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M. perennis L. í. genuina Mull. Arg., f. saxicola Beck (in monte Klek

ad Ogulin, leg. S i lu o n k a i , Kolozsvár, leg. S i m o n k a i) ; M. ovata

S t e r n b , et Hoppé f. genuina P a x et K. H o f fm ., f. croatica D e g e n.

(Karsztterület. Velebit, leg. Degen); M. ovata 'y^ perennis Pax (Rohonoz,

leg. Márton).
Róna E . : Über die Reduktionen des Zimtaldehyds dnrch Hefe. II. —

Biochemische Zeitschrift. Bd. LXVII. 1914., pag. 187—142.

Schiller J. : Bericht über Ergebnisse der Nannoplanktonunter-

suchungen anlásslich der Kreuzungen S. M. S. Najade in der Adria. Mit 1

Tafel. — Intern. Rev. d. ges. Hydrobiologie. 1914., pag. 15.

Österreichische Adriaforschung. Bericht über die allgemeinen

biologischen Verhaltnisse der Flóra des adriatischen Meeres. Mit 9 Text-

abbildungen. — Intern. Rev. d. get<. Hydrobiologie. 1914
,
pag. 15.

Schussnig Br.: Aus der Biologie des adriatischen Phytoplank-

tons. — Verhandlungen der K. K. Zoologisoh-Botanischen Gesellschaft in

Wien. LXIV. Bd. 1914., pag. 299—304 et 305-309.

V u k V. dr. : Eine Bemerkung zur Ökologie von Phyllitis hybrida.

— Österreichi.sche Botanisohe Zeitschrift. LXV. Bd. 1915., pag. 41—43.

A szerz a cziiuben jelölt ritka harasztot új termhelyrl — Pago

szigetérl — említi.

APRÓ KÖZLEMÉNYEK.

Martinovics és társai kiásatásakor talált fadaraboli

vizsgálata. Martinovics és társai sírhelyeinek kiásatásakor,

melyet a mull évben dr. Bartucz Lajos vezetett, egyes koporsó-

darabok is felszínre kerültek. A talált fadarabokról tudomást szerez-

vén, megkértem Bartucz-ot, szíveskednék vizsgálatra átengedni a

darabokat, amit ö készségesen teljesített is, annál is inkább, mert

ezeknek a vizsgálataiból kapott eredmény is támogathatja azt a ma
már biztos tényt, hogy csakugyan Martinovics és társai nyugodtak

azon a helyen.

A hét csontváz közül csak négy mellett volt még megtalálható

a koporsó maradványa. Ezek közül legépebb volt — mint magam is

láttam — a külön fekv Ö z Pál koporsója, melynek az oldalai

még egészen jól kivehetk voltak, míg a közös sírban fekvk közül

Sigrai, Szentmarjai és Laczkovics koporsójából csak egyes

darabok, fleg cigcsapok maradtak meg.

A talált darabok mind fenyfából valók, tehát a koporsók csak

közönséges ládák voltak, mint amilyenekbe a kivégzetteket elhelyezni

szokták. Nehezebb volt annak a megállapítása, hogy milyen fenybl

valók. A fadarabok ugyanis igen rossz megtartásúak, korhadtak, a

fenyk meghatározásához oly fontos bélsugarak szerkezete már nehezen,

a legtöbb esetben pedig egyáltalában nem volt kivehet. Annyit azon-

ban minden esetben meg lehetett állapítani, hogy erdei {Piniis silvestris)

vagy fekete [Pinus nigra) fenyrl nincs szó, mert a bélsugarak radiális
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falában mindig csak apró gödörkék nyomai láthatók és az ezekre a

fenykre jellemz fogas haránttracheidák hiányoznak. Hazai fenyink

közül most már csak a lúc {Vicea excelsa) és a jegenye (Abies álba)

jöhetett tekintetbe. Bélsugarakból ezt eldönteni nem lehetett, mert a

Piceára jellemz vékonyfalú tracheidák nem voltak kivehetk, a bél-

sugár parenchyma gödörkézettsége pedig a kettnél hasonló. A másik

diagnosztikai tulajdonsághoz, vagyis a gyantavezetékek jelenlétéhez vagy

liiányzásáboz fordultam tehát. Azt, hogy Picea van az anyag között.

nem volt nehéz eldönteni, mert a hossz- és harántgyantavezetékek jelen-

létébl könny volt ezt eldönteni. Ágcsapokról lévén azonban szó és

ezekben a gyantavezetékek néha ritkák, azért a gyantavezetékek hiá-

nyából ellenben még nem lehetett Ahies-v^ következtetni. Ily esetek-

ben azután a hosszparenchymát kellett keresni, amely az Ahies vq

jellemz. Az azonban, hogy valamely évgyíírü-határon lev sejtben

gyantaszerü tartalom van, még nem bizonyította az Abies-t, hanem a

biztos jel csak az volt, ha megtalálom az egyszer gödörkés haránt-

falat. Ezeket a szempontokat szem eltt tartva a vizsgálatból kitnt,

hogy S i g r a i kopoi-sójából fennmaradt részek Picea-hó\, Szent-
marjay-é szintén P/eert-ból, míg Laczkovics-é Ahies-hö\ való.

Ugyancsak Ahies-h'6\ való z-é is. amely azonban — ennek ellenére,

hogy az Ahics-t rosszabbnak szokták tartani — oly ép volt, hogy a

bélsugár szerkezete is mutatta az Abies-t és itt nemcsak ágcsapok,

hanem apró deszkadarabok is maradtak meg, melyek beretvával egész

jól voltak vághatok.

A koporsódarabokon kívül a közös sír felett, melybe S i g r a i,

Hajnóczy, Szentmarjay és Laczkovics voltak temetve,

egy levágott fát is találtak : errl az volt eldöntend, hogy micsoda

fa, és nincs-e valami kapcsolatban a sírnak a megjelölésével. — A
kiásott fa kérge teljesen ép és egyik régebben levágott oldalága alatt

igen ers hajtások képzdtek. A fának végleges levágása után a vágási

felület alatt is kihajtott, melyrl megállapíthattam, hogy többször letör-

ték, vágással megsebezték, de a fa egészen a kivevésig élt. A sok

forradás pedig onnan származott, hogy ez a hely kaszáló és így

természetesen sokszor letörték, levágták, de mindig kihajtott. A fának

meghatározása nem okozott semmi nehézséget, mert megtisztítva a

rátapadt földtl, már a kéreg is mutatta, hogy almafa, amit azután

a tüzetesebb mikroszkópos vizsgálat is igazolt.

Évgyri néha 12 mm. vastagok, ami a rendkívül kedvez
táplálkozásra vall, számuk pedig 22—24; azért nem lehetett pontos

számot kapni, mert a bél körül az évgyrühatárok nem élesek. Mivel

a fa a legutóbbi idkig élt és levágatása után az új hajtások annyi táp-

lálékot szolgáltattak, hogy a kambium az egész területen végezhette

a munkáját, így az évgyrk számának középértékét, 23-at véve, a fa

1891-ben, vagyis 13 évvel a végleges kivétel eltt kelt volna ki a

magból. Ha mármost feltesszük, hogy mint csemetét ültették oda,

akkor 3—4 évet lehet számítani a kiültetés eltti idre, vagyis

1894— 1895-ben történt volna az ültetés. Tudva, hogy a Martinovics-

féle mozgalom a XVIII. század 90-es éveinek elején egész a kivégzésig,
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1795-ig tartott, közelfekvö annak a lehetsége, hogy a kivégzés 100'

éves jubileuma alkalmából jelölte meg valaki a sirt; hisz az országban

ebben az évben több helyen tartottak jubileumi ünnepséget.

Hollendonner Ferenc.

A burgonyalevelek invertáza. Doby Gtzá-n^k a burgonya

invcrtázára vonatkozó vizsgálatainak egyik fejezetét mutatta be Mágocsy-

Dietz Sándor a M. Tud. Akadémia III. osztályának f. évi április hó

19-én tartott ülésén.

Szerzt a burgonya levélzetének tanulmányozására nemcsak eddigi

vizsgálatai vezették, melyekben a burgonyanövény enzimológiájával

foglalkozott, hanem az a körülmény is, hogy különösen az invertáz

tartozik azok közé az enzimek közé, amelyekrl valószinü, hogy külön-

böz származásuk szerint kisebb-nagyobb eltérést mutatnak.

Jelen munkájában mindenekeltt kimutatta az invertázt a bur-

gonya leveleiben és foglalkozott a reakció kinetikájával. Eleinte a

redukálóképesség meghatározásával mérte az enzim koncentrációját^

minthogy azonban ez a mód hosszadalmas és körülményes volt, arra

törekedett, hogy a nádcukor enzimokozta koncentráció változását

polározással határozza meg. E módszert eleinte lehetetlenné tette a,

levelek levének csaknem fekete szine, melyet oxidázok hatására kell

visszavezetni. Ezt a színanyagot csak hosszabb kísérletezés után sike-

ralt tökéletesen és gyorsan eltávolitania, még pedig oly módon, hogy

az oldatot egymásután ólomacetáttal, nátriumkarbonáttal és nátrium-

szulfáttal derítette.

Ily módon sikerült megállapítani, hogy:

1. a burgonyalevélzet invertáza által gyorsított reakció Is a

monomolekulás reakciók görbéjét követi;

2. az enzim koncentrációjának változtatásakor a reakciósebes-

ségi-állandó értéke egyenesen arányos az enzim koncentrációjáva :,

8. az enzim koncentrációja annál kisebb, minél nagyobb nyo-

mással sajtolták ki a leveleket és hogy az enzim már 24 órai állás

után Is vészit aktivitásából, felforralás pedig teljesen elroncsoija.

Szerz egyelre még nem talál magyarázatot arra, miért kisebb az Inver-

íáz aktivitása, ha nagyobb nyomással sajtolják ki a levelekbl.

Szerz a kísérleteket folytatni fogja.

A zimáz és karboxüáz enzimek a burgonya és cukor-

répa raktározó szervében.^ Buchner a zimáz elöállitásával az

alkoholos erjedést az élesztgombák életmködésétl függetlenül is el-

idézte. B u e h n e r felfedezésének fontosságát a magasabb rend növé-

nyeket ilielölog csakhamar bebizonyította S t o k 1 a s a-nak és tanítvá-

nyainak nagyszámú vizsgálata. S t o k 1 a s a magasabb rend növények-

bl — többek között a burgonya és cukorrépa r.iktározó szervébl

is — szilárd állapotban oly enzimet tartalmazó praeparatumokat állí-

' Bodnár János-mk ily cím dolgozatát terjesztette el a M. Tud.

Akadémia III. osztiuyának f."évi március hó lö.-én tartott ülésén Mágocsy-

Dietz Sándor, amely" dolgozatot kivonatosan e helyen ismertetjük.
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tott elö, amelyeknek hatására gliikózoldatból alkohol és szénsav az

alkoholos erjedést jellemz mennyiségi viszonyban keletkezett.

S 1 k 1 a s a vizsgálatai több kétkedre találtak, akik S t o k 1 a s a

észleleteit baktériumok hatására igyekeznek visszavezetni. Hogy ez

mennyiben felel meg a valóságnak, ma még egyáltalában nincs eldöntve.

Gyakorlati szempontból rendkívül fontos a burgonya és cukor-

répa raktározó szervében az eltartás ideje alatt a táplálóanyag mennyi-

ségének a csökkenése, ami frészben az illet szervek lélegzési folya-

matára vezethet vissza. így tehát úgy a tudományra, mint pedig a

gyakorlatra nézve egyaránt fontos, hogy a lélegzési folyamatban oly

rendkivül jelents szerepet játszó zimáznak a burgonya és cukorrépa

raktározó szervében való jelenléte véglegesen tisztázódjék.

Szerz kísérleteiben a legfbb súlyt arra fektette, hogy — a

különösen nagy gonddal végrehajtott asepsis ellenére is — mennyiben

lehet az említett szervek kipréselt nedvébl elállított nyers enzim

készítményeknek a glükózoldatra gyakorolt erjeszt hatását baktériu-

mok mködésének tulajdonítani.

Harden szerint Stoklasa a vizsgálatainál azért nem talált

baktériumokat, mert késn, csak a meghatározás befejeztével kereste

azokat az erjed cukoroldatban, amikor is a jelenlev baktériumok

már mind elpusztultak volna. Harden-nek ezt az észleletét figyelembe

véve, a nyers enzimnek a glükózoldatra való hatását a szerz oly szer-

kezet lombikban tanulmányozta, amelybl a meghatározás egész tartama

alatt — a kísérlet menetének lényegesebb megzavarása nélkül —
vehetett ki mintákat a bakteriológiai vizsgálat céljaira.

A nyert eredmények a következk : Egészséges burgonyagumó-
ból és cukorrépagyökérböl a Stoklasa szerint elállított nyers

enzimek a glükózoldatra oly módon hatottak, hogy tejsav mellett alko-

hol és szénsav az alkoholos erjedésre nézve jellemz mennyiségi

viszonyban keletkezett. Az erjed cukoroldatnak baktériumokra való

vizsgálata — a meghatározás bármelyik idpontjában is végezte azt— két eset kivételével mindig negatív eredményhez vezetett,^

Beteg burgonyagumóból, illetleg cukorrépából elállított nyers

enzimeknél a végtermékeket illetleg másféle eredmények adódtak ki:

így pl. gyürüsbeteg burgonyagumónál az alkohol teljesen hiányzott,

vagy csak nyomait tudta annak szerz kimutatni, helyette nagyobb
mennyiség ecetsavat talált az erjed folyadékban s baktériumok jelen-

létét mindig egész határozottan meg tudta állapítani. Beteg növényi

szervekbl nyert enzimkészítmények az elállítási folyamat következ-

tében valószínleg a mikroorganizmusoknak csak a spóráit tartalmaz-

ták, amelyek a megfelel kedvez viszonyok között aztán kifejldtek

s az alkoholt, a baktériumok körében igen elterjedt oxidáló enzim —
az alkoholoxidáz — elbb acetaldehiddé, majd pedig ecetsavvá oxidálta.

' A baktériumok jelenléte a kérdés lényegét illeten csakis abból a
szempontból bir fontossággal, hogy mily méi'tékben, vagy pedig egyáltalá-
ban képesek-e azok a glükózoldatot elerjeszteni. E kérdés eldöntésére végzett
vizsgálatok arra az eredményre vezettek, hogy az erjed folyadékban talált bak-
tériumok nem képesek a glükózt az alkoholos erjedést jellemz módon elbontani.
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Ezek alapján a burgonya és cukorrépa raktározó szervében a

ziniáz jelenléte — minden kétséget kizárva — véglegesen bebizonyí-

tottnak tekinthet, a beteg növényi szerveknél pedig egyes esetekben

baktériumok sekundür hatása következtében az alkohol átalakul ecetsavvá.

Az alkoholos erjedés közbees termékeinek az ismerete terén kor-

szakalkotónak tekinthet C. Neuberga legutóbbi idben tett felfede-

zése, amely szerint a piroszlösav az éleszt zimázának a hatására

acetaldehid és szénsav keletkezése közben könnyen és simán indul erje-

désnek. A piroszlsavnak ez az elbomlása fermentatív úton történik,

a zimáz enzim-szisztéma egyik tagjának a k a r b o xi 1 áz-nak neve-

zett munkája folytán. A szénsav a piroszölsav karbosil csoportjából

a karboxiláz hatására egyszer lehasadással keletkezik s így N e u-

berg felfedezésével megoldottnak tekinthet az a már régen meg-

fejtésre váró probléma, hogy mily módon keletkezik a szénsav az

alkoholos erjedésnél. Tudjuk, hogy a cukornak a magasabb rend
növényekben való anaerob elhasználása azonos folyamat az alkoholos

erjedéssel. Máglyákba rakott burgonyánál és cukorrépánál a máglya

belsejében a lélegzés javarészben anaerob módon történik, tehát a

keletkezett szénsav legnagyobb része a karboxiláz hatására és pedig

nagy valószinííséggel ugyancsak a piroszölösavból, mint a növényi

lélegzés egyik közbees termékébl keletkezik.

Ha a burgonya és cukorrépa raktározó szervébl izolált és

zimázt tartalmazó nyers enzimek a piroszlösavra a fentebb emhtett

módon hatnak, akkor azokban a karboxiláz jelenléte bebizonyítottnak

-tekinthet, ez pedig egy újabb bizonyítéka volna annak, hogy a bur-

gonya és cukorrépa zimáza azonos az élesztgombák zimázával.

Szerz a karboxilázra vonatkozó vizsgálatai eredményeit röviden

a következkben foglalja össze :

A burgonyagumóból és cukorrépagyökérbl elállított poralakú

nyers enzim a piroszlösavra, szénsav és acetaldehid keletkezése köz-

ben hatott, tehát a burgonya és cukorrépa zimázában is jelen van a

karboxiláz.

Az élesztgombák zimáza küls hatások iránt igen érzékeny,

könnyen inaktiválódik. ezzel szemben a karboxiláz ellentállóbb termé-

szettel bír és ennek alapján sikerült a burgonya és cukorrépa kar-

boxilázát is a zimáz-szisztémából kiválasztani, oly készítményeket el-

állítani, amelyek csakis a piroszlösavra hatottak, a cukoroldatot vál-

tozatlanul hagyták.

Az elálHtás után 14 napig eltartott nyers enzim — amint azt

Stoklasa is megállapította — már nem hat a cukoroldatra, ellen-

ben szerz észleletei szerint a piroszlösavat még egész határozottan

elbontotta. Különböz antiszeptikumok (Na F, Hg Cl.,, H . COHj hatá-

sára a nyers enzim elvesztette a cukoroldatot elerjeszt képességét,

de megtartotta a piroszlösavat elbontó tulajdonságát. Mindezek amel-

lett bizonyítanak, hogy a burgonya és cukorrépazimáz-szisztémájában

jelenlev karboxiláz is kevésbbé érzékeny bizonyos küls hatások iránt,

mint a ziraáznak azok az enzimei, amelyek közvetlenül hatnak a

•cukorra és mködésük a piroszölsav keletkezését eredményezik.


