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A LEGNAGYOBB HALAK
—  A világ legnagyobb hala a bálna-cápa. —  Az 
édesvízi halak között legnagyobb az óriási 
tokhal. —  Egy nagytestű cápa,  a nagy mako 
5 —10 méter magasra tudja magát fölvetni a víz 
színe fölé. —

- A  halakkal foglalkozó tudósokhoz 
a közönség leggyakrabban azt a kér
dést intézi : m elyik a legnagyobb 
hal. Erre nem nehéz felelni, bár a 
a vizek mélyén a tudom ány sem 
áll olyan biztos adatok alapján, 
mint a szárazföldön. Annyit persze 
pontosan tud, hogy a legnagyobb 
hal a bálna-cápa és a sütkérező cápa. 
Ezek nagyságának meghatározásá
nál is gyakran csak a szerencsés vé
letlen, vagy a hozzáértők megbíz
ható becslései jöhetnek a tudom ány 
segítségére. Az eddigi tapasztalat 
azzal az eredménnyel járt, hogy 
megmértek egy bálna-cápát (Rhi- 
neodon typus), amelynek a hossza 
15 méter volt. Ennél nagyobb cápát 
soha eddig pontosan meg nem mér
tek. Szakértők becslései szerint a 
bálna-cápa elérheti a 20— 23 méter 
hosszúságot is, de ezek a becslések 
csak véletlen megfigyelések ered
ményei és tudjuk, hogy a szemmér
ték a halakra vonatkozólag nagyon 
csal. Régi szabály a halászok között, 
hogy minden hal nagyobbnak lát
szik, mint amekkora a valóságban. 
Sütkérező cápát (Cetorhinus maxi- 
mus) eddig még senki sem mért 
meg pontosan egyet sem. De meg
bízható megfigyelések szerint ez a 
cápa is megnőhet 12— 13 méter hosz- 
szúra. Tehát nagysága még a na
gyítani hajlandó szemmérték szerint 
sem vetekedik a bálna-cápáéval. 
A  tengerben élnek ezeknél nagyobb 
állatok a bálnák (cethalak) is, ame
lyeknek legnagyobb fajtái a 30 
méter hosszúságot is elérik. De a 
cetek nem halak, hanem emlősálla

tok  s így nem jöhetnek figyelembe, 
amikor a legnagyobb halakról be
szélünk.

A z édesvízi halfajták legnagyobb
ja i az a l i g á t o  r-h a 1 (Lepidoxeus 
spatula) a Mississippiben, a p i r a- 
r u c u (Arapaima gigas) az Am a
zon, az Orinoco folyam okban, az 
ó r i á s i  m a c s k a h a l  (Silurus 
glanis) a Dunában, az ó r i á s i  
t o k h a 1 (Acipenser huso) a Fe
kete-tengerben meg a Kaspi-tóban 
és a beléje ömlő folyókban. Mind a 
négy fa jtából óriási példányokat 
fogtak és mértek meg vagy marad
tak fenn róluk megbízható feljegy
zések. A  legnagyobb édesvízi halak 
versenyében a győztes az óriási tok
hal, mert az eddigi adatok szerint 
a Volgából 1912-ben olyan tokhalat 
fogtak ki, amelynek a hossza 4'65 
méter, súlya pedig 1021 kilogramm 
vo lt és 45 kilogramm ikrát találtak 
benne.

Amerika folyóiban is élnek tok
halak, de ezeknek hossza és súlya 
jóva l alatta marad az orosz folyók 
óriási tokhalainak. Amerikában a 
legnagyobb tokhalat a Columbia 
folyóból fogták ki 1912-ben. Ennek 
a hossza 4 ’15 méter, a súlya pedig 
586 kilogramm volt. Ikrája 56-6 kilo
grammot nyom ott, éppen annyit, 
mint a hal feje. Ugyancsak a Columbia 
folyóból fogtak ki egy nagy tok
halat 1917-ben. Ennek a hossza 
3 ’ 7 méter, a súlya 378 kilogramm 
volt. Ikrájának a súlya 9 kilogramm 
volt s kilogrammját 1 dollárért adták 
el. Az egész hal 150 dollárt jövedel
mezett a szerencsés halászoknak.
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Columbia egyik m ellékfolyójából, 
a Yakim a folyóból is kifogtak egy 
hatalmas tokhalat, amelynek hosz- 
sza 3-75 méter, a súlya pedig 364 
kilogramm volt. A délamerikai Fra- 
ser folyóból (Angol Columbia) két 
nagy tokhalat fogtak ki. A z egyik
nek hossza 3-45 méter, súlya 460

kilogramm, a másiknak hossza 4 mé
ter, súlya 312 kilogramm volt. A  
hosszabb tokhalak néha könnyebbek, 
mint a rövidebbek, mert a nősté
nyek általában súlyosabbak. Száj- 
hagyom ány szerint a Columbia 
folyóból 42 évvel azelőtt kifog
tak egy tokhalat, amelyet Csiká- 
góban állítottak ki közszemlére 
s állítólag 907 kilogramm volt a 
súlya.

Ezeket azonban mind fölülmúlja 
két oroszországi eset. Az egyikről 
csak fénykép maradt meg, de ennek

alapján meg lehet annyit állapítani, 
hogy a kifogott tokhal legalább 
4— 4’3 méter hosszú volt. A  másik
ról, amelyet 1912-ben fogtak a V ol
gából, már szólottunk. Ezt a halat 
hálóval fogták a newyorki Rom a- 
nov-kaviáregyesület vezetőjének, 
Flansennek a jelenlétében, akinek

a közlése szerint az óriási halban 
45 kilogramm ikrát találtak.

Bár elsősorban a halak nagysága 
érdekli az embereket, vannak sok
szor más különös tulajdonságai is, 
amelyek szintén figyelmet érdemel
nek. így  a világ legnagyobb halai, a 
nagytestű cápák között a m a k o -  
c á p a, hatalmas ugrásokkal szokta 
fölvetni magát a tenger vizéből, 
sokszor 5— 10 méter magasságra. 
H a horoggal elfogják, 5— 6-szor 
fölugrik a vízből. A  déli tengereken 
otthonos, különösen Uj-Zéland kö

1 *
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zelében tanyázik nagy számban. 
A bennszülöttek jó l ismerik s na
gyon félnek tőle. Mert veszedelmes 
tengeri rabló. Sokszor megzavarja 
a bennszülöttek halászását s szét
tépi kezdetleges hálóikat is. Nem 
vadásznak rájuk, inkább menekül
nek előle, amilyen gyorsan csak le

het. Eddig nem igen hitték el a 
bennszülötteknek, hogy ez a nagy
testű cápa fölveti magát a vízből, 
de az angol Grey Zane, aki U j-Zé- 
land közelében halászott rájuk, 
fényképfelvételeket, sőt m ozgófény
képfelvételeket is készített a nagy 
mako fölvetődéseiről. Ezek a felvé
telek igen nagy érdeklődést keltet
tek a halak életével foglalkozó tudó
sok körében. Vannak ugyan más 
nagy halak is, amelyek fölugranak 
a vízből, —  így a kardhal, liarpon, 
királyhal, —  de ezek fölvető

dés alkalmával erősen mozgatják 
testüket, farkukat, úszóikat. A 
nagy mako ellenben kifeszített 
testtel ugrik föl a vízből s könnye
dén, erőfeszítés nélkül lebeg a víz 
fölött, ami megkapó látvány. K ü
lönben is igen szép hal. Izmos teste 
felül sötétkék, alul fehér, igen erős

farkúszói vannak, sötét szemei su
gárzóan villognak, erős fogai igen 
veszedelmes fegyverek. Súlya 150 
■— 300 kilogramm közt van, de néha 
eléri a 400 kilogrammot is. Hosszú 
kötélen, erős vashoroggal halásszák, 
a horog vastagsága legalább 1 cen
timéter. A  falánk hal igen ravasz s 
ritkán harap belé a horogba. Ha 
mégis horogra kerül, hatalmas ugrá
sokkal dobja föl magát a vízből. 
Halászása veszedelmes, azt mond
ják van olyan veszedelmes, mint a 
tigrisvadászat.
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A GYORSREPÜLŐGÉP
—  A gyorsrepülőgép felényire rövidíti meg a repülés 
időtartamát. —  Sebességét nem erősebb motora, hanem 
törzsének és egyéb részeinek megfelelőbb alakja 
növeli meg. —

A  közlekedési eszközök történe
tében példátlan az a gyorsiramú fejlő
dés, amelyet a repülőgép az ame
rikai W  r i g h t-testvérek első sike
res próbálkozásai óta eltelt három 
évtized alatt megtett. A  hadirepülő
gépek ezreiről nem szólva, a polgári 
repülőgépek százai szántják állan-

gában messze túlszárnyalt minden 
eddigit. Valósággal világszenzáció 
volt, amikor az egyik ilyen gép közbe
eső leszállás nélkül 19 óra alatt tette 
meg a N ew -York és Los Angeles kö
zötti 4200 kilométeres utat, ami 
óránként 221 kilométernyi sebessé
get jelentett. A  következő években

A német Junkers-féle gyorsrepülőgép repülés közben, bevont íutó- 
szerkezettel.

dóan a levegőt és néhány évvel ez- 
előtt még elképzelhetetlennek és el
érhetetlennek tartott sebességükkel 
szinte megszüntetik a távolságokat 
országok és világrészek között.

A  nagyobb sebesség azonban nem
csak rekordot vagy időmegtakarí
tást, hanem egyúttal nagyobb biz
tonságot is jelent, mert minél na
gyobb a repülőgép sebessége, annál 
könnyebben birkózik meg a lég
áramlatokkal. A  repülőgép-szer
kesztők tehát minél nagyobb sebes
ség elérésére törekedtek s így szüle
tett meg a gyorsrepülőgép. Az első 
ilyen repülőgépet Amerikában 1928- 
ban építették meg s ez sebesség dol-

a gép méginkább tökéletesedett s 
erre valamennyi nagyobb repülőgép- 
gyár megkezdte a gyorsrepülőgépek 
építését.

Az első amerikai gyorsrepülő
gépeket a repülőgépforgalom szolgá
latába állították. De mert ezek a 
békés célokra szánt repülőgépek 
gyorsaság dolgában fölülmúlták a 
legjobb hadirepülőgépeket, hama
rosan felköltötték a katonai ható
ságok érdeklődését is. Az amerikai 
hadvezetőség sorra megvásárolta 
a gyorsrepülőgépeket, amelyeknek 
kezdetben még szilárd futószerkeze
tük volt, míg a későbbieket már úgy 
építették, hogy a futószerkezet repü
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lés közben a repülőgép testébe vissza
húzható legyen. Az újítás célja az 
volt, hogy a futószerkezet légellen
állását megszüntessék, ami a repülő
gép sebességének jelentékeny foko
zódásával járt.

A  gyorsrepülőgép nagyobb se
bességét ugyanis nem annyira m o
torjának, hanem inkább annak kö
szönheti, hogy nincsenek olyan ré
szei, amelyek légellenállását fölös
legesen megnagyobbítanák. Törzse 
az úgynevezett á r a m  v o n a l  
alakjában épül, vagy pedig hátrafelé 
egyre keskenyedik s hasonló alakot

Az első gyorsrepülőgépeket A m e
rika gépszerkesztői építették meg és 
helyezték forgalomba. Európában 
különösen a német repülőgépgyárak 
követték az amerikai példát. E gy
szerre két géptípussal lepték meg a 
világot és velük sorra megdöntötték 
az amerikai rekordokat. Egyikük, a 
H e i n k e  1-gyár gépe, sok tekintet
ben az amerikai gépekhez hasonló 
tervek szerint épült, mégpedig az úgy
nevezett vegyes építési mód szerint 
fából és fém ből, amivel szemben a 
J u n k e r  s-gyár gépének minden 
része fém ből van. Az előbbinek futó-

A Junkers-féle gyorsrepülőgép lebocsátott íutószerkezettel, indulás
előtt.

kaptak a szárny és kormányfelületek 
is. Az ilyenfajta repülőgépen tehát 
mindenütt tükörsima felületeket lá 
tunk, a legcsekélyebb kiemelkedések 
nélkül. Ablakpárkányoknak nyoma 
sincsen és még az ajtókilincseket is 
befelé nyom ható, de a síma felület
ből ki nem emelkedő fémlemezek 
helyettesítik. A  m otor fémhüvelybe 
van beépítve, amivel a légellenállás 
lényegesen csökkent, sőt újabban 
ugyanebből a célból a m otor át
mérőjét is a lehetőség szerint csök
kentik. A  gyorsrepülőgép szárny
felületeinek nincsenek, mint a más
fajtarepülőgépeknek külső támasztó- 
rúdjai, mert repülés közben ezek 
is fölöslegesen szaporítanák a gép 
légellenállását a sebesség rovására.

szerkezete is olyan, mint az amerikai 
gépeké : repülés közben oldalirány
ban csappantható föl a repülőgép 
testébe, míg a Junkers-gép futószer
kezetét függőleges irányban lehet a 
gép testébe visszahúzni s repülés 
közben csak a futókerekek gumi
abroncsa áll ki. A  gép törzse és 
szárnyfelülete a Heinkel-gépnél is 
teljesen síma fémlemezzel van b o 
rítva, motorja 630 lóerejű és a 3 fő 
nyi személyzeten kívül 4 utas szál
lítására van berendezve. A  Junkers- 
gép m otorja 525 lóerejű, személy
zete 2 főből áll, de ezzel szemben 6 
utast szállíthat.

A  német gyorsrepülőgépek abban 
is felülmúlják az amerikaiakat, hogy 
rádióállomásuk is van, ami a repülés
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biztonsága szem pontjából megbe
csülhetetlenül fontos, mert állandó 
összeköttetést tarthatnak fenn útvo
naluk időjelző állomásaival s min
denkor a beérkezett időjárási jelen
tések szerint irányíthatják útjukat 
és idejekorán kitérhetnek a fenye
gető viharfelhők elől.

Az eddig használt repülőgépek 
közepes sebessége a legritkább eset
ben haladta meg óránként a 160—  
170 kilométert, míg a Heinkel-féle 
gyorsrepülőgép 348 kilométeres 
óránkénti középsebességgel felé- 
nyivel megrövidíti a repülés idő
tartamát. Berlinből Róm ába 4 és 
egynegyedóra alatt, Londonba pe
dig negyedfél óra alatt repülnek.

Kedvező körülmények között se
bességük még fokozható és ilyenkor 
370 kilométeres óránkénti sebessé
get is elérhetnek. A  Junkers-gépek 
sebessége valam ivel csekélyebb : 
óránként mintegy 270 kilométer.

A  gyorsrepülőgépekben az utas
fülke méretei a hely- és súlymegta
karítás céljából valam ivel szűkebbre 
vannak szabva a megszokottnál. 
Belsejük leginkább a nagyobb túra
autók belsejére emlékeztet, azzal 
a különbséggel mégis, hogy vala
mivel magasabb. A  gyorsrepülőgép 
utasai előtt azonban az utazás gyor
sasága a főcél, amelynek kedvéért 
a nagyobb kényelemről is szívesen 
lemondanak.

SZIÁM
—  A sárga köpenyek országa. —  Körülbelül akkora, 
mint a békebeli Magyarország s 12 millió lakója 
van. —  Fővárosa, Bangkok. —  A sárgaköpenyes 
buddhista papok. —

feziám  320 ezer négyszögkilomé
ter területével akkora, mint Ma
gyarország volt a világháború előtt. 
A  nagy ázsiai országok, Hátsóindia 
és Kína közé ékelődve azonban 
parányi, törpe országnak látszik. 
Kétségtelen, hogy ez az ország a 
maga 12 m illió lakójával jelentékte
len az ázsiai országok között, de 
mégis megérdemli érdeklődésünket, 
mert Japán kivételével egyetlen 
ázsiai ország sem tanult annyit 
Európától, mint Sziám. Az ural
kodócsalád is híve az európai mű
veltség átültetésének, de a keleti 
szokások, a keleti szellem sérelme 
nélkül. íg y  aztán főleg a főváros, 
kelet és nyugat keveredése : az ut
cákon az autók mellett ökörfogatok 
és elefántok cammognak, a közleke
dési rendőr nem egyszer megállítja

a forgalmat, hogy áteresszen valami 
középkori ruhákban pompázó vallá
sos díszmenetet s a modern kórhá
zaknál sokan többre becsülik még 
ma is a rinocerosz-szarvból, kígyó
epéből s más különös anyagokból 
főzött varázsitalokat.

Saját nyelvükön Muang Thai az 
ország neve, ami szabad országot 
jelent. Ennek a névnek azonban 
nem sok értelme volt különösen a 
múltban, mert a rabszolgaságot 
csak néhány évtizede törölték el s 
az ország a legújabb időkig az ural
kodócsalád korlátlan uralma alatt 
állott. Csak két év óta kapott 
Sziám alkotmányt. A  név legföl
jebb azt jelölhette, hogy azon tör
zsek közül, amelyek északról Ázsia 
déli részeibe sodródtak, egyedül a 
sziámiaknak sikerült független or
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szágot alapítani. Valószínű, hogy 
ezek a törzsek az 5. században 
Kínából jöttek  s a kínai műveltsé
get hozták magukkal. Nyelvük is 
rokon a kínaival, egytagú szavak
ból áll s ugyanazon szó különböző 
jelentése a szó hangsúlyától függ. 
A term ékeny országot nyugati és 
keleti szomszédai többször megtá
madták, de végül is Sziámnak sike
rült megőrizni függetlenségét. Tör
ténetében inkább csak a trónért 
v ívott belső harcok, a palotaforra
dalmak jelentenek bonyodalm akat. 
1767-ben történt, hogy nyugatról 
erős támadás érte Sziámot, a bur- 
maiak elfoglalták a régi fővárost, 
Ayudhya-t és az ország nagy ré
szét. E gy sziámi tábornok azonban 
visszafoglalta az ország déli részét. 
Később vallásos őrjöngés áldozata 
lett, helyét másik tábornok foglalta 
el, aki aztán fölvette az I. R á m a  
nevet s tőle származik a máig ural
kodó Chakri uralkodócsalád. Ö ala
pította 150 év előtt az új fővárost 
is, Bangkok-ot az ország legnagyobb 
folyója , a Menam partján s közel a 
tengerhez. E zt a 600 ezer lakosú 
fővárost Kelet Velencéjének is ne
vezik, mert régebben a folyó maga 
alkotta a főutcáját, a mellékutakat 
pedig a belevezető csatornák. Ma 
azonban már rendes utcái vannak 
2— 3 emeletes épületekkel. Terüle
tének egyötödét 300 tem plom a fog 
lalja el. Sziám tiszta buddhista or
szág s a király a legfőbb papja. 
A z egész országban 16.500 —  köztük 
sok remek, régi —  tem plom  van, a 
buddhista papok száma pedig 127 
ezer. Tulajdonképen m ajd minden 
jobb családból való sziámi férfi 
előbb-utóbb pap lesz, kolostorba 
vonul, hogy ott erkölcsi kiképzésben 
részesüljön. Aránylag csak kevesen 
maradnak végleg papok. A  kolosto
rokban ezrével tanyáznak ezek az 
ifjak. Valamennyien sárga köpenyt 
viselnek s ezért Sziámot a sárga kö
penyek országának is szokás ne
vezni. A  papok minden reggel kol
dulva gyűjtik össze napi táplálé

kukat. Kis rizst mindenki szívesen 
ad nekik, mert ez erényes cselekedet
nek számít, amint a papok kol
dulása is erényt, az alázatosság eré
nyét jelenti. A  fővárosban reggelen- 
kint 5 perc leforgása alatt 70-—80 
kolduló pappal is találkozik az 
ember.

A  sziámi kalendáriumban sok az 
ünnep s ezeket ősi szertartások sze
rint ünnepük meg. A  fő ünnepeken 
a király meglátogatja a tem plo
m okat, amikor ajándékokat ad a 
papoknak. Ezeken a napokon ünnepi 
díszt ölt Bangkok. A  király az egyik 
napon autón jelenik meg, másik na
pon kocsin, kékruhás, dárdavivő 
apródoktól körülvéve, harmadikon 
gazdagon aranyozott gyaloghintón, 
amelyet vörösruhás apródok visz
nek. A  vízi ünnepélyen aranyozott 
bárkán vesz részt. A  nép, amely 
ilyenkor messziről gyűl össze a fővá 
rosban, teljes királyi pompájában 
akarja látni uralkodóját és főpapját.

Sziám legtermékenyebb része a 
fővárost körülfogó nagy síkság, 
amely az ország területének negyed
része. Ami Egyiptom nak a Nílus, az 
ennek a vidéknek a Menam és mel
lékfolyói. Az esős évszakban meg
áradnak, kilépnek medrükből, nagy 
területeket elöntenek s termékenyítő 
iszapot hagynak maguk után. Ezen 
az alföldön az egész lakosság rizster
meléssel foglalkozik. Sziám egész ki
vitelének kétharmada rizs. A  rizs a 
főtápláléka itt embernek, állatnak 
egyaránt. A  fővárosban a fo lyó men
tén 80 rizsmalom van. A  rizzsel 
való mezei munkákat a fővárosban 
állami ünnepéllyel nyitják meg, 
amelyen a király is résztvesz. A  föld 
művelésügyi miniszter középkori öl
tözetben maga tartja az ekeszarvát, 
az ekét két felcifrázott ökör húzza s 
előtte a papok szenteltvízzel hintik 
meg a földet. Az első rizsszemeket az 
udvarhölgyek vetik el. Az ünnepély 
után aztán a nézők megrohanják a 
földet, hogy egypár rizsszemet ka
parintsanak, mert az a babona járja 
köztük, hogy az ilyen rizsszem jó
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termést hoz annak, aki földjébe el
veti.

Sziám keleti része 100— 200 méter 
magas, hegyektől övezett fennsík. 
Hat hónapon nagy a szárazság, a 
következő hat hónapon át pedig 
folyton esik az eső, ami az utakat 
járhatatlanokká teszi. Az élet itt

viszonyok közt az itteni bányákból 
évenkint 9 millió dollár értékű ércet 
vittek külföldre. Sziám északnyu
gati része szintén erdős, sok értékes 
fát, köztük a kitűnő teák- (tik) fát 
szolgáltatja, amelynek a kitermelé
sére nagy vállalatok alakulnak. 
Ezekből az erdőkből évenkint körül-

Csulalongkom király építette ezt a bangkoki templomot, amely mindenben ragaszko
dik a sziámi építészet hagyományaihoz, de falai carrarai m árványból valók.

nehéz. Csak az erdők adnak értékes 
faanyagot. Ellenben termékeny a 
déli tengerparti vidék s erdős, dom
bos völgyeiben kávét, pam utot, do
hányt, kendert és sokféle forróégövi 
gyüm ölcsöt termelnek. Drágakőbá
nyáiban rubint, zafírt bányász
nak. Sziám legdélibb részén, a 
Maláj-félszigeten, ahol mindinkább 
sötétbőrű maláji lakosság van több 
ségben, főleg ónt bányásznak s 
gumit termelnek. Rendes gazdasági

belül 100 ezer teak-törzset tutajoz- 
nak a folyókon Bangkokba, 23 ezret 
Burmába, 8 ezret a Mekong folyón 
Indokínába. Ez a fa a legkitűnőbb 
hajóépítő anyag. Nagyon kemény, 
de amellett könnyen feldolgozható. 
Tartósabb a tölgyfánál s Európában 
hajóépítésen kívül vasúti kocsik ké
szítésénél is felhasználják.

Sziám történetében s fejlődésében 
igen jelentős volt C s u l a l o n g -  
k o r n király 42 éves uralkodása,
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aki európai nevelésben részesült s az 
európai kultúrát erőteljesen terjesz
tette országában : az országot kerü
letekre osztotta, rendezte az igazság
szolgáltatást, utakat, vasutakat épít
tetett s postahivatalokat állított föl. 
Mostani uralkodója, Prajadlupok 
király, aki a repülés ügye iránt is 
erősen érdeklődik s aki néhány h ó
nappal ezelőtt európai kőrútján 
Budapestre is ellátogatott. Az ipar

fejletlen még Sziámbán, de a keres
kedelem eléggé virágzik s a városok
ban nagyrészt a kínaiak kezében 
van. A  kínai kereskedők annyira 
elszaporodtak az országban, hogy 
bevándorlásukat ma már nagy adók
kal igyekeznek nehezíteni. Sziám 
fejlődésére jellemző, hogy a népok
tatás kötelező. Bangkokban népes 
egyeteme és külön orvosi főiskolája 
van.

A MÁJ 
TITOKZATOS GYÓGYlTÓEREJE

—  A vészes kevésvérűség gyógyítása. —  A félel
mes betegség oka a vörös csontvelő vérképző 
munkájának megbénulása. —  Előidézésében része 
van a gyomorfal ismeretlen természetű megbetegedé
sének is. —

A máj az emberi szervezet leg
nagyobb mirigye. Súlya megha
ladja a másfél kilogrammot s a 
mellüreget a hasüregtől elválasztó 
rekeszizom alatt, az utóbbinak job b 
oldali felső szögletében foglal he
lyet. Váladékát, az epét a bélcsa
tornába önti, ahol a táplálék zsira
dékanyagait fölszívó dásra alkalmas 
szappanszerű vegyületekké alakítja 
át. Azonkívül a vérbe felszívódott 
mérgek javarészét magábagyüjti és 
közöm bösíti, sejtjeiben pedig a táp 
lálékfölösleget a keményítő rokon
ságába tartozó g l i k o g é n  nevű 
vegyület alakjában elraktározza. 
Némely állat máját ősidők óta táp
láléknak használják, s tudomásunk 
van arról, hogy a régi egyiptom iak 
több ezer év előtt ismerték már 
gyógyító hatását, mintegy tíz év 
óta pedig, mint a v é s z e s  k e v é s 
v é r ű s é g  nevű veszedelmes be
tegség gyógyszere vonult be az 
orvostudományba.

A  vészes kevésvérűség ellen al
kalmazott májkúra fölfedezésének 
dicsősége M i n ő t  bostoni orvos 
nevéhez fűződik. A  fiatal orvos 
figyelme kezdettől fogva a félelme
tes és okaiban ismeretlen vészes 
kevésvérűség felé fordult s azon 
gondolkozott, miképen állíthatná 
meg betegei vörös-vérsejtjeinek fel
tartóztathatatlan pusztulását.

A  félelmes betegség okáról addig 
annyit tudott az orvostudom ány, 
hogy a vér legfontosabb részei, a 
vörös-vér sejteket készítő szervek, 
tehát elsősorban a vörös csontvelő 
működése körül van valami hiba. 
Valamilyen okból elveszítette azt 
a képességét, hogy az elpusztultak 
helyett friss vérsejteket készíthes
sen, aminek következtében számuk 
állandóan csökkent a beteg vérében.

Egyízben M i n ő t  azt olvasta a 
kezébe került egyik orvosi szaklap
ban, hogy a m ájjal táplált kísérleti 
patkányok rendkívül gyorsan nö
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vekednek. Összefüggést keresett hát 
az állatok gyorsabb növekedése és 
a táplálásukra használt májnak a 
vérsejtek képződését előm ozdító ha
tása között. Nem sokkal ezután 
másik szakmunkában arról olva
sott, hogy egy csaknem teljesen el
vérzett kutyát nagyobb mennyiségű 
májtáplálékkal sikerült rövid  idő 
alatt lábraállítani. Most már nem 
kételkedett többé föltevése helyes-

ban s M u r p h y  nevű klinikai 
orvostársát kérte meg, hogy m áj
kúráját kórházi betegein próbálja 
ki. A  próba itt is fényes eredmény
nyel járt s M i n ő t  most már 
1925-ben elérkezettnek látta az 
időt, hogy fölfedezésével a nyilvá
nosság elé álljon. Azóta a vészes 
kevésvérűség gyógyításának új 
m ódja gyorsan elterjedt s a betegek 
százait mentette meg a biztos halál-

Egészséges ember vére a mikroszkóp alatt.

ségében és vészes kevésvérűségben 
szenvedő betegeinél is m egpróbál
kozott a májkúrával. Naponként 
negyedfontnyi m ájat rendelt nekik 
és már rövid idő múlva csodálatos 
hatást tapasztalt. A  betegek viasz
sárga bőrére visszatért a rózsás pír, 
étvágyuk m egjött, nyelvük állandó 
égése és kisebesedése —  az előre
haladott kevésvérűség legbiztosabb 
kór jele —  mintegy varázsütésre, 
teljesen megszűnt. M ikroszkóp alatt 
a vörös-vérsejtek számának állandó 
gyarapodását is megállapította.

M i n ő t  túlzott lelkiismeretessé
gében még ekkor sem bízott magá

tól. A  gyógyítóm ódnak kezdetben 
m egvolt az a fogyatékossága, hogy 
a betegek hamarosan m egundorod
tak a napról-napra eléjük adott 
nyers m ájtól, sikerült azonban ezt 
a nehézséget is elhárítani azáltal, 
hogy máj helyett májkivonat ada
golására tértek át. Az ilyen májki
vonat 2 köbcentiméterjének hatása 
félkilogrammnyi májéval ér föl s 
sürgős szükség esetén befecskende
zés (injekció) alakjában is alkalmaz
ható, sőt újabban kényelmesen ada
golható pirulák vagy tabletták 
alakjában is forgalomba került.

A  májkúra sikere után közelálló
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nak látszott az a föltevés, hogy 
más betegségek gyógyításában is 
értékes szolgálatokat tehet. íg y  
igen beválik a kevésvérűség eny
hébb esetei (sápkór), nemkülönben 
a s z é n a l á z  és a Basedow-kór 
nevű gyakori betegség ellen is. 
Jótékony hatását tapasztalták to 
vábbá az e s t e l i - v a k s á g  (far
kas-sötétség), valamint az úgyne
vezett h e g y i - b e t e g s é  g ese-

gasságban a levegő oxigéntartalma 
jóval csekélyebb, mint az alsó le
vegőrétegekben és így a vörös-vér- 
sejteknek a vérben rendes körül
mények között található mennyisége 
nem elegendő a szervezet oxigén
szükségletének biztosítására. Az 
oxigén-ínség következtében tehát 
beáll a hegyibetegség, amelynek 
megelőzésére újabban májkészítmé
nyeket rendelnek a magas hegyi

Vészes kevésvérűségben szenvedő beteg vére 
a m ikroszkóp alatt a vörösvérsejtek erős 

megfogyatkozását mutatja.

teiben is. Az utóbbi a magas hegy
vidékek lakóit gyötri és leginkább 
lélegzési nehézségekben, idegesség
ben, álmatlanságban nyilvánul. A  
betegség természete nyomban ért
hetővé válik, ha meggondoljuk, 
hogy a vörös-vérsejtek tartják fenn 
a szervezet gázcseréjét : az oxigén 
fölvételét és egyben a szénsav 
(széndioxid) kiválasztását. Az oxi
gén a szervezetben végbemenő 
lassú égéshez nélkülözhetetlen, a 
széndioxid pedig ennek az oxidá
ciós folyamatnak ártalmas égéster
méke s a szervezetben maradva, 
ezt halálra mérgezné. Nagyobb ma

túrákra indulóknak. A  májkészít
mény hatására a vörös-vérsejtek 
száma idejekorán megszaporodik és 
a magaslati levegő csekélyebb oxi
géntartalmából is kellő oxigénmeny- 
nyiséghez juttatja a szervezetet.

A  máj csodahatású alkotórészé
nek közelebbi természetét a tudo
mány éppen úgy nem ismeri, mint 
azt az okot, amely a vészes kevés
vérűség esetében a vörös csontvelő 
működését megbénítja. Azt azon
ban már régebben tapasztalták, 
hogy a csontvelő megbetegedésével 
együtt a beteg gyomorműködésé
ben is súlyos zavarok állnak be.
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Nagyon valószínűnek látszik tehát 
az a föltevés, hogy az egészséges 
gyom or nyálkahártyája valam i 
olyan hatóanyagot termel, amely 
a véráram útján a vörös csontvelőt 
állandóan friss vörös-vérsejtek ké
szítésére serkenti. Abban az eset
ben, ha a gyom or nyálkahártyája 
valamiféle kóros folyam at következ
tében beszünteti a szükséges ható
anyag termelését, a csontvelő is 
beszünteti a működését s előáll a 
vészes kevésvérűség.

A  vészes kevésvérűség újabb 
gyógym ódjával kapcsolatban szer
zett orvosi tapasztalatok arra val
lanak, hogy a májnak és a gyomor

nyálkahártyájának egyéb, eddig is
meretlen hatóanyagai is vannak, 
így  a tengeri nyúl gyom rából sike
rült bizonyosfajta gombamérgezé
sek ellen orvosszert készíteni s 
hitelt érdemlő adatok szerint Dél- 
Amerikának az orvostudományban 
meglehetősen jártas indián népei a 
házityúk zúzájának belső, ráncos 
bevonatából, a gyom or- és bélbe
tegségek, nemkülönben a vérhas 
ellen is, hatásos gyógyszert készíte
nek. Megszárítják és porrátörik a 
zúza belső rétegét s az ilym ódon 
nyert barnaszínű port s a n t o  r e 
m e  d i o (magyarul : szent orvos
szer) néven nagy becsben tartják.

A N AGYVÁRO SO K IVÓVIZE
—  A városi vízvezetékek vize legtöbbször tisztításra 
és csírátlanításra szorul. —  A klórozás és ózonnal 
való kezelés. —  A katadin-eljárás. —  Csírátlanítás 
ibolyántúli sugarakkal. —

A
nagyvárosok közegészségügyi 

állapota igen nagy részben függ a 
lakosságnak egészséges ivóvízzel 
való ellátásától. Akárhányszor meg
történt már, hogy a baktérium
csirákkal fertőzött ivóvíz pusztító 
járványokat okozott. Példa reá az 
a kolerajárvány, amely néhány év 
előtt Hamburgban ütötte föl a 
fejét s. amelyet csak nagy erőfeszí
téssel tudtak megfékezni.

A vízvezetéki víz tisztasága első
sorban annak eredetétől függ. A  
magasabban fekvő hegyiforrások
ból elvezetett víz csiramentessége 
a legtöbb esetben teljesen kifogásta
lannak mondható. Hasonlóképen a jó l 
szűrő talajrétegekbe mélyített kutak 
vize is (ilyen a budapesti vízvezeték 
vize), ha vizet át nem bocsátó 
agyagrétegekkel a tisztátlan felső
vizek —■ folyó és állóvíz —  hozzá-

keveredésétől megvédik. A  legtöbb 
nagyváros közelében azonban sem 
bővizű hegyiforrás, sem nagyobb 
kutak ásására alkalmas talaj nincs. 
Ilyenkor a városi vízvezeték táp
lálására csak a legközelebbi folyó, 
tó vagy mesterséges vízgyűjtő me
dence vizét lehet fölhasználni. 
Ezeknek vize azonban mindenkor 
alapos tisztításra és csírátlanításra 
szorul.

A  vízvezetéki v íz  tisztításának 
legegyszerűbb m ódja a hom ok- és 
kavicsrétegeken való átszűrés. A 
szűrőmedencébe vezetett vízben a 
baktériumcsirák száma köbcenti
méterenként nem ritkán a 10— 20 
ezret is eléri, míg szűrés után szá
muk 100-nál is kevesebbre csökken. 
Az ilyen ivóvíz az egészség szem
pontjából már teljesen kifogásta
lannak tekinthető.
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Erősebben szennyezett vizeknél 
azonban a tisztításnak ez a módja 
nem kielégítő s ilyenkor a csírátla
nítás más módszereihez kell folya
modni. Legrégibb közülök a k l ó 
r o z  á s, ami abban áll, hogy a 
vízbe gázalakú vagy cseppfolyósí
tott klórt vezetnek, ahol az köny- 
nyen bom ló klórvegyületekké ala
kul. A  fölbomlásukkor fölszabaduló 
oxigén aztán elpusztítja a baktérium
csirákat. A  klór egyenletes adago
lását külön gépszerkezet végzi, ne
hogy kelleténél nagyobb mennyi
ségű klór kerüljön a vízbe, amely 
ebben az esetben kellemetlen klór- 
szagúvá válnék.

K lór helyett újabban inkább 
könnyen bom ló klórvegyületeket 
használnak a vízvezetéki víz klóro
zására. Ilyen többek között a min
dennapi életben is gyakran hasz
nált k l ó r m é s z .  Ennek azonban 
az a hibája, hogy különösen meleg 
időben, már használat előtt bom 
lásnak indul, a vízmedencében pe
dig tekintélyes mennyiségű mész- 
iszapot hagy maga után, amelynek 
állandó eltávolítása sok munkát ad. 
Gyakran megtörténik, hogy a víz a 
csőhálózatba is magával sodorja a 
finomabb mésziszapot, amely azután 
a vezetékben dugulásokat okozhat.

A  klórmésznél jobban beválik erre 
a célra a klórnak n a t r i u m h i -  
p o k l o r i t  néven ismeretes ve- 
gyülete, amely zöldessárga színű 
folyadék alakjában kerül forgalomba 
és literenként belőle mintegy 150—  
160 gramm klór válik szabaddá. 
Hozzá hasonló hatása van a k 1 o - 
r a m i n  nevű vegyületnek is, na- 
gyobbarányú fölhasználását azon
ban meglehetősen magas ára aka
dályozza. Tabletták alakjában is 
forgalomba kerül, amelyek utazá
sok, kirándulások, tudományos ex
pedíciók alkalmával nagyon jó  szol
gálatot tehetnek a gyanús tiszta
ságú ivóvíz csírátlanítására. Literen
ként 2— 3 tabletta elegendő belőle s 
a víz ízét sem változtatja meg észre
vehető mértékben.

Az ivóv íz  klórozása alkalmával a 
klórvegyületekből fölszabaduló oxi
gén végzi a víz csírátlanítását. Még 
nagyobb azonban a baktériumölő 
hatása az oxigén ó z o n  néven ismert 
módosulatának, amely olyankor kép
ződik, amikor a levegőben elektro
mos kisülések, különösen szikrakép
ződés nélküliek (sötét kisülések) 
mennek végbe. Az ózon tehát még a 
klórvegyületeknél is alkalmasabb a 
vízvezetéki víz csírátlanítására, fő 
leg azért, mert annak ízét egyáltalán 
nem változtatja meg, még akkor 
sem, ha kelleténél nagyobb mennyi
ség kerül a vízbe belőle. Az ózon 
ugyanis a vízben már rövid idő múl
va oxigénre bom lik föl és ebben az 
alakjában az egészségnek sem árt, 
amit a túlklórozott vízről nem 
lehet állítani. Az eljárás nagyobb 
méretű alkalmazását azonban a 
szükséges gépberendezés és üzem- 
bentartás tekintélyes költségei 
akadályozzák.

Az újabb vízcsirátlanítási m ód
szerek közül legtökéletesebbnek 
mondható az úgynevezett k a t a - 
d i n - e l j á r á s .  Ez azon a tapasz
taláson alapul, hogy a rendkívül fi
noman szétporlasztott fémek pilla
natok alatt elpusztítják a legszívó
sabb életű baktériumcsirák millióit. 
Az ivóvíz csírátlanítására legalkal
masabbnak az ezü>t bizonyult, ame
lyet különleges eljárással az agyag-, 
porcellán- vagy üvegedény felszínén 
porlasztanak széjjel. Az edénybe 
öntött víz szinte mérhetetlenül cse
kély mennyiségben oldja az ezüstöt 
(literenként mintegy századmilli
grammot), de már ez a csekély 
mennyiségű ezüst is elegendő ahhoz, 
hogy a vízben lebegő baktériumcsi
rák millióit pillanatok alatt elpusz
títsa. Az ilyen edénybe töltött víz 
nemcsak maga válik csirátlanná, 
hanem csirátlanítja a beléhelyezett 
tárgyakat (orvosi műszereket, tejes- 
üvegeket) is. Az egyik német tudo
mányos intézet háztartások és kór
házak használatára 2 literes ilyen 
palackokat hoz forgalomba, amelyek
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mintegy másfél millió liter vizet 
képesek csirátlanítani. Vízművek 
céljára a kamarákra osztott víztartó
medencék falait kell az ezüstréteg
gel bevonni, vagy pedig ilyen réteg
gel bevont lemezeket a vízbe süly- 
lyeszteni. A  katadin-eljárás szerint 
eddig leginkább élelmiszer- és ás
ványvízüzemek, valamint műse- 
lyem gyárak kisebb vízműtelepét 
rendezték be, mindenütt kiváló ered

ménnyel. A z eljárásnak az a legna
gyobb előnye, hogy a csirátlanító 
medence ezüstbevonata meglehető
sen hosszúéletű, külön adagolóbe
rendezést nem kíván s amellett az 
ivóvíz eredeti tulajdonságait a leg
kisebb mértékben sem változtatja 
meg.

Tökéletesség dolgában a katadin- 
eljárással csupán az ivóvíznek ibo
lyántúli sugarakkal való csirátlaní: 
tása vetekedhetik. A  napfénynek is 
ibolyántúli sugarai miatt van csira
ölő hatása. Gyakorlati célokra az 
ibolyántúli sugarakat kvarclámpá
val állítják elő, amelyeknek fény
forrása a lámpa léghíj as csövében

izzóvá vált higanygőz. Az ivóvíz 
csírátlanítására olym ódon használ
ható föl, hogy a sekély vízm eden
cében tovaáramló víz fölé kvarc
lámpákat függesztenek, vagy pedig 
a mélyebb medencében a vízbe süly- 
lyesztik azokat. Csiraölő hatásuk az 
eddigi tapasztalatok szerint olyan 
erőteljes, hogy a spóraképző bak
tériumoknak még a spóráit is elpusz
títják, pedig ezek a baktériumspórák

maguknál a baktériumoknál is szí- 
vósabb életűek.

A  fertőző betegségek elhárítása cél
jából az ivóvízhez hasonlóan a közös 
fürdők (uszodák, gőzfürdők) me
dencéinek vize is csírátlanításra 
szorul, különösen olyan esetekben, 
amikor a fürdőmedencék vizének 
lefolyása és természetes megújulása 
nem kielégítő. K lór helyett itt is 
alkalmasabb a könnyen bom ló klór- 
vegyületek (nátriumhipoklorit, klór
amin) alkalmazása, vagy a katadin- 
eljárás. Csírátlanítás nélkül csak 
olyan közös fürdőmedence haszná
lata ajánlható, amelynek vize állan
dóan megújul.

A vízvezetéki víz klórozását végző készülék, 
amely a rajta átáramló vízbe állandóan 

egyenlő mennyiségű klórgázt juttat.
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HASZNOS TUDNIVALÓK
M a g y a r o r s z á g b a  a Benedek-ren- 

det már 1017-ben, a cisztercitákat 
1142-ben, a premontreieket 1130- 
ban, a dom onkosokat 1221-ben, a 
Szűz Máriáról elnevezett Ferencese
ket 1228-ban, a minoritákat 1239- 
ben, a jezsuitákat 1561-ben, a pia
ristákat 1642-ben, az irgalme sokat 
1672-ben, Kapisztránról elnevezett 
Ferenceseket 1757-ben, a lazaristá- 
kat Mária Terézia alatt, a szalézi- 
ánusokat 1913-ban telepítették be. 

+
S z e n t  I s t v á n  törvényeinek egy 

12. századból való kéziratát az oszt
rák Adm ont városka bencés apát
sága őrzi. Ugyanitt apácakolostor is 
volt, amelyben I. (vak) Béla kirá
lyunk egyetlen leánya, Zsófia, tö l
tötte  élete javarészét.

+
Az A m e r i k a i  E g y e s ü l t  Á l l a m o k  

magyarjainak nyelve tele van elron
tott angol kifejezésekkel. Aptésznak 
mondják az emeletet, egymást hódi
nak szólítják, a kosztkvártélyhelyet 
burdos-háznak, a gyárat fektrinek, 
az elmenést muffolásnak, a szakszer
vezetet juninak, Magyarországot 
ókontrinak, Amerikát újkontrinak, 
a bányát majnának, a házalót ped- 
lérnek, a kocsit kárénak, a jegyet ti
kettnek, a mészárost bucserosnak, a 
foglalkozást dzsábnak, az üzletet 
biznisznek. De elrontott magyar 
nyelvért, sajnos, nem is kell Ameri
kába mennünk, mert a pesti magyar 
nyelv is telítve van már idegen, sok
szor a tolvajnyelvből kölcsönzött 
szavakkal.

A f r i k a  nevét a rómaiaktól kapta, 
mert a görögök még Lybiának ne
vezték ezt a földrészt. A  római név 
az avrigha néptől ered, amely nép
törzs Karthagó környékén lakott, 
ahol a rómaiak először vetették meg 
lábukat Afrikában.

+
A r o z s d a  a vastárgyak és építé

szeti vasszerkezetek legnagyobb el
lensége. A  rozsdavédő festékbevona

tok  védőhatása is csak ideig-óráig 
tart s ezenfelül az alapozásához 
használt vörösszínű mínium-festék 
mérges ólom vegyület. Éppen ezért 
helyette újabban az alumínium szi- 
licium ötvözetét használják, amely 
finom porrá őrölve más festékanya
gokhoz hasonlóan alkalmazható. 
Nem mérges vegyület s tartóssága is 
nagyobb, mint a míniumé.

É d e s í z ű  p a r a d i c s o m  kitenyész
tésével kísérletezik a német országos 
növénynemesítő kísérleti állomás. 
Az eddigi eredmények alapján máris 
remélhető, hogy keresztezés útján 
sikerül olyan paradicsomfajtát ki
tenyészteni, amelynek cukortartal
ma eléri majd a körte és a savany- 
kásabb (borízű) almafajták cukor
tartalmát.

JU

A  c u k o r b e t e g s é g  öröklékenysé- 
gét bizonyítják U m b e r  berlini 
orvos kísérletei, legalább olyan mér
tékben, hogy a betegségre való örök
lött hajlam nélkül senkinek sem kell 
az egyébként meglehetősen elterjedt 
betegségtől tartania. Természetesen 
ehhez a feltevéshez még sok szó fér. 

+
A  B A K T É R IU M  OK O ZTA  B E T E G S É 

G E K  ellen a növényeket védőszéru
mokkal éppen úgy meg lehet oltal
mazni, mint az állatot vagy embert. 
A  növények védőszéruma az illető 
baktériumfaj tiszta tenyészetéből 
készül és legtöbbször nem is kell be
fecskendezés alakjában alkalmazni, 
hanem elegendő vele a növényt be
ecsetelni, vagy pedig fö ld jét bened
vesíteni. Nem lehetetlen, hogy az új 
eljárás olyan növénybetegségek ellen 
is beválik, amelyekkel szemben a 
tudom ány eddig tehetetlenül állott. 

+ +
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