atherina.) A középtengerben s Velencze csatornáiban
igen

bőven.

5. csnhid:. Árn.yngfélcl<. (Sciaenohlei. Umbe1·fiscltal"lige). A fej holtozott , testok osszcnyomott ; többnyire hosszas. Arczorruk többnyire tompa, fogaik csak az állkapocsban; 7 ritkábban 6 vagy
5 kopóltyu súgárral. Tengeri halak, azonban a folyamokba is fell1sznak.
Ezüstszürke árnya.g. (Sciaena 'lllllbra v. aqui/a. Ge1ncinér Uniberfisch). 5-G' hosszú, a ró1nniak: k.edvcs hala. IC<izóptcngcri.
Fel'.etés á1"'.1yag. (Coroina nigra. illeerrabe). Barnás ezüstfényü.
Ba1uszos arnyag. (Umbrina cirrlwsct. Gemeiner Umbrine). Alsó
álla bajuszos. Aranyfényii 1 ferde aczélkék csíkkal. Középtengeri
meglehetős nagy, ízletes.
'
6. csnláol. Dárdnncsok. (Sparoidei. illeerbrassen). Testök összenyon:ott, nyúlt vagy tojúsc1ac1. Fogaik többnyire az álllrnpcsokban.
l\Ielluszonyuk nagy, gyakran sarlóalakú. Farkúszonyuk villús.
Csak tengeriek.
Bajuszos rózsga. (Jllul/us barbatus. Rothbart). Bibor vagy
k:ármin vörös. Közép tengeri.
l{özönséyes diiltöncz. (Jlloena v. 11iendole vttlgaris. Genieine
i!Iendole). Középtengerbcn lakik, húsa rosz.
7. csnlá1l. PikkclyitSzonyosnk. (Squamipennes. Scl!!tppenflosser).
. S. csnl:'11l. Jlnliárfélel;. (Scomberoidei. 11/alirelenartige). Testük
suna, ös&zenyomott, igen apró pikkelyekkel fedett. Farkuk s többnyire farkúszonyuk is igen kifejlett. Kopóltyúfeclclök simaszólfü
Tengerben laknalc, egyes fajok: nagy inennyiségök:, tetemes nagy~
ságuk által kitűnők, ízletes húsuk miatt gazclászatilag igen fontosak.
Közönséges madár. (Scomber scombrus. Gemeine i1Ict!wele).
Hossza l'.
Közönséges tinnhal. (Tltynnus vulgaris. Gemeiner Tlrnnfisch). 15'.
J(özünséges lcardor1·. (Xipltias gladius. Scltmertfisclt). Felső
álla kardalakú nyujtváuynyá. hosszúlt, 18'; A legnagyobb tengeri
A 9yó9y::rz, tud. alapvo11,

23
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,tlla_toka.t, inagát a bálnát ia i11egti:tn1adja, s karc.1!át néha a hajó~
oldalába is bedöfi. Küzep- es átlánti tengerben lakik.
, .
Ragyogó tünkör. (Zeus {abel'. Gemeiner Sonnenfisclt). 2 hatuszonynyal, az első a tüskéken fonalszerii hosszú bürlebenyekkel;
,
.
közép és átlimti tengeri, igen ízletes.
9. csnliul. Gnln111lurfHék. (l'aenioidei. Ba11d/tsc!tart1ge).
10. csnlit1l. Ti1Sllö11,hitt1inl<. (Notoeantldni. Riic/1e11stachler).
U. csalúd. Szlritrcs~fMl•k. (Gobioidei. Sc!teibenbtiuclw). Hasúszonyaik a 111ellúszonynyal kürénynyé vannak: összenőve.
Fekete szivái'csa. (Gobius nigel'. Scltwal'ze illeel'grundel).
12. csnlú1t. Ny1iklrnlfHeli' Blemtioidei. Sc!tleim{isc:lwrtige): Testük

hosszas, összenyomott, hörlik meztelen, ny~lrns, apró. jllkkelyekkel fedett, vagy pikkelytelen. IUtúszonyuk igen ho.~sz.u.
Élüt-szülü takrúS:.. (Zoarces - fllcnnius - VlVtpar·us ..«1al1nuller. i\Iint neve is rnntnija dli.it szül. 1' hosszúJ az északi tenger~
bmill.
,
Rabló ordacs. (1inarr!ticlws lupus. See1eolf). 7' hos_szu, az
észak:i tenger ragadozó hala, az islancliakra igen fontos, nunt a kik
húsút incgcszik, s böré.Lül czizn1út k.észítuck.
,
13. csalútl. !íartiszonyosali. (Pediculati. Arm{losscr). Utúlato~ nagy_fcjü, rútk:inézésíi; gazdászatilag épen 110111 fontos tengeri rablu

halak.
Halász kiilö11cze "· liötköso. (Lopltius piswtorilts. Sceleu{el).
6 1 hosszú.

14, csalitd. Böregfi•l/.11. (l'euthyes. 1'euthiden).
Iá. csal:id. Csösz:ijual<. (Auloslomi. Rü!t1·enm<Lnler) . .Fejük '.1'.'ng~
res orrmányba nyúlik ki, melynek vegén állkapcsot VIScl, szaJ" ki. _.
csiny. l\Iost már csak a forró földövi. tcn~crekben'.
Pipa csövely. (Fistu/({ria tabaca.rw. 1aba/1sp{e1fenfisc!t. ALLkjlt
minö a pipaszár. 2-3' hosszú.
16. csalitd. AjlHiczafelél" (Lab1·oidei. Lipp/ischartige). Húsos aj:
kúak:, testök: hosszas, részben igen szépen színezett, apró tengeri

halak, egy Mtúszonynyal, 5 kopóltyú súgárrul, egyenes oldulvonallal.
Fóltos ajkóczci. (Labrus ;n({culatns. Geflcckier Lippfisclt). Teste
felül kék vagy zölcles, alul feh<lr, barnasárgán futtittott. 20-21
halszálkával. Középtengeri.
17. csal:id. (Pomacenlrini. Pomcteentrinen).
18. csaliul. llohollrnfi•l!\It. ( Cltromides. Citl'omiden).
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~Iiíso1lik 1·eml. L:ígypal'ások. (lffalacopterygii. Wciclt[losser).
Kopóltyúi fésüsek, keskeny lemezekkel; úszonyszálkái izelttek,
puhák, kivéve néha az első és második hút és mellúszony szálkáját. A felső állkapocs, a közép állkapocscsontokkal nincs összenőve.
A hasúszonyok a mellúszonyok alatt, vagy előtt helyezvék.
l-sö csalútl. l'/.lszcgtisztik. (Plenronectides. Sc!tollenartige). Testök összenyo1nott, 111éraránytalan, apró vagy közép nagyságí1 hátsó
1

szélükön többnyire fogazott pikkelyekkel feclett. Fejök mérar,ínytalan, mind két szömökkel egyik - s pedig majd jobb, majd balolc.1alon. Csak. sze1nes olclaluk: szok.ott színes lenni, a inásik, melyen úsznak, halvány; ÍISzás közben testök nem függélyes, hanem
vízszintes.

Nagy félszegúsz. (P/euroncc/cs nwximus). Izletes húsú tengerpart kürlili halak.
Di/lényes {élszegúsz. (Pleuronectes r!tombus. v. Rhombus aculeatus. Steinbull).
2. csnlútl. Gatl1íczfi-Iéll. (Gadoidci. Scltellfisc!tarlige). Tcstök szabftlyos, hosszas, apró pikkelyekkel. Többnyire nagy csoportokban
húzódó, mélyen lakó tengeri rabló halak. A beringfé!eken kívül
gazdászatilag kétségen kivül legfontosabb család.
l'ölw gadócz v. tűke!tal. (lllol'rkua vulgaris. Stoekfisc!t). Alsó
úllán bajusz pamuttal, 3 hát, 2 farúszonynyal, felül szürke, slÍrgabarna fóltoklrnl; mellúszonyai lándzsa alakúak, 3 szögíiek; legnagyobb a tőkehalak: közt, 3' hosszú, az átlánti tenger észak.i részén, Európa és A111erika észak:i partjain, k:iilönösen az uj-found-

landi sekélyes vizeken hosszú horgokkal igen számosan fogdossák,
és vagy frissében adják el, vagy rudakon szárítják meg a légen,
vagy besózzák. i\Iájiiból a halmáj-olajat- oleum jecoris
aselli - nyerik. Ezen kivül még a Gadus Callarias L.
Gadus Carbonarius L. Gadus Pollachius L. Gadus
Mer 1a n g u s L. sőt valószínüleg még több gmlus fajok azok,
melyeknek máját a legújabb iclöben annyira t01:jedclmes használatnak örvendő halmáj-olaj készítésére használják. Gyógyszerkönyvünk kétféle olajat ír tartatni s ezek :
J. Sárga !talmáj-alaj. (Olewn Jecoris asc/li flavum. Gelber Lebertliran). Ez önkényesen foly ki a fris májból. ViMgos színü, higanfolyó, aranysárga, átlútszó, sajátságos gyenge zsíros halszagú,
a torkot egy kissé izgatja. Fajsít!ya 17. Ce!s. f.n{t] 0,923. Légen
lassanként kiszárad, égényben minden arányban olvacl,.~ Barlang
23*

:

:
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hidegen 2, 7. - melegen 4 !_,- száztólit vesz föl belőle. Visszhnh\sa
gyenge savas.
2. Ha az előbbi olaj kifolyt, akkor a m:ijrészek vagy megpörk:öltetnek:, vagy hosszabb ideig összerakatván bizonyos e1jedési
folyamatnak tétetnek ki, mi által még folytonosan zsír izzad ki
belőlök, mely azonban már sötétebb színü, süriibb, erösebbszagit,
éshalszerii,kissékeserüizii. Ez a barna halnpíjolaj. O!eum
jecoris aselli fusoum, vol Oleum jec,pris as e Ili em.pyr eun1 ati cu 111. Dra un b 1an k.e r Le be r t h r an. Fajsúlya
0,024. Égény iránt úgy viseli magát, mint az előbbi, a barlang
valamivel többet vesz föl belőle, mint az elöbbiböl. Visszhatása is
erősebb savas. Alkatrészeiknek. szún1a igen nagy, s ininthogy az
inkúbb az orvosokat illeti, nz összehasonlító elc1nzés ered1nényét

nyúgodtan kihagyandónak véljük, annyit azonban mc~jogyczhi;
tiink, hogy gyógyhatását alkalmasint, iblany, biizeny, vilany, Vtlanysav és o-ncluin tartahnúnak köszöni.

Kis ga<lócz. (illorrltua aeglefinus. Sche//fisclt). Jészaki .és kelo;i
Dors. (illorrhuct ca//arias. Dorsclt).
tonger10k; maHozdnséges gadócz. (illerluccius vulgctl'is.
jukból olajat
1llerlux).
nyernek.
1lleny/w/. (Lola /laoicttilis. Quappe). Közép-Európa édes vizeiben; húsa fehér s igen kedves ízü.
3.. snliul. (Oplddini. Sch/ange11fisc/wrtige.)
.f. csnh\t! AngolnnfÍ'lrk. (Angoillini. 1lluraenoidci. Aa/arlige). Kopóltyú nyílásaik a mellúszonyok alatt; a hátúszonyok messze alul
kezdődnek s a farkúszonynyal összeolvadnak. Pikkelyeik kicsinyek,
a vastag nyákos bőrbe elrejtvék; kígyó alakú, ízletes hitsú folyami
és tengeri rabló halak.
/(özönséges ángolna. (illuraena angvilla. Gemeiner Aa/). Felül zöldesbarna, alúl fehéres, alsó állkapcsa hosszabb. Folyainokpan, tengerekben, söt földalatti forrásokban is, a föld nagy részén
el van teijeclvc.
5. csnh'ul. SnjgOczfCI('~Ji:. (Gyninotini. Gytunoten). Délamerika. angolna alakú halai úszhólyaggal, légúttal , tojússal és tojiis vezédokkel; alfelnyílúsnk torkukon van. Hittúszonyuk hiányzik, farúszonyuk igen hosszú.
Villamos sajgócz. (Gyinnolas electricus. Gemeiner Zittcraa/).
Barna, 5' hosszú , k:ar\Tastagságú. Farka to111pa. Villau1os szerve
két nagyobb és két kisebb pamutból áll, melyek a test olclalain
feküsznek , s a test hosszának csaknem '/i-ét teszik. A pamatok
számos hosszú irányban futó hártyából számtalan gyöngéd haránt

t

i.

lemezekkel vannak képzöclve, melyelmek közeit folyaclék tölti ki.
A gerinczvelőtöl ereclö idegek mennek a villamos készülethez.
6. csn1"ul. lleringfclék. (Clupeodei, Hiiringsartige). Kopóltyú nyí1Asul\: igen nagy, miért is alig hah'tsztntna1i: k.i a tengerböl, azon·
na! megdöglenek. Ismeretes tengeri halak , gazclászatilag igen
fontosak.
Közönséges liering. (Clupea harengits. Gemeiner Hüring). Nyáron az északi átlánti Oozeánból a;o európai partokhoz nagy monynyiségben jö .
Szárdiua. ( Clupea sardina. Sardine oder Sardelle ). Felséges
jó húsa van.
Kékes szardella. (Engraulis enerasicolus. A11joois). Nyugoti
és déli Európában.
7. csalt\t!. Csulrnffük. (Esocei. llcchtartige). Felső álllrapoes-csontjok fogatlan. Testök többnyire pikkelyes, tengeri és édes vízi
rabló halak.
Közönséges csuka. (Esox lieci'Us. Geineinc1· Ilecltt). 5-6' hosszú,
25-30 fontot nyom.
Röpked{í /ógct. (Exocoetus volitans. Iforzflossiger Flugltccltt).
lUellúszonyai igen hosszúk, melyeknél fogva a vízből kiemelkeclik,
s ülclözöi elöl megmenekülhet.
8. csnlitd. SzcmlingfHi•k. (Salmonoidei. Lachsartige). Hátúszonyuk
alatt szálkátlan zsírúszonynyal. Vakbelük számos, tojás vezédök
nincs. Úszbólyaguk ogyszerii. Tengeri és édes vízi ragadozó halak;
hideg tiszta hegyi patakokban örömest laknak ; húsuk többnyire
igen ízletes.
Lazacz. (Salmo salc<r. Laclts Rlteinsalin). Húsa vöröses. 5'
hosszú, 40-50 fontos.
Pisztráng. (Sa/mo fario. Teich{orelle). Kavicsos hegyi patakok,
ban. Izlotes.
Loszct pisztráng. (Sa1mo ltuc/w. Huclten) .. Duna, Száva, Inn,
Isarban.

Ga/ócza szem/ing. (Salmo trulla. Laclts{orel/e). Alpesi tavttkban él.
9. csnlit1J. PoutyfÍ'!Ht. (Cgprinoidei. [(arpfenartige). Szájuk kicsiny, gyakran bajuszos ; állkapcsuk gyenge, fogatlan; úszhólyaguk mellsö-htitsó osztályra osztott , vagy a közepén összeszorított.
'l'estök csaknem mindig eycloicl pikkelyekkel fedett ; többnyire
édes víziek; nüvényckkel, iszappal s apró vízi állatokkal élnek.
Húsuk többé kevésbé ízletes.
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Ponty VllYY potyka. (Cypr inus cm·pio. Gemeiner J(ai•pfe
11).
1-4' hosszá.
J(árász. ( Cyprin us ca„assius. l{ci1·ausche.)
Arany ponty. (Cypr inus auratu s. Goldflsclt).
Arany czompó. (Tincct cturata. Goldscltlei/t).
Jász kesze1J· ( Cyprin us orfus ).
Fehér keszeg. (Leuci scus albim ws. U/w/ci).
Piros úszon yú kcszey . (Lenci scus rntilis . Rotlta.ugc).
Csi/1. (Cobilis fossili s. Wcltcrflsch. Schlam mbciss cr). 10
szál
hajuszszal. Vihar közeledtével a víz felületén viczkánclozi
k.
IO, csnliul. llarcsnfi•W<. (Siluro idci. Wclsartigc). Döriú< meztel
en,
vagy nagy csontv érttel pánczélzott. A hátúsz ony meget t
gyakr an
zsír-úszonynyal. Csaknem mincl édes vízi, és melegebb
éghajl at
alatti ragado zó halak :
líözöu ségcs harcsa . (Silw·11s glcinis. Gemeincr Wels). A
felső
állon 2 hosszú, az alsón 4 kis hajuszszal. Húsa zsíros. 3-4
mázslis.
Villamos sérész . (11Ia/apterurus electricus. Zittcrw cls).
Villa1nos k:észülcttel. 2' hosszú.
Vulltán cziból" (Pimelodes cyclop wn ). A quitói vulkán ok
vizmeclenczéiben élnek , kitöré seknél gyakr an hihetetlen menny
iségben vettet nek ki.

llarma1lil1 reml. Ifa11ocsajlu'mk. (Pectognatlti. Venvacltsenlcieferige).
A felső állkapocs-csontok egymással mozgathatlauul összen
őt
tek. Sz{\jttk kicsin y; kopólt yúik fésiiszerilek; úszhólyaguk
többnyire nagy. 'l'cstö k érdes pikke lyekk el, tövisekkel vagy
sokszögii
pánczéllal fedezvék. Többn yire tenger i halak, húsuk többny
ire nem
nagy bccsiiletben áll.
1. csnlá1l. liemi•uybiirüelc. (Sc/el'odcrmi. Harthituter).
Háromszöyii cserepély. (Oslracion tl'iyonus).
1'üllér. (Ba/is tes capris cus). 2. esnhiil. Csn1lflszfogúnk. (Gymnotlonta. Naclitziihncl'). A sz~jból
kiálló állkap csok fogak helyet t elefántcsontszerii borité
kkal vannak bevon va, mely igen apró összenőtt fogakból áU.
N émolyck
közülü k nagy gyomr ukat léggel tölthe tik, s testük et úgy
folfí0ák,
mint a hólyag.
Úszó fejese. Fehél' lwlda. (Ortliagoriscus mola. Schwi mmen
dc
J{opf. J)filh/stcinflsch ). 3 mázsá s; igen magas an felnő s rövicl
farka
miatt úgy néz ki, mintha. hútsó részei hiilnyoznltuak.

-
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Háromfogú. Triodon.
Kétfogú. Diodon.
Golyoár. Tetrodon.

Negye1li11 remi. Nyal1íb lw11ólty1isol;. (LoplwbrancMi. Büscliel/iiemer).
A kopóltyit-iveken apró kettős csoportban álló nya!ab okat
találunk., n nngy h.opóltyúfcdü csak.ncn1 egésze n bőrrel
benőve; ·a
kopon yabür súgara i igen fino1uak:; arczorruk. csöalak~t; tcstök
szeg~
!elcsen p>\nczélzott ; csaknem hústalan. Apró tengc n halak.
Jfoyy tiiha/. (Syngn atus acus. Grosso illeernaclel). Európ
a ten-

gereiben.
Tenyc ri csikócza.. (Ilyppocmnpus breviros:i·is). H~ n~egdö
gö;
Vén összezsugorodnak, fejökct s nyaku kat tckmt vc ~ lncs1b
en a lohoz néini távoli hasonlatot mutat nak. - Icle tartoz ik még
a dél<ízsíai tenger ekben élő p arasz ár ny, P e gaz n s.

ÖtMili reml. CsontosaJ;, (Holostei. Ifoocltengcmoiden).
Vázuk csonto s; testök csontos - többny ire clülényes pikkel
ye~<
kel fedett , melyek kívül mázzal vanna k bevon va, s nem
fedik
e«ymá
st. Egyet len család :
0
Gyika/a/iúak. (Saul'oiclei. Sauro iden). 'l'estök hosszas;
Csontos ltcmpikkély. (Lepiclosteus osscus. J(nocltenlteclit)•
Amerikai.

llato1lik 1·e111l. Porczosol;, · (Clwndrostei. Knorpelganoideit).
Vázuk részben porczos. 'J.'estök mezte len, csont paizszsal fedett.
Egyet len család :
.
Tokfélék. (Sturi oidci. Störar tigc). i\Icglehetüs nagyo k, tenger
ben és éc1es vízck.ben laknak :; n tenger ben lnk:ók tnvnszsznl
n folya.1110~.;:. torkol ataiha úsznak: fel. C+azdilszatilag fontosak:.
.
.
i(özönséges tok. (11ccipenser sturio. Stör]. ~rCz?~ra ~eg~es
;
7' hosszú ; a fekete tengerből a Dunán hozzánk is fe!Jő· Husa
1z~o
tos, toj<ísai a !dt vi árt, úszhólyagai a ha 1cn yv e t col!a p1sciu1n - adják.
. .
JTfza. (.11ccipenset TtusiJ. Ha.usen). Arczorra s ba_Jus.z . .. .
a rov1cl;
közép és fekete tenger ben lakik. Mihozzánk ~ Duná! Í jön„ú
sz~ó
Jyaga a gyógy szertá ri - y i z ah ó 1y a g o t - ichthyocolla
- adJa·
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A vizán kiviil Accipenser Güldenstiicltii, Accip.
ruthcnus L. Accip. stcllatus. Accip. glaber. Accip.
schypa azon tokfélék, melyektől még vizahólyagot nyerünk. Kivétetvén a halból az úszhólyag, friss állapotban forró vízbe mártják, hogy a rátapaclt vértöl megtisztúljon, ekkor hosszant felhasi\jttk. Erre a kiilsö ezüstfényü luírtyát kalapálás és dörzsölés által
eltávolítják, a belsö hártyát megneclvcsitik, s klilönbözö alakokat
adnak nekiek, mik aztán kereskedésben használt ncveiknek alapul
szolgálnak, u. m.
1. Gyüríis vagy zsugorított vizahólyag, több hólyagot tesznek egymásra, hengerezik s az így nyert kerek darabot
lópatkó, szív vagy lant alakúra alakítjúk.
2. Leveles vizahólyag. l\Iint nevök is 1mttatja kisebb,
nagyobb levélalakú darabok, széleiken kiilönböző módon megszakadozva. Minél fehérebbek és egyenlöbbek a darabok, annál többre becsülik.
A jó vizahólyagnak szag- és színtelennek, nyí1lósnak, áttetsző
nek, fehér vagy halványsárgásnak, vékonynak s forró vizben csaknem teljesen felolvaclónak kell .lennie. Ezen oldat színtelen, hidegben átlátszó reszkető kocsonyává merevlil. A valódi vizahólyag köriilbelöl y, sztíztóli hamut ad. Lényeges alkatrésze az em p 1. a ng l i c a n u m nak.
Sőreg. (Accipenser rnthenits. Sterlet). Dunában s Tiszában is
elöforclítl.
Kecsege. (Störlein). Arczorra hosszú, fölfelé hajlott és gombos végíl. A Tiszában lakik, melynek legízletesebb hala.

Óriás czápa. (Selache maxima. Pferde oder Riesenhtti). 30-

35'

hosszű.

2. csnlád. RújafHi·k. (Rajini. Rochena„tige). Testök összenyo-.
mott. Szemeik s fecskendő nyílásuk felül, sZ<\jok s 5 kopóltyú nyíhísuk alúl van helyezve. Bőrük pikkelytelen, gyakran szúrókkal
vagy púpokkal berakva.
Fiirész Ital. (Pristis antiquorum. Sügefi.sch. Séigeltai). Arezorra fürészbe nyúlik, mely két oldalán 18-24 beikelt fogat visel.
15' hosszú, ininclen világtengcrben található, fii.részével a legnagyobb czeteket is elejti.
j)[árványos vag!/ zsibbasztó rája. (Torpedo 111armorata. lllarmoril'le1' Zitterroclte). Test tányéra kerekded, szájában hegyes fogak, farka rövid, húsos; 2 hátúszonya s egy nagy 3 szögii forkúszonya van. Villamos szervei függélyes hatoldalá oszlopok alakjában minclkét oldalon a mellúszonyok, fej és kopóltyúk közt vannak.

Nyolczadik rend. Egész fejiíelí. (Ilo/ocephali. Ilolocephalen).
Hátukon éltök hosszant egy húrt viselnek. Nehány porczlemczke ezen a csigolya ívekre emlékeztet. Kopóltyúik kiilső széle nincs
oda nőve , fedelesek ; bőr alatt 4, külsöleg mindkét oldalon csak
egy kopóltyú nyílús látható.
C!thnera 111onstrosa. (W1tnderlic!te Seel.-al;;e). Igen rút, teste
orsódad, mint a czápáké.

lí.ile11cze1lik i•eml,
. Ilete11ik reml. Ilar1í11tszáj1íak. Plagiostomi. Quermauler).
Szájok a fej alsó részén haránt nyilású. Mindkét oldalon 5 fedetlen kopóltyúlikkal. Tojásaik kemény szaruhéjjal, némelyek élőt
szülnek.
I. csnliul, Czitpafélék. (Squalini. Haifisclte). Testök hosszas; szemhéjaik vannak, igen szapora tengeri ragadozó halak.
Folwsd '" pő„ö/y. (Zygaena v. spltyrna malleus. Hammerfisch).
Pöröly alakú; feje lapos, két olclali nagy nyúlványba hosszúlt, melynek végén vannak szemei. 12' hosszú. Közép és incliai tengerben
lakik.
Emberevő czápa. (Carchr;irias carcltarias. .Eigentlicher Hai).
25' hosszú, gyakran követi a hajókat, veszedelmes és falánk. Csaknem minden tengerben.

füiI•sz{~1íal1. (Cyclostomi. Rundinüuler) .

Szívásra szúnt kerek vagy félköralakú, állkapocs nélküli szájak húsos ajkakkal elül helyezett ; testök hosszú, féregalakú, pikkelytelen takhártyával fedett; mell és hasúszonyai hi{myoznak; igen
alacsony fokon álló szervezetií. tengeri és Cclesvizi halak..
1„sö C'snlá1l„ Orsnft'•lt'•I\. (Pelrn1ny::.nnfrles. Prichenartige].

\
1

'.!'

Folya11ii orsa. (Petro1nyzon flnviatilis. Ge1neines Neunaugc).
1 y, híb hosszú.
Tengeri orsa. (Petromyzon marinns. Lamprcte). 3 láb hosszú.
2-11. csnliul. csnliul. <lyitlliitsok, (illyrvinoidei. Schleimaa/e). Szemük
hiányzik, száj ttk kerekded, 8 kacs csal. Ko11óltyú nyílásuk a bőr
alatt.
Gasterobranclius coecns v. niyrvine glutinosa. Tollszár vastagságú, 1 lábnál hosszabb, bámnlásig sok nyákot választ el.
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II. Fej-, szív-, és piros vér nélküli halak.

Tize1lilí remi. Csöszíviíelí. (Lcptoccmlii. Röltrcnlterzen).
Vázuk porczos , rostos ; koponya s valódi elkülönz.ött agy hi,\nyoznak. Két szemüknek csak nyoma látszik. Szív helyett színtelen
vért tartalmazó lüktető edényt találunk , mely csak szabálytalun
szcn1csékct tartalmaz. Ivar szervei 111indkút nc1nnck: teljesen cgycn-

lök, szabúlytalan 4 szögü szervek, a hasüreg mindkét oldalán egy
csoportban (dlók. Szújulc csillszűrök: ~Utal k.örülvctt hossznyílús a,

test alsó olclah\n. Bélhúzamuk egy zöld mirigyes vak tömlövel,
moly valószínüleg a mitjat pótolja. Egyetlen csalúdban egyetlen
faj a
Gerel11ded árfőfark. (Ampltioxus lc111ceolat11s. Sclt/ilpfrigcr Kiemcmn1t11rl.) 2 hüvelyk hosszú, a legapróbb vízi úllatokkal táph\1k:ozilc , miket szájszöreiuek örvényzésc últal von n1agúhoz. Teste

színtelen, útlútszó, kissé gyöngy vagy rózsapi!·osba játszik. Lcgolüször Palla s mint meztelen csigút írta le. Eszaki és. középtongerbcn lakik.

B). Izelt állatok (Al'throzoa. Glie1lel'tbim·e).
Jllásodil< kör. (lzelt állato/1 . .1rticu/ata. Hcrfc).
Az ízelt ,\l]atok feloszhisa:
A.) Fej, moll és has clkiilönzött.
6-ik osztály. Rovarok. Légcsűk vag-y légcsü-kopóltyúk által
minden küriilményck közt léget légzenck, két cs,ípjuk - anthcnnae, Fühlcr - van, 3 púr litbuknál soha sincs több; többnyirc
szárnyaik. vannak.; sze1neik összetettek. és cgyszcrüek.
B.) A test-tájak többé kevésbé összefolynak.
7-ik osztály. Pókok. Fej és mell vagy mindhárom tcstosztúly
összenőve. Léget színak. tüdők és légcsök ~'dtnl. Csúpjaik nincsenek;

h'tbuh: négy púr; szc1ncik. egyBzcrilck.
8-ik osztály. 111'.janczok. Fejük. s lllollök: többnyire összenőve,
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vagy 4 szárnyú ízelt i•llatok. Testök íttalában 13 gyürübül áll,
molyok közül egy képezi a fejet, három a mellet, míg az altest
kilcnczbül van összetéve. Átalimos tcst-alakjok hosszas, mél'Sékeltcn boltozott. Szájuk mindig a mellső, alfclnyílásuk és nemzési
szerveik: csak.ne1n mindig hlttsó részén vannak: a testnc'k. A rovarolt börvúza csak.nen1 111indig szarune111ü, ritkúbban bürszerií, vagy
hártyás, sohasc1n meszes.
A rovaroltnál összetett inozaikszcrü reczés szcnuekct is tal:i~

lunk már, ezek szúma kcttű, e mellett töLb egyszcrü fiók szem is
forclúl elő. Az összetett reczeszerü szemek alkata sajátsúgos, ezek
a fej baloldalim holyezvék, félteke alakúak s számtalan ·osztatúak,
melyek mind megannyi apró szemet képeznek; szabúlyos hatszögü
egymással összefolyó szaruhártyákat mutat a domború felület, nagyító üveg segélyével ezek jól kivehetők ; mindenik osztatnak kiilönös kúpképü üvegteste van. A sok útlátszó kúp mind egyenszögíileg áll a domború idegrcczére, melynek minclen egyes asztat
csúcsáni része mint egy saját látideget képez. A !áttér nagysága
azon szöglettöl függ itt leginkább, melyet a szélső kúpok egymással képeznek , telu\t a szemek domboroilásától. Csupán azon fénysúgarak hatnak a reczegre 1 melyek a kúp tengelye irányát követik, a minden oldalról eső fény a kúp oldalfalait bélleW sötétszínü
föstanyag által nyeletik cl. l\Iinél nagyobb a kúpok száma, annál
tisztább kép támad a reczegen, mert a kúpok fenekére vagy aljára
mindazon fény elhat, mely a messzire nyújtva képzelt kúp egyes
összetett pontjairól jő, s a kúp a\jára fényt bocsátó pontok ,\Ital
előidézett összes bonyomitsok elegyíilnek egymással. llI ü 11 e r szerint itt a képnek ezer meg ezer clkülönzött s a külvfüig egyes tércinek megfelelő pontokbani lcrajzolódúsa legjohban hasonlít egy
mozaik 111ühöz. Az egyes sze1u-elen1ek szá1ua., 1nelybűl egy össze-

tett szem állhat, pl. a cscrebogúrnúl 9000 , a pillangóknál peclig
25 - sőt 60 ezerig is felmehet. - A rovaroknál a két nagy öszszetett szen1 többnyire 1uegvan, iílö, nc1n 1nozgék:ony, hancn1 azért
szerk:ezeténél fogva a különböző oldalról cső tárgyakat is n1eglútják , búr nen1 oly l\:ünnycn 111int a héjanczok., 111~lyeknél a ~zeni

vagy a mell és has hasonló gyüríikbül vitn képzűdvc. Kopóltyúk
vagy légcsük által légzenck. Lábaik szúmit felette vúltozó1 gyakran
jelentékeny nagysúgú. Összetett és egyszcrü szemek.

nyélen ül és mozgékony. A tökéletes útalakúlásu rovarokirnl a

llato1lik osztály. Rovaroli. (lnseclet. Ilexapodet. l11se1rten).

osztatnélküli, kisebb , a homlokon vagy fejtetőn ül s a gcrinczesekcihez hasonlít 1 vagy inkább a• faelt idlatok összetett szeme
egyes elemeivel azonos. Gyanítják, hogy az egyszcrü szemek a kö-

Léget légző, fejre, mellre és hasra clldilönzütt testü, 2 csúpú1
3 pitr lábú , cgyszeríi és összetett 9Zcmii , szárnyatlan, vagy két,

lárva sze1ne inajd 111indig egyszerli, néha azonban teljesen hift.ny-

zik. A teljesen kifejlett rovarnál a két összetett szem mellett rendesen háro1u, vagy csak: két n1cllékszcn1 is van, n1ely egyszerii,
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zel, az összetett szemek pedig a távollátásra szolgálnak, mert . állítólag a- méh, egyszerű szemeinek átszúrása utáu mé"' szállott ide
"
s tova , de köpüjére nem találhatott. _A ~zá.~részek ha szabadabb mozgásúak, harapásra és rágásra,
ha J,evcsbe szabadok, a nedvek fölszívására rendeltetvék. Az elöbh~ek következő részekből állanak: a fejpaizszsal összenőtt felső
apk,. két horogalakú, belülről gyakran fogazott rágonyból _
l~audibula - , két alsó rúgonyból, melyek az elöbbiekhez hasonl~k , azonban többnyire gyengébbek, és egy alsó ajakból , mely
~obbny1re e_gyes lemezt képez. A falámok - palpi - többnyire
izelttek, mmt scgécl szervekül szolgáló függelékek részint az alsó
rúgonyhoz, részint az alsó ajalthoz vannak: illesztve csak: !teve~
s:k~é'. hiányo.znak. A szívó sz{\jrészck vagy oda nőtt,' vagy kifejlodesukben hatramaradt rágó müszerek, melyek folyékony tápszerek felszívására szolgálnak s különböző szerkezetüek. A csápok
sohase1n hiányoznak: s a száj és szemek ltözt vannak. beízesi.ilve
úgy Játszi!~'.. ho~~- ~ t~pi~tás szervét ezek képviselik, valószínüle~
azonban kulonbozo erzeklesek (meleg, légnedvesség sat.) közvetitői
és gyanítólag a szaglús szervei is. A többi érzékszervek biztosan
ki nem mutathatók. - A mell 3 egymással összenőtt mells0 közép és hátsó gyürüböl - pro - meso és metathorax - it'll. A
mellhez illesztett részek a szárnyak és h\bak, A szárnyak száma
l~:tt~, ~égy , vagy t?lje.sen hüinyzik, alakra k:i.ilönböznek:, a lég
folvetelere azonban mmchg iires erekkel áthatvák , az erek elágazúsa,

ki.ilönösen a hártyaröpüek:nél,

bárzsingba nyílnak; a máj úgy látszik hiányzik; húgy elválasztó
edényekül a tápnyirkgyomor végén a bélhuzamba nyíló l\falpighi
edények tekintendők; az emésztési szervek függelékcltl tekintenclö
még a zsírtest, mely az alak-élet vége felé leginkább ki van fejIödve , a teljesen kifejlett rovarnál azonban csaknem egészen felszívatik.

Eclény rendszerök igen egyszerit, az altest hátlapja hosszában
ugyanis egyetlen egy, el nem ágazott, hátul többnyire vakon
végződő hátedény fut, mely kacsok és billentyük által több szabályszeriileg 8 - kamrára van osztva, melynek: hátsó végé~
röl k.iincluló szabályszerü összehúzódásai és k.itágúlásai gyakran

már küh-ől is láthatók s piiros izmok által a hátbörhöz vannak
szilárdítva. A szintelen, ritkán zöld vagy vöröses vér mellső nyílt végén szabadon itra1nlik. a f~jüregbe, s innen a test n1inden szer-

véhez s hátsó végén 8-9 pár oldalnyíláson ismét a hátedényhe jut.
Az ivar 1ninc1en roYarnál elkiilönziltt, a szaporod:ís tojúsok: ftl.
tal történik , a levelészek: azonban élök.et is szülnek ; petefészk:ek;
111intlig párosak. s töhhnyire csöalakúak., a híin i\·arszcrvek. hason-

a ne1nek: meghatározására

szolgál. A lábak sz.Ima kifejlett rovarnál 6; alakjokra nézve futó

lépő, jtlró , úszó 7 szök.ö s fogó lábaknak: neveztetnek.

'

A has 9 egymáshoz illesztett gyürüből úll s vagy egész kiterjeclésében, vagy csak a nyél últal van a mellhez illesztve. Hátsó
végéhez gyakran függelékek járulnak, mint pl. serték és szálak a
fürkésze~né.I, f?gók az ollúrokn,\J, fúlúnkok a méheknél s tojócsövek a saskaknal sat. - A légzés kiképzödött rovarnál Iégcsövek
- alak és báb állapotnál kopóltyúszerü készülékek által történik '.
a légcsövek, n1elyek az egyes szervck.ben nagy szán1mal ágaznal~

?! ,

a ;est _fölszínén apró szájadékokkal nyíhmk , mely igen kiterJeclt lcgzés1 rendszer szoros összefüggésben van a rovarok életm.ódj1~val, .. ldilön~sen röpiilési képességükkel. - A száj után a
barzsm~ I:ovetkez1k, m.ely, hátrafelé begygyé öblösödik, vagy nyel~zés s~1vogyomorba men al. Erre következik a sajátképi gyoinor
cs a belhuza_m , mely vagy egyenesen , vagy tekervényesen fut az
alfelhez ; mmden rovarnúl találunk nyálmirígyeket , melyek a

'

lóan többnyire púrosak. A szaporodás felette erös, igy pl. a méh
királyné 5-GOOO, a hangya 4-5000, a termesz néha egy napon
80,000 tojúst rak le. - A rovaroknál többféle tcnyészési módok
jönnek clii, leggyakoribb az, mely végrelrnjtott párzús után tojások. lerakása, ritkábban elevenek: sziilése által történik, iuinda111ellett is ne1nen k.ivüli szaporoclúst is ismerünk: s peclig kétféle inúdon. Az egyik a vidtogató nemzödés - Generations-Weehsel - k.örébc tartozik., a másik gya1toribb és egészen sajátságos
a sz ü zn e m z ö dé s - parthenogenesis - nevével jelöltetik. Ez
11tóbbi alatt azon tenyészési módot értjük, melynél tökéletes nemzési szervekkel elllttott, azonban nem termékenyített nőstények, kiA kifejlödés foka, melyben
fejlődésre képes tojásokat tojnak. kikelnek, igen kiilönbözö,
anyatestböl
az
vagy
a fiak a tojitsból
és csaknem mindnyájan többé kevésbé fcltiinö alakváltozitsokat szenvednek, melyet átalakúliísnak - metamorphosis - neveziink,
s csak ennek bevégzödése után éri el testök a tökéletes érettséget.
Tökéletes és tökéletlen átalakúlást különböztetünk meg.
Tökéletes átalakúlitsú rovarok - insecta metabola - három
különbözü állapoton mennek át. A toji\sból kikelt állat.ot alaknak
- Larve - nevezzük; a féreghez sok tekintetben igen hasonlító
alak kezdetben kicsiny, fal:ímokkal, gyakran pontszerl\. szemekkel
és rövid lábakkal van ellátva. Ezen állapotban az állatok hihetetlen sokat esznek s oly gyorsan növekednek, hogy többször - sza-
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kell vedleniök, miközben színöket is több.

n~ire me_gváltozt~tjál~. Az ntól~ó vedlés nhín bábbá - Pnppe _
valt~.znak át. l\Imt ilyenek mmdcn külmozgási szerv nélkül, tülszeru burokba z:.lrk:óznak, alig n1ozognak:, semmit nem esznek:, 8

ez.e~. állapotban maradnak rövidebb vagy hosszabb ideigi, néhány
hcttol elkezdve egész két even át is. Végül fölpattan a burok
vagy maga az állat ftttöri s a tökéletesen kifejlődött (3-ik átalakn'.
l:\s) rornr s.zabacMá .les~: '.~ tojá~?ól kikelt a] ak gyüríistestíi féreg-

~~z ha~?u:~t ~.

s

ltu~onbozo

alalt.Jilnal fogva

különböző neveket

ltap,

1„y a J,etropuek fe.ietlen és lábatlan alakjai ny ii uek - liiaclen _
a téhelyröpüek fejjel ellátott 6 lábú alakjai valódi alakoknal~
P o n ;1 r 6, nak vagy kuka ez nak, a pikkelyröpüek fejjel ellátott s
hatna! tobb, c:e 16-nál kevesebb lábú alakjai hernyók nak _
Raupcn -, vegre némely luírtyaröpüek 22 lábú alakjai á I a I a.
k oknak (Afterraupen) neveztetnek.
Tökéletlen átalakúlúsú rovaroknak - insccta ametabola ~zok, neve.ztetnek, melyeknél a bábalvási állapot nem áll be, ulak
~s bab rnar. gyakran rneglehctősen hasonlít a teljesen kifejlett ro'~rl~oz, .a b~b rnozog és eszik. A kifejlett rovarok részint növényi,
r7szi.nt allati anyagokkal vagy rnindkettövcl táplálkoznak. Élettartossagnk soha sem hosszú, kifejletlen állapotjok többnyire hosszabb
~yakran 1-3 év'.g tart, rníg a kifejlett állat legtöbbnyire alig éÍ
«t egy nyarat, ncmelyek csak napokig, vagy órákig élnek. Föfoghill~ozásuk a tcnyészés, lm ezt betöltötték, legtöbbnyire csakhamai•
el is döglenek.
„Ezen osztály?an a fajok szúrna minden más osztályok felett
legto.bbre rug, i~1 a növény fajok mennyiségével nérnilcg már öszs~ev''.g. A~ o~zta~y ezen, rendkívüli te1:jedclmc, s az alakbani gazd:igsag ~zuksegkep hozzak azt magukkal, hogy rendszeres beosztas;ll~a: illctöl~g mé.g eltérők a vélemények, s a rendek száma s
folalht,asa, mmt szmtc egyes csoportok beosztása még elég ingac1ozo.
._ .l!fi,, 7nert terilnlc J nielyct az.; állatorsr:ág szú11iára nyel'énk
inuidrnka?~ szilke.bb.é ~álik, az ezután tárgyalandó osztályolw;
csakis va~latos l'ovidseggel adhatjuk.

Első 1·eml. Téhelyl'ö11ííel; l·agy bogm·al;, (Coleoptera. Ifofer).
„

~ellegiik: Szi\jllk harapó, '\jak és alsó úlllrnpcsi falárnokkal.
.r~ptyiük szarune1niíek, a hátsók. és hosszabbal~

ol,usza.rnya1k. vagy

hartyasok; atalnkulasuk tökéletes. Ezen rend talim az egész osz-

t<Üyban legszámosabb, s eddig már 100,000 fajnál bizonyosan töb-.
het ismernek, csak azokat említjük, melyek vagy hasznos, vagy
káros vóltuk miatt említést érdemelnek.
1-ső csnliul. }'utonczoli. (Carabicina. Laufkii{er). Legtöbben közülük más rovarokkal s azok alakjaival túplálkoznak, s igy az erdészetre s a n1ivelés alatti növényekre igen hasznosak:.
f(üzünséges vagy ragyás {utoncz. (Carabus morbillosus).
Aranyos futoncz. (Carabus auratus).
11/ezei czingolány. (Cicindela can1.pesl,-is. Felclsanclkiifer).

f(orcs czingolány. (Cicincle/a hybrida. Bas({tJ'dsanclkii{er).
2·. tsnlád. fszó bogn1·a!i vagy úszltáIOli. (llydrocantharina .. Sclt'loinuului{el'). Vízben élnek, hat hosszú lábú alakjai igen falánkok.
Úszó keringőc::;. ( Gyrinus natator. Genieiner lJ'irbelkiifer].
Széleit inerüly. (Ditiscus marginalis. Gclbrandiger Clrosssc!t wi11unl1·iifer].

3. csnlá<I. llö1·i1l ri>11ücl1. (Brachyelytm. Bracltyptera. [{urzfliiglel').
Rüptyi\jök a testet félig is alig fedi, a kúrtékony rovarokat szorgahnasan irtják s n, dögöket pusztitják.
Súl'ga lwlyva vagy pol'lÍl!J. (Sta1iltiUnus caesareus). ·
Rágonyos holyva vagy porály. (Stapltilinus maxillosus. Grosskiefel'iger Raub-Kurzclcckkü{er).
Pal'ti pcclél'. (Pacclerus riparius. Ufer Flinklwrzdeckkü{er).
4. csnliul. Huzgány Yagy czörelí„ cs{q1t'1ali. (ClavicoI'nia. Ileulen!türner). Többnyire 11 ízes csápjaik végök felé vastagodottak. :iliagok
a rovarok. vagy alakjaik többnyire clögök:k:el, vagy növényekkel
élnek.
Szalonna pol'va. (Dcrmcstes lal'clal'ius. Speckkii{el'). Szőrös
alakjai a nyers bőrökben ok.oznak. l~árokat.
Szücs porva. (Del'mestcs v. Attagc1ws pel/io. Pelzkii{el'). Alakjai a prchucs bőröket eszik.

a. csnliul. Lcmczcsá11italio (Lamcllicomia. Blatt oder·Fiic/wrltümer).
Csápjai 8-11 ízesek, utolsó 3-7 ízei lemez vagy legyező alakúlag kiszélesednek .
Szarvas agancsár. (Lucanus ccrvus. Hirscltscltrüter). Az
európai bogarak lcgnagyubbika.
[{üzönségcs csercbiily. ( 1llelolontha vulgaris. Jllaikd{er - cse1'ebogár).
Aranyos cliszé/y. (Cetonia ciurata. c+cmeiner Goldkafe1').
Ganaji túrony. ( Geotrupes stercorcirius. Rossl•ii{er).
6. család. }'űrrszcsápirnl<. (Serricomia. Siigeltürne1" - Ste1·noxia.
llegyes tnelliiek). Csápjai röviclek, gyakran förészesek, vagy fö.
süsek.
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Fémfényil pompá ly. (B!tpreslis aenea. Erzfal"biger Pl"achtl<~fer).
Gyönyörii rovara a forró földövnek.
,
Piros!tátú szölwsér. (Elater sangvi neus. Blutdec ldger Schnelllliifcr).
7. család. Puha bőrűek. (illalacodermata. Weiclthliuter). Csápjaik
fűrész, vagy fésü afakúa k, testfedezetök börsze rü, puha.
Világító inécsér vagy Szent János bogár. (Lampyl"is splendidulc!
'" noctiluca. aein. Leucltt küfer). 0 A spanyol dámák estveli parádé
jokra bajokba fűzik" írja derék F ö 1di nk.
ilfezei puhai·. (Telepl wrus rusticu s. aem. Busckweich!tiife1·).
S. csaliul. l'urdancsffül1. (Ptinida. Boltrl<iifer). Puha rövid lábú
alakjai a legkeményebb száraz fát is összeszúrkálják.
Tolakodó kopogár. (Anobi um pertina x. Todten- Uhr- Poch- Bohrhiifer).
Tolvaj furdan cs. (Ptinus fur. Diebliolzbohrkiifer).
Büki<ös liajórág. (Lymex ylon navale ). A hajógy árakba n sok
kúrt okoz.
9. csnliul. l•'ckctc bogarai<. (11Ielanosomata. Schwar zkörpe r). Többnyire fekete, néha barna, ,„agy szU.rk:c, rendesen tartós életií,
ke~
mény kövek alatt sötét helyeken lakó közép nagysá gú bogarak.
Liszt rejtény . (Tenebrio 1/lolitor: JJle!tlkiifer). Sárga alakja az
ismeretes lisztféreg.
Ilalálo s biizge. (Blaps 1/lOrtisaga. acmein er Todtenkiifer). Régebben a halál hírnök ének tartottá k.
llomolii csorva vagy arapár . (Opatr um sabulosum. aemein er
Staubk iifer).
10. család. lzgouczfrW<. (Cantharidina. B/asen kiifer). Csápjaik
fonalszeriiek, 11 ízesek, fejök az első mellgyüriitöl nyakho z
hasonló rovátk a által van elkülönözve, fej és nyakpa izs a röptyü knél
kesken yebb, ez utóbbiak puhák , bőrnemüek, hajléko nyak, néhol
csak félig fedik a hosszúkás testet, mely esetben a hátulsó szárnyak hiányz anak. Ide tartozi k mindenek előtt az orvosi tekinte
tben oly fontos :
Hólyaghúzó izgonc z v. J(őrisbogár. aemein er Pflaste rkiifer ,
Spanis clte Fliege, 1/lelyet aeolfroy Cantha ris vesieal oriána k, Fabrici11s Lytta vesicatoriána/1 nevezett. Fényes zöld vagy kékesz
ökl,
gyakra n arany vagy réz csillámmal ékeskeclö testü 10"' hosszaságú,
fekete csápú, l\Ioszkaun át Szibériáig csaknem egész Európá ban
elterje dt, 1neglehetös nagysú gú is1ueretes szCp bogarak.
Röptyü i
finoman vonalozottak. A canthariclin legnagyobb mennyiségben
a
röptyü kben és a bőrben van, gyakra n már puszta érintése is hó-
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lyagot húz, 1niért is legtanúcsosabb keztyü s kézzel s álczásan
szedni
össze; a frissen gyiijtü tt bogara k mindenesetre erélyesebben hatnak
,

inint a sz{trítottak, inivel ez utóbbiak: ncclvök egy részét
kiizzac1·
júk., n1iért is őket rendesen eczetben vagy annak. gőzébe
n ölik:
n1eg. :Thíújus, Június hónapokban k:űrisfúkon s orgona Iilák.on
néha
elég gyakor iak, nzonban ne1n ininden vic1éken. Romlitsnak,
korhadúsnak: nagyon ki vannak. téve, rni Ptinus fnr, és Anthrcnus
inuscoru111 rovarok: rajtolt élödésétűl szárn1azi1t. Jól ltisztíritva és
szült:nyak:ú üvegbe jól bezti.rva, kiváltha azt k.evés ideig· forró
vízbe

úllítrn a meleg hatúsá nak tevők ki, jó darabi g eltarth atjuk őket.
Alkatr észeik Robi q u e t szerint : Cantha ridin; zöld merev zsír,
sárga folyéko ny zsír; húgysa v; eczetsav; vízben és borlang
ban
olvadó sárga állomúny; terimbeles sejtes szövet , vilanysavas kesrenyüleg. - Azon gyógys zerek, miknek készítéséhez haszná ljuk,
ezek : 'l' i ne t u r a e a n t h a r i cl 11111, e 111 p 1 a s t r u n1 e a n
t h a r id u 111, c1upla stru11 1 cuph orbii és taffc tas vcsica ns.
S:.iirlai izgoncz. ( Cant!taris siriaca ).
Közönséges nünüke . (11leloiJ prosca rabeus . 1llaiw11r111/1iifer ). A
múlt században víziszony ellen haszmilták.
II. csnlád. ~·nriigol<. (Xylop lwga v. Bostric!tida.. Borken kaferar tige).
A fák kérgei alatt, vagy a fös növények részeiben élnek, az
erdükre nlindcn bogarak: közt legkártéltonyabbak.
Betiiző szú, (Bostri c/ws typogr aphus. Gemeiner Bor!ten
ltiifer.
Bu clidru elwr ).
Fenyörágó tőn1!fe. (Styles inus piniper da. Bastkii fer).
Vöröslábú zsizsik . (Bruc/r ns pisi. Erbsen samen Rüsselk iifer).
A borsót '"ereti.
illagtári zs1tzsok. (Calctndra granar ia v. Sitophil1ts granar ius.
Schwa rzer Ifornw urm. l{orn!tiifer). A magtár akban sok kárt
tesz.
12. r.snliul. Ilosszúcsá111ialc. (Longico1'1li. Bockki ifer). Csápjaik igen
hosszú k, a test hosszát ne1n ritkán h.étszcr is lnegha ladják ,
rúgó
müszer cik crösek ; csakne1n az egész földön elvannak: te1:jedv
e.

Hös czi11c-:,ér. (Ccrautbyx vel Ila11unatic!teros heros. Eic!tenbock). Tölgyerdőkben.
Cser czinczér. ( Ceram byx cerdo). Cserfákon.
Cserző rágics. (Prionu s coriari us. Lederi ger Forstbo
ckkiifer).
11laró nyalwr . (Rltagiulll mordax . Beissen der Scl11·otboc/1k<if'er).
Tölgye kben.
[(utaló nyakar . (Rhagi wn inq1tisitor).
Faragó vészke. (Lamia aedilis. Zimlllermanscltozbock).
.A gyógys-;;. tud. ala1Juou.
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Galléros nyi/101'. (Saperda cai·charias. Chagrinirter Ifragenboclikiifer).
Ivelt tol'gomb. (Clytus arcuatus. Gebiinderter ZicJ'boc/d;iifer).
Nyárfa 11yi/10r. (Saperda populnea). A nyúrföt szereti.
Fe!Jyverzett karcsa. (Leptura armata. Bewaffneter Scltma/- .
bockkii{er).
Foltos harcsa. (Leptura 4-maculata). Fúkon, a növények kül-

mélyedéssel - kosárkával - ellátva. Fúlánkjuk két egymáson
fekvö, külröl bevúgott szúróból áll, melyeknek alapján a közös
kivezető inenet nyílik inindk.ét 1néreg1uirígybe, inclyek: elübh egy
páratlan méreghólyagban egyesülnek. A fülúnk nyúgodt úllapotban
teljesen cl van rcjtYc a test hátsó részében s önltényes izu1ok: által előre tolható és visszahúzható, utóbbi esetben igen könnyen

részcin élöc1nck.
3. csnlúd. llerelibognrali, (Ciclica. Rutulkiifer). Tcstölc többnyire

kiállított dolgozók aztún különféle munkúk tételére oszolnak. Némelyek az élelem beszerzéséröl s az építésről (Waehsbienen), mások az ivadék ápo!itsáról s a belháztartásról gondosko<lnak. l\Iielőtt

félteke alakú; csápjok testöknél rövidebb, alakjaik a növények
leveleire nézve igen kártékonyak.
Vérszélii zolllánylw. (Cltl'!JSOll!C/ct sangvinolenta. Blutrandiges
Goldhllnchen. B/attkii{er). l\Iezökön.
Füvi zolllány/w. ( Chrysomela graminis ).
Nyárfa zományka. ( Cltrysoll!ela pop nli. Pappel Goldhiinohen).
Zöld paizsda. (Cassida viridis. Griiner Schildliii{er).
Nellles paizsda. ( Cassida nobilis).
Veteményi soököncz. (IIaltica oleracea. Gell!üse Springhiinchen).
Kertekben, s szántóföldeken igen gyakori. A káposztaféléket igen
szereti.

U. csaliul. Jliitlcfi-lék. ( Coccinel/ida. /(ugelkiifer). Testük bóltozott,
íves, alul lapos; fejüket a nyakpaizs alit képesek bevonni; esápjok
és lábaik rövidek.
Hét po11tos böcle. (Coccine//a 7 punctata). Vörös röptyüi 7 fekete ponttal.
Huszonkét po11tos böde. (Coccinella 22 punetata.) Kénsárga 22
fekete ponttal.
~l:íso1lfü

remi. llá1·tyaröplícli. ( Hymcnoptera. Haulflilgler. Immen).

Jellegiik: A szi1jrészek harapók, szívók, 4 lu\rty1\s egyenetlen
nagyságú szúrny, kevés érrel; az átalakúlús tÚkéletcs.
l~sö csnl1l1l. Jlt'·hf1'.~l{·lt. (.c1piariac . .t1nthophilae. Bienen. Blunienwespen).
Jllézelü vag11 soeli<l méh. (Apis mellifica. JI011igbienc). 10-30,000
egyénbül álló társasitg·ban él. Egy ilyen kasméh áll G-800 lúmböl
vagy h e r é b ö 1 - Drolmcn -, 10,-30,000 dolgozóból, vagy nemtclcnböl, ( eluyo1norodott nőstények), s egy anya1néhböl vagy k:i-

rúlynéból -

Königin, W eisel --. A dolgozók egyenlü szárnyakkal

vannak. ellátva;

hosszú háro1nlchcnyü nyclvök szívásra szolg::í.l;

hátsó lábaik merev sertékkel vannak behintve s a belsö oldalon

eltörik, s ott 111aratl a szúrás helyén. Az ekkép 1ninden n1unk:ára.

a sejtkészítés elkezclöclnék, az üregnek. vagy k:asnak, inelyben
dolgozni akarnak:, ininden nyílásút -

az ajtót kivéve -

virágok

himporából cs gyantás anyagokból álló tapas7.viaszszal - propolis
-, melyet lábaik kosaraiban gyíijtöttek, szorgalmasan betapasztgatják s n falakat kisimítják. Ekkor kezdődik a sejtkészítés; az
erre szolgáló viasz az altest gyürüi közöl apró táblák alakjitban
izzad ki, s ebből készítik nagy gyorsasággal fcliilröl lefelé a hatoldalu függélyes sejteket, mit oly sebesen folytatnak, hogy egy
félláb szélességíi s egy lábhosszaságú, körlilbclöl 4000 sejtet tartalmazó sejt körényt 24 óra alatt elkészitnek. - A sejtek nagysága különbözö, a kisebbek a készlet és a dolgozók alakjai, a nagyobbak a herék s a legnagyobbak tonna alakra a 3-4 leendö
k.irályné sz{nnára. készülnek. A készlet sz{unúra. való sejtek: mézzel

töltetnek meg, melyet bizonyos hányás forma rniivelet által bocsátnak. ki 111agnltból, s ezt azt{u1 viasz fedővel bezárják. A mint altirályné elkezd tojni, mimlen dolgozó részérül a legnagyobb figyelem
tárgya lesz. Rendesen 46 óra mulva azután, hogy a királyné a
kasból a herékkel kiröpült, elkezd tojni, s pedig elöször is olyanokat, melyekböl dolgozók fcjlödnek. Három nap mulva m'íszik
ki az alak a tojásból, mely 5 nap alatt teljesen megnö, mire a
sejt a dolgozók által viasz fedéllel befcdetik. Hi1rom nap alatt az
alak bábbit változik át, mikor is selyem burokba szövi be magát,
melyből 7 nap nmlw mint tökéletesen kifejlett méh búvikki.
Az egész átvúltozási idöszak tehát 20-21 napig, a királynék
és herék kifcjlödése valamivel tovább tart. A dolgozó méhek szár111azására szolgúló tojásolt leraltása. után azon tojásokat rakja le
nagyobb sejtekbe, miltböl a herélt szúrn1aznalt s hár111at-11égyet a.

királyi sejtekbe,

melyből

a királynék

képződnek.

A királyné ke-

véssel ezután megclöglilt, s a kas az ifju k:irályné ldfejlöcléseig

anyaméh nélkül marad. A herék vagyis hímek a királyné terinékenyítéseig a kasban maradnak. Ezután -- többnyire Augusztusban
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ittszfüjiik, nymjük a sárga viaszt - Oera flava. Gelbes
W a eh s, mely meghiilvc merev, kissé tapadó, melegen kézhez
ragadó, hidegen törékeny, mézszagÍt. F<\jsítlya 0,960. Azon szerek,
111clyeknek. alkatrészeit Icépezí, k.övetlcezök : _Ceratum citrinum et

kezdöc1ik: a herékk:eli csata, lnik:or is n1inden hín1et, inint ezen-

túl többé nem használhatót, a dolgozók megöldösnek s a kasból
kihánynak. A fiatal anyaméhek az ifju raj egy egy részével kirajzanak. az anyakasból, hogy 111aguk 1\j társasllgot alah:itsanak; egy

f'uscun1, ccratun1 ad Iabia flavn111. Eu1pl. cantharidn1n, empl. conii

rdsz azonban a tern1ékenyített királynéval télen át a köpűben inarad s télen út lnind n1agát, lnind az ivadékot a lnézk.észlettel táp-

maeulati, emplast. cliaehylon compos„ empl. fuscum, empl. de galbano crocatmn, do meliloto, hydrargyri, oxycroeettm, ad rup-

hllja. Az anyaméh Novemberig folytonosan tojik, ekkor felbágy
vele s tavaszszal újra 1negk.czdi, tnég pedig sokkal crüscbbcn mint
tc;Ien, ugyhogy húro1n hét alatt gyakran 12 czeret is tojik. Egy
anyaköpü egy év alatt gyakran 3-4 rajt ereszt. Gyakran az öreg
anyaméh húzódik ki követöivel az anyaküpübül s birodalmát leányai egyikére hagyja, azonban gyakran történik az, hogy a fiatal
anyaméh válik el, melyet aztán küvctöi királynévá választanak, s
vele új túrsasitgot alapítnak. Egy kQpü néha 20 évig is szolgál,

tnrUs. Ungvcntum aro1naticun1, basilicum , citrinum 1 jnnipcri, populeum, s végül belőle készül n viaszolaj, oleum cerae,

Wachsöhl.
A sárga viaszt vízzel megpermetezvc fchérítvén, nymjük a
fehérviaszt, ccra alba, 'Vcisses Waehs. Ez keményebb,
törékenyebb mint a sárga, szaga is gyengébb. A gyógyszerek,
melyekhez allrntrészül szolgál, következők : Oeratum cetaceum,
ccrat. ad labia rubrum. Empl. saponatum. Ungtum plmnbi aeetici,

azonban változó ne1uzedékek:nck. Szükséget szenvedö rajol~ gyak:ran n1ús idegen rajok:ra csapnak, s azon esetben, ha azok.at legyő

pomac1inu111, shnplex.

zik, készlctöket kirabolják. Igen figyelemre. méltó azon körülmény,
iniszerint úgy látszik, hogy ugyanazon kas 1néhei is1nerik egymást

s a közibük betolakodó idegeneket vagy a szökevényeket teljességgel nem türik. Szinte úgy nem tiir a királyné maga mellett
n1ltsikat; akúrhányan volnának:, egy a többit kiüklözi. I-Ia azonban
a raj elveszti hirálynéját s n1úsikrn szert ncn1 tehet, a· 1nunka
azonnal inegsziiuik, s ezen csapás iniatt az egész n1óhsereg elszéled.
A 111 ez és viasz gyógyszertúrainkha n inint fontos gyógysze-

rek szerepelnek. - Azon tiszta, világossárga átlútszó mézet, mely
n sejtből 111agától f'oly ki , szín 1u é z ne k. - in el v i r gin e u 111.
Jungfer honi g - nevezzük. Azt pedig, melyet a sejtek kisnjtolási.'tból nyeri.luk, nyers n1éznc k, - m el com n1 unc vel
crudu111, G·o1neiner IIonig - híjuk; ez 111ár sárgabarnaszínü, sokszor nem egészen tiszta, íze kevésbé keclves, s a tor~
kot kellemetlenül karczolja ; gyógyezélokra csakis akkor alkalmazható, ha clűbb vizzel gyenge tiizön főzzük, felületéről az oda
gyiilö_ habot leszedcgetjük. és slírü szörp üsszcállásitig hefözvén,
Hanellen átszü1jük, 111ikor is tisztított 111éz - u1cl depuratu111 vel 1nel clespu1natun1 - nevet nyer. A gyógyszerek,
melyeknek készítéséhez használjuk, ezek: i\Iel rosarum. Oxymel
Electuarium aromaticum,
acruginis, colchici, scillac, simplex; clect. aron1at. e. opio, elect. lcnirivum; E1np1astr. anglieanum; Liquor vulnerarius acidus Theclenii.
Ha a méztől kisajtolits és vízben főzés által megszabaclitjnk a
sejtet vagy is sonkolyt, és azt tiízön hevítve , a folyóvá vált részt

•

Földi pöször. (Bombus terrest1·is. Erdhu1111nel). Ezek is társaságban élnek , melyek azonban őszszel feloszlanak, mind elvesznek,
kivéve a termékenyített nőket, melyek zuzmók, mohok alatt telelnek s tavaszszal ítj társaságot alkotnak.
/{övi pöször. (Bombus lapiclarius. Steinhummel) , és
/{crli püs:::sür. (Bonibus horloru1n. Gartcnltunnnel), ezek is társaságban élnelc. A n1agánosau élölc közé tartoznalc.

Fará!IÓ górajk. (1llegac!tile ligniseca).
J(eztyüs ·vir/w. (Anlhidium manicatu.m. Breitbaucltige Bliit!tenbicne).
llosszúcsápú bújcsáp. (Euccra longicornis. Gc1ncinc Fühlcrbiene).
Barna biizér. (Os1nia {usca. Braune Erzbicnc).

Lir1cti szírmáuy. (ll!flaeus arbustorum. Sc!tmalbicnc).
Rozsdaszínii hétszín/w. (Dichroa ferruginea. Rostfarbige Blutbienc).

z.

csnllul, Dnr:h:sft''.IÍ'li. (JTcsparia.

llrcspcnarligc).

T~írsnsií.gban

élnek , mindmncllctt is, noha szinte mint a méhek egy törzsanya
által alapíttatnak, inkább köztársasági szellemüek mint a méhek,
államuk inkább rabló, mint. iparos úllam; rabolnak gyümölcsöt,
húst s a méhektül mézet , mire különösen a lódarázs igen vágyik.
J(üzünséges darázs. (Vespa vu/garis. Gemeine lVespe).
Szitári darázs. (Vespa crabro. Ilorniss).
Közönséges a/kár. (Polistes gallica).
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3. csal1id. llaugyafrl<\k, (Formicida. illyrmicida. Formicaria. Ameise11.) llfindnyájan társaságban élnek, szárnyas hímek és nöstényekböl s szárnyatlan nemetlenekböl állanak. Faüregekben, kövek
alatt, fa darabok s )evelekböl készített hangya fészkekben - hangyaboly - foknak. Edes növényi vagy állati nedvekkel, gilisztákka!
hernyókkal, vagy állathússal táplitlkoznak. Hidegebb éghajlat alat;
téli álmot alusznak. Bábjaik - rosszúl hangyatojásnak nevezve a fülmilék keclvencz eledele. Gyógyszerül a vörös hangyát hang,yasav tartahna n1iatt hnszn~tlták:.
'
Vürüs hangya. (Formica rnfa. Rothe Ameise). Gyógyszerkönyvünkben benn van ugyan még, de k:ikopófélen.
Sárga lwngya. (Formica flava. Gelbe Ameise).
Vörös hengye. (illirmica rubra. Rothe íllirmilce).
Európai csonliány. ( illuti/lci europciea. Gemeine 11fotille ).
Vérfarú bú bár. (S colia haemorrltoidalis ).
4. csallid. l'ürkrszfi-li·k. (lcltnewnonidae. Schlup{wespen). Tojásailrnt más rovarok ahtkjaiba s btíbjaiba tojják, lábatlan alakj,;ik
aztán 1uás Allatok:on élősködnek; vannak: olyanok is, inelycl~ a
gubonezok vagy más fürkészek alaJ;jaiba tojnak, ugy hogy egyik
élödi a másik élődin táplálkozik, mi által a mivelés alatti növények.re igen hasznosak..
Fenyítő fürkész. (Ic/meumon castigator).
Vívú fürkész. (Iclmeumon luctatorius).
Téglavörös meselény. (Opl!yon htteus. Gelbe SicltelbauchScldupfwespe ).
Tüntető berecz. (Pimpla manifestator. Grosse LangboltrerScltlupfwespe).
á. csahit!. Gubouczfi-lrl<. (Cynipida. Gallwespen). Tojó csöveikltel n1egszúrják a zöld növény részeket s a n1egszúrt helyre rakják tojásaikat, hol is a szúrt helyen túmaclt nagyobb ingerre erő
sebb ncclvtolúh\s következtében, különféle kinövések - gubacsok
- tán1a<lnalt, inelyek: aztún csersav - acicl. tannicun1 - és
g:1bacssav - accid. gallicun1 - tartaln1uk. 1niatt, részint
mint fontos gyógyszerek:, részint mint festanyagok, s a tinta e()'yik
lényeges alkatrésze nevezetes szolgálatot tesznek.
b
Festő guboncz. (Cynips gal/ae tinctoriae]. Kis Ázsiában a
festő tölgyröl - quercus infectoria - · szedik. A török gubacsn a k - gallae turcicae et tuberosae- legjobb faja az
aleppói.
Tölgyleveli va!ly cserguboncz. ( Cynips quercus folii. Eicl!enb l att-Gallwespe).
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Csipke vagy rózsa guboncz. (Rhodites rosae. Diplolepis rosa.
Rosengallwespe ).
6. család. Zöhrrfrlrk. (Tenthredinida. Blattwespenartige). A nöstény tojó csöve nem igen ér ki a hasgyüriikbö!. Alakjaik a hernyókhoz igen basonlitnak, leveleken élnek; a tökéletesen kifejlett rovarok: virágokon, levelek.en ; igen 101nh:ik. Az erdőkre igen lrártékonyak.
Fekete zöhér. Tenthredo nigra.
Fenyő zöhér. Lophirus pini.
l'-állozó !tenyész. Ci1nbex va.riabilis.
Rózsa erdenyész. 1~1;loto1na rosae.

llarmatlik re1ul. l'iklrnly1·ö11lícl1. (Lepidoptera. Sclunetterlinge).
A száj részek szívók, hosszú henger-nyelvvé kinőve, 4 egyenlő,
egészen vagy részben pikkelyekkel fedett szárny; az átalakúlás tökéletes.
1. csnlátlcsoport. PillnugOfC!él;. (Papilionida. Papilionen). Csápjaik többnyire fonálszeriiek, végükön megvastagodva; szárnyaik
nagyok; testük karcsú; hernyóik gyakran tüskések.
Latonia esilléi'. (Argynnis latonia. [{/ciner Perlmutterfalter).
Hátsó szárnyai apró ezüst foltokkal.
Aglája csillár. Argynnis Aglaja. Grosser Perl11tullerfalter).
Bogáncsi szöglencz. ( Vanessa cardni. Distelfalter). Igen közönséges.
Atalanta szöglencz. (Vanessa atalctnta. Admiral).
Gyász szöglencz vagy csaláncz. ( Jranessa antiopa. Tra.uerlllantel).
Nyárfa enyhész. (Limenitis populi. Pappelfalter).
Szivárvány színék. (Apatura fris. lrisfalter).
11/egera szemük. (Hipparchia 11tegaera. illegiirenfalter).
Dámon boglárka. (Lycaena v. polyommatus Damon).
[{ürnyezett fari<ály. (11Ielithea cinxia. Cinxia. Schaehbrellfalter).
Apolló vérpety. (Doritis /. Pamassius Apolló. Apollófalter).
2. csali11lcsopo1'!. Allrnuyi pikkelyröpük. (Crepnscularia. Spltingides. Abendfalter). Testök köpczös; szárnyaik keskenyek; nappal

csendesen ülnek s csak naplement után röpiilnek, még pedig hangos dongftssal, virág-nedvet szinall:.
Fagyal szender. (Spltinx ligustri. Rainwciden-Sehwiirmer).
Halálfej1l vagy koponya boszor. (Sphinx s. Acherontia atropos.
Todtenkopf).
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Szulák szender. (Sp/tina; eonvolvuli. Winrlensclt wiirmer ).
Füteji al/wnyász. (Spltinx s. Deilcpltilct eupltorbiae. WolfsmilcT1Scltwiirmcr).
Ga/ambfarkú pödörnyc. (Elacroglossa stcl/atanun. Taubenscltwanz).

Gabona moly. (1'inea gtanella. J{ormnotte). Gabnatárakban

igen kártékony.
Liszti liszlw. (Aglossa farina/is. 11Icltlmottc). A lisztben tanyáz.
Vetési söprilw. (Scopula frumentalis. Saatrnolle). A gabonában

kártclkony.

llárs sziirktllény. (Snlerinthus tiliae. Lindenscluottr1ne1·).
!lléiwlakú szitkár. (Scsict apiformis. Bienenförmiye Sesia).
3. csnlüd cso11ort. l;jjcli 11iklrnl)TÖpücli. (lleterocera. Nocturna.
Naehlf11lter). Alkonyat után repiilnek. Hernyóik 10-16 lábúnk.
Selgmérfélék vagy soövönezök. (Bombyeida. Spinnerartigc).
Szeder selyniér. ( BonibJ/X 11iori. Seidcnspinncr. Seidcnscl11nct~
tc1·/ing ). A selyem szövetet - tafota - angol tapasz készítésére
·
használjuk.
Nagy pávaszem. (Satarnia pyri s. Pavonia major. Grosses
Nachtpfaucnauge). A pohókfélék számos fr\jai ercleinkre s növényeinkre igen kártékonyak. Ide tartoznak:
Búcsús poltók. ( Gastropaclta processionea. Processionsspinne1·)
Tölgyfükon.
Gyiírlís poltók. (Gastropacha neustria. Ringelspinner). Erdők
ben, gyihnölcsükhen.
Tölgy poltók. (Gastropaclw qucrcas. - Fenyü poltó/,, Gasil'opaclta pini).
Pasztitó {arág. (Cossus ligniperrla. Weidenboltrcr).
Apácza gyaponcz. (Liparis monaclta. Nonnenspinncr). Fenyves,
tölgyes és gyiimölesösököu.
f(ülönböző gyaponcz. (Liparis dispar. Versclderlengeschlccltti!Jer !Vollspinner).
.Jegenye villafark. (llarpyia vi1111/a. Gabelsehwanz ).
Vetési inezöngy. (A,qrotis segcl11m. Wintersw1tc11lc).
- Fiioi kérgecs. (Xy/ina graminis. Graseule ).
Fenyves gurrlacs. (1'raehea piniperda. Föhreneule).

Ncgyc1!il1 rc111!. I!.éti·öpiíel1, (Diptern. Zweifliigler. -

Szájrészök szivo , az ormány alapján két lappal (Tastern); átalakúl:ísuk tökéletes; többnyire két átlátszó szárnynyal, a hátsó
szárnyak helyett két súlyegyenlítövel vagy billérrel (Halteres,
Sehwinger) ellátva.
1. csnl:'ulcsoport. SZiinyogfi-Iéli. ( Cnlicida. !lliickenartige).
Közönséges szúnyog. (Cnlea; pipicns. Singmüelw).
l{erli tipoly. (Tipula oleracea. Gartcnschnac!w).
l{crti csesz/e. (Bibio hor/ltlanus. Haarmücke).
l{olumbáezi légy. (Simulict maculata. · f(olwnbaczcr 1lliicke ).

Szerviában Kolumbáez község moesáros vidékén Májusban, majd
ismét Julius és Augustusban oly temérdek súmmal mutatkozik,
hogy szinte felhőket képez, s egész marha csordákat megtámad,
s azolcnak. orrait, füleit annyira 1neglcpi, s fájc1aln1as·szúrásai által

oly dühbe hozza, hogy sokan bele döglenek.
2. csnl:'ulcsoport. llolhaféh'I<. (Pulicida. Flolwrtigc).
Hözönséges bolha. (Pulcx irritans. 1llensc/w11flolt).
Fúró bolha. (Pulex sw Sarcopsilla sw Dermatopltilüs pencll'a.ns. Sandflolt). A bör alá befúrja s ott kis diónagyságúra fel-

fl\ja magát, s ezért fájdalmas és veszélyes fekélyeket okoz .
3. csnlá1Icso11ort. Uossz1i orrmányirnl<. (Tanystomata Langrlisslcr).

l{ü;::,önséges szindisz. (Euprepia caja. Gcnicincr Biircnspinner).

Hernyói csak.nem Inindcn növényt pnsztitnak.
Fiivi lélmc. ( P syclte grmninel/a. '. Grassackspinner ).
Alma lokász. (Tortria; pomana. Apfelblattwieklcr).
Zöld iloncza. (Tortria; viridana. Káposzta Velemér. illamestra
brassieae). A káposzta fajokon és salátán.
Szücs 111oly. (Tinea pellionella. Pelzmottc, Pelzsc!tabc). A prémes bőrökben.
Ruha 1110/y. (1'inca. sarcilella. [{/e/dennotte). A ruhákban s kitömött állatokban.

Legyek.

Fliege11).

1

l

Szitárfé/c lwpzsár. (Asilus Cl"ltbroniformis. Ilornissiinltlic!te
Raubfliege).
Nagyobb czincz1ír. (Bombilius major. Grosse Schwebfliegc].
Iloss.-;,úorrú ucuics:;,trina (!ilc1nestrinci lonyirostí·is).
Marha pücsik. (1'abanus bovinns. Pferdebrcmse]. Fájdalmas
szúr::lsai ~i.ltal a harmok.nak: igen alkaln1atlan.
4. csnlá11cso11ort. Snj:'1tlngos lcgyck. (!>luscida. Ilausfliegenartigc).
Házi légy. (Jlfosca domestica. Hausflicge].
Dög légy. (11fosca caesar. Goldfliege. Fényes aranyzöld].
Dongó légy. (!>Iusca vomitoria. Breclt orler Brmnmfliege]. To-

jásait húsba rakja s e tekintetben alkalmatlan.
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· J{özönséges húsoncz. (Sarcophaga camaria. Genieine Fleischfliege). Pondrói húsban élnek.
Vad gyelme. (Tacltina ferox. Wilde Sclinellflicge). Alakjai
hernyókban élnek.
5. csnládcs. Jlögölyrrlék. (Ocstrina. Bremsen. Dasselflicgcn].
Ló bögöly. (Oestrus cqui. Pfcrdcbrcmsc).
Alarha bögöly. (Oestrus bovis. Ocltsenbremsc).
Jult bőgüly. (Ocslrns ovis. Sclwfbrcmsc).
6. csnlátl llábucmzök. (Pupipara. La.usfliegen. Coriacca].
Ló csimbc. (Hippobosca cqninci. Gemeinc Pfcrdelaus]. A lovak liegyékán élödik.

Közönséges acsa vagy szitakötő. (Libellula vulgata. Gemeine
Libelle).
Lapított szitakötő. (Libellula depressa. Nidergedrücltte Libelle).
Rozsdaszinii szita/;ötö. (Libcllu/a ferruginea). Igen szélesen
Spanyolhontól Jáváig - el van tm:jedve.
Nagy lwsszány. (Aesclina grandis. Gemeiner Grossbold].
Sziíz le/;e. (Agrion virgo). Hegyesebb tájakon.
2. csnliul cso1rnrt, fü\ri•szek. (Ephemerina. Ilafte. Eintagsfliegen).
/{özönséges kérész. (Eplte1nera ·vulgata. Genteine Eintagsfliege). Alakjaik szarvakkal s a ragac1om!my megfogására s a folyamok iszapos partjain üregek vájúsúra erős felső ajkakkal vannalr ellátYa. A rovarok: k.özt egyedül ezek: vedlenek, iniclön 3 évig
tartó alak állapot után burkaikból kibírnak 1 s néha esténként oly

Ötötlili rend, Reczt•sröl'űeli. {Neuroptera. Nelzflügler).
Harapó szájrészekkcl 1 többnyire 4 egyenlő átlátszó reczés-eres
szárnynyal és tökéletes átalakúlással.
Ezen rencl közvetítő gyanánt áll a magasabb és alacsonyabb
k:épzödésü rovarok: k.özt, szárnyk:épződése szerint egy részt az

acsákhoz' más részt a pillangókhoz, teljes átalakúlását s alak és
báb állapotban legtöbbjeinek vízben tartózkodását tekintve , különösen a legyekhez húz.
1. csnlátl csoport. Tcgzérfrlrl<. (Phrygancida. Triclwptera. Frül1li11gsfliegen).
Nagy tcgzér. (Phryganea grandis. Grosse Frühlingsflicgcn].
2. csnlád csoport. l'átyolknfclék. (llcmcrobina, Planipennia. Plattf/üglcr).
Gyöngyszínü fátyolka. (Hemerobius per/a. Gemeine Florfliege
Landj1t11gfer).
Hangyász ltangya/es. (Jllyrmecoleon formicarius. Amciseizlöwe).
Szennyessárga nyálany. (Sirtlis lularia. Gemeine Schlammfliege).
f{igyófejü nyalwncz. (Rapltidia opliiopsis. Sc!zlangenköp{ige
J(amee/lialsfliege).
ll!agyar aszlta/áf. (Ascalaphus lrnngaricus. Scltmetterlingsbold). lliehádia táján.

llato1lik rend. Egyenröl'űek. {Orthoptera. Gradfliigler).
Szájrészeik barapók, az átalakúlás tökéletlen, többnyire 2 pár
egyenetlen kevéssé erezett szárnynyal.
I. családcsoport. Acsnfélék. (Libellnlina. Libellen. Wasserj11ngfer11),

nagy inennyiségben jönnek: k.i a vízből 1 hogy'"Unnak: felszínét csak:ne1n egészen ellepik, egyszer p~írosulnak. s nehány óra mulva el-

halnak a nélkül, hogy ennének. Különben gyöngéd középnagyságú rovarok. Közönségesen ti sz a virág n a k neve~zük.

3. csnliul. Tcrmcszf/,i<\k. (Termitida. 7'crmiten]. Afrika s Amerika· heves égalja alatt nagy társasiígban élnek; a síkokon alapjában óü-60 láb tmjedelmü s 12-15 láb magasságli igen crös
kunyhókat epítnek mészből, s azt saját testökből elváló ragaszszal
foglalják össze ; s erdős vidékeken a fákat sőt a faházak gerendáit is belitlröl összefurdalják a nélkiil, hogy kiviilröl észre lehetne
venni , s ezen éplUctek. aztán kis r:ízkódtatásra is összeo111lanak. s
igy gyakran országos k:árok:at okoznak:.

Harc;;,os ter1nesz. (Ter1nes fatalis. s. bellicosus. Rontó ter11iesz.
Termes destrnctor).
4. csnliul. Táltorfé!i\li. (Jllantidea. Fanglzeuschrecken). Ezek közöl nálunk honos az

lÍjtatos tá/lor. (1llantis religiosa. Gottes-Anbeterin). Közönséges és igen fahínk.
5. csohitl cso11ort, Sáslrnfi.li•k. (Acridina. Feldhcusclzreclien).
Vándor sáska (.ticrüliuuz. 11iigralort1t1n. lVanderheusc!tteclie].
Valódi hazt'tja tatárország , nyugotúzsiának. és észak:afrikának: log„

retten több csapása, honnan gyakran felkerekednek s ritkábban
hozzánk is elhatolnak, s igen rövid idő alatt sivataggá tarolják le
a legdúsabb mezőt is, hová ]eszállanak.
6. csnl:id csoport. Szökcscfi\lék. (Locustina. Laubheusclzrecken).
Hátsó lábaik hosszúk , ugrásra alkotvák.
Zöld szö/;cse, (Locusta viridissima. Grilner Graslzüpfcr). Igen
közönséges.

7. csnlad, Tiicsökft\lek. (GrylliM. Gmblteusc!ii'ecken).
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Jfezei tilcsök. (Grillus campestris. Fe/dgrille).
Házi tücsök. (Grillus domesticus. Ilausgrille. Heimchdn). Házainkba is behúzódik s éjjeli ezirpelése miatt alkalmatlan.
f{özöuséges áslw. (Gryl/otalpa v11lgaris. Ge1nei11e 11/aulwm'f!Jrillc. 11ckerzverre), kertekben és inezököu kártékony.
8. csaliul. Oll:irfi.I<'k. (Forficulinct. Dcrlllatopterct. Labidurida.
Fdc/wrflüglcr).
Fiilbclllászó alfa. (Forficulci ciuricularia. Gellleiner Zangenafler.
Ohrwur111). Csak esetlegesen juthat be a fülbe.
9. család cso11ort. Csotimf<'h'l<. (Blattida. Scltctben f{alwrlaken).
Heleti csótán. Svábbogár. (Blatta. Periplanelci orientalis. Gemeiue Schabe. f{akerlak). Sötétbarna , világosságot kerülö, futós
e.s falánk éji állatok, kiilönösen nagy városokban a konyhákban
gyakori , különben igen el van terjedve.

Vértetii. (C!dnoze111·a lamiginosCt). Gyiimölesfákon.
5. család. l'iri'lifW•l<. (Coecina. Sc!tildliiuse). A hímek· szi1rnyasok:, .a nőstények szárnyatlanok, alakjok félteli:édc(l, lttalak:úlásuk:
tökéletlen. Legtöbben a forró földövön laknak, állandóan növényeken élüdnck, s e n1iatt ha erősen 111cgszaporoclnak., gyakran kártékonyal~, azonban igen becses festauyngok.at szolgáltatnak.
Valódi plrék. (Coccus cacti. Coe!tenille). A hím sötétveres,
szárnyai és fara hegye fehér 1111 hosszú; a nös_tény sötétbarn~, fehér porral behintett, rövid fark.hegye fehér. Eredeti hazája l\Icxico; majd St. Domingo, Algier s Spanyolhonba Kadixba is elszárnu1zott, hol a pozsgár vagy 1G:t1ctuszféléken, minők Opuntia vulgnris, Opuntia eactus, Opunt. eochenillifora és Opt. tuna élödik.
l\Icxicóban 1526 óta is1nerik, s ezért egyikévé vált azon ország
legfontosabb árnczikkeinek. A nőstényeket az Indusok vagy összegyüjtik, vagy sajilllag e végre szolgáló ültetvényekben tenyésztik.
í\Iivel az esőzések idején szétmászkálnak, az ültetvényekben azon
kaktusz leveleket, melyeken a pirékek tanyáznak, letördelik s
mindaddig házaikban tartogatják, mig az idü meg nem enyhül, ekkor ismét k:iviszik. a szabadba, hol is azolc aztán csakha111ar elszaporodnak. l\Iivel egész élctölc az átalakúlás ocla szán1ításával csak
mintegy G hc!tig tart, ilyenképen egy év lefolyása alatt több nei':zedék támad. l\Iinden egyes nemzedék életc!nek vége felé összegyi\]·
tik ökct , forró vaslemezen megölik - melynél a fcstanyagból semmit el nem veszítnek - s kereskedésbe viszik s vagy úgy alkal1nazzt'1.k, innhár elég ritkán n1int gyógyszert, k.öhögés, vizelési nehézség sat. ellen; vagy a mi gyakoribb alkalmazásá: gyönyörü szop
biborvörös festéket kar m int készítnek belőle.
Lali/;a pirék. ( Coccus lacc!I. Gummi/aekseltildlaus ). Keletindiában a figefa az Aleurites laeeifern és más fák fiatal hajtványait
szurkálja meg, mikor is a rovar körül egy sürü folyadék a lakk a gyanta, resina laccae, Gummilack, gyül össze, melyet aztán
összeszednek.

llete1li11 l'Cllfl. Félrö11iíek. (Hemyptern s. rynclwta. Halbflügler.
Schnabelkeife).
Szójrészeik szívók, álllrnpesaik lap nélldiliek , átváltozásuk
vagy tökéletlen, vagy épen nem is változnak át.
1. csal:i1l cso11ort. l'öl!li l'•losliál<. ( Geocores. Landwanzcn).
Ágyi poloska. (Ci1nex sen Acantltia lcct11/Mici. Bettwctn>e). Ismeretes büdös és alkalmatlan rovar.
Vérfarú sátoncz. (Rcdnvius lwemol'l'ltaidalis). Az ágyi poloskának ellensége, hanem maga még keményebben csíp.
2. csaliulcs. Vízi l•olosluil1. (Ilydrocol'es. Wasserwanzen).
Közönséges uszha. (Notonectct glauca. Gemciner Rückensc!twim111er).
Ila11mszíníi bukály. (Ncpa cinerea. Grauer Wasserscorpion).
Tavi vízilnérnölc. (Ilydronlelra lacustris. Genieinc Rudcrivanze).
3. csalá1lcso11ort. Kab1ícznf<'li>l<. (Cicadina. Zi1'pen).
Közönséges tajtoncz. (Ap/t„oplwra spuuw.ria).
~Ianna lwbócza. ( Cicada ami. J1lannaeschencicade ). Déleurópa
tartományaiban - Oalabria - diszlö körisfökon okozott szúrúsa
következtében kifolyó s a légen megkeményeclő neclv adja a gyógyszeriil használt mannát.
A1nerikai fényész. (Fulgora laternW'ia. Lafcrnt1·iiger).
f(ö„is kabócza. (CicadCt fraxi11i. Escheucicade).
4. csnlátlcso110rt. Lereli•szföli>I<. (Apltidina. Blattliinse).
Rózsa leve/ész. (Aplds 1'0sae. Rosen-Blattlatts).
Nyár levelész. (Pempldgus bursarhts), Nyárfákon.

J„eng!fcl piték. (Coccus seu porp!tyropltora polonica. Polnlsclte

Sc!tarlacltlaus. Polnisclw oder deutsclte Cocltenille, Joltannis-Blut).
Tojúsait a tartó s szik 1ár - Se!eranthus perennis - növényre
rakja, s a valódi piréknek Európába hozatala elött igen nagy
becsben volt.
Jlan11ci piré/i. (Coceus manniparus). A sinai hegy környékén
clíszlö Tamarix mannifera ágait fiuja meg, honnan aztán manna
szokott kifolyni; ez volt a zsidók mannája;
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6. csnli'ulcso11ort. Tetűfí.li•I<. (Pedicu/iui. Liiuse ). Az emberen következő iiégy fnja tenyészik:
FejteW. (Pediculus capitis. I{opflaus). Szürke, körte alakú tojásait - serkék - a hnjszálakra ragasztja, ltülönösen gyakori gyer~
n1ekekcn, tisztútalan öreg egyéneken.
Ruha tetü. (Pediculus vestimeuti. Kleiderlaus). Világosabb és
kesk.enyebb niint az előbbi, a ruha rúnczaiban tartózk.oc1ik.
Sorvadók tetve. (Pecliculus tabesccutium. Laus cler Ausziiltrenden ). Csak. a tetükórnak: - Phtiriasis, Lüusesucht - nevezett
betegségeknél jön elő, mikor is a bőrön képzödö pikkclyekben hihetetlen mennyiségben mutatkozik.
Lapos !etil. (Pediculus pubis s. Phtfrius ingvina/is Filzlaus).
Kiv<ilólag a szemérem részek szőrében tartózkodik, ritkábban a
szalu\l és szemöldökön; a tetüfélék mindnyújan igen szaporúk.

gyobb hasdúczba összesül. Érzékszerveik: a sze1neken kivül isn1eretleneh:. I{ét ne111re úgy lútszik_ n1inclan11yian elvannak. kiilönözve,
nen1nélkülit ecldig nem is1ucriink:. A szaporodií.s tojúsok:, ritkftn
élőt szülés :íltal történik, a legtöbben egy év folytán többszöri és
gyakran ismétliidü tcnyészésre képesek. Az újszülöttek többnyire
:\Handó alakban kerülnek ki a tojásból s többször vedlenek addig
inig inegnönell-. Lcgtöbbjeik. ragadozó állatok., s a méregltészülékek:
egyetlen osztúlyhan sem oly gyakoriak s aránylag oly hatályosak,
111int ebben. Az e111berrc nézve iuinden haszon nélküliek, söt legtöbben alkahnatlanok, sőt nén1elyek inéregk:észületök. miatt a n1elegebb tartományokban veszélyesek is. Egészben véve mintegy
1200 fajt ismernek. Ugy látszik, hogy az ősidőkben a rovarokkal
körülbelül egy idejüleg léptek fel.
Első

lletedik osztály. l'a11kú11yol1. (Aracltuida. Spinuentltiere).
Szúrnyatlan 8 li1bú ízelt állatok ; fejük és mellük egy darabbá
összenőtt s négy pár lábuk cbbez van illesztve; fejükön valódi csápok, - s altcstökön lábalakú függelékek nincsenek. Testük különben n;gyobb részüknél két fö részre különithetö, ugymint fejmellre
- Ccphalothorax - és altestre. Bőrv{1zuk többnyire puha, hőr
szerü, ritkábban szarnféle ke111ény; 1najd n1eztclcn, nutjd cgyeS
sertékkcl, majd szőrrel siiriin fedett. A szájrészek nemcsak igen
_. eltérő alkatúak'· hane111 alak: és n1üködés tek.intetéböl ne1n ritkán
egészen más szervekhez hasonlitnak. A felső állkapocs és rágonyok
k.evésbé rágó, n1int inkább a préda inegragadására szolgáló miiszerek. Sze1nük 111indig egyszerü, számuk: 1-12 ltözt vúltozik,
leggyakrabban 8; helyük igen változó. Altestük többnyire kocsányos (gcstielt), s puha tekés tömeget mutat, gyakran minden nyoma nélkül az izgyüriiknek:, ritkúbban világosan gyürüzött. A tápcsatorna egyenes irányban fut le a szájtól a végbél nyílásig, azonban gyakran mellék tömlökct képez, mint szinte vakbélszerü függelékeket, melyek valószinüleg a máj szerepét viszik. ..(iz eclényrcndszcr egészben véve még ·k.cvrissé, többeknél épen nc1n ismeretes. Központi szervül egy egyszerü hát e cl én y egy több gyomrocsú üteres szív szolgúl, 111cly a színtelen vért óldalnyilások:on veszi
fel és nyílt végén önti k:i. Légzési szervíil légcsövek - trachcac szolg:\lnak, csak némelyeknél - pókoknál - találni tüdőtömlüket.
Idegrendszerük majd egy agygurnóból és egy hasdticz h\nczból áll,
majd minden ideg csak 2 nagy dúczba, az agyacsba és egy na-

re111l. l'ókol1. (Araneida. Spinnen).

Altestök nincs ízekre osztva, tojásdad vagy tekés, a fcjmellel
vékony nyél Mtal függ össze, az alfel mellett fonó készülékkel, 2
vagy 4 légjukka!.
1-sö csnl:itl. P1ikffü\Jc. (Araneina. Spinnen).
Vakoló szönyegész. (1llygale v. Cteniza cementaria).
1'arenti likcics. (Lycosa tarantula. JVahre ocler apu/ische Ta.-antel).
Fekete lejti!w. (Salticus scC1Zic1ts. IVeissbinclige f{atzenspinne).
Úti kötér. (Thomisus viaticus. Ifrabbenspinne).
Házi vagy köz.ünséges ]JÓlí. (Aranea s. 1'egenaria donieslica.
Gemeinc !Yinkelspinne).
[(eresztes pók. (Epeirci diadema. [(reuzspinne).
Vizi lieczér. (11rgironeta. aquatica. llrasserspinne).

Dlits.011ik l'Cml. Gyiil'iíuyfélék. (Ammlata - Pedipalpi Latr. - Ge1·iugelte).
Fej és mell összenőtt; altestök gyürükre osztott. Állkapocstapjuk igen nagy, ollóban végződik; 6, 8, 10, vagy 12 szemök
van, kettö a mellh:ít közepén, a többiek oldalt. 4 vagy 8 tiidő
tömlö által légzenek, melyeknek ugyanannyi légjuk felel meg, légcsövek. hiányoznalt; testfcdczetük. csak neu1 szaruszerü. Csak melegebb tartományokban lakó nagyobb pankányok.
2. csnliul. Scorpióféli!k (Sco„pionida. Scoipionartige).
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E1trópai scorpió, (Scorpio curopacus. Europüisc her Scorpion).
Olaszhon, déli E'rankhonban. ]\fost csak röviclen említve, hogy a
Harmadik rendben, melyet a Scorpió pólwh. (Solpiguna . J(icferspinncn. Scorpionsspinncn), s a
Negyedih rendben, melyet az Álscorpiói<. (Pseudosc orpina.
Afterscorp ionen), és az
ÖVidik rendben, mciyct az iÍlpólwk. (Phalrwgidct s. Opilionida
Afterspinn en) képeznek , nemcsak orvos-gyógyszcrészetileg, dc
még tudomúnyilag nevezetes állat sincs, clűttünk áll a
Hatodik rend. Atkák. (Acarina. 1llilbe1u!1·tige), hova tartoznak a
Sajt atka. (Aca1'1tS siro. Ifosemilbe ). Erett sajtban lakik 1/1"'
hosszú.
Ril!t atka, vagy emberi rilhész. (Sarcoptes v. Acarus Seabiei.
J{rti::;1nilbe ). Az e1nbcrck: és cn1lösök: nedveiből Clösködnck, az azo~
kon előjövö rilhcsséget ez okozza. Alapja tojásdad, vagy.köré ny
ttlakú, kúposan clűugró orrmánynyal; feje a törzstől mozgathatólag
elkülönített; faló müszerci 4 kúpos alapdarabbúl állanak; 4 pár
többnyire egyenetlen hthai részint szÍYÓ túrcsákh::il, részint hosszabb

röviclebb sertékkel vannak ellátva. A nem el van különözvc; a hímek nemcsak ritkúbbak és kisebbek - (alig 0,23 millimeter hosz-

szaságúak ) inint a nőstények, hanen1 hosszúkúsabbak. 'is. -

Ezen

faj talúlható a juhokon, majmokon , lovakon, lámán és oroszlánon;
az ennél 1nég alkahnnt1anabb norvégiai rühessége t a s a re o p te s
s e ab i e i e ru s t o s a e okozza. l\Iindezekröl kimeritübb ismeretet
·szerezni az orvosok: hívatás köréhez tartozik.

J(özönséges hollancs. (Txodes ricinus. Hundszecke. Genzcine
Zcckc). Az állatokra mászván véröket szívja.
Rovátkos kol/ancs. (Ixodcs crcnatus). Az amerikai crdük nagy
csapása.

Nyolczatlilí osztály. ilqjanczoli. (Crustacect. Ifrebsthiere).
Szúrnyatl an, clkülönzött vagy odanőtt fojií, többnyire kopóltyi1k, ritkábban légcsövck által légző, a 'test felosztását és lábak
számát illetűleg igen különbözö alakú ízelt állatok.
Testük fejre, mellre és hasra különözhető el; a tcstfedezet
rendesen egy, vagy több szilárd héjból van képzöclve, mely leginkúbb mészbűl áll. Fej és mell rendesen egy darnbM vannak öszszenűve - cephalothorax - ; a fejen vannak helyezve az érzékszervek és fa!ámok; az előbbiekhez a csápok és szemek tartoznak,
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melyek mindketten csak igen ritkán hiányoznak egészen. A csápok, melyeknek s~tíma 4, vagy 2, · gyakran hosszú fonalban végződnek, gyakran lemezalakúak, vagy elágaznak utóbbi esetben
1
mozgás szervek(il szolgálnak.
·
Nagy változatosságot mutatn:tk a szemek, mert nemcsal~ majd
egyszerü 1 majd összehalmozott vagyis csoportos pontszemeket, ha'
nem összetett· szemeket is találunk, melyek ismét kétféle alakúak,
u. m. vagy sima , vagy reczézett szaruhárty ájúak - FacettenAugen. A tápcsatorna a sztijtól a végbélnyilásig többnyire egyenes
irúnyban fut s oldali kiöblösödéseket - vakbe!ekct - titkán: mutat. Emésztési segédszervekül gyakran találunk lebenyekrc osztott
májat, vagy esöszerii epehólyagot, ritkábban nyálat elválasztó vagy
más mirigyet.
A vérkering ést illetőleg nehánynál mindeddig sem véredényt,
sem szívet nem lehctc feltalálni, a magasabban állóknál azonban a
Mt közép vonahíban van helyezve egy izmos szív, és pedig', mi~
vel a kopóltyúktól jövő vért veszi fel, üteres; s egy kettős üterek1
bűl és visszerekböl álló edényrendszer. A vér többnyire szintelen,
ritk:tin sií.rgás, zöld, vagy vérvörös, és k.önnyen megalszik.

Saját légzési szervek némely hcijanczoknál még egészen hiányozirnk s a szükséges éleny felvétele a börfeliilet által történik. A
hol külön légzési szervek - kopóltyúk - vannak is ; azok is mindig egyenes összeköttetésben allalltlk a lábakkal, s vagy kül, vagy
belkopóltyúk. - Az idegreudszer a fej hátsó oldalán fekvő agyból
és hasdúczokból áll. Az izomrendszer hatalmasan ki van fejlűclve.
A héjanczok többnyire clkülönzött nemiiek, csak kevesen köziilök himnök. Legnagyobb részt állati an:yagokkal táplálkoznak, csak
az osztály legutólján állók külélödiek. Elctmódjukról s óletük tartamáról keveset tuclunk; a rovarokná l oly bámulatosan mutatkozó
müösztönt a héjanczoknál nem tnpaszta\jttk. l\Iéreg késziilékeik ~in
csenek:, s egy sincs ezen osztúlybu n, mely az cmbe'rnek egyenesen
;\rtalmas volna. A rákok, mint élelmi szer 1 különösen a tengeri pinczokon nevezetes árúczikke t képeznek. A héjanczok többnyire. vízi
állatok, legnagyobb számuk a tengerben lakik 1 a száraz ,földön Iákók is csak nedves helyeken szeretnek tartózkodni.
Első

rend. Tizlábúalí. (Decapoda. Zelmfüsser).

Kemény vastag héjúak; gerinczök nincs; lábuk 5 pár, melyek_
az elsö ollós, a többiek egyszer(i karmokka l fegyverezvék.

közű!

A 9yógys:. tud, alapvo11.
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Foly9mi rák. (Astacus f/1wiatilis. Flusskrebs). Egész Európa
folyamaiban és patakaiban el van teijedve. 6" hosszú. Gyógyszerismei tekintetben ránk nézve a rákkövek vagy rákszemek,
Lap icl es vc 1 o c n li ean cror nm,. Kr eb s s tein e érclekesek,
melyek a héjváltoztatás előtt a belekbe és belek l~öz~ s az elög~o
mor-fal közepére s a bárzsing alapjára s alsó reszenek. ok:al~~:·a
gyakran jelentékenyebb mennyiségben rakodnak le .. Ke)izödest'.k
szénsavas és kevés vilsavas mész folytonos lerakodasa altal .. mar
Jilájus végén elkezdődik; a rák új puha héjának kifejlődésével k~
képzödésük lcgmagasb fokát ér;k cl, s a ~éjj~l együtt ezel~et '.s
elvetik. - Kereskeclésbc a rákszemek lcgmkabb Oroszorszagbol
jönnek hol a rákokat kazlakba hányják, rothadásnak engedik át,
s később a rákkövekct vizzel kiiszapolják. Ezek kerekek, homorúdomborúak: duzzadt kiálló szélüek, 1-5 111 szélesek 1 ~/2-3" vastagok fehiÍrek, többnyire simák, meglehetősen kemények és közközep~s 1 a bóltozattal púrhuzamosan futó rétegekből iillanak. Forró
vizbcn többnyire rózsasziuüvé válnak; hevítés közben először fol:e. tések később azonban ismét fehérek lesznek. Savakban a mesz
pezsg6s közt olvacl föl és egy kocsonyaszerii átlútszó réteges r:lkkö
alakit tömeg marad Mtra. - Dulk szerint 100 részben tartalmaz:
lltis kivonatot, fohérnyét, nyálanyt, szikenyéleget és
szikenyhalvagot
11,43.
Vízben nem olvadó porczos állomúnyt
4,33.
Szénsavas mészéleget
63,16.
Aljas vilanysavas mészélcget
17,30.
Vilanysavas kcsrenyéleget
1,30.
Szikenyélcgct valósziniileg porczos úllományhoz kötve
1,41.

-----

98,93.
Tengeri 1·ák. (Astacus 11iatinus v. Cancer gam111a1·us v. Ho111arns. Hummer).
Bernát kérgöcz. (Pag1wus Bernltardus. Diogenesktebs). Jobb
oldali ollója nagyohh mint a bal.
Kö botrog. (Lit11odes arctica. Nordisclte Troldkrabbe). Héja

oly kemény, hogy erösehb kalapácsütést is sérülés nélkül !dúl!.
Tövises ltögyész. ( Jllaja squinado. Gemei11e Spinnenf„·abbe ).

~l1íso1lik ren1I. Sz1ijláb1íak. (Stomatopoda. lllundfüsse1:).
P/1yllosoma longipes. Blattlil'ebs. Átlánti, indiai és csendes tengerben.
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Ájtatos zsengö. (Squilla mantis. Gemeiner Heusch1·eckenkrebs).
Közép tengerben.

Harmadik ren11. Kettős-lábúak. (Amphipoda. Ampltipoden).
Közönséges rák la. ( Gam.marns pulex. Geme.ine1· Flo/1k1·ebs ).

Negyedik remi. Torokliíbúak. (Laemodipoda. /{ehlfíiiser).
Ide a caprellinák és cyamiclák tartoznak.

Ötö1lik rend. Egyenláb1íak. (lsopoda. Asselkrebse].
Közönséges ászlia. (Ar111adillo vulgaris. Graue Rollassel).
Vízi ászka. (Ase/lus aquaticus. Gemeine Wasserassel).
Pincze re}löny. (Porcellio scaber. Raulte Ifornerassel).

llatotlik remi. Százláb1íak. (llfyriapoda. Tausenrlfiissei:),
/(özünséges he11ge. (1ulus lerrestris. Erdsclmurassel) •
Ollós rinya. (Sco/opendra fotficata. Gemeine Scolopender), Minden tcstgyííriín egy pár láb , rovarokkal tiíp!alkoznak , melyeket
méreggel ölnek meg.

llete1lilí 1·e11tl. Sz1íróliíbúalí. (Poecilopoda. Stachelfiissei:),
11Iolukki iszapka. (Limulits moluccanus. Dolcllscltwanz. lriol'llckenltrebs ).

Nyolczadilí remi. Levéll:íb1íak. (Pliyllopocla. Blattfíisse1:).
Hosszas véri/e. (Apus productus).
Pesti esztercze; (Estlteria pestldnensis).
Rüvidfar/1ú káty11ska. (Lymnetis bracliyurus).
JIIagyar ha//w, (Brancltizms lmngaricus).

Kile11cze1lik rend. Apró rákfélék. (Carcinidia. Claclocera. llleinkrebse].
A kandicsfélék - daphnida - csaláclj<íba tartoznak:
Közönséges lcandics. (Dapllnia pulex. Gemei11er Wasserf/o!i).
Nagy lwndics. (Daphnia mag1ia),
l{ardos ka11dics. (Daphnia niucronata).

Tize1lik remi. Féreg rákfélék. (Helmintlwcarcina. JVurmkrebse).
25*
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Tizenegyedik rend. Kacslábilali. (Cirrfp~dia. Ra11ke11füsser).
Ötlemezü. kacsú1· vagy rnczány; (Pentalasmis anatifa •. Entenmuschel.
O"sengetyil makkály. (Balanus tintinnabulmn. Seetulpe. llleerglocke).

C.) Törzs állatok. (Cormozoa. Rumpftltiere.)

Harmadik kör. Pnl1{111yok. (iJfolluscá. Weichtltiere).

.,

A törzs-állatok szervei szabálytalan rendezésüek, alakjuk vagy
méregyenes, vagy szabálytalan. A magasabb alakoknál a fejtől elkülönözve még egy fejet tahílunk, mely az alsóbbaknál vagy eltörpült, vagy hiimyzik. Valódilag izelt tagokat sohasem találni rajtuk.· Testük nyirkos takhártyával van fedve, mely gyakran különböző nyúlványokkal egy burkot, ugynevezett k ö p e ny t képez,
melynek kül fölszinéröl gyakran igen különböző alakú mészbéjak
választatnak el, mig bclok1alára az izmok tapadnak. A hejak
vagy teke ny ck szénsavas mészből állanak 1 igen kevés vilsavas
mészszel; a köpenyből kiizzadó mésztartalmú neclv megkeményedése
által már ébrény állapotban keletkeznek. A gyöngyfény tüneményét,
mely fénytorlódási tüneménynél nem egyéb, igen apró górcsöi repedések, reclöcskék: és ereszték:ek ok.ozzák. Az idegrcndsz.er kevé~.
számú fej és törzsduczból áll, Az érzékszervek közöl leggyakrabban a szemek, s a hallási és tapintási szervek jönnek elő. A pnhányok szárnyalakú köpenyfoszlányok, vagy a hason belye~e.tt
különböző afakú izomnycllváriyok - hlbak - vagy húsos lrnrJaik
segélyével i1sznak. Szíve csnkne111 n1inclenik.nC1t vnn, az cdényrendszer azonban· tök.életlen; a vér színe· sárgás , kékes', csaknem
sohasem piros. Legnagyobb részt kopóltyúk által légzenek , csak
a szárazon. lakók és némely vízi csigák légzenek tüdők által. Tál'-,
csatorna és az elválasztó szervek rendesen igen ki vannak fejlődve. Legelőször ezen körben tnláhmk tulajdonkép hinmöket
(hermapln·odita) s pedig épen a magasabb képződés![ alakoknál.

Kilencze11ik osztály. Fejlábilali. (Ceplwlopoda .. Iíracken /(opffüsse().
Nagy kerekded fejük a· törzstől el van kiilönözye, két 'nagy,'
tökéletes szerkezetü szemük kiálló, többnyire fogásra,

meglehetős
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járásra s úszúsra szolgáló szívó tárcsákkal vannak ellátva. - A
hasüregben találjuk a gyomrot és beleket, a májat és veséket , a
tenta mirigyet, szívet, és a nemzési mirigyeket. Gyomruk megle·
hetös nagy , belő! rövid. Az ivar elkülönzött , egy petefészek, egy
vagy két petevczédclel és egy herével. Tojásaik szitmosak. A fejlábúak nagyobb száma meztelen' kisebb számuknál pörge vagy sok
kamrájít mészhéjat választ el a köpeny. Némelyek rendkivül
nagyra megnőnek és több ml\zsát nyomnak.
Első

re1ul. Iíét Iwpólty1ísok. (Dibrancltiata. Z1oeikiemer).

Szemeik ülök ; katjaik hosszak, belő! szívó táresaval. Állkapcsailr szaruszeri.iclt, tölcsérük: cső alakú. Testük visszeres vére
2 óldalt fekvő szívbe, és innen a kopóltyúhoz jut, honnan az a
középső föggér szívhez s innen ismét a testbe áramlik. Héjaik
többnyire hiányoznak.
Közönséges nyolczlábú. (Octopus vulgaris. Gemeiner Acl1tfuss).
Küzéptengerben.
Szemes gályaga. (Argonauta argo. Papier nautilus). Középtengerben.
.
Közönséges festöncz. (Sepia offiei11alis. Gebrüuelilielter Tintenfisch). Büre sima fehéres, vörös pontokkal, hossza 1 1/z' és több,
uszonya keskeny, a törzs óldah\n hosszan lefutó. HátáJ:l egy mészlemez fest ü n e z e s ont - o s s e p i a e ; W e is s e s Fi s eh b e i n
- melyet a közép tengerben gyakran a víz színén úszva találnak.
Ezen csont lapos, mindkét óldah\n kevéssé bóltozott, hosszas tojúsdac1, 5-10" hosszú, közepén 1 1; 12-3" széles, s 1"' vastag, fehér,
törékeny. A felső, 2-3 levélpapir vastagságú és szaruszeriileg átlátszó lemezből iclló rész, mely az alsó rész felett kissé köröskörül
ki és túl terjed , sürübb, fölszínén érdes, gödrös és több tojásdad
gyüriívcl van jelöh-e. Alsó vagy belső része igen lazá, könnyii,
földes , likacsos lemezekbül iclló, gyöngéd, tömötten álló sejtek által választntik eL Csaknem szagatlan, íze földes, sós. Légenysavban állati hártya leválása mellett minclkét rész pezsgés közben ol- .
vad. Az ólclat légenysavas ezüstéleggel fehér túrós csapadékot ad,
légköneg által nem zavarodik.
John elemezvén talált 100 részben:
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Szénsavas 1nészélcgct, vilanysavas mclszélcg nyomaival
Vizben olvacló úllati anyagot szikcnyhalvaggal - Kocsonyaszcrií, vizben és haméleg lúgban olvaclatlan
hártyát - - - - - Vizet és kesrenyfölcl nyomait - - - - - - - -
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100,0. 100,0
A kereskedésben neha néha c!öjövö apró festönczcsontok
ugy látszik a de 1i fe s t ön ezt ő l - s e p i a e 1e g a n s - származnak:.
A festönczcsont a fehér és vörös fogpor - pulvis
dentifrieins albus és ruber - alkalt'észét képezi.
Köpenyük hasolclali alapján fekszik a körte alakú tentatömlö,
melyből , hogy üldözö ellenségeiktől menekülhessenek !dki feeskenclenek, s a vizet vele megfestik. Ezen festék s e pi a név alatt jön
elö a kereskeclésben s nagyon hasonló a reezehártya festanyagához.
l{özönséges kalmár. (Loligo vitlgaris. Ge111eine1· [{a/mar).

Dll\sodik re111l. Négy kopóltyúsak. (Telrabranc!liata. Vierldemel'}.
[{özönséges révész. (Nautilus 1iompili!ts. Gemeiner Perlmulterna!ltilus).
Türköny. (Aintnonites. Ammonsllörner).

Tizedik osztály. Csig:\k. (Cepltaloplwra. Sclmeclren).
Többnyire nyilván hitható fejií, és többé kevésbé egyenetlen
méretii testü puhányok. -

Fejükön 2-4 bambót viselnek:, k:ét

szemük van és két hallási hólyagnk. Nyelesőjük, mely néha
begygyel van ell:ítva , hártyús vagy húsos, néha -többszerlí, gyakran. fegyverzett gyomorba megy át, májnk igen ki van fojlödve.
E~cny .reczés falú tüdő tömlők, - vagy levél, fésii vagy faalakulag agazott kopoltyúk által légzenek, melyek majd egy üregben a nyakon, majd a köpeny alatt, majcl szabadon a háton feküsznek. A csigák vagy elkülönzött ivarúak, vagy hímnők. N émelyek 1 mint a Paltidina vivipara élőt szülnek, legtöbben tojást toj-
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nak. Legtöbben köpenyükböl mészhéjat választanak cl, mely
gyakran oly kicsiny, hogy csak a légzési szervet fedi be, majd
olyan nagy, hogy az egész test belefér. Közönségesen egyetlen,
néha csésze alakú, sokkal gyakrabban pörgén tekeredett darabból áll. A esigahéj fcclele , mclylycl a héjba behúzócló csigúk a bejárást clzárhatjitk : vagy ideiglenes , vagy állandó, s vagy mész,
vagy szarunemiíek. A fej-idegrendszer központi szerve , a torok
köriil övezűclö göcsgyiírlíböl áll, innen ágaznak ki az idegek, a
szemek, a ba1nhó1r és a száj számára; nz ideggöCsölt néha Vörösre
fcstvék. Látiísi s hallási szerveken kiviil még tapintási szerveik
vannak. A csigák visszatermö ereje nagy, elannyira, hogy nemcsak a lemetszett bamból(, de süt részben még a fej is újra képződik. - A csigák hőmérséke egy vagy két ·fokkal magasabb,
mint az őket körülvevő !égé. Élet szívósStiguk igen nagy, megnedvesítve hosszú tetszhalál ntán is életre ébreclnek. Ezen osztály
állatai szárazon, édes vízben és tengerben élnek. Ujabb időben
néhány élődit is fedeztek fel.
Illső

.....

remi. 1Iasliíb1íal1. (Gasteropoda. Baücltfiisser);

I. csnl:\11. Tüdő csigák. (Pulmonata. Limgenschneclrnn).
ftlezci héjincs. (Limax agrestis. Ackersclmecke). Falánk és
bírtékony.
Éti biga. (Helix pomatia. Rebschnecke). E1:dökben közönséges.
J(erti biga. (Helix !tortcnsis. Gartensclmecke).
Ligeti biga. llelix arb11storu111. Heckenschnccke).
Kétfogú zárász. (Clausi/ia büleizs, Zweizalmige Clausilie).
Posván11i lwnyász. (Limnaeus stagnalis. Gross e Teichsclinecke ).
/{özönségcs tángyér. (Planorbis corneus. Grosse Tellerschneclie ).
2. rs11lá1J. l'i•sükopóltyi\snk. ( Ctenobranchiata. [(aimnldemer).
Tigris csiillör. ( Cypraea tigris. Tigerporcellanscltnecltc ). Indiai tengerben.
Pé11z csilllőr. ( Cypraea moncta. Jl<wri). Afrikában s India némely vidékén pénz gyanimt jár.
Pápa süveg. (Jllitra papalis. Papstkronc. - ~Iiti·a cpiscopalis,
pontificalis, cardinalis ).
ftlárványzott liúponcz. (Conus marmoreus. ftlarmorirtc J{cgelscknccke).
Babyloui torony. (P/curoloma babylo11ic1tm. Babyloniscliel'
Tlt1tnn).
Pettyes fú1·ály. (Tcrcbra mawlata. Gef!eckte Bohrerscl111eclw).

i:
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Vérszájú biborga. (Purpura haemastoma. Rothmilndige Purpurschnecke).
Óriás forgoncz. (Strombus gigas. Riesenfliigelschnecke). Közönséges.
Iiözönséges tüsge. (lfforew brandaris. Gemeine Staclielsclmecke).
Szülő mocsárga. (Paludina vivipara. Genabelte Swnp{sclmecke).
Tompa ajta. (Valvata obtusa. Gemeine Ifammsclmecke).
Becses hágcsa. (Scalaria pretiosa. Aechte Wendelt1·eppe).
Fényes vízőrcse. (Nerita polita. Glünzende Nerite). Keletindiai.
Márványzott {orgony. (Turba 11iar1noratus. Marmorirte lffondschnec/w ).
Pluzraó {orgája. (Trochus p!taraonis (Clanculus). P!tal'aOllS
J{reiselsclmeclw). Vörös tengerben.
3•. csnla1l. Pnizsko110tty1isnk. (Aspidobranchiata.. Schieldkiemer).
Gamős {ülöny. (Haliotis tuberculata. Gem. Seeo/ir ). Az· európai
·
partokon.
.
Görög csetléske. (Fissurella graeca. Griecltische Spaltsclmecke).
4. csnliul. Körliopóltyúsnk. (Cyclobranc!tiata. Kreiskie111e1·).
Közönséges. csészecs. (Patella vulgata„ Gemeine Napfsclmec/ie).

Iyeknél mindamellett 2 hallási hólyagcsát és szemeket (melyek
a köpeny szélén többnyire nagyobb számmal vannak) találtak. Bárzsing vagy torok gyiiriijök széles. Nagy számmal laknak a tengerben, sokkal kevesebben écles vizekben.
Első

Második rend. Kagylók. (Conchifera. Jllusclieln -

Lamellibran-

cltiata. Pelecypoda].

Földl1özi csóna/1ár. (Carinaria mediterranea).

llarnmtlik rend, Száruyláb1íak. (Pteropoda. Flossenfüsser].

1

Tizenegyetlik osztály. Ifagylók. (Aceplwla. JII11scl1eltl1iere).
Fejetlen puhúnyok , melyeknek béltömlöjük köpenynyel körülvéve két lemezíi tekenybe, vagy bőrszerű tömlöbe van rejÍve. A
minclig itllkapocs nélküli száj , a tág kopóltyú üreg alapján van
a tápszer és bélsár ugyllnllzon nyilásokon mennek ki és be, hol ~
légzési víz. Ilélcsatornájuk kevéssé hajlott, az alfel mint kiálló
szemölcs a köpcnyüregbe nyílik. Egy vagy két függér szívük van.
A„ l.égzés .~zei'.vek ;ninclig kopóltyúk ; a vfa egy nyíláson , vagy
kulon SZ'\)aclekon at a köpenybe, s egy másikon onnan ismét kifoly. Az ivar többnyire elkülönzött. Noha a fej hiányzik, néme-

rend. Karláb1íak. (Brachiopoda. Armfilsser].

Áttetsző fw·otka. (Tetebmtula vilrea. Dúrc!tscheinende Terebratel).
Kacsa nyelvőcz. (Lingula anatina).

füíso1Iik reml, Gerinezlábtíak, (Heteropoda. J(ielfiisse1).

A mély tengerek kopóltyúk által légzö hímuijs csigái. A legnagyobbak 2-3" hosszúk. Ide tartoznak :
· Clio borealis. - Clio australis. - Cymbulia peronii.- Tiedemanuia neapolitana. - Hyalaca cornea.

-

1

l\Iindkét óldalról a köpeny által elválasztott s az alatt fekvő
két kopóltyít lemezzel, s ép annyi ajklebenynyel; a tekeny két lemeze egy zárkötelék által van összelrnpcsolva.
Csemege szörbencs. (Ostrea edulis. Essbare Auster). Az európai
partokon roppant számmal. Gyógyszerkönyvünk a esem e g e sz ö rb e n cs tckenyeit, tengeri kagyló - Concha e 1narinao
vagy Test ae o s t re ae név alatt.tartatni rendeli. - A szörbencshéj két tekeuylí, 2-3 ujjnyi széles, csaknem kerekded, néha lapát alakít, vagy fer<le négyszögíi; kiviilröl sárgásbarna, vagy barnásfehér, - zöld, biborvörös, vagy ibolyasziníi árnyéklattlll és
ívalakú lemezekkel ; belül sima tejfehér, gyenge gyöngyfönyil. Az
alsó tekeny ürege az állat felvétele tekintetéből nagyobb , kiviilröl
igen érdes, számos bordával és bar:\zdával van ellátva. - A felső
tekeny laposabb, kevésbé érdes és vékonyabb. Orvosi haszn'álatra
kellőleg el kell készitni, mi abból áll, hogy vízben ki kell főzni,
a tisztátlanságtól kefével késsel levakarni, porr:í törni, kiiszapolni s kiszáritni. Ezen állapotban aztán készitett tengeri
kagyló, Conchae praeparatae, zubereitcte Austerschalen nevet kap.
R o g e r s szerint tartalmaz:
Szénsavas mészéleget

-

Vilsava.s mészélcgct
Hítrtyás állati anyagot
Kovasavat

- - -

-

95,18
1,88
0,45
0,40
97,91

l\Iivel a szörbencsbéjak igen ólcsók , s mivel szerületiik sok
más állati concrementumhoz teljesen hasonló, a k e 1e ti gy ön-
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gyökct, margaritao orieuta]cs, a gyöngyház at mno
·
t '
a gyöngy tö1•eclél-et
... , f'.r n·g m e n a per·
licr1 pcrlarum,
a ~ utm], .mm: a nrn_Iyck valaha gyógyszerckűl haszmíltattak, mcly e ,e 'ragasaguk n11att 1'1gy · J- ··1-- ''!
.
• l on Iia1n1sitottak
- tö~
rs ... u onre e 1110(
•
~ ,
'
teszik.
feleslegessé
I. . clctcscn
Legnagyobb fése. (Peélcn maximus. Pi/germusc'1cl). E . .
'urupm
''
tengerben.

1

z_''.~~n~~k fése.„ (Pecten jacoba.eus. Jacobsmantel),

J_io~on ~?es illloke. (1llal/eus vulgaris. Gemei11e Hammennusé/ie[.

P 0 1lUSCtiC

1

J.ll-11l1U.Cr).

Gyöllgytermü gyöngyér. (Jleleagri11a margaritifera. Orientar !.
• ••S.e te
1·
Per/enmusc!te/. Az indiai és vörös tengerbeii:, . ey on szigeten.
·.
N ·' b · ·l" . (
·J oc . m ,a~a. Arca Noae. Noalts Arclte). Csaknem minden tc11ge1 )CU , igen rzletes.
Erópai gyöngyike. (Uuio margatitiferus . Eutopiiisclw p 1
musc.ltcl). Scandinávia, Csehorszítg, Szászország hegvi pntake~;n
ai an,
"
a bajor erdőkben.

c

É!ti..gócz.ány. (Rlytil1ls etlulis. Essbai·e Jllicssmuschel).
·
·
(n" 'd
Onas
.~ .. , " aena gigas. Riesemnusclwl ). Legnagyobb
.goronc·
h.
pu m;y, 4-5 mazsat nyom, húsa izletes.
Eti szüvcny. (Cardium etlule. Essbare Tletzmusclwl) E ·ó •
· m paz
partokon.

v

h )
Szemölcsös kéjincs. ( Venus ve1·r11cosa• Wat•ige
enus11iusc el •
~
„ ,
Ili l
'ti
Scl1e
' ve yes csotet' vagy furka. (Solen vagina. Gerntle
' enmuscliel). A velcnczei tengerben.
) A
·rr b '
navalis Gemeincr Sch IJJS
Hajó faful'tlancs. (Teretlo
O!lTCI' ,
'
.
, igen
• s ezert
"J·,at megf'lllJa,
1laJo
kártékony.

llarmailik rend. líöpe11yesek. (Timicata.

Jllantelt!tiere) .

Béli löm/ücse. (Ascidia intestiualis).
Csillagos küllc. (Botryllus stel/atus. Sternsclteide)
Tlwlia szálpa. (SalptL 77wlia.) Közép és átlanti t~ngcrben.

Negyedik kör. Férgek. (Vermes. fVürmer).
Törzs állatok' kiválólag hosszú irányú testtel melye n a szer'
•
1 ól
vcl- a hoss t
. z e1~?e y e1a1a111 töbhé kevésbé részar:inyosan vannak.
b \. ,
~'.yczv~. '.rostok he1:gcrdecl' fél hcngcrded ' lapos' gyakran több
sz<1zszl~1 ho-~szabb mmt széles' a tökélctescbbeknél ·vil<ígosan ízelt
v'It ' az a1so'bb a1mái csak redözött. burkot'
ason oszeru gyiirüI-rc
a
'

h
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találunk, mely az ízeltségre emlékeztet, néha ezek is egészen hiányoznak. A fej, csak a magasabb képzödés(íeknél van az. azt követő gyíírííktöl világosan clkülönözve. Bőrük többnyire nyirkos rovarnya - chitin - tartalmú képzlicléssel, némelyek zöld festanyaga:
Ievélzökl - chlorophyll -. Izelt tagjaik soha sincsenek; a magasabbak mozgása a test görhitése és kinyújtása által történik; serték , lábtörzsek és úszlemezek által eszközöltetik. Csaknem mimlnyájan szerves neclvckkel táplálkoznak, melyek a magasabb képzütlésüeknél egy pontosan ízelt tápcsatornába , az alacsonyabb fo.
kúalrnál elágazott, vakon végzőclö bélbe, a Iegalsóbbakmíl az átalános testiiregbe a bőrön át jutnak. - Az eclények átalában jelen
vannak, gyakran szívalakú kitágúlásokka l, sajátképeni szív nélkül, ugy hogy a színtelen, vagy sárga, zöld, piros vér az eclények
érverése által mozgatta tik. A légzés külsö kopóltyúk, vagy helső
vízhólyagcsák, a legalsóbbaknál a bőrön át történik. A szaporodás
némelyeknél igen erős , kifejlöclésnél maga a tojásszék ébré_nnyé
képződik, később igen érdekes átalakúlások állanak be; magasabb
fokít kiképzőtléshez a bélférgek gyakran csak helyváltoztatás által
juthatnak el, miért is a vándorlások gyakoriak, a tojás általi szaporocláson kivül a bimbózás , haránt oszlás nem ritkák. - A férgek legtöbbjei vízben vagy iszapban élnek, kevesebben nedves
fölclben, igen nagy részük pedig vagy egész éltén át, vagy ideiglenesen más állatok, és az emberek szervezetében élödik.

Tize11kette1lik osztály. Gyfü·íí11yök, (Annelida. Ringelwiirmer).
Testök nyúlt, többnyire hengcrded, ritkán lapos, egyes gyiímely gyüriik száma gyakran százra is felmegy.
A magasabbak nyilván látható fojjel, mely egy agygumót tartalmaz,

rílkből képzőclött,

szemcl;:k:cl , tapok:kal és szújrészck.kcl. Szen1eik: lcülönbözö szám-

mal, néha igen ki vannak képzőclve, gyakran sugártörő közegek
nélkül. - A tápcsatorna mindig száj, és az ellentett végén végbél nyilással. Gyomruk néha összetett, vagy válfalak által elosztott;
beliik néha hajlott, vagy vak belekkel ellátott. Két föedény törzsük
van , néha szívszerü li.:i h\gúlúsok.kal; vrlrülc a háton ütcrcs 1 a ha~
son visszeres ; vérük többnyire piros, többnyire kül kopóltyúik
vannak majd minclen tagon, majcl csak némelyeken; néha kopóltyúk helyett bclhólyagcsák. Némelyek clkiilönzött ivarúak, mások
hímnök. Tojás, élötsziílés, vagy oszlás által szaporodnak. Legtöbben tengerben, kevesebben écles vizekben; vagy ueclvcs fölclön
elnek.

!j

896

-

397

. Első remi. H1ítko11ólty11sak, (Dorsibrancldata. Rilckenldemer).
Tövises szinér. (Aplirodite aculeala. Raupemourm); Közép.
tengerben gyakori.
Tengeri 11éresz. (Nereis pe/agica. Gemeine Ner~.ide. llleerscolopender).

llfiíso1li11 remi. Csöves féregfélék. (Tubicolct. Rölwenwurmai·tige).
Csavarodott csöi•öly. (Serpu/a contortuplicala. Gemeiner Rö/1renwurm).
··
Halász set·tetincs. (Arenicola piscatorum. Sandtow·m. Pier).

llarmailik remi. Ifarsertéjiiek, (Oligoclweta. Armbroster).
Földi giliszta. (Lumbricus lerrestt·is. Gemeiner Regenwurm).
Régebben gyógyszerül használták 1 méltán ment ki a divatból.

Negyetlili remi. Sima férgek. ( Acliaeta. Glattwiirmer).
Fejök nincs elkülönözve, testük puha, gyűrűs, serték s lábtövek nélkíll, a test végein néha szívó tárcsákkal; vagy víz hólyagcsák által, vagy csak a bőrön át légzenek.
Ezen rend igen fontos gyógyszertári czikket szolgáltat ne-

k.ünlr 1 s az a

Gyógynadály, vagypiócza. (Sangvisuga medicina/is (Savigny)vagy
Hirudo medicina/is L. 1lledicinische1• oder deulscher Blutegel); és a
illagyar vagy mütermi nadály, vagy piócza. (Sangvisuga officina/is (Savigny), vagy llirudo officina/is (Geiger). Unga.risclter oder
o/f/cineller Blutegel). L:íssuk őket elöbb átalünosan 1 s aztán a két
fojt részletesen. A nadMyok teste puha, nyúlt, 3-8" hosszti, so~
100 gyüriiböl úll. H:ítuk domború 1 hasuk lapos, mindkét végük
keskenyebb. A fejen 10 feketés pontot nszünk észre ezek a sze1
mek. A száj 3 sugarú, az úllkapcsok: porczosa.k:, számos· metszö
fogakkal fegyvcrczvék. A végbélnyilás kicsiny s az utólsó gyürün
van a húton. A nadályok himnök (Hermaphroditen). A lrnsi ólclal
közép vonalán a 24-ik gyüriin vannak a hím 1 ;_ a 29-ik gyürün
pedig a női ivar szervek. Rimk nézve legfontosabb részük a fej,
az azon levő szívó készülékkel. - A fej a testtől valamely látható
mélyedés által nincs elkülönitve, 9-10 gyiiriiböl :íll, melyek a legelső csaknem félhold alakúig mind zárv,\k. - Alsó ólclalán. egy
szívó tárcsát találunk 1 s ebben a szájat, melynek közepén 3 'fiugarosan álló nyílás van 1 melynek egyesiilési pon~jában a száj nyílás fekszik. Ezen 3 fehér, porczos 1 föl lencse alakú állkapcsot taUtlunk, melynek ivalakti széle körülbelül GO fogacskitval van ellátva. Hátsó vége lábalakú, tapadásra alkalmas körénybe végződik.
A nadályok vérrel élnek, mit békákból „ vízi götékböl 1 halakból sat.
szívnak.

-

·A gyógynadály háta olaj-zöld, G rozsda voros, tö~bn!ire
feketén pontozott hossz-szalaggal; hasa zöldessárga 1 feketen foltozott, igen különböző. - 1:- hát alap~zinezete .é~. ennek köze~e töb~
nyire sötét feketcs, barnas vagy zoldes, o~aJ_zo;d . ..;. hát m1~d ket
óldalán 3 rozsdavörös és egy fekete hosszusagu esik. A hasi óldal
• a _s.zi'nu" , to''bbé kevésbé ola;zöldbe
ren d esen sarg
~ .
- játszó
_.
1 néha az. onban ez is hamuszürke és fekete felleges foltokkal Jelzett. Hossza ~
-7 hiivelyknyi; súlya y; - 1 '/2 nehezék, sokkal gyors~b?an s~1
és ezért hamarább is leesik mint a magyar nadály 1 · ~z ut~verz~s lS
kevesebb ideig tart. Egész Európában 1 kü.lönöse~ ~z esz~k1bb. resz~
ken u. m„ Angolhonban, Oroszhonban, Nemet, Sved, Dan, ~r~nczia
országban mocsárokban, réteken, tavakban, árkokban tenyesz1k, .
· . .
.
jelenleg sokkal ritkább mint ezelőtt:
A magyar vagy m ií te rm 1. n ~ c:al ! lcgmk.abb l\Ia~ya~
honban tenyészik, azonban találhatm deli Nemetor~z'.1gban'. F1.~nk
honban, szóval inkább déli részein Európának. Fa.J Jellegei kovetkezök:
„
, ..••..
H 't zöldes vagy feketés-zöld, 6 sza1agszeru rozsc,avoros
a a < < ola1'zőld
'
'bb'1. • 1rn··
fölt nélküli. - Egyeclül ezen nto
cs1'l·!\. \.a1, !1asa
<
,
•
lönbözési jel állandó, mert a többiekre nézy: oly sok. szm é~ iegy
kiilönbségek jönnek elő mincl a magyar, mmd a gyo!iynadalynál,
h
a másiktól szabatosan megkülönböztetm lehetetlen.
ogy egyil-et
'
.
1. . .
Igy p. a hát alapszíne zöh!esbarna ugyan, tö~bn!n·e _egy .''.sse v1lagos, néha azonban vörösbe ~ag~ sze'.m!es. sargaba .1s ha~h~, ~ 6
rozs da voros
·· ·· J1oss z-cs1'!-\. 1-o··zepen
\.
es szelem igen szabalytal,mul v.in
fel-etével fóltozva vagy haránt szalagokkal egyesítve, vagy helyi
közzel megs;akacl, vagy egészen is lúányzik 1 mely esetben
Z.ak a fekete pontokés fóltok láthatók, A has szín: csak élénkebb
és homályosabb olajzöld és zöldessárga közt változik. - A magyar
nadály hossza 4-8 hüvelyk. s.o~lrnl !assab~a~ .szí u~yan mint a
azonban
• Y.n,acla'' ly ' 'a. mennyiben sz1vasra o annyi időt kivan I' bb
gyog
·1 ·

cl

nlég eo-yszer annyi vért vesz, s a seb melyet okoz, h~ss_~a _ : le e.1g

vérzik~ - Mivel i'.tjabb időkben a folyóvizek sza~ál!zása folytan
a tisza-rét nagyobb része szárazzá v,\lt 1 a hortobagy1, nagy kunsa•g'1 c's sánéti mocsárok ' hol ez elött milliónként fogdosták. ,a naclályokat 1 eltíintek, jelenleg már a magyar nadá~y me~nyrne.ge. a
biroclalom szükségletét sem képes többé fédez~1, ~ igy res~mt
Oláhországból1 részint Trieszten s Lyonon át Afrikábol a Sai:gv1suga interrupta sano-visuga obscura és. Hirudo chlorogaster faJOkhoz
tartozó nadál;ok i;en tetemes mértékben kerülnek kereskedésbe.

-
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Nadályok beszerzésénél a leirtt jelekből felismerhető valócl
lságra
és jósi\g ra kell ügyelnünk. Az utóbb ira a friss színez
etröl, vidorsá•
gáról , s élénk ide s tova úszká lásról ismerünk. A jó nadál y
gyönge nyom ásra.s zilva alakr a szokta magá t összehúzni.
A halvá ny
vagy piszkos színűek , a tunyá k, s valam ely beteg
ség miatt görcsösökké vált nadál yok elvetendők; mint szinte azok
is melye k
' sz1tta
' 1<, a vért azonban még
mar
'
nem bocsá tották ki mago
kból,
mi felül gyönge nyomás ált<tl meggyőződhetünk mert
akkor
vé1
rezni kezde nek. Nagy ság tekintetéből a középszerű
ek legjob bak.

szuk 10 vagy több lábny i is, - Az embe rek vékon
y beleiben,
legink ább kelete n , Német, Holla nd és Ango lorszá gban;
nálun k is
találn i eleget.
Széles gödörfej. (Bothriocepltalus /al1ts. B1·eiler Grube
nlropf).
Két felette keske ny szívó gödör van a fején, legels
ő izületei tökéletesen elkülö nözvé k, a következők többnyire négys
zögiie k, a hátsók hosszasok. Az ember vékon y beleiben élődik, legink
ább OroszFrank honba n és Schweizbau.
Agyi kerge. (Coem mis cerebralis. Quese)'. A juhok
agyáb an
fészkel 1 s ezeknél a kerge kórt idézi elő.
·
Emberi burlwny. (Echinococcus homiíiis). Az emberi test
csak·
nem minden részé ben, a májba n , hashárty{,ban, lépbe
n , szemben,
Sejti hólyagfarh vagy borsóka. (Cysticercus ce/lulosae,
B/ase nschwanz). A szalonnában és disznóhúsban ·élödik.
Pörge vagy püdi·ödö izomfonalócz, (Tl'ichina spfra /is).
l\Iarh áknál, clisznók.nál, s a. n1i még veszClyesebbé teszi
az
ember
1
nél is
kifejlöclik az izomszövetben, nem csak, de múr ujabb
időben jelentéken y sziunmal estek áldoz atául, még eddig legink
ább a néme tek
közt, kik e miatt " magy ar disznókat okozzák. Di.szn
ainkat védelmezni itt épen nem kivánom azt azonban meg kell Jegye
znem, hogy
1
l\Iagyarhonban még ecldig egyet len trichi n okozt a
beteg ség vagy
halále set sem jött nyilvános tuilomásm. Egy négyz et
hiivel yk húsban 2000 darab ot magá ban foglaló trichi na tömlőre
is akadt ak.

Tizcultarmatlil1 osztály. Ilelférgek. (HelmintMa. Helminthen).
Nyilván megkülönböztethető fej nélkü li ·· gyürü zetlen
, ritkáb '
1
ban gyürü zött puha testű férge k, szájuk állkapocs nélkü
l, lábtöik
s mozgási sertéi k soha sincsenek. Némelyeknel találu nk
belet, végbél
nyílás sal, másoknál a bél vakon végződik; a bélnélkiilie
k, a csaknem mindig nyúlk ás börön át történő beszívódás által
táplál kozna k,
Külön légzési szerv eik nincs enek, úgy hogy a légzés
.a bőrön át
történ ik. Többe knél véred ények et vehetni észre. Tojás
, élötszülés,
harún toszlá s, bimbúképzödés által gyako ri váltog ató
nemzödés Gener:itions-W eehsel - ·melle tt szapo rodna k. Az idegre
ndszer kevés
dúezr a van korlá tolva; . néhánynM találu nk még
szeme ket, süt
némely szabadon élőnél hall:\si szerv et is, Nagyobb részü
k állati belekbe n, kisebb számu k szabadon vízben él. A 1·ajtok
itt ott elüjövö
kemé ny része k rovar nyábó l állana k.

Első

Negye1lik remi. Gamós fejűek. ( Acar1tl1ocepliala. Hackenwiirmer).

remi. Örvénylér férgek. (Turbellaria. Strudelwünner).

Nagy lwrgály. (Epliynorltynckus.gigas. Grosser lfratzer).
A disznó vékon y belében.

Óriás zsinegét'. (Nemertes gigas. Riese n Sclww ·wunn
). 6-10 '
hosszú.
·
~Iásodik

Ötőtlik rend. Fonal vagy kerekféi·gek. (Nemafoidea.
Rund -

wiirmer).

renrl. Szívó férgek, (Trematoda. Saugwiirmer).

Illáj métely. (Disloma lwpaticum. Leberegel). Az embe
r és kérődzők epehó lyagá ban és epemeneteiben fordúl
elő. A nedves legelőkön tartot t juhok májáb an néha igen elszaporodik
, s megöldösi őket,

Ilarmadili remi. Szalagfércgfélék. (Cestoidea. Baiulwurmarfige).
.
l{eskeny g~landócz. (Taenia solium. Geúieiner Bandwurin).
Feje csaknem feltek e alakú , gombostűfej nagys{<gú,
orrmá nya tompa, nyaka vékon y, a legelső iziiletei rövid ek, a követ
kezők csaknem négyszögűek a többiek hosszasak tökma ghoz hason
lók. Hosz1

-

j

ftledinai sodot ka. (Fila1·ia medinensis. Gvineaivutm).
Afrik a és
Ázsia forró részein, 3-10 ' hosszú, az emberen, ltülön
ösen n._ vég~
tagok sejtszövetében erös fájdal maka t s Iobokat szoko
tt okozni. ·
Eczel eviczke. (Angv illula aceti). - Czfriz evicz/,e. (Angv
illula
glulinis. Áiilclien).
Bélgiliszta. (Asca tis lmnbricoides. Gemeiner Spulw imn).
Fehér ,
farka tomp a, körül belöl olyan vastagságú., mint a
földi gilisz ta;
az ember v.Íkony beleiben élődik.
Féreg otsónya. Oxym ·is vermi culati s. Spting1outm). Az
ember
vasta g .belében, különösen gyerm ekekn él. Teste henge
rded, vagy
orsónyél forma.

i i
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K;llönbözö szörfej. (Tricltocepltalus dispar. Gomeine1· Peilschen,

w·trm.~. 2" hosszú. Az ember vastag belében;

Ori~s karócza. (St1·ongylus gigas. Grosser Pallisadenwurm),
3' hosszu. Az ember, s néhány emlős veséjében 1 .miket egészen át
furkálnak; a beszítt vértől többnyire pirosak.
Fonalas lim·ócza. (Strongyltts filaria). A juhok légcsöjciben a
bárányhurutot okozza.

Tizennegyedik osztály. Heréklönyök. (llingopoia. Wirbler Rotiitoria. Raclertltiere).
A keréklönyök górcsöi apró, kifejlett izomzatú, átlátszó bőrű
csilla vagy pilla szőrökkel (Flimmerhaare) környezett, örvényt elé!'.
idéző, keréklö kerék szervekkel bíró állatok, melyek egy két tengerben élő faj kivételével édes vizeinkben találhatók. A víz-örvény
melyet előidéznek, hozza elő tápszereiket. A szájnyilásrn a
nyelcsö, erre egy gyomor és bél következik, mely majd a te.sthátsó részén, majd a száj mellett nyílik. A színtelen vér saiátszerü
" idegrezg Ő szerv, vagy forgó pilla-szőrök által mozgattatik. -' Az
rendszer a sz•íj közelében egyes gumókból áll, kisugárzó idegekkel, némelyeknek igen egyszerűen képződött szemiü;: van; - El'
~ülönzött ivarúak , vagy hímnők, és tojás, élőt szülés, bimbózás
altal szaporodnak. l\Iagánosan vagy társaságban élnek
·

Első rend. He1·éklök. (Rotatoria. Radert!tiere).
Közönséges l"ivókár. (Hydatina senta. Gewölrnliclte Hydatine ).
Tavi harangvétt. (Bracliionus w·ceolaris. Gemeines Wappert!tier).
Ásitó tok/ár. (illelicerta ringens).
Csöves lwronatap. (Stepltano'ceros Eichl1ornii.1fronp0lyp).
/(özönséges hátszem. (Notommata'Sieboldii).
Közönséges forgolány. (Rotifer inflatns).

fülso1Iik remi. ~Ioluíllatok vagy virágburáuyok. · (Bryozoa. bloosthierchen).
Többnyire egy helyben ülő, gyarmatot képező, habarczszerü
ház~kba rejtező vízi állatok. Himnök vagy elkülönzött ivarúak.
Leveles lajthaba1,cz. (Eschara folia.cea. J(orallenkruste).
Lcgyezö alakú lenge. (Flustra avicularis. Fiicl1e1"för11iige Bee- ·
rinde).
.
.
.
1'arajos pártqny. (Plwnatella cristata. Federbuschpolyp).
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Ötödili kö1·. Sugár állatok. (Radiata Stra!tltMereJ
A szervek központkörnyi elrendezést mutatnák, a száj legtöbbnyire a test közepén van. A bél gyakran végbél nyilás nélküli,
vagy egészen hiányzik. A legelső osztálynál találni még sajátképi
véredény rendszert , ezen k:ivül ezeknél , mint szinte a k:övetkezö

osztályoknál igen gyakran az úgy nevezett vízeclény rendszert találjuk, mely részint a mozgási, részint a légz\lsi szervekkel bizo.nyos viszonyban áll, - A szaporodás tojás, bimbózás, önkényes
os,zlás által történik. - A tüskönczöknél még világosan bcbizonyíthatni az idegrendszert egy torok-gyürü alakjában, kisugárzó
idegek és dúczok azonban hiányzanak, a többieknél azonban lassankint még nyoma is elenyészik az idegeknek. Szemek, a tüskönczöknél és bomlaszoknál találhatók. l\Iinclannyian vizben élnek, kevés kivétellel a tengerben.

Tizeuötö1Iik osztály. Tiislíés

bőrűek.

i

!

(Ec!tinodermata. Stacltel-

liautei·J.
Testök tekéded, körényderl, csillagalakú , hengerded, a test
szerveinél vagy feloszti\s•ínál az ötös szám az uralkodó. A bör átlátszatlan, börszer(i vagy meszes, a bél üreget zárja magúba. A végbélnyílás majtl ellenkező , majd ugyanazon óldalon fekszik,
melyen a száj. A véredények üterekböl és visszerekböl állanak,
melyek elkülönitve edénykört képeznek ; ezek közt fekszik a
gyakran sok sej tii, néha kacsalakú szív, melybe a belen eredő
visszereI~

szájadzanak.

~~

tUsk:és büriíeh: mind elk:ülönzött ivarúak, .

legtöbbjeik tojást tojnak. Visszatermö erejök többnyire igen nagy,
a küllönyöknek letört kiillöjök, a förgenyeknek elveszett belük i\jra
kiképzödik. l\[indnyájan tengerben élnek, többnyire közel a partokhoz, némelyek ízelt száruk segélyével szilárdan ülnek, legtöbbjeik
szabacl helyváltoztatásra képesek, - úszni mind a mellett életöknek csak első időszakában képesek, lrésőbb csak másznak. A magas északig minden tengerben elöjönek; a keleti féltekén sokkal
számosabbak, mint a nyúgotin.
Első

remi. l•'érgenyek. (Holotlmrina. Seewalzen).

Csöves férgeny. (IIolotlwria tubulosa. Rölt1·en-Holotl111rie). 18"
hosszú. Norvégiai.
Éti férgeny. (Ilolotlwria edulis. Trepang). '/2 -1' hosszú és

több ttjjnyi vastag. Indiai tengerben. Enni szokták.
A gyógysz, lud. cda1,von.

26
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DI:íso1lik reml. Tüsköncz.ök. · (Ecldízi11a. SéeigélJ•
Éti vagy ennivalá tüsköny. (Ec/tinits. escitlentusiGeme.ine Seeigel).
Az európai partokon.
.
·
: :
·
Császári fej-ék. ( Cicla.ris imperiaHs. T11rban-Jgel). Vörös és közép tengerben.

llarmailik reml. Kiillönczök. (Asterina. iJleersterné).
Vörös killlöny. (Aslerias •·11bens. Rot/wr Seeslern).
·
·
Gyíld /djjafark. (Op!tiura lacertosa. Sc/llangenstcrne). Európai.

Negye1lik rc111l. Üstökérfélék. (Crinoidea. Haarste1'1!artige).
Földkö~i iJ.stöhér. (Comat11la mediterrmwa. Haarslern). 10 karja
_van, váltogatva 5-el Ítszik.
.·
.. . .
.·
.
Szörnyeg (ü. (Pentacrintts caput medusae). Tobb labny1. hos.zszú szárai vannak..

Tizenltato1lilí osztál y„ Ilomlaszok. (Acalepha. Acalephen. QuallenJ
Látszólag egy;emii, kocsonyás, átlátszó, összehuzóchísm képes
állományból képződött, kacs, körény, teke, szalag, vagy harang
alakú súgár állatok. Magánosan vagy társaságban élnek. A test
oszlásánál vagy tapoknál a négyes szám, vagy ennek sorozata szerepel. Apró állatokból álló táplálékukat vagy fogó szálak, vagy a
száj körül álló bambák által ragadják meg. Valódi tápcsatorna,
mint szinte végbélnyilús és külön légzési szervek hiányoznak. A
szaporoclás tojás, bimbóképzödés által történik. Ugy látszik az ivar
többnyire el van különözve. Némelyeknél a bör felületen, kül~nö
sen a bamhókon nagy számú góresői csahínszervek vannak mereg
mirigyekkel és horgokkal. A némelyeken hítható sárga testeket
icleg gmnóknak, a körény szélén előjövő vörös vagy barnás pontokat szemeknek, a mészszemcséket tartalmazó folyadékkal töltött
hólyagcsát hallási szervnek tartják. Azonban az olyanok is, ·melyeknél sem szemeket, sem idegeket nem észlelhetni: az érintés és fény
irltnt igen C.rzékenyek.. Némelyeknél hossznn, vagy k.örnla.k.ban
futó, átlátszó izo1nrostol~at vettek. észre. Sok:an a víz fenek:éhez

vannak tapadva, legnagyobb részük szabaclon úszik a vízben. Csaknem minclnyája tengeri állat, testök igen kevés szilárd részt, azon~
ban annál több vizet tartalmaz, ugy hogy több fontot nyomő bom-

laszok, összeszáradva ugyanannyi latot sem nyomnak, miért is alig
lehet ·őket gyüjteményekben tartani, ásatag állapotban épen nem
ta!itlhatni. - Sötétben többen világitnak, visszaképzőclési ·erejök,
né1,;elyeknél oly nagy, .hogy lemetszett darabokból tökéletes egé·
szek képződhetnek.

-
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1·e1ul. B01·iliísol1. (Ctenop!to1·a. Bippenquallen).

l(éj üveg. (Cestmn veneris. Wenusgürtel). 5 láb hosszú. Közép tengerben.
'
!(alap nyuvoncz. (Beroe pileus). Eszaki
tengerben.
~Iáso1Iik

remi. Körény bomlaszok. (Discoplwra. 'Sc!teibenqual/en).

l(üvié gyökrényc. (Rldzostoma Cuvieri]. 20 fontot nyom. Érin'
tésnél hevesen éget.
Világitó ieneg. (Pelagia noetiluca). Éjjel ei·ösen világít.
Fiilcs szörnycg. (Medus1t curita. O!trenguallen); Keleti tengerben.
]{alapos csöngér. (Oceania pileata]. Közép tengerben.

llarma1lik remi. llabarcz bomlaszok. (Hy1frina. Polypenquallen)
Zöld kákó. (Hydra viridis). Igen hosszú· karokkal. ·
1'ubularia calanzaris. 6 11 hosszít. Északi és közép tengerben.
Physophota niusinema. Közép tengerben.
Lég~ö vitorlácza. (Velclla spirans).

Tizc11ltetc11ik osztiíly. Virág iíllatok. (Antlwzoa. Blumenthiere).
Börszcril vagy k.ocsonyás testü, henger, buzogúny vagy töl-

csér-alakú, testiik alsó részével többnyire szilárdan megtapadó, ritkábban magánosan, többnyire társasitgban élű súgárállatok. ·Felső
végükön van a száj , egyszeríi, kettős vagy összetett sugarosan álló
koszoril által körül véve, mely hengerded, lándzsás, vagy szálalakú és csilla;szőrökkel ellátott. E!külünitett testüregök és saját·
lagos hajlással ellátott táptümlűjök van, mi által valamennyi bom·
lasztúl külünbüznek. A gyomor alapjáról egy vagy több nyílás vezet a testürbe, vagyis a habarczszár közös · üregébe. A sngaros
testfal elrendezése feltételezi a tapok szitmát és csoportozatát. A
szaporodás átalában bimbóképződés és gyakran igen hosszú kinövések által történik , a mennyiben azonban az által, hogy az egyes
egyének egymitssal egyesülve maradnak s alsó részökből nieszet válaszinnak el, különböző alakú burány-törzs áll elö, mely a reája
mindig következő ivadék által jelentékeny nagyságra növekszik. Sőt ilyen blll'ány törzsek tömege nagy zátonyokat és számos sZigeteket (korall szigetek) képez. A puha állományi:iak \Örzse úgy lát-

*

-

szik sajiitságos növényszerií növekeclésií. - Némely habarcztörzsek gyökérszerü kinövéseik ÍL!tal a tengerben levő testekhez, vagy
a tenger fenekéhez ;tapadnak, némelyek télen elvesznek, tavaszszal
azonban gyökérszerii afapjaikból új hajtások képződnek; Némelyek
jelentékeny magasságúra (6 lábnyira) nőnek. - Némelyek oszlás
által szapoi"odnak, ezen kiviU a tojásbóli képződés álalános. Hímnök,
vagy elkülönzött ivarúak. A tojások a bélbe, s innen a szájon át
a külvilágra jutnak. Visszaképzési erejök nagy. l\Iinc1nyájan a tengerben élnek.
Első

1·e111I. Soktapúak. (Polyactinia, Vielfültler).

Óriás küllönyke. (Actinia gigantea. Seeanemone. Seenessel).
1 rőf magas. Vörös és közép tengerben.
Galócza gombány. (Fungia agarici{ormis. Pifokoralle). Vörös
tengerben.
Kelyhes szeg{i1nye. (Caryophyllia calycularis. Gemeine Nelkenlwralle). Közép tengerben.
Sátoros szivany. (llladrepora corymbosa. illadrepore). Indiai
tengerben.

DI:íso1lil1 remi. Nyolczta11úak. (Octacllnia. Acldfühler).

1

Zene csövér. (Jubipora inusiCCI. Gemeines Orgellwrall); Indiai
tengerben.
Vörös burúny. (Coralliwn 1·ubrmn i•. Isis nobilis).
Gyógyszerkünyvünk a kiilönben leginkább fényüzési czikkekre
feldolgoztatni szokott vörös bnrányt· - corallium rnbrum
- leginkább poralakban (corallium rubrum praeparatum)
tartatni rendeli; színe többnyire czinober vagy rózsapiros, fehér,
sárgabarna; magassága 1 lábnyi 1 a közép és vörös tengerben jön
elő. Pora halványpiros. Légenysavban a vörös bnrány 1 némi kis
sárgás bolyhot képezve, csaknem egészen felolvad.
100 részben tartabnaz:
W i t ti ng szerint:
V o g e 1 szerint:
83,25
Szénsavas mészéleget 27,5.
Szénsavat - Szénsavas kesrenyéleget - 3,50
· Jlfeszct
50,5.
Vaséleget - - - 4125
Kesrenyéleget
3,0.
Kocsonyát
és
homokot
7;75
110.
Vaséleget - ----'--98, 75
Gypszet és konyhasó
nyomait
0,5.
1,0.
Állati hártyát
Vizet - - - - 6,
89,5.

-
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Stratingh és Fyfe iblanyt is találtak benne.
,Vörös színe a vasélegtöl, mások szerint saját festanyagtól sZ>ír1naz1k.
Szü„ke tolló, (Pennatula grisea. G1·auer See{eder). Pompásan
világit.
Ernyölte. (Uinbellu/a„ia. - Csövecs. Veretillum). Hengerded
'
a hat karú habarczok szétszórva állanak a cső felső részén.

lllásodik alország. Állatkák. (Zoidia. Zoidien)
Szerveket és rendszereket megkülönböztetni nem lehet. Tojás
nincs. Oszlás, sa1jadzás és csirtestecsek által szaporodnak.
Nagyobb részt górcsövi állatok.

képződés

Hatodik kör. Ös állatok. ( Arclwzoa. Urtkierclten)
Tizeunyolczailik osztály. Gyökláb1íak. (Rhizopoda. TVurzelfilsser).
Meztelen vagy gyakrabban hejba zárt, kocsonyaszerii 1 gyöngéd, összehúzódásra renc1kiviil képes állományú állatldk. - Sejtjeik, ros1;jaik, csillaszürük, sajátlagos belszerveik nincsenek; különböző alakú, változékony önkényesen kinyújtható és behúzható
nyúlványok (állúbak) által mozognak. Testök ritkábban egyszerii,
gyakrabban szakaszokra osztott; héjnk ritkán szaruszerü, többnyire meszes, ezen mészhéjak sokaknál pörgék, ugy hogy kicsinyben
a türkönyfélékhez hasonlitnak. Táplálkozásuk beszívás által történik. Szaporodásuk ismeretlen. A tengerben lakók 1-3, az édes víziek legnagyobbjai 1/ 2 millimeter nagyságúak. - Tengerben, kevesebben édes vízben élnek , a tengerben lakó mészhéjasok megmérhetetlen mennyiségii kőzet-tömegeket raknak össze, s ezáltal a föld
kéreg képződését eszközlik.
Első

remi. Soktestlíek vagy összetettek. (Polysomatia. Zusammengesetzte).

Pénzige. (Nmnnrnlina. Linzensteine. - Nodosaria. Vaginula.
lfiargim.Zina. Pavonina. Vertebralina. G11tl!tlina) sat. nemek.

DI1íso1Iik l'eml. Egytestííel1 vagy egyszerííek. (llfonosomatia. Einfaclte}.
Vérlakó változány. (Auioeba lwnatobia. P1·ote11s. Wechselthierclten ).
f{özönséges tokcsár. (Arcella v11lgaris).

!,

-

406

-

Tize11ldlencze1Iik osztiíly. Ázalagok. (lnfúso1;hc.. Infusorien).
· Ruganyos , részben összehuzódásra képes állományból. képző
dött , többnyire átlátszó és szintelen, néha sárgás, kékes, vörös
vagy zölc1szinü, - csillaszörök vagy forgó szálak által mozgó. állatkák. Ezen igen egyszerű állatkák legtöbbjeinél kémszerek alkalmazása mellett egy tulajdonképi testet,· a.z ügynevezett magvat veszünk észre; ezen mag-állon1ánybrin szll.1nos sZemcsék: vannak: be.:.
úgyalva, melyek:nek szÍtma idő folytán szaporodik, miért is az ál-

latkák homályosabb aknak látszanak. A .mindig szójatlan növény
állatkák (Phytozoiclien) beszívás által táplálkoznak, néha, ámbár
nagyon ritkán , szilárd testek is nyomúlnak be belsejökbe. Az
ázalagok.nak: elkülönzött ivarszervük nincs, hanem haránt és hossz-

iránybani oszlás, csirszemcsék és bimbóképzödés által szaporodnak, némelyek a kifejlödésnél tetemes alakváltozásokat szenvednek.
.Ugy látszik igen gyorsan növekednek,. életük legtöbbnyire csak
igen kevés ic1eig tart. Az eviczkélés - Diastrophie - érelekes tüneménye abban áll, hogy valamely ázalag, miután mellső végével
hosszan előre úszott, rögtöni sarkváltoztatás által egyszerre a hátsó
végével kezd előre úszni ; a pillaszöriieknél ez csak bizonyos körülmények közt áll be, ellenben a eviczkféléknél állandó időszaki tünet. Némely tengerben lakók világitnak. l\Iéreg és villámosság
iránt ugy viselil< magukat, mint a nagyobb állatok. Az ázalagok
tenger és édes vizekben , poshadó folyadékokban; némelyek emberek és állatok bél nyákjában élnek. A legnagyobb ázalagok 1 VO"
nalnyi hosszúk; némely eviczk és parányfélék nagysága .j. 000 VOc
nalnyira törpül le. - Testük renc1kivüli puhasága cs szétfolyósága
nem engedi meg, hogy a teremtés emlék érmeivé nyomassanak le;
kövületi - ásatag - állapotba nem mennek át. Csak a növényország határán álló kovapánczélos alakok szenvednek e tekintetben
kivételt.
Első

ren1l.

Pillaszőrösöl1.

(Ciliata. Wimpertltierclten).

Forrázati lwrangka. (Vorticella i11fusiommt. Aufguss-Vorti celle).
·
·
Sok alakú kiirtöny. (Stentor polymorplitts).
Saru/ia. (Parameciwn a1trelia. Gemeines Pantolfeltltierclten).
Nya/wnyú/t. (Trachelius meleagris).
Csuklyás öblfr. (Colpoda cuc1tl/11s. Széna-forráza tban).

~Iáso1lik rcml. 'Növény Ázalagok. (Pltytozozdia, Pjlanzentltierclten).
Szarvas övecs. (Pe1'idini1t111 'cornutmn.) Különösen a ttll'fás
vizekben.

-
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Sok alakú i·eJtparány. (C„yptomonas polymorplta). Friss és
turfás vizekben.
Alkonyi parány. O!onas crepusculum. Ehr). f, 000 vonalnyi,
az eddig ismert állatok közt legkisebb, egy köbhüvelyk vízben
800 ezer millió élhet.
Oken pal'ánya. (Alonas Okeni).
Zöld pezsgény. (Volvox globator). Zölcl színli, i-s 0 vonalnyi.
Rezgény. (Vibrio bacil/us) ..
Bacteriuin triloculare.

Az állat és növényország határán it!l a még mim1 eddig kétes természetű: Acbilleu.m lacinulatum .Sehweigg. mely a
m ü termi sz i v a c·s o t, s p o ngia o ffi cin alis adja, mely vagy
a tenger fenekén, vagy a tenger által locsolt sziklák ólc1alain, különösen a középtengerben , Kanclia, Cyp1'us, l\Iorea; a jóni szige·
tek, Syria, Tunis, Tripolis , Dalmatia és Istria, Japán partjain s
a veres tengerben jő elő. - A szivacs egym•ÍS mellé.hosszában sorakozott átlátszó orsószerií csöveeskékböl áll, mely puha, ruganyos
szövet által egyesül. Hogy a szivacsot a benne foglaltató tisztátalanságtól, kagylóktól, homoktól, puháuyoktól száí-mazó nyákos
anyagoktól megszabac1itsuk, kimossuk és kisajtóljuk, s hogy jobb
alak.ot nye1jen, k:örül is 111ctéljük.- - A l{örül n1etszett, megtisztított, s kiszárított szivacs spongia 111arina, l\Ieersch1van 1m,

Badeschwam m nevet

visel, mig a hulladékot fragmenta

spongiar1tm , Kropfsch1vam m-nak. nevezzük. Ezen utóbbi a
pörk ö 1t szivacs (s p on gi a to s ta) készítésére fordíttatik.

A gyógyászatban használjuk néha a s aj tó l t sz i v a e s o t is,
(s p o n g i a p re s s a) , mely mosott szivacs laposra sajtóhísa által
készül.
Hogy belsőleg is adjuk gyógyszer gyanánt a pörkölt szivacsot:
azt iblany és biizeny tartalma indokolja. Vegyelemzése következő'
Szikeny iblag
0,998
Hamany büzeg
0,532
Hamany halvag
0,717
Kénsavas 1nészéleg
Vilsavas 111észéleg
Szénsavas 111észéleg
Szénsavas k:esrenyéleg -

Vasélecs
Kovasav

Szén

4,377
3,700
28,721
3,567
8,912

9,003
39,454

99,981

A t. olvasó kéretik a következő sajtóhibák
' '
.. 'tasara:
lnJaV1
helyett olva.sd: vége
8-ik lapon 21-ik sorban . végre
s::it!í.lás
azitálas
2±
"
sók
13
sok
9
clillannalc
clillanak
14
9
" vo11at-összdllásra
" 10
23
vonat ösztillásra :,
" lnfusuni
40
11
Jn ft1Stt11t
" vagy
46
9
vegy ,:
48
11iézga1iyákkal
35
11iézganyéklcal
54
Kali
16
Kaly
75
l.:evc1·ése
16
keverés
79.
1né::ga
18
1néga
"
80
22
cori1111i
coviun~
81
36
lejjel
cjjel
"
" " töltve
DS
6
löltevc
ftínipontot
111
30
láinpolot
" Itt a
124
39
Itt is a
"
"
130
32
légtitl.:tfa
légrilldtás

"

"

"
"
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ÁSVÁNYTAN
r
'
KÜLÖNÖS TEIUNTETTEL A GYOGYSZERI
SMERE.
~

IRTA

KÁTAI GÁBOR Tr.

"

A gyógysz. tud. alapv. I. köt,
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ÁS VÁ NY TA N.
BEV EZE TÉS .
Ásvá ny na k--m inera -neve zziik mindazon egyne
n1ii, merev,
cseppfolyó, vagy légne mii szerv etlen termé nyeke t, melye
k ttgy a mint
előjönnek, köz,·etleuiil n1indcn szervi folyam
at k.özremüködése és
minde n emberi befolyás hozzt\ járulá sa nélkü l a termé
szet által képezte ttek. - Földü nk kiilké rgét lénye gesen az ásván
yok képez ik.
Az ás v ú n yt a n-mi nera logia - pedig az ásványorsz
ág természetrajza, azaz azon tudo1nány, tnely a természet
szervetlen tern1ényeit természetrajzi sajátságaik, az egyféleség, cgyne
müség és hasonlóság elvei szerint rendezi, megnevezi, jelleg zi
és leh:ja; az ásványt an tehát a physilrnilag egyne mü részekből álló
vagy egysz erü
ásván yokat t:írgy alja és pedig csak mago kban véve,
vagyi s olyan
viszonyaik szerint, melyek: azoknak iueghatároz~ísára,
és megkülön ·
böztetésére szo]g~ílnak. - A föl cl is n1 e- Geog
nosie - az egyszerü ásván yokbó l képződött szikla vagy hegyt ömeg
ek, vagy is azon
li:özetek; átaláuos sajáts ágait és elterjedésíllt szabá
lyait is1norteti, me~
lyek a fölclkéreg képzé sében nagyo bb tömeg ekben
veszn ek részt;
- a földismét akko r, ha a földteke szárm azású
nak fqjlödés trirténeté nek és elvált ozásá nak fejtegetéséYel foglalkozik,
föld taun a lc-Ge ologi c-nev ezzük .
Az ásványtan el ö kész i t ö és a l k a l 1u az~ t t
részre osz~
lik. Az elökészitö rész magá ban foglalja I. a kifeje
zésta nt-ter mino logia, - II. a rendszeris1nét - syste1uatika, - és III.
a nevezék tant nome nclatu ra; - az alkalm azott rész magá ban foglal
ja IV. a jelleg ismét--charactoristica, - és V. a lcir:í.st-physiogi·n
phia.
Az ásván y- 1 növduy- és úllattanra vonat kozó átalán
os Iciri:isokat
és megk ülönb özteté seket lásd bővebben I-sö rész
245 I., II-ik rész
3-4·i k !. •

I.

Kife jezé stan . (Ter mino logi a.)
A kifeje zéstan i11 alános an azon saj:íts úgoka t jelleg
zi, nevez i
meg és osztályozza, melye k az ásván yok felismerésér
e és megk ü27 .,.
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Iönböztetésérc ·szolgálnak. Ezen sajátságok a) p h y s i k a i a k,
vagyis olyanok, melyeket az ásványokon, a nélkül hogy állományukban változnának, közvetlenül, vagy csak erömiii szerek által
veszünk észre és b) vegyi e k, melyeket az ásványokon csak belső
anyagi állományuk változása által találhatunk fel, vagy is a melyeket nem észlelhetünk a nélkül, hogy állományukban meg ne változnának. A physikai sajátságokhoz, melyek az ásványoknál kiváló
tekintetbe veendők, tartoznak: az alak, hasadás és törés, keménység, eltolhatóság,

fr~jsuly,

átlátszóság és sugártörés, fény, szin, vi-

lóclzás, villamosság és delejesség, szag, iz és tapintás.

Az ásványok physikai sajátságairól.
1. Alak.

Az ásványok vagy jege c z ült vagy alaktalan állapotban
jönnek eW. Jege c z (kristály) név alatt olyan szilúrd testeket értünk, melyek· képzőclésülmél szabályszerüen egymáshoz hajló bizonyos számu lapok által határoltattak. A jegeczek keletkezésének
tényét j ege e z ü lé s n e k-crystallisatio- nevezzük. Az alaktalans ág - amorphismus, - a merevség állapota jcgeczedés nélkül. Alak·
talan ásványok szilárdak: opal, obsiclián, calcedon; folyékonyak :
higany, földolaj, viz; gáznemüek: légeny, köneny, bányagőz sat.
Jegeczek klilönföle módon képződnek: oldatokból, olvadékból
(Schmelzfluss ), gőz :t!aku állapotból, alaktalanokból sat. Igy jege·
czülnek pl. vizes oldatokból a viz elpárolása által a konyhasó,
ti1usó sat., az czüsthalvag légköneuyes oldatból, a kén széneny~
ké1v•gbeni oldatból; - olvadékból: dárdanykéneg, konyhasó, kén;
- güzalakú állapotból kihülés által: mirenyes sav, iblany, szahtmia só, sat. Kén, czukor sat. alaktalan állapotból, hogyha ilyenben állittattak elő, lassanként jcgcczesbe mennek át. - Lassu jegeczedCs mindig tökéletesebben kiképzöclött alakokat a<l, mint a
gyorsított.
Ajegeczekről szóló tant jege ez-is mén e k-crystallographi anevczzük.
A. Az

c.~yszcrü

jcgccz11lakok i's azok összalakulatal.

1) A jcgeczek meghatározásánál tekintetbe jönnek:
a. A lap ok, vagy is azon sikok, melyek valamely jegeczet
ltöriilvcszuek.
b. Az él e k, vagy is két egymásra hajló lap átmetszési
vonalai.
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e. A csúcsok, vagy is három, vagy több egymás ellenében
hajló lapok útmetszési pontjai.
d. A teng e 1y e k, vágyis azon képzeleti egyenes vonalak, melyek valamely jegecz középpontjain meimek át és két egymásellc·
nében álló lapon, élen Yagy csúcson végződnek : ] a p te n g e J y e k,
é l te n g o 1y e k, c s ú e s t e n g e 1y e k.
Ezen határoló elemek, mint szinte a tengelyek is valamely jegeczen vagy ha s o n ló k, vagy k ü 1ö n b ö z ő k. A hasonlóknak
ugyanazon viszonyok között tekintve, egyenlően kell viszonyulniok,
tehát a lapJknak ugyanazon alakot és fekvést, az éleknek ugyanazon képződési lapokat és zugokat, a csúcsoknak hasonlóan ugyanazon képződési lapolrnt, éleket és zugokat kell mutatni ok. Ha s o n ló
tengelyek azok, melyek hasonló jegeczrészeken végziíclnek.
I-Ia a csúcsokon csalt egyféle élek jönnek össze, ezen csúcsa·
kat egyé 1ií ok ne k, ha pedig két- vagy háromfélék jönnek össze,
két· vagy háromé l ii e k ne k sat. A jegeczek leirásánál az alakot
olyan hclyezetbe hozzuk, hogy egy. bizonyos tenge!y függélyesen
úlljon, melyet fii teng e 1y ne k nevez link. Olyan jegeczekncl, me·
lyekcn luírom egynuíshoz épzugosan {tiló és hasonló tengely jön elő,
btírmclyik tengely lehet főtengely; a többieknél mindig az a főten
gely, mely az alakban a maga nemében egyedüli. Az ilyen tengelyeket egy e cl üli e k u e k nevezzük. - Ha az alakban több ilyen
jön elő, azaz a tengelyek vagy mind, vagy nagyobb számmal különbözök, fö tengelylil azt választjuk, mely a jegecz szemlélésére,
jegyczésére sat. legalkalmasabb. Azon jegecz alnkokat, melyeken
három ha s o nl ó épzugú tengelyből álló tengely-kereszt tal:ílható,
sok tengelyünek, a többieket egytengelyüne k nevezzlik.
A sok tengelyüeken egyedüli tengelyek nem jönnek elő.
Az egytengclyüeknél a lapok, élek és csúcsok a fötengelyhezi
fekvésök szerint tnég külön elnevezéseket kapnak. Azon lapok.at,
melyeken a főtengely végződik, vég 1a p oknak vagy lap-párok·
nak Enclfliicheu, basische Fliichen-, az olyan éleket vég é 1e k ne k,
és az olyan csúcsokat v ég e s ú e sok n a k nevezzük. Azon lapok és
élek, n10Jyek a végcsúcsokat képezik, azokban jönnek össze, e s ú e s~ 1 a·
poknalc és csúcsélckuelc -, azon lapok és élek, melyek a fötengclylyel párhuzamosan feküsznek, o 1cl al- vagy o sz 1o p la p okn a k és o l cl a 1 él e k ne k, - azon élek, melyek a fötengelylyel
nem párhuzamosan feküsznek, cle képzelt meghosszabbitúsuál azokat nem is metszik (mint az oldalélek), vég éleknek, és azon
csúcsok, a 1uelycken (n1ások incllett) ilyen végélck összejönnek,
vég e s ú e s o k nak neveztetnek.
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l\I e tsz e tn e k azon síkot nevezziik, mely valamely jegeczalakot felez. Ha a metszetnél élet nem metszettünk át: ugy azt
fömetszetnck, különben haránt- vagy keresztmetszetnek nevezzük.

2) Vannak jegeezalakok, melyek másoknak feles vagy negyedes alakjai gyanánt jelennek meg, az ilyeneket f e 1e s-hemie<lrisehvagy ne gy e cl e s-tetartoedriseh-alakoknak nevezzük. A feles alakuság szabályszeriileg oly módon jön létre, hogy valamely teljes holoeclriseh-alaknála váltakozó lapok, lappárok vagy lapesoportok

szabatosan meghatArozzunk, arra szögmérésck aziikségcsck. Meg-

mé1jük a lapo~< hajlúsi szögét és a~ból kiszárnitjuk a sikszögeket1 a
tengely hosszat sat. Az ezen czelra szolgáló rnüszcreket szögmé·
röknek- gonio1neter- n~vezzük s ilyen kétféle van, a kézi~ (Anleg-,
l'Iand- oder Contactgomornctcr) és fényverési szögmérő, lReflexi·
onsgoniometer).
5) Azon átahtnos törvények, iuclycket n jegeczekcn és azok

'összalakulatain észlelünk, következők :

gátoltatik, és hogy

.. a) A Ia11ok egyeuközüs\•gl•nek tör,·Cnye. Ez igy hangzik : Valan1cly

ezáltal olyan alakok támadnak, melynek lapjai valamely tért tökéletesen bezárnak.
3) Azon jegeezalakokat, melyek különnemü lapokat mutatnak,
ö ss z a la k u latnak ( cornbinatio) nevezzük, és a lapok kiilönfélesége azon különböző '1lakok'1t jelzi, melyek az összalakulatban
egyesülvék. Ezen alakokat ugy fogjuk felismerni és azáltal az összalakulatot kifejleszteni, h" a hasonló lapokat sorra ugy megnagyobbitjuk vagy megnöveljiik, hogy egymást metszik, és minden
többiek kiszorulnak. Kétféle lapú összalakulat tehát két alakot foglal magában és kettő s ne k - háromféle lapú összalakulat pedig há·
rom alakot foglal magában és h a r ma s nak neveztetik.
Hasonló lapú alakok egyszer ü e k nek neveztetnek és vagy
tökéletesen bezárnak valamely tért, vagy nem. Az előbbieket zárt,
az utóbbiakat ny il t alakoknak nevezzük.
Ha összalakulat képződik, akkor az egyszerii alak jegeczrészei
megváltoznak és ezen megváltozást t o mp i t ásnak, é 1ezé s nek
és 1eh egy e z és ne le nevezzük.
Ha valamely csúcs vagy él helyére lap jön: ezen elváltozást
t o ropit ásnak nevezzük. - Ha valamely csúcs vagy él helyére
két hasonló, összehajló, tehát élet képező lap lép: ezt é 1ezé s ne k
nevezzük. - Ha valamely csúcs helyére három, vagy több hasonló
lap lép, melyek tehát uj (tompább) csúcsot képeznek : ezen meg·
változást 1eh egy ezé s ne k nevezzük.

jegecz minden lapjának egyenközű hasonló lap felel meg, vagy
minden lap hasonló egyenközliben ismetlődik a jegeczen. Ezen törvény bizonyos kivételeket szenved hajolt lapu feles alakok fellépténél, miért is a törvény alóli ilyetén kivételek, mint feles alakok
könnyen felismerhetők.

nőnek,

és az által a másik. fele

kifejlődésében

Az élezéauél és lehegyezésnél arra. is ügyelnünk k.ell, hogy

valjon az uj lapok a megváltozott alaknak lapjain vagy élein ülnek-e? és e szerint lapokból vagy élekből élezetteket vagy lehegyezetteket különböztetünk meg.
Több lap öszletét, melyek csupa párhuzomos élekben metszik
egy1nltst, övnek:- zone- nevezzük és azon vonalat, mely ezen élek.

fekvését meghatározza, öv von a 1nak vagy ö v teng e 1y nek nevezzük.
4) Szög mér é s. Hogy valamely jegeczalakot különösen és

b) A részariínyossiig

törYényt~.

Ez így hangzik. IIasonló részei

va~

!amely jegeczalaknak (lapok, élek, csúcsok s ezért a tengelyek is)
fellépő összalakulatoknál hasonló elváltozást szenvednek. Ezen fon·
tos törvény mint az elübbi igen határozott fajta kivételeket szenved feles vagy negyedes alakok fellépténél, mint az magában véve
vilúgos. Tehát ezen viszony által is könnyen fölismerhetők a feles
alakok.
e) A tcngclyvliltoziis törvcny<'. Ez így hangzik : összalakulatok
egyenlüen fekvő tengelyei mindig mint egymás sokszorosai mutatkoznak egész, vagy tört szá1n szerint, mely többnyire igen egyszerü.

d) A negyedi!< törvény így hangzik: Különböző alakok egymástól
függetlenül, vagy olyan összalaknlatokban léphetnek fel, melyek az
előbbi törvények szerint lehetségesek. Ha pl. valamely ásványon
három különböző fajta összalakulatot észlelünk, következtethetjük,
hogy ezen ásvány ezen alakok bármelyikében magáb,rn véve is elő
johetne. A tapasztalús erre elég bizonyítékot szolgáltat.
e) Az ötö.lik töncny a lrnj!iísi szögek lill11udús1igának törvénye.
Ez igy hangzik: Valamely alak lapjainak h'\jlásszögei állandók és
változatlanok, ha mindjárt egyenetlenül volnának is kitorje,clve, vagy
összalakulatokban n1egváltozva jelennének is 1neg ezen lapok:.

Ezen törvény ismerete által képesek vagyunk, ugyanazon alakot a legkülönfélébb összalakulatokban ujra felismerni, és a szabályos typust ott is feltalálni, hol azt a rendellenes lapkiteijedés
eltüntette.
Ezen törvényeken alapul mind az, a mi az egyes jegeez egyé·
nek szemlélésénél leglenyegesebb, és nehány adott alakból ezen
törvények segélyével a szervetlen természet egész ahikbeli gazdag-
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•ágát előre összeszerkeszthetni, sőt lehetséges esélyek ismeretét is
elölegezhetni.
6) J e g e c z r e n d sz e r -Krystallsy stem- alatt azon alakok
összegét értjük, melyek a részarányosság törvénye szerint egymásba átmehetnek.
Jege c zs o r o z a t alatt valamely jegeczr„nds zer azon alakjainak összegét értjük, melyek a t e n g e l y - v á 1 t o z ás tör v é ny e
szerint egymásból levezethetők és ezért összalakulá sra képesek. Azon
alakot, mely a levezetésnél alapul szolgál, tör zs a 1a k n ak nevezzük.
Azon alakok tehát, melyek a részarányos ság törvényének tekintetbe vételével valamely adott alakból levezethetők, azzal egy
és ugyanazon jegeczrends zerbe tartoznak. Ilyen rendszert hatot ismerünk, és ezek következők.
a) Szabályos rendszer. Das tesserale System.
b) Négyszöges rendszer. Das quadratische System.
c) Hatszöges rendszer. Das hexagonale System.
d) Rhombos rendszer. Das rhombische System.
e) Egyhajlásu rendszer. Das klinorhombische System.
f) Három hajlásn rendszer. Das klinorhomboidische System.
7) A sz ab á 1y o s re n d s z e r. Ezen rendszer alakjai minden
más rendszer alakjaitól feltünőleg az által különböznek, hogy három épszögöse.i egymásra álló egyenlő hosszn tengelyük van, melyek közzül bármelyik lehet fő tengely. Egy e d ü 1 i tengelyek rajtok nem jönnek elő. Ezen rendszer egyszerü teljes alakjainak száma hét. Ezek közül némelyek mint feles alakok jelennek meg,
mi által összes számuk tizenháromra szaporodik.
A) Teljes alakok.
1. A Hatos (Hexaeder) hat egyenlő ép négyszög által környeztetik. Van 12 egyenlő éle, és 8 egyenlő 3 lapu csúcsa. Az élszög mérete 90°. A főtengelyek a lapok közepén mennek át. Ezen
alakban gyakran jegeczednek a kősó, arany, ezüst, pyrit, galenit
sat. Jegye : co 0 co.
2. A Ny o 1 ez a s (Octaeder) 8 egyenoldalu háromszög által
környeztetik . Van 12 egyenlő éle és 6 egyenlő négylapú csúcsa. Az
élszög mérete: 1090 28' 16". A főtengelyek a csúcsokon mennek át.
Ezen alakban jegeczednek gyakran: magnesit, cuprit, spinell, timsó, gyémánt. Jegye: O.
3. A R h o m b ti z e n'k e t tő s (Rhombendodekaeder) 12 egyenlő
rhomb lap által környezteti k, melyek mindegyikének élszög mérete : 120°. Van 24 egyenlő éle és 14 csúcsa, melyek kétfélék. 6
négylapú octaederféle, melyen át mennek a főtengelyek, 8 három
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lapú hcxaeclerféle. Ezen alakban jegeczednck a granat, amalgam,
cuprit, magnesit. Jegye : co 0.
4. A Három sz o r nyolc z h u sz o n négy e s (Triakis octaiiclcr, Pyramyclen octacder) áll 24 egyenszárú háromszögből, van
36 éle és 14 csúcsa. Az élek kétfélék: 12 hosszabb octailderféle és
24 rövidebb, melyek az octacderféle csúcsokat a hexaiiclerfélékkcl
kötik össze. A csítcsok hasonlóan kétfélék, 6 nyolczlapu és két élü
octacderféle, ezeken mennek át a fö tengelyek, a többi 8 csúcs 3
lapu és 1 éli\ hexaedcrféle. Ezen alakban jegeczednek : folpát,
cuprit, ólomfény. Ezen alaknak több változványá t ismerjük, melyek
azonban csak ritk,ín és alárendelt állapotban észleltettek a galenit,
és cuprit jegeczein. Jegye: mO.
5. A négyszer hat huszonn égyes (Tctrakishe xaöder,
Pyramideuwiirfel, Pyramidenhexaccler) 24 egyenszál'lí háromszög által
környeztetik . Van 36 éle, 12 hosszabb hexailclerfélc és 24 rövic!ebb,
melyek a hexaöderféle csúcsokból mennek át az octaiiderfölékbe. CsÍtcsa is zárna 14, szinte kétfélék : 6 négy lapu, l élii octaöderféle, ezeken
mennek át a főtengelyek, és 8 hatlapu, két élü hexaederféle. Ezen
alak meglehetős ritkán jön elő a folpátnál, aranynál, réznél. Jegeczekeu 5 féle négyszct' hat huszonnégyest ismerünk, 3 féle gyakrabban jön elő. Jegye: m 0 oo.
6. A De 1 t o i d L u sz o n négy e s (Ikositetraö der, DeltoidIkositetraild er, Trapezoede r) lill 24 clcltoidból (Kobell szerint 24
részar,ínyos trapezből), van 48 éle, melyek közül 24 hosszabb, melyek közül 2-2 ugy fekszik mint az octaöder élei, és 24 rövidebb,
melyek közli! 2- 2 ugy fekszik mint a hcxaiicler élei. Csúcsai száma
26, s ezek háromfélék; 6 négy lapu egyenélü octaödcrféle, melyekben a főtengelyek végződnek; 8 háromlapn, egyenélü, hexaiiderféle,
és 12 részarányos k.ülönélü csúcs.
A lehegyezés szöge szerint ezen alaknak több változata van,
mely a gránátnál, lcucitnál, analcimnél és aranynál sat. jön elő.
Jegye: mOm.
7. A Negyven ny o 1 c z a s (Hexakis-octaöder- Tetrakonta- octacder) áll 48 különoldalu háromszögbfü. Van 72 éle és 26 csúcsa. Az élek
3 félék: 24 hosszabb, 24 közép és 24 legrövidebb. Az elsök megfelelnek a Rhomb tizenkettős éleinek, a középsők párosan az octaiider éleinek, az utólsók párosnn a hexaeder éleinek. A csúcsok közül,
melyek mindannyian részarányosak: 6 nyolczlapu octaöclerföle, ezekben
végződnek a főtengelyek; 8 hatlapu hexaederfölc, és 12 négylapu.
A negyvennyolczas nem gyakori, legszebben jön elő a folpáton,
(gyémánt, gránát). Jegye: mOn.
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B) Feles alakok.
A feles alakok (Hemiecler) csak felényi számu lapot mutatnak, mint bizonyos teljes alakok (holoeder), melyektül nem annyim fekvésök, mint lapjaik szám a által kiilönböznek. A feles
alakokat a teljesekből a lapok váltakozó növekedése és fogyása által előállóknak képzelhetjük. Itt azonban tekintetbe kell vennünk,
hogy minden teljes alakból két, egymáshoz tökéletesen hasonló,
csak állásuk által különböző feles alak származha tik, melyeket
épen ezen állás szerint előrebocsátott
vagy - jegygyel különböztetiink meg.
1. A Négy e s (Tetraöde r) a nyolezasból származik, midőn
váltakozv a egyik lap nő, a mellette levő eltünik. i\.U 4 egyenoldalu háromszögből; van G egyenlő 70" 32' szögös éle, 4 báromlapu
egyenlő csúcsa. A tengelyek az élek központja in végződnek, melyek az octacder eltünt csúcsai gyanánt tekintendők. Ezen alakban
jegeczül a fakóércz, boracit; az utóbbinál azonban többnyire alárendcltten jelenik meg az összalaklatokban. Jegyezése ~·
2. Három sz ö g ti zen k e t t ö s (Pyramidc n tetraöder, Triákis tetraeder vagy Trigon dodckaöder) származik a deltoid huszonnégyesböl, midőn egy-egy hatos csúcs körül fekvő (octaeder lapnak
megfelelő) mindenik három lap, tehát háromlapból álló laprendsze r

+

váltah.ozva növekszik. és eltlinik. A háromszög tizenkettüs 12

egyenszár ú lu\1·omszögböl áll, van 18 élc, ezek közül 6 hosszabb,
melyeket mivel ugy feküsznek, mint a négyes élei, tetraödcrfélc
élelmek nevezhetü nk és 12 rövidebb éle. Van 8 csúcsa, melyek
közül 4 hatlapú, részarányo san különélü, és 4 háromlapu, egyen·
élii. A tengelyek a tetracderföle élek központjain végződnek. Jegye
"'.~m tennantit, sphalerit jcgeczeke n jön elő.
· 3. A deltoid tizcnke tlös (Deltoid-dorlekaödcr, Kobell
szerint Traapez dodekaCder) hasonló inódon származik. a 3 szar 8

huszonnégyesböl, mint a 3 szög tizenkettős a deltoid huszonné·
gyesböl, azaz egy octacder lapnak megfeI;Iö, hex_acd.erféle .csúc~ kö-

rül fekvő hármas szán1u lnprendsze1· valtakozo novesztese es fo-

gyása által. Áll 12 deltoidból, van 24 éle, 12 él~sebb. és 12 to'."P.á~b.;
csncsa 14 s ezek háromfélé k: 6 négy lapu, reszaranyos kulonelu,
melyben a főtengelyek végződnek; 4 háromlapu egyenélii, melyek
ugy feküsznek, mint a tetraeder csúcsai és 4 háromlapu egyenélii
tompább csúcs. Jegye ";". A Deltoid tizenkettös mint egyszerü
alak eddigelé épen nem és összalakulatokban is ritkán észleltctett,
mint a fakóércze n és horgany fénylén.
4. A H a t s z o r n é gy h u s z o n n ég y e s (Hexakis tetrailcler)
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a negyvcnnyolczasból akkor áll elö, mi dön egy octaöderföle lapnak megfelelő, hexaeder föle csúc• körül fekvő hatos lnprendszer váltakozv a nő
és fogy. 24 különoldaln háromszög által környeztetik, van 36 éle, melyek 3-félék, 12-12 lévén egymással egyenlő; 14 csúcsa, melyek
közül 6 négylapu, részarány os különélü octaüderféle, melyekben a
tengelyek végződnek, négy 6 lapu részarányos külöoélü a tetracder
csucsaként fekvők, és 4 hasonlóan 6 lapu részarányo s különélü de tompább csúcs. Jegy~. A hatszornégy huszonnégyes ugy egyszerü alakban (gyémánt) mint összalaku!atban (a fakóérczen) ritkán észlcltetik.
ú. Az ötszög t iz en k e t t ö s (Pentagon .dodekaöd er) a négyszerhathuszonnégyes feles alakja, melyből egyes lapok váltakozó növekedése és eltiinése által származik. Áll 12 ötszügböl, van 30 éle,
hatot ezek közül csúcsélekn ek nevezünk, inivel azok központján

végződnek

a tengelyek (ezek az eltünt octacclerfélc csúcsai a négyszer hat 21-esnek), tov.ábbá 2 l egyenlő éle, melyek a hexacderféle
csúcsokat a húro111lapu különélüekkel kötik össze. (~súcsai száma

20, s eaek kétfélék: 8 háromlapu egyenélü hexaederfélc, és 12 háromlapu, különélü. Jegye ·.~"'. A feles alakok között az ötszög tizenkettös leggyakra bban é~ a legnagyobb jegecz·egy éneken jön
olö, pyrit (mely innen Pyritocde rnek is neveztetik), fénykobalt.
6. 1\ T rap o c z o i d h u s .z o un é gy e s (Dia kis cloclekaeder,
Trapezoid Ikositctra cdor) a negy1•ennyolczas feles alakja és akkor
áll clü, midőn azon két !aput, mely a négyszer hat 24-es egy-egy
lapja gyanánt fekszik, párosan vitltakozva növesztjlik, mig a tért
1nagok a növök ztlrják be. A Trapeczoi d huszonnég yes 24 trape-

czoid lapból áll, van 48 éle, 12 leghosszabb és 12 legrövidebb, mindkettő az ötszög tizenkettö s csúcsélének felelvén meg és 2,l, melyek ugy feküsznek, mint az ötszög tizenkettös egyenlő élei; csúcsainak száma 26, s ezek: G négylapu, részarány osan különélü octaeclerföle, melyekben a főtengelyek végződnek; 12 különélü négylapu, és 8 háromlapu egycnélü hexacderfélc. Jegye ["';")
Ezen alakban is elő jön olykor olykor a pyl'Ít és fönykobalt
(!. ötszög 12· üs) azonban egyszeríi alakban sokkal ritkábban jön
elö mint atnabban, nu1;jcl csaknen1 összalakul atokban.

e. ö s sz alakula t 0 k.
A szabályos rendszer összalaku latainak száma meglehetősen
jelentéken y, többnyire a nyolczas, hatos és rhombtizcnkcttös szoktak tuluralkodók lenni. Többnyire kettösök-·-binfü·c, zweiziihlige azok, azaz két cgyszerü alak összalakulata.i, néha azonban hárn1a-

sok is-ternilrc , dreiziihlig e-; jeg-yezésök jegecztani képlet segélyével
történik, midőn az uralkodó alak jegyét bocsátjuk előre.
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S)A négyszöges rendszer.Das quadratische oder
p y r a mid a 1 e S y s te m. Ezen rendszer alakjainak mint a szabályos rendszeréinek epszöges tengelykereszt szolgál alapul, melyben
két tengely egyenlö, a harmadik - majd hosszabb, majd rövidebb különböző. Az utóbbi - a maga nemében az alakban egyedüli a főtengely, a másik két tengely melléktengely. Ezen főtengelyen
kivül egyedüli tengely nem jön elö. Ezen jellege a négyszöges rendszernek a hatszögessel közfü, s ez által mindkettőt könnyen meglehet minden más rendszertől különböztetni, egymástól pedig azáltal, hogy hasonló lapok fellépésénél azok számarányát kell figyelembe venni, melyek is a négyszöges rendszerben 4, 8, 16; a hatszögesben 6, 12, 24. A négyszöges rendszer jegecz alakjait miml'
ugy állitjuk fel, hogy a főtengely függélyesen álljon, és a melléktengelyek egyike a néző felé irányuljon.
A rendszer neve arra vonatkozik, hogy a melléktengelyek végeit összekötő vonalak ép négyszöget (Quadrat) adnak.
A négyszöges rendszer alakjai részint zárttak - azaz lapjaik
lehetséges kitei:jedése mellett a tért teljesen bczárók -- részint
nyiltak, hol az ellenkező az eset.
A. Teljes alakok.
1. Az első rendü négyszöges pyrarnis (die quadratische, oder tetragonale odet• vierseitige Pyramide, oder das Quadratoctaeder) 8 egyenszáru háromszögből áll, van 6 csitcsa, a 2
egyenlöt végcsúcsnak nevezzük, mivel azokban végződik a főten
gely, a 4 egyenlöt oklalcsúcsnak, mivel azokban végződnek a melléktengelyek. 12 élük közt 8 egymásközt egyenlö, s ezek a végélek, melyek egyik egyik végcsúcsot az oldalcsúcsokkal összekötik
és 4 oldalél, melyek az oldalcsúcsolrnt kötik össze egymással. Hegy e s és tompa négyszögü pyramisokat különböztetünk meg.
A hegyesnél 1) a főtengely nagyobb mint a melléktengelyek;
2) a hárornszögök hegyes egyenszáruak; 3) a végélek hosszabbak
mint az oldalélek; 4) a végélek szögei kisebbek és az olclalélek
szögei nagyobbak mint az octacder élszögei vagy is mint 109° 28'.
- Tompa négyszöges pyramisoknál mindezekre nézve az ellenkező áll.
Összalakulatoknál e 1 s ő, m í1 s o d és ha r ma cl re n d ü pyramisokat különböztetünk meg. Két összalakult pyramis e 1s ő re nd ü, ha ez egyik pyramis lapjának lap felel meg a másikon. Ha
pedig az egyik lapjának a másikon él felel meg, az elöbbi első
rendü, az utóbbi másoclrenclü. Harmadrenclü pyramis pedig az, ha
az első rendü lapjának él felel ugyan meg a másikon, de az nem
esik épen a lap közepére, hanem ferdén, az oldalélek pedig, szint-
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ngy az összalnkulási élek nincsenek egy szintben, hnnem zigzugban le és fel mennek. Ez ritkán fordúl elő.
Pyramis ncvöket onnan vették, 1nivel azok alakjára emlékeztetn.ck. Tttlajclonkép két pyramis van összeforditva, ngy hogy az
egyik hegye fölfelé, a másiké lefelé nyúlik, de mivel ezen két fél
rendesen cgyiránt van képzöd ve, elég csak egyes számban beszéln'.ink. Süt gyakran a lapok számát is csak a felső szerint fejezzük
ln, pl. 4 oldaln 8 oldalu pyramis. A pyrarnis jegye : m P.
2. A ny o 1ez o 1cl a l u p y r ami s (ditetragonale oder oetogonale P~-ramidc, Dio~daed~t? áll 16 különoldalú háromszögből;
van 10 csucsa s ezek lmromfelek, 2 nyolczlapú végcsúcs és 8 oldalcsúcs, s ezek köziil 4-4 egymással egyenlö. 24 éle között van 8
élesebb és 8 tompább végé] és 8 oldal él, melyek részarányos nyolczszöget képeznek. Jegye: n1P n.

A nyolczoldalu pyramisokat az ásványországban mint egyszerii
alakokat ncrn találjuk, hancu1 csak összalakulatokban és többnyire
alítrcndeltten: ónércz, zh·kon, idokras.

3. A z ék i do m v a g y S p h e no i cl 4 egyenszárít háromszögből áll. Feles alakja a négyszöges pyramisnak. Alakja a szabályos

rendszer tetraeclcréhez hasonlit. Ritkán jön elö. (rézkéneg).
'l. A négyszöges sánta (tetragonales Skalenoöder) áll 8
külön olclalú 3 szögből. Oldalélei zigzngban mennek. Feles idoma
a 8 olclalu pyramisnak. Ritkán jön elö.
5. A n é gy s z ö g e s o sz 1o p (quadratisches· auch tetragonales Prisma) •l cgyenlö, a fötengelylyel egyközes épnégyszögü
lapból képződött nyílt alak, van 4 egyenlö 90" zugos éle. Jegye co P.
Az olclalélek különböző állására nézve az összalakulatokban
első-, másod- és harmadrenclü oszlopok fordulhatnak elö. Ha összalakulatban az egyik oszlop élei el vannak tompítva a másik oszlop
lapjai által, amaz első, emez másodrendü oszlop lesz; ilyenek gyakran fordulnak elö. A harmadrendiick ritkák, s arról ismerhetők
meg, hogy az összalaklati oldalélek nem egy szintben vannak.
6. A ny o 1ezo1 cl a l u o s z 1 o p (ditctragonales oder octogonales Prisma) 8 egynemü a fötengelylyel egyközes lap által képezett nyilt alak. Van 8 éle, 4 élesebb, és 4 tompább. Jegye: co Pn.
Ezen oszlop a 8 oldalu pyramisból (mint a 4 oldalu oszlop
a 4 oldaln pyramisból) a főtengely hosszabbítása t\ltal végtelenig
származtatva vagyis növelve, mint valamennyi oszlop, nyilt alak,
melynek ·elöjövetele csak összalakulatokban lehetséges.
7. A vég 1 a p ok (lappár, das basische Fliichenpaar, oder
basische Pinakoid, Endfliiche) a melléktengelyek irányában menő
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nyilt Jappár. Csak összalakulatok ban jöhet elő mint a végcsítcsok
tompitása. Jegye 0 P.
·
Ö s s zalaknlato k.
A négyezöges rendszer összalakulataiban majd az első majd a
másodrenclii pyramisok és oszlopok a títluralkodók, itt ott a :·ég.lapok is. A nyolczoldalu pyramisok és oszlopok, noha nem r'.tk~k,
mindig alárendelt szerepet játszanak, a feles alakok egy par asványra korlátolva jönnek elö.
9) A Hatszöges rendszer. Hexagonal es System.
A hatszöges rendszer minden más rendszertől abban különbözik, hogy ,1 tengelye van. H ár o m egy e n 1 ő h o ss z a s á g ú tengelye egy sik.ban fekszik és 60 11 szög. alat~ n1etszik egymás.~; a.ne-

gy e dik, mely majcl nagyobb ma.Jd k1 s eb b, azokra fuggelyesen áll. Az utóbbi a fő teng e ly, a másik három mellékten gely.
A. Telj e s a 1a k ok. V o 11 fi ii eh e r.
1. A z e l s ö re n d ü ha t sz ö g e s p y r ami s (die hexagonale
Pyramide erster Ordnnng) áll 12 egyenszárn 3 szögből, va'.: 8 csúcsa, u. m: 2 hatlapu egyenélü végcsúcs, melyekben a fotengely
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Ezen oszlop az elsi)rendü hatszöges pyramisból származik, ha

annak fötengelye a végetlenbe nyulik, mi által az olclalélen helyezett két-két pyrnmis lap egy síkba esik. Jegye 00 P.
5. A másodrend ü hatszöges oszlop (dus hexagonalc
Prisma zweiter Ordnung) az első rendütöl csak állása últal külön·
bözik, élei ugy feküsznek 111int :unannak lapjai. Ezen inásoclren<lü
oszlop a tnásoclrenclii hatszöges pyramisból származik. Jegye: 00 p 2.
G. A részarányo s tizenkét oldalu oszlop (dassym·
metrisch zwölfseitige oder dihexagonales Prisma) áll 12 egynemü
a föteugelylyel egyküzesen futó lapból, van 12 élc, melyek közül
6 - G egyenlő. Jegye: "' P n.
7. A véglapok (das basische Pinakoid, dic basischc Endíliiche) a melléktengelyekkel cgyközesen menő lappár, mely mús
alakok fölsü és alsó végén jön elö. Jegye: 0 P.

B. F e 1e s a 1a k ok. Ha l b f 1ii eh e r.
1. A H h o m b o e cl e r v a gy r h o m b h a t o s, G rhomb lap
által zárt alak. '\7an 8 cauesa, u. iu: két végesncs, és 6 oldalesúcs
12 élc mincl egyenlő hosszasúgít, ezek közül G végé], melyek egy

végződik; 6 négy lapú részarányos kiilönélü olclalesúes, a n1ellék:tengelyek végpon1jai. 18 élc közül 12 összeköti a vé?c~:ícsot ."~

zugosan futva az oldalesúcsuka.t egymással k.ötik össze. A szögek

küsznek, mint az elsö pyramis végélci.

mely alatt a lapok egy végélbcn és egy old alélben összeütköznek
mindig 180° képeznek Hegyes és tompa rhomboüdcreket különböztetünk meg, az előbbieknél a végél-szüg kisebb, az oldalélszög nagyobb
mint 90°, a tompánúl megfordítva. Egy ásványon gyakran több rhomboöder jön elö. A főtengely a végcsúcsokban végződik, a melléktengelyck az útellenes oldalélek kiizcpén mennek Id. A rhombocder az első
rendil 6 szöges piramisból származik, n1ídöu annak egyik lapja váltaR

oldalcsúcsokkal, ezeket végéleknek nevezzük; G olclalel osszekoti
az oldalcsúcsolrnt egymással. Jegye: m P, (quarz, apatit).
2. A másodrend ü hatszöges pyramis (dic hcxagonale
Pyramide zweiter Onlnuug) csak fekvése által különbözik az elsötöl a mennyiben a mellékteugelyek nem az oldalcsúcsokban, hane:n az oldalélek központjaiban végződnek, és lapjai ép ugy fe3. A tizenkét olclalu pyramis (dic zwölfoeitige oder
dihcxagonale Pyramide) áll 2,1 klilönoldalu háromszögből, van 36
éle, melyek közül 12 végél ugy fekszik 1nint az első rendü pyra~
mis végélei, is1uét 12 végél ugy fekszik n1int a n1ásodrenc1ü pyra-

mis végélei és 12 oldalél. 14 csúcsa közül kettö végcsúcs, 12 oldalcsúcsai közül 6 ugy fekszik, mint az elsö rendü pyramis oldalcsúcsai s ismét 6 ugy mint a másodrendü pyramis oldalcsítcsai. Jegye: Pn.
A 12 oldalú pyramisok önállóan mint cgyszerli alakok ép oly
kevés számmal jönnek elő mint a négyszöges rendszer 8 oldalú pyramisai, hanem mindig összalalmlatban és pedig alúrcndelten.
4. A z első r e n d ü h a t s z ö g e s o s z 1o p (das hexagonale
Prisma crster Ordnung) i\11 a fötengclylyel egyközcs, egyncmü, 6
lapból; 6 egyenlő függélyes éllel, melyeknek szöge 120".

végcsúcsot egy oldalcsúescsal kötnek össze, és G oldal él, melyek zig-

kozva növekszik a 1násik elenyészik. Jegye: IL
2. ASkalenoö der vagy Sánta, 12 különoldalú húronlszög ~Utal környezett alak, van 8 csúcsa l\.ét hatlapu részarányos küM

lönélü végcsúcs, melyeken a főtengely végziidik, 6 különoldalu oldnlcsíics (3 felső, 3 alsó), 15 éle közül 12 végé!, G hosszabb tompább és G
röviclebb élesebb, a végcsúcsokat az oldalcsúcsokkal összekötők; G
oldaléle, melyek mint a Hhomboödel' élei, zigzugosan feküsznek s melyeknek közpon~jain a melléktengolyck végződnek.
A skalenoeder a tizenkét oldalú pyramisból származik, mid ön egy
végélen fekvő két lap váltakozva nő és fogy, teluit G lappár áll elö és
egy uj testet képez, melyek ,;egye "';
3. A h a r ma dr e n d ü hatszöges p y r ami s (die hexagonale Pyramide dritter Ordnung) a tizenkét oldaln pyramisból szár0

".
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az olclaléleken fekvő lappárok váltakozva nőnek és
A melléktengelyek az olclalélek bármely pon~jain végződnek. Jegye : m~".
4. A háro~oldalu vagy háromszöges pyramis
(die dreiseitige oder trigonale Pyramide) a másodrendü pyramisból
származik, midőn a váltakozó oldaléleken fekvő lapok nőnek és
elenyésznek.
mazili:

midőn

eltünn~k.

10) R h o m b o s re n cl szer. R h o m b is ch e s S y s te m.
Ezen rendszer alakjai mindannyian három tengelyüek, melyek
egymásra é p s z ö g e s e n állanak, és k ü 1 ö n b ö z ö hosszaságuak.
Egyet ezen tengelyek közül midőn azt fii g g é 1y e s e n állitottuk
fel, fötengelyül veszünk, és a sziutesen fekvő melléktengelyek egyikét- a hosszabbikat nagy átlónak-1\fakrodiagonale - és a rövidebbiket kis átlónak-Brachydiagonale- nevezzük. A három főmetszet közül a melléktengelyeken tett alapinak (basische ), a nagy átlón és a
főtengelyen át tett metszet nagy átlóinak, a kis átlón és a főten
gelyen át tett, kis átlóinak neveztetik. Ne vét a rendszer onnan
vette, mivel ezen három metszet alakja rhombot képez.
A. Telj és alakok. Vollfliicher.
1. A rhombos pyramisok (die rhombischen Pyramide,

Rhomben octaeder, Orthotyp) 8 különoldalú 3 szögb6l állanak, van
élők, 4 egyenlő oldalél, melyek az oldalcsúcsokat kötik össze.
A 8 végé! különböző, 4 hosszabb élesebb, melyeket nagy átlói v.~g_
éleknek nevezünk, mivel a nagyátlói metszetben feküsznek, 4 rov1debb tompább a kis átlói végélek. Hat csúcsa között kettő végcsúcs, melyekben a főtengely végződik, 2 hegyes a nagy átlói, 2 tompa,
a kis átlói metszetben fekvő végcsúcs.
2. A r h o m b o s oszlopok (die rhombischen Prismen) mint
mindennemü oszlop, nyilt alakok. 4 egyenlő a tengelyek valamelyikével egyközesen menő lap által környezett alak. 4 éle közül 2 a
kis átlói metszetben tompa 2 a nagy átlói metszetben, éles.
3. A f e k v ö o' s z 1 o p' o k v a gy Do m á k hasonlókép ny1'lt
alakok, 4 lap által képezvék, 2 élesebb és 2 tompább éllel. Doma
neve görög nyelvből van kölcsönözve, mely tetőt (háztető) jelent.
Megkülönböztetünk a) ki s c!o mát, azaz olyan vízszintes oszlop?t!
melynek lapjai a kis átlóval-, és b) nagy cl o mát, melynek lapja!
a nagy átlóval mennek egyközesen. Azon 2 élet, melynek közepén
a főtengely végződik, a doma végéleinek, a másik kettőt a doma
oldaléleinek nevezzük.
12
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4. A véglap ok ( die Pinakoide odcr Endfliichen) nyilt alakok
vagy lappárok, melyek két tengelylyel egyközesen mennek.
a) Az lllapi lapplirok, rngy a főtengely régla11Jai. (Das basische Pi·
nakoid) két rhomb lap, melyek a melléktengelyekkel mennek egyközesen, és a főtengelyt 0 távban metszik. Akkor áll elő, ha a főten
gelyt 0 távban megrövidítve képzeljük.
b) A liis átló ri•glapjai. (Das Brachypinakoid) a kis átlóval és a
főtengelylyel egyközcsen menő lappár. Akkor áll elö, ha ugy a kis
átlót, mint a főtengelyt végtelenig meghosszabbodva képzeljük.
c) A nagy iitlú véglapjai. (Das l\fakropinakoicl) a nagy átlóval és
a fötengelylyel cgyközesen menő lappár. A főtengely és a nagy átló
végtelen meghosszabbodása által áll elö.
B. F e l e s a 1a k. Ha l b f lií c h e r.
A Rhombos ékidom (das rhombische Sphenoic!) a rhombos pyramisból egyes lapok váltakozó nö1,ekedése által áll elő. Négy különoldaltt háromszögből áll, van 4 csúcsa és 6 éle, melyek közül
mindig egy tengely által összekőtütt2 él egymással egyenlö Jegye:~·
Összalakulatok.
A rhombos rendszer összalalrnlataiban a pyramisok ritkán túluralkodók, sok:kal gyakrabban az oszlopok és domák.
:U) 1-:gyhajllisu rc111lszer. füi11orhombisd1cs Systcm.
Három tengely ii ek, 1ueiyekuek hossz a le ü lö nb ö z ö,
kettő egymáshoz épszögesen áll, a harmadik ezek egyikével ép, a
másikával ferde szög e t képez. Fötengelyiil az egymásra hajló
tengelyek: egyike választatik. Ezen rendszer jegeczeit vagy ugy állíthatjuk, hogy a főtengely függélyesen álljon és a két melléktengely
arra ferde síkban feküdjék, vagy ugy, hogy azon sik, melyben a
melléktengelyek feküsznek, vízszintes, és maga a főtengely hajolt.
Itt az ép átlót mellső hátsó, a ferde átlót bal jobb irányba állitjuk.
A két melléktengely körül a fötengelylyel ferdeszögben álló f e r cl e
át 1 ón a k (Klinodiagonale) a másik ép á t 1 ó n a k (Orthodiagonale)
neveztetik. A három fö metszés közül egyik, a két melléktengelylyel egyközes a fötengelyi, rbombot, - egy második, a főtengely
lyel és az ép átlóval párhuzamos, az épátlói metszés, hasonlóan
rhombot, de a harmadik, a fercle átlói metszés, a fö tengelyen és
a ferde átlón át rhomboidot képez.
1. Egyhajlású pyramisok. Klinorhombische
P y r ami cl e n. Az egyhajlásu rendszer jegeczeinek törzsalakja gyanánt tekinthető egyhajlásn pyramis nem egyszerü alak, hanem két
fél pyramis (hemipyramide) összalakulata. Ali 8 külön oldaln háA 9yó9ys%. tud. alapuo11. I. köt.
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szetben fekszik, n1ert kettö közülök hosszabb és to1npább, 2 rövi-

•
•
.
hosszus:tgual~
'"' 6 egymasra
1n1nc
1annyian
ferde szög~
b en , állanak. E~y
ten~elyt
f"'t
1
··1
'l
o
o
o enge yu va asztun1i: s a h osszabb
n;ellektengelyt ?agy átlónak-makrocliagonalís -, a rövidebbet kis áti?t~ak-brachydiagonalis-nevezzük. A főtengelyt vagy függélyesen ú[.
1
J.uk, . u~y hogy mindkét mellék tengely ferde sikba essék, vagy
h~Jolt. allasba helyezzük a főtengelyt ugy, hogy a melléktengelyek

clcbb és élesebb, amazok a fötcngclynck a ferde átlóval képezett

Vl

ton1pa, c1nczek pedig hegyes szögének átellenében feküsznek. Csúcsai
háron1félék, 2 egyenlő végcsúcs és 2-2 egyenlö oldalcsúcs.
A fötcngely hosszasága szerint vannak hegyes és to1npa pyramisok.; a 1nelléktengelyek hosszasága szerint ép és ferde pyramisok

boiclot képez.

rom szögből, melyek klizül mindenik 4 egynuíshoz hasonló; 4

máshoz hasonló azon tompa szöggel fekszik átellenben, melyet a fő.
tengely a ferde átlóval képez, ezek nagyobbak mint a 4 hegyes szög
átellenében fekvők. 12 élc közül az ép íttlói és 4 a főtengclyi metszetben egycnlö 1 de nc1n egyenlő azon négy, 1ncly a ferde átlói met-

(Ortho- und Klinopyramiden) amazok az ép átló, ezek a ferde átló
irányában vannak. rneghoss_zabboclva.
2. Egy haj lásu oszlopok. Klino rh om bi sche Prism e n. A z egy haj 1ás ú o sz 1o p vagy fő p 1· i s ma 4 egymáshoz
hasonló rhomboidlapból van képződvc; 4 éle közli!, melyeknek központjain végződnek a mellék tengelyek, 2 egymással egyenlő. Az egyhajlásu oszlop a törzsalakból (P) a fötcogclynek végtelenig meghoszszabbodása által áll c\i;.
A f'ö oszlopon ki vül vaunak 111ég ép és f e r cl e oszlop o k (Ür·
tho· und I\Jinopris111cn).
3. F e k v i.i o sz l o p ok. 0 o 111 e u. a) f~1i do1n1ik (Orlhodo1ncn)
4 lapból képezett vizszinlos oszlopok, lapjaik közzi.i.12-2 i:gycnlö. Az
ép do1nát a törzs alakLól· (P) szárruaztatjuk, n1idön a·nnak ép átlóját
végtelenig 111cghostizabodva képzeljük, 111iáltal a ferde átló csúcsólón

helyezett egyik félpyramisl10z tartozó 2 lap egy síkba esik.
b) A ferde dom:il< (Klinodumeu) ± egyenlő lapból képezett vízszintes oszlopok, ezek a lürzspyramisból a ferde átlónak végtelenig meghosszabbodás:. idtal állanak clii. A ferde doma mindig teljesen lép
fel; fiitengclyük n1cghosszabbodása vagy tnegrövidUlésc által még

élesebb és tompább ferde .dumák származtathatók belőlük.
±.A véglapok. Die Pinakoide. a) A lliizönségcs véglap
(basisehes Pinakoid) az alappal cgyközesen futó lappár, akkor áll
elii, ha a fötengclyt IJ-ra megrövidlilvc képzeljük.
b) Az ci11illo ú•glapja (Orthopinakoid)" törzspyramisból ugy szár·
mazik, ha annak főtengelyét és ép átlóját végtelenig hosszabbítjuk.
e) Hcr<lc állu vrglap]ll (Klinopiuakoid) a törzsalakból a ferde átlónak és végtcngclynek végtelenig hosszabbodása által áll elő.

12) Háromhajl,\sú ·re·ndszer. Klinorhomboiclis eh e s S y s te m. I-I ár o rn teng e 1y ü e k, melyek k ül ön b ö z ö

zszintes s1k.ban feküdjenek. A három fő metszet mindenike rhom„

. 1. A háromhajlásu pyramisok. Klinorhomboid 1s .e b _e P y r amid e n. A törzsalalrnl választot pyramis nem egyszeru zart alak, h,mem 4 negyedpyramisból álló összalakulat. Áll
8 különoldalu háromszögből, melyek közül 2-2 egymással párhuza~~san fekvő egy~nlö lap, _egy negyed pyramist képez. A jobb
felso „negyed p}'l'am1st (ugyszmte egyközesét) P' a bal felsőt (és
:gY.k°.zesct) 'P, . ugy szinte a jobb és bal alsót P, és ,P jegygyel
Je.lol.1uk. Egy te.l.1es háromhajlású pynanis jegye ezért ,'P,' 12 éle
kozul :sak a kct egymással párhuzamos egyenlő; 6 csuesa 3 féle.
Valammt a.z egyhnjlású rendszerben a félpyramisok, ugy itt a negyedgyram'.sok össz~lal~ul~tokban magukban véve léphetnek fel.
. -· Raromha.1lasu oszlop. Klinorhomboidische
P r 1s m _en. A .három hajlású oszlop 4 rhomboicllapból áll, melyekből
2. egymass~l parhnzamos egyenlő. Egy háromhajh\su oszlop tehát 2
f~l os~loP. o_sszalakulata, melyek közül összalnkulatban egyik a másik nelkul .ielenhet meg.

3'. A.dom á k. Di e Dom e n. A törzs pyramisból a kis vagy
na~y .atlo megnagyobbodása által a kis és nagy domák ép ugy
sz~t m.1ztathatók, nunt a rhombos rendszerben. Azonban a <lomák

(mmt az egyhajlásu rendszerben az épdomák) többnyire mint féldomák lépnek fel.
„. 4. Vég 1a p o k. Di e Pin a k o ide. Véglapok háromfélék
Jon~~k elő, közönséges vagyis fötengelyé, a kis és nagy átló véglap.1a1.
B. A j e g e ezek töké 1e t le n képző dé s érő].
A jegeczek a természetben csak ritkán jelennek meg oly tö.
kélete~en, .hogy azokon minden egynemű lap egyszersmind egyenlő
nagysagu is volna, s az által valamely alakon gyakran a legritkább
torzulások „ ,\lJ~nak elő ..Ehhez járul még, hogy a lapok gyakran

egyenetlenul, erdesen csrkolttan, és görbülve jelennek mefl". Ezen

~zabálytala~ságok azon módból magyaritzhatúk ;neg, a mini° főleg a

Jegeczek kepződnek. Nagyobbodásnk ugy történik, mint valamely
falé, a melyet épitnek, t. i. kivülről való hozzáadás által, és egy
28
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nagy jegeez mindig végtele n sok apró jegeczbiil van összetéve. Két
párhuzamos .lap kiterjed ése által a jegecze k gy<tkran tábla alakban,
görbülés által púposan , teke, lencse, henger alakban sat. jelen-

nek ineg.
ICülönös f'onto.sságu és az e1nlitett halmozó dás bizonyi téka a
jegecze lt ortnózata (Streifung). Az ez.en orn1ózatokat képező vona-

lak bizonyos irányba n egyesült, szerfelett nagy számu jegecz egyének éleit és átmetsz eti vonalai t jelzik. Az ez által előálló szögek
az őket képző lapok kicsinsége miatt nem mindig láthatók. J\fás
alalcokou ezen oru1óza t összalak.ulatot is jelent mely oly módon
1

mutatkozik, hogy a lapok léposőzetesen tünnek elő, s a belölük
kiállo részek kicsinsé ge miatt ezen lépcső csak ugy jelenik meg,
nlint or1nózott lap, nlint pl. a chabasit, inagnet itnél sat.
Ezen or111ózat vagy egyszer ü vagy toll alaku, mint valamel y
tollnak seprüje , mely egy közös vonalból két irányba n indul ki,
mint a Chabasit, Harmotom és Schelit-nél. Szabály talan halmozódás hasonló viszonyaiból a jegecze k lépcsőzetesen, tölcsér alakula g,

s benyo1nva is jelenne k meg.
iit~lalnku

jegeczek. llc1ni1norphiscbc KrJstltlle.

Nchány úsvúny jcgecze i néha az ellenkező \·égcken egyenet lenül kiképzö dve rnutatkoznak. Ezen jelenség et fé!alaku ságnak (Hcmirnorphisn1us) s az ilyen jegeczc ket félalaku aknak ncvezzt ik. Ezeket a hatt1zöges és rho1nbos rendsze rben találjuk , itt a 'fopaZnáI,
amott a 'rurn1alinnál.

A félalakuság szoros összefüggésben áll bizonyos villamos je-
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Nem egyközes tengely rendsze rü ikeijcge czek teljes és feles
alakokn ál minden rendsze rben gyakrab ban jönnek elő. Ezek gyakran ugy jelenne k meg, mint egy tökéletes jegecz f'ele, melyek egy

lap segélyév el vannak egy1nással östizenö ve; ezeket jegeczla poknak vaqy sikokna k nevezzü k.
2. E r intés i és keres zt ö d z és i ikrek e t. Berühr ungs-

und Durehk rcuzung s-Zwill inge. Amazoknál a jegeczfolek csak egy-

máshoz vannak nőve, egyik fél se1n te1:jeszkec1ik tul a inAsikon
;
ezdknél az ellenkező az eset, ezek ugy jelenne k meg, 1nint h.ét

egymás t átkeresztezö jegecz.

Küliinhözö iisrílnyok jcgcczciuck iisszcnöYCsc.
Különö sen sajátsúg os jelenség ekhez tartoznak. egészen k.ülőn
böző ásyányo k jegecze inek benső összenö vései, hol vagy
két na-

gyobb egyén, melyek nek fötengelyci cgyközesck, van egymás sal
szilárda n egyesülve, vagy valamely nagyobb jegecz1·e más ásvány
több kisebb jcgeczei oly módon vannak reá nőve, hogy azzal meglehetősen párhuza mos állást vesznek fel.
A jcgcczck nagysiígliról.

A jegecze k nagyság a igen különböző. Vannak ásványo k, me~
lyekct eddig csak igen apró jegcczc kben észlelhetni, pl. Anatas,
VVürfelerz-, 1nások melyek bizonyos jelenték telen inérvek en nem
lépnek túl, mint Boracit, gyémán t, melyek mogyoró nagyság ot igen

lenségek kel. Az e1nlitett ásványo k jegecze in ugyanis a lrét végii-

ritká.n érnelr ül, 1nig niások tetemes nagysúg ban találtatnak. Ez
az

Iker jegeczek. Zwillings-lirystnlle.

jak is vannak, hol kiváltké p óriás jegecze k vannalr napi renden,
mint az Uralban , Amerik a észald részén. Azon ásványok. k.özU.l, me-

kön

különböző

villamosságot észlelhetni.

Valamely ásvány jegeczei, melyek ugyanaz on egyszerli alakhoz vagy összalakulathoz tartozna k, nem ritkán egymással sajátsá-

gos módon összenőve jönnek elő. Ezeket ike1jege czeknck nevezzü
k,

és az összenövés bizonyos törvény ek szerint megy véghez. liiegkü-

lönhözt etünk :

1. Egykö zes tenge lyü és nem egykö zes tegely ü
iker j ege ez eke t. Az első fajta _összenövés teljes alakokn ál és
azok összalak ulatainá l nem, hanem csak feles alakokn ál jöhet elő,
melyeket egymásmellé állítva épen ugy képzelünk, mint egy teljes
alakból szárma ztatott két felest, melyeknek főtengelye amazév al
közös. Ilyen ike1jegeczeket ezért kiválólag a szabályos és hatszöges
rendszerben várhatu nk.

eset kiváltké p az oszlopos képzüdéseknél jön

elő.

C:iémely olyan tá-

lyek néha tetemes nagyság uk által tiinnek ki, a súlypát, gypszpá t,
mészpát, quarcz, topáz és beryll emlithetök. A londoni kiállitáson
egy 110 fontos baryt jegccz volt látható.
Több mint 100 évvel ezelőtt a schweizi alpokban, egy ugynevezctt jegeczb oltozatb an egyetlen egy hegyjcgeczct találtak , mely
8 mázsánál többet nyomot t; Ausztri ában Raurisb au 1811-ben egy
177 fontos csaknem egészen tiszta hegyjegcczet és az, Urálban Nertsehinsknél 1839-ben egy 35 fontos topáz! találtak . Eszak Amerik a
ásványkincsekben különösen gazdag egyesült államaiban ujabban
valóban óriás jegecze krc akadtak , többek közt Hammondnál egy 18
fontos hat· oldalu Apatit oszlopra, Rossie ólombányáiban egy 195
fontos csaknem egészen tiszta mészpát jogoczr e, és Ac1vorthnál egy

240 fontos beryllre. Söt ujabban Grafton mellett (New-Hampshire)

r

430

431

két beryll oszlopot találtak, melyeknek egyike 1076, a másika
2913 fontot nyom.

menként vagy gyakrabban cgylittcscn találjuk. B e n n ö t te k a jegcczek, hogyha lapjaik, éleik, csúcsaik által egy másik test felülc·
téve! ugy összenőve mutatkoznak, hogy a főtengely vagy függélyesen áll, vagy majd nagyobb majd kisebb szög alatt ezen lap
felé hajlik. Fenn öt te k akk.or, hogyha a jeg·ecz fötengelye az anyakö felületével cgyközes. A fcnnött jcgcezck teljesen kiképzöd vc
nagyon ritkán jelennek meg ellentétben a bennöttckkel, n1elyek
szabá.lyszerüen tninden oldalról tnás test által vannak körülvéve.

Jegecz bernnóil1ís. lírystallübenüge.
A. j~geczek nem ritkán más ásvi.iny vék.ony, gyak.ra.n porszerü
vonar:cl'.:wal rnnnck fedve. Igy vannak fedve pl. a gránát jegeczci
chlor1tfcle, a mészpáté barnapátfélc burokkal. Ezen magában véve
gyakori és könnyen magyarázható jelenség, mely a jegcczek sz:\rmazást~val összefi.iggésbcn van, nagyobb jelentöségiiv~ válik, hogyha
csak. b1zony~s, eg_Ymáshoz hasonló lapok burkoltatnak be ilyen vonadekkal, m1g nrnsok, egymáshoz hasonlók attól teljesen mentiek
maradnak.

Jegers kérgek es héjak.
l\Iegesik gyakran, hogy átlátszó vagy áttetsző jcgeczek állományukban át nem látszó érdes héjjal vagy kéreggel vétetnek körül, melyet róluk le nem fcjthetni, vagy hogy a jegcez több héjjal
vétetik körül, melyek a belsőhöz hasonló állást mutatnak. Néha a
héjakat könnyen elválaszthatjuk és közöttük igen vékony vonadék
tüni'.< fol. Ez'.'~ e~en;ényekct valóban egyszerüen a fokozatos képzödes b1zony1teka1, es pedig ugyanazon állománynak vizes oldatból
ismételve történt lerakodásai gyanánt magyarázhatjuk.

Jcgeczcli

Sok jcgccz gyakran szabálytalanul van felnőve egy közös anya·
köre, mely állományát tckint1·c ugyanolyan lehet (mészpat mész·
kövön) vagy különböző (beryll graniton). A jcgcczek ilyetén csoportuhísát jcgccz csoportnak, a jegcczckkel kibéllclt üres tércket a
hegyközetben, melyek gyakran jelentékeny tnérvüek, csoport-üregeknek szoktuk nevezni.
A jegeczes alakokról.
Az ásványorszúg egyes egyénei egyn1ással nagyobb tö111egekké
egyesülve vagy összcnö;·e 1nint hahnazok. - Aggregate - jelennek
meg, és az egyének aJakja s egyesülésük: inúdja aznz Ezövegiik
-

Jcgecz 1iirviinyok,

Az imént emlitett jelenségekhez sorolhatjuk az ásványok, különösen a jegr czült ásványok zárványai! a jegeczekben. Itt kiváltkép
a következi! eseteket különböztetjük meg:
1. Valamely jegecz bczúr egy (vagy több apró) ugyanazon fajú hasonló álhisú, vagy ugyanazon, vagy más alak.u jegeczet.
2. Valamely jegecz bezár egy (vagy több) másikat mely különböző fajú.
3. Valamely jcgccz bezárja számos igen apró jcgeczkéit vagy
jcgcczes részeit egy másik ásványnak, és peclig vagy szabálytalanul
különböző helyeken, vagy néha ugy, hogy a bezárt állományt sajátságos szabályos elrendezésben találjuk.
Üreges jegeczelí.
Ezen nevezet alatt azokat értjlik, melyek üres tércket zárnak
be, melyek vagy egészen szabálytalanok, vagy a melyeknek körvonalaiból szabályos alakokra következtethetünk.

Jegeczek cWJürctelc. Dcnnűtt és fcnuütt jegeczek.
A többé kevésbé tökéletesen kiképzödött jegeczekct vagy sze-

csoportul1í~n.

Textur -

szerint alakjaik igen kiilönbözGk lehetnek.

A jegeczeken ki vül jegeczszcrü testek is vannak, iuelycket
ICrystalloiclnak nevezünk s ezek gyakran jönnek elií. 'rökéletlon

alakjuk főkép tökéletlen jcgcczcdcs s ez ismét kellő· tér hiánya,
vagy más a jegcczülési folyamatot gittló akaclály"k által feltételeztctik. Ezek a nélkül hogy azt elérnék, a szabályszerü alakokat
utánozzák s hasadási képcsscgük is többnyire olyan mint azoké.
Egyenletes n1agassági, hosszasági és szélességi kite1jedés k e~
re k d e d, nagyobb egyéneknél te k é d e d, kisebbeknél szemcse
alakot hoz elő, mely klilönöscn a szabályos rendszer tökéletlen ki·
képzödésü jegeczeinck (hatos, rhombtizenkcttös) sajátja szokott lenni.
Ezeknek egyesülése által állanak elö a teke·, tojás· és szülűalaku
s a szemcsés hahuazok.
Egyenletes hosszasági és szélességi 1 azonban csekély 1nagassági
kitc1jedés t á b la vagy l e mez s z e r ü alakjait idézi elö az egyéneknek; halmazuk az egyének tetemesebb vagy csekélyebb nagy·
ságánál lemezes vagy pi kke iy e s lesz.
Gyakran csak egy, a hosszasági kiterjedés lesz tulnyomó , mi
különösen a tökéletlen oszlopos képzödéscknél történik ; a nagyobb
vagy csekélyebb vastagság szerint dárdák, s.árak, tük, hajak álla-

-
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nak eW, melye knek egyesiiléséböl cl á r cl ás, s zár a
s, t ií- és haj111 a k u halmazok támad nak.
A halma zokna k egymás közötti különféle csoportosul
ása által
a legkülönfélébb halmaz- alako k támadnak, melyek hason
ló s ép oly
gazda g alakkiilönféleséget okoznak, mint a jegee zek
esoportulásai.
Az egyes egyén ek egyesü!Gse azonban oly benső lehet,
hogy a
szöve g felismerése <'s egyes egyének megkülönbözteté
se még nagyitóval is alig lehetséges ; sürü tömeget képeznek.
llat1lrozatlíln alakok.
A határo zatlan alako k a jegec zszerü ekkel vagy utánz
ókkal elentétben eset 1ege s e k ne k is nevez tetnek , mivel
- legink ább
többé kevésbé korlátolt térben képzödve - alakju
k a környező
tér szerin t idomult.
Köröezös, kerek ded, tojásdad alakú üregekben ezért
is köröczös, kerek ded, tojásdad testek képződnek; egyközes
lapok között,
hasadékokban, repedékekben, lemez vagy körén y idmnu
alakokról
igen csekély mérvben lemezek, leplek, vonadékok állana
k elő, vagy
mint gyöngéd fa alaku , növény idomu rajzok, dendr itek.
Álalakzatok.
Álala kzato k
Pseuclomorphosen, After krysta lle - jegeczszerü
képle tek mincle11 sajáts ágai nélkül a jegec znek; szabá
lyosan alaku lt
testek, melye knek alakja vegyi szerületökkel nem hangz
ik ösaze.
Alaktalan llrnlnyok.
Az alakta lan ásván yok főleg merev ek, szilárdak,
ritkáb ban
cseppfolyók; vizes vagy tüzbe n olvadt állapotból
szárm aztak . A
·szövegnek, az egyének egyesülésének minden nyoma hiány
zik rajtuk ,
lllivülésck.
Szerves testek , állatok és növények az ásvány állom
ány által
többé kevésbé át lönek hatva, kőtömeggé változ tatva
vagy meg
kövülve, és különböző ásványok ezen szerves testek
alakjá ban jelenne k meg. Azon állománynak, mely ilyen folyamatot
feltételezett,
teljesen vegyileg felolvadt állapotban kel!e lennie, hogy
megkövesitö szerül szolgálhasson.
!lllsod alakok.
Különféle, főkép erömüi behatások némely állomány
eredeti
alakjá t megv áltozt atták. A hegyjegeez kerek ded alakja
i a Rajnahomokban pl. másod alako k; ilyetén görge teg alak
kiváltkép azon
ásván yok sajátja, melyek nem származási helyükön,
hanem másod-

-

433

-

lagos tábor vagy fekhelyiikön talált atnak : gyémánt,
arany , éreny.
Az ugyne vezet t esuszási lapok vagy tükrö k a szikla
tömegeken,
vagy is a felület dörzsölt helyei emelkedések és sülyed
ések által
feltételeztetnek,
Ilns~cllls

és törés, Spaltl1arkclt uncl Druch.

1. Ha s ad ás alatt valamely jegec znek vagy jegee
zes tömeg-

nek azon sajáts ágát értjük, miszerint az. bizonyos
irányb an ugy
osztható, hogy az által olyan sik lapok lépne k előtér
be, mint magok a jegec z lapjai. Ezen irány okat ha s adás i
. irán ynak
vagy lemez menetnek nevezziik, mivel igen tökéletesen
hasadó ásványo k, mint pl. a csillám félék ezen irimyban lemez
ekre szedhetők szét. A hasadás megkísérlése a legtöb b
ásványnál egy kis ülön,
véső és kalap ács segélyével történ ik. A
hasadás minősége szerint
igen tökéletesen, tökéle tlenül , kevéssé, sat. hasaclókat
különböztetünk meg, egyszersmind a hasadási lapok minős
égét is tekint etbe

veszszük, hogy valjon egyenes, egyenetlen, sima vagy
csikolt, félbeszakacltMe?
2. Ha valamely ásván yt olyan irányok szerin t ülünk
szét, melyek szerin t az említett hasadási lapoknak egyike sem
lép előtérbe,
akkor a nevezett lapok at törési lapoknak vagy törésn
ek nevezzük,
A törési lapok minősége tekintetében megkülönböztetü
nk k agy 1ó s

törést, ha a törési lap kagyl ós kinézésü, szál
k ás t, ha a törés

által szálká k támad nak, s i m a, egy e ne t 1 e u, f ö
1de s és h o rg a s törést. Az utóbbi fajta csak a nyujth ató fémek
nél található,
és inkább szétsz akitás mint törés. A tördarabok
minösége is tekin-

tetbe jön, hogy valjon éles- vagy tompa élüek, ék,
vagy lemez
alakn ak-e?
llcménység és cltolhatóság.
Keménység alatt valamely testne k azon ellenállását
értjük , melyet az egy másik testnek saját tömegébe behatolása,
ellen nyilvánit. Kováva,] a márvá nyt megkarezolhatjuk, de nem
megforclitva, a
honnan amaz keményebb mint ez. Hogy valamely ásván
y keménységi fokát meghatározhassuk, arra nézve olyan ásván
yok keménységi fokoz atát hasznitljuk; melyeket szabályos keményaég
üek gyanánt vettek fel. Ezek :
1. Zsírkő. Talk.
6. Földpát. Feldspath.
2. Kősó vagy gypsz.
7. Quarcz.
3. l\Iészpát. Kalkspath.
8. Topáz.
4. Folpá t. Fluss path.
9. Korund.
5. Apatit.
10. Gyémánt.

'

'
l
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• · egy J'ó
A vizsgálat lágyabb ásványalma'l 1 -o-i~
, .reszelön
.
.. a
próba és ·az ásványo k fokozatának össz.ehasonht~ hu_zasai altal. to'.'• ·1 . kemény. ebbeknél éles esúescsa!t karczola s altal ezen asvat em
<,
.
nyokra vagy megfordítva. A kemény~ég1• ~ok.o~~~t a fennie.bb'l szamokkal és a középet tizedes törttek altal J:l.oljuk. PI. :~ spmell keménység e = 8, a serpentiné = 3, a v.esu;rané = G,, <:> sn.~. A re·
szelő általi vizsgálat kevésbé kemény asvanyok ra .nez;e b1ztosab?,
mint a karczohí.s a mennyiben a Harmotom pyrarn1s csucsa karczo1Ja
1

·pl. a földpátot sőt a quarczot is, míg a reszelő cs~k 5-öt muta_t.
A részek törés nélküli e 1 t o 1hat ó s ág á t bizonyos fokig
minden szil:\rd test megengecli; leginkább a kovácsol batók és nyttjt·
hatók, melyek laposra verhetők és ldnyujtb atók c:eri;iés ara.ny, ~züst,
réz argentit) legkevésbé a parázs ok. Az utobbrnk kesseh va-

kai~ásnál rec~egő

zörejt adnak, és a részecsk ék szétug:á lnak. A_

hajlékonyságot csak nagyobb levelekben és rostokba n ismer~e-tm
fel, és ruganyos hajlékon yokat és közönséges hajlékon yokat kulonböztetün k meg.
A fajsulyról.
Fajsulyn ak valamely testnek hasonló térfogatu lepárolt vizzel
összehasonlított sulyát nevezzük, hol a viz fajsulya 1-nek vétetik.
Lásd bővebben 1 sö kötet 97 !. 117 1.

Átlátszóság, sug1irtüres, ft\nys~rkitl'LS. Pelluciditiit, Strahlenbreebung, Polnrlsation 1\cs Licbtes.
Átlátszó k mindazon ásványok, melyekn ek tömege a fényt átbocsátja, homályosak vagy átlátszat lanok azok, melyeknek tömege
a fényt át nem bocsátja vagy elnyeli.
. . .
..
Az átlátszó ásványok nál megkülö nböztetü nk : atl~tszok.a:, fehg
átlátszók at áttetszök et melyelmél a képet már nem ismerJuk meg,
' éleken tulajdonkép
't
és kevéssé ' vr.gy csak az
vékony sza·11·1
<a rn.n a."
tetszőket. Az átlátszós ág vagy homályosság sajátsága többnyir e lenyeges, az átlátszós ág foka azonban többnyire esetleges.
Az átlátszó jegeczek .többnyire sa!á'.ság~s .fén!tüne:et_„ "'.utalnak, hogyha rajtuk gyertya vagy gazegető .langJ~ fele k'.110.n~en
nem világitot t térben nézlink vagy ha ilyen lang vrnszaverődeset a
jegeczlapról (közel tartott sz~mmel) észleljük. (Bővebben lásd Fel·
letárnál I-sö kötet 169 s következő lapokon).
A fénysark itást lásd Felletárn ál l·ső kötet 192. !.
Feny. - Glanz.
Az ásványo kon különböző fajtáit különböz tetjük meg a fönynek, minők: fém f én y - Metallglanz (arany 1 ezüst, fakóércz );
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gyém án tf ény (gyémánt, fehér ólomércz), ü ve gf én y (quarcz, topáz);
gyöng y fény (apophyllit, zsirkö); s e 1y e m fény , (foszlánykő,
rostosgy psz); z s i r fény, hova a viasz fény is tartozik (szurokkö, félopúl); sat. Az átlátszós ág nagy befolyást gyakorol a fény
minőségére, igy pl. ugyanazo n egy ásvány, ha átlátszó állapotban
jön elií, üvegfönyt mutathat , mig ha áttetsző állapotban jön elő,
gyöngy- vagy zsirfönyü is lehet. Az állomány szövege is befoly-

lyással van; a kovaföld mint quarcz üveg· olykor zsirfényü, mint

opál viaszfényll; Biotitböl előállitva (mely kénsav által bontatot t
el) gyöngyfényü és hasonló szétbonlással Chrysolitből nyerve, selyemfényü. A tökéletes fémfény mindig átlátszat lanságga l van összekötve. A gyöngyfény néha fémfönyhez hasonlit (Broncit) és kiváltkép átmenete it találjuk a fénynek, a mennyiben a jegeczlapok
és a tör!apok fénye gyakran különböző. Itt ismét azon törvény
mutatku zik, hogy a fény fajtája egynemü lapokon (ugyanazon
egyénen) mindig ugyanaz, és azok a lapok, melyek fényökre nézve
különbözök, jegeezismeileg is különbözők.
Szin. Fnrbe.
Az együttes en előjövő fény fajtája szerint fém i - metallis chés nem fém i szineket különböztetünk meg. A férni szin fajtái következők:

1. F e hé r
a. Ezüst fehér (termés ezüst).
b. Ólom fehér (higany).
2. S ár g a.
a. Aranysá rga (termés arany).
b. Messingsárga ( ehalkopyrit).
e. Bronzsár ga (Pyrrhot in).

3. V ö r ö s.
Rézvörös (termés réz).
4. Szürke .
a. Ólom szürke (Galenit).
b. Aczél szürke (Tennautit).
5. F e k e t e.
Vasfokete (Magnetit).

1

'
Ezen szinek mint ismejelek fontosak, mivel ugyanaz on fajnál

meglehetősen

állandók. A nem férni szinek kevésbbé lényegesek, és
gyakran csak féméleg részecsk ék nyomai esetleges hozzá.keveredése
által idéztetne k elő; némely esetekben azonban épen olyan állandók,
mint a fémiek. Fajtáik:
1. F eh ér. Hófehér, vöröses·, sárgás-, szürkésfehér, tejfehér,
(Caleit, Chalcedon, Opál sat.)
2. Sz ii r k e. Kékes szürke, gyöngys zürke (Perlstein), föstszürke
(némely kovakő) ; zöldes szürke, sárgássz ürke (némely márga).
3. F e k e te. Szürkésfekete, bársonyfekete, szurokfe kete (köszén)
holló fekete (némely szarufényle), kékesfekete.

437

436

4. Kék. Feketéskék , lazurkék, ibolyakék (amethyst), levendulakék, szilva kék, berlini kék, kobalt kék, indigó kék, ég kék sat·
5. Z ö 1d. Smaragd-, hagyma-, fü„ spárga·, olaj-, czicz-, seladon-, almazöld sat.
6. Sárga.
rancssárga sat.
7. Vörös.
kosenil-, rózsa-,
8. Barna.

Kénsárga, szalma-, viasz-, méz-, czitrom-, bor-, na·
Hajnal vörös,jáczin t-, tégla-, bíbor-, vér-, hús-, karmin-,
kamazsin-, baraczk- cseresznye-, barnásvörös, sat.
Vörösbarna, szegfü-, gesztenye-, sárgás-, feketés·

barna stb.
A közép szinárnyékl atok jelölésére következő kifejezéseket,
használunk: "ez s ez ásványszine barnából feketebe megy át," vagy
"szine közepett áll a fehér és sárga között" a szín érzékenység ét
pedig egyes szócskák hozzáadásával tesszük szabatosabbá pl. "igen"
(vörös) "homályos" (zöld) "halvány" (sárga) sat.
Szinjáték. }'arhenspicl.
N érnely ásványokon különböző irányban ide s tova forgatásnál
sárga, kék, vörös szinek gyors Cs különféle váltakozását vesszük

észre, mely némely helyeken nagyobb, másokon csekélyebb mérvben
mutatkozik; ezen tüneményt színjátékna k nevezzük. Ezen jelenség
az, mely a nemes opált oly kitünővé teszi.
S:i:invliltoz1ís.
Bizonyos, kiváltkép hasadási lapokon nehány ásványon egy
vagy több szint veszünk észre, melyek más irányban fordításnál
azonnal elenyésznek.Ezenszinváltozás különösen élénk a Labradorito n·
Sziviírványzás. Irisiren.

A szivárvány színei többé kevésbbé átlátszó ásványok egyes
helyein majd feliiletükön majc1 belsejükben különféle csíkokban és
szalagokban mutatkozna k. A szivárványz ást leggyakrabb an igen
tökéletesen hasadó állományokon vehetjük észre, minök: gypsz,
baryt, riiészpát, azonhan nen1 hasadókon is 1 minő a hegyjegecz.

Vilú1lz1is. Folú1lZ1is. VillamosS1ig. Delcjesség.
1. A testeknek azon tulajdonságá t, mely szerint bizonyos kezelés, melegítés, ütés, dörzsölés által sötétbén láng és meleg nélkül
világitó tiíneményt terjesztenek, v i] ó dz ásnak- Phosphores cenznevezzük. Melegítésnél vilódzik az Apatit stb. zöld, kék, vöröses
fénytünettel, kölcsönöz dörzsölés vagy iités által a quarcz, a kova.
A gyémánt vilódzik, hogy ha egyicleig a nap sugarainak ki tettük.
Lásd bővebben I·sö kötet 202. !.

2. F o 1ó d z á s n a k- Fluorescen z- némely testeknek azon sajátságát nevezzük," mely szerint a reájok eső fény szinét sajátságos
módon ugy változtatják meg, hogy más szinii fényt vernek vissza
vagy bocsátanak át, mint a minö színe volt a reájok esö fénynek.
Nevét ezen jelenség onnan vette, mert a folpát bizonyos fajai ezen
sajátságot mutatják. Láscl bövebben l·sö kötet j 74-17 5. ].
3. V i 11 a mos s ágnak (Electricitiit) a testeknek azon sajátságát nevezzük, mely szerint bizonyos kezelés által más könnyii
testeket magokhoz vonnak, s azokat isn1ét eltaszitják.. A villamos~

ság dörzsölés (nyomás, ütés) és melegítés által ébresztetik fel. Lásd
bővebben Felletárnál I-ső kötet 211 !.
4. Del ej e s s égne k-l\foguetis mus, - némely testeknek azon
sajátságát nevezzük, mely szerint a fé1n vasat s némely n1ás fémet

(:\lany, kékeny sat.) magokhoz vonni és azokat mintegy magokhoz
tapasztva tartani képesek. Lásd bővebben 1-sö kötet 203 !.
Szag. lz. Tnplntiis.
Az ásványokna k magokban véve kevés szaguk van, dörzsölés"
által azonban néha szagot fejlesztenek ki, igy pl. kozmás szagot a
quarcz, agyag szagot az agyagfélék, büdösmész félét némely mész_
lcövek, márgák ; - vagy hevitésk:or fejlesztenek k:i sn.j~ítságos, gyak·
ran igen jellegző szagot.
Ize van minden vizben olvadó sónak. Az iz lehet:
1. Sós (konyhasó). 2. Édes összehúz ó (timsó) 3. Tintas z e r ií fa ny a r (rézvitriol). 4. S ó s k e s e r ü (keserü só), 5. S ó s
h ütő (salétrolll ). G. L ú g o s (sziksó). 7. C s i p ő s (Szalamiasó).
Az 1lsr1inyok regyi sajátságairól.

Az ásványok vegyi sajátságait kétféle nton pnhatolhatj uk ki,
u. m. szátaz és nedves uton. Száraz uton azon változások által

ismerjiik fel, melyeket az ásványok bizonyos adalékokka l együtt
hevitve és összeolvaszt va mutatnak. Ezen vizsgálatokh oz eszközül

a forr" s z e s ö vet (Löthrohr) használjuk. Az égö anyag: viasz
vagy steáringyert ya vagy olaj lámpa. Fnvásnál, melyet szájnnkkal eszközlünk, a lángnak két kiilönbözű részére kell ügyelnünk.
Két lángkúp képződik ugyanis, melyek közzül a belső kék, a
külső sárgás. A kék kúp hegye a szini tési limg (Reductionsflamme),
a mennyiben az vonja el a szinithetö állománytól az élenyt, a külső kúp hegye (kiváltkép a láng karimája) az élenyitési láng (Oxydationsflamme ), melyben v;ilamely élenyiilhetö állomány léghozz:íjárulúsánid hcvittetik és ugy élenyül.

A

forraszcső

általi kémléshez szükséges eszközük : csipesz pin-

-
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tin hegygyel, jól kiégetett faszén, néha érenysodrony,
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üvegcső

sat;

tovább:.t: kalapács és iilö, nagyi tó, chalccdon mocsár, 1nagnest~, lepárolt viz, és a kémszerekböl: sziksó (mely tiszta s különösen kénsav mentes legyen) borax, vilanysavns só, salétron1, savas kénsavas
hamany éleg, cyankaliutn, légcny-savas kékenyoldat, sósav, 1ténsav, folpátpor, ón, ezüst 1 n1ire minden fényes ezüst pénzt használható, rézéleg, lakmusz és kurkuma papir.

A hol a forraszcsö általi kísérletek valamely úsvúny alkatrészeinek kipuhatolására kielégitök nem lennének, ott a nedves utoni ki-

sér!ettételhez kell fordulni. A számunkra kiszabott tér sokkal szükebb, minthogy itt ennek tárgyalásába bocsátkozhatnánk.

Ycgyallrnt.
Valamely ásvány vegyalkatát és vegyliletének törvényeit vegyelemzés, és az az által nyert eredmény vegymértani kiszámítása
által ismerhe\jük fel. A vegysúlytant és vegymértant bővebben
tárgyalva lásd Felletárnál III-ik kötet 21.-33- lapokat hol az elemek nevei, vegyjelei és vegysúly számai szabatosan összeállitvák.

II.

Rendszerisme. (Systematik).
A rendszerbme az egynemüség és hasonlóság fogalmait tani tja
az ásványokra alkaltnaz~i oly niódon, hogy az rí.Ital az osztályozási
fokozatok - hogy t. i. mit nevezünk fajnak, nemnek, rendnek és osz-

tálynak - megállapittatnak és megfelelö sorozatban rendszert képeznek.
Ásvány faj alatt olyan á:iványok vagy á~vány egyének össz~
!egét értjük, melyek lényeges sajátságaikban egynemüok. Valamely
ásványfaj egyéneit, a mennyiben jegeczedés, fény, átlátszóság tekintetében sat. különbözhetnek, v á 1faj oknak nevezzük.
A többi osztályozási fokozatokn<ik a hasonlóság fogalma szolgál alapjául: a u e m hasonló fajok,- a rend hasonló nemek,- az
o sz t á. ly hasonló rendek összlege.

III.

Nevezéktan. (Nomenklatur).
Az ásvány-nevezéktan vagy rendszeres, valamely rendszernek
megfelelő, vagy népszerü. Az utóbbi mely minden rendszertől füg-

getlen és ép azért átalában használható, ez idöszerint is leginkább
szokásos.

A faj neve a hol lehetséges rövid, jól hangzó, valamely jellegző
sajátságra emlékeztető és mindenütt ismeretes s egyébként is alkalmas (pl. görög) nyelvből kölcsönzött legyen. Ilyetén nevek pl. Apophyllit, Pyromorphit, Orthoklas sat. azonban minden ásványfajra
ilyet találni merő lehetlenség. Ez okból az ásvány nevek minden
időtől fogva a legtarkább származásúak voltak'.
Neveink vannak: 1. a g ö r ö g és s kan cl i n a v né m e t h i t~
regés z e t b ő !. Ilyenek a Cerit (Cériumtól) Cerestöl, Martit Marstól, Titanit, Tantalit, Niobit, Aegyrin Aegyrtöl, az ó Skandiuav
tengeristentöl, Tyrit Tyr hadistentöl sat.
2. Szemé 1yektő1, minők: Wernerit, Hanyn, Cordierit, Wollastonit, Davyn, Leuchtenbergit, Göthit, Puschkinit sat.
3. Le 1he1yektö1, minők : Vesuvian, Aragonit, Strontianit,
Caledonit, Columbit sat.
4. Jegeczülés és sziivegszerintiek, pl.Axinit, Ortholdas, Periklin, Fibrolith stb.
ó. Szint ö 1 k ö 1e s ön z öt te k, pl.: Asbolan, Melanit, Olive- ·
nit, Rutil, Rubellan stb.
6. Keménység, átlátszóság, fény, villamosság
szerintiek: Analcim, Angit, Disthen, Baryt, Stilbit stb.
7. Vegyi vagy elegyülési viszonyok szerint:
Apophyllit, Endialyt, Diaspor, Antimonit, Argentit, Cttprit stb.
8. 1\'I i n cl e n ne rn ü v o n a t k o z á s o k. é s j el e n t Cs e k s z e~
r int: Amphibol, Apatit, Eremit, Eugenit stb.
9. Régi, részben ismeretlen származásu nevek:
Berill, Gypsz, Jaspis, Kaoliu, Korund sat.

IV.

J'ellegisme (Characteristik) és V. Leirás (Physiog-raphia).
A jellegisme az ásványtan elökészitő részét oly módon alkalmazza az ásványokra, hogy azokról mint fajókról, s csoportjaikról mint
nemekről, rendekről és osztályokról előadja azt, a mi megiamerésökre és megkülönböztetésükre szükséges; a leírás pedig elsorolja
a fajokról mindazon tapaszLtlatolrnt, melyek azokról természetrajzi
tekiutctben is1neretesck, és kiegésziti, a jcllegisrnét, hogy ha azokról
tökéletes ismertetést kell adni.

-
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Jelleg isme és leirás. *)
Egyszel'ii nem fémi anyagok és azok egyiilctei.
Légeny. Nitrogen Stickstoff. N. Gázalakú . Szin- szag- és íz nélküli.
Némely forrásokb ól ·vulcanikus kipárolg ásoknál fejlődik. (L. III-ik
k. 69 l.)
Köneny. Ilydrogen. Wasserstof. Il. Csak mint gáz, hogyha tiszta
szin· és szagtalan . Néha- noha tisz!t\n igen ritkán - só és köszén
bányákb an fejlődik. Hogy vaijon a tüzhányó k tiszta könenygá~t
lehelnek-e ki, még épen nincs eldöntve (L. III-ik k. 60 1.)
Könenyszénes. Mocsi\rlég. Kohlen-Wasserstoffgas. C 2 H.,. (L. III-ik
k. 173 !.)
Könenykéneg. Acidnm hydrothionicum. Schwefelwasserstoff. HS. (L.
III-ik k. 97 !.)
Viz. Aqua. Wasser. HO. (L. lll-ik köt. 64. 1.) Ide tartozik a
Jég (Eis) is.
Sósavgáz. Clorwasscrstoffgas. HCL (L. III-ik k. 108 !.)
Széneny. Carbonium. Kohlenstoff. C. (L. III-ik k. 158 1.)
Gyémánt. !1\amas. Dinmant. C. (L. llI-ik k. 159 !.)
*Szénle "'gy irln. Grnphit. Rcisblci. C. Ritkán jegeczül igen kicsiny és vékony 6 oldalu táblákba n, rendesen vaskosan jön elő jelentéken y tömegek ben, szövege lemezes, pikkelye s, igen jól hasad,
törése kagylós, keménys ége: l · · 2. Fajsitlya : 2.Csaknem földes, kevéssé fénylő fémfényü, papiron fog. Sem magában sem oldó szerekkel nem olvad meg. Magas hőfoknál, léghozzá járultáva l el ég, s csekély vas éleget 1 kova- és agyagföl det hagy hátra. A jegeczes irla
tiszta szén.
Lelhelye i hazánkb an: Pietroza, Offenbánya, Szászka, Vulkán
szoros. A cseh·mo rva hegysége k. Austria, Steier, Tirol, Spanyolország, Ceylon, Brazília, Griesb•e h Passauho z közel. Cumberl and.
Alkalma zárn igen különfél e: cerusákr a, melyekre az angol
osztrák és bajor szénlék alkalmasak. Erre nézve a szénlét sajátsá~
gos gépekbe n. - miután más anyagok kal szilárd tömeggé kötötték
össze - finom fürészszel apró szálakba vagdaljá k és facsövekbe
*) Az egyes ásvAnyok itt következő jellcgisn1éjénel és leirlis:ín:U - hol
ha n1indjárt csupiln csak nevöknél fogYa is a lényegesebb ásvAny testeket
megjelölni szándékozunk azokat, melyek az ásvtí.nyok gyógyszerisméjének
egyeneB tárgyait ltépezik, melyeket tehát leghelyesebben itt fohet és kell
tá.r·
gynlnunk, nevük elUtt *gal jelöljük meg.
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illesztik. 'l'égelye kre, melyek közül a passaui tégelyek híresek.
Kevésbé jó fajtái gépkenö csül, mázoló szerül használta tnak.
Porrá törve és vizzel kimosva mint G rap h i t·e s e 1u t rí a tus
mii termi.
·
Szcnsav. Adtlum cnrbonicum. il.ohlcnsfture. CO,. (L. III. k. 162. 1.)
Bórnuy. Borium. Bor. Bo. (L. UI-ik köt. 150. 1.)
*SnssoHn. llérn.D)"SBY. At•idunt boraricurn, Dorsfiurt'. S11l sednti"fns Ilom„
bergi. BoO,
3 HO.
Egyhajlá su. Pikkelye s darabok ban, jegeczes szemcsék ben, kéregszerü tökéletlen cseppkö- idomu, pikkelye s szemcsés szerületü
darabokb an található . Hófehér, szürké!J'ehér, isabellas árga; gyöngy·
fényü, áttetsző. Kern. 1,0. Fsúlya 1,4-1,5. lze savanyú s, majd
kesernyé s, hütö, végül édes. Vizben nehezen olvad. Forraszc sö
elölt habzik, felduzzad és könnyen vil,ígos üveggé olvad, a lángot
zöldre festi, az olvasztás által nyert üveg dörzsölés által tagadólagos villamos ságuvá válik.
A lipari tüzhányó szigetek en kénnel keverve mint vulkáni fej.
lengi tési termény nagy mennyiségben jön elő, fel olvadva a Sasso
''idékén Toscáná ban előjövő meleg forrásokb an. Tisztán a borax
telitett oldatábó l kénsav idtal kiválaszt va nyerjük.
Retcny. Selenium. Scleu. Se.
Retcnykencg. Sclenschwcfel. fokanit.
*Kén. Sulphur. Schwefel. Sniphnr ritrlnum nnalr. S.
A természe tben elöjövö kén rhombos pyramiso kban jegeczül.
Hasadás a tökéletle n, törése kagylós. Szine részint tiszta }\;énsárga,
részint zöldesbe , vörösbe, barnába , szürkébe hajló. Töréken y.
Kern. 2. Fs. 2. Jegeczei fennöttek , gyakran egy hüvelykn yi nagyságúak, olykor kicsinye k és igen kicsinye k. Gyakran vaskos jelentéken y tömegek ben jönnek elö J szen1csés szövegüe k. A kereskedésben előjövő kén zsírfény ü, gyengén áttetsző, pálczika alakját
a megolva sztott kén mestersé ges formálta tásától nyeri. Kézben megmelegitésnél recseg s olykor szétpatto gzik. (Olvaszt ásnál előálló
sajátsága it 1. bövebben III. köt. 87. 1.) Előjön hazánkb an a margitszigeti ártézi kut vizében, a budai meleg források meclenczéiben
és a. vezetöcs öveken inint üledék, Teplitzen Trencsén mellett, Urak
völgyébe n, FelsöMn yán, Kapniko n , Kalinkán Radoboj nál, VarasdTöplicze n, Nagy-Ág on, Tusnádo n, Közép-A jtán, l\Iehádián. Girgentinél Sziciliáb an, a Solfatará n, Vesuvon, Aetna mellékén s. a. t. A
természe tes kén vagy közvetle nül ugy alkalmaz tatik a mint előjön,
vagy megömlesztés után formákb a öntetik, vagy fellengités által
A 9yógy:n1. tud. alapvo11. J. !.:tii.
29

+
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megtiszt ittatik, midőn mint Kénvir ág, Flores sulphu ris,
S u ] p h u r s u b l i m a t u m mütermi.
Kéncssnt. Acidum sulpburosum. Scbwefllge Siiurc~ SO,. (L. III-ik k.
90. lap.)

II. Égvén y e k /,s f ö 111 e k
és egyi.Ueteik vizzel és olvadó savakk al (szénsav, l•énsav,
mireny essav, és bórany sav), és halvany nyal vagy folanynya l.
* Sznlnminsó, l.t'gkönenyhnhng. Annnonlacum hyilrocbloratum crudnm.
Snlmlak. NH.,Cl.
A szabályos rendszerbei°t jegeczül, - hatos, nyolczas és deltoidhuszonnégyesben és különféle összalaklatokban. J egeczlapjai simák,
hasadása octaöder .féle, törése kagylós. Lúgy. Jegeczei aprók, fennöttek. Gyakrab ban találni vaskos, lemezes , cseppkő alaku, für-

tös, tekéded, szemölcs alal;.:ú, likacsos felületi.i szemcsé.~ és rostos

szövegü darabok ban, Iisztszcrü vonadék alakjában. is. Uvegfén yü,
szine fehér, néha szürkébe és sárgába hajló, fortőzmények által néha
zöld , sárga, fekete szintire festett; karcza fehér; átlátszó, áttctszésig; kem. 1,5-2. fs. 1,5-1,6. Ize csipös sós, szúró. Vizben
könnyen olvad, oldatából apró, rendesen tollasan halmozódott jegeczeket nyerünk. Forraszcsö elött elillan, a nélkül, hogy megolvadna. Termész etben kiváltké p mint tiizhányók fcllengitménye jön

elő, a. Vesuvon , a Solfatará n, az Actnáná l és inAs vulkánok on,
bncharai tatúrorsz úghan, égő kőszén telepekben is; hol nagy menynyiségben jön elö, ott tiszti~ják s ugy hozzák keresked ésbe; a leg-

több szalamia sót azonban állati állományok száraz lepárlásá nál, s
a világitó gáz köszénböl elöállitásánál származó lepárlási terményekből nyerik. Kereske désben ezen só egyközes rostszövegü vastag
pogácsák alakjába n jön elö , melyet tisztitásn ál fo!lengités által
nyernek.
'-·llénsnrns hamnnyélcg. llali snlphurlcnm. Schwefclsaurcs Kall. Glnscrlt.
Arcnnlt. KO, 80,.
Rhombos rendszerben jegeczül ; alakjai hasonlók a hatoldalu
pyramishoz 1 melynek élei a basison gyengébben vagy erősebben
tompitvák. Hasadás a több irányban tökéletlen, törése kagylós. Üvegfényü, · zsirfénybe hajló; szine s karcza fehér; áttetszö , kevéssé
törékeny. Rendesen kéregsze rü képletek. K. 2,5-3,0. Fs. 2,6-2,7.
Ize sós keserü, kellemetlen. Forraazesö előtt pattogzi k, könnyen
megolvad, mereviilésnél jegeczcs lesz, és szénen hevitésnél hamanykéneggé változik. Vizben könnyen olvad, légen ítllamló.
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A Vesuv torkolatá n mint lisztszerü verödék vagy kéregsze rü
burok jön elö. A használatban levőt igen gyakran melléktermény
alakjában, főleg légenysa vnak légenysavas hamanyélegböl készitésénél nyerik; jegeezités által tisztittat ik. Egyik neve Area n u m
du p l i e a t u m.
*Glaubersó. Kénsntas sslkcnyC!cg. Snl mirnbilc Glauber!. Glanbcrsab.
NaO
SO, 10 HO.
Az egyhajlásu rendszerben jegeczül. Jegeczei nyárs• vagy tüalnkuak. Lapjai simák, egyenlők, hasaclúsa némely irányban töké-

+,

+

letes 1 törése kagylós. Üvcgfényi.i élénk, sziuc és karcza fehér; át-

látszó, félig átlátszó, lágy. K. 1,5- 2,0. Fs. 1,48 .. Ize hütö, aztán

sóskeser ií, gyenge. J egeczei gyakran jelenték eny nagyság nak, min~
dig csoportosan összehalm ozvák. 1'crmészetben a só többnyire ké·
regszerlien jön elő, részben szemcsés , részben rostos szöveg?,
gyakran mint lisztszerü verödék. Légen ehnállik , fehér porrá szet·

esvén. Vizben könnyen olvad, meleg vízben jobban mint hidegben,
ezért kihütés által jegeczith etö; ha ez jól bezárt edényben történik,
akkor a só nem jegeczül ki , ha azonban az iivegct kihi.ilés uttin
kinyitju k, igen gyorsan sugaras jegeczes tömeg képződik. For-

raszcsö előtt a só jegeczviz ében szétfolyi k, száraz lesz, megolva d,

és szikenykéneggé valtozik át.
A természetben elöjövö só többé kevésbbé tisztátala n, rendesen
konyhas ót, keserüsó t és timsót tartalmaz. Az ugyneve zett karlsbad i
só, melyet a buzgó fornís vizének elpárolása és a nyert lug jegeczitése által kapnak, Glaubersón kivi\! csekély mennyiségü sziksó!
é.s szénsava s lavanyél egct is tartalmaz.
A Glaubersó a konyhasó telepeiben található , mint kivirágz ás
némely sziklafajból és szinföldböl, sóstavak szélein, több olyan ásványviz közelében, melyek azt fclolvadva tartalma zzák. Nagy
mennyiségben sófözéseknél az anyalúgb ól, mint mellék termény t
vegymüveleteknél, s itt ott a kivirágzó só tisztítása által nyerik.
* Ilamauysalctrom. Mgcnysarns hamanyélcg. Salpctcr. llall nltrlcum crndum. Nitrit. KO,NO, .
Jegeczal akja rhombos oszlop, élesebb élei erősen letompitvák.
Termész etben előjövő jegeczei tii- haj-alak nak; rostos, szemcsé s,
földes kérgek. Törése kagylós, iivogfényü; szine, karcza fehér, átlátszó - félig átlátszó, lágy. K. 2,0. Fajsúlya 1,9-2,0. Ize sós hütő.
Ritkán tiszta, leginkább rn:ís légenysavas sókkal, sziksóval elegyíilt.
Forraszcsö előtt könnyen megolva d, a lángot ibolyaszinüre festi,
izzó szénen erösen elpnffog. Vizben könnyen olvad, forró vízben
sokkal nagyobb mennyiségben mint hidegben.
29*
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A salétro m folytonosan képződik a termes zetben olyan helyeken, hol szerve s 1 különö sen úllati anyago k földes, különösen
hamany- mész- és kesren yélegg ol olegyü lt részekk el összek öttetés
ben
l\:orhad11al\:; laza talajon , n1ész;tuffb~n, nén1ely mészkő ür8gek
ben
kivirág zik. Melege bb égaljon , mint hazánk ban, Ukran iában,
Persiában , Egypto m ban, Spanyo lorszúg ban mint sepert salétro m
a föld
fe](\]etén képződik. A termés zetes salétro m bolyhos kivirág
zás,
l isztsze ril verődék alakjáb an jelenik meg.
* Szikenysn.létront, l1í~genysa.,·ns szilu~nyi~leg. Natrn111 nitricurn, NntronSnlpeter. Snlpctersnures :íntron. l:hili<lllpdcr. ;\itrntin. NaO, NO,,.
J egccza lakja ton1pr.. rho1nb0Cfler, jgen tökélet esen osztha tó, a
lapok:kal cgyki.izescn; feliilctc siina, törése kagyló s, ritkún
észrevchetö ; üvcgf'J nyü; szinc fehér, tisztátl anság ::Utal olykor czitrom
sárga, vörth:es barna; karcza fehér! útlátsz ó-áttct szü; mcglch
ctös
lágy. I~e1n. 1,5-2/ ). Fajs. 2,0-2, 3. Izc lrütő, kissé keserny
és.
Termé szetben vaskos , jcgecze s - sze1ucsós szövegU darabo
kban,
vagy iuint kivirúg zús is jön clij, ;J rész 12° vizben olvad; n.
légből
nétni kis nedves séget szíj izzó szénen kevésb hé élénken durrog
el
mint a harnan ysalétr om, ércnyso dronyo n megolv ad, és a forrasz
csö
lángját sárgúr a festi.
..
Peruba n Tarapa ca kerület ben agyagg al és homok kal elegyü lve
több lábnyi átmérőjü széles kite1jedésii telepek ben jön elö s
tökéletlenü l tisztítv a hozatik keresk edésbe .
* S.zi1raz sziksó. Nntrum t•arl1ouirutn ~irt•n111. Zerfallcne Soda, Tber1nonntrit. frno. NaO, CO,
HO.
A rhombo s rendsz erben apró jegecz ekbeu jcgecz ül; hasadá sának
csak nyoma it láthatn i; törése kagyló s, fellilete sima, élénken fénylö;
üvegfé nyü, fehér, átlátszó - félig átlátsz ó, lúgy. K. 1,5. ft.
1,56.
Ize csipös lúgos. J egeczv izében nem ol vacl meg, egyébk ént
ugy
viseli magát mint a sziksó , Jégen nem mállik oly könnye n el,
vizben könnye n olvad. A tiszta jegecze s sziksó e]mállása által lisztsze
rü,
itt ott bolyhos tömeg alakjáb an képződik, melyen néha a jegeczü
lés
nyoma i mutatk oznak. Szénsa vas szikeny éleg telített oldatán
ak elpárolás a által körülbe löl 30" C.-nál jegeczü lve nyerjü k.
Lelhel yei: Aegyp tom, Lagun illa, Colum bia.
Trón a név alatt Fezzán királys ágból és Columbiából még egy
sziksó jön elii a keresk edésbe n, melyne k kemén ysége 2, 5-3,0,
fa.
2,11, mely tüalak u, pamats zerlileg összen ött jegecz ekben jegeczü
l.
*Sziksó. Nntron. Szénsarns szikeuyéleg. Natrum cnrbonicum. Kohlen··
s11urrs Nn!ron. Soda, NaO, 00 2
lOHO.
A termés zetben pálczás és szemcsés szövegü kéreg alaku és

+

+

445

~'askos tö1negekbeu jön elő, rendese n szétrnúlJya porszerű állapot_
9an,
földdel elegyiilve és mint kivirág zás is. Színe többny ire tisztáta
lán
szürke , sárgásb a és barnitb a hajló, bágyad t vagy kevéss é fénylö;
vizben könnye n olvad, oldata lúgos visszah atásu, savakk al pezseg
;
forraszcsü előtt könnye n megolvad. ~!-\. termés zetes sziksó szénsa
vas
és kénsav as szikeny éleg elegye konyha sóval és földes részekk el.
Vízben feloldás és ismétel t jegecz ités által a tiszta sót szép jegecz
ekben
nye1:jiik. Az egylrnjlásu rendsz erben jegeczü l. Törése kagyló
s, felülete situn, és egyene s, üvcgfé nyü; szine, karcza fehér, félig
átlátszó, Iúgy. l(enJ. 1,0-1, 5. Fs. 1,42. Ize csipös, lúgos. Jegecz
vize
eh-esztése mellett légen elmálli k, s ez által a fentebb i száraz
sziksóvú változi k át; vízben könnye n olvad, forró vizben nagyob
b
111ennyiségbcn 1nint hidegb en.
rrern1észetben a sziksó n1int kivir:ig zás' tavak és nérnely olyan
:Í":>Yitnyforrások. környé kén jön elü 1nelyek a sót oldva tartalm
az1
z(1k, né1nely iiregek ben és l<i.vúkon. I-Iazán kban Szeged , Félegy
háza,
]\.is telek, l\Iajsa, Debrec zen 1 Nagy-K,Uló környé kén s a Fertő
tó
keleti partja közeléb en a földből virágzi k ki, hol teteme s
menynyiségh en seprik össze, és n1agyar sziksó név alatt hozzák
keresh.edésbe. A sziksós tavak Aegypto1nban teteme s inenny iségü
szik~
sót szolgú ltatnak , a só a viz elpárolás a által kéreg alakjáb
an rakodik le, n~ely nagyon tisztút alan, vala1nint a magya r sziksó
is.
Igen sok sziksót nyerne k a tengerp arti növényekből is, melyek
nek
ha1nt\ja megolv adt köszcrü tö1uegck alakjáb an l3arille , \T arec,
ICelp
sat. név alatt jön keresk edésbe . Vógtil igen bő n1ennyiségben
nyerik a sziksót vegygy <trakba n C+laubersóból és konyha sóból.
.:; f{ÖsU. Steinsalz. Kochsalz. Szikcnyhalrag. Natriu111 chlorntnn1, Chlor„
natrhnn. Sal genunae. Na Cl.
A szabályos rendsz er hcxaeclerében jegeczü l. Hasaclúsa igen tökéletes . Törése kagyló s, jegcczc i fenncJttek, különböző nagysá
gnak.
Sokkal gyakra bban vaskos ak, részben te1:jedelmes hcgytö megek
ben
jönnek. elő, szövegU.k nagy-, goro1n ba-, apró- és finom szemcs
éjü,
leniez::;zcrü. Ű vcgfén yü, zsirfénybo hajló; uralkod ó szine fehér,
sárgúba 1 hús-tég lavörös be, ha1uu és füstszürk.é be átmenő,
ritkán
ibolya- berlini - és lazul'ké k. rrisztát lansúg által téglavö rös, feketés
bnrna szinü. l(arcza fehér , átl:ítsz()- ~tttetszü
egy kevéss~ törékeny. ICeni. 2,0. Fs. 2127. Izc tisztán sós. Ilcvité snél pattogz
ik.
Izzó hőben n1egolvad é:s elpárol og, a forrasz csö lángját sárgára
festi, a u1egolvadt tekécsk e kihtilésnél jcgccz essé 1nereviil.
Hideg
és forró vizben egyen{(; Tncnnyiségben olvacl, a telitett oldat
27 °/~
sót tal'taln1az. rl'ÖllH.:11,Y kJHti<lVV <tJ Cl'ŰS pezsgés
SÚ.::>aYat fejleszt . ..i\ZOll
i

lt
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idegen elemek, melyekkel a kiilönböző helyeken előjövő köaó fertú.z\r'e szokott lenni, k:ö.\~etk.ezűk : hn.many- ,, mész·, kes~·enyh_al~ag}
ezeknek: köszöni azon sajátságát, hogy a légből vizet szí; tova}Jba ·
szikenyiblag és kesrenybüzeg, gypsz, keseriisó, Glaubersó. lfünclezeu fertőzvények ugyanazon egy sóban sohasem jönnek elő. .A
kösó némely vidéken bámulatos mennyiségben jön elő, icle tartozik

sárgás barna, ritkábban zöldes sziirke, kék; kareza fehér; átli\tszó
kiilönböző fokban a gyengén áttetszöig; törékeny, kissé kemclnyehb
mint a 'mészpát, fajsúlya 4,3-47. Forraszcső előtt pattog, igen
nehezen olvad meg, midőn a lángot sárgás zöldre festi; a színitési
lángban snlyanykéneget ad, mely sósavban feloldva a barlang h\ngját vörösre nem festi, savakban olvadatlan. A sulypát gyakori.
Lelhelyei hazánkban: Buda, Körmöcz, Selmecz, Dobsina, Nagybimya, .!!'első-Bánya, Kapnik (e három utóbbi helyen kitünö szépeket találnak), Nagy-Muzsaj, Rozsnyó, Oláh-Lápos, Offenbánya,
Nagyág, Déva , Füzes, sat. Csehország, Karinthia, Angolország.
Witherit hfünyában a súlyanykészitmények elöállitására szolgál,
melyre kiváltkép az egyenes héju szemcsés és tömött változványok
alkalmasak.
"Witherlt. Siénsa rns sulyanyélcg. Darytl\ earhonlrn. Jiohlensaurer Daryl.
Witherlt. BaO, 00,.
Rhombos oszlopokban jegeczül. Törése egyenetlen, a függélyes
oszlop lapjai vizszintesen csíkolttak; üvegfényü, zsirfénybe hajló,
110111 igen élénk , törésén világosan zsirféuyi.i. Színe többnyire szürkés fehér, sárgás fehér, ritkábban tisztán fehér. Karcza fehér;
átlátszó- áttetsző. Valamivel keményebb mint a mészpút. Fs. 4,3.
Jegeczei rendesen kicsinyek, fennöttek, csoportosak; többnyire
vaskosak, sngaras szövegiiek. Ez utóbbiak jönnek elő leginkább a
kereskedésben. Forraszcsö előtt meglehetős könnyen olvad meg,
világos, kihülés után átlátszatlan tekécskévé, feleresztett légenysavban élénk fölpezsgés mellett tökéletesen olvad.
Lelhelyei hazánkban: Bocza, Szlana, s állitólag Vajda-Hunyad.
Legszebb jegeczci Angolorszúgban jönnek elő, mint ritkaság Neubcrgen Stújerorszitghan. Angolo1·szágban patkányméregnek használják, m\lnnk mint a sulyanykészitményck előállitására legkényelmesebb anyagot.
* li.cserüsfi. l\énsa YllS kesrt111yéleg. nagnesia sulphurica. Dittersn.h:. Ep„
somit. l\IgO, SO, -1- 7 HO.
Rhombos oszlopban jcgedzik. Törése kagylós; üvegfényü;
színe fehér, néha szürkés , zöldes (rézélegtöl) , sárgús ( vasélegtől),
vöröses, ritkún halvúuy rózsapiros (kénsavas kékenyélegtöl). Kareza
fehér; átlátszó- úttetszö; kevéssé törékeny. K. 2,0-2,5. F. 1.7ó.
Ize sós keserii. Szúraz légen szétn1állik ; forraszcsö előtt jegeczvi~
zében szétfolyik, gyengén lúgos visszbatásu fehér tömeget képez,
melyet igen nehéz megolvasztani. Vízben könnyen olvad.
Lelbelyei hazánkban: Urak völgye (Ifaarsalz) hófehér selyem-

magyar hazánk k:árpáti és Ausztri.ának alpesi része.

Lelhelyei hazánkban : Szlatina, Rónaszék, Sugatag, Sóvár
Uelenleg főzött sót ad), Talaborfalva, Torcla, Déésakna, Parajd,
Szováta (e két utóbbinál helylyel közel fedetlen szikla tömegekben),
Maros-Ujvár, és különösen Erdélyben, ezeukivül még számos helyen.
Gallieziában Wieliczka, Austriában Ischl, Hallstadt, Salzburg sat.
Kereskedésben a só 1, ~-1 mázsás tömegekben mint kősó,
majd mint főtt só (l. III-ik kötet 231-232 !.) igen apró jegeczes
szdmcsék alakjában, vagy mint tengeri só a tenger vizé böl töményités és jegeczités által nyerve jön clű.
Legtisztább a többé kevésbbé átlátszó, csaknem szintelen jegeezekben és nagyobb jegeczes hexaeder alakra tökéletesen osztható tömegekben előjövő Sal gemmae és a fehér főtt só. Kevésbé
tiszta a tengeri só.
* Tinkal. Doranysarns sdkenyélcg. Póris. Natrum borlcnm; Dorax. Dora1snures Natron. No0,2 BoOa -1- 10 HO.
Egyhajlásu, színtelen, rendesen szürkés- vagy sárgásfehér,
barnába és zöldbe játszó jegeczek. Zsirfény[l. Átlátszó-áttetsző ,
kissé törékeny, törése kagylós. K. 2,0. -2,5. Fajs. 1,5-1,8. Ize
édeses, lúgos, gyenge. .b,orraszcsö előtt habzik 1 felduzzad, átlátszó, üvegszerű tekévé olvad tekeüvegben, borlang lángja felett
hevitve sok vizet bocsát el, 12 rész hideg és 2 rész forró vízben
olvad, oldata lúgos visszhatásu.
A természetben ezen sót Tibet és Nepal magas hegységeiben
nebány tóban konyhasóval egyiittesen feloldva találják, azon tavak
lapos parJ;jain jegeezedve jelenik meg A természetes borax Tinkal

i

név alatt ismeretes, és zsiros éghetö állomány által van fertőzve.

A boraxot tisztitó gy,\rakban tisztitják és onnan termetes jegecztöredékekben jön kereskedésbe.
* Stilypat. Dnryt. Daryta sulphurlca natirn. Terra pondcrosa, Schwcrspath.
BaO,SO,.
Rhombos rendszerben jegeczlil; gyakoribb alakjai rhomhos tábla
vagy oszlop. Törése kagylós, melyet könnyii és tökéletes hasadása
miatt ritkán vehetni észre. Szine rendesen tisztátalan fehér, világos
szürke, boraárga, mézsáL·ga, húsvörös, barnás vörös, vöröses„ és

j
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fényü, részben vöröses jcgeczek.bcn, Parád, Esztergom, Vöröspatak,

448

Mühlbach , Rude. A birodalom ban Idria, Salzburg, Saidschitz , Se<l·
lítz ·.Franzens brunn. Angolorsz ágban Epsom. Jegeczei rendesen
hos;zúk, gyakran tüalakuak . Vastagabb jegeczeke t ugy nyerünk,
ha telített oldatot a nap hatásának teszünk ki.
*'Mészp1ít. ~alk. Knlks1•ath. SzCus:rvas ntészi~hig. Calcnrin cnrbonicn. H.oJt„
lensaurer Kn!k. Cretn. alba. CaO, CO,.
Jegeczala kja hatszöges (Calcit). Fehér kréta alakj~ban t~.mr.
gesen jön elő mint hegyküze t, mely finom földes nem igen erosen
összeltötö tt részecskékből áll, melyekben górcső nlatt Polytha~
Iomiák, Foraminif erák sat. héjait lehet észrevenni. Bágyadt fehér,
könnyen szétdörzsö lhetö, sovány tapintatu, erGsen fest és szines
alapon fog, a nyelvhez csak gyengén tapad. Kern. 1,0. Fs. 2,25.
Olvasztba tlan, izzítás után oltatlan meszet ad, savakban erős pezsgés mellett olvad. .
Lelhelyei a jegeczes Calcitnek hazánkba n: Urak völg~e,, Szokolowo , Magurlrn, Eisenbach Selmecz mellett, Buda a kis Svábhegyen, Visegrád, Dobsina, Göllnitz, Szomolno k, Rónaszék , Kapnik, Rézbánya , Felsőbánya, Oravicza, Dj-Moldo va, Dognáesk a,
Szászka. Mint márvány Eger mellett szürke-, vörös erekkel, Jászónál fekete, sárgás és különféle szinü, ilfaróthná l vöröses (esztergomi Domhoz alkalmazt ák), Tatánál vörös és kélfes, Pécsnél
és Siklósnál fekete, vörös foltokkal és tarka sat. Mint kréta ugy
hazánkban mint JT!'anczia és Angolorszúghan és Riigeu szigetén
terjedelmes hegytöme geket képez, melyből itt ott szenet égetnek.
Némely változván yai homokot tartalmaz nak, melytől iszapolás által
tisztittatik meg, s mint tisztított kréta - Creta depnrata - a G!obnli ad Erysipelas egyik alkatrésze .
·
Gyps. Kt\nsaus mt\szenyéleg. Citlcaria sulfurica. Glacies Jlariae. CaO, SO,.
* Ilanrnnytimsii. Kall-alnuu.1lumcn. KO, SO„ + AI, O„ 3 SO,+ 2,1 HO.
Rendes jegecz alakja octaeclcr. Hasaditsa tökéletlen , octaeder·
féle; törése kagylós; í.ivegfényíi, színe és karcza fehér; á.tlátszóáttetszö; h:evéssé törékeny. l{.. 2,0-2,5. Fs. 1,D-2,0. Ize édeses
összehuzó. Jegeczei gyakran jelentéken y nagyságn ak, csoportosak.
A természetben ritkán jegeczül, többnyire vaskos , cseppköal aku,
pálczás és szemcsés szövegü, n1int l~ivir{1gzás rostos és lisztszerü.
Melegben széthull, felfúvódik és sok vizet elbocsát; miközben alaktalan, könnyü szivacsos, vízben legnagyob b részt olvadó fehér tömeggé, égetett ti 111 sóvá: - altnuen usttnn - válik. Hevitésén él
kénessav fejlődik, mara<lványa olvaszthat lan s kékeny oldat által
kékre festetik. 20 rész hideg és súlyanál lrnvesebb forró vízben olvad. - A timsó, vaskovand ot tarta.hnazó kőzetek mint agyag~ ,
1
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timsó pala el.mállásánál, valamint barna- és köszénen, timkö elmállásánál képződik; ugy szinte tüzhányók tftjékain, a Solfatarán s lávákon. Az árubeli timsót azon ásvAnyok alkahuazá sa által, melyekrie k
elmállásából szarmazik , gyárakban és kohókban nyerik. Ebből
készül a tiszta timföld - argilla vel alumina pura -·; Zitt ·
m a n n f ö z e t éh e z és a k ti. m p. h o r o s g ö m b ö e s ü k: készítéséhez alkalmazt atik. A tin1só anyaköve az alunit inaloinkö készítésére is fordittatik (N agy-Muzs aj).
Lelhelyei hazánkba n: i\fnnk.ács, Beregszás z, Nagy-I\Iu zsaj,
ICovaszó, Puszta-Ke rcpccz, Déda, Parád, Büdösheg y. Ezenkivül
Stájer és I\Iorva-, Szúsz- Svéd- NorVég- Olasz- 1\.ngolországb3.n. sat.
Ezen 2-ik osztályba , melyben a mütermiek et terjedelme sen
leirók, ruint ncv·ezetesebbek köyetkezö , csupán neviiknél fog,ra emlitett ásványok_ tartoznak. nu~g: Lardarcll it, liaskagni n, Struvit,
Glaserit, iliisenit, Polyhalit, Löweit, Astrakani t, Theuardit , Brongniartin, (3-aylnssit, SyJ,·in, J)rcelit, Strontiani t (szénsavas piranyéleg ,) Coelestin, (kénsavas piranyéleg ), Barytocoe lestin, Barytocalcit, Alstonit, Periklas, Talkhydrn t v. Brncit, Nemalith, Volkncrit, Anhydrit, (vizn1entcs k_énsavas inészenyé lcg), Nitrocalci t,
i\Iagnesia salpeter, Plumboca lcit, Aragonit ,. l\Iagnesit, Dolomit,
Ankerit, Hydrocalc it, Hydromag nesit, Laneaster it, Hydromag nocalcit, Rennit, Predazzit , Pencatit, Apatit, 'ralkapati t, 1'.T agnerit ,. Carnallit, Tachhydr it, Tlydrobor acit, Hydrobor ocalcit, Boronatrocal cit, Boracit, 8tasfurtit , Pharn1aeolith, Pikrophar1uaco~
Jith, Berzelit, Huidinger it. Thoncrdc (Saphir, Korund, Smirgel),
Diaspor, Prosopit, Hydrargil lit, Gibbsit, Keramoha lith, Solfatárit
( Nattonala un), Tschern1ig it ( Am1uonia kalaun), l\[agnesia alaun,
Pickering it, l\Ianganal ann, Halotrych it (Eisenala un), Halotrych in,
Aluminit, Pissophan , }'clsűbányit, Ahnnian, Lazulith, Kalait,
Fischerit, Peganit, vYawellit, Kryolith, Chiolith, Chorlneffit, Fluellit, i\Ionazit, Kryptolith , Xenotin, Fluoccrit, Hydrofluo cerit,
Lanthanit .

Ill. Ilt1vck i•s foltles itsrányol;. Stcinc

111111

l\rtligc

!~
'

~liucralicn.

+:· IIcgyjegccz. SlYnrcz. (~rystallus 1nontanus. Ctuarz, .HergJir~·stnll. Si0 .
2
I1atszöges. Jegcczei ritkán vannak tökéletese n részarány osan
kiképzőclve, többnyire ugy a pyl'a111is ruint az oszlop egyes laEjainak:
szabálytal an megnagyo bbodúsa últal többé kcvésbbé cl vannak torzulva; törésök tökéletese n kngylós, iivegfényi iek, igen élénkek;
szintelene k , átlútszók; poruk fehér; törékenye k; ke 1•. 7,O. Fs.
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2,69.,. Magába véve olvaszthatlan, sziksóval világos üveggé olvad;
savakb an olvada tlan, kivéve a könfolanysavat. Tiszta kovanysn,·.
J egeczei különböző nagysá gnak , csaknem górcsöi kicsinység!itö
l,
néhány lábnyi és több mint mázsányi nagysá gúig. Az apró nehány
vonalnyi nagysá gúak némely vidéken bennöv e és szabadon talál·
tatnak , (mint hazánk ban liiárma rosban , innen mármarosi gyémá
nt
nevük) , a nagyob bak mindig feimöttek és gyakra n ékes csoportokat
képeznek.
Lelhelyei hazánk ban: Máramaros , Nagyá g, Osdola, Selmecz,
Veresp atak sat. Tovább á Tirol, Csehor szág, Schweiz, Angolország,

Aineri ka, Ura1. sat. A mi.'tter1ni _kovanysav -

acidum silicicu m

clöállitására szolgál.
* llög. Spbrnglt. Örmény rög. llolus nrmenn. !rmeniseber Bolus.
Vasko s, törése finom földes , sárgás szlirke , sárgás barnáb a
hajló, részben sárga foltos, bágyad t, átlátsz atlan, sovány tapinta
tu,
a nyelvhez gyengén tapad, vízben légbólyagcsitk kifejtése mellett
laza halmazzá esik szét. Alkatrészei Klapro th szerint 66,0 kovasa
v;
1,45 thnföld; G,O vnséleg; 0,25 inészéleg; 0,2~ kesrenyéleg; 3,5
szikenyél eg; 8,5 viz. Stalimene (Lemnos) szigetén található. Egyik
alkatré sze Dr. E n g e 1 füst ö 1 ö p o rá na k.
Regebben az örnlény rög valamint a vörös rög (Bolus rubra)
is golyó vagy korong alakn és pecsétnyomattal ellátott darabo kban,
vörös pecsétföld (Terra sigillata rubra) név alatt jött kereskedésbe.
Fehé r rü g. B o l us al b a. Nagy, fehér, sárgás vagy szlirkés
darabokban fordul elő. Kiváló alkatré szei: kovasa v és timföld. Lelhelyei: Szilézi a, Csehor szág, Salzburg.
* Tajtkő. Ln pis Pumcx. Bimstcin.
Hólyagos likacsos szabálytalan tömeg. Üvegfé nyü, áttetsző,
többnyire csak az éleken ; töréke ny, éles tapinta tu; kem. 5,0.
Fs.
2,2. Forraszcsö előtt többé kevésbbé nehezen es részben felfuvódás
mellett fehér mázzi\ olvasz tható; savakban olvadatlan. Alkatrészei
Berthie r szerint : 70 kovany sav, 16 timföld, 6,5 hamanyéleg;
2,5
mészéleg; 0,5 vaséleg; 3,0 viz. Vulkáni termén y és nagyon valószinüleg vulkán i tüz által hólyagossá és tajtékszerlivé vált Obsicli
án.
Kitünőket találni a !ipari és némely görög szigete
ken, Teneriffán,
az azóri szigete ken, Island ban és más tiízhányó viclékeken. A d
ee o ct nm Polli ni uek egyik alkatré sze.
Szalonnakü vugy Zsirkő. Specksteiu, Lapis Stentltes. 4 MgO, ö Sí O,
+:vaq . Vaskos vagy vese-alaku és cseppkönemü tömege kben jö elö.
Tömöttebb és valamivel kemén yebb, mint a sikkö (Talk) . Zsiros

tapinta tu. Szine fehér, szürke, zöld és vörösbe jt\tszó, gyenge zsír·
fényü. - Lelhel yei: B1'iorország, Érczhegység, Olasz- és Spanyolhon.
Fagygyng rngy sikkű. Tnlk. Talclim renctum. 4 MgO, SiO,.
Kisebb nagyob b, vékony lemezekké könnyen hasitbató tömegeket képez. Szin e fehér, s zöldes és szürkés be játszó. llíajdne
in
zsiros tapinta tu, fémfényű. Törése egyenetlen. Nagyon lágy (K,
1.
-1,5) s ezért majdnem valamennyi többi ásvány által karczolható.
Nehezen poritha tó. Fajsúly a 2,8. - Lelhelyei: Helvetia, Stayer bon,
Csehor szág, Skóczi a stb.

Az itt felhozott ásványokon kívül, mint legnevezetesebbek,
a melyeket azonban csupán neveiknél fogva említhetünk
fel,
ezen osztályba még a következők tartozn ak : 1. Q u a r z - félék
:
Amethyst, közönséges Kvarc z, Sinopel (Eisenkiesel), Jaspis, Hornstein, Lydit (Kieselschiefer), Chalcedon, Tlizkö , Achat, Opal,
Tlizop al, közönséges üpal, Félopá l, J aspopal, Hydro phan, Kascholong, Hyalith , Pcr!sin ter, Kovatuff, Menilith. 2. S i l i e
atok : Okenit , Pektol ith, Apoph yllit, Xyloch lor, Gyrolit , Datolith, Talkoid, Spadait, Sapouit, Piotin, Tajt (l\Ieerschaum), Aphro·
elit, Kigylakö (Serpcntin), Villars it, Gymni t, Dewey lit, Kerolit
h,
Pikros min, Pikrop hyll, Pyrallo lith, Bergho lz, liionra dit, Hydro
phit, Vorhauscrit, lilctax it, Neolith, Schille rspath, Chlorit, Pennin, Klinochlor, Wollas lonit, Pyroxe n, Diopsicl, l\Ialakolith,
Augit, Heden bergit, J cJforsonit, Diallag it, Bronz it, Hypers then,
Akmit , Aegiri n, Amphibol, Gramm atit, i::iugárkö, (Strahlstein),
Szarufényle (Hornblende), Antbop hyllit; Asbcst és Amian t, Arf·
vedson it, Babing lonit, Nephr it, Chrysolith, Chondroclit, Kaolin
,
Ifalloy sit, Kollyr it, Di!luit, l\liloschin, Schröt terit, Alloph an, Ag~l·
matoli th, Nakril, Anaux it, Groppi t, Rosellan, Pyroph yllit, Ottreh
t,
Pinit, Killinit, Stilbit , Dcsmi n, Epistilbit, .Brews terit, Natroli
tb,
Skolcz it, Lattmo ntit, Edingt ouit, Harmotom, Phillip sit, Gismon
din

Fanjas ít, 'l'hon1sonit, Chaba sit _Phacolith, Lcvyn , Gn1elin
it, Her*
1
schelit , Analcin1, Prechn it, Disthe n, Buchol zit, Silli1nanit,
Xenoli th,
Andalu sit, Chiastolith 1 Stauro lith, Bamlit , Violan , Orthok
las,

Adnla r, Sanidi n, Albit, Perikl in, Oligoklas, Labraclorit, Andesi
n,
Anorth it, Ampho delit, L:ttrob it, Couze mnit, Saussu rit, Spodu-

men, Petalit h, Kastor , Lcucit , Ncphe lin, Cancri nit, Pechst
ein,

Perlste in, Sphiirulith,

übsidi an, \V crnerit , Mcionit,

~Ielilith, Corclicrit, C+runat, (Kalkt hongca nat ,

Gehlen it,

:illagne siathou gra-

nat, Eiscnth ongran at, Manga uthong ranat, Kalkci sengra nat, Kalkchroin granat ), Vesnvi an , E pi dot, Zoisit, Pistazi t, Piemon
tit , Allanit, Orthit, l\Iuscovit, Parago nit, Damou rit, Lopido lith, Biotit,

!
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Phlogopit, Chromglimmer, Astrophyllit, i\Inrgarít., Eupltyllit, '.l'urmalin, Axínit, Topas, Pykmit, Sodalith, Porcellanspath, Hauyn,
Lazurstein, Nosean, Spinell, Sapphirín, Gahnit, Beryll, Smaragd,
Euklas, Phenakit, Chrysoberyll , Leukophan, Eudialyt, Zyrkon
Thorit, Cerit. -

Ide tartozik n1ég a vörös és fehér dárdanyércz, Senarmontit stb.
sn1·, J1 irt•nJlÍr/1g. Arsenikblüthe. Arsenieunt albun1. As Üa.
A szabályos rendszer octaederében jegeczül, lapjai néha lépesöszerülcg incHyeclvék. Osztható~úga octaüdl·rfélc, törése kagylós, üvegfényii, gyémúntfénybe 11aj!ó; szine fehér, czitro1nsárga, narancssárga, hajna1pirosig i karcza fehér, súrga, szinesedése a tisztáta~
lanság következménye; ittlátszó, átlittszatlanságig; törékeny. K. 3,
0. lTs. 3,6~ 3,7. Ize édescs összeLuzó, gyenge. Jegeczei kicsinyek és
igen kicsinyek 1 gyakran haj·, parnat- és csilhtg alakúan halmozódvák,
ezenkivül kér-cg- cseppkő- és szőlü-alakú rostos szövegüek, továbbá
apró· vaskos. tö1negekben és inint lisztszerii vonadék is található.
Vízben igen nehezen olvadó, forraszcsii előtt elilhtn 1 fokhagy1naszagú
szürke füstöt kúpez és 111int fehér ver{jdék a szénre l'ak.odik ; tekelivegben hevítve igen apró octaeder jegerzekLül álló fellengitményt
ad. - Színes vidtozványai 111irenykéneget tartalmaznak.
J.\ ter1nészctben igen ritkán talúlhat6 s ugy lútszik: mindig
ujabb termüdésü, incly f<l1ncs lnireny és 1nirenycgyUletek élenyülése
által áll elő. Lelhelyci: haz:\nkban Tnjowa, Kapnik, Zalathna, to
vább:\ CsehorszúgLan Joachimsthal, Szászországban Schwartzen-.
berg, Andreasberg a Harz hegységben, l\Iarkirchen Elsasgban.
A kereskedésben előjövő és a gyógyszertárban használatban
levő mirenyes sav kohó termény, melyet arsenikkíes és kobaltkies
pör kölésénél nyernek. Alkatrésze a P u 1 v is C o s mi és s o 1 u ti o
ars e ni e a 1i s F o 'Y l e r i nek.
M.irenykénecs, Renlgar. Ilotbe Ar.senili.bleull1-. Ar11cnicum rubru111, As S 2 •
A háro1nbajlásu rendszerben jegecziil. '/ askos szemcsés. Törése
kagylós a szálkásig. K. 1,5 -- 2. Fs. 3,4 - 3,6. Színe hajnalvörös,
néha pávatoll·szerüen futtatott. Félig átlátszó, élein áttetsző. Karcza
narancssárga. A tekeüvegben hevitve elillan és mirenyessav lengit*
ményt ad. Szénen könnyen megolvad.
Lelhelye: Nagy-ág, Kapník, Felső-Bánya. Tyrol, Helvetia
Csehország.
)lirenylí.éueg. Oppern1ent. Gelhe Ársenikhlende. Auri1,igmentum, As83.
A rho1nbos rendszerben jegeczül. Szemcsés, vese* és szölöfürtalaku. Oitrom·egész narancssárga szinti. Zsirfényü. ICarcza hasonló
szinti. I-Ievitve elillan, lengitménye n1irenyessav.
Lelhelye : Kapnik, Felső· bánya, Nagy-Bánya. Tajowa, Andreasberg, Harz, Vesuv (hol mint lengitmény található.)
Ezen inircnyta.rtalmu ásványokhoz tartozik még a termés
n1ireny, mirenykovand stb.
* '\'örös -vnsérc.z. Rotheiscnstein. Ln.pis Ilnc1un.tites, Fe'..! Ü;;.

!\'. llúmck. }lctallc.

* Kencny Dis1nutbu111. 'lis1nuth. 13i.
A hatszöges rendszer rhon1boüdereiben 1 azonban szerfelett ritkán jegccziil, többnyire vaskos, finom sze111csés; oszthatósága tökéletesen cgyközcs a rho1nboecler laEja:ival, törése nen1 vehető észre.
Fé111fényü; színe ezüstfehér, erösen rézvörösbe hnjló, gyak.ran élénk,
tnrkún futtatott; karcza változ.atlan ; lágy, csakne1u kalaplilható ;
K. 21 0-2,5 Fs. 9,6-9,7. könnyen olvasztható, tnúr gyertyalángban
is; fl)rl'aszcsö előtti hosszasabb kezelésnél elillan, és sárga verödé*
ket hagy hi'ttra a szénen. LégenysaYban 01,~ad, oldata viz hozzáadásával fehér csapadékot ad. A természetben clöji.ivü kencny néha
mirenynyel van egyesülve, 1nely forraszcsö clött fehér gőzének: sajátságos szaga :Utal itrulja cl magú!.
Lelhelyei : hazánkban I\ézhánya, hol réz- és ölon1ércz 1nenete kben - Zalathnától északra a Braiza l.1egy, hol k:trpáti ho1nokkö
menetekben mirenycziist, ólo111 és rézérczekbcn 1 a szart1köben található. Továbbá a szász és cseh érczhegységckben, különösen Joachimsthalhan uranin 111enctckben, Karinthi<i.bn:n, Steicrországban. A kereskedésben eliijö\·ö fé1net a természetben cli)jüttnek kiolvasztása által
nyerik, inidön ez a küzcttöl és 1nás ásvútiyoktól, n1clyek a kcneny
kiolvasztúsúra elegendő csekély hőben ncn1 olvadnak meg, elválasztatik. 1\ííiter1ni készitn1ó11yc a nitras bis1nnthi praccipitatus.
D:irdany. Anti1noniunf, Stihiu;u regulinu1n. Gr,1li(~gtn1 Sph~~!-iglanz. Sb.
Igen ritkán jegeczes; tö1·zsalakja kUlünLcn a hatszöges rendszer
rbon1b0Cde1je. Igen ritká11 előforduló úsv;:iny; a kereskedésben clöfor~
duló szin-dárdany a sziit·ke dúrdanyérczböl állíttatik e!G
Szürke d1irdnny{•rez. Grauspiessglnnzerz. Anti1nouit. 8LS:1•
A rho1nbos. rendszerben jegeczül. Jcgcczes lemezes sugaras,
finon1 sze1ncsés tömegekben fordul elő. l(eménysége 2. Fs. 4, 6.
Színe ólom-egész aczélszürke, gyakran tarkán vagy feketésen futtatott. Nagy fé1nfény.ü, átlátszatlan. Karcza szürke. Forraszcső előtt
könyen inegolvad és elillan, a lángot zöldre színezi, 1nig a szénen
fehér lepedéket ad.
Lelhelyci hazánkban: llozsnyó, Liptó, ~Tagurka, Sclinecz, Kör1nöcz_, Felső.Bánya. 'rovábbá: Bajorország, :b""'raucziaordzág stb.

* -'lirenyes

Kisebb nagyobb vesealakú vaskos darabo k. Felüle tük részint
sima, részint érdes, szöveg ök pamatsze1:ü, finom rostos, majd
rövid,
majd hosszabb (olykor egy lábnál hosszabb) elég szilárdan összenőtt darabo k. Hosszirányít törésük mindig rostos
szöveget mutat,
haránt törésük hosszszálkás, szinök rendeseu vaafekete, tökélet
len
fémfénynyel, olykor vörösb arnába hajló; rostos szövegükön sötét
vörösb arna, selyem fénynyel. Kareza sötét barna vörös , bágyad
t;
átlátszatlan , ke>éssé töréken y. Kern. 5,0 Fs. 4,8. J<'orraszesö előtt
a szinitési lángba n fekete és delejes lesz, pórissal megolvasztva ola}
zöld üveget ad. Némely változváuyai kevés kovasa vaMar talmaz nak.
Lelhelyei : hazánk ban Betlér, Naclabula, Pohorella , KabolaPolyána Rézb,ínya, l\Ioravicza, Toroczkó, St.-György, Topánfalva,
Lövéte ,' Cserté st, Resiná r sht. Csehország, l\Iorva , Krajna , Tirol,
Steier, Austria és Gáesországokban számos helyen.
Ide tartozi k : lebvn< (Meteoreisen) lebkö, vasföny, vasesillám,

deiejva sércz, festeny vasérc z, barna.-vaskö, vaspát , és termés
vas-

gálicz.
" PJrolnslt. Barnakő. Cselcniliilúlcg. llnnganium hypcroxydatnm n•·
tlrnm. Mn0 2 .
Rhombos oszlopokban jegeczül, jegeczei olykor hegyesek, tii- és
.haj alal<úak is, leggya krabba n vaskos, ritkán vese- és cseppk
ő
alakít darabok. Törése egyenetlen , tökéletlen fémfényii; színe vasfekete, vagy sötét aczélszilrke, karcza fekete, átlátsz atlan, kevéss
é
töréken y, kissé keményebb mint a gypsz, fajsúly a: 4,7-5, 0. Jegecz
ei

aprók, fennöttek, olykor csoportot is képezn ek, a vaskos törnegi
iek
részint nagy, részint apró szen1cs~jiiek. Forras zcsö előtt oivaszt
hatlan, erős izzitásnál élenyébill '{eszit cis barna csclcny élccscs
é válto-

zik át. Sósavban holvanyfcjlés mellett olvad.
Lelbel yei: hazánk ban Poiuik, 'l'uchina, Naclabula, Felsőbánya,
Oláhlá pos, 11Iacskamezö, Bucsesd, Nagyá g, Hátsze g völgye, Dognácska . Továb bá Cseh- Morva, Osztrá k, Steierország. A s pirit
us
aethe ris chlor i s az aqua chlor ata készítéséhez használtati k.
Ide tartozi k még a cselenyfényle (Manganblende), Haueri t.
Polianit, Hausm annit, Braunit, Manganit, Psillomellan, Wad stb.
Ilorganyl1•nilc. Ilorganykcncg. Zinkblcnde. Sphalrrit. ZnS.
Szabályos rendszerben jegecziil. Többn yire sima lapu, ben- és
fennőtt sokfélekép csopor tosult jegecz eket képez. K.
3,5 Fs. 3,D-4, 2.

Szintelen vagy fehér, barna, sárgás barna és fekete szinii.
Karcza.

világosbarna. Forraszcsö előtt a szénen horgan yveröd ékct ad.
Lelhelyei : hazánk ban Selmecz 1 Kapnik , Felsőbánya. Szászor-
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szágba n: Marien berg, Scbarfenberg, Schwarzenberg. Harz·o n :
Andreash erg, N eudorf, Szilezia stb.
llorgnnyplit. Széusnrns. l1orgnuy"1cg. Zinkspatli. Galmel. ZnO, CO,.
A hatszöges rendsz erben jegeczül. Leggy akrabb an cseppkő-,
vese- és szölőfürt·alaku rostos vagy szemcsés tömege ket képez.
Törése egyenetlen szálkás . K. 5, Fs. 4,1-4, 5. Szintelen vagy sár·
g;ás- vagy szürkefehér, barna, zöld, kék; iiveg egész gyöngyfényii,
Attetsz ö egész az átlátsz atlansá gig. Karcza fehér. Forraszcsö előtt
olvadhatlan , a szenen horgan yveröd éket ad. Savakb an pezsgé
s
közt olvad.
Lelhelyei hazánk ban : Dognácska. Továb bá Aachen mellett
Altenberg, Iserlohn Westfáliában stb.
Kovasavas horgnnyércz. liicsclzink. Cnlamin; 2 ZnO, SiO,
HO.
A rhombos rendszerben jegecziil. Többn yire golyó- és vese-

+

alaku, cseppkönemü, szen1csés vngy rostos szerületü, tömött
és föl-

rles. Hasadá sa tökéletes oszlopféle. Törése kagylószerii. Kemén
ysége 5, Fs. 3,5. Szintel en, fehér, sárgás febér, szi.irke, barna,
zöld

szinü. Gyérnimtszerü iivegfényii. Átlátszó egész az átlátszatlanig.
Karcza fehér. Forraszcső előtt olvaszthatlan. Sósavban fölolvad.
Lelhelyei hazánk ban: Rézbán ya , Dogná cska, Oravicza. További\: Altenberg (Aachen mellett) Liittich , Raibl (Karin thiában )
stb.
Ezekhe z tartozi k még: a vörös horgan yércz (Greenockit)
1
Voltzin, horgan yvirág , termés horganygálicz stb.
(Ílom. Plumbnm. Pb.
Szabályos rendsz erben jegeczül. Sodrony- és hajalaku, ugyszintén lemezekben is elöforclul. K. 1 5 l<'s, 11,4. Szine ólomszürke,
kö1
zönség esen feketén futtato tt. :E'érnfényü. 1\..tJútszatlan. J:!,orra
szcsö
előtt könnyen megolv ad; a szénen elpárolgás mellett
óloméleg verő
déket rak le.
Lelhely ei: Madeirn szigeté n a láva tömegben, Veracr uz Mexikóban. Igen ritka. Az ólom legnagyobb részben az ólom fényből
állittaÍ ik elö.
(Ílomfrny. lllclglan1. PbS.
Szabályos rendszerben jegecziil. Előfordul ezenkívül jegeczes,

lemeze s, vese- vagy fürt alakn tömege kben. Hasadása hexaCc
lerfélc. K. 2,5 Fs. 7,5. Szine ólomsz ürke, gyakra n tarkán futtato
tt.
Fémfényii. Átlátszatlan. Karcza szürkés fekete. A forraszcső előtt

szétpat tog, a szénen könnyen megolvad , mi közben ól.o.mélegböl
álló verödé ket rak le.
Lelbel yei: hazánk ban nagyon szépen jegccze dve talilha tó
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Sclmcczcn, Felsöbányún és Offcnbányim.
Raibl, Kappcl stb.

Karinthiúban: Bleiberg,

Ide tartoznak még: a termés ólompir (1uinium), Oernssit (szén~

savas óloméleg), Pyromorphit (vilanysavas ólomércz), Woulfeuit
(molybdünsavas ólomélcg), Krokoit (chromsavas óloméleg). Ólomgálicz, lHimetesit ( mirenysavas ólomercz). Vanadinit (chromsavas
ólom- es 1 ézéleg).
ÓnCrcz. Zinnerz. Sn0 2 •
A négyszöges rendszerben jegeczül. \T askos, szemcsés, rostos
tömegekben fordul elő. Hasadása tökeletlen oszlopféle. Törése kagylós, egész a szálkásig. K. G,-7,. Fajs. 6,8-7. Szine: fekete, barna,
barnavörös, s~írga. Fénye a zsir· és gyémántfény közti. Karcza
barnús egész a fehérig. Áttetsző egész az átlátszatlanig. Forraszcsö
elölt olvaszthatlan.
Lelhelyei: Schlackenwald, Schönfeld, Zinnwalcl (Csehországban)
Altenberg, Ehrenfriedersdorf (Szászországban) Cornwall (Angliában) stb.
Ide tartozik még az ónkovand (Zinnkies ).
llez. Cuprum. Cu.
Szabályos rendszerben jegeczül. J egecziilt állapotán kívül, sodrony- vagy haj idomu, fa- rngy mohnemii alakzatokban lapos es
gumó alakn tömegekben és vegrc finom levelkek es ágacskák alakjában fordul elö. Törése horgas. K. 2,5. Fs. 8,5-8,9. Színe rézvörös,
néha. barnún vagy súrgán futtatott. 1''én1fén) ü. Átlátszatlan. Karcza
hasonló' szinü. Forraszcsö clütt 1negolvad. Légenysavban valamint

könlegenylúgban (a leg hozzájúrnlta mellett) fololvad.
Lelhclyci hazánkban: Recsk a Mátrában, Szomolnok, Szitszlrn.
Továbbá: Sziberia, Urulhegység stb.
A rézércckhez tartoznak: Rézfény, 1\ézkovand, Bornit, Fakóérez, Bouruonit, Cuprit, Azurit1 .Th:Ialachit 1 Rézgálicz, Vilanyréz,
Kovasavas rézércz, Dioptas stb.
*Higany. IIydrnrgyrntn vh·u1n. (luecksilber. Ii lüssiges Jlcrkur. Hg.
Alaktalan, folyekony. Ólomfehcfr; fénye teljesen férni, igen elénk,
Kern. 0,0, Fs. 13,58. Forruszcsö előtt tökéletesen elillan, légenysavban könnyen olvad. A természetben elöjövö higany a kőzet hasa·
dékokon többnyire apró szemcsekben található, ritkán olyan mennyi·
segben, hogy ily módon egyszerüen nyerni és használni lehetne, sőt
inkább a kereskedésben elöjövö higany legnagyobb részét kohászati uton 1'énneli együleseiből (Zinnober, Quecksilberlebererz) nyerik, az OEZtrák birodalomban föleg Krainban Idriában, hol termés
1

Ko=-tl

higany is jön elő. Lelhclyci: hazánkban Alsó-Sajó Poraes,
bach, Zalathna, Topánfalva, Sárogág u Hargitáb.ai;, Illye.
Ezüst. Argcnt111n ..A.g.
Szubályos rendszerben jegeczül. Leginkább sodrony- haj- fa- és
moh ah1kban, valamint lapok és lemezkék alakjában forclul elö.
rrörése horgas.

K. 2,5-3. Fa. 10-12. Szine ezüstfehér, sárgás,

fehérbe játszó, gyakran tarkán futtatott. Fémfényü. Ifarcza hasonló
szinü. A forraszcsö előtt könnyen megolvad.
Lelhelyci hazánkban: Selmecz. Továbbá: Freiberg, Annaberg,
llfaricnberg (Szúszországban), Kongsberg (Norvegiában), mindkét
orszúgban gyakran nagy mennyiségben jö elő.
Icle tartozik még az Argenti t, Petz i t, Naumannit. Ezüstrézfény. Dúrdimyezüst. Mirenyezüst. Miargyrit. Pyrargyrit Prousti!.
Polybasit. Stcphanit. Ezüsthalvag .. Ezüstiblag. Eziistbüzog.
Arany. luru111; Au.
·
A szabályos rendszerben jegeczül. Leginkább azonban sudronylrnj- moh- és fa alakban, továbbú szemcsék, nagyobb tömegek es
végre por alakjában fordul elő. Törése horgas. K. 2,5-3. Fs.
15,G-lD,4. Nyt\jtl~ató és hajlítható. Színe arany-cgesz sárgarézsárga. :F én1fényü. li.tl&tszatlan. Knrcza hasonló szinü; a. forruszcső
előtt könnyen megolvad.
Lelhelyei hazánkban: Sclmecz, Körmücz, l\Iagurka, Bucza, Kapnik, Nagybánya, Vöröspatak, Abrudbánya, Zalathna, Boicza. To-.
viibhá l\Icxikó, California stb.
Iclc tartozik a S y 1 van i t.
Ércny. Platina cruda. Gc1lic~c11 l•Jntin. Polyxcn. Pt.
Szabálytalan alakok, szemcsék. Igen ritkán hcxaüdcrbcnjegcczül.
1

Oszth.atósitga ne111 vehető észre. Törése horgas, szemcséi egycnct~
len felülctüek, kerekded és szegletes benyo1na.tokl(al. Fdn1fényii, világos alczélszürkc i karcza vúltozatlanul fénylő; nyujtható. Ke1n.
-1,5; lTs. 17,3-17,5. 1\.. polyxen különböző válfajai 73,58--Sü,5
ércuyt tnrtahnaznak, a többi vas 5-13°/;1; réz 1/i-5,:2°/;1; továbbá
iridi~un, palladiurn, os1uiu111 , rhodiun1 és ruthcuitun igen változó
arányban. E"'orraszcs(; cllítt inagitban véve, dc olvasztó szerekkel

cgyiitt is olvaszthatlan. Némely vá!fi\jai delejcsck, s ezeket Brcithaupt vasércny - Eiscnplatin - név alatt saját faj gyanánt különhüztcti n1cg. Ezeknek szine sötétchb, Fs. 14,66-15,7!). ll nycro
ércny 1\..merikúból lett ismeretes , onnan jövő válfajai igen apró
lapos szemcsék. Nagyobb mennyiségben és nagyobb szemcsékben
s hömpükben, süt 10-20 font sulyú darabokban is jelentékeny
terjedelemben található az Ural mindkét lánczolatán.
30
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A tiszta érenyt - Platin: t pn1·a
vegyi elvúlas ztás utjún a
Polyxe nböl nyerjii k laza összckütte!ésií por - érenyta pló - alakjáb
an,
mely izzó hőben kovúc.solús ltltal tön1ör fé111tö1ueggé egyesül.
Szine
ekkor ezüstfe hér és aczélsziil'kc küziHti lesz, fénye csekély ebb
mint
az ezüsté, nynjth ató, fajsnly a: 21,5. - Csak durrlég lúngjáb
an és
erős galvún ára1nhan oJ,·ad; a. incgolv asztott ércny
erős fé1nfényü.

I\'. Szene;; 1~g~·iilcteli. Organische \'erbimhmgeu.
•':· Gyant;ír. UorostyúnkC. Surcinunt. H:·1·11stein. C1u Hs <J.
Alakta lan, h.iilönbözö uagysú gn tekddc d, körteal aku, hcnger dcd,
v:igy tompac súcsn darabo kban jön cl<í; néha Jdghúly agcsák a.t,
ro~
varoka t, vagy növény részeke t tn1·tahnaznak. Ii"'eliiletöl\: rendes
en
egyene tlen, érdes vagy. szetnö1csüs. 'rörésiil\: töli.életcsen kagyló
s.
Zsirfén yüek, törésen élénken fénylők, Uvegfénybc hajlók.
Szinök
szerint .sárga és fehér gyantú rt különb öztetün k inog; a1naz borviasz1néz-sá rga, júczint vörösb e és barnúb a hajló, ez súrgús fehér,
szahna sárga, gyengé n úttetsz ö, darabja i néha foltosa k, fenuött ck vagy
csík~olttak; kevéssé iöréltcn y. ICc1n. 2,0-2, 5. 11's. 1,0-1,
1. A gyantá r
gyapot~ kelnlén dörzsöl ve tagadú lagos villa1uosságú
lesz, 287n-nál
megolv ad, és felbo1nlik, viz, koz1núsolnj és gyaniá rsav válnak
ki;
lángon incggy ulnd, vihlgos lángga l és sajátsú gos kellemes szagga
l
ég cl, szenes inaradv:'tnyt hagyvú u l1útra.
·
A gyanb' tr, úsatag tüleveliiok gyantú ja, melyek mint földszn
rokféle fák főleg a har1nac.l kóplclb cn I)orosz ország, Lieflan d, Kurlan
d
sikjain a keleti tenger hosszúban találha tók, részint a hab
últal
mosatv ún ki, részint kiúsús últal gyüjtet vén. (L. II-ik k. 120.
!.)
Alkatr észét képezi a füstölő porokn ak (Pul\r, fn1nalis Dr.-is
Engel et pulv. ftun. orclinarins) inajcl a gy a n t :.'t r sav-· acic.l.
succinicum - és a s pirit u s e o r n u e e r ,. i elöállil úsára szolgál
.
'" •'öltloluj, Petrolemn. i':rtliihl, Sl!•inöhl,
Alakta lan, cseppfol.Yó, sárga, barna szinl'L, visszaverődött fénynél néhr.. zöldes, félig útlútsz ó, úttetsző, zsiros tapin_tatu, földszu
rok szagn, fs. 0,7 U,8. A viz f'on·pontja alatt elillan , g·yerty
a láng
közelit ése ~Utal n1eggy úl, korn1oz6 11\nggal és földszurok szagga
l
ég, absolu t borlang ban olvad, vizbon olrndat lan. Lepúrl ás
últal
nyerj lik belőle a ti sz tit ott k ö o 1a ja t, Petrole um rccltficatun1 - mely szinte 1niiter111i.
A kőolaj majd vizzol majd a nélkül szikhth asaclék okból, főld
böl szivitrog s folydogúl elő. Lelhely ci a Káspi tenger környé
ke
különö sen Baku 111ellett., a hol az örök tüz 10rrúsn van tovúbb
ú
1
„,

Porsia , Kclctin dia, Chiua, Olasz - , fü\jororsz:íg· s Erdély
keleti
kárpátj ai. Amerik ában forrúsa i ujabb idliben valós:ígos aranyb ányák.
* R.öszt~n liithanthrnx. Steinkohle.
,
Alakta lan, vaskos , igen nn.gy tön1cgckben jön elő. rl'örése tökéletle n, lapos kagyló s, töredék darabja i részint köréuy alakua
k,
részint hat{n·ozatlan szcglct esek , zsirfén yü'ek, részben kitünöl
\: ,
feketék vagy tarkún fu ttaiotia k. ICarczuk és poruk fekete. Kevéss
é
töréken y. K. 1,0-2, 0. Fs. l,27-J, 4G. Könny en meggy úl, jól
ég,
többé kevésb é kor111ozó élénl\: láügga l, Némely változatai'"
égésné l
a pró hólyag ok képzés e n1cllctt n1egö111lenck, fclduzz adnak, s
a darabok összeolvad:isánúl vagy n1egszftkitott e1égésnél szilárd ,
lika~
csos, vastag fekete t(ünege t, kokszo t (Coaks ) adnak. Elégés
nél
1ninclen kőszén han1ut I1agy hátra, 1nely 4-lf)l'. o~r:t rughat .
A kőszenek száraz Iepárlásn[tl zárt térben gúz alaku, folyéItony l~S szilárd anyago kat adnak , az clsük: szénsa v és világitó
gáz / a folyéko nyak viz, kút.ránynyal és szénsav as könleg enynye
l;
a szilárd az ugynev czctt hornokos koksz.
,
A kőszén a föld legkülönbözőbb részein igen sok helyen s olykor
igen nagy 1ncnnyiségbcn találha tó. liazánk k.öszénfajait Nendtv
ich
J{.ároly tanár irta le a kir. niagya r tcrmészettudu1nányi társula
t év·
könyve inek 2·ik kötetéb en. Lclhcly ei hazúnk ban: Pécs, \Tasas,
Re~
zsicza, Steicrd orf, Jastrah a, Pápa, Zagyv a, \ 7úrkony , 8z. Istvá1},
Salgó- Tarján , llatvan , llagyrn ádfalva , Esztcrg on1, Dorog, Kovács
i.
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