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lett vegyihatásokkal szemben is
nagymértékben ellentálló, az olvasz
tókemence üregében fejlődő maró
hatású vegyületek nem támadják
meg.
A nagyolvasztók chamotte-bélésének
élettartama
nagyrészben
hűtőberendezésük
tökéletességétől
függ. Ebből a célból külső falát
légárammal és permetezéssel állan
dóan hűtik. A permetezés nagymennyiségű vizet kíván, egy kisebb
fajta (napi 300 tonna teljesítményű)
magaskemence hűtésére használt
vízmennyiség elegendő lenne vala
mely 60— 70 ezer lakosságú város
vízszükségletének ellátására. A kö
zepes
nagyságú
nagyolvasztók
napi teljesítménye 400— 500 tonna,
a legnagyobbalté 600— 800 tonna
körül van
s hűtővíz-szükségle
tük is ebben az arányban emel
kedik.
Trianon hazánk biztatóan fejlődő
vasiparát is derékbatörte. Vasérctelepeinkből csak a borsodmegyei
Rudóbánya,
nyersvas-olvasztóinkból pedig csak az ózdi vasmű
maradt meg. Az utóbbinak 4 nagy

olvasztója évenként mintegy 2 mil
lió métermázsa nyersvasat termel
het, ami azonban vasfinomító-műveink (Ózd, Diósgyőr, Nádasd, Cse
pel, Szentlőrinc, Budapest) szük
ségletének csak igen csekély részét
tudja ellátni és így nagymennyi
ségű nyersvas behozatalára vagyunk
utalva. Szakértőink véleménye sze
rint különben a rudóbányai vasérc
készlet már a közel jövőben ki
merül.
Régi Magyarország összes vasérc
készlete 120 millió tonna körüli volt.
A világ 1 évi vasérctermelése pedig
1932-ben 370 millió tonnára olvadt
le, szemben például az 1929-ben ki
mutatható termeléssel, ami még
940 millió tonna volt. Ma a leg
nagyobb nyersvastermelő államok
az Amerikai Egyesült Államok és
Belgium.
Nyersvastermelésünk
hanyatlá
sára jellemző, hogy az 1929 óta
éppen n e g y e d é r e csökkent és
1933-ban 930.717 métermázsa volt.
Ugyanilyen hanyatló, bár újabban
némi lendületet mutat a nyersacél
termelésünk is.

A LAZ ÉS A LAZELLENES SZEREK
A szervezet hőszabályozása. — A láz lefolyása.
A kinin és a vegyi gyárak láz ellenes készítmé
nyei. — A régiek hazai növényekből nyert lázellenes
szerei. —
—
—

A

hidegvérű állatok —- mint a
hüllők, a halak, a kétéltűek — tes
tének hőmérséklete aszerint válto
zik, mint a környezet hőmérséklete.
Ezeket tehát változó hőmérsékletű
állatoknak nevezzük, szemben azok
kal, amelyeknél a test hőfoka
állandó, s rendszerint akkor sem
változik, ha hidegebb vagy mele
gebb környezetbe jutnak. Ide tar

tozik az ember is. Szinte ösztönszerűen érezzük annak szükségét,
hogy testünk hőmérséklete minden
életviszonylatban állandóan ugyanaz
maradjon. Ha a levegő hűvösebb,
melegebb ruhába öltözünk, míg ha
rekkenő a hőség, igyekszünk minél
kevesebb és minél könnyebb ruhát
ölteni magunkra.
A felnőtt ember rendes (normális)
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hőmérséklete 36'6— 37° C (fok Cel
sius). Kisgyermekeknél valamivel
magasabb
s a felnőtteknél is
magasabb, ha a szájban, mint ha
a hónaljban mérik. Betegség ese
tén — lázban — a hőfok emel
kedik s a 41°-on felüli hőmérséklet
már gyakran igen veszedelmes,
noha kivételes esetekben — így
maláriánál, tetanusnál vörhenynél
— mértek már 4.1 fokon jóval felüli
lázakat is.
A láz lényegével a tudomány ma
sincsen teljesen tisztában. Olyan
tünetcsoport ez, amely főleg a
test hőmérsékletének emelkedett
voltában, az
anyagcsere
meg
változásában, továbbá
idegrend
szerbeli változásokban nyilvánul
meg.
A lázat 38 fokig e m e l k e d ő ,
39 fokig m é r s é k e l t
és ezen
felül egészen 40"5 fokig t e t e m e s
láznak nevezzük. A láznál a bőr
felülete melegebb, mert a test nagy
hőtermelésével szemben ilyenkor
hiányos a hőkibocsátás. A táplál
kozás a nagyfokú vagy teljes ét
vágyhiány
miatt
vagy
elégte
len, vagy semmi. A lélegzés és
a szívverés szaporább, hosszabb
ideig tartó lázak alkalmával pedig
a szívizom megbetegedése is gya
kori eset.
A láz nagysága és lefolyása —
főképen a fertőzőbetegségekkel kap
csolatban fellépő lázaknál — igen
jellemző lehet s így a pontos és
gyakori hőmérés a legjobb nyomra
vezető az orvos számára. Ha például
a tüdőgyulladás lefolyását figyeljük,
látjuk, hogy az folytonos lázzal jár.
Hirtelen jöv ő rázóhidegroham után
a láz néhány óra alatt 39-5-—40‘0°-ra
ugrik föl s ezen a magasságon na
pokig megmarad, az 5— 7., vagy a
9-ik napon aztán éppen ilyen hirtelenül leesik, visszatérve a rendes
hőmérsékletre. Az esés gyors bekö
vetkeztét k r í z i s n e k
(válság
nak) nevezi az orvostudomány. Ez
zel szemben egészen más a tífusszal
kapcsolatos láz. Itt a hőmérséklet

az első héten lassabban, lépcsőszerűen emelkedik, a 2— 3. héten
folytonosan magas a láz (39— 41°
között mozog), a 4. héten kezd
esni s az 5. héten tér vissza a
testhő a rendesre, sőt gyakran
ez alá.
Ebből a két példából is látjuk,
milyen más és más a láz lefolyása
a különféle betegségeknél s meny
nyire útbaigazítja a láz lefolyása az
orvost. Ha a láz lefolyását a méré-

A tüdőgyulladás lázgörbéje.
A vízszintes sorban levő szám ok
a betegség napjait, a függőleges
ben lévők pedig a test hőfokát
m utatják. V agyis látható, hogy
a betegség hirtelen 40n-ig szökő
lázzal kezdődik, amely a h ato
dik napig m int folyton os láz
jelentkezik.

sek alkalmával erre a célra ké
szült papírra rajzoljuk föl, az így
kapott vonalat l á z g ö r b é n e k
nevezzük.
Régóta tudjuk, hogy a testhő
mérséklet szabályozásában nagy sze
repük van az agj'velőben lévő úgyne
vezett hőszabályozó központoknak.
Kísérletek igazolják, hogy a nagy
agy különböző pontjainak inger
lésekor vagy megsértésekor a test
hőmérséklete hirtelen emelkedni
kezd, amely hőemelkedés egészen
lázjellegű.
Ezeknek a hőközpontoknak izga
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tása tehát lázat okoz, viszont elbódításuk
csökkenti
a lázat.
Ilyen hatást gyakorol rájuk minden
bóaítószer (narkotikum). Ezen a
tapasztalaton alapszik a 1 á z e 11 en e s szerek alkalmazása és hatás
kifejtése. Ezen alapszik továbbá,
hogy a lázellenes szerek,
így
közöttük a legnépszerűbb : az aszpi
rin, az agyvelő más
részeire,
az agykéregre is enyhén bódítóan hat, tehát fejfájások s más
idegfájdalmak csillapítására, eset
leg megszüntetésére éppen úgy fel
használható, mint a láz lecsök
kentésére.
A láz maga nem betegség, hanem
csali egyik tünete valamelyik beteg
ségnek. Amikor tehát a betegség
folyamán az orvos lázellenes szere
ket alkalmaz, hogy -— amint mon
dani szokták — a lázat lenyomja,
nem magát a betegséget gyógyítja,
csak egyik tünete : a láz ellen küzd.
Mert a láz maga is jelenthet a beteg
életére súlyos veszedelmet. Nem
csak igen kellemetlenül hat köz
érzetünkre, hanem a magasabbra
emelkedő megtámadja a szívet s ezzel
a beteg életét is komolyan veszélyez
teti. Érthető tehát, ha a betegségek
bizonyos fajainál az orvos a beteg
közérzetét rontó, a szervezetet néha
végzetesen legyengítő s a szívet
megtámadó láz ellen csillapítókkal
küzd. E bből következik az is, hogy
a lázellenes gyógyszerek minden
időkben olyan keresett és megbe
csült eszközei voltak az orvostudo
mánynak.
A legősibb magyar gyógyszerek
között már szerepel lázellenes szer,
amelyet Béla király lázűző szerének
neveztek. H ogy ez voltaképen mi
volt, ma már nem tudjuk, de bizo
nyos, hogy csak valami h a z a i
gyógynövény terméke lehetett. Mert
bár a mi s általában az európai
növényvilág is szegény a lázellenes
orvosi növényekben, mégis akad
közöttük egynéhány, amelyet erre
a célra felhasználhattak, ha nem is
kielégítő sikerrel. Teljes eredményt

a láz ellen csak azóta tud biztosí
tani az orvostudomány, amióta
Amerika felfedezése után — a 16.
századtól kezdve
— a váltóláz
(malária) egyetlen igazi gyógyszerét,
a Chinchona-fa kérgéből készült
k i n i n t megismerte és alkalmazza.
Azóta sikerült ugyan vegyi úton
újabb lázellenes szereket előállítani,
— mint amilyenek az antipirin,
aszpirin s a különféle szalicilkészít
mények —- amelyek kevésbé kelle
metlen ízűek és olcsóbbak a k i 
n i n n é l , de főleg a maláriás láz
leküzdésére azzal éppenséggel nem
versenyezhetnek, sőt szóba sem
kerülhetnek.
Amíg az európai orvostudomány
ban a kinin nem volt ismeretes,
addig szerényebb gyógyszerekkel
kellett beérni. Olyanokkal, amelyek
kis mértékben csökkentik a lázat,
főleg a vele járó szomjúságot, tehát
inkább csak hűsítők s mint ilyeneket
sok esetben még ma is alkalmazzák.
Ide tartoznak általában a híg savak,
amelyekből savanyú italok készíthe
tők, amiket a lázas beteg szinte ösztönszerűen kíván. Gondoljunk csak a
limonádéra, amit olyan szívesen
iszik minden beteg, akinek hőemel
kedése van. De nemcsak a citrom
savnak, hanem a borkő-, alma-,
sóskasavnak és más növényi savak
nak is megvan ez a hűsítő hatásuk,
amelyeket különösen orvosi szörpök
készítésénél használnak föl. A m eggy
szörp, málnaszörp, ribizliszörp is
így készülnek.
Ezeken kívül, főleg egyes f ű zf a f é 1 é k fiatal hajtásainak volt
nagy hírük a lázűző szerek között.
Kérgükben ugyanis van egy szerves
vegyület (glik ozida): a s z a l i c i n ,
amelyről azt tartották, hogy érté
kes pótlószere a kininnek. Ha ez
nem is mindenben helytálló hiede
lem, kétségtelen, hogy a hazai fűz
fafélék kérgéből nyert szalicin már
a régieknek is értékes lázellenes sze
rük volt. Igen nagy adagjai 2— 3
fokkal is lecsökkenthetik a lázat.
Lényegesen abban különbözik a
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kinintől, hogy az erjedést, rotha
dást, penészedést okozó csirákra
semmi hatása nincs, viszont azon
ban előnye, hogy nagy adagjait is
inkább tűri az ember, anélkül hogy
tőle fülzúgást, szédülést, fejfájást
kapna, ami viszont a kininnek már
másfélgrammos adagjától is feltétle
nül bekövetkezik.
A szalicin —■persze mindig csak
nagyobb adagjának — lázellenes
hatását a tudósok azzal magyaráz
ták, hogy egy része a szervezetben
szalicilsavvá alakul, s ezért sokan
a csúzos fájdalmak ellen is sikerrel

Lázellenes szert adott még a hoz
zánk Perzsiából került v a d g e s z 
t e n y e f a is. A kérgében lévő ne
hány gyógyszeres anyag közül az
a e s k u l i n , mint váltóláz elleni
szer, 70— 80 évvel ezelőtt divatban
volt, s idegfájdalmak ellen is elég
jó sikerrel rendelték. Ma már alig
jöhet hasonló céloknál szóba.
A f e k e t e n y á r f a téli rü
gyeit, amelyek szintén tartalmaznak
szalicint, régebben a nagyon ked
velt nyírfakenőcs készítésére hasz
nálták föl. Hűsítő kenőcs volt ez,
amelynek különösen égési sebekre

A tífusz lázgörbéje. Felül a napok, baloldalon a hőm érséklet fokokban. A Jeliér vonal a
lázgörbe — lázm enet —, am ely em elkedő, m ajd a 14. nap után hirtelen eső lázat m utat.

használták. Természetesen ennél a
bajnál sem hat olyan biztosan és
erőteljesen, mint a szalicil, de vi
szont ha a beteg gyomra nem tűri a
szalicilkészítményeket, a szalicinnal lehet próbálkozni, amely kisebb
mértékben támadja meg a gyomrot.
Használták és sok helyen ma is hasz
nálják még a fűzfakéreg főzetét
összehúzószerül, például hasmenés
nél, csersavtartalma miatt, amire
különben a nép a tölgyfa kérgét is
felhasználja.
Érdekes, hogy a fűzfalevelek szalicintartalma nappal nagyobb, mint
éjjel, a kéregé viszont éjjel nagyobb.
A fűzfakéregben egyébként — főleg
az oroszországiban — fontos cserző
anyag is van nagy mennyiségben.
Ez a csersav a vasat zöldíti meg.

és gyulladásban lévő aranyeres cso
mókra gyakorolt enyhítő hatását
dicsérték.
Az aeskulinhoz hasonló glikozida ■— a
fraxin — van a
k ő r i s f a kérgében, amit, vala
mint magát a kérget is gyakran
használták a régiek hevenyés lázak
csillapítására.
Ha csak kevés hazai növényből
volt is lázellenes gyógyszer nyerhető,
mégsem voltak a régiek teljesen
híjával annak. Ma azonban, egy
felül a kinin elterjedése, másfelől
pedig a vegyi gyárak újabb és újabb
készítményei teljesen a múlt em
lékeivé szorították ezeket vissza.
Sem hatásukban, sem pedig árban
nem versenyezhetnek az újkori or
vostudomány lázellenes szereivel.

