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,, M egfigye ln i gondolkodott 
nélkü l éppen o lya n  káron, 
m in t gond olkod n i m e g fi
gyelés né lkü l,

A  szerkesztősig is  ki- 
adóhivatal áj címe is  
telefonszáma l e n t  a 

b a l s a r o k b a n l

A SZÖVETFÉ1ÍK FESTÉSE
Az európai népek között elsőnek az olaszok tanulták 

el a keleti népektől a kelmefestést a 12. században. 
Azóta persze nagyot haladt és ma már komoly kémiai 
felkészültséget igénylő tudománnyá fejlődött. Mert a 
szövetfélék nyersanyagát részben a növény-, részben az 
állatvilág szolgáltatja, a festőanyagok pedig ugyancsak 
a növény- és állatvilágból, de azonkívül még az ásvány- 
világból is származó vegyiiletek, vegyi készítmények, amelyek 
a szövetfélék különböző anyagaira különbözőképpen hat
nak, vagyis ami használ az egyik szövetfélének, ugyanaz 
szétroncsolhatja a másik szövetfélét.

A szövetek festésénél fontos az is, hogy a kapott 
szín fény- és vízálló legyen. Ezért sok esetben a festendő 
szövetek pácolására is szükség van, hogy a festőanyag 
teljesen és oldhatatlanul átjárja a szövetek fonalait. Van
nak olyan festőanyagok, amelyek bizonyos szöveteket 
minden pácolás nélkül is tartósan és vizállóan megfestenek, 
ezek a direkl- vagy substantiv festőanyagok. Az indirekt- 
vagv adjektiv festőanyagok csakis pácoíással adnak tar
tós és oldhatatlan —  tehát a mosást is kibíró színeket, 
egy pl. a benzonpurpnrin nevű festőanyag erőteljes piros 
színt ad a gyapot-, selyem- és gyapjúszöveteknek, ha forró 
vízben feloldják, az alizarin pedig csak akkor festi meg 
a szövetet, ha azt előbb bepácolják, vagy pedig a pác
anyagot a festőanyaghoz adagolják.

A szövetfélék festése tehát nem olyan egyszerű tudo
mány, mint sokan gondolják ; a vegyészeti tudományon 
kívül a szövet anyagának ismerete is szükséges ehhez a 
mesterséghez. A tiszta gyapjúnak mások a festési 
feltételei, mint a gyapoténak. Ha valaki semmiképpen 
sem akar lemondani a saját munkája szerezte gyönyö
rűségről, akkor megbízható helyen szerezzen he csakis 
kipróbált, márkás festőanyagot és pontosan a használati 
utasítás szerint járjon el.

Ilyen módon *házilag« nemcsak egyszínűre festheti 
a kelméjét, hanem —  ha megfelelő rajzolási készséggel 
és kellő színérzékkel rendelkezik —  tetszése szerinti 
mintákat is festhet a szövetre. Ehhez is készen lehet 
megfejelő festéket (folyékony textil vagy’ selyemfestéket) 
vásárolni és jóminőségű ecsettel (ez is nagyon fontos I), 
akár szabadkézzel, akár kivágott sablónok segítségével 
a színek és minták sokféleségét varázsolhatja elő a kel
méjén, mert a színek keverésével a legváltozatosabb szí
neket lehet kihozni. P. tí.

Felelős szerkesztő: Mariska Zoltán. Felelős kiadó i Palkó Sándor. 
A  szerkesztőbizottság tasjaii Benedek Pál, Bogsch László dr .Haraszty 
Árpád dr., Koezkás Gyula dr., Tangl Harald dr. és Vécsey Zoltán dr. 
Szerkesztőség és kiadóhivatal i Budapest, VII., -Rákócziét 54. 
Telefoni 222-611. Csekkszámlái Budapest 4236. Előfizetés 
negyedévre 7.— forint, félévre 14.— forint. Kéziratot nem őrzőnk 
meg. —  482808. A z Athenaeum mélynyomása, Budapest, VI!.; 
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A z Élet és Tudománynak 
kellemes május elsejei meg
lepetést hozott a posta : Egy 
vadonatúj hangos keskeny- 
filmvetitő gépet. Feladó : 
Országos Tervhivatal. K ö
szönjük hálásan az értékes 
ajándékot. Most már vetít
hetünk ott is, ahol közön
ségen kívül más nem állt 
rendelkezésünkre.

SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

N. É., Szombathely. Bár diák
lány vagyok, nagyon megkedvel
tein az Elet és Tudományt. (Azt 
mondják, hogy a lányokat nem 
érdeklik az okos dolgok.) Sok olyan 
kérdésre találtam benne feleletet, 
amit az iskolában hiába keresek. 
Szerintem minden középiskolában 
mint kézikönyvei kellene használni 
a lapot, mely eloszlatná azt a kö
zönyt és nemtörődömséget, amelyet 
egyes tárgyak iránt az iskolákban 
érzünk.

Nem az számit, hidd el, hogy 
valaki fiú vagy lány, egy a fontos, 
a munka, amelyet végez.

D. P., Orosháza. Kedves vála
szukat —  őszintén megvallva — 
nem vártam, de ezúton is hálásan 
köszönöm. M ár azóta a távoli falu
beli paraszt rokonaim és Ismerő
seim közé is eljuttattam egyné
hány számot, amelyek elárulták 
a hetilap nívóját s rögtön meg
rendelték a városból naponta ki
járó rikkancstól olcsó áránál jogva 
az Élet és Tudományt. További 
lelkes, kitartó munkál kívánok. 
Közérdekű kérdése* a szerkesztői 
üzenetek rovatában kapnak fele
letet, magánjellegüek pedig levél
ben. Hogy is ne válaszoltunk 
volna akkor éppen annak a jó 
barátunknak gyorsan, aki lelkes 
munkával a föld dolgozói, a pa
rasztok között terjeszti lapun
kat. Jókívánságait köszönjük.

Sz. 4. 4., Tutrakun (Bulgária). 
Bulgáriában élő magyar ember 
vagyok négy fiammal, közülük 
kettő családos. Magyarországon 
élő rokonom küldött néhány pél
dány Élet és Tudomány lapot. 
.Vagyon megszerettük mindnyájan 
(ami valóban nem is csoda), sok 
szép és értékes, tanulságos dolgokért, 
amiket közöl. Legkisebb fiam a 
gimnázium V I. osztályát végzi, 
illetve járja most. Elvitte becses 
lapjukat, megmutatta a gimnázium
ban (bolgár gimnázium). Én sze
retném járatni rendesen, iilletve sze
relnék előfizetni ezen értékes, tanul
ságos lapra, de nem tudom, hogyan 
lenne lehetséges. Lehet-e bolgár pénzt 
küldeni? Avagy levélbélyegekel 
küldjék?

Örömmel olvastuk, hogy az 
Elet és Tudomány bulgáriai bará
tainkhoz is eljutott. Levelére 
különben postán küldtünk vá
laszt. Üdvözöljük.

B e n g & l l a l  I n d i g ó  t e r m e l é s .  —  A képen minden együtt látható: az Indigó növény 
(Indigóiéra an|I), ennek aratása, erjesztése kökádakban, majd a kiemelt lndlgékék elszállítása

Kevés olyan jó színezékünk van, mint az 
indigó. A véle színezett kelme a fényen nem 
fakul meg, tehát fényálló, vagy ha Így 
jobban tetszik : színtartó. Bátran járhatunk 
benne a tűző napon.
Átnedvesedve, például 
megázva, „nem fog le“ , 
nem színezi, nem pisz- 
kltja a környezetét, az
az vízálló. Ezért nyu
godtan kimosható. E- 
közben súrolható-kefél- 
hető, mert dörzsálló is.
Az indigó szép mély
kék színét, ha más
honnan nem, úgy a 
tengerészek öltönyéről 
mindannyian ismerjük.
Jó tulajdonságaiért ke
resett áru és készíté
sével sok gyár foglal
kozik. Egyben termé
szetesen, még több az 
indigót felhasználó kel- 
meszinezők száma. Eze
ket régente kékfestőnek 
hívták. Az egyik nagy 
óbudai textil-színező 
gyár is egy ilyen, egy
kori szerény kékfestő 
műhelyből fejlődött ki.

1780 körül Óbuda 
afféle kis falu volt. Kék- . . ., „ ..
kötényes lakosai ekko- B ' "\irtgja

riban, tehát még jóval a filloxéra behurco- 
lása előtt, a hegyeket akkor még dúsan 
borító szőlleiket művelték. Soruk jól mehe
tett, hiszen még egy aranyműves is meg

élt közöttük ; Goldber- 
ger Ferenc. Műhelye 
egyben lakása is volt. 
Itt az ablak mellett 
ülve dolgozgatott. Szor
galmas iparos létére 
munkája mégis nehe
zére esett. Ugyanis tü
deje nem volt rendben. 
Már pedig az arany
művesnek forrasztania 
kell és ehhez akkoriban 
—  gázláng és légsűrítő 
híján —  bizony csak 
szájjal fúvott forrasztó 
csövet használtak. Az 
egész napos fúvás pe
dig megerőltető. Sorsán 
azonban nem változ
tathatott.

A vándorlegény.
Történt egyszer, hogy 

Óbudára egy sziléziai 
vándorlegény vetődött. 
Hogyan-hogyan nem, 
az aranyművesnél szállt 
meg. Este, vidám tere- 

.. fere közben elmesélte,
és termése hogy a távol Sléztából
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A  s z e r e n c s é s *  h i n d u .  —  Már nem 
kellett uz indigó csávába beállanla. Elég volt, 
ha lapátkereket forgatott. Szép képünk egyúttal 
az indigó-földet és az aratás munkáját |s be

mutatja

csak úgy, gyalogszerrel, Grácba igyekszik. 
Azután foglalkozására került a szó. El
mondta, hogy kékfestő, tehát az ő mester - 
ségebeliek színezték az óbudaiak kék köté
nyeit is. Szavahihetőségét tenyerének kék 
ráncai is bizonyították. Goldberger erre fel
figyelt. Hogyne, hiszen Óbudán töméntelen 
sokat költöttek ezekre a kékre színezett 
holmikra. Nem lehetne-e itt is egy kék
festő műhelyt létesíteni ? Gondolatát el
mondta az idegennek, aki ugyan nem volt 
hajlandó ottmaradni, de készségesen vál
lalkozott arra, hogy házigazdáját nemes 
mesterségébe beavassa.

Másnap kora hajnalban keltek és szépen 
beballagtak a messzi Pestre. Ami az akkori 
hajóhídon át jókora út volt. Itt a Fekete 
Kutyában egy vég lenvásznat, a Három 
Rizsában pedig egy font indigó-bengálet 
vásároltak. A patikus csodálkozva nézte 
őket: vájjon mire kell ez a töméntelen 
szer ? Estére aztán haza is értek.

Reggel az udvarra állított teknőben meg- 
„festették“  a vásznat. A mulatságos lát
ványra persze a fél falu odacsődült. Hogy
ne, hiszen a jó aranyműves kezei egy
kettőre éppen olyan kékek lettek, mint 
maga a len. Amikor azután a sikert látták, 
az első „ made in Óbuda“  kelmét szinte 
szétkapkodták.

A vándor nemsokára barátságosan el
köszönt és vidáman útjára ment. Az újdon
sült kékfestő pedig sutba vágta kínzó fúvó
csövét. Bérbevett egy kis műhelyt a mai 
Lo/oí-utcában és új mesterségére tért. 
(1795.) „Üzeme“  éppen szemben volt a 
mai hatalmas gyár udvarával. Mert azt 
talán már nem is kell mondani, hogy a 
mostani Goldberger F. Sámuel és Fiai cég 
ebből a vállalkozásból és munkásai erő
feszítéséből nőtt ki.

A bengál-indigó.
Beng áliát, Elő-Indiának a Gangesz-it- 

szelte roppant síkságát, ma talán csak

hatalmas tigriseiről ismerjük. Az óbudai 
gyár alapítása idejében azonban kiváló 
indigójáról volt híres. Ezt a színezéket az 
Indiai-Óceán környékén ugyan mindenütt 
termelték, de a legkiadósabb áru innen 
eredt. Goldberger is ezt használta.

Indiában, több más indigót-szolgáltató 
növény között tenyészik az Indigofera Anil. 
Mind közt a legkülönb és így érthető, hogy 
az angol ültetvényesek ezt szaporították el. 
A fáradságos munkával megművelt, de 
némely esztendőben kétszer is learatható 
földek növényzete végezetül is hatalmas 
szögletes kőkádakba került. Itt vízzel le
öntve erős pezsgés —  erőteljes széndioxid
gáz fejlődés —  kíséretében elerjedt. Ma 
már tudjuk, hogy ilyenkor az indigó
növényben található cukorvegyület, a glükóz-

K  é z 1 n y o m t a t ó  ü z e m .  —  Az egykori 
■Imprimé*, az egykori szintarkltott kelme nyom
tatása primitív módon, fadúcba erősített fém
szalagok alkotta nyomóformúkról kézi munkával 
történt. —  Egykor ilyenmódon dolgoztak a 

Goldberger-gyárban Is

glükozid, rövid nevén az indikán bomlik 
el. Még pedig akként, hogy az erjedést 
előidéző apró szervezetek a cukorrészt el
fogyasztják. A folyamat ennyiben hasonlít 
a must „forrásához“ . Közben az indigó
rész szabaddá vált ugyan, de egyelőre még 
csak egy vízben oldható változat, az indoxil 
alakjában. Ez a folyadékot sárgára szí
nezte.

A kész levet ekkor egy másik nagy kádba 
bocsátották. Ebbe azután 6— 8 mezítelen 
hindu állt be, akik ezt az indoxil-oldatot 
bambusz pálcikákkal erőteljesen kavargat- 
ták. így a lé sok levegővel érintkezett és 
indoxil-tartalma a vágyott, vízben már 
oldhatatlan indigókékké alakult. Mire a 
vegyfolyamat, az indigó kitermelése befeje
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ződött, a munkások köldökükig kékre színe- 
ződtek.

A szerencsés hindu.
Nagy haladás volt, amikor kitalálták, 

hogy a kiválasztó-kádat kézzel forgatható 
lapátkerékkel is fel lehet szerelni. Ilyen
formán az indigó kiválása jelentékenyen 
gyorsabbá vált. És csak úgy mellékesen, 
innen kezdve a „szerencsés “  hindunak sem 
kellett többé kék altestben pompáznia.

A leülepedett indigó-iszapot azután ki
emelték, vízzel kifőzték, majd leszűrték, 
tömbökké sajtolták és ezeket a nagy alak- 
darabokat drótkésekkel előbb lemezekké, 
majd kockákra vágták. A kész árut Bengália 
fővárosába, Kalkuttába szállították, ahol a 
minden évben megtartott nagyvásáron el
árverezték.

Európa kikötőiben az indigó-hajókat izga
tottan várták. Ha többhetes útjukban meg
késtek, nagy volt az aggodalom. Hogyne, 
hiszen talán vihar érte őket útközben és 
drága rakományuk elpusztult ! Ugyancsak 
nagy volt tehát az öröm is, ha a szállítmá
nyok baj nélkül megérkeztek. Óbudán 
szintén áldomást ittak, ha a gyár Kalkuttába 
kiküldött vegyésze hazatérve jelentette, hogy 
a kővetkező évi indigó-szükséglet fedezve 
van: a szállítóhajó kikötött. Egyébként
a Goldberger-gyár volt az első, amelyik az 
indigót nem különféle gyakorlati próbák, 
hanem a vegyelemzés hiteles eredménye 
alapján vette át. Példáját nemsokára a többi 
gyár is utánozta.

A színtarkázás.
A jó, kiadós indigóból készült ,,festő“  

fürdő, a csáva, erősen színez. A kapott 
kelmék tehát tetszetősek. Emellett a vegy

elemzés birtokában pontos számvetés is 
végezhető. Ez magyarázza, hogy az óbudai 
készítmények nemcsak kívánatosak, hanem 
olcsók is voltak. Az eredmény, természe
tesen, az üzem folytonos bővítése lett.

Első lépésként az egyszínű vászonról a 
mintázottra tértek át. Az ilyen, a mai 
,,imprimé“  őse, az eredeti fehér alapon kék 
rajzot hord. Vagy fordítva, a mintázat 
fehér és az alapszín kék. Az előbbi változat 
közvetlen nyomtatással, az utóbbi pedig 
akként készült, hogy a fehérnek kívánt 
részeket védőréteggel borították, majd mi
ként az egyszínű kelmét, színezőfürdőbe 
mártották. Ezt a módszert különben köz
vetett nyomtatásnak, vagy rezervázs-eljárás
nak is nevezik. Maga a nyomás hosszú asz
talon, primitív módon, fadúcokba erősített 
fémszalagok-alkotta nyomóformákról, kézi
munkával történt. Akármelyik eljárással ké
szült is a színtarkított kelme, nagyon tet
szett és hamar elkelt. A gyár tehát, hogy a 
megnövekedett keresletet kielégítse, beállí
totta az első színtarkázó nyomtatógépet.

Ez, akárcsak a kézi-nyomtatás, egyidőben 
csak egy színt nyomtatott. Nyomtatásra 
ugyancsak, de már nagyobb méretű fa- 
ducba : fatáblába erősített fém-mintát hasz
nált. A mai gépóriások már jóval több színt 
is nyomtatnak egyszerre.

Jó üzlet kínálkozik.

A világszerte megindult gépesítés egy
szerre megnövelte az indigó-szükségletet. 
Természetes tehát, hogy mesterséges elő
állítása a vegyészek képzeletét erősen izgatta. 
A siker nem is maradt el. Először Beyernek 
sikerült mesterséges indigót készítenie, de 
ez a természetesnél még kereken nyolc
szorta drágább volt (l88o>. Emellett csak

A z  e l s ő  s z í n t a r k á z ú  n y o m t a t ó 
g é p .  —  Miként n kézi eljárás, ez a gép Is In
dáéról, főtáblába mélyesztett fém-mintárál nyom
tatott. Egy Időben csuk egy szint nyomott. 
A nini (Jégóriásuk már jóval több színt Is nyom- 

tntutik egyszerre



magán a kelmén tudta előállítani, amely 
eközben, a folyamat sajátos voltánál fogva, 
undorító szagává vált. Persze, hogy ez az 
eljárás használhatatlannak bizonyult.

Közben Hcumann egy másik utat fedezett 
fel, amely a Beyer-félénél sokkal jobb (1890). 
ö  egy furcsa nevű vegyületből, a ftálsav- 
ból indult ki. Ennek az anyagnak a fontos
sága rendkívüli. Jelentősége éppen abban 
van, hogy a mesterséges indigót a legegy
szerűbben és egyben a legolcsóbban is, 
belőle készíthetjük.

Heumann felfedezése idejében azonban 
a ftálsav igen nehezen hozzáférhető és ezért 
drága vegyület volt. A mesterséges indigó
készítés gyáripari méretű megvalósításának 
lehetősége tehát attól függött, sikerül-e a 
ftálsavat nagy mennyiségben és elfogadható 
áron termelni ? Nosza, megindult a hajsza 
az olcsó ftálsav után.

Egy szórakozott kémikus.

Egyelőre minden próbálkozás hiábavaló
nak bizonyult és hét meddő év telt el. 
A jószerencse most avatkozott be.

Ugyanis ekkortájt történt, hogy a Badiscke 
Amiin- und Sodafabrik ludvvigshafeni telepe 
a naftalinnal kísérletezett. Ezt a jellegzetes 
szagú és pikkelyesen kristályos anyagot a 
világítógáz-gyárak már akkor is szinte 
ontották. A vegyészeket pedig éppen az 
érdekelte, hogy mit kezdhetnének véle ? 
Az a mennyiség, amit molyirtásra és szőrme
megóvásra elhasználtak belőle, jelenték
telen tétel volt. Ilyenformán az eladatlanul

maradt naftalin a légszeszgyárak raktáraiban 
már szinte hegyekké tornyosodott.

A naftalin hasznosíthatásának megálla
pítására ezt az anyagot egyik kísérletükben 
tömény kénsavval főzték. Eközben a keve
rék hőmérsékletét higanyos hőmérővel ellen
őrizték. A sors most avatkozott be. A vizs
gálatot végző kémikus —  Sappernek hív
ták —  talán csak egyetlen pillanatra, nem 
nézett oda és a műszer túlhevült. Persze, 
elrepedt és higanya a naftalin-kénsav pépbe 
folyt.

Sapper nyugalmára jellemző, hogy minden 
bosszúsága ellenére az elpiszkolódott töme
get nem öntötte ki. Lombikját szépen félre
tette és újabb kísérletbe fogott. Ezalatt, 
nagy meglepetésére, az elromlottnak vélt 
keverékből pompás nagy. kristályok nőttek 
ki. Ezeket azután gondosan különválasz
totta, majd rövid vizsgálódás segítségével 
megállapíthatta, hogy éppen a sóvárgott 
ftálsavból állanak (1897).

Ezzel a várva-várt olcsó ftálsav-készi- 
tés módja megoldódott. Természetes tehát, 
hogy ekként a mesterséges indigó-gyártás 
lehetősége szinte az ölébe hullott. Hiszen 
nem kellett egyebet tennie, mint a naftalint 
higany jelenlétében kénsavval főzni. A ftál
sav képződéséről már ez a higany-katali
zátor gondoskodott.

A naftalin-hegyek egy csapásra arany
hegyekké váltak és a kelmeszinező gyárak 
most már annyi indigót kaphattak, amennyit 
csak akartak. Sőt, a természetes indigó 
termelése hamarosan meg is szűnt.

dr. Baskai Ernő

ícedminfek a nettét tétele ell&néce
A magyar ipar átszervezése a bankálla

mosítással és a 100 munkásnál többet fog
lalkoztató üzemek államosításával szükség
szerűvé vált. Mint minden átszervezés, 
természetesen ez is átmeneti nehézségekkel 
jár. Ezeket az átmeneti nehézségeket azon
ban vállalnunk kellett a távolabbi jövő 
érdekében. Ha visszariadtunk volna az át
szervezéssel járó pénzügyi vagy termelési 
zavaroktól, soha nem kerülhetett volna sor 
az államosításokra. Kérdés azonban, hogy 
jelent-e az államosítás és az ezzel kapcsola
tos átmeneti szervezeti zavar valóban pénz
ügyi nehézségeket és termeléskieséseket. 
A földreformot azért húzták évtizedekig a 
régi rendszerben, mert jó ürügynek mutat
kozott a földreform során esetleg bekövet
kezhető terméscsökkenés a reform elodá
zására. A valóság azt mutatta, hogy éppen 
a földreform, révén mozgósíthattuk a pa
raszti rétegek kezdeményező erejét. Az 
ipari államosítások az eddigi jelek szerint

szintén nem jelentenek termeléscsökkenést 
vagy pénzügyi zavarokat. Éppen ellenke
zőleg, az államosított üzemek munkásai 
teljesen tudatában vannak az államosítás 
jelentőségével és a maguk szerepével. Ennek 
következtében sokkal lelkiismeretesebben, 
gondosabban, fegyelmezettebben végzik fel
adatukat, úgyhogy nemcsak termeléskiesésre, 
hanem egyenesen a termelés ugrásszerű 
növekedésére számíthatunk az állami üze
mekben.

7aii udáfitái, keueieíé Licikái
Somogy vármegye már a stabilizáció 

után elkezdte a faluvillamosítást. A Kapos
vár környéki faluvillamosítás eredményei 
igen jelentősek. Az elmúlt 16 hónap alatt 
r6o km hosszú távvezetéket építettek meg, 
ami 17 község villannyal való ellátásához 
volt szükséges. Ezekben a községekben 
kerek-szám 3000 fogyasztót kapcsoltak be 
a hálózatba, ami a hazai viszonyok között 
nagyon szép eredmény.
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A magyar ifjúságra vo
natkoztatva kérdezte 

Petőfi : lesz-e gyümölcs a 
fán, melynek nincs virága? 
Bizony nem lesz. A virág- 
talan fa nem hoz gyümöl
csöt. De indokolt a kérdés 
akkor is, ha a gyümölcsfa 
gyönyörűen virágzik, mert 
nem biztos, hogy a dúsan 
virágzó fa bőven is terem. 
Az egyfajtából álló cseresz
nyefasorok pompásan virág
zanak, de termést gyengén 
hoznak. A magános almafa 
rendesen keveset terem, 
bár előzőleg szépen virág
zott. A körte némelyik faj
tája bőven virágzik és mégis 
keveset terem. Meggyfaj
tára is van panasz, hogy 
dúsan virágzik, mégsem hoz 
kielégítő termést.

Amíg a gyümölcsvirág
ból gyümölcstermés lesz, 
sok feltételnek kell telje
sülnie. E feltételek egy ré
szének teljesedését a méhek 
munkája teszi lehetővé. A 
következőkben a méheknek 
a gyümölcsösben végzett 
nagyszerű munkájával is
merkedünk meg.

A gyümölcsvirág biológiája.

Pompás virágzásban áll 
előttünk egy cseresznyefa.
Szakítsunk le egy virágot.
Ez könnyen megy, mert a 
cseresznye virágai hosszú 
száron, hosszú virág&ocsa- 
nyon ülnek. A kocsány a virág töve felé 
csészeszerűen kiszélesedik : ez a virágcsésze. 
A csésze szélén 5 kis levél van : ezek a 
csészelevelek. Fölöttük 5 fehérszínű levélke 
áll egy körben : ezek a sziromlevelek. A
sziromleveleken belül állanak a porzószálak, 
végükön a kettős portokkal, ezekben terem 
a virágpor. A virág közepén, a csésze aljá
ban áll a magház : az a kis gömb, amiből a 
cseresznyeszem lesz. A magházból nő ki a 
hosszúszálú bibe. Ez egészen a porzók fölé 
emelkedik. A porzószálak portokjaiban érnek 
a virágporszemek. Ha megértek, akkor tokjuk 
felreped és napvilágra kerülnek a porszemek. 
Minden egyes virágszemecske egy termé
kenyítő sejt : rendeltetése az, hogy valami
képpen el kell jutnia a bibébe. Ez a gyümölcs- 
féléink virágjainál kis mértékben a szél 
útján, de a legnagyobb mértékben a rovarok, 
éspedig főleg a méhek segítségével történik. 
A virágpornak a bibére való jutását nevezzük

megporzdsnak. Ha mármost a virágporszem 
a nyálkás bibére jutott, akkor ott elkezd 
csírázni, vagyis gyökérszerű tömlőt hajt a 
bibeszálon keresztül a magházban lévő mag
kezdeményig vagy magrügyig. A virágpor- 
tömlő csúcsán magával viszi a termékenyítő 
sejtet, amely a magházban lévő magrügy 
sejtjével egyesül. Ezt az egyesülést mondjuk 
megtermékenyülésnek. Most már a virág 
magot, ill. gyümölcsöt kötött. Erre megindul 
a magrügyből a magnak, a magházból pedig 
a gyümölcs húsának a fejlődése, azaz meg
indul a gyümölcs, a termés képződése. Ez 
külsőleg abban nyilvánul meg, hogy a szirom
levelek lehullanak, a bibe és a porzószálak 
elszáradnak. A sziromhullás azt jelenti, hogy 
elvirágzott a fa, betöltötte hivatását a virág. 
A magház, azaz most már a kis cseresznye
szem szemmelláthatóan szépen gömbölyödik. 
A cseresznyesztm eleinte zöldszínű és fanyar
ízű, hogy oltalmat nyújtson a magrügyből
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Csereszuyevlráflzás

kifejlődött magnak. Később megérik és a 
szem 3 részre különül : a külső színes bőrre, 
a középső édes, leves, ehető húsra és a belső 
csontburokra, amelyben a cseresznye tulaj
donképpeni magva van. Ezért hívják a 
cseresznyét és a hozzá hasonló terméseket 
csonthéjastermésnek. A cseresznyevirágéhoz 
hasonló a többi gyümölcsféleségeink virág- 
biológiája is.

Tudósok kutatják a gyümölcsvirágzást.
Az utóbbi időben az amerikai tudósokon 

kívül az európai kutatók is munkaprogram
jukba vették a gyümölcsfák termékenységé
vel kapcsolatos kérdéseket. E téren külö
nösen a svájci Köbei, a német Elitért és az 
orosz Veprikov foglalkozott behatóan a gyü
mölcsfák virágzásával, azok megporzásának 
és termékenyülésének kérdésével. Az ő 
zseniális kutatásaik új adatokkal világították 
meg a méhek szerepét a gyümölcsvirágok 
megporzásában, egészen új adatokat szolgál
tattak a gyümölcsfák terméshozamának kér
déséhez és új fogalmakat vezettek be a 
gyümölcsvirágzás biológiájába.

A virágpor szerepe a termékeny ülésben.
A jó termékenyülés feltétele a virágpor, 

vagy szaknyelven a jó minőségű pollen. A 
virágpor minősége pedig többnyire fajtajel
leg. Ha valamely gyümölcsösben évről-évre 
rossz a termékenyülés, akkor ennek egyik oka

a rossz virágpor. A virágpor minőségét 
laboratóriumban mikroszkóppal vizsgálják 
meg úgy, hogy csíráztatják. A jó virágpor 
energikusan, nagy %-ban csírázik és hosszú 
tömlőt hajt. Rossz minőségű virágpora van 
az úgynevezett tripláid fajtáknak. Ilyen 
esetben beszélünk pollen-meddőségről. Ilyen 
például a Kanadai-renet almafa. Ezt tehát 
tiszta telepítésben nem lehet ültetni, mert a 
gyümölcskötődése fogyatékos lesz, hanem 
még másik fajta jó pollenű almákat is kell 
ültetni.

Van olyan gyümölcsfánk is, amelynek jó 
minőségű a virágpora, mégsem képes meg
termékenyíteni a saját virágát, sőt az ugyan
olyan fajtájú másik fa virágait is meddőn 
hagyja. Ezt az esetet nevezzük a fajta ön
meddőségének (sterilitás).

Az önmeddőség különleges esete, a fajták 
csoportos meddősége (intersterilitás) tapasztal
ható például a cseresznyefajták között. Ezek 
között van egy olyan csoport, amelynek 
tagjai egymást nem tudják megtermékenyí
teni. A cseresznyefajták másik csoportja 
hasonló természetű. De viszont az első 
csoportbeliek sikeresen tudják megtermé
kenyíteni a második csoport tagjait.

A meddőségi esetek vizsgálata azt mutatja, 
hogy a mi gyümölcsfáink —  az őszibarack, 
kajszi és a birs kivételével —  többnyire 
idegen beporzásra, azaz másfajta megporzásra 
szorulnak. Ez azt jelenti, hogy ugyanazon 
fajta gyümölcsfa virágát ugyanazon fajtájú 
másik fa virágpora meddőn hagyja, de egy 
másik fajtájú fa virágpora megtermékenyíti. 
Vagyis például az arany pár mén almafa virágát 
egy másik aranyparmén fa virágpora (ugyan
azon fajta) nem termékenyíti meg, de viszont 
a Landsbergi-renet almafa (másik fajta) képes 
megtermékenyíteni.

Mindezekből nyilvánvaló, hogy gyümölcs
fáink többsége idegenfajtájú virágporra szo
rul. Ezért az eredményes gyümölcsös meg
követeli bizonyos fajtáknak a vegyes ültetését. 
Viszont a minőség javítása érdekében minél 
jobban korlátozzuk a fajták számát, annál 
több figyelmet kell fordítani a fajták keve
redésének a rendjére és módjára, a megfelelő 
minőségi virágport szolgáltató fajtákra és 
ezek virágporának a méhek által történő 
átvitelének biztosítására.

A  szél szerepe a megporzásban.

Kísérletek mutatták meg, hogy gyümölcs
virágaink többségénél a szélnek kis szerepe 
van a megporzásban. Amerikában egy kísér
let alkalmával a fiatal fák összes virágainak 
a sziromleveleit még bimbó-korban eltávolí
tották. A szirmaiktól megfosztott virágokat 
a méhek nem látogatták, de nem is kötöttek 
gyümölcsöt. Ha a szél végezte volna a meg- 
porzást, akkor a szirmaiktól megfosztott
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virágok meg is termékenyülhettek volna, 
mert az ellenőrző, mesterséges megporzás 
révén megállapítást nyert, hogy a szirmaikról 
megfosztott virágok is termőképesek.

Svájcban pedig úgy győződtek meg arról, 
hogy a csonthéjas gyümölcsök csak elenyésző 
mértékben porzódnak meg a széllel, hogy a 
virágzó gyümölcsfák közé a szél irányának 
megfelelően a szél által vitt virágpor- 
szemecskék felfogására vazelinnal bekent 
üveglapokat helyeztek. A vizsgálat alkalmá
val azonban az üveglapokon csak nyomok
ban találtak virágport.

A méhek jelentősége a megporzásban.
A gyümölcsösben tehát egyik virágban 

termett virágport a másik virág bibéjére 
a rovarok viszik át szőrözetükkel, minközben 
élelem után kutatnak. A rovarok közül a 
megporzás tömegmunkáját a mézelő méhek 
végzik el, mert éppen a gyümölcsvirágzás 
idején még kevés az egyéb rovar. A mézelő 
méh viszont családostul kitelel és így meleg 
napon ézrével bocsátja ki a kas a munkás 
méheket a gyümölcsvirágokra. Erről bárki 
meggyőződhet, ha valamelyik méhestől nem 
messze lévő virágzó gyümölcsfát szemügyre 
vesz. Látni fogja a virágokon szorgoskodó 
méhek ezreit és hallani fogja, amint a méhek 
ezre zsongva zengi a munka hősi dalát.

Egyébként a sok idevonatkozó meg
figyelés közül figyelemre méltó egy német 
tudós megfigyelése, aki úgy tapasztalta, 
hogy egy gyümölcsfa látogatói között 88% 
mézelő méh, 5.5% vadméh és poszméh, 
6'5% darázs, légy, hangya, bogár és más 
rovar volt. Az orosz Veprikov pontos kísér
letei számszerű adatokkal igazolják, hogy a 
cseresznyék és az öntermékeny szilvafajták, 
ha széllel porzódtak, akkor csekély termést 
adtak, míg ha a méhek végezték el a megpor- 
zást, akkor bőséges termést hoztak.

Méhek a gyümölcsösben.
A gyümölcsösben tehát az eredményes 

termés biztosítására a méhekre szükség van. 
Nagyon jól tudják ezt Svájcban, Oroszor
szágban, Amerikában, csak éppen a mi 
gyümölcsöstulajdonosaink nem akarják ezt 
tudomásul venni. •

Az a kérdés már most, hogy gyümölcsö
seink számára van-e elégszámú méhésze
tünk? Általában a legtöbb gyümölcsösünk 
közelében van méhes. Azonban gyümölcs- 
termelőinknek nagyon fontos azt tudni, 
hogy a méhek kirepülése a napsütéstől és a 
széltől függ. Minél melegebb és minél szél- 
csendesebb az idő, a kaptártól annál messzebb 
szállnak el a méhek. Innét van az, hogy 
nyáron 3 km sugarú körzetet, sőt ritkán 
még nagyobb távolságot is bekalandoznak a 
méhek. A gyümölcsfák virágzásakor nem

igen fordul elő melegebb hőmérséklet, ezért 
fontos az, hogy a méhes a gyümölcsöstől 
legfeljebb 500— 800 m távolságra legyen. 
Ha a gyümölcsös közelében nem volna 
méhészet, akkor az eredményes megporzás 
biztosítására a svájci becslések szerint hek
táronként 2— 3 méhcsaládot kell a gyümöl
csösben megfelelő elosztásban elhelyezni, 
amit a gyümölcsöstulajdonosa legcélszerűb
ben úgy oldhat meg, hogy maga rendez be 
méhészetet, vagy pedig a gyümölcsvirágzás 
idejére vándorméhészetnek ad helyet, amit 
az amerikaiak már régóta gyakorolnak.

A virágok és a méhek viszonya.
Mi vonza a méheket a gyümölcsvirágokra? 

A gyümölcsvirágokat élelemszerzés végett 
keresik fel. A gyümölcsfa virágai méznek való 
édes nedvet és virágport termelnek. Ez a 
méhek tápláléka. Az édes nedvből mézet 
készítenek önmaguk és ivadékaik számára, a 
virágport ugyancsak kicsinyeik etetésére 
használják, azonkívül a mézből és virágpor
ból viaszt izzadnak, amelyből otthonuk sejtes 
lépeit építik. Ezért az anyagokért keresik fel 
a virágokat. Viszont a virág ezen anyagok 
nyújtásával hálálja meg a méhek megporzást 
közvetítő tevékenységét. S amikor a méhek 
virágról-virágra szállva a virágban csillogó 
édes csöppet felszívják és a virágport hátsó 
lábuk tarsolyába (kosárka) csomózzák, e 
munkájuk közben a szőrözetükre tapadt 
virágport akaratlanul is egyik virágról a 
másik bibéjére átviszik és így a virágok 
kölcsönös megtermékenyítését a legeredmé
nyesebben elvégzik, s e munkájuk révén 
nagy szolgálatot tesznek.

Dr. Koppán József
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Ha egy csapágyban forgó csapot vagy 
hengerben mozgó dugattyút vadonatúj korá
ban nézegetünk, a felületes nézéssel azt 
látjuk, hogy annak tükörsima a felülete és 
azt semmiféle karc, lyukacska vagy más 
felületi egyenlőtlenség nem ékteleníti. De 
ha jobban megnézzük —  esetleg nagyító
üveggel vagy akár mikroszkóppal — , akkor 
kénytelenek vagyunk beismerni, hogy a 
szemünk megcsalt, a tükörsimának látott 
felület —  a mikroszkóp 
alatt —  olyan, mint 
valami ragyavert emberi 
ábrázat : a felfegyve-
rezetlen emberi szem
mel észre sem vehető 
gödröcskék és dombocs
kák váltogatják egymást 
rajta. A használat so
rán, üzemközben, ezek 
az egyenlőtlenségek fo
lyamatosan eltűnnek, 
ebben azonban nincs 
sok köszönet, mert a 
felületi egyenlőtlensé
gek összekopnak, de eközben káros felmele
gedések vagy felületi sérülések keletkezhet
nek. A kopásnak egyik kellemetlen követ
kezménye az, hogy a gépalkatrészek között 
meg nem engedett hézagok támadnak; szak
nyelven erre azt mondják, hogy a csapnak 
vagy a dugattyúnak „játéka11 van. De lehet
nek a jelentéktelennek látszó karcoknak és 
repedéseknek egyéb súlyosabb következ
ményei is, mert ezekből igen könnyen töré
sek is származhatnak. Nyugodtan lehet 
állítani, hogy minden karcolás csökkenti a

géprészek élettartamát. A gépalkatrészek
nek üzemközben úgy kell mozogniok, hogy 
súrlódás nélkül végezhessék a feladatukat. 
Ezt pedig úgy lehet elérni, hogy az egy
mással érintkező —  surlódó —  alkatrészek 
felületei közt finom, egyenletes olajréteg 
van, amely úgy viselkedik, mint valami 
görgő, amely a súlyos tárgyaknak egyik 
helyről a másikra való áttolását könnyíti 
meg. Az olaj molekulái —  amelyek enged
nek ugyan a nyomásnak, de a végtelenségig 
mégsem lehet azokat összenyomni —  mik
roszkopikus kicsinységű gömböket képeznek 
az egymással érintkező mozgó felületek közt 
és a felületi egyenlőtlenségek mélyedéseibe 
is behatolnak és azokat kitöltik, üzemközben 
a mozgó alkatrészek járását simává teszik. 
Ebből azt látjuk, hogy a géprészek felületei 
tulajdonkép nem is érintkezhetnek egy
mással közvetlenül, mert az olajréteg, 
vagyis az olaj molekuláiból keletkezett gör
gők elválasztják őket egymástól.

MOZGÓ TEST

A LEGNAGYOBB MOZGÁSBAN 
LEVÓ RÉTEGEK

MOZGÓ TE8T'
Az olaj molekuláinak súrlódása

A tapasztalat Eizt bizonyítja, hogy a fino
man megmunkált munkadarabok élettar
tama hosszabb, mert kevésbbé vannak kitéve 
a környezet ártalmas vegyi hatásainak 
(másszóval : maródásnak, vagy korróziónak), 
mint a durva, egyenlőtlen felületűek. Ebből 
pedig az következik, hogy a kényes gép- 
alkatrészeken igen fontosak a sima felü
letek és a finomfelületi megmunkálások 
eljárása —  techniológiája —  nagyon is 
rászolgál arra a figyelemre, amelyben az 
utóbbi évek folyamán részesült.

A leintetek közötti egyenlőtlenségek

A köszörülés alapelve

Valamely anyag kemény ségi fokát a 
Mohós-féle keménységi skálával jelzik. Ez a 
skála a következő : i. zsírkő, 2. kősó, 
3. kalcit, 4. fluorit, 5. apátit, 6. földpát, 
7. kvarc, 8. topáz, 9. korund, 10. gyémánt. 
Ennek a sorozatnak —  a zsírkő kivételével — 
minden tagja karcolja a sorban előtte 
állót, mert keményebb azoknál. Tehát 
a gipsz és az utána következők valamennyien 
karcolják a zsírkövet, a kalcit és az utána- 
következők már a gipszet is karcolják és így
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tovább. Ezzel a skálával minden anyag 
keménységi fokát meg lehet határozni. 
Az üveg keménysége pl. 6, ugyanennyi 
az edzett acélé is. A köszörülés és csiszolás 
elve tehát az, hogy valamilyen keményebb 
anyag (pl. köszörűkő, csiszolópor) hegyes, 
kiálló szemcséi behatolnak a megmunkálandó 
viszonylag puhább anyagba és ott, a durva, 
érdes felület helyén finom karcolásokat 
létesítenek. Ezt a műveletet nemcsak a fémek, 
hanem más anyagok —  pl. márvány, üveg, 
elefántcsont stb. —  megmunkálásánál is 
el szokták végezni.

Aí; a köszörülés?
A köszörülés szilárd kötőanyagba ágyazott 

szemcsékkel való forgácsolás, amelynek 
célja egyrészt az, hogy a felület egyenlőt
lenségeit kiküszöbölje másrészt pedig, 
hogy a megmunkálandó anyagból bizonyos 
mennyiséget levegyenek, hogy ezáltal ponto
san meghatározott méretű és alakú munka
darabot kapjunk. A csiszolás abban külön
bözik a köszörüléstől, hogy ennél nem a 
munkadarab méreteinek a csökkentése a fő
cél, —  a csiszolásnál a munkadarab méretei

alig változnak —  a csiszolás főfeladata, hogy 
a megmunkálandó darab érdes felületét 
simává változtassa. A csiszolás nem szi
lárdan beágyazott „kötött11 szemcsékkel 
történik, hanem szabad szemcsékkel, 
amelyeket enyves fa-, vagy nemezkorongra 
hintenek, vagy más alkalmas módon rög
zítenek meg.

Természetes és mesterséges szemcsék.

A legjobb köszörülőanyag a gyémánt, 
dehát az olyan drága, hogy csak egészen 
különleges esetekben használják, rendkívül 
apró törmelék, vagy finom por alakjában. 
A közismert csiszolópapír, vagy csiszoló- 
vászon—  a „smirgli11 —  szemcséit a majdnem 
a gyémánt keménységével vetekedő korund 
képezi. Gyémántpátnak is nevezik a ko- 
rundot és lelőhelye a görög Naxos, Ikaria 
és Ephesus szigeteken van. Késeket, ollókat 
stb. a kvarcszemcsézetű köszörükövekkel 
köszörülik. A dolomit, földpát, vasoxid 
és egyéb ásványi szemcsék a kereskedelmi 
forgalomban különböző elnevezésű csiszoló
porokként szerepelnek. De ezeket a termé
szetes szemcseanyagokat ma már alig
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A mesterséges küszorűkövek szemesézetének 
elrendeződése

A pontozott részek a szemcsék, a fekete a kötő
anyag, a fehér részek az üres hézagok (lyukaesok) 

ábrázolása

használják, helyettük a villamoskemencében 
előállított mesterséges alapanyagokból nyerik 
a csiszolószemcséket. Ilyenek pl. a szi- 
liciumkarbid és a mesterséges korund. 
A  sziliciumkarbidot —  vagyis a karbo- 
rundumot —  kvarcból és kokszból állítják 
elő és öntöttvas, valamint a könnyebb 
fémek megmunkálására használják. A mes
terséges korund alapanyaga a bauxit és 
acélanyagok, bronz és réz köszörülését 
végzik vele. A legfinomabb csiszoláshoz 
korund-csapadékot használnak, amelyet 
vízzel sűrű péppé kevernek. A csapadék 
szemcséit bizonyos magasságú vízoszlopban 
leülepítik és a szemcse finomságát az üle
pedés idejével jellemzik. A legfinomabb 
szemcse a „24 órás". A szemcse finomságot 
általában számokkal jelölik és ezek a számok 
megmondják, hogy a szemcse átmérőjének 
megfelelő szitalyukacskákból mennyi fér el 
egy angolhüvelyknyi(254 mm) hosszúságon 
és a szitalyukak száma adja meg a szemcse
finomság jelzőszámát. A legfínomabbaknak 
a 150— 250-es szemcsék számítanak.

A köszörűkövek és alkalmazásuk.

A természetes köszörűkövek úgyszólván 
teljesen kiszorultak a használatból. A mes
terséges köszörűkövek szorították ki, ame
lyeknek szemcséit valamilyen kötőanyaggal 
megfelelő alakúra formálják. Háromféle 
kötőanyagot használnak ehhez éspedig : 
növényi (sellak, gumi), ásványi és kerámiai

Egy többtonnás forgótest {henger) köszörülése

kötőanyagot. Legjobban a kerámiai kötő
anyagú köszörűkövek használata van el
terjedve. A növényi kötőanyagú köszörű- 
köveket a kényes megmunkálást igénylő 
szerszámok, műszerek és mérőeszközök 
köszörülésére használják, mert ezeknek a 
kötése a legrugalmasabb.

A köszőrűkő szemesézetének és kötő
anyagának mennyisége és egymáshoz való 
aránya nagyon változatos és aszerint alakul 
ki, hogy milyen munkára használják. A kö
szörűkő üzemközben sebes forgást végez, 
úgyhogy a kő külső kerületének másod- 
percenkint megtett útja rendszerint eléri 
a 20— 30 métert. Ez a sebesség könnyen 
okozhat balesetet és ezért a köszörűkövet 
védőberendezéssel kell körülvenni.

Használat közben a köszörűkő szemcséi le
tompulnak, kikopnak, a kő elveszti eredeti 
alakját, felülete ezáltal alkalmatlanná válik 
a köszörülendő anyag megmunkálására. 
A köveket tehát időnkint élezni —  szak
nyelven : lehúzni —  kell. Különösen fontos 
ez olyan kőnél, amelyet különleges alakú 
forgótestek sorozatgyártására használnak. 
Az élezésre legalkalmasabb egy megfelelő 
fogóba szilárdan beágyazott gyémántcsúcs. 
A gyémánt helyett újabban már kemény 
acélból gyártott lehúzókerekeket is használ
nak. A köszörükövek alakja természetesen 
szintén meglehetősen változatos és a meg
munkálandó munkadarab alakja szerint 
lapos, tányéralakú, hengeres, stb.

Köszörülés méretre.
A méretre való köszörülés az a művelet, 

amellyel valamilyen munkadarab előírt mé
reteit köszörüléssel közelitik meg. Ha a 
munkadarab forgótest, akkor előbb eszter- 

gályozással kell a kívánt mére
tet megközelíteni, a köszörülés 
faladata márcsak a 0.03— 0.10 
mm-ig terjedő „ráhagyás" el
távolítása. Ennek a megmun
kálásnak finom, símítóköszö- 
rulés a neve, ha pedig nagyobb 
—  0.2— 0.9 mm —  ráhagyás 
marad az esztergályozás után a 
munkadarabon, akkor ennek a 
műveletnek durva, nagyoló 
köszörülés a neve.

A munkadarabot különféle 
hőkezelésnek kell alávetni. A

kemény szerkezetű 
anyagokat megmun
kálás előtt kilágyít
ják, a belső erőket 
—  az úgynevezett 
feszültségeket, ame
lyek később repedé
seket okozhatnak —  
egyenletes elosztá
súvá teszik. A szer
számok éleinek ke
ménységét magas 
hőfokról történő 
gyors lehűtéssel —  
„edzéssel" érjük el : 
ez a magas, ú. n. 
edzési hőfok 750—  
300 C° a szerszám 
anyagának összeté
telétől függően. Ügy

A hármas mozgás 
eredőjének ábrázolása

ez, mint más, itt fel 
nem sorolt hőkezelési 
módok változásokat — 
vetődést, zsugorodást, 
stb. —  okozhatnak a 
munkadarabok alakjai
nál és méreteinél. Ala
pos tanulmányokra, sok 
tapasztalatra és gyakor
latra van szükség ahhoz, 
hogy megfelelően meg
tudják választani a kö- 
szörülési ráhagyást, 
amely lehetőséget nyújt 
a hőkezelés során be
következett alak- és 
méretváltozások köszö
rüléssel való helyre- 
igazítására. Hordozható köszörűgép

Fix és hordozható köszörűgépek.

forgattyú-tengely különleges köszörűgépei. 
Az autó- és repülőgépmotorok sorozatban 
készülő forgattyútengelyei kényesek arra, 
hogy a motortestbe ágyazott főcsapok és a 
hajtórudakba befogott forgattyúcsapok pár
huzamosak legyenek és egymástól megfelelő 
távolságra helyezkedjenek el, azonfelül meg
határozott méretűek is legyenek. Vannak 
persze kevésbbé bonyolult gépek is : a kö
szörűkő talapzatra van szerelve, a tárgy 
kézbe-, vagy satubafogva közelíthető a kö
szörűkőhöz. Vannak továbbá fix, azaz 
helyhezkötött gépeken kívül hordozható 
köszörűgépek is. A 8. ábrán látható hordoz
ható gép köve négy sebességgel foroghat, 
15 és 150 mp-kénti fordulatok között.

Pontosabb köszörülést eljárások.

Ha kézzel fogjuk a munkadarabot, vagy 
ha hordozható géppel dolgo
zunk, akkor változtatni tudjuk 
a köszőrülőszemcsék által oko
zott karcok irányát. A fix kö
szörűgépek kövei azonban csak 
párhuzamos karcokat keltenek 
a megmunkált területen. A 
pontosabb köszörülési eljárá
sok lényeges alapgondolata az 
összetett mozgás : több moz
gás összetevődése esetén egész 
sereg szemcse halad át a meg
munkálandó felület egy-egy 
pontján különböző irányban, 
ezáltal még a finom párhuza
mos karcolásoktól is mentes 
lesz a megmunkált felület. Az 
első ilyen eljárás a dörzskö- 
szörülés (honning), ennél az 
eljárásnál a köszörülő-anyag- 
ból készült rudacskák a for
gómozgáson kívül ide-odamoz
gást is végeznek. Az eredmény 
aránylag jó, azonban a forgá
csolási nyomás és sebesség 
még mindig elég nagy ahhoz, 

hogy a megmunkált felület közelében a kris
tályos anyag a hő hatására szétroncsolódjon.

A köszörűkő kisebb-nagyobb nyomást 
gyakorol a munkadarabra ; megfelelő be
rendezésre van tehát szükség, hogy a munka
darabok a nyomás hatására el ne hajoljanak 
és az előírt pontos méreteket kapjuk. A kö
szörülés művelete közben úgy a szerszámot, 
mint a munkadarabot mozgatni kell anélkül, 
hogy a mozgások rezgést, vagy káros alak
változtatást idéznének elő. A köszörülő
gépen tehát egy egész sereg pontos készülék
nek kell lennie, hogy ezeket a követelmé
nyeket ki tudja elégíteni. A 7. ábrán látható 
gép egy többtonnás lemezhengerlő kö
szörülését végzi. A legbonyolultabbak a

Eszterfjnpndrn szerelt szuperfiniselő berendezés



A legmodernebb köszörülési eljárás a szuper- 
finiselés (erre még nem találtak megfelelő 
magyar kifejezést). A szuperfiniselő kövek 
kettős ide-odamozgást végeznek. Az egyiknek 
a rezgéstágassága (amplitúdója) 2— 3 mm, 
a rezgésszáma másodpercenkint 5— 7-ig 
terjed. Ezzel egy másik, sokkal szaporább 
rezgés —  kb. 1/10 akkora amplitudóbval —  
tevődik össze. Ehhez járul még a munka
darab forgómozgása. A három mozgás 
eredője a 9. ábrán látható. A 10. ábra eszter
gapadra szerelt szuperfiniselő berendezést 
mutat. A szuperfiniselés közben nincs 
szükség hűtésre, a sebességek és erőhatások 
olyan csekélyek, hogy nem idéznek elő káros 
felmelegedést, de ezzel szemben a kenésre 
van szükség a kitöredezett köszörűszemcsék 
és a forgács eltávolítása végett.

Csiszolás.

A  csiszolást gépi úton lágy anyagból (fa, 
nemez, varrott vászon) készült tárcsákkal 
végzik; a csiszolószemcséket a megeny
vezett tárcsára szórják. A csiszolás céljától

függ, hogy egy vagy több előcsiszolást 
alkalmazzunk-e, vagy sem. A tárcsák kerületi 
sebessége az előcsiszolásnál 20— 30 m/mp, 
a végső csiszolásnál (ezt fényesitésnek is 
nevezik) 60— 70 m/mp.

Az úgynevezett láppolás kézi csiszoló 
művelet; ennek az a célja, hogy a felület 
finomságát javítsa, jelentékeny anyag le- 
munkálása nélkül. Az olajjal, vagy zsírral 
kevert csiszolóanyag be van ágyazva vala
milyen lágyabb anyagba : öntöttvasba, vörös
rézbe, bőrbe, fába stb. A legtökéletesebb 
csiszolási eljárás a tükörcsiszolás. Ennek 
a fokozatai a következők: 1. reszelés
finom reszelővei, 2. csiszolás egyre finomodó 
szemcsézetű csiszolóvásznakkal, 3. csiszolás 
nemeztárcsára hintett korund-csapadékkal. 
így csiszolják a mikroszkópi vizsgálatnak 
alávetett fémfelületeket, amelyből a fém 
belső szerkezetére következtetnek.

A Beilby-réteg.
A megmunkált fémfelület egyenlőtlen

ségeit különböző módszerekkel ismerhetjük 
fel. A felületi finomság meghatározására 
alkalmas műszerek közül a profilométer

A Bellby-rétefl ábrázolása

elvi elrendezését 11. ábránkon ismertetjük. 
A gyémántból készült tapintóhegyhez piezo
elektromos kristály csatlakozik, amely a 
felületi egyenlőtlenségeknek megfelelő villa
mos feszültségi hullámokat kelt ; 0/100
mikronnyi egyenlőtlenség 0/6 millivoltos 
feszültségnek felel meg. Ezt a feszültséget 
a hálózati áramhoz kapcsolt villamoské
szülék —  az amplifikátor —  ötvenezer- 
szeresre felnagyítja és ez a felnagyított 
feszültség egy másik piezo-elektromos kris
tály feszültségével mozgatott írószerkezet 
kilengései által egy tekercsről lefejtődő pa
pírszalagra rajzolja az egyenlőtlenségeknek 
megfelelő görbéket. Ez a papírszalag az 
úgynevezett profilogramm. A 12. ábra mutat

A tirofiloftranim  néfjyf^lc fe lü le ti jelzése Az elektrollkus csiszolás elve

ilyen profilogrammokat, éspedig az A : 
esztergályozott, a B : köszörült, a C :
szuperfiniseit és a D : tükörcsiszolt felület 
profilogrammját. A 13. ábra baloldalán az 
az eset van feltüntetve, amikor az anyag 
a forgácsoló szerszám élének hatására ki
szakad. A nagy nyomással és sebességgel 
történő forgácsolás az anyag vékony külső 
rétegében (vonalkázott részében) szöveti 
változást okoz. Ebben a rétegben a kris
tályok megolvadnak és alaktalan (amorf) 
anyaggá változnak, amely a használat foly
tán, az erősebb igénybevétel következtében 
pelyhek alakjában válik le, koptató anyag
ként hat és így gyors kopást okoz. Ezt a 
káros réteget a felfedező fizikus nevéről 
Beilby-rétegnek nevezik. A mechanikai csi
szolás útján a felületi karcokat az X— X 
vonalig el is távolítjuk, a Beilby-réteg e-vel 
jelölt része megmarad.

A  Beilby-réteg létezése elektron-difrakciós 
képekkel bizonyítható, mivel az elektron
nyalábbal bombázott felület egészen más
képpen veri vi jsza az elektronokat a forgá
csoló megmunkálás után, mint amikor a 
Beilby-réteget kémiai maratással távolitják 
el. De kimutatható a Beilby-réteg jelenléte 
elektrolitikus úton i s : a Beilby-rétegre
ragadó elektrolitikus réteg kristályai egészen 
más elrendeződést mutatnak, mint a gon
dosan letisztított, kémiai maratásnak alá
vetett felületre rakódó kristályok. A lágy
fémek (plolon) karcainak két oldalán fel- 
türemlik az anyag. A további csiszolás folya
mán ezek a feltüremlések elkenődnének és 
ezáltal szabálytalan abnormis réteghez jut
nának. Ezért az ilyen lágy fémek alkalmat
lanok a csiszolásra.

Elektrolitikus csiszolás.

A legmodernebb, de még ki nem forrott 
technológiai finomfelületi megmunkálás az 
elektrolitikus csiszolás. Ismeretes dolog, 
hogy az elektrolitikus fürdőbe mártott 
elektródok közül az anód oldódik, a katódra 
pedig fémréteg rakódik az egyenáram hatá
sára. Az elektrolitikus csiszolás alapelve a 
15. ábrán látható : az a, b és c-vel jelzett 
karcolásban levő folyadék védi az anódnak 
használt fémet az oldódástól, a kiemelkedő 
m-, n- és p-csúcsok azonban oldatba men
nek. Ilymódon megfelelő idő alatt minden 
felületi egyenlőtlenség eltűnik, Beilby-réteg 
pedig nem képződik. Itt még csak arra 
mutatunk rá, hogy elektrolitikus eljárással 
nikkelezni, krómozni, ezüstözni stb. lehet a 
fémeket, vagy maródásálló réteggel lehet 
azokat bevonni.

összefoglalás.
A dörzsköszörű hatása ugyanaz, de ezek 

a rétegek valamivel vékonyabbak. A lappolás 
eredményekép 1— 2 mikronra csökken a

A Káspi-tengeren túl, az Amu-Darja két 
partján ókori csatornahálózat maradványai 
vannak a sivatag homokjában. Több száz 
kilométeren át húzódnak a kiszáradt kanálisok 
medrei, félig behordva homokkal ; kö
zöttük városok és várak romjai tanúsítják 
Közép-Ázsia egyik legnagyobb ókori ha
talmának, Chorezmnak letűnt nagyságát. 
A Szovjet Tudományos Akadémia 1937-ben 
expedíciót küldött ki az ókori birodalom 
történeti és néprajzi viszonyainak felderí
tése végett. Felkutatta az ókori városok 
romjait és kiásta a legfontosabb emlékeket. 
1946-ban az expedíció állományát repülő
gépekkel egészítették ki és attól fogva légi
felvételekkel könnyítették meg a kutatá
sokat. Az 1947-es esztendő az Amu-Darja 
egyik kiszáradt mellékfolyójának, a Dar- 
jalik-nak medencéjében épült váirosromok 
vizsgálatával telt el. Dev-Keszken váro
sának festői romjai mellett ütötték fel az 
expedíciós társaság sátrai s az ókori romok 
közelébe tábori repülőtér költözött.

A régészeti ásatások főcélja Toprak- 
Kala városának a III. századból fennmaradt 
fellegvára volt. A város ókori neve egyelőre 
nem ismeretes s mostani nevét —  mely 
föld-erődöt jelent —  jóval később kapta. A 
városnak a sivatagból kiemelkedő romjai 
mai állapotukban is nagyszerű látványt 
nyújtanak. Különös vizsgálat alá vették a 
négyszögletes várfal északnyugati sarkánál 
épült várpalotát. Maradványai 25 méter- 
nvire emelkednek ki a szikes környezet

felületi egyenlőtlenségek nagysága, a Beilby- 
réteg pedig mindössze másfél mikron. 
A szuperfiniselés és az elektrolitikus csi
szolás esetén Beilby-réteg nem képződik, az 
egyenlőtlenségek pedig egy mikron alatt 
vannak. E két" utóbbi eljárás még nem alkal
mazható az ipar minden területén, de az 
elkövetkező néhány év azonban további 
fejlődéssel kecsegtet ezen a területen, amely 
igen lényeges lesz a mechanika további 
fejlődésére. v
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bői. A várpalota termeibenszámos különféle 
tárgyat találtak: törött és ép cserép
edényeket, pénzeket, üveggyöngyöket, nyi
lakat, bronzkészitményeket, stb. Mind
ezek alapján biztosan meg lehet állapítani, 
hogy a palotát a harmadik évszázadban 
rendezték be s a gazdag anyagból a város 
lakóinak életmódjára vonatkozóan is rész
letekbe menő következtetéseket lehet le
vonni. Az ásatások során napfényre került- 
anyag legértékesebb része azonban a számos 
művészi alkotás.

Körülbelül hetven szobát tártak fel a palo
tában. Ezek legnagyobb részét színekben 
pompázó, művészi falifestmények, freskók 
díszítették. A falakat és boltozatokat agyag- 
stukatúra borította, ezekre került a vékony 
festékréteg. A díszítőelemek végtelen sok
félesége a színskála szokatlan gazdagságával, 
a vörös, kék, zöld, narancssárga és egyéb 
színek minden lehetséges árnyalatával pá
rosul. Már 1946-ban életképeket is találtak, 
így az egyik szoba rejtett ablakából egy 
falfestmény került elő, amely egy ülő férfit 
és egy nőt ábrázol természetes nagyságban ; 
egy másik a gyümölcsszedést és a szüretet 
mutatja. A palota felső emeletén nagyobb 
termet tártak fel, amelynek falára hang
szereiket tartó zenészek voltak festve. Gyö
nyörűen megmaradt egy hárfázó nő képe, 
okkerrel ábrázolva barna és fekete kontúrban, 
amint a hárfa húrjaira teszi finom, hosszú 
ujjait.

Az expedíció 1947. évi munkája lehetővé1 
tette, hogy teljes pontossággal meg lehessen 
állapítani az ókori Chorezm monumentális 
festői kompozícióinak alapelveit. Egy sereg 
helységben díszítő festményeket találtak 
a falra függesztve. Különösen hatásosak 
az ilyen festmények sötétre festve, kék 
alapon. vAz egyik kép úszkáló fehér halakat 
ábrázol vörös pikkelyekkel. A témák igen 
változatosak : szerepelnek tigrisek, madarak, 
virágok és növények s mindez a középpont 
és a háttér színeinek szerencsés megválasztása 
mellett. A művészi anyag ellenőrzése alapján

Dcv-Keszkon városának íellcavúra

megállapítható, hogy a teljesen önálló 
chorezm-i művészet különleges helyet foglal 
el a Közép-Kelet és a Fekete-tenger kör
nyékének késői ókori művészete között. 
Ennek az iskolának művészetét az ábrázolás 
nagyfokú szabadsága és reális volta, a rajz 
és a színek használata terén mutatkozó sajá
tos eljárások, valamint a színek összeváloga- 
tásának gazdagsága és merészsége jellemzik.

A palota belsejének művészi alkotásai 
azonban nem korlátozódnak a festészet 
területére. 1947-ben monumentális szob
rászati alkotások is napfényre kerültek. 
Több mint harminc szobor töredékei kerül
tek elő, közöttük kettő egészen jó állapot
ban, négy fej és néhány törzs és mintegy

a szobrok mesteri kivi
tele, az emberi test 
plasztikájának teljes 
megértése, arányainak 
és mozgásának ismerete 
tanúskodik. A palota 
méreteinek lenyűgöző 
volta, belső felszerelé
sének gazdagsága, vé
gül Chorezm cárjai
nak „arcképcsarnoka", 
amelyet szintén feltár
tak, azt mutatja, hogy 
nem közönséges városi 
vagy körzeti parancs
nokság várpalotája volt,

Ásatások Taprak-kala várának keleti tornya körtll

Három vakablak Taprak-kala várának 
cári termében

ókori Chorezm világnézete és kultúrája. 
A művészi alkotások nagy száma és eltérő 
jellege arról tanúskodik, hogy a művészek 
száma igen jelentékeny volt. A chorezmi 
régészeti expedíció által felderített anyag 
körülbelül ötezer évi időtartamra, a neo
litikus kortól egészen a XVII-XVIII. év
századig tárja fel Chorezm történelmét.

Ennek az expedíciónak munkája valamint 
sok más szovjet-régész munkája, bebizo
nyította, hogy tarthatatlan egyes történészek
nek az az avult állítása, hogy a történelmi 
fejlődés antik műveltsége kizárólag Nyugat- 
Európa sajátja, a Kelet viszont egy helyben 
topog, tőrténelemelőtti hübéruralomra van 
ítélve. Az expedíció kimutatta, hogy a régi 
öntözvények földjei nem Közép-Azsia kiszá
radása, vagy a folyómedrek változása, miatt 
vesztették el kultúrtájjellegüket, hanem ez az 
időszakos pusztítások és barbár hódítások 
következménye. A legutóbbi évek során az 
új öntözőcsatornák száz és száz kilométerei 
hatalmas földterületeket keltettek ismét 
életre, varázsoltak újból kultúrtájjá. A cho
rezmi oázis népei —  kultúrált és alkotó 
ősök utódai —  új, még nem látott felvi
rágzás útjára léptek.

Légi felvétel az Ana-kala erődről

IS szobortalapzat; 
mindez nyersagyagból 
készült, vékony alabás- 
tromréteggel van be
vonva s erre esetleg 
színes festmények is 
kerültek. A szobrokat 
nagyrészben természe
tes nagyságban készí
tették, csak néhány 
készült nagyobb méret
ben. A chorezm-i 
szobrászok érettségé
ről és önállóságáról

hanem a III. század 
cárjainak székhelye. 
Ámbár a toprak-kalai 
palota festészetében 
és szobrászatéban fel
fedezhetők az egykorú 
keleti és nyugati mű
vészi-kultúra hatásá
nak vonásai, a chorez
mi művészetnek jelle
ge, tartalma és kivitele 
mélyen nemzeti és 
önálló. Világosan ki
fejeződik benne az



jön, egész új környezetbe, új körülmények 
közé jut. Az új életfeltételek folytán testének 
sok sejtje elpusztul. A sejtmag egyik fontos 
alkotórésze a hugysav. így a sejtek el
pusztulása folytán egy ideig nagyon sok 
hugysav lesz a vizeletben. A kristályos 
anyag a vesecsatornákban sók alakjában 
kiválik. Később megszűnik a sejtek pusztu
lása, a vizeletben kevesebb lesz a hugysav és 
a kivált hugysavas sók ismét oldottan hagyják 
el a szervezetet.

Ahhoz, hogy éljünk, táplálékra van 
szükségünk. A táplálékanyagokat szerve
zetünk feldolgozza, boszorkánykonyhájá
ban : a gyomorban és belekben megfelelő 
mirigyek segítségével átalakítja, a táplálékot 
alkotórészeire bontja és újra felépíti, most 
már a maga számára legmegfelelőbben. 
Amit nem tud feldolgozni, mint használ
hatatlan anyagot eltávolítja.

Mialatt a feldolgozás történik zavarok 
léphetnek fel. Előfordulhat például az, hogy 
sók válnak ki és ezekből kő képződik a szer
vezetben.

A  sókiválás nem jelent feltétlenül beteg
séget. Lelki hatások, izgalmak is létre
hozhatnak mészszemcséket (például a toboz
mirigy elmeszesedése).

Sókiválás lehetséges a szövetekben és a 
nyálkahártyával ellátott üregekben. Ez 
utóbbiak a tulajdonképpeni kövek.

Sok betegségnél előfordul, hogy só válik 
ki a szövetekben. Ilyenek a köszvény és az 
érelmeszesedés. A szilárd anyagok kiválása 
már a gyógyulást jelenti. A legtöbb ember 
tüdejében találunk elmeszesedett, gyógyult 
gümőkóros gócokat.

Nagyon ritka az úgynevezett kőmagzat, 
amely méhen kívüli terhesség alkalmával 
fordulhat elő. Az elhalt magzatban mészsók 
rakódnak le s az az anya testében meg- 
kövesül.

Újszülöttekben átmenetileg is előfordulhat 
sókiválás, mert amikor az újszülött a világra

A tulajdonképpeni kövek keletkezése nem 
ilyen egyszerű. Bonyolult vegyi folyamatok, 
pangás, gyulladás játszanak benne szerepet. 
Lichtwitz és Schade foglalkozott bővebben 
a képződés folyamatával. Oldatok tömény
ségének megváltozása, savanyú vagy lúgos 
jellegűvé válása megfelelő körülmények 
között előidézi az oldott anyagok kiválását.

Ezenkívül szükség van egy központra, 
amely körül megindulhat a kőképződés. Ez a 
központ lehet baktérium, nyálka, elhalt 
sejtrészecske. így a kövek két részből állnak : 
szerves magból és köré rakódott szervetlen 
burokból.

Ha a kövek pangás után hirtelen válnak 
ki, sugaras szerkezetűek. Ilyen az epehólyag
ban előforduló koleszterin-kő. Lehet diónyi 
is, ritka, elég puha, csillogó metszéslappal, 
sugaras szerkezettel. Általában egy epe
hólyagban csak egy ilyen kő szokott lenni.

A pangás gyulladást válthat ki. Ezt ugyan
úgy leolvashatjuk a képződött kövekről, 
mint ahogy a fák évgyűrűiből következtet
hetünk életkorukra.

Például a koleszterin-magra rárakódik 
az epefesték, erre mész, majd ismét kolesz
terin. Ha elmetsszük az ilyen köveket, azt 
látjuk, hogy rétegeik egy központ köré 
rakódtak.

A kövek állhatnak mészből, epefestékből, 
koleszterinből, de előfordulhat ezek leg
különbözőbb összetétele is.
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Természetesen több kő is keletkezhet, 
ha több a kőkiválási központ. Száznál több 
követ is észleltek már egy epehólyagban.

Ezek a kövek vándorlásukkal, mozgásukkal 
sok kellemetlenséget okozhatnak. A kő 
megmozdulását görcs jelzi. A sárgaság 
bizonyos fajtáját is a kő vándorlása hozza 
létre (a közös epevezeték eldugaszolása 
folytán).

Átlag háromszor annyi nő szenved epe
köves megbetegedésben, mint férfi. Ez 
természetes dolog, mert a nő szervezete 
a terhesség folytán nagy változásokon 
megy át.

Az epén kívül a vesében keletkezik a leg
gyakrabban kő. Itt általában háromfajta 
(urát, okszalát és foszfát) sóból álló köveket 
találunk.

A kő nagysága igen különböző lehet. 
Legkisebb a vesehomok, de vannak egész 
nagy kövek is, melyek betöltik a vesemeden
cét, sőt elroncsolják a veseállományt magát is.

Á szakember megkülönböztetheti a kö
veket külső megjelenésük alapján.

Hugysavas sók sárgák, sima felületűek 
és kemények. Sóskasavas (okszálsavas) sók 
barnásfeketék, szeder- vagy buzogány- 
alakúak, igen kemények. Foszforsavas kövek 
fehéres színűek, érdesfelületűek, elég lágyak.

Más helyeken a sók kicsapódása ritkább. 
Meg kell.azonban említenünk, hogy a nyál
mirigyekben, a légutakban és a gyomorban 
(növényevő állatoknál különösen) is elő
fordul kőképződés.

Orvosaink nemcsak a köves megbete
gedések gyógyszeres, vagy műtéti gyógyí
tásával foglalkoznak, hanem a megelőzés 
módszereivel folytatnak kísérleteket, hogy 
azok, akik természetüknél fogva hajlamosak 
kőképződésekre, elkerülhessék ezt a beteg
séget.

Körösi Andor dr.

MÁ R  K É S Z Ü L
Felsőzsolca és Onga határában 600 kát. 
holdon az öntözőberendezés, befejeződtek a 
vízellátó munkálatok. Állami kertészeti kísér
leti telep létesült 40 holdon Kecskeméten, új 
terület a magyar fajgyümölcs termesztésére. 
Traktorállomás öt helyen működik az or
szágban 11— 11 traktorral. Megépült a 
siófoki hajózó-zsilip és kikötő 212 milliós költ
séggel. Elkészült a makádi szivattyútelep 
villamosvezetéke is. Parasznydn 5 km-es 
erdei vasút épült, a környék dolgozóinak 
nehéz munkáján könnyítettek ezzel. Leg
nagyobb jelentőségű a befejezett beruházási 
munkák között a Péti Nitrogénművek helyre
állítása, már el tudjuk látni gazdáinkat a 
nélkülözhetetlen műtrágyával.

A z Elet és Tudomány ezévi 9 számában 
abból az alkalomból, hogy száz évvel 
ezelőtt Róbert Mayer először vetette /el 
a Nap energiájána pótlását, foglalkoz
tunk azokkal az elméletekkel, amelyek 
a mait században igyekeztek feleletet adni 
a csillagok energia-problémájára. R . Mayer 
behulló égitestekkel próbált magyarázatot 
adni. llelmhollz már helyes útra terelle 
a kérdést, amikor az égitestek belsejében 
lejátszódó folyamatokra terelte a figyel
met. Ö az égitestek gázanyagának össze
húzódását tételezte fel energiaforrásnak. 
(Konlrakciós elmélet). A  radioaktivitás 
felismerésével ez az elmélet sem adott 
kielégítő magyarázatot. Wilson és George 
Darwin arra építette fel elméletét, hogy ha 
a Naptömeg minden köbméterében 3.5 gr 
ládium lenne, ez elegendő volna ahhoz, 
hogy minden energiavesztést fedezzen. A 
Napban azonban radioakt v anyagok csak 
igen kis mennyiségben fordulnak elő.

A z  energiaprobléma új fázisát vezette be 
az asztrofizika rohamos előhaladása a század- 
forduló óta. Kitűnt, hogy a csillagok mind 
fényerejük, mind tömegük és térfogatuk 
szempontjából óriás- és törpecsillagokra oszt
hatók. Az óriás csillagok kivétel nélkül nagy 
fényerejűek, nagy tömegűek és nagy tér- 
fogatúak, a törpék csaknem kivétel nélkül 
kis tömegűek, kis térfogatúak és fényerejük 
is kicsiny. A normális óriások tömege felér a 
Naptömegének hatszorosával, míg a Szuper
óriások 20— 40-szeres naptömegűek. 1937- 
ben mértek meg az egyik ilyen Szuper
óriást, a V. V. Cepheit. E kettős csillag 
egyik tagjának átmérője a Nap átmérőjének 
2200— 2400-szerese, tehát a Jupiter, amely
nek közepes távolsága a Naptól 777'8 millió 
km, vígan megtehetné e csillag belsejében 
pályafutását. Tömege a Nap tömegének 
44‘5-szerese. Ez az eddig ismert legnagyobb 
Szuperóriás. A törpecsillagok tömege körül
belül Napunkéval ér fel. Az óriáscsillagok 
átmérője nehány százszorosán meghaladja a 
Napét, a törpecsillagoké a Nap nagyság
rendjében mozog.

A csillagok fajtáinak ezen jellemző tulaj
donságai között a kor tudományos eszme- 
áramlatának megfelelően igyekeztek fejlődés
szerű összefüggést megállapítani. Ügy hit
ték, hogy valamennyi csillag, mint óriás 
kezdte meg pályafutását. Ezeknek anyaga 
óriási térfogatban oszlik meg, úgyhogy a
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\ „tiangyászmedvr" protuberancia. Tolj*'* 
hossza kb. félmillió kilométer volt.

bennük felhalmozott anyag sűrűsége az ezer
szeresen ritkított levegőnk felel meg s felüle
tük hómérséjklete aligha haladja meg a 
30oo°-ot. A fiatal óriások fénye mélyen 
vörös színezetet mutat. A fejlődés folyamán 
az anyag egyre fokozódó mértékben sűrű
södik ; ezzel együttesen növekszik fényereje, 
úgyhogy a létének csúcspontjára ért fehér
sugárzású csillag pazarló fénybőségben szórja 
szét életerejét. Az ilyen fehér törpecsillag 
fényereje a Napét olyankor 10— 20.000-sze- 
resen múlja felül, s felületük hőmérséklete 
22.ooo°-ig emelkedik. A fejlődés további 
folyamata már a visszahanyatlás jegyében 
áll : a csillag fényereje és hőmérséklete 
visszafejlődik. A csillag öregedni kezd. Színe 
sárgás s végül vörös lesz. Ezzel azonban elő
halad anyagának további sűrűsödése is, úgy
hogy a csillag életének végén töpörödött 
törpecsillagként marad fenn. Kevés tömege 
szorosan összezsugorodik. Ha az óriások és 
törpék fejlődésbelileg csakugyan egybetar
toznak, akkor 3 fejlődés folyamán az óriás
csillagban eredetileg egyesült tömegnek el 
kellett vesznie, vagy el kell vesznie. A leg
újabb időkig az asztrofizikusok jó része eb
ben a tömegveszteségben látta a csillagok 
életerejének egyetlen vitatható formáját. Pl. 
Jeans így ír : A csillagok felemésztik saját 
anyagukat, mint ahogy az elektromos áram- 
fejlesztő a szén elégéséből termeli az ener
giát. A tömegveszteségből származó energia 
elegendő ahhoz, hogy a csillagok évbilliókra 
terjedő életét biztosítsa. Ez az elmélet tehát 
azt jelentené, hogy a csillagok anyagukat 
messzemenően megsemmisítik, vagy szét
szórják,

Az anyag szétsugárzását, mint tiszta ener
giasugárzást kell felfognunk. Minthogy t. 1. 
anyag és energia egyenértékűek, fenn kell 
állania annak a lehetőségnek, hogy az anyag 
egész határozott körülmények között közvet

lenül sugárzásba vagy energiába megy át. 
Ez fizikailag lehetséges és ha tényleg ez 
volna a csillagok életerejének egyetlen vitat
ható forrása, a csillag energiaháztartásának 
tartamát 15 billió esztendőre kell becsül
nünk. Ha ez így van, a Napban minden 
másodpercben 4 billió tonnányi anyag tűnik 
el, 350.000 millió tonna azalatt, míg ezeket a 
fejtegetéseket végigolvasták. Egy csillag le
hető legmagasabb életkora ez elmélet sze
rint 2000 billió évre adódik és ez idő keretén 
belül az óriáscsillagok végigmennek a fejlő
désnek egész folyamatán a mélyen vörös 
állapottól a törpevörös állapotig.

A billiókra menő élettartalom más asztro
nómiai megfontolások alapján is megfelelő
nek látszott. Minthogy azonban nincs semmi
féle kísérleti bizonyítékunk, hogy a természet
ben az anyag az adott módon ténylegesen 
megsemmisül, néhány év óta ezt az elméletet 
sem találják kielégítőnek. Ha azonban ez az 
elmélet nem állja meg a helyét, úgy kérdé
sessé válik a különböző típusú csillagok fejlő
déstani összefüggése is.

A modern atomfizika a csillagok belsejé
ben lejátszódó atommagreakcióknzk tulajdo
nítja azt az energiaforrást, amely a csillagok 
életereiét fenntartja. Tudjuk, hogy egy g 
rádium a belsejében végbemenő átváltozások 
és sugárzások következtében mindig mele
gebb, mint a környezete. A radioaktivitás a 
magfolyamatok körébe tartozik. Nem a 
rádium elektronburkolata, hanem magva vál
tozik át a rádium minden sugárzási aktusá
nál. Tudjuk azonban, hogy a Napban a 
nehéz elemek csak olyan mennyiségben for
dulnak elő, amely a Földön való gyakorisá
guknak, illetve ritkaságuknak megfelel. Nin- 
csenek-e más magfolyamatok, amelyek köny- 
nyebb és gyakrabban előforduló elemekben 
játszódnak le? Az ilyen folyamatok olyan 
energiafokozatokkal vannak egybekapcsolva, 
amelyek mellett a durranógáz robbanása (a 
hidrogénnek oxigénnel való egyesülése) 
gyermekjátékszámba megy. Felmerül tehát a 
kérdés, vannak e olyan magfolyamatok, 
amelyek a Nap belsejének feltételei mellett 
elegendő gyakorisággal lépnek fel ahhoz, 
hogy a Nap energiaszükségletét fedezzék?

Erre a kérdésre H. Bethe a Phisical Re- 
view 1939. évkönyvében igyekezett feleletet 
adni és egy olyan új elméletet állított fel a 
csillagok energiaforrásáról, amely rendkívül 
tetszetős és divatos és amelyet az asztro
fizikusok egy jelentős csouortja, élén Edding- 
tonnal, a magáévá tett. A százéves kérdés
ben ez már az ötödik felelet, de szintén csak 
elmélet, amely ugyan jórészben kielégítő 
magyarázatot ad, de vannak sebezhető 
pontjai is. Ennek az elméletnek az ismerte
tését, mint a kérdés ideiglenes lezárását, leg- 
közelebbre hagyjuk.

Dr. Vécsey Zoltán
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Az elméletek, a tudományos elméletek is, 
csak annyit érnek, amennyi belőlük a gyakor
latban megvalósítható. Ez nem az elmélet 
lebecsülése, de szükségszerű belátása annak 
az összefüggésnek, amely az élet jelenségei 
és e jelenségek törvényszerűségeit felkutató 
tudomány között fenn áll. Az orvostudo
mány történetének egyik legizgalmasabb 
fejezete a fertőzés és a védettség (immunitás) 
jelenségeinek az újabbkori vizsgálata. Tudo
mányos gyógyításról tulajdonképpen csak 
azóta beszélhetünk, amióta felderítettük a 
kórokozó csírák tevékenységét. A kórokozók 
működésével foglalkozó bakteriológia klasz- 
szikus korszakában az a felfogás alakult ki, 
hogy a betegségeket okozó lények a szerve
zetbe hatolva a vérpályába lépnek és a vér
áramon keresztül fejtik ki betegségokozó 
hatásukat.

Sejtelmek 46 évvel ezelőtt.
Később a kórokozó csíráknak olyan fajtáit 

(mint például a sokat emlegetett vírusok) 
ismerték meg, amelyek méreganyagukat 
(toxinjukat) az idegrendszer idegelemeibe 
juttatják. Egy Grasset nevű francia orvos 
1902-ben sziámi ikreket vizsgált, akik közül 
az egyik súlyos tüdőgümőkórban betegedett 
meg, mig a másik —  jóllehet az ikrek vér
ellátása közös volt —  teljes mértékben egész
séges maradt. A francia orvos, esetéből arra 
következtetett, hogy a szervezet igazi véde
kező berendezése a fertőzések ellen nem a 
vérkeringés —  mint gondoljuk, —  hanem az 
idegrendszer. Ez a megállapítás, jóllehet 
már 46 esztendős, nem volt alkalmas arra, 
hogy az azóta rohamosan fejlődő orvostudo- 
.mányban a Behring által képviselt fertőzés- 
elméletet megdöntse, vagy legalább módo
sítsa.

Pedig vannak az orvostudomány újabb 
fejlődésében olyan mozzanatok, amelyek 
ismét közelvisznek bennünket az ideg
pályákon át való fertőződés lehetőségének a 
megértéséhez. Köztudomású, hogy nagy
számú fertőző betegség, mint például a jár
ványos gyermekbénulás, kórokozója olyan 
neurotropnak nevezett virus, amelyről az a 
vélemény, hogy az idegrendszer ’ sejtjeibe 
valósággal „belehorgonyzódik“ . Az Élet és 
Tudomány II. évf. 26. számának 806— 807. 
oldalán beszámoltunk arról, hogy gyermek- 
bénulást okozó virus szinte „elszabotálja“

a más baktériumoknál divatos véráramon 
keresztül való fertőzést és nagyon valószínű, 
hogy a környékbeli idegpályákon keresztül 
fejti ki mérgező és izombénító hatását.

A fertőzés új értelmezése.
Lina Stern, a Szovjetunió Tudományos 

Akadémiájának tagja, a kiváló életbúvár 
munkája során olyan érdekes eredményekre 
jutott, amelyek a fertőzés és a gyógyszer
hatás kérdésében komoly fordulatot jelen
tenek a fertőzés korábbi értelmezésében. 
A központi idegrendszerben végbemenő 
bonyolult vegyi kölcsönhatásokat tanulmá
nyozva harminc évi kutatómunka eredménye
ként bebizonyította, hogy az idegrendszer 
sejtjeit a hajszálerektől egy sajátságos szűrő- 
berendezés, az úgynevezett élettani korlát 
választja el, amely különleges védösejtekböl 
áll. E védősejtek az agy-gerincagyi folya
dékba kerülnek. E folyadék hasonló a 
nyirokhoz. E korlát a benne keringő külön
leges védősejtek revén a mérgező behatások
kal szemben —  természetesen csak bizonyos 
határig —  az idegrendszer íegmegbizhatóbb 
védelmezője. Ez a védőgát azonban akkor is 
működik, ha az orvos valami fontos gyógy
szert akar bejuttatni a véráramon keresztül a 
központi idegrendszer sejtjeihez, olyan gyógy 
szert, amelytől esetleg a beteg élete függ. 
Az élettani korlát működésének következté
ben a gyógykezelés sok esetben nem vezet 
eredményre. Lina Stern ajánlatára a gyógy
szert éppen ezért nem a régi, megszokott 
úton, a vérpályán keresztül, hanem közvet
lenül a gerinc-agyi folyadékba fecskendezve 
juttatták el a központi idegrendszer sejtjeihez. 
Ez az eljárás kezdetben igen veszélyes volt, 
azonba kellő begyakorlás után veszélytelen, 
átment a gyakorlatba és jelentős eredménye
ket biztosít a merevgörcs, sokk, krónikus 
agyvelőgyulladás stb. esetében.

Lina Szetrn felfedézes azt mutatja, hogy 
bizonyos mérgek (a gyógyszerek is mérgek) 
hatása csak úgy érvényesül, ha a mérgek 
útját azokon a pályákon segítjük elő, ame
lyeken azok legjobban tudják a tevékenysé
güket kifejteni. Tehát Stern megállapításai 
szerint egyes betegségek esetében a gyógy
szert a vérpálya megkerülésével kellett a 
szervezetbe juttatni, egyenesen a központi 
idegrendszer állományába. A szovjetorosz 
tanárnő felfedezése amellett, hogy komoly
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gyakorlati eredményeket jelent, nagymérték
ben hozzájárul a fertőzés és a gyógyszerhatás 
eddig ismert elveinek a kiszélesítéséhez.

Vérpálya helyett idegpálya.
A magyar orvosi közvéleményt élénken 

foglalkoztatják azok a nem rég nyilvánosságra 
került eredmények, amelyekről dr. Mansfeld 
Géza egyetemi tanár a Budapesti Tudomány- 
egyetem Élettani Intézetének igazgatója 14 
esztendei kemény kutatómunka után szá
molt be.

Mansfeld professzor munkásságának ismer
tetése több önálló cikket érdemelne meg. Mi 
azonban kénytelenek vagyunk röviden és 
tömören foglalni össze felfedezésének lé
nyegét. Mansfeld dr. a pajzsmirigy tiroxin 
nevű termékének útját kísérte végig a szer
vezeten. Éz a hormonyanyag a nyulak 
vérébe fecskendezve a nyulak közli agya 
jódrartalmának a megnövekedését eredmé
nyezte. Azt tapasztalta, hogy a különböző 
szervekben legkorábban azokban jelentke
zett a hatás, amelyek közelebb feküdtek az 
agyvelőhöz. Ez tehát azt mutatja, hogy a 
tiroxin nem a vérpályán jutott el az egyes 
szervekhez. Mansfeld dr. ebből indulva ki, 
amikor megérlelődött benne a gondolat, hogy 
a baktérium mérgeknek ahhoz, hogy hatá
sosan tudják megkárosítani a szervek sejtjeit, 
ugyan ezt az utat kell megjárniok a szerve
zetben. Kísérleteit tovább folytatva a szulfa- 
midokkal és ezeknek a hőközpontra gyakorolt 
hatásával foglalkozva is megerősítette el
gondolásait, leszögezve, hogy a szulfanidok 
(például utlraszeptií) a központi idegrend
szerben fejtik ki méreg ellenes hatásukat. 
Ez megerősítette a feltevést, hogy az ideg- 
rendszernek döntő szerepe van a fertőzések 
keletkezésében. Egy nagyszerű kísérlettel be
bizonyosodott, hogy fertőzéses gyulladás nem 
jöhet létre, ha az idegeket kiiktat juk. Ugyanis 
a vírusnak, baktériumméregnek ahhoz, hogy 
a szövetsejteket megtámadhassa, az idegekre 
van szüksége, hogy azokon keresztül vándo
rolva jussón el a környéki ideghálózatba.

A z agy szerepe a védettségben.

További kísérletekkel meggyőződött 
Mansfeld professzor arról, hogy himlő 
csupán olyan bőrön tud kifejlődni, amely 
idegeivel összefügg a központi idegrend
szerrel. A himlővirus a kezelt bőrterületről 
idegek útján vándorol fel az agyba, és ha ez 
be nem következhet —  mert útját elvágtuk —  
akkor a bőrbe oltott virus ott hatástalan 
marad, betegséget kelteni nem tud. (Spanyol- 
országban a gyermekeket nem a tehén 
tőgyéről nyert oltóanyaggal, hanem ilyen 
vírussal kezelt nyulak agyvelejével oltják.) 
A professzor kísérletei ezen a ponton egybe
esnek a védettség jelenségének a kérdéseivel. 
A védettség a klasszikus orvostudomány

elvei szerint a fertőzéshez hasonlóan a vér
ben és a szövetnedvekben lejátszódó folya
mat volt. A jövő kutatásai arra mutatnak, 
hogy a védettség (immunitás) lényege az 
agysejtek méregelhárító, közömbösítő tevé
kenységével azonos. Mansfeld professzor e 
megállapítást kísérlettel támasztotta alá. 
Beoltott egy nyulat himlővel és megvárta, 
amíg a szervezet ellenállóképessége bekövet
kezett a himlővel szemben. Amikor való
színű volt, hogy virus már nem kering az 
állat vérében, összekapcsolta a beoltott és 
védetté tett nyulat egy másik, de be nem 
oltott nyúllal, oly módon, hogy a két állat
nak közös volt a hasürege (tehát a hasi vér
ellátás) és a hashártyákat összeillesztette. 
3— 4 nap elteltével mindkét állatot himlővel 
oltotta be. Az eredmény meglepő volt : a 
másodszor oltott állaton a himlő nem fogant 
meg, a hozzávarrt állat ellenben a védett
ségnek nyomát sem mutatta, annak ellenére, 
hogy egy védett (immunis) állattal közös 
vérkeringésben élt napok óta. A vérkeringés 
útján tehát nem terjedt a fertőzés, mert 
hiszen akkor a közös vérellátás következté
ben mindkét állatnak meg kellett volna 
betegednie. Valójában csak a nem immunizált 
nyúl betegedett meg, amelynek agysejtjei 
nem voltak védve a virusméreggel szemben.

Gyakorlati kilátások.
A magyar tudós felfedezése a fertőzés

elmélet fejlődése szempontjából lényeges 
lépést jelent. Rámutat arra, hogy a vérpályán 
kívül egy másik, talán a vérpályánál lénye
gesebb telephelye a fertőzésnek az idegrend
szerben, pontosabban az agysejtekben keresendő. 
így a gyógyszeres terápia szükségletei és 
módszerei is meg kell, hogy változzanak. Ha 
igaz, hogy a baktérium mérgei az agyvelő
ben halmozódnak és nem a vérben, akkor az 
a tényező, amely az agysejtek méregközömbö
sítő készségét s ezzel az immunitást (védett
ség) létrehozza, fertőzött állatok agyvelejé
vel talán át is vihető más állatokra. Ez azt 
jelentené a gyakorlatban, hogy egyes állati 
agyvelőkből készített immunanyagok alkal
masak lehetnek bizonyos fertőző betegségek 
elleni védettség biztosítására.

Ilyen nagyjelentőségű felfedezés nyilvá
nosságra hozása országos és nemzetközi 
viszonylatban is hatalmas visszhangot kell 
hogy keltsen és tekintélyes idő szükséges 
ahhoz, hogy a korszakalkotó teóriákat az 
orvosi közvélemény befogadja és értékelje. 
Nem kevesebb dologról van szó, mint arról, 
hogy a jövőben a sok évi kutatómunka 
során szerzett tapasztalataink birtoká
ban felvegyük a harcot azokkal a pusztító 
betegségekkel szemben (gyermekbénulás, 
tüdővész, influenza stb.), amelyekkel szem
ben eddig páncéltalanok voltunk.

Hídvégi Jenő

Nagy larkft
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lyezvén magát, leül. 
A függőleges fatörzsön 
ez sem könnyű fel
adat, de a természet 
átsegíti ezen a har
kályt.

T íz nagy, ívesen le
felé hajló farktolla 
közül a két középső kü
lönösen fejlett, míg a 
toll vitorlái is háztető- 
szerűleg összehajtanak. 
Ezekre támaszkodik rá 
s oly kényelmesen ül 
rajtuk, mint mi egy jó 
karosszékben. Ezután 
kezdetét veszi az ács
munka. Ütés, ütés után 
következik. A véső
szerű csőr hatalmas 
pörölycsapásaitól csak 
úgy visszhangzik az 
erdő. Szilánkosan hul
lik a fa, mélyül a lyuk 
s közeledik a nagy
szerű pillanat: a zsák
mány diadalmas meg- 
kaparintása. Ha kevés 
volt a zsákmány, vagy 
eredménytelen volt a 
nehéz munka, kez
dődik megint minden 
elölről.

Messzire hangzó kopácsolását bizonyára 
sokan hallották már az erdők csendjében. 
Éles, erős csőrét rendkívül erővel vágja a fa 
törzséhez s kitartó munkával nyitja meg az 
útat az élő kéreg alatt meghúzódó odvak, 
vagy a fát pusztító szarvasbogár- vagy cincér- 
lárvák által kirágott járatok felé. A rajta
kapott kártevőt hosszan kiölthető horgas 
nyelvével rántja ki.

Leggyakrabban a nagy tarka harkállyal 
találkozunk erdei sétáink során. A galamb
nagyságú különös alakú madárnak színezete 
valóban tarka : fekete, kékesszürke és fehér 
foltok tarkítják hátát és szárnyait, hasa 
azonban fehér s fejbúbja és farka alja vér
vörös. Csőre, mintegy 3 cm hosszú, kissé 
kúpos, rendkívül erőskávájú vágó-csőr. 
Lábai kúszólábak : az első és negyedik ujj 
hátrafelé, a második és harmadik előre áll. 
A karmok kissé ívesek, hegyesek.

Ü L A FÜGGŐLEGES FATÖRZSÖN.

Kúszó lábai segítségével könnyedén mo
zog a fák törzsén. Mindig alulról fölfelé 
halad s közben enyhe csavarvonalban körül
kerüli a törzset. Végigkopogtatja a fát, 
mint az orvos a beteg mellkast, s ahol alkal
mas helyet talál, ott nekigyűrközik a nehéz 
munkának. Mindenekelőtt kényelembe he

A táplálék megszerzése sem könnyű fel
adat, de még nehezebb a családi fészek 
kiépítése. Hosszas keresgélés után szemeli ki 
a harkálypár a fészeknek megfelelő fát s abba 
vágja bele tavasszal körtealakú fészekodvát. 
A fészek bejárata sza
bályos kerek lyuk, ak
kora, hogy egy harkály 
becsúszik rajta. Az odú 
alja pedig 20— 25 cm- 
rel mélyebben van a be
járat szintjénél. Ebben 
kelti ki 15— 16 nap alatt 
fejletlen kis fiókáit, me
lyeket a szülők nagy 
gonddal nevelnek fel.
A fészeképítés nehéz 
munka s nem egyszer 
féligkész állapotban ott
hagyják, ha valami kel
lemesebb helyet fedez
tek fel a maguk szá
mára. Az elhagyott, 
félbemaradt odvak köl- 
tőhelyül szolgálnak más 
odulakó hasznos mada
raknak. A  harkályok ez
zel a „nagyielkü“  mun
kájukkal közvetett hasz
not is hajtanak.



M IT ESZIK A HARKÁLY?

Vadászatát nehezen figyelhetjük meg, 
mert ha megközelítjük, gyanakvóan azonnal 
a törzs másik oldalára kúszik s onnan kuk
kant felénk. Ha nyomába szegődünk, me
gint csak a másik oldalra kúszik s igy csak 
kerget őzhetünk a fa körül, reménytelenül. 
Csak annyit figyelhetünk meg, hogy a 
kérgen mászó s a kéreg repedéseibe elbújó 
rovarokat, hangyákat, pókokat csipegeti fel 
előbb s aztán kezd neki a fatestben rejtőző 
élősködők kiszedegetéséhez. Étrendjéről pon
tos képet a gyomorvizsgálatokból kaptunk, 
így derült ki, hogy tápláléka : szúfél ék, fada
razsak, hernyók, orrmányosbogarak és cin- 
cérek lárvái. Télen lepkepeték, áttelelő bá
bok s növényi magvak kerülnek terítékre. 
Különös szeretettel fogyasztja a fenyő
magokat.

Régebben megtámadták a harkályt s azt 
mondták róla, hogy rongálja a fát. Sebeket 
ejt a kérgen, odvakat vág a fatestébe stb. 
Pontosabb megfigyelések azonban e vádakat 
alaptalanoknak minősítették. Kiderült, hogy 
csak odvas fába vájja fészkét s a farontó 
bogarak kiszedegetésével valóságos orvosi 
munkát végez. Haszna rendkívül nagy, 
ezért a madárvédelmi törvény védelem alá 
helyezi. Kárt legfeljebb télen a fenyőmagok 
elfogyasztásával csinál, de ez sem jelentős.

A TAR KAH ARK ÁLY ROKONSÁGA.

Az említett harkály mellett gyakran látjuk 
a mi erdeinkben a hozzá hasonló, de kisebb 
testű kis tarka harkályt. Fenyvesekben él 
inkább a nagyobb testű fekete harkály. Nem 
ritka a zöld harkály sem, ez főképpen vörös 
erdei'hangyákkal táplálkozik. Ez említett 
harkályok mindegyikének a tarkója élénk 
vérpiros színű.

A harkályok télen is nálunk maradnak s 
hasznos életmódjuk miatt védelemben és 
gondozásban részesítendők. Dr. H. Á .

At ítma hauámalt üvati feíkaítndíáitz

Európa legmagasabb tüzhányóhegye 
Szicília-szigetén, Catania tartományban, a 
tengerparton nyúlik égnek : a 3369 m magas 
Etna. 320 méter átmérőjű főkráterében 
télen több méter vastagságban hó ülepszik 
meg. A környék lakói érdekes módon hasz
nálják fel ipari célra az Etna havát. Vasta
gon betakarják vulkános eredetű hamu- 
réteggel, amely tudvalévőén igen rossz hő
vezető, s így konzerválják a havat. Nyáron 
aztán kibontják a hótakarót, tömböket 
fejtenek ki és zsákba rakva öszvérháton 
leszállítják Cataniába, ahol jég készítésére 
használják fel.

HÁROM 
RÖNTGENCSŐ

Ismeretes dolog, hogy az ibolyántúli 
sugarak nem keltenek a szemünkben fény
érzetet, de a fényképezésnél használt leme
zekre, filmekre hatnak, bizonyos anyagoknál 
fényvillódzást keltenek, a gázokat ionizálják, 
vagyis villamos-vezetöképessé teszik stb. 
De a fekete papírlapon már nem képesek 
áthatolni.

1895. év őszén Conrad Wilhelm Röntgen 
würtzburgi tanár felfedezte a róla elnevezett 
röntgensugarakat —  vagy ahogyan ő nevezte 
el azokat — , az X-sugarakat, amelyeknek 
alapvető tulajdonságai, hogy láthatatlanok, 
aki- az ibolyántúli sugarak, a fényképészeti 
lemezen kémiai elváltozást okoznak, a fluo
reszkáló anyagokat (báriumplatincianür, 
cinkszilikátvegyületek, káliumwolframatstb.) 
világításra késztetik, a levegőt és általában 
a gázokat ionizálják. De ezenfelül keresztül
hatolnak az át nem látszó testeken is, ami 
nem volna éppen meglepő, mert hiszen a 
közönséges elektromos sugarak is keresztül
hatolnak pl. a téglafalakon, de már egy 
fémlemez megállítja őket. A Röntgen- 
sugarak a fémlemezeken is többé-kevésbbé 
keresztülfúrják magukat; vannak olyan 
Röntgen-sugarak, amelyek több cm vastag 
réz- vagy vaslemezen könnyedén áthatolnak, 
ezek a kemény sugarak; azok pedig, amelyek 
csak deszkán, papíron, húson tudnak át
hatolni, azok a lágy sugarak. A nagy atom
súlyú fémek : az ólom, az arany, az ezüst, 
a platina, wolfram már komoly akadályt 
állítanak a Röntgen-sugarak útjába, ezeken 
a fémeken már nem tudnak olyan könnyen 
keresztülhatolni.

Hogy a gyógyászati alkalmazásán kívül 
még mi mindenre használhatók a Röntgen- 
sugarak. arra most nem térünk ki, mert 
azt az Élet és Tudomány már közölte a II. 
évf. 2. számában (54. old.). Ezúttal ennek 
a nagyjelentőségű felfedezésnek a törté
netét akarjuk ismertetni.

Előbb azonban az elektromosságnak a 
ritkított gázokban való kisüléséről kell 
egyetmást elmondani.

Vegyünk egy üvegcsövet, amelybe áram
vezető drótok —  elektródok —  vannak be
forrasztva és kössük össze ezeket a drótokat 
egy nagyfeszültségű áramot szolgáltató elek
tromos géppel, pl. szikrainduktorral. Amíg 
a csőben normális nyomású, vagy csak igen
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Eénárd kísérleteinél használt Crookes-esB (E =  üvegcső, amely a D 
cső útján légszivattyúval van összekötve. A z anád az A sárgarézből 
való henger, a katód a C alnmlnlumpálea, mely az anódból kiáll.

G --- az egész készüléket beborító fémbúra

kis mértékben ritkított levegő van, az elek
tromosság a két elektród aközött villámhoz 
hasonló kisülés alakjában egyenlítődik ki.
Ha azonban az üvegcsőben a levegőt lég
szivattyú segítségével megritkítjuk, akkor a 
villamos kisülés kiszélesedik és a csőben 
egyre jobban szélesedő fénysávot látunk.
A két elektród között mutatkozó fény- 
jelenségek ilyenkor nem egyformák. Az 
induktor pozitív sarkával összekötött áram
vezető drótból —  az anódból —  rózsaszínű 
fény indul ki és a negatív-elektród, vagyis 
a katód felé tart. Magát a katódot lilaszínű 
fényburok veszi körül és ezt a kétféle fényt 
sötét tér választja el egymástól. Amilyen 
mértékben fokozzuk a légritkítást, olyan 
mértékben terjed a katódot borító lilaszínű 
fényburok, ezzel szemben a pozitív fény 
egyre halványodik, végre teljesen eltűnik, 
a cső belseje sötét és csak a katódból lép 
ki vékony kékes sugárnyaláb, amely a katód 
felszínére merőleges irányban haladva, erős 
fluoreszkáló fényt gerjeszt ott, ahol a cső 
üvegfalába ütközik, úgyhogy az üveg ezen 
a helyen élénk zöld —  vagy ha a cső ólom
üvegből készült —  kékes fényben világit.
Mivel ez a negatív fény a katódból sugarak 
alakjában indul ki, ezeket a sugarakat katód- 
sugaraknak nevezték el és az a jellemző 
tulajdonságuk, hogy az anód helyzetétől 
függetlenül, a katód felszínére merőleges 
irányban terjednek.

Crookes angol fizikus kísér
letezett jól kiszivattyúzott 
csövekkel és a bennük kelet
kező katódsugarakat tanulmá
nyozta. Ezért nevezik a nagy 
légritkítású csöveket Crookes- 
csöveknek. Crookes kísérletei
ből azt következtette, hogy 
a testeknek egészen új, isme
retlen halmazállapotát fedez
te fel, amelyet sugárzó anyag
nak nevezett el. Crookes- 
nek ez az elmélete a fizikusok 
részéről sok ellenvéleménybe 
ütközött és újabb kísérletek 
alapján egészen más magya
rázatát adták a katódsugarak 
tüneményének. Ezek szerint 
a katódsugár a fényhez és a 
sugárzó hőhöz hasonlóan az 
éterben végbemenő hullámmoz
gás, amely akkor is bekövet
kezik, ha a súlyos anyag, 
azaz a gáz, lehetőleg el 

van távolitva. Crookes szerint a katód
sugarak légüres térben nem terjedhetnek. 
Azt kellett tehát kísérletileg kimutatni, hogy 
terjedhetnek-e a katódsugarak a légüres 
térben vagy nem ? Ennek a kérdésnek 
a kísérleti megoldása pedig abba a nehéz
ségbe ütközött, hogy az elérhető legnagyobb 
mértékű légritkítás esetén nem lehetett a 
csőben elektromos kisülést létrehozni és így 
katódsugarakat sem, tehát nem lehetett el
dönteni azt a kérdést, hogy szükséges-e a 
katódsugarak létrehozásához a levegő jelen
léte vagy sem ? Erre a kérdésre csakis úgy 
lehet megfelelni, ha a katódsugarakat sikerül 
kivezetni abból a térből, amelyben kelet
keztek. És erre a nehéz feladatra a magyar 
Lénárd Fülőp vállalkozott.

A  légrilkítaU totdalékesB. (B =  a toidalékcső, 
E =  az alumíniumlappal elzárt Crookes-cső, 
T  «  a toldalékcső vége, ahol a katádsugarak 

fényfoltot léksí tenok.)
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Lénárd is Crookes-csövet használt kísér
leteihez, de a két elektródon némi változ
tatást eszközölt. Az anód sárgarézből való 
henger, a katód pedig egy aluminiumpálca, 
amely a cső tengelyében az anódból kiáll. 
A két elekródot platinadróttal kötötte az 
áramforráshoz, az egész csövet pedig fém- 
burkolattal borította be, amelyet leföldelt. 
Már most az a kérdés, hogy hogyan jussanak 
ki a katódsugarak a Crookes csőből a szabad 
levegőre vagy a légüres térbe, ha jellemző 
tulajdonságuk éppen az, hogy üvegen, 
kvarcon és más olyan átlátszó anyagon, 
amelyen a közönséges fénysugarak könnye
dén áthatolhatnak, a katódsugarak nem 
képesek áthatolni ? Lénárd azonban korábbi 
kísérleteinél tapasztalta, hogy a katódsuga
rak igen vékony fémlemezeken áthatolnak 
és ezért az üvegcső végére, a katóddal szem
ben levő fémsüvegen egy 1.7 mm átmérőjű 
kis ablakot fúrt, amelyet rendkívül vékony 
(0.00265 mm) aluminiumlemezzel fedett be. 
Ezen a lemezen közönséges fény nem ment 
át, de a katódsugarak úgy átsétáltak rajta, 
mintha ott sem lett volna és az alumínium- 
ablakocska körül gyenge kékes színű fényt

a feltevést, hogy a katódsugarak az éterben 
végbemenő mozgások, mert a légritkított 
toldalék-üvegcsőben is világítottak.

Lénárd kísérleteiről az akkori szaklapok 
sokat Írtak és Röntgen is végig akarta csinálni 
ezeket a kísérleteket. Lénárd már korábban 
tapasztalta, hogy a katódsugarak útjába eső 
fluoreszkáló anyagok világítanak és ezt a 
tüneményt Röntgen báriump'atincianűrrel 
bevont ernyőn akarta előidézni. A kísérlet 
sikerült, a sötét szobában az ernyő szép 
ibolyaszínben világított, dacára annak, hogy 
a cső tökéletes fénytzáró burkolattal volt 
többszörösen is beburkolva, úgy hogy abból 
közönséges fény ki nem juthatott. Az ernyő 
2 méternyire állt a csőtől. Röntgen a kezét 
tartotta a cső és az ernyő közé, a katód
sugarak útjába és ekkor tapasztalta, hogy 
kezének árnyéka az ernyőn tisztán mutatja 
a kéz csontszerkezetét és az ujján levő 
aranygyűrűnek egészen sötét árnyékát. Te
hát bebizonyosodott, hogy ezek a sugarak 
minden ismert anyagon többé-kevésbbé át
hatolnak.

Röntgen felfedezése óta 53 év telt el és 
ezalatt az idő alatt úgy a Röntgen-gyógyá

szat, mint a Röntgen
fizika sok tökéletesíté
sen ment át. A R ö n t 
g e n - c s ö v e k  gyártását 
Európában eddig főleg a 
németországi Müller és 
a Siemens cégek, Hol
landiában pedig a Phi- 
lips-cég tartották a ke
zükben. A német gyárak 
a háborús károk és hiá
nyok következtében jó
formán teljesen kiestek.

árasztva, tovább is terjedtek a levegőben. 
De Lénárd azt is kimutatta, hogy a katód
sugarak a légüres térben is terjednek és 
pedig azzal, hogy a Crookes-csövet még egy 
másik üvegcsővel toldotta meg olyképpen, 
hogy a két üvegcsövet belülről az aluminium- 
ablak választotta el egymástól. Ebből a 
toldalékcsőből kiszivattyúzta a levegőt, az
után megindította a kisüléseket. A kelet
kező katódsugarak az aluminiumlemezen 
keresztülhatolva, bejutottak a toldalékcsőbe, 
mire a cső másik végén éles fényfoltok 
keletkeztek.

Lénárdnak ez a kísérlete tökéletesen meg
döntötte Crookesnek a sugárzó anyagról 
felállított elméletét és valószínűsítette azt

Az első, Magyarországban készült Röntgen- 
felvétel. (Eötvös Lóránt keze.)

Magyar gyártmányú 6 kW. Röntgencső
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a Philips-gyár pedig egyedül csak nehezen 
tudja a szükségletet kielégíteni. Ez pedig 
nagy baj volna a magyar Röntgen-laborató
riumokra és a készülékek gyártásával fog
lalkozó üzemekre nézve, ha —  éppen a 
közelmúltban —  meg nem indult volna 
nálunk is a Röntgen-csövek gyártása. 
Ennek az új és felette fontos iparágnak 
magyarországi úttörője Zala Ernő elektro- 
fizikus, aki több értékes szabadalmának kül
földi eladásával szerzett komoly tőkével 
fogott hozzá a Röntgen csövek gyártásának 
kikísérletezéséhez és ma már a gyártás is 
folyik a laboratóriumában. A Röntgen-cső
gyártás igen bonyolult művelet; egyesül 
benne az elektrofizika, a mechanika és a 
vacuumtechnika és, természetesen, hosszas 
gyakorlat és tapasztalatok szükségesek hozzá. 
De döntő fontosságú a nyersanyag is, főleg, 
ha annak külföldről való behozatala nehéz
ségekbe ütközik. Az új magyar Röntgen-cső 
üzem ezeken a nehézségeken is túltette 
magát : nem szorul idegen nyersanyagra, 
mindent itthon szerez meg. A Röntgen-cső 
gyártásának négy nagyon kritikus része 
van : a tökéletes és tartós gáztalanítás, a cső 
belső feltöltődése elleni védekezés, az anód- 
szerkezet és végül az úgynevezett fokuszálás, 
amitől a Röntgen-kép élessége függ. Az 
ezekkel kapcsolatos szabadalmakat néhány 
külföldi vállalat tartja a kezében, Zala Ernő 
azonban az egész csőkonstrukciót a saját 
szabadalma szerint készíti és ez nemcsak 
tökéletesen egyenértékű a külföldi készít
ményekével, hanem azokat a hivatalos szak
értői vélemények szerint sok tekintetben 
még túl is szárnyalja. A Röntgen-csöveket 
általában 72— 80 órán át szokták terhelés 
alatt megszakítás nélkül szivattyúzni, hogy 
a csövekben a szükséges légritkított tért 
előállíthassák. Zala eljárása szerint ez a 
művelet 9 óra alatt ugyanolyan hatásfokkal 
és ugyanolyan jól elvégezhető.

A hivatalos statisztika szerint az országos 
Röntgen-csőszükséglet nálunk új készülékbe 
napi egy cső, egy cső pedig a tönkrement 
csövek pótlására. Külföldi szállításra ugyan
csak napi egy cső kerülhet. Ez napi három 
cső, amit az új magyar Röntgen-csőüzem 
el is fog tudni készíteni. Jelenleg két típusú 
6 kW diagnosztikai csöveket készít, de 
rövidesen sor kerül a ventilcsövek és a 220 
kilovoltos csövek gyártására is. A magyar 
gyártmányú Röntgen-csövek —  amelyeket 
hivatalos és magánszakértők többszörösen 
felülvizsgáltak és kipróbáltak — , a szakértők 
egyöntetű megállapítása szerint teljesen 
egyenértékűek a legjobban bevált külföldi 
csövekkel. Emellett még mintegy 40 száza
lékkal olcsóbbak is.

Papp Béla

A keményítő a növények egyik tartalék
táplálóanyaga. Egyes növények keményítőt 
készítenek és elraktározzák, hogy a csira 
fejlődéséhez táplálóanyag álljon rendelke
zésre. Ilyen növények a gabonafélék : 
búza, rozs, árpa, kukorica stb.; a gumós 
növények, mint a burgonya, csicsóka. Más 
növények viszont, mint a forró égövi szágó- 
pálma, saját testük táplálására raktározzák 
el a keményítőt. A keményítő, amelyet 
jól ismerünk a háztartásból, egy egyszerű 
cukorból, a szőlőcukorból felépített bonyo
lult szerkezetű termék. Ha a keményítőt 
híg savakkal (kénsavval, sósavval) főzzük, 
akkor átalakul szőlőcukorrá : így gyártják 
a krumplicukrot, árpacukrot. A keményítő 
tehát igen értékes termék, amelynek mind 
az emberi táplálkozásban, mind a házi
állatok takarmányozásában nagy szerepe 
van. A sok keményítőt tartalmazó anyagok 
alkotják a takarmányok aránylag olcsó, erőt 
adó és hizlaló csoportját. Ilyenek a malom
ipar termékei, a békebeli nyolcas vagy 
vörös liszt, a búzakorpa, rozstakarmány
liszt, cirokkorpa, rizstakarmányliszt. (A kö
leshéj csakúgy, mint a rizshéj, teljesen ér
téktelen anyagok. Más növények viszont 
cukrot raktároznak el, ilyenek a répafélék.)

M i a keményítőtartalom?

A keményítőtartalom azt jelenti, hogy 
egy tápanyag, pl. liszt, egy takarmány, 
pl. korpa vagy egy keverék mennyi kemé
nyítőt tartalmaz %-ban kifejezve. A ke
ményítőérték viszont a takarmányok tápláló
értékének összehasonlítására szolgál. A ta
karmányok anyagait a kémiai összetétel 
fejezi ki. Ennek adatai a nedvességen (víz
tartalom) és a hamun kívül (takarmányok 
ásványi alkotórészei) a következők : a nyers 
fehérje, a nyers zsír (olaj), a nyers rost 
és a nitrogénmentes kivonható anyagok cso
portja, ahova a keményítő és a cukrok tar-
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toznak. Ezeknek a táplálóanyagoknak azon
ban csupán egy részét hasznosítja az állati 
szervezet, annyit, amennyit meg tud emész
teni és felszívni azokból. Ezt a szakembe
rek az állatokon végzett kihasználási vagy 
anyagcsere kísérletekkel állapítják meg az 
egyes takarmányokra vonatkozóan.

A keményítőérték.

Az így meghatározott emészthető tápláló
anyagoknak mindegyike hozzájárul, bár 
nem egyenlő mértékben, a keményítőérték 
növeléséhez. Ezt a múlt század második 
felében Kellner állapította meg, akinek mun
kálkodása a takarmányozás terén új kor
szakot jelentett, ő  vezette be a keményítő
érték fogalmát is. Ha egy állatnak csupán 
annyi takarmányt adunk, amennyi pihenő 
állapotban elegendő testsúlyának megtar
tására, akkor azt mondjuk, hogy az állatot 
fenntartó takarmányozásra fogjuk. Külön 
e célra szerkesztett készülékével meghatá
rozta szarvasmarhán, hogy ezen fenntartó 
takarmányon felül etetett termelő takar
mány mennyi testsúlygyarapodást létesített. 
Ezenfelül megállapltottta azt is, hogy a 
takarmányból mennyi hús, illetve testzsír 
keletkezett az állatban. Ezeket a vizsgála

tokat elvégezte a takarmányok egyes, már 
említett tápláló alkotórészeire is (fehérje, 
zsír, rost, keményítő, cukor) és pedig úgy, 

)hogy teljesen tiszta anyagokból indult ki. 
' így vegytiszta keményítővel végezve a kísér
letet, azt találta, hogy i kg megemésztett 
keményítőből 1/i kg testzsír keletkezett. 
Ezért a felsorolt bármely tápláló alkotó
részből annyit, amennyi ij l  kg testzsírt 
termel, r kg keményítőértékűnek nevezett 
el. Más szóval, a keményítőérték a zsír- 
termelőképesség négyszerese. Említettük, 
hogy a felsorolt emészthető tápláló alkotó
részekből nem egyenlő mennyiségben kelet
kezik testzsír, így
I kg emészhető keményí

tőből..............................  kb. 250 gramm
1 kg emészhető cukorból kb. 190 gramm 
1 kg emészhető rostból... kb. 250 gramm 
1 kg emészhető fehérjéből kb. 235 gramm 
1 kg emészhető zsírból

kb. 500— 600 gramm
testzsir keletkezik. Ezen adatok összegének 
négyszsrese adja egy takarmány keményítő
értékét. Ha egy takarmány, pl. a kukorica 
keményítőértéke 80, ez azt jelenti, hogy 
100 kg abból a kukoricából ugyanannyi 
testzsírt termel, mint 80 kg tiszta keményítő, 
annak ellenére, hogy keményítőtartalma 
ennél jóval kevesebb, mintegy 60— 65%. 
Azonban az így, számítással kiadódott 
keményítőérték nem egyezett mindig azzal 
az értékkel, amit a Kellner-féíe készülékkel 
közvetlenül határoztak meg. Valami körül
ménynek kellett közrejátszania, hogy az így, 
kísérleti úton megállapított keményítőérték 
a számítottnál kisebb lett egyes takarmá
nyoknál. Kellner további kutatásai során 
rájött arra, hogy ezt az eltérést a takarmá
nyok több-kevesebb nyersrost-tartalma 
okozza. Ezeket a rostos takarmányokat az 
állati szervezetnek felaprítással: rágással, 
kérődzéssel kell az emésztésre és felszívó
dásra alkalmassá tennie. Ez pedig belső 
munkavégzés, ami energiát használ el. Ezen
kívül a nyers rost a többi táplálóanyag 
emészthetőségét is rontja. Ez a körülmény

1 q napraforgóké] 1 q korpa 1 q kukorica 1 q préselt töpörtyű
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vezetett a hatékonyság fogalmához : vagyis 
minél kevesebb a rost egy takarmányban, 
általában annál nagyobb a hatékonysága, 
amit % -bán szoktak kifejezni. A kukorica, 
a takarmányliszt, az állati eredetű takarmá
nyok : a hüsliszt, a vérliszt teljes hatékony
ságú takarmányok, azt mondjuk, hogy 
hatékonyságuk 100. Viszont egy rétiszéna 
hatékonysága 75, ez azt jelenti, hogy a szá
mított keményítőértéknek csupán 75%-a, 
vagyis 0.75-tel való szorzata a tényleges 
érték. így az idejében vágott kukoricaszár 
hatékonysága 64, az elkésve behordotté 
csak 42.

A takarmány értéke?

A keményítőérték azonban egymagában 
nem jellemzi eleggé a takarmányok értékét. 
A fehérjék szerepe ugyanis a takarmányok
ban a többi alkotórészekétől lényegesen el
térő, különleges. A fehérjékre az állati 
szervezetnek azért van szüksége, mert az 
életműködés folytán elkopott, elhasználó
dott testállományt pótolnia kell. Még foko
zottabb mértékben van szüksége a fehér
jékre a növekedésben lévő állatoknak, első
sorban izomzatúk fejlesztésére. Hasonló
képpen a tejtermelő, illetőleg tojó állatok, 
valamint a gyapjútermelő és szőrmét adók
nak több fehérjére van szükségük. A fehér
jék minden élő lény, akár növény, akár 
állat, nélkülözhetetlen részei, mert a fehér
jék az élet hordozói. Maga az állati test 
nem képes fehérjét termelni, csupán más, 
idegen (növényi vagy állati) fehérjéket bont 
szét és alakítja át sajátjává. Ezzel szemben 
a növények szervetlen anyagokból, a levegő 
szénsavából, vízből és ásványi sókból (pl. 
salétrom) is tudnak fehérjéket felépíteni, 
amelyek azután az állati szervezetbe jutva, 
húsfehérjévé alakulnak át. Az állatok napi 
takarmányadagjának tehát egy bizonyos, 
legkevesebb mennyiségű fehérjét tartal
mazni kell, mert ezen alul hiába adunk 
meg minden egyéb takarmányalkotórészt : 
zsírt, cukrot, keményítőt, rostot és sót, 
az állat csakhamar legyengül. Ilyenkor 
ugyanis saját testének fehérjéit használja 
fel életműködéséhez, ami rövidesen az állat 
szervezetének teljes leromlásához vezet.

Mint láttuk, a fehérjéből is keletkezik 
testzsír, de aránylag kevés, és mivel a fehér
jék a legdrágább táplálóanyagok, nem volna 
érdemes fehérjével hizlalni az állatokat,

1 q szalma 1 q réll széna

nem tekintve azt, hogy az egyébkent is 
káros lenne az állatok egészségére. Ezért 
a fehérjékből csupán annyit adunk az 
állatnak, amennyire feltétlenül szüksége 
van. Hogy mennyi a fehérje egy takar
mányban, azt az ú. n. keményítőérték
aránnyal fejezzük ki. A fehérjéből adódó 
keményítőérték-részletet egységnek véve, 
szembeállítjuk a többi fehérjementes alkotó
rész (zsír, rost, keményítő, cukor) alkotta . 
keményítőéltékkel. Ha ez az aránylat 1 : 3, 
akkor azt mondjuk, hogy a keményítő
értékarány szűk, vagyis a takarmány sok 
fehérjét tartalmaz. Ilyen takarmányt adunk 
a fiatal fejlődő állatoknak : csikóknak, bor
júknak, süldőknek, csirkéknek. Kifejlődött, 
de tejet, tojást, szőrmét termelő állatok 
takarmányát úgy állítjuk össze, hogy az 
arány közepes, 1 : 5 ,  1 : 6  legyen. Viszont 
hízó sertések, tejelő tehenek, munkavégző 
állatok és juhok téli takarmányozására tág,
1 : 8, 1 : 10 arányú takarmányt használunk.

A fehérjék.
A fehérjék azonban egymás között nem 

egyenlő értékűek. Az állati eredetű fehérjék 
a mindenevő állatok takarmányozásában 
értékesebbek, mint a növényi eredetűek, 
mert olyan, részükre szükséges alkotórésze
ket is tartalmaznak, amelyek a növényi 
fehérjékből hiányoznak. Különbség van 
a takarmányok fehérjéi között abból a szem
pontból is, hogy eredetiek-e, mint pl. 
a legelő füveinek fehérjéi vagy pedig gyári 
hulladékokéi, amelyekben a gyártás folya
matának különböző behatásai : hevítés,
szárítás meglehetősen megváltoztatták a 
fehérjék természetes állapotát. Nem csupán 
az ilyen mesterséges befolyások, hanem a 
lekaszált fű szénává szárítása közben is 
romlik a fehérjék minősége, még akkor is, 
ha kedvező körülmények között, kifogás
talan módon sikerült a szénakészítés. Ter
mészetesen, sokkal rosszabb a helyzet, ha 
a szénát eső éri vagy hibás tárolás folytán 
befülled. Ilyenkor a fehérjék romlásnak 
vannak kitéve és elbomlanak. -

Mint láttuk, keményítőtartalom és kemé- 
nyltőérték hasonlóan hangzanak, de nagyon 
eltérő fogalmakat értünk alattuk. Gyakran 
össze is tévesztik a kettőt, ezért tartottuk 
érdemesnek, hogy a köztük lévő különbségre 
felhívjuk a figyelmet. Dóy„er Lajos

I q novemberi kukorlcnszár I q októberi kukorleaszár

10 ky 35 kp I ! kg 26 kg
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A REJTÉLYES
F E L H A

A repülés kérdése hosszú 
ideig szinte megoldhatatlannak 
látszott. Azt már korán tud
ták, hogy a levegőben mozgó 
testeket a levegő mozgásukban 
akadályozza. Ezt az akadályozó 
erőt ellenállásnak neveztük el. 
Az ellenállás haszontalan do
log, mondhatnám, a „család 
szégyene'1, amiről jobb nem 
beszélni, de, sajnos, mindig 
gondolni és számolni kell vele.

A repülés rajongóit állan
dóan ösztökélte valami, hogy 
megfejtsék a nagy titkot : mi
ként lehet a levegőt úgy fel
használni, hasznosítani, hogy 
az ember régi álma, a repülés, 
valóra váljon.

Először azt gondolták, csak 
a levegőnél könnyebb testek 
tudnak a levegőbe emelkedni, 
így született meg a léggömb, 
melyet a levegőnél könnyebb 
gázzal töltöttek meg. Ezek a 
szerkezetek, természetesen, a 
levegőbe emelkedtek. A ter
mészet az örök példaadó, azon
ban mást mutatott az ember
nek. Például a madarat. A 
madár nehezebb mint a levegő 
és mégis repül. S hol van a

madár méltóságteljes úszása 
a léggömb lebegésétől. Nos, 
kedves, olvasóim, fejtsük meg 
a rejtélyt együtt, talán így 
könnyebb lesz.

Nézzünk körül a természet

ben s tanuljunk tőle. Sétáljunk 
ki egy patak partjára s figyeljük 
meg a kanyargó vizet. Látjuk, 
hogy a patak egyik helyen 
szélesebb, másik helyen kes
kenyebb s érdekes : a víz a

2. ábra

levegőrészecskék pályáját, az 
úgynevezett áramlási vonala- 
önt ki. Pedig a széles meder
ben több víz fér el, mint a 
keskenyebbikben. Hogy fér 
el a szűk mederben is ugyanaz 
a vízmennyiség, mint ami a 
széles mederben volt ? Tud
juk a mindennapi életből, hogy 
a víz nem igen nyomható 
össze. Shogyas űk mederben 
mégsem önt ki a víz, annak oka 
az, hogy itt a víz gyorsabban 
folyik. Ezt a példát azért 
említettem, mert a víz áram
lását így könnyen meg tudjuk

széles helyről a szűkebb rész 
felé folyva, a szűk helyen nem 
tünk, próbáljuk utánozni ott
hon egy kísérlet elvégzésével. 
Vegyünk egy csodarabot, mely
nek eleje tágabb, mint a vége. 
(i. ábra.)

Belefújva a csőbe, a külön
böző keresztmetszeteken itt is 
egyenlő mennyiségű levegő 
áramlik keresztül s a szűkebb 
keresztmetszeten a levegő 
gyorsabban fog áramlani. A 
levelezőlapos kísérletünkből, 
melyet lapunk első számában 
írtunk le, tudjuk, hogy nagy
sebességnél a levegő nyomása 
kicsi. A két meghajlított leve
lezőlap is úgy fogható fel, 
mint egy változó keresztmet
szetű cső. Alkalmas eszközzel 
láthatóvá tehetjük az egyes

bán igen hasonló a levegőhöz.
Amit a patak partján Iái

kat. Az első ábrán jól látható,

4. ábra
hogy a tág keresztmetszetben 
az áramlási vonalak távolabb 
vannak egymástól, mint a szűk 
keresztmetszetben. Az eddig
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tapasztaltakból és eddigi kí
sérleteinkből egy igen fontos 
törvényszerűséget állapítha
tunk meg, nevezetesen : egy 
változó keresztmetszetű cső
ben, a cső különböző kereszt- 
metszetein keresztül, egyenlő 
idő alatt, egyenlő folyadék 
áramlik keresztül, a szűk ke
resztmetszetnél az áramlási vo
nalak közel vannak egymáshoz, 
a folyadék sebessége itt nagy, 
nyomása kicsi, a tág kereszt- 
metszetnél az áramlási vona
lak távol vannak egymástól, 
itt a folyadék sebessége kicsi, 
nyomása pedig nagy. Ennek 
a törvényszerűségnek felisme
résével a repülés titkát már 
meg is oldottuk.

5. ábra

A tudósok kezdetben jól sej
tették, hogy a madár repülése 
azért lehetséges, mert szár
nyának keresztmetszete saját
ságos alakot mutat. A madár 
szárnya hasonló egy meghaj
lított ívelt laphoz. Olyan, mint 
a meghajlított egyik levelező
lapunk, csak sokkal hosszabb.

Az első ábrán látható csövet 
kettévágva és egymástól el- 
távolitva, az áramlás képe az 
egyes részek mentén ugyan
olyan marad, mint kezdetben. 
Ha jól megnézzük az ábrát, 
láthatjuk, hogy a cső BC sza
kasza mentén kialakuló áram
lás megfelel egy ívelt lap felső 
részén kialakuló áramlásnak. 
A cső AB szakasza mentén 
történő áramlás azonos az 
ívelt lap alsó részén kialakult 
áramlással.

Helyezzünk egy ívelt lapot 
áramló levegőbe. (2. ábra.)

Az ívelt lap felett az áramlási 
vonalak egymáshoz közel van
nak, itt tehát a levegő sebes
sége nagy, nyomása kicsi, az 
alsó részén az áramlási vona
lak egymástól távolodnak, itt 
tehát az áramlás sebessége 
kicsi, a levegő nyomása nagy. 
Az ívelt lap felső részét a 
levegő fölfelé szívja, alsó részét 
pedig fölfelé nyomja.

A levegőnek ilyen formán 
jelentkező szívása és nyomása 
eredményezi aztán az úgy
nevezet felhajtóerőt. Mindjárt 
meg kell jegyeznünk, hogy a 
szívás adja a felhajtóerő túl
nyomó részét, a nyomás kisebb 
jelentőségű.

Az ívelt lapon nemcsak fel
hajtóerő, hanem ellenállás is 
keletkezik. A levegőrészek 
beleütközve az ívelt lapba, a 
lapot hátrafelé igyekszenk szo
rítani. A felhajtóerő fölfelé 
mutat és a lap felemelkedését 
szolgálja, az ellenállás pedig a 
lapot hátrafelé húzza, mozgá
sában akadályozza. Az ívelt 
laphoz hasonlít a repülőgép 
szárnya, csak sokkal vastagabb.

Kimondhatjuk tehát : ah
hoz, hogy a levegőnél nehezebb 
test a levegőbe emelkedhessen, 
repüljön, alkalmas alakú és 
keresztmetszetű felületének, 
úgynevezett szárnyának kell 
lennie, továbbá vagy a szárny
nak, vagy a levegőnek mozog
nia kell, mert csak így alakul
hat ki a megfelelő szívás és 
nyomás, ami a felhajtóerőt 
eredményezi.

A felhajtóerő megértéséhez 
végezzünk el még egy egyszerű 
kísérletet. A harmadik ábrán 
látható módon, készítsünk 
rajzlapból egy hengert, mely
nek hossza kb. 25 cm, átmérője 
5 cm, súlya kb. 35 gramm. 
A henger két végére ragasszunk 
köralakú lapokat. A hengerre 
tekerjünk fel egy szalagot, a 
szalag másik végét erősítsük 
hozzá egy léchez, majd a 
lécet a nyíl irányában rántsuk 
meg. Eredményképpen a hen
ger nem az asztalon fog gu
rulni, hanem a levegőbe emel
kedik. A magyarázat egyszerű. 
(3. ábra.)

Helyezzünk el egy hengert

áramló levegőben. (4. ábra). 
Ebben az esetben a henger 
felett és alatt az áramlás ha
sonló, tehát a hengerre ható 
nyomások kiegyenlítik egy
mást. Itt csak ellenállás kelet
kezik. A következő lépésünk 
az, hogy a hengert a nyugvó 
levegőben megforgatjuk. (5. 
ábra.) Itt a levegő rátapad a 
hengerre és körbe fog áram
lani, a henger körül. Itt is 
csak ellenállás keletkezik. Vé
gül a hengert forgassuk meg 
a 6. ábrán feltüntetett görbe 
nyíl értelmében, ugyanakkor 
bocsássunk a hengerre levegő- 
áramlatot. A henger által meg
forgatott levegő a henger felső 
részén a vízszintes áramlást

6. ábra

gyorsítani fogja, hiszen a két 
áramlás sebessége irányra meg
egyezik. Az alsó részen a se
besség csökkenni fog, mert a 
vízszintes áramlás és a kör
áramlás sebessége ütközik egy
mással és egymás hatását igyek
szik lerontani. Ezzel a kísér
lettel azt értük el, hogy a 
henger felső részén az áram
lást meggyorsítottuk, a levegő 
nyomását csökkentettük, az 
alsó részen az áramlás sebes
ségét csökkentettük, a levegő 
nyomását növeltük. A henger 
felső és alsó része közt nyomás- 
különbség lép fel, nevezete
sen felül nyomáscsökkenés, 
azaz, szívás, alul pedig túl
nyomás. A levegő a nyomás- 
különbséget igyekszik kiegyen
líteni és a nagyobb nyomású 
levegő a kisnyomás felé fogja 
nyomni a hengert. A henger 
felemelkedik.
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v íz s z in t e s  s o r o k

1. Az Élet és Tudomány teszi. 
15. Híres találmány. 16. Vissza: 
Olasz folyó. 17. Háromszögalakú 
csillagkép. 18. Malachang. 19. 
Ilyen gyémánt is van. 20. Hon
foglaláskor! néptörzs. 22. Tengeri 
állat. 23. . . Bence. 25. Vissza: 
Az elektrolitból a katódon kiváló 
részecske. 28 Orosz város. 30. 
Nagy görög bölcselő. 31. Az inga 
teszi (fölös ék.). 33. Némely 
esetben a név előtt szokott 
állani. 35. Ásvány. 36. Ra, re 
a németeknél. 38. Mássalhangzó 
fonetikusan. 39. Nátrium vegy
jele. 40. Isten szolgája. 42. Német 
bölcselő. 45. Kellemetlen kő. 
47. Az ólom vegyjele. 49. A böjti 
időszakban nincsenek. 50. Két 
szó: Becézett női név és szemé
lyesnévmás. 52. Amin mindenki 
szívesen vesz részt. 54. A feleség 
(névelővel). 56. A  szemhez tar
tozik (névelővel). 58. Finom 
mártás (Ék. h.). 59. Temesvár 
közelében lévő csatorna. 60. 
Parki. 61. Ü +  Csendes ki
sülésnél létesül. 62. Nem valódi. 
63. Vissza: A  nagyapa így szóra
koztatja unokáit. 64. Sír. 66. 
SZH. 67. Esemény. 69. Lithium 
(i-hiánnyal) +  kálium +  kén 
vegyjelei. 70. Ta adószó. 71. Egy 
nap. 73. Német vájjon. 74. Gép. 
76. Ideiegység. 77. Rendszerint 
az asztal felületének jelzője. 78. 
Sziget az Indiai-óceánban. 81. 
Orosz folyó. 83. Kettéhasad falu
siasán. 85. Hasonló magánhang
zók. 86. Vissza : A patakban van.

88. Még ma is használatos fegy
ver (névelővel). 89. Az ökrös
szekérhez tartozik. 91. . . .  ce
homo. 92. Autóalkatrész. 94. 
. .  . víz. 95. A levegőben van, 
(névelővel).

FÜGGŐLEGES SOROK

I. A világ leggyorsabb repülőgépe 
( L . : É. T. II. 19. sz.). 2. Vissza: 
Görög betű. 3. Be van csukva.
4. Gorög oszlopfajta (névelővel).
5. Az emelődaru része. 6. Lásd : 
függ. 2. 7. Két szó: Lakoma és 
körmöl. 8. A  ló testének egy része 
(névelővel, fölös ék.). 9. Minden 
férfinadrágon van. 10. Macska - 
kergető. 11. Ázsiai ország. *1* 
hiány. 12. Francia művészet. 13. 
Indiüatszó. 14. Fiatal szén. 20. 
Rekeszek. (Fölös ék.). 21. Népi
esen, keresgél. 24. Salak, söpredék. 
25. Kérdőszó. 26. Mázol. 27. Az 
emelő is az. 29. Orosz város. 
32. Sokaság. 34. Galvani apósa 
(Lásd: É. T . III. 8. sz.). 37. 
Á  bubospacsirta (Lásd : É. T.
II. 33— 34. sz.). 40. Széthúzó.
41. A  rovarok testének egyik 
része. 43. Vergilius legnagyobb, 
művének főhőse (Fölös ék.). 44. 
Hánya-veti, felvágós. 45. Elájul. 
46. Vissza: Segítségül jön-e?
48. Híres tudós a X V II. század
ban (I I I .  évf. 13. sz.). 49. Kis híd. 
51. Az arany is az. 53. Fél Géza. 
54. Vissza: határozó ragja. 55. 
Igen. 65. Becézett fiúnév. 67.
. . .  Fakó. 68. Érettségi.. . (betű
hiba). 70. Angol férfinév. 72.

Vissza: gyümölcs falun. 73. O. Z. 
E. 75. Régi fegyver mással
hangzói. 76. Vízinövény. 77. 
Acélöntési mód (Lásd : É. T. 
Évkönyve). 79. Veszélyes gáz. 
80. A  ruhanélküli. 82. Indiai 
istennő. 84. Bevetetlen föld (Fölös 
ék.). 86. ZLM. 87. Egerben is 
volt. 89. Após (Fölös ék.). 90. 
Minden árunak van (Vissza). 
92. Római pénz. 93. Elég ritka 
női név mássalhangzói. 95. Majd
nem baj. 96. Arzén vegyjele.

(Kovács Emil)
Beküldendő a rejtvényben sze

replő *I« betűk száma.
Megfejtési határidő: május 15. 

#

A II1 .8  keresztrejtvényünk he
lyes megfejtése: 31 drb „ I “ -betű, 
a középen lévő számrejtvény leg
felső sora : 52, 61, 70, 23, 32, 41, 
50, —  vagy ; 26, 51, 34, 59, 42, 
67 , 50.

Ezt a nehezebb rejtvényt a 228 
kísérletező közül csak 17-en fej
tették meg helyesen, közülük 
könyvet nyertek; Pethes Antal

?im. tan., Jászárokszállás, Kóczián 
stván, Ecsed, Takáts Lajos, Bp., 

Kőszegi Tivadar, Bp., Seres Zol
tán tanuló, Hódmezővásárhely, 
Lukács Ferenc tanuló, Sopron, 
Papp Géza, gimn. tanuló, Gyön-

fyös, Szomosy Jenő, Solymár, 
zabó Imre, Dorog, Tóth Gyula, 

gimn. tan., Bp., Deli István, Rá
kospalota, Szabó György, Csepel.
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