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Felsбbanyai e1·czda1·ahokou apt·o sziiтkes, femszet·ii Jn·ist31ytahlacs
kakat lehet eszlelni, melyek az ismert felsбЫinyai a.svanyok egyikevel sеш 
egyeztethetбk ossze. 

Egyik nevezetes tulajdonsaguk abban rejlik; hog·y ket irany szerint, 
jбl hasadnak, а hasadasi lapok azonban а kristalyok dошiш11б veglapjaik 
iranyaban ferden allanak. А kristalykak tokeletlensege es ap1·бsaga okozta, 
hogy alakjokrбl nem lehetett tobbet mondani, шig а vegyi hatas utan: 
ken antimon es бlomra lehetett kovetkeztetni. 

Az ujabb idбben azonban alkalmam volt пgyanazt az asvanyt toke
letesebb ев diszesebb kiadasban lathatнi, а шi annak kozelebbi megvizs
galhatasat megengedte. 

Feltiino hasonlatossagot mпtat ez ercz а \\·olfsЪergi plagiorittal. 
Nemcsak az analog kt·istAlyalakzat.: hanem а hasonl6 hasada.s, sot az iden
tikus vegyi alkatreszek - mintlюgy emez is ken, antimon es бlombбl аН -
пtalhatш1nak ezen Hat·czhegysegi Rose 1) altal felfedezett asvanyra. 

De Ьа asvanyunk kristalyait ЪеЬаtбЬlэ morphologiai vizsg31at alit. 
Yetjiik, oly feltiinб kiilOnbsegek met·iilnek fel, шelyek а nevezett ket asvany 
identifikalasat nеш engedik, sбt. ellenkezбleg а felF~бЫiпyai ercznek speci
fikus onЗJlбsagat Ьiztositjak. 

А felsobanyai ~rcz megjelenik tошра rhomlJOs taЬlakban, melyek 
egyhajlasi symmetriat kovetnek, ев gyakran az orthodiagona1is sze1int t.ю·
jednek ki. Oldalvast hataroltatnak ezek egy vagy tоЪЪ hemipyramis altal, 
а melyeknek egyike szerint hasadnak, csak valaшivel jobban, mint n W o1fR-
bergi Plagiorit. · 

А hasad.asi alakot alappyraшisnak (111) folveve, а dominalб lapot pt'ч1i~ 
veg]ttpnak t.ekшtve~ ~.яvanyпnknaJ а kovetkezo alakoka.t P.яz1~1hPt.Hnk: 

yf>~lttpok: а= 100 
с= 001 

1lrшipy1'ftmiяok : }J = 111 
f{ ::- 221 
н~ llH 
t~-:o1]:1 

Az alapmeresek - kifejer.ve пot·rna.lszogekhrп - а kбvl"t.ker.ll P1'fчl-
шf.нyt R?:ol~Иltntt.ft.]\ : 

113.001 ::-:.: 22044 
221..001 = 59038 

221.221 = 980!iA' 

Е ltitrom tt(la.th61 kiszuщittattak az elemek а tengelyhзЛast·a nezve: 

1
) Pogg. Анн. XXVIП. 421. 18Н3. 



а. tengelyviszony pedig: 

а: lJ с = 1'1432: .1: t·JOб8 

а, mibбl kovetk~ljk, lюgy n, tengelyarany kozeledik a.z oktaedш· tengely
aranyahoz. 

А vegyi elemzest eszkuzбltв Sipбcz Lэjo~ iп·, а ki а kovetkezб ei'e(1~ 
menyt, mпtat.tя, ki : 

" 
kfш ....... 19·4z 
antimo11 ... 26"90 
Mom ...... 53'16 
va.s ........ 0·10 

а. melybбl kovetkezб keplet~t, vezet le : 

• 
ЕЬЬбl kitiinik, hogy haba1· {t,svanyнnk alaktani tekintetben kбzeledik 

а Plagiot·ithoz, vegyi tekintetbeн az а J amesorit es Boulangerit kozott alJ. 
А шi asvanyunk elбfш·dпlasi viszonyait illeti, az Galerit tarsa

нagaba,n szokott olбjonni, ktist3Jyai tobbnyire ez utбbbi ercznek krista-
1yait·a telepednek. А шellett а Ci-ale1·it corroda.lva, megmarva van es vila
gosan 1athatб, hogy enпek l'ov{ts{н·n kepzбdott, antimonkeneget tartalmazб 
f'olyadekok behatasa altal. EzenkiviH meg шellette follep Diaphorit, Spha
Jei·it, Bournonit, es шint lltolsб kepzбdmeny: Ba1·napat. 

U gyanez Ctsvanyt eszlelt.em rodnai iч·czdarabokon is. Itt is hason
lбlag, miпt az elobbeni helyeн, tobbnyire а galeritkt·istalyokon· ul, melyek 
ol'osen шegmarva, gombszeriiek Iettek. А ga]erit kt·istalyai tudniillik 
legombOlyodn~k, апшil inkabЪ, а meпuyi1·e tobb M.bbl.cskak kepzбdnek а mj 
:•.svanyпnkbбl, mig пtбvegt·e ez~k а gн.lш·itct egeszen betakarjak. Sбt isme
t·etcsek оlуан pe]d{tk, hol а galet·it az uj asvany rovas{tra. egeszen fOlemesz
tetett, а hol teJ1at vaJбcli lЖeпdOШOl'phosis allt е}о. 

Megjegyzeнdб, ]юgу а~ oJd6sze1· Hodnan sеш t:l.шadta meg а spl1a
Je1itet. 

Ez itj, geнetikai tekiнt(•tben is igen et·dekes :lsv~\nyt Semsey Andor 
iн· t.iвztelotet't> Bemвeyit леv alat.t kjv:inoш ~" t .. Akadeшianak bemutatni. 

99. tt a·}·tlш. Vlncze 1. t. jelentest. tesz d1·. PШitz Vilmos шifegyetemi magan
iaшil'Шt.k tanttlnнi.п.Ynii·bl a.z eziistoxidпl f'Qlott. Kivonatban igJ: 

Az eziist vcgyiileteiЪeн t11dvalevoleg miut egyertekii fёm szeropcl. 
А. feшnek ez egyet·tekessege a.Ja.pjan valamennyi vegyulete szerkezet.j 
kбplet {tltal kifejezheto, azaz mi elkepzelhetjuk шagunknak azt, hogy н, 
vegyt\letekben foglalt atomok f.-p. ntomшюportok mikep helyezkeflnek el a.z 
t~~iist koriil. 

Kivetelt tesz е tekintetben al uziistoxyclttl Ag40, шelynek sze1·kezeti 
kei>lete az ezustnt>k аllаш1б ogy~ {·~~ az oxygennek tl.llaшlб kete1·tekiisegr 
rnelJet,t Рlб J1СШ tiiнtethet.б. l\ife1·1· шig az rziistoxya sze1·kezet.i kep1et,t> 
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Ag о а stipe1·oxyd-e .A,q-·01 шind~;:~н a.kada.ly шЧkЮ irhat.O, a.z -~ztist-

A,q> .~ ь· A._.qk-«1> h !{ ' k 1 t t ' k" ··1 . h oxydшll Ag ~~g 1anyzз а е etuseg, а арсво а .о, ugy, e~z ,ozo ш, ogy 
О · az egyes eziistatomok eg~·-, az oxygen keterteldinek. ma

.Ag Ag radvan, egyszersminil az egymas kozt.i бsszefiigges i~ 
meglegyen. · 

Ez а koriilmeny, valamint az is, hogy az eziistoxyclul oly szaшos ef; 
latszбlag kiilonbozo jellegii vegyfolyamnaJ kepzбdik, ю·1·а inditott.ak, hogy 
az ezustoxydn1t behatб. tanulmanyozas targyava tegye1111 {\s elso sorЪan 
:trrбl meggyбzбdest szerezhessek, vajjoц ez anyag mint, Ago~O tenyleg 
mint ()nallб chemiai individuum letezik-e vagy nem ? 

Az ilynemii vizsgalatnal sziikseges, hogy azon tш·шenyeket шind~ 
egyшasntan, а leheto legtisztabЪ agentiak felhasznalasa mellett c..~lбallitsuk, 
а melyek azon nagyszamu vegyfolyamokna1 elбa11anak es az i1·odalomban 
шint eziistoxydul vagy pedig mint. eziistoxydult tarta]mazб ::шyagkeverekrk 
vannak elбtiintetve. 

На :figyelemmel vegig tekintilnk а nagyszamil ев latszбlag hetel'Ogeн 
termeszetfi vegyfolyamokon, akkor azok kozott megis elбtfinik egy kozos 
kapocs, mely roviden igy fejezhetб ki : ValaЬanyszot· neutralis eziistsб 
o1data, a1ka1ikus l'eduka1б kozegЪe jut, mindannyiszor, еgуеЪ Ъontasi t.ei·
menyek mellett, ezustoxydul keletkezik. 

N agy а szama azon alkalikus redukalб agentiaJrnak, а melyek az 
emlitett mбdon az eziistre Ь·atnak, igy az arz~nessav, antimonossav, ах 
бnoxydul, cobaltoxydul, vasoxydul es rezoxydul, alkalije1enletenel; tovabb{t 
а phosphoronsavalkalijelenletenel, szintugy szamos eziistvegyiilet o1·ganikus 
savakkal, il. т.: а czitt·omsava.s eziist stb. hydrog€ш a1·a.mban Ьevitve, eziist
oxydнlla alakul at. 

Kise1·leteim so1·at azon te1menynyel kez(lettem meg, mely keletkezik~ 
ha antimonsavas sб alk:~.li jelenletenel, neutt·alis eziistnitrat oldattal kevel~· 
tet.ik. Ekkor azon ismert terjedelmes, fekete v3Jшany jon letre, roeJyet a:t. 
antimon reactiбi kozot.t mint legjellemzбbbet szoktak tekinteni. Е csapa
dekos folyadekhoz nagymennyiвeg(i ammoniakat ontunk, hogy а feket.e 
eziiвtoxydullal kivalб Ъarna eziistoxydot oldas altal elkfilonitsiik. А fekete 
csapadek szurбn gyfijtve, gondosan mosva es 100°-ot. t(tl nem lшlad6 met·
sekletnel szalitva, kepezte az elemzesnek tro·gyat. 

Mar а minбleges elemzes kideritette, hogy az anyagban az czt\~t. 
mellett az antimonnak el nem hanyagolЬatб mennyisegei foglaltatnak. ' 

А quantitativ elemzesnel ez anyag nehezsegek lekuzclese1·e {tcl Ьб 
alkalmat.. U gyanis ez anyagnak alig van oldбsze1·e, es az eztistnek a.z 
antimontбl vа]б elvaJasztasa az eddig iвmer·t mбdok segitsegevel annyira 
hosszadalroas es tokeletlen, hogy az tпdomИлyos kнtatasnal nem alka1-
mazhatб. 

Mint legjobb oldбszert lehet а borkбsav ев saletromsav keve1·бkбt 
ajanlani. А megvizsga1andб anyag ugyanis 4- 5.szo1·os mennyisegi\, szilard, 
tiszta bш·kбsav hozzaadasa utan megleЬetбs tomeny saletromsavval ontetiJ{ 
1е. Gveщ!e }н>:v]t.esnel n fekete szin ]asвankint e1t1inik я.z ,:шvаа- fel()lilбdjk 
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дs csekely autimousavtбl е.теt.lб zavaтodastбl eltekintve, а folya.dek шеg~ 
lehetбsen tiszta. На mar most erбsen higitunk ев sok borkбsav hozzaadasa 
пtan hosszabb ideig forralunk, akko1· а folyadek teljesen kitisztul. Sбsavval 
az oldatb6l az eziistot ki lehet valasztani. Itt azonban azt tapasztalhatni, 
lюgy az eziistchloriddal rendesen antimon is (hihetlПeg mint basikus anti
шonchlorid) le1·antatik. Ezt majdnem tokeletesen meg lehet gatolni, JIO·g~' 
1la а levalaszta.sra szolga16 sбsavbaп borkбsavat oldпnk fel. 

А chloi·eziistrбllesziirt folyadek kozvetetleniil klшhydrogenne], шеl('~ 
дites Jrozben kezelheto es а 1eval6 antimontrisпlfid vagy 100°-n{tl szaritott 
~ziirбn gyiijtve, vizzel, absolпt alkohollal es szen]reneggel mosva, szaritvn 
Iemerhetб, vagy peclig sбsavЪ::tn va.lб old::'iя пt.a.n jodomet1·iai utoн is mef;'
ltatarozhatб. 

Az oxygenmeghata1·ozas ugy eszkozoltetett, hogy az anyag tiszta ~ 
oxygenmentes hydrogenaramban 100°-ot alig titlhalad6 mersekletпN hevH
t.etett. Magasabb mersekletnel antimonfem япЪlimal а l{evorekbo1. А kelet
kezo viznek sulya egyl'eszrol, Yalamiнt az щ·edeti ануаg Rillyv(•sztesego 
Jшisreszrбl, ше]у mindket. auat. szepen megegyezett, szo]g:tlt. az oxygenш:•k 
шeghatarozasfщl. 

Az elemzesi e1·eclшenyek, шint ket.j61 osszev~l.~б ].~i:-;(ч·lef. ki)zppf-l·tekt·i 
а. koveblrezбk : 

1 <'/- ~-">·1"'0 1 .гl~; - о... i) ,,., 

8Ь = J4·:J!) 
{_) = 8.26 

99•74 

Egy оlуа.н ,·egyulet, а ш~lуЪеn 14° }0 анtiнюu t'og1<1\tatik, ltbl>~Ш Ьizo
нyiu·a ez anyag nеш шint tisztatlansag vagy veletlen kevet·ek van jelett. 
l1anem, ez antimont okvet<'tlenttl а vegyiilethez t.ю·tozбпak kеП tekinteni. 

Es hogy ez tenyleg i1gy is van, Ьizonyitj{tk а kovetkezб reactiбk: 
I. На az eziiвtoxydпlt feшhiganynyal osszerazzuk, а foncsort elpaд·o

logtatjuk, akkor fehel', gyonyoi'iien f'enylб es kristalyos szet·kezetfi f'{ml 
шarad hat1·a, ше]у a.z elemzeвnel eziist es a.ntimonЪбl ftlloпak tiint ki. 
Schuller tana1· rп· volt. szives е foncsort az ftlt.ala szerkesztett mgauy
szivattyitval, legii1·es te1·ben el11arologtatni, es egyuttalegyGeissler-fele csli 
})eiktatasaval eszlelni, vajjon elpa.t·o]gas kozben egyeb gazok nеш ffljlбll
нek-e? Igen alarendelt oxygenmennyisegtбl eltekintYI?, Pgyeb gftr. шчн 
i'ejlбdott. 

П. На az eztistoxydп]t. jgen blg kensa.л·a.l hevitjiik, лJrkm· шiшlPrl 
gazfejlбdes nelkfil tetemes шennyisegii eziist oldбaik. 

Ezeknek folytiin az ugynevezett eziistoxyc1ul mint antimonezust, f~ 
eziistoxydnak kevereke t.fint ki. На :t fenn felsorolt szamadatokat ossr.e~ 
vetjUk es kiszaшitjuk az antimoneztist mennyiseg(•t es а lи1tramara<lt eziist. 
tйlmanyt mint. oxydot. veszszfik tekintetbe, alikor azon meglepб tбuyt 
tapasztalhatni, hogy а ha.tramaratlt а .. а. az antiшonhoz неm kot<И.t eztlst; 
шennyisegenek~ m~фlnPin я,z Pleл1r.eяn~l talftН ()XY~~nшenпyiF~{~~ f(>lt·l 
meg. Т. j, : 
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(А t1eoretikus oxygenmennyiseg в·5 7u ;0.) 

На vegrc nezzuk, hogy milyell tomecsviszonyban vannak е ket anya
gok jelen, akkor а szamitas [ .Ag3Sb·2Ag20]-t·a vezet. N evezetes dolog az, 
hogy ez anyagnak oxyg€шtartalma majdnem az .. 1н4 0-llak oxygentartиl
mava] megegyezik. Ugyanis 

Аg40-Ъан .... 3•70° /0 } • f' 1 ·lt t'k 
r 

~ 0Ь•2' "t • а· ]-Ь ~з·51 °/ охуgен og н, .а.} . 
лg3о • g2 _ ап ..... _ • . 0 

Vajjon az ezti.stoxyd es antinюncziist шint molekula1·is vegyulet vagy 
tniut keverek szerepel-e egymas mellett, azt шеg Ъiztosan nem mondhatoш 
шеg, noha azon teny, hogy а praparat keszitesenel, ammoniak jelenlete 
flaczara, az eziistoxyd шegis k~ nеш voнatott, a.nnak bensбbb lekotesi {tll~
potara latszik utalni. 

На m{tr most а vegyfolyaшot, 1nely tenyleg let1чion, а midбn alka
tikus antimonoss~tY oldatahoz eztistnitтat oldatat ontjuk, az eddigiek ala11-
jan elo akarjt1k t.i\пtetni, akkor n.z Ienyegesen el fog iitпi а. regiebben i1·t 
ve~yfo,yamt.б1. 

H&gi ycgyful~:a.ш : 

'1 =""'0 =0 ~,. . -
'··

1
--ok+4·V"'-""fl К · ~ · · .. Ao-t--!

1
-.l·_>o :......;.., 

---- () ·' . 

-- 1_1 о_::; U J [ 
'1 ) 1 1 \т t . ;,} н? 1 ' •")-= 1 ··t--:t:: _:;._о+. !1_.0-t- l 

· - ok -- оК 
' l'j yegytoJya.ш : 

_ =11 ::.-=--"0 
-•sь 

'"1:_. k'-\' 11 ,. -- о · -г 1 • = .. \ .. 
___ •• ~-lg+') н/ 11 ~-"' 

:;;:.;.;,.;; t, r / .. .Jy Ag --i =: о 
З8Ь;;:_:::О+ Sb- .. Ag+:!A9:>o 1-t-7\'-=0 _ J1 

7 • • i . -1- '-\ . ·. \\ 
---- щ.~ ~ ·, AfJ _j - nk ' . н·,.,. 

Az uj vegyf'olyam ::~zet·int az antimшшsвav uннoншagitt 1·~dukitlja., 
<'sиklюgy antimonsav k('letkezltessek. · 

На az \tgyuevezett. eziistoxydпl elбa1litas{tl':t uem az antimonossavat: 
~1аnеш annak megfele1б ehl6rvegyiiletet, az antimon trichloridot haszn{t1-
JПk. n.kkm·, {lacz~ra. nnnak ЬogJ Ъo8Pg"E:1seu amшoniakat is ()ntiink а kevt'-
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1·ekhez, egy tulnyoшбlag chlб1·eziistot tartalmн,zб fekete anyag va.lik kj. 
Ennek az elemzese а kovetkezo el'Admenyekre vezet : 

А I. Il. 
Ag ..... 76·46°11 76·81 °/0 • 

Cl 20·44 20·24 ' 
Sb З:О6 1·11 
0 2·ОВ J:65 

mjnt di:fferentia. 

Kozepertek 
76•63°/0 
~0·41 
I·ОЯ 

1 ·Rfi 

Ez anyagnak kozelebbi alkotб reszeit, es azon ker·des va.laszat, vajjoн 
azok molekularis vegyuletkepeп, vagy mint keverekreszek vanna.k-e jeleн~ 
шеg eddig неm adhatoш. 

А legkozeleЪbi teendo meg а fenn leirt anyagoknak ЬбvеЬЬ tanbl
шiшyozaвa leend, valamint e10a.Пitani es tanUlmanyozni sorban mindazoн 
a.nyagokat, а melyek а, kiilбnbozб vegyfolyamokшH eziist.oxydul elnevezesf' 
alatt szerepelnek. 

На sikeriilend kimutatni a.zt, hogy az ecldig eziistoxyclulnak jeloJt 
anyag tenyleg nem az, hanem anyagkeverek vagy molekuJa,I·is -vegyiilet, 
akkor nem lesz sziiksegeв ezentul az ezi1st.п<:>k egyertekiisf>.ge шeBett ашшk 
haromertektiseget is tulajdonitani. 

Fentartom magamnak а megjelOlt i1·{щуЬан kiserletPiшet folytn.tni, 
es annak iflejlш az e1·edшenyt is kozolni. 

Vegre nеш mпlaszthatom el Dr. "\\7'" artha es Schпller AI~jos tanal' 
нraknak hИ1as koszonetemet nyilvanitani azon szivessegokert, шelyly<>1 
шunka1ataim kozben taш1csuk es kozremfikodesokkel t,a.mogattak. 

1 оо. Szaoo Fe1·encz lipcsei egyetemi hallgatO egy ertekezest ki.i.bl 1)е )) А Ою·~ 
ludovica es а Canna-ftHek gummija1·ataii·6I.:. E1nok az oзztal_yJioz ke1·(Mst intez, belt!

egyezik-e, hogy azt Klei1& Gy'ltla mffegyet.emi tana1· Ъeшntassa. 

Az osztaly Ъeleegyezesevel Юеiп Gyffla n nevezett e1·tekezest istnet·teti. А kiYo
}l&t igy sz61 : 

Va11 szerencвem ezennel Szabu Pe1·encz volt tanitvanyonшak c1olgo~ 
zatat: »А Ca·1·l'Шlovica es Ca'nna ,qиmmija1·atai1J·ol« elбterjeszteni. Мuг 
1879-ben volt alkalmam а tek. Akademia novembet· 17-en tartott iileseп 
~zаЬб Ferencznek egy ertekezeset а vadgesztenye gyokereirol elбadhatni; 
ez ujabb dolgozatat Lipcseben keszitette, а l1ol jelenleg tanulmanyait folJ
t.atja, melyek sikere1·ol ez itjaЪЪ munkaja is ot·vendetes tanU.Ьizon;y~r~
g·ot tesz. 

А Cю·ludovica eddig majd а Palшa-t'elekhez, шajd а Pandanш:
felekhez sor·oltatott, most azonban а Oyclanthaceae-csaladba osztatik Ь(', 
mely csalad а Pandanus-felek es Palmak kozott foglal helyet .. Е haroш 
csalad novenyei kozott а Carludovica annyiban kepez ki-vetelt, а mennyi
ben egyediil tartalmaz gummijaratokat. Ezek eddig meg nem voltak tanUJ
manyoz-va es fgy Szabб erre vonatkozб vizsga..latai mindenesetre figyelemre 
meltбk. Е gummijaratok а Carllldovica-шil- mi elegge saj3Jsagos - cf.lal~ 
а levelnyelbeп t.a.Ia.lhaMk f>s e1sz6rt.an az ed~ny-nyalabok kozott fordulnak 
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elu. Иelsu mint aJsб vegzбdesok vak. А l'ovbl hancs szovetebe egyik seru 
nyulik Ье es а levellemezben csak addig terjednek, mig az erek nagyon el 
nem vekonyodnak. Egy levelnyelben 3-10 ily gummijarat fordulhat еlб. 
Е gmnmijaratok fejlбdese а kovetkezб: а fiatallevel-nyel szoveteben 3-4 
sejtbбl all6 csoportok va1nak ki, melyek а sejtek siiriiЪЪ tarta1ma altal 
tfinnek ki; с sejtek oszlanak, шi altal 20-30 sejtbбl allб csoportok 
jonnek letre. Ezekben most а legbelsбbb sejtek falai lassankint eltiinnek, н. 
sejtek tonkre mennek es igy kepzбdik az iireg, melyben most а sejtek atala
kulasa kovetkezteben letrejott gпmmi foglal helyet. Е jaratok tehat lysigen
fejlбdesiiek, azaz azaltal keletkezнek, hogy Ьizonyos sejtcsoportok tonkre
mennek. 

А Canna, ez ismert clisznoveny, gummijaratainak fejlбdese szinteп 
meg nem lett tanulmanyozva. Itt csak а gyoktorzsben fordulnak еlб, а 
levelekben es а gyokerekben pedig hianyoznak. .А. jaratok egy resze а nya
labok menetet kovetj, de а mellett szetagaznak es halбzatot kepeznek. Fej
lбdesok egeszen megegyezik а OarludovjcanЭ..l leirt jaratokeval. Tartalmuk 
''iztiszta gпmmi, mely а gyoktorzs atvagasa utan fenylб cseppekben folyЛc 
ki; ezek neЬany бrа alatt шegkemenyednek es az arabs gummi tulajdoп
sagaival Ъirnak. 

А Canna gummijaratai azonkiviil az altal nevezetesek, hogy bennok 
borszesz behatasara, valamint kiszamitas folytan, sajatsagos kristalyok val
нak ki. Ezek vegyileg sбskasavas meszЫSl allanak es haromfele alakbau 
tfinnek еlб . .A.z elsб alak ugynevezett spl~ae'i~akristdlyok, azaz finom, tiialakй 
kristalyokbбl alakult gombok. Ez eszlelet annyiban erdekes, mivel а 
sбskasavas 1Jlesz csak rit.kan talalhatб а novenyekben sphaerakristalyok 
alakjaban. Ugyanis edilig csak de Rany eszlelt hasonlбkat egy gomЪaш1l, 
шagam pedig ket moszatnal talaltam sбskasavas meszbбl allб sphaerakrjs
talyokat. А masodik alak а rniЪ·okristdl:lJok, ezek арrб, szemcses, taЬla.
Yagy oktaёde1·alak(1 k1·istalyok, melyek neha nagy mennyisegben Iepnek fel 
:t gummijaratokban. А hю·шadik alakot kepviselб kristalyok igen sнjб.t
sagosak; ezek legjobban egy hasgatott levelhez hasonlithatбk, s mivel gyak
ran арrб mikrokristaJyokbбl vannak alkotva es sokszor egye.s novбnyi 
1·eszekhez hasonlб alakot mutatnak, egyszeriien dendriteknek nevezhetбk. 
Ily dEшdritek а novenyekЪen meg eddig ismeretlenek voltak, ев Vesque 
~zerint а novenyekЪen nem is forduluak еlб, а mi а kozOltek szerint tоЬЪе 
пеш all. Azon koriilm€шy, hogy а Canna gummijarataiban а sбskasavas 
шesz szokatlan alakban kepzoilik ki, arra mutat, hogy а gummi befolya~ 
solja а kristaJyok alakjat. А gummi, valamint а sбskasavas mesz elettani 
jelentosegerol eddig csakkeveset tudunk, ев azert az itt kozolt adatok figye~ 
lemre mMtбk, а. шennyiben бJtalok az eadigi ez ira.nyп ismereteink neшi 
ЪoviMst nye1·nek. 


