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AZ IP A RO K TA TÁ S  VENDÉGÜL 
LÁTTA AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNYT

Több, mint hatvan ipariskolai tanárnő és 
tanár fogadta lapunk szerkesztőit egy barát
ságos megbeszélés keretében.

Az ipariskolák növendékei szemszögéből 
vizsgálva lapunkat, a sok érdekes felszólalás 
között Deményi Kálmán szükségesnek látta 
a Bolyaiakról megemlékezni, dr. Maksai 
László a kézműipar ismertetését, a praktikus 
rész kiterjesztését. Bajó János feladványok 
közlését, mások az ifjúság bevonását a 
szerkesztésbe, mások megint a leányifjú
ságot érdeklő cikkek megjelentetését.

Az érdekes, tanulságos megbeszélés ered
ményeit fokozatosan fogjuk lapunkban ér
vényre juttatni.

*

AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY BEVONUL 
AZ ÜZEMEKBE ÉS SZERVEZETEKBE
Az első eredményeket feltüntető lista a 
terjesztéssel foglalkozó barátaink nevévei

Autotaxi Re. (Vági Ferenc) Buda
pest, Teleki-tér 17................... 150 pld.

Beszkárt részére (Kopta tanácsos)
Akácfa-u. 14— 15 ................... 150 ь

Bp. szkf. Elektromos művek jrgy- 
iroda (Gonda Sándor) V. Váci- 
úr 72— 74 ..................................  300 V

Elzett vasárugyár Rt. (Baum
gartner József)........................... 100 *

Ganz Hajógyár (Hammerjózsef)
X III. Meder-u. 9....................  500 »

Ganz waggon Sajtóiroda, Kő- 
bányai-út 31................................  600 *

Magyar Vasutasok és Hajósok 
Orsz. Szabad Szaksz. Kult, 
titk., VI. Kmetty-u. 35....... 1000 »

M ÄVAG  Versenyiroda (Bajoz 
Teréz) X. Kőbányai-út 21.... 900 *

Lamuttextilművek (Dubrovszky)
XI. Fehérvári-út 62..................  250 »

Rába Szerszám (Gieszt Józsefné)
XIV. Erzsébet kir.-út 114.... 100 »

Telefongyár Rt. (Csányi László)
XIV. Hungária-krt. 126........  192 r>

Weiss Manfréd (Bánd Vilmos)
Csepel ....................................... 450 »
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Hoffher és Schrantz Gépgyár 
(M o ln á r  Is tv á n )  Kispest,
Hoffher A.-u.............................  150 pld,

Szabad Szaksz. Titkársága, Pécs,
Bajcsy-Zs. E.-u. 8.................... 200 »

Binda György, Szaksz. vármegyei 
titk., Szolnok, Magyar-u. 21. 100 *

*

HA MUNKATÁRSAINKAT HALLANI 
IS KÍVÁNJA, *

jöjjön cl a „ Fáklya Ю иУ1-Ьа (X I.y Bartók 
Béla-út 86. I. 3.)> ahol a Munkások a Tudo
mányért, Tudósok a Munkásokért akció 
tudósai tartanak előadásokat minden hétfőn 
este y27 órai kezdettel.

Febr. 17. Kilián Zoltán : A  Rádió csodái. 
Febr. 24. Vámos Jenő : A nemek külön

bözőségének célja és a nők tör
ténelmi hivatása.

Márc. 3. Lugosi Gyula dr. e. m. t. : 
A szemünkről.

Márc. 10. Szigeti Miklós tanár : Költők
az eszme szolgálatában. Ez 
utóbbi előadás keretében ünne
peli meg a „Fáklya Klub** a 
közelgő március tizenötödikét.
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A KŐSZÉNKORRÓL
•  » ■  ^  ■ . • *  * *  '  (

Röviden azt : hogy megtévesztő föld- 
történelmi elnevezés.

Hogy miért megtévesztő?
Azért, mert azt a látszatot kelti, mintha 

minden néven nevezhető kőszéna Kőszén
kor terméke volna. Erről pedig szó sem lehet. 
Ellenkezőleg : az igazság az, hogv kőszén 
a Hajnalkor —  vagyis tehát mintegy 1200 
millió cv —  óta minden földtörténeti kor
ban képződött. Természetesen csak ott, 
ahol a szénképződés föltételei megvoltak.

Mi hát a magyarázata a Kőszénkor eine-, 
vezés alkalmazásának?

Egyszerűen az, hogy a régi geológusok 
idejében (mintegy 120’ évvel ezelőtt) ebben 
a —  körülbelül 300 millió évvel ezelőtt 
lezajlott —  földtörténelmi időben leülepe
dett rétegek között (véletlenül 1) sokkal 
több széntelepre bukkantak, mint a többi 
rétegben. Akkoriban tehát azt hihették, 
hogy az általuk Kőszénkornak elnevezett 
időszak valami sajátos oknál fogva külö
nösen kedvezett a szénképződésnek.

Ma már tudjuk, hogy ebben tévedtek.



A  magyar rádió fogalma alatt a közönség 
egy teljesen egységes intézményt szokott 
elgondolni. Azt hiszi, hogy minden, ami 
a rádióra vonatkozik, az a Bródy Sándor- 
ütcai rádióépüiet embereire tartozik ; az 
épületet és a' benne dolgozó embereket 
egyszerűen csak úgy hívják országszerte : 
a Stúdió. Kevesen tudják, hogy a Stúdió 
pusztán csak a rádióműsoradással foglalkozó 
intézmény, jogállása szerint részvénytársa
ság, mely a műsor műszaki részével vagy 
egyáltalában  n em , v a g y  csak igen  kevéssé
foglalkozik. A világ rádiói különbözőkép
pen rendezkedtek be. Vannak teljesen 
állami rádiók, mint például a szovjer rádió, 
vagy a dán rádió, ezekben a műsoradás 
szerkesztését, irodalmi, művészeti részét, 
a műszaki résszel együtt, csakugyan a 
„rádió“  végzi. Másutt az állam a rádiózás 
jogát részvénytársaságokra bízza, és ugyanez 
a műsorszóró rádiótársaság intézi a műszaki 
lebonyolítás dolgát is. Van azután egy har
madik fajta, ebbe tartozik a mienk. Ennél 
a harmadik fajtánál részvénytársaság kezé
ben van a műsor szerkesztési és művészi 
része, de az állam kezében fut össze minden 
műszaki teendő, ami a rádiózásban mutat
kozik. Az állam ezt a munkát a posta útján 
végezteti. Amikor tehát a rádiózásról beszé
lünk, nálunk Magyarországon, mindig meg
kell különböztetni a külön műsorszerkesztő 
és lebonyolító művészeti részt, mely a stúdió 
feladata, és a külön műszaki részt, mely 
a posta ügyköre.

E párhuzamos feladatkitűzés igen fontos 
következményekkel jár a rádiózás valamennyi 
vonatkozásában. Az előfizetési díjat pél
dául nem a „rádió“  állapítja meg, emeli 
fel, vagy szállítja le, hanem a postakincstár. 
Adóállomásokat nem a rádiótársaság teremt, 
hanem megint csak az állam a postakincs
tár útján. Amidőn tehát a magyar rádió 
újjáépítéséről számolunk be, tulajdonkép
pen két tényező együttes és összefonódó 
munkáját kell tárgyalnunk. Magától érte

tődik, hogy a magyar rádiótársaság, mely
nek hivatalos neve Magyar Központi Híradó 
R. T ., a postával minden tekintetben együtt 
dolgozik az ország népének lehető legjobb 
rádiós kiszolgálására. Lényegében maga ez 
a rádiótársaság is állami intézmény ; amint 
tudjuk, a demokratikus Magyarország tör
vényhozása a korábbi rádiótársaság (M TI 
konszern) minden vagyonát elkoboztatta az 
állam javára ; az állam az elkobzott régi 
vállalat helyén alakult új vállalatát bérbe
adta a politikai pártoknak. A rádiótársaság 
tehát e politikai pártok közös vállalata, mely 
az előfizetésből befolyó jövedelmen, 400.000 
előfizetőig a postával fele-fele arányban osz
tozik.

Mindezt szükséges volt elmondanunk 
annak a megértésére, hogy a rádió újjá
építése lényegében többágú feladat.

Amidőn 1945 január 18-án a régi rádió 
demokratikus emberei bementek munka
helyükre, ott bizony temérdek romot, há
borús szemetet, állati hullát, ronccsávált 
hadiszerszámot találtak. Mohó kíváncsi
sággal szaladták végig ezek a rádiósok a 
studiótermeket, egyéb helyiségeket. M in
denekelőtt a rádióadás szívéi, az úgyneve
zett erősítőt vizsgálták. Ebben az erősítő
ben vannak azok a gépek, melyek az egyes 
studiótermekből a hang által a mikrofonban 
keletkeztetett rezgéseket felerősítik és kábe
leken, mint telefonikus áramot Lakihegyre, 
az adóállomásra kiadják. Az erősítőben elég 
nagy károk mutatkoztak, az egyik főerősítő 
a mikrofontábiával együtt tönkrement. Sze
rencsére azonban —  mondhatnék csodála
tos véletlenként —  megmaradtak maguk a 
mikrofonok, a studiótermek kényes, mű
szaki berendezései és nagyjában és egészé
ben maga az egész „stúdió“ . Beomlások, 
tátongó lyukak persze azért bőven voltak, 
éppen a két legnagyobb studióterem szen
vedett legtöbbet. Nyomban megindult a 
nagyarányú romeltakarító és helyrehozó 
munka itt is, csakúgy, mint minden más
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fontos üzemében 'az országnak. Ügyes és 
alapos megszervezéssel rendkívül gyorsan 
ment a Stúdió építése. A régi rádiósembe
rekhez újak csatlakoztak, valamennyien csak
egy dologra gondoltak égető vággyal : meg
indulhasson az adás.

Rádióadás természetesen nem lehetséges 
rádióállomás nélkül. Mi van Lakiheggyel? 
—  kérdezte mindenki. A felelet igen le
sújtó volt. Lakihegyen elpusztult az adó
állomás minden gépe. Elpusztultak maguk 
az adótornyok is. A stúdió embereit ez 
a tudat azonban nem csüggesztette. Fárad
hatatlanul buzgolkodtak a stúdió épületé
nek helyreállításán és a műsoradás meg
szervezésén. Ha Lakihegy nem dolgozhat, 
adni kell máshonnan. Maradt-c még va
lami adóberendezés? Szerencsére igen. 
Megvolt az úgynevezett svábhegyi kis-adó- 
állomás berendezése. E z a svábhegyi adó 
tartalékcélokat szolgált az esetre, ha Laki
heggyel valami baj történik. A rádió újjá
építésének két alappillére, a stúdió helyre
hozatala, meg a svábhegyi adó kijavítása 
és beállítása tehát megtörtént. A stúdióban 
levő erősítő a posta kezelésében van, sze
mélyzete is a posta műszaki alkalmazottai
ból áll. Ezek a tönkrement főerősítő és 
mikrofontábla felépítési munkálatait meg
kezdték, és minden rendelkezésre álló

Az ö t v e n  k l l o w a t t o s  erő9ito berendezés
teljes képe

anyagból igyekeztek a műsoradást műszaki 
tekintetben biztosítani. A  stúdió műsor- 
adó szakosztályai is újjászerveződtek, ké
szen állottak csakhamar az első műsorter
vek. A műsorlebonyolító személyzet ki
egészítésére nagyarányú próbákat tartottak 
s ezeken sikerült is az új magyar rádiónak 
értékes munkatársakat találni. Fő-fő aggo
dalom azonban most a rádióadás engedélyé
nek megnyerése volt. Sokáig húzódott az 
engedély ügye, végre azonban a szövetsé
ges ellenőrző bizottság hozzájárult ahhoz, 
hogy a magyar rádió rendszeres munkáját 
ismét megkezdhesse.

Az első műsoradás napját mi másban is 
lehetett volna megválasztani, mint május 
i-ében. 194S május i-éti szólalt meg tehát 
ismét a magyar rádió. Ez a megszólalás 
természetesen nem volt a régi 120 kilowattos 
nagyadóé, nem is lehetett. Mindössze fél- 
kilowattos erővel jelentkezett az új magyar 
rádió új szünetjele, a „T e  vagy a legény, 
Tyukodi pajtás !“  című kuruc dal első zenei 
mondata, de nyomában az a lélek harsogta 
bele éledő erejét a magyar szívekbe, mely 
a helyrehozás és újjáépítés munkáját azóta 
is oly szép sikerrel végezte. Megindítóan
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egyszerű volt a megnyitó ünnep. A  gyenge 
adóerősség és a rádióvevőkészülékek álta
lános hiánya arra késztette a stúdió vezetőit, 
hogy a műsorokat megafonokon hallassák a 

főváros népével. A régi rádiótársaság tele- 
fonhirmondós osztályának szerencsére ma
radt elegendő vezetéke s a vezetékekhez 
sikerült megafon okát is szerezni. A  mega
fonok köré Összeverődve hallgatták az embe
rek ismét a rádió rég nélkülözött hangját 
erőt merítve a romokkal való további bir
kózáshoz. Már május 16-án i  kilowattra 
emelkedett az adóerösség és ezzel is ment 
az adás 1945 szeptember 15-ig. Még 1945 
tavaszán hírét vette a stúdió is, meg a posta
vezérigazgatóság is, hogy a régi Budapest 
II. 20 kilowattos adóberendezése megvan itt} 
az országban, mégpedig Pápán egy raktár
ban, egy postatiszt oda rejtette el és most 
jelentkezett. Az általános nagy rádiósze
génységben mennyei derűként hatott ez a 
hír, megvan a 20 kilowattos adóállomás 
berendezése ! Visszatérhetünk tehát a ma
gyar rádió első éveinek adó erősségéhez, 
mellyel már mégiscsak lehetséges az orszá
gos vétel, ha nemis az ország minden helyén. 
Csakhamar elindultak a teherautók Pápára, 
elhozták Lakihegyre az adógépeket, és itt 
a helyrehozásuk, beépítésük nyomban meg
kezdődött. Sikerült még a Magyaróvárra 
telepített rádiófelszerelésből is visszahozni 
adócsöveket, ezeket szintén felhasználták. 
Közben serényen dolgoztak az antenna- 
tornyok felépítésén is. Lakihegyen három 
antennatorony volt, két 150 méteres és

egy 315 méteres. Az ostrom alatt mind 
a hármat felrobbantották. Előbb az egyik 
150 méteres tornyot állították fel, részben 
a helyszínen, részben a M ÁVAG műhelyei
ben, kiegyenesítve görbületeit, összefor
rasztva alkotórészeit. Ezt követte a másik 
150 méteres antennatorony.

1945 szeptember közepén büszkén jelent
hette a magyar rádiód hogy a posta kitűnő 
műszaki emberei lehetővé tették a 20. kilo
wattal való műsoradást. Ezt az időpontot 
az újjáépítésnek további gyors tényei követ
ték. 1946 június 24-én i  kilowattos adó
erősséggel, vagyis a korábban működött 
svábhegyi adó felszerelésével megindult Bu
dapest II. műsoradása is. 1946 november 
20-án Budapest II. adóerőssége már 8 kilo
wattra emelkedhetett, és ugyanennek az esz
tendőnek karácsonyi rádiós ajándékául el
készült a 314 méteres antennatorony, vele 
együtt az 50 kilowattos adóállomás, mellyel 
Budapest I. azóta működik.

Beszámolónk nem volna teljes a közve
títőállomások felemíítése nélkül. A három 
közvetítő állomás közül legszerencsésebb volt 
a pécsi. Ez már 1945 decemberében meg
indította működését a régi 1.25 kilowattal.
1946 őszén kezdett dolgozni 0.4 kilowattal 
a magyaróvári közvetítő állomás, melyet
1947 tavaszára Miskolc helyreállítása fog 
követni i kilowatt adóerősséggel.

Kilián Zoltán

Az erősítő tekercsel közelről



оiitos vizsgálatok sorún megállapítja, 
hogy a szőlősav nátron-ammonium-sójának 
oldatából kiválasztott kristályok nem egy
formák. Aszimmetrikus lapok vannak rajtuk 
s az egyik kristály a másiknak tükörképe. 
Szétválasztja a szőlősav sójának e kétféle 
kristályait s oldataikon látja, hogy az egyik 
fajta a sarkított fény síkját jobbra, a másik 
fajta balra csavarja, a kettő keveréke pedig 
az optikailag közömbps szőlősavat adja. 
Felfedezi tehát a régebben ismert jobbra- 
íorgató borkősav mellett annak fizikai izo- 
m érj ét, a balraforgató borkősavat. A jelen
séget Pasteur látnoki módon a molekuláris 

metriáva! magyarázta. E  feltevést a
röntgenvizsgálatok 
csak jóval később 
igazolták.

Pasteur felfedezése 
az akadémia elé ke
rül, ahol D-jrnas és

u,Biot elisr leró kriti
kája fogadja. Ered
mény az, hogy 27 

es korában Stras- 
bourgban az akadé
mia kémia-tanárává

Ä M S i B  Я Р Ь a?

A NAGY FRANCIA KUTATÓ 
SZ Ü L E T É S ÊN E K  125 
É V F O R D U L Ó J Á R A

sorában a látnokok, zsenik előkelő csoport
jához tartozott. A  veszettség elleni gyógy
mód kidolgozása s a tej, bor, sör konzervá
lasa. »-pasztőrözése« révén neve ismert a föld 
minden művelt népe előtt. E  két, kétség
telenül rendkívüli eredmény mellett sokkal 
nagyobb elvi fontosságú felfedezései is vol
tak, ezek azonban nem jutottak be annyira 
a köztudatba. A munka lázában égő küz
delmes élete fölfelé ívelő pályát mutat és 
sikert sikerre halmozva, Pasteur a tudo
mányt mérföldekkel előbbrevivő zsenik ama 
irigyelt tagjai közé került, aki halála előtt 
megérte elismertetését, teljes erkölcsi és 
anyagi diadalát. Születése 125. éve alkal
mából szenteljük ezt a pár oldalt Pasteur 
emlékezetének.

Louis Pasteur 1822-ben született a kelet
franciaországi Dôle-Ьап. Hároméves korá
ban atyja, aki tímármester volt, Arboisba 
költözött. Itt kezdte meg iskolai tanulmá
nyait. 18 éves korában a besançoni kollé
giumba, majd 21 éves korában Párizsba 
került s itt az École Normale (a párizsi 
tanárképző kollégium) növendékeként —  
régi vágyához hiven —  a Sorbonne vegyé
szeti szakára iratkozott be, ahol a kémiát 
Dumas kitűnő előadásaiban hallgatta.

E is ö  tudományos dolgozata vegytani 
tárgyú, mely méltó előfutárja Pasteur ké
sőbbi lángeszű alkotásainak. Az École Nor
máléban véletlenül olvassa Mitscherlich egy 
cikkét, melyben arról van szó, hogy a bor
kősav és szőlősav nátron-ammoniúm-sóinak 
egyforma kristályalakjuk, egyforma faj
súlyúk, kettőstörésük és optikai tengelyük 
van s mégis vízben feloldva, a borkősav ol
data a polarizált (sarkított) fény síkját 
jobbra forgatja el, a szőlősav oldata pedig 
fénytanilag közömbös. Ebben világos logi
kájával apriori ellenmondást lát, nem hiszi, 
kezdi tanulmányozni a problémát.

tid Laurenlnák leányát, aki mindvégig hű
séges élettársa marad.

Strasbourgi éveiben továbbfolytatja bor- 
kősav-vizsgálatait s rájön arra/hogy csak 
szerves eredetű sók oldatai mutatják ezt a 
fényelhajlítást, e vizsgálataival a szerves és 
szervetlen világ határvonalát véli meghúz- 
hatónak.

Ez elgondolás vezette Pasteurt arra a 
kísérletsorozatra, mely következményeiben 
nem sejtett hatású lett : hogy a borkősavas 
és szőlősavas ammoniákot fehérjeanyagok 
hozzáadásával erjesztette. Kék ecsetpenészt 
táplált szőlősav oldatával, a penész lassan 
elhasználta az eredeti, jobbraforgató borkő
savat s az oldat balraforgató fénytani tulaj
donságú lett. E vizsgálatok vezették át 
Pasteurt *az erjedések akkor még nagyon 
homályos problémájának tanulmányozására.

Strasbourgból hamarosan a Ullei egyetem 
kémia-tanszékére került s ebben a nagy 
szeszgyártó városban kezdte meg erjedés- 
tani kutatásait.

Itt egy Bigo nevű szeszgyáros kereste fel, 
aki cukorrépából állította elő az alkoholt. 
Erjesztőkádjai megbetegedtek. Pasteur min
tákat visz haza : az egészséges kádak habjá
ban élesztő sejteket talál ; a beteg kádak 
tetején .szürke pelyheket fedez fel. Mikro
szkóp alá teszi : apró pálcikák nyüzsögnek 
benne. A beteg folyadékban tej savat mutat 
kl s a lángész megsejtésével kimondja a 
tételt : ahogy az élesztő cukorból alkoholt 
csinál, úgy ezek a pálcikák a cukrot tej savvá 
alakítják át.

Táptalajt kellett előállítani új erjesztő! 
számára. Hamarosan ezt is megoldotta : 
élesztőt tiszta vízben megfőzött, a folya
dékot megszűrte, majd cukrot és krétaport 
tett hozzá s beoltotta a szürke pelyheket.

Kétnapos izgatott várakozás. Harmadik- 
napon a szürke pelyhek megsokasodtak,
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A mikroszkóp lencséje millió táncoló pálci
kát mutatott s a folyadékban megjelent a 
tejsav. Ezek tehát élnek és szaporodnak ! 
Atoltásokat végzett s a pálcikák újra és 
újra elszaporodtak.

Közben kinevezik az École Normale igaz
gatójává s Párizsba költözik. Nincs meg
felelő laboratóriuma, egy üres padláshelyi
ségben rendezkedik be s beállítja élesztő
tenyészeteit.

Liebig. a nagy német vegyész éles tá
madásban részesíti: az erjedések kémiai 
folyamatait nitrogéntartalmú fehérjeanyagok 
bomlása okozza s az apró élő szervezetek az 
erjedésnek csak kísérői.

Pasteur zseniális ellenkísérletei: fehérje
mentes táptalajon kell tenyészteni az élesz
tőt ! Heteken át hiába piszmogott padlás- 
szobáiban, míg egyszer régi borkősavas 
ammonium-sójával oldotta meg a nagy 
tételt. Fehérjetartalmú levesébe véletlenül 
borkő savas ammonium-sókat tett s észre
vette, hogy amilyen mértékben szaporodik 
az élesztő, úgy tűnik el az oldatból az am- 
monium-só. —  Hátha nincs is szüksége 
fehérjére?

Napokon át bezárkózik padlásszobájába 
s elkészíti új táptalajait : cukros vízhez 
borkősavas ammoniákot kever s ebbe oltja 
át élesztőcsiráit. Éjszaka sem húnyja le 
szemét: vájjon el fog-e szaporodni az 
élesztő? Pár nap múlva mikroszkópja alatt 
ezrével találta az apró ólesztősejtckot. Ezek 
tehát elszaporodtak, de kérdés, valóban al
koholt készítettek-e a cukorból? Pasteur 
mint gyakorlati vegyész ledesztillálta a fo
lyadékot s íme, hamarosan megjelentek az 
alkohol apró cseppjei. Megoldódott a rejtély, 
Liebignek nincs igaza 1

A francia akadémia az élettan nagydijával 
tünteti ki s Dumas nyílt ünneplésben mél
tatja egykori tanítványának tudományos 
érdemeit.

Átmeneti sikertelenség nélkül nincs ered
mény. A legnagyobb pontosság mellett is 
egyes tenyészetei megbildösödtek s ezekben 
másalakú, nagyobb mikróbákat fedezett fel 
s bennük a tej savképződés is elmaradt. 
Avas vajszagot érzett a folyadékokon. Mi 
lehet ez? összefüggésnek kell lennie az avas 
vaj szag és az üjabb vaskos pálcikaalakú 
baktériumok között. Megállapítja, hogy 
ezek az új lények hozzák létre a vaj savat s 
így felfedezi az új vaj savas erjesztöt.

Megfigyeli azt is, hogy a folyadékcsepp 
közepén vígan táncolnak e lények, a szélén, 
ahol a levegővel érintkeznek, elpusztulnak. 
A levegő tehát megöli Őket. Sorozatos kísér
leteket hajt végre, majd szalad az akadé
miára s ott előadja, hogy íme, felfedezte az 
oxigénnélküli, ú. n. anaerob életei. Kimondja 
a nagy tételt, hogy az erjedést parányi 
lények viszik véghez s hogy az erjedés nem 
egyéb, mint oxigén nélkül való élet!

Az egyes bőrbetegségek (ecetesedés, nyú- 
lósodás) tanulmányozása során rájön arra, 
hogy ezt is különféle baktériumok okozzák 
s a bor 60°-ra való melegítésével megelőz
hető a betegség. Ez a nagyhorderejű felfede

zése a »pasztörizálás•«, melyet a bor, sör, tej 
s más folyékony tápanyagok konzerválására 
ma is széliében használnak.

186ö-ben Dumas, volt professzora keresi 
fel s a kormány megbízásából felkéri, hogy 
a Dél-Franciaországban jár vány szerűen je
lentkező sclyemhernyóbelcgség tanulmányo
zására a járványos területekre utazzék. 
Minthogy a betegség Franciaország selyem
iparát kezdte veszélyeztetni, hazája érdeké
ben s az újabb tudományos dicsőség remé
nyében, Pasteur vállalta a nehéz megbízást. 
Ötévi fárasztó, sokszor reménytelennek 
látszó munka után megoldja ezt a problémát 
is. Felfedezi a selyemhernyók »pébrine«- 
betegségét s kidolgozza a leküzdés módiát.

A megfeszített munka s valószínűleg a 
túlságosan meleg hernyótenyésztö-helyisé- 
gekben való hosszas tartózkodás hatása alatt 
1868 októberében baloldali gutaütést kap s 
hónapokig nyomja az ágyat. Ballába egész 
hátralevő életére megbénul.

A selyemhernyók járványos pébrine-be- 
tegsége vezeti át az állatok és az ember 
fertőzőbetegségeinek a tanulmányozására. 
Az elvesztett 1870/71-es német-francia há
ború zűrzavarai után a megalázott francia 
büszkeség minden szívósságával folytatja 
kutató munkáját.

Ez időtájra esik Koch Robert nevezetes 
felfedezése, hogy a lépfenét valóban bakté
riumok okozzak s pontos munkával elő
állítja e mikrobák tiszta tenyészetét. Ez a 
német felfedezés a fó mozgató rúgója Pasteur 
további kutatásainak.

Első kísérleteit a baromfikolera kórokozó
jával végezte. Baktériumát Toussaint fedezte 
fel, de nem tudta tenyészteni. Pastcurnak 
sikerült ez tyúkhúslevesen. A baktérium- 
tenyészeteket orvos-asszisztenseinek segít
ségével a csirkék mellizmába fecskendezték 
be s ezek hasmenést kaptak, majd álomkór
ság tört k i rajtuk s hamarosan elpusztultak. 
Egy alkalommal —- véletlenül —  régebbi, 
többhetes kultúrával oltották be a csirkéket 
s ezek megbetegedtek ugyan, de felépültek 
s ettől kezdve a legfrissebb baktériumoltást 
is baj nélkül elviselték. Néhány megismé
telt, hasonló eredményű kísérletből Pasteur 
meglátja az összefüggést: az idősebb, »le
gyengült * (attenuált) tenyészet megbetegíti 
az állatot, ezt azonban kiheveri s a további 
fertőzéssel szemben védett lesz. Bebizonyítja 
tehát, hogy a virus (méreg) a virulencia 
(mérgesség) különböző fokozataival rendel
kezik s ezek közül a gyengébb az utána kö
vetkező erősebb ellen védelmez. Ez volt 
Pasteur legnagyobb elvi fontosságú felfedezése. 
(58 éves már ekkor t)

A baktériumoktól szűréssel megtisztított 
húslevessel is sikerült előidéznie a betegséget 
s ez az észlelése a baktériumtoxinokra vonat
kozó későbbi, eredményekben gazdag vizs
gálatoknak vált kiindulópontjává.

Ez első sikerek után figyelme a lépfene- 
baktériumok attenuációjára (legyengítésére) 
irányult. Hazafi szempontok vezették e 
vizsgálatait: segíteni a francia gazdákon, 
akiknek állatállománya erősen pusztult.

Ugyanazt az eljárást kísérelte meg, mint 
a tyúkkolera esetében, de az anthrax-bak-



tóriumok rendkívül ellenálló spóraképzése 
miatt a várt eredmény elmaradt. Hosszas, 
fárasztó kísérletek következtek. Végül rájött 
arra, hogy 42°-on a spóraképzés elmarad. 
Minél tovább tartja 42'-on levegőnek kitéve 
a kultúrát, virulenciája annál jobban csök
kenik. 12 naponként három oltást adott be 
juharnak s az így »előkezelt« birkákon a leg- 
virulensebb baktériumok sem váltottak ki 
betegséget. A meluni mezőgazdasági társa
ság Pouilly le Fort-itelepén 1881 májusában 
nyílt kísérletsorozatban mutatta be védő
oltásainak módszerét. Az eredmény oly 
teljes volt, hogy eddigi ellenségei is meg
hódoltak Pasteur zsenije előtt. A francia 
államtól megkapja a becsületrend nagy
keresztjét s kísérleti eredményeivel a világ
hír szárnyára ju t a neve.

Pasteur már 60 éves, amikor a veszettség 
gyógyításához fog. A kutyák harapás által 
kapták cl egymástól a veszettséget, tehat 
valószínű volt az a feltevés, hogy a nyállal 
továbbvihető a betegség. Pasteur és munka
társai haláltmegvető bátorsággal veszett
kutyák tajtékos nyálát gyűjtögették össze 
és fecskendezték be házinyulakba. Sem az 
oltások, sem a harapások azonban nem 
okoztak minden esetben veszettséget. A kí
sérletek nem mutattak biztos eredményt! 
À  betegség késői szakában bekövetkező 
bénulásokból azt következtette Pasteur, 
hogy az ismeretlen kórokozó voltaképpen
az agy- és gerincvelőben végzi pusztító 
munkáját. Ez a meglátás vezette Pasteurt 
arra az elképesztő kísérletre, hogy az élő 
agy velőt használja fel táptalajnak. Meg- 
lékelték (trepanáltúk) az egészséges kutya 
koponyáját s veszett .kutya agy velőrészletét 
oltottak be az élő agy velőbe. Virchow, a 
nagy patológus meg is állapította, hogy 
iskolázott orvos sohasem gondolt volna ilyen 
kísérletre. Pasteur azonban vegyész volt s 
végeredményben e lehetetlennek látszó pró
bálkozással oldotta meg a problémát.

Le kell gyengíteni a veszettség vírusát : 
Ezt úgy oldotta meg, hogy különböző ideig : 
12, 1Ô, 8, 6 stb. napig szárította a beteg 
agy velőt s ezeket oltotta be a kutyákba, 
12 egymásutáni oltással. Ezzel az előkeze
léssel az egészséges állatot védetté tett 
(immunizálta), a beteg kutyát pedig kigyó- 
gyította a veszettségből.

Az állatkísérletek fényes eredménye után 
Pasteur most emberen szeretné kipróbálni 
oltásait, de nem meri. 1885 július 6-án egy 
elzászi asszony hozta be kilencéves fiát. a 
kis Josef Meistert Pasteurhöz, akit súlyosan 
összemart egy veszett kutya. Orvosprofesszo
rok tanácsára Pasteur beadja védőoltásait 
s a gyerek gyógyultan hagyja el Párizst. 
A kísérleti eredményt a sajtó világba röpí
tette s nemsokára 19 orosz érkezett Szmo- 
lenszkból, akiket veszett farkas mart össze. 
Pasteur gyorsított kezelés alá vette a bete
geket s közülük 16 gyógyultan tért vissza 
Oroszországba.

A cár a Szent Anna-rend gyémántkereszt
jét s 100.000 frankot adományoz Pasteur
nek. E  pénzből létesül a »Pasteur Intézet«, 
mely méltó betetőzése a nagy ember tudo
mányos pályafutásának (1888).

1892-ben, 70 éves születésnapjára a francia 
köztársaság nyílt ünnepet rendez tiszteletére 
a Sorbonne nagytermében.

Sokáig nem élvezhette már in intaszerűen 
felszerelt intézetét, mert vesebaja elhatal
masodott rajta s 1892 szeptember 27-én 
elköltözött az élők sorából.

Az állam nagy temetést rendez számára 
a Notre Dame székesegyházban s a Pan- 
theonba akarja vitetni a koporsót, de az 
özvegy kívánságára a saját intézetében 
helyezik örök nyugalomra.

Az előcsarnok alatt van a fehér márvány
kripta, a koporsón e szerény felirattal : »Ici 
repose Pasteur.«

Dr. IIarasz/у Árpád

Bűvészmutatvány a c u k o r r a l  és
ami mögötte van

A cukor, mely az úgynevezett szerves vegyületek egyik képviselője, 
szén, hidrogén és oxigén atómokból tevődik össze. Ezek mind elégethetők, 
mégsem lehet a cukrot egyszerűen meggyujtani. Ha lángba tartjuk, forró 
lesz, megolvad, karamellé alakul át. Ilyen pl. a dobostorta teteje. Ha ellen
ben Q kockacukrot egy kis cigarettahamuval „ bepiszkítjukúgy elég, mint 
egy gyufaszúi. A bűvészmutatvány magyarázata nem teljes. Annyit tudunk, 
hogy itt is —  mint a kémiában nagyon sokszor —  katalitikus folyamat 
játszódik le. A katalizátor olyan anyag, mely valamilyen kémiai át
alakulást —  jelen esetben a cukor égését —  elősegíti, önmaga azonban nem 
változik. A  cukor égését a hamu katalizálja, azaz inkább a benne hihetetlen 
kis mértékben előforduló vas. Tiszta vas ugyanis hasonlóan hat a cukorra.
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Az ilymódon előállítón öntvények 
megmunkálásához szerszámgépek szük
ségesek. A  mérnökök találékonysága 
egyre tökéletesebb, a legkülönfélébb 
imunkák elvégzésére alkalmas szerszám
gépek konstruálását tette lehetővé : rob
banómotorok feli úrás , fogaskerék vá
gása és a legkülönbözőbb darabok elő
állítására alkalmas, önműködő eszterga- 
padok. A lemezeket hajlítják, domborít-

A fémek porzsolása, „frittelése“  való
jában nem is új módszer : ez volt tu
lajdonképpen az első kohászati eljárás. 
Gondoljunk csak arra, hogy az első ol
vasztókemencéket csak a XIX. század 
derekán építették, holott a vasat már 
Krisztus születése előtt 3000 esztendő
vel is ismerték és használták. Fújtatók- 
kal felszerelt, kezdetleges faszénfűtésű 
kemencékben melegítették az oxidot ; a 
redukálási folyamat után hátramaradó 
szivacsos fémet pedig azon melegiben 
kovácsolták. A  régi egyiptomiaktól hátra
marad 1 vasszerszámokat a legtüzete- 
sebb tudományos módszerrel vizsgálták 
meg és úgy találták, hogy ezek a minták 
semmivel sem tartalmaznak több idegen 
testecskét, mint a legjobb minőségű, 
modern acélok ! Gondoljunk csak a 
híres delhii oszlopra, mely 60 métermá
zsát nyom s melyet 1900 évvel ezelőtt 
kovácsoltak !

Most, mikor Európa legtöbb népének 
közpo.iu problémája a fasiszták által fel
dúlt országaik újjáépítése és ezzel kapcso
latban az ipari felszerelés megújítása, a 
fentvázolt módszer modern változatának 
alkalmazása igen célszerűnek látszik.

Anélkül, hogy a különféle fémek fel
dolgozásával kapcsolatos különleges el
járásokat ismertetni óhajtanánk ezen a 
helyen, a kohászatban jelenleg általában 
használatban lévő eljárást a következők
ben vázolhatjuk :

Az ércet általában úgy szokás kezelni, 
hogy abból egy durva öntvényt kapjunk. 
Az így nyert fémet különféle eljárások
kal olvasztott állapotban, megtisztítják. 
Az eljárás kémiai vagy elektromos úton 
történhetik. A  megtisztított fémekből 
egybeolvasztás útján állítják elő a külön
féle ötvözeteket. így  készülnek a fém- 
rudak, melyeknek tömörnek, egyenletes
nek és idegen testecskéktől mentesnek 
kell lenniök. Az ötvözetet a készítendő 
darab, vagy alkatrész öntőformájába is 
lehet önteni, de az így nyert tárgyakat 
utólag legtöbbször még meg kell mun
kálni, hogy pontos formát és méreteket 
állíthassunk elő. A fém lemez vagy más 
formában előállítható, hogy azután így 
kerüljön megmunkálásra.

rob- 
vá- 

elő- 
eszterga- 

domborít-
ják stb.

Ez a rövid leírás csak arra szolgált, 
hogy felvázoljuk : hány kézen kell az 
ércnek keresztülmennie a kohászatban 
ma használt eljárás mellett, amíg eljut 
a fogyasztóig . . .

Az új kohászati módszer a fémet a 
lehető legfinomabb por alakjában igyek
szik előállítani, majd a port az olvadás
pontnál jóval alacsonyabb hőmérsék
letre hevítik és nyomás által tömör 
tömbbé sajtolják a porszemeket. Ez a 
„frittelés“ , mely a szemcsék azon tulaj
donságának felhasználásán alapul, hogy 
azok a fenti körülmények között össze
forrjanak. Ez a tulajdonság pedig onnan 
származik, hogy megfelelő nyomás és 
megfelelő hőmérséklet mellett, melyek
nek figyelembevételével a „frittelést“ 
végzik, a fém-at.mok között diffúzió 
történik.

Kézenfekvő, hogy ez az eljárás szá
mos előnnyel jár. Nem kell többé tömör 
és egyenletes fémrudak előállításán fára
dozni, ami idáig oly sok és bonyolult 
módszert vett igénybe. A „porított 
fémet“  általában sokkal tisztábbal le
het előállítani, mint az öntött fémruda- 
kat. Azonfelül pedig nagy hőmeg'akarí- 
tást is jelent ez az eljárás. S végül, ha 
a „frittelést“  megfelelő frittelö formá
ban végezzük, akkor minden utólagos 
megmunkálás nélkül a legkülönbözőbb 
formájú, tömör fémtárgyakat állíthatjuk 
elő. Es ha a matricákat egyszer elké
szítettük, akkor egy egyszerű mel?gí o- 
prés segítségével tetszés szerinti mennyi
ségben állíthatunk elő. teljesen azonos 
darabokat. Ha a gyártás körülményei 
megfelelő módon vannak ellenőrizve, a 
gyártmányok méreteiben a legnagyobb 
precíziót lehet elérni.

Gondoljunk a fogaskerekek előállí
tására —  és máris kitűnik, hogy milyen 
munkamegtakarítással jár ez a módszer. 
Könnyen el lehet képzelni olyan prése
ket, melyek réz-, cink-ónporból ki
indulva, egy ország fogaskerékszükség
letét olyan gyorsan és olyan nagy mun
kamegtakarítással látnák el, melyről a 
fogaskerékgyártás specialistái ma még 
csak álmodni sem mernek !

És éppen így el lehet képzelni rob
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banómotor-hengerck, sőt: egész motor
blokkok előállítását ; a készítendő da
rab úgy kerülne ki a présből, hogy azon 
semmiféle utólagos igazítás, megmunká
lás nem lenne szükséges. A  „frittelés- 
hez“  szükséges prések és matricák elő
állításának magas költségét a gyors
ütemű termelés gyorsan és bőven fe
dezné.

A  felsoroltakon kívül van még egy 
szempont, melyet csak ritkán vetnek fel 
a technika fejlődésével kapcsolatosan : 
az új módszer alkalmazása a kohászati 
ipar dolgozói számára magasabb szakmai 
műveltséget biztosítana. A  matricák be- 
á lítása, a prés kezelése stb. egyre több 
képzett szakmunkást és egyre kevesebb 
kisegítő, képzettség nélküli munkaerőt 
kívánna meg.

ím e : még egy példa, mely fényesen 
bizonyítja, hogy a technika fejlődése 
elősegíti a munkásság szociális fejlődé
sét.

Marcel Mathieu —  Palóc Tamás

M I É R T  JÓ
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03 erdő levegője?

Kirándulásainkon feltétlenül észrevet
tük, hogy a7. erdő levegője »frissebb «,m int 
ro áshol. Ennek magyarázata — m int köz
tudomású —  az erdő levegőjének oxigén
többlete. Sajnos, ezzel kapcsolatban még 
mindig egy téves felfogás maradt meg a 
köztudatban. Régebben tudniillik a tudó
sok is azt gondolták, hogy a fák, növé
nyek széndioxidot, lélegeznek, és ugyan- 
úgy.rci int az állatok $ zéndioxidot lehelnek 
ki, a növények e.helyett oxigént. Pedig, 
ez hincsígy l A  növények legfőbb táplá
léka a levegő széndioxidja, ebből építik 
fel testűknek főleg szénből álló szerves 
vegyületeit, és eközben nagymennyiségű . 
felesleges oxigén szabadul fel. De táplál-/ 
kozásától függetlenül a növény —  külön 
erre a célra szolgáló sejtjeivel —  lélegzik 
is. Tehát széndioxidot termel. Ez utóbbi 
folyamat azonban annyival kisebb mér
tékben megy végbe, hogy közönségesen, 
csak a növények oxigén 0 term elését « 
vesszük észre.

Most, amikor a nyomorúság esztendői 
minden kim életlenségükkel ránktörnek, 
mind sűrűbben terelődik a figyelem a hosz- 
szú évtizedeken át semmibevett, gyakran 
lebecsült mezőgazdaság felé. És talán nem 
ok nélkül, mert megélhetésünk, illetve 
élelmicikkeink legfőbb forrása a mezőgaz
daság. Ha hazánkban a mezőgazdaság zök
kenő nélkül és a lehetőségek optimális ki
használásával dolgozik, akkor az ország 
lakosságának egyéb megélhetésül szolgáló 
üzemágai is zavartalanul dolgozhatnak és 
termelhetnek. Ellenkező esetben az ország 
termelőképessége csökkent értékű lesz, és 
lakosságának nem tudja a megfelelő emberi 
életszínvonalat biztosítani.

A mezőgazdaság termelőképessége —  a 
sok és igen bonyolult egyéb tényezőtől el
tekintve —  elsősorban a talaj minőségétől 
és annak ok- és célszerű kihasználásától 
függ. Ha azonban talajainkat a növény- 
termesztéssel megfelelő mértékben kihasz
náljuk, arról is gondoskodnunk kell, hogy 
a növényekkel a talajból kivett tápláló
anyagokat pótoljuk. Ha nem gondoskodunk 
a megfelelő mértékű tápanyagvisszapótl.ís- 
ról, akkor talajaink mind kevesebb mérték
ben lesznek termőképesek ; a termőképes
ség csökkenésével pedig fokozatosan —  
olykor pedig ugrásszerűen —  csökken a 
gazdálkodás rentabilitása, azaz jövedelmező
sége. Ezért tehát, hogy talajaink termőké
pességét állandóan fenntartsuk és ezen 
keresztül a gazdálkodás jövedelmezőségét 
biztosítsuk, a termesztett növényekkel a 
talajból kivett tápanyagokat vissza kell 
pótolnunk. Ezt a tápanyagvisszapótlást meg
felelő mértékű trágyázással érjük el.

Nézzük most azt, melyek a növények 
számára feltétlenül visszapótlandó legfon
tosabb táplálóanyagok, honnan van a talaj-
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Mezőgazdasági kísérleti telepeken, melegházakban 
kísérletezik a különböző talajokra, különböző trá

gyákkal való termelés hatását

ban növényi tápanyag, hogyan pótolható 
a trágyázással a talajból kivett tápanyag
mennyiség és milyen folyamatok játszód
nak le a talajban a trágya hatására.

Amikor nagy általánosságban a talajból 
kivett tápanyagok visszapótlásáról beszé
lünk, rendesen a foszforra, nitrogénre és 
káliumra gondolunk. Ezek azok a tápanya
gok ugyanis, amelyeket termesztett növé
nyeink testük, szervezetük felépítéséhez a 
talajból legjobban felhasználnak. Ezenkívül 
természetesen még az elemek egész sora 
szükséges növényeink egészséges fejlődésé
hez, azonban ezek rendszerint vagy olyan 
kis mennyiségben szükségesek a növény
nek, hogy azt a talajban mindig megtalál
hatja, vagy olyan nagy mennyiségben álla
nak rendelkezésére (pl. szén, a levegő szén
dioxidtartalmából, vagy oxigén), amelyek 
pótlásáról nem kell gondoskodnunk. A 
talajba ezek a tápanyagok két módon kerül
hetnek : a kőzetek mállásakor, mint kőzet- 
alkotórészek (ugyanis tudjuk azt, hogy a 
ralajok keletkezése kőzetek mállásával a

hőmérsékleti ingadozások, víz, levegő, 
stb. hatására kezdődik), valamint a talajba 
kerülő szerves anyagok (növényi és állati 
hulladékok) bomlása útján. A kőzetek el- 
mállásával a talajba jutó tápanyagok nagy
része azonban a növények részére felvehe- 
tetlen alakban van meg, azért ezeket nyers 
tápanyagtőkének tekintjük és a növények 
részére csak akkor lesznek hasznossá, ha 
előbb feltáródnak és a talaj nedvességében 
feloldódnak. A magyarországi talajok olyan 
nagy mennyiségben tartalmaznak ilyen fel
táratlan, a növények részére még haszno- 
síthatatlan tápanyagot, hogy emellett az 
a tápanyagmennyiség, melyet a trágyával 
a talajba viszünk, egészen elenyészik. Ez 
azonban közel sem jelenti azt, hogy nálunk 
nincs szükség trágyázásra.

A  trágyával a talajba jutó növényi és állati 
hulladékok, szervesanyagok, megfelelő 
mennyiségű hö3 levegő és nedvesség jelen
létében ugyanis, mind a trágyában mind 
a talajban levő apró élőlények hatására 
gyors bomlásnak indulnak. A bomlás ter
mékei természetesen ugyanazok az anyagok 
lesznek, melyekből testüket annakidején 
felépítették. íg y  ezek most szabaddá válva
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és a talaj nedvességében oldódva, növényeink 
részére kész, könnyen felvehető tápanya
gokká lesznek.

A trágyázásnak azonban ezenkívül igen 
messzemenő élettani (biológiai) és kémiai 
hatása is van. Bizonyos az, hogy a trágya 
(ami alatt a mezőgazdaságban főként istálló
trágyát, a kertészetben esetleg komposzt- 
trágyát értünk) a növényi tápanyagok 
visszapótlásának csaknem nélkülözhetetlen 
eszköze. A  trágyának azonban ezzel csak
nem azonos értékű szerepe az, hogy ha köz
vetve is, de jelentős mértékben előmoz
dítja, elősegíti a talaj nyers, növények által 
nem hasznosítható tápanyagkészletének a 
feltáródását, feloldódását, és így a talajban 
olyan tápanyagmennyiséget mozgósít, amit 
egyáltalán nem, vagy csak nagyon kis 
mennyiségben tudnának növényeink hasz
nosítani. Az így mozgósított tápanyag
mennyiség azután a termésmennyiség nö
vekedésében és minőségének javulásában 
jelentkezik.

A trágyának ez a ’ tápanyagfeltáróképes
sége, mint azt már említettem, közvetett. 
Akkor ugyanis, amikor a talajban és trágyá
ban levő apró élőlények, mikroorganizmu
sok hatására a szervesanyagok bomlása meg
kezdődik, különböző savak keletkeznek 
(szénsav, humuszsav). Ezek a savak vízben 
oldódva a víz oldóképességét nagymérték
ben növelik. így  válik lehetővé azután az, 
hogy a vízben egyébként oldhatatlan talaj
alkotórészek is lassan feloldódnak és fel- 
használhatókká lesznek. Ez a folyamat, ha 
talajainkat rendszeresen, gondosan és a 
helyi követelményeknek megfelelően mível- 
jük, állandó lesz és így mindig új és új, kész, 
könnyen felvehető tápanyagot biztosítha
tunk növényeink részére.

Hogy ez a folyamat a talajban minél állan
dóbb legyen és a mi kívánságainknak ille
tőleg céljainknak megfelelően történjék, 
szükséges, hogy a szervesanyagok bomlá
sához megkívánt feltételek meglegyenek. 
Ezek a megfelelő hőmérséklet, kellő meny- 
nyiségü nedvesség és levegő.

A  hőmérsékletet alig, vagy csak nagyon 
kis mértékben tudjuk befolyásolni, ellen

ben a nedvességet és levegőt szakszerű 
talajmíveléssel csaknem mindenhol biz
tosíthatjuk.

Az a csapadékmennyiség ugyanis, amely 
hazai viszonyaink között rendelkezésünkre 
áll, általánosan termesztett növényeink ré
szére elegendő, csak a talaj megfelelő keze
lésével, főként porhanyításával (a talaj- 
felszín állandó porhanyón tartásával), meg 
is kell tartanunk. Itt is komoly szerepe van 
a trágyának. Ugyanis a talajba kerülő trá- 
gyaalkotórészek, amikor a bomlásnak már 
bizonyos, illetőleg különböző fokát elérték 
(ezt nevezzük humusznak), igen nagy 
mennyiségű vizet tudnak magukba szívni 
és raktározni. Tehát minél több, illetőleg 
nagyobb valamely talaj humusztartalma, 
—  bizonyos határon belül —  annál nagyobb 
lesz annak vízraktározó képessége is. Hogy 
pedig a talaj megfelelő levegőzését bizto
sítsuk, nem kell más, mint rendszeres és 
gondos, talajaink tulajdonságainak meg
felelő talajmívelés. Ezzel elérjük azt, hogy 
a talaj apró élőlényei mikroorganizmusai 
állandóan és zavartalanul folytathatják te
vékenységüket. Ennek pedig az az ered
ménye, hogy növényeink részére biztosít
juk a szükséges táplálóanyagmennyiséget. 
Ha pedig ezt biztosítottuk, akkor a növé
nyek jól fejlődnek és bőségesen teremnek.

Dr. Bajai Jenő
egyet adj,

H a még akarunk győződni arról, 
hogy valamely szövet tiszta gyapjúi 
vagypedig mürostos-e, igen gyak
ran úgy döntjük e l a kérdést, hogy 
m ggyujtjuk a szövet egy szálát.
H a hirtelen ellobban, akkor műrost, 
ha lassan parázslik és égen haj
szagot áraszt, akkor tiszta gyapjú.
A z  oka,  hogy az állati eredetű 
gyapjú fehérjékből á ll, a fehérjék 
árasztják égésnél a zt a bizonyos 
égetett szőr szagot. E z z e l szemben 
a műrostos szövet vegyi anyagokból 
készül, melyek igen éghetőek és
mivel fehérje nincsen bennük, égés-* .
nél fehérjeszagot nem árasztanak.
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/S> Л шкшхкарШ
AZ ELEKTRON-MIKROSZKOPIG
A természettu

dományok művelése 
közben már igen 
korán szükségessé 
vált egy olyan esz
köz, amellyel igen 
kis tárgyakat meg 
lehet figyelni, illetve 
emberi szem szá

mára láthatóvá tenni. A  szem ugyanis egy 
ívpercnél kisebb látószögű tárgyakat már 
észlelni nem tud. A z egyszerű nagyító
lencse ezt a határt le tudta ugyan csökken
teni, de lényeges eredményt csak a mikro
szkóp felfedezése hozott. A  mikroszkóp 
legprimitívebb formájában két gyűjtő
lencséből áll. A tárgy felé eső lencsét ob- 
jektívnek, a szem felé esőt okulárnak ne
vezzük. A tárgy az objektívlencse gyújtó
pontjához közel, de azon kívül foglal he
lyet, tehát a tárgyról ú. n. valódi képet 
képez le, amelyet —  a mozivászonhoz 
hasonló —  ernyőn föl is foghatnánk. A 
mikroszkópban az objektívlencse által le
képezett kép helyén azonban nincsen er
nyő, hanem a kissé távolabb levő okulár
lencse —  mint egy közönséges nagyító
lencse —  még tovább nagyítja a képet, 
amelyet így szemünkkel igen jól észlel
hetünk.

Nem okoz gondot a szemmel való ész
lelés helyett fényképfelvétel készítése sem. 
Ekkor az okulárlencsét távolabb helyezzük 
el az objektivtől úgy, hogy a tárgyról az 
objektív által leképezett kép az okulár- 
lencsének gyújtópontján kívül essék. Az 
okulárlencse másik oldalára megfelelő tá
volságban elhelyezett fényképező lemezen 
így éles kép fog kirajzolódni. Ebben az 
esetben az okulárlencse helyett a vetítő- 
lencse elnevezés használatos.

Hogy a mikroszkóp, amelynek az elve 
igen egyszerű, mit jelentett a tudománynak 
azt ilyen rövid cikk keretén belül elmon
dani nem lehet. Csak példaképpen említem, 
hogy az orvostudomány enélkül talán még' 
az ötven év előtti fejlettségét sem érte 
volna el napjainkig. Magától értetődik, 
hogy a mikroszkópot is fejleszteni igyekez
tek. Egyre kisebb tárgyak vizsgálatát tűz
ték ki célul. Elértek azonban egy határhoz, 
amelynél kisebb tárgyról már nem tudtak 
éles képet kapni. A nagyítás fokozása

hiábavaló volt, az életlen képet legfeljebb 
nagyítani tudták, de az apró részletek nem 
lettek ezzel megfigyelhetők. Abbe vizsgá
latai derítették ki 1878-ban ennek okát.
A jelenség nem a mikroszkóp tökéletlen
ségéből származott, hanem abból a körül
ményből, amely szerint ha a vizsgált tárgy 
mérete a tárgyat átvilágító fény hullám
hosszával egyenlő nagyságrendű, úgy éles 
kép már nem nyerhető. Itt más nem segít, 
csak a tárgyat átvilágító fény hullámhosszá
nak a rövidítése. Erre két út van, mind a 
kettőt ki is használták. Mivel a fény hullám
hossza nemcsak a fény színétől függ, ha
nem a közegnek ú. n. optikai sűrűségétől 
is —  még pedig optikailag sűrűbb közeg
ben rövidebb a hullámhossz —  javulni 
fog a felbontóképesség akkor, ha a vizsgált 
tárgy és az objektívlcncse közt optikailag 
sűrűbb közeget, pl. megfelelő olajat he
lyezünk cl. így született meg az ú. n. im- 
merziós mikroszkóp. A másik út a fény 
színének megváltoztatása. Ismeretes, hogy 
a látható fénynél a vörösfény hullámhossza 
a leghosszabb, az ibolyáé a legrövidebb.
A z ibolyántúli sugarak —  ilyeneket sugároz 
bőven a higanygőzlámpa (kvarclámpa) —  
hullámhossza még rövidebb. Ezeket a su
garakat az üveg zömmel elnyeli, viszont 
a kvarc átbocsátja. Ezért a mikroszkópot 
kvarcból készült lencsékkel kellett fel
szerelni és a tárgyat ibolyántúli sugarakkal 
átvilágítani. Mivel az ibolyántúli sugarak a

szem számára nem lát- 
hatók, fényképezőleme
zen kell a képet lerög- 

m л n zíteni. A z ibolyántúli
I  S fénnyel működő mikro

szkóppal elért felbontó- 
képesség mintegy fél 
mikron (a milliméter 
ezredrészének fele) va
gyis ennél közelebb lévő 

Л  két pont képe már
___a egybeesik. A  fénymi-

j ' kroszkóppal tehát egy
i határhoz érkeztünk, a

felbontóképességet to-
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vább fokozni már nem lehet. A  röntgen
fénynek ugyan az ibolyántúli fénynél is 
rövidebb a hullámhossza, azonban a röntgen
fényre lencséket szerkeszteni nem lehet, így 
ezen az úton tovább haladni nem lehetett.

Hogyan tudtak ebből a zsákutcából ki
jutni? Hogy ezt megérthessük, ahhoz 
vissza kell lapozni a fizika történetének 
talán legérdekesebb lapjaihoz. Newton a 
fényt úgy fogta fel, mint korpuszkuláris 
jelenséget, vagyis a fénysugár szerinte 
apró korpuszkulákból álló sugár. A ké
sőbbi jelenségeket azonban ezzel a fel
tevéssel nem lehetett megmagyarázni. Az 
interferencia néven ismert jelenség meg
magyarázásához fel kellett tételezni, hogy 
a fény hullámjelenség. A század elején 
Planck és Einstein kutatásai nyomán azon
ban ismét fel kellett venni a Newton-féle 
elméletet, mivel a fényelektromos jelenség 
a hullámelmélettel nem volt megmagya
rázható. Einstein szerint a fényenergia 
nem folytonosan —  mint a hullámelmélet
ben, hanem igen kis adagokban, ú. n. 
fotonokban terjed. A fény tehát duális 
természetű, nem hullám, nem korpuszkula, 
hanem mind a kettő. Hogy a fénynek kor
puszkuláris természete is van, azt Compton 
1922-ben egy kísérlettel is bebizonyította. 
Röntgenfénynek grafitkristályról történő 
visszaverődésénél azt tapasztalta, hogy a 
visszaverődő röntgenfénynek a hullám
hossza megváltozott. Ezt a jelenséget csak 
úgy lehetett megmagyarázni, hogy a vissza
verődésnél rendes mechanikai rugalmas 
ütközés lép fel a grafitkristály elektronjai 
és a röntgenfény fotonjai között. E kísér
letben tehát a fényt korpuszkuláris jelen
ségnek kell tekinteni. 1923-ban de Broglie 
vizsgálatai közben arra a következtetésre 
jutott, hogy a Compton-féle kísérletnél

szereplő két rugalmasan ütköző korpuszkula
—  a foton és az elektron —  közül nemcsak 
a fény, hanem az elektron is duális ter
mészetű, vagyis az elektronnak is van 
hullámtermészete. Ennek kísérleti bizonyí
tékát 1927-ben Davisson és Germer adták, 
így de Broglie merész elképzelése igazolva 
volt. Az elektronnak hullámtermészeténél 
fogva - szintén van hullámhossza, amely 
annál kisebb, mennél nagyobb az elektron 
sebessége.

Ennek a felismerésnek lett a gyakorlati 
eredménye az elektronmikroszkóp. A fény- 
mikroszkóp Abbe-féle elméletéből követ
kezik, hogy annak feloldóképességét az 
alkalmazott hullámhossz megrövidítésével 
lehetne megnövelni, A? elektron hullám
hossza azonban sebességének növelésével 
csökken. Nagy sebességű elektronsugarat
—  kellő feszültséggel történő felgyorsítással
—  könnyű szerrel elő lehet állítani. Az Így 
előállítható hullámhossz sokszorosan ki
sebb, mint a látható, vagy akár az ibolyán
túli fény hullámhossza, tehát adva volt a 
lehetőség a felbontóképesség lényeges meg
növelésére.

Ehhez azonban olyan lencsét kellett szer
keszteni, amely az elektronsugárral szem
ben éppen úgy viselkedik, mint az üveg
lencse a fénysugárral szemben. Az elektron- 
sugár üvegen nem hatol át, üveglencsét 
használni egyéb okokon kívül már csak 
ezért sem lehet. Azonban az már ismeretes 
volt, hogy úgy villamos, mint mágneses 
térben az elektronsugár elhajlik, tehát eze
ket az elveket kell a gyűjtőlencse szerkesz
tésénél kihasználni. Ezek szerint szerkesz
tettek elektrosztatikus és mágneses gyűjtő
lencséket. Itt nincsenek anyagi törőfelüle
tek, mint az üveglencscnél, a légüres tér
ben haladó elektronsugár a megfelelően 
kialakított elektromos, illetve mágneses tér 
hatására úgy változtatja irányát, mint a 
fénysugár az üveglencse hatására.

Az elektromos gyűjtőlencsét az 1., a 
mágnesest a 2. rajz szemlélteti. Ezeknél a 
gyűjtőlencséknél éppen úgy lehet fókusz
távolságról beszélni, mint az üveglencsék
nél. A szükséges elektromos, illetve mág
neses tér kialakítását a lyukasztott kör
lemezek méretei és távolsága, illetve a 
mágnestekercs méretei biztosítják. A fó
kusztávolság szabályozható : Az elekr: oT
mos lencsénél, a két szélső és a középső 
lyukasztott lemez közti feszültség változ
tatásával, a mágneses lencsénél a tekercs
ben folyó áram erősségének változtatásá
val.

Ezekből a lencsékből, mint elemekből 
épült fel 1933-ban az első elektronmikro
szkóp. Van elektrosztatikus lencsékkel szer-
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kesztett és elektromágneses lencsékkel szer
kesztett kivitele. A sugármenet azonban 
mindkettőnél azonos a rendes fénymikro
szkópéval. A  szerkezet felépítését Szemlél
teti a 3. rajz, ahol a fénymikroszkóp, elek
trosztatikus és elektromágneses elektron- 
mikroszkóp egymás mellé van rajzolva. 
A  fénymikroszkóp fényforrása helyett az 
elektronmikroszkópnál természetesen elek
tronforrást —  célszerűen izzókatódot —  
kell alkalmazni. Az izzókatódból kilépő 
elektronokat 40— 50.000 voltos pozitív 
feszültségű anód diafragma segítségével 
felgyorsítják. Ezt az elektronsugarat az 
ú. n. kondenzorlencse segítségévei vetítik 
a tárgyra. A  tárgyat igen vékony kollodium
filmen helyezik el, ezen ugyanis az elektron- 
sugár áthatol. (Ilyen anyagot használnak 
a repülőmodellezők a szobamodelleken.) 
A tárgyon áthatoló elektronsugár ezután 
az objektívlencsén keresztül jutva valódi 
képet iétesítene, ezt azonban nem fogjuk 
fel, hanem a vetítőlencse segítségével még 
tovább nagyítva vetítjük a fényképező
lemezre, vagy a fluoreszkáló ernyőre. Az 
itt keletkezett kép azután ablakon keresztül 
megfigyelhető.

Az egész berendezés természetesen nagy 
vákuum alatt áll, a légszivattyúberendezés 
állandóan be van kapcsolva. A tárgy és a 
fényképezőlemeznek a cseréjét úgy oldot
ták meg, hogy az ne járjon levegő bejutásá
val. Különféle ú. n. bezsilipelő szerkeze
teket létesítettek, de mindegyiknek az az 
elve, hogy a légüres térbe bejuttatandó, 
vagy kiveendő tárgy vagy fényképezőlemez 
előbb egy kis kamrába jut, amely úgy a kül
világtól, mint az elektronmikroszkóp bel
sejétől el van zárva és egyszerre csak az 
egyik ajtót nyitják ki. Ha például a tárgyat 
az elektronmikroszkópba 
be akarjuk tenni, úgy a 
zsilipkamrának a külvilág 
felé nyíló ajtaját nyitjuk 
és a kamrába a tárgyat 
tárgytartóval együtt be
helyezzük. Ezután a külső 
ajtót bezárjuk. A  kamrát 
rákapcsoljuk a légszivaty- 
tyúra, majd mikor a szük
séges légürt elértük, nyit
juk —  megfelelő berende
zéssel —  a kamrából az 
elektronm ikroszkóp bel
sejébe nyíló ajtót, amelyen 
át a tárgyat a rendeltetési 
helyére lehet juttatni.

Az elektronmikroszkóp 
segítségével a fénymikro
szkóp fe l oldó képe ss ég ét 
hatalmasan meg lehetett 
növelni. A ma elért határ

százezred milliméter, vagyis egy század 
mikron. Ez a feloldóképesség lehetővé tette 
eddig láthatatlan élőlények —  a virusok —  
vizsgálatát, sőt a nagyobb méretű szerves 
molekulák is láthatókká lettek.

A  tudomány az elektron-mikroszkóppal új 
fegyverhez jutott. Segítségével új ismere
teket lehet gyűjteni, amelyek az emberiség 
javát és boldogulását szolgálják.

Dr. Gruber József
mücgyet. adjunktus

Van-e iható víz a leve gyomrában ?
Bátran mondhatjuk a legotrombább lódi- 

tásnak azt a mesét, hagy a sivatagban eltévedt 
karavánok úgy kísérelhetik meg a szomjhalál 
elkerülését, hogy egy-két tevéjüket jöláldozvay 
ezek külön *vizgyomrá<-ban iható vizet talál
nak.

Ezzel szemben a legelső megállapításunk 
az, hogy a tevének nincsen külön vügyomra. 
Sőt mi több: a többi. kérődző emlős négy- 
rekeszű gyomrával szemben a teve összetett 
gyomra csupán három rekeszű. Ebből viszont 
egyenesen az következikl hogy a teve itala úgy 
keveredik össze gyomrában az ételével, mint 
minden más állaté. Szó sem lehet tehát külön 
tárolt vízről, még kevésbbé ihatóról.

Kell-c mondanunk, hogy több Ajrika-utazó 
kísérelte meg az utánjárást, megtudandó : 
mégis mi alapja lehetett ennek a mindenkép 
valószínűtlen mesének. De semmi magyará
zatot se találtaié. Mert egyfelől tapasztalták; 
hogy. a Jölbontott tevegyomor —  a bennevaló- 
vál egyetemben —  undorítóan bűzös, másfelől 
arról .is meggyőződtek, hogy a legöregebb kara- 
vánvezetők is a legélénlcebben tiltakoztak az 
ellen, hogy ez az otromba koholmány * az 6 
körükből indult volna ki.

Annál szomorúbb, hogy egyes ifjúsági elbe
szélésekben még most is szerephez jut a teve
ívizgyomra*.

3. ábra
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A  Molotov-gyór büszkesége á
»Győzelem«

A modern berendezésű óriási autógyárak minden kocsit 
megfürdetnek, mielőtt elhaê/,a a gyártelepet. Nem mintha 
Piszkos lenne, hanem azért, hogy ellenőrizzék, nem szi

várog-e be valahol víz a szerkezetbe

Teherautó most hagyja el a gyárat, hogy lebo
nyolítsa a rávoli vidékek közötti kereskedelmet

A  Gorklj-gyár gondos
kodik a hosszú meg
szállás Idője alatt le
tarolt vidékek traktorral 
. .  való ellátásáról

A  lerombolt műhelyek 
helyreál'i'vására sok 

munkáskéz»e volt szük
ség. A fiatalokat hívták 
segiísöcül. Ez a kis
leány, Valja Medvegy 
az elsők között volt, 
akik a felhívásra jelent

keztek
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65.000 SZEMÉLYKOCSI

112.000  T R A K T O R
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A pajzsmirigy, bár nagyságra nézve kicsi, 
csupán 25—60 grammnyi szerv, mégis az 
ismertebb mirigyeink közé tartozik. Ennek 
az oka onnan ered, hogy nem ritkán kóros 
körülmények következtében jelentékeny 
mértékben megnövekszik s elcsúfítja a nya
kunkat. Régen működésének nem tulajdo
nítottak nagyobb jelentőséget, nem ismer
vén tevékenységét. Találhatunk olyan fel
tevéseket, amelyek azt igyekeznek bizonyí
tani, hogy a pajzsmirigy a gégeokozta ki- 
dudorodás elsimítását célozza, mások a 
hangszalagok kenőcskészülékének tartották. 
Ezek és még a többi majd huszonötféle el
mélet azonban mind tévesnek bizonyult 
akkor, amikor kiderült, hogy a pajzsmirigy 
a belsőelválasztásos mirigyek közé tartozik, 
vagyis olyan szervünk, amely váladékát 
nem kivezetőcsöveken juttatja el a rendel
tetési helyére, hanem a sejtek terméküket 
egyenesen a vérnek adják át. A vér segítsé
gével a váladékban lévő hatóanyag elkerül 
a szervezet minden zugába s ott a feladatá
nak megfelelően változtatja meg a sejtek 
működését. Ilyenmódon szervezetünkben az 
idegrendszer mellett még egy kémiai anya
gok segítségével működő rendszer tevékeny
kedik, amely az egyes szervek működését 
összehangolja és egységessé teszi. Hogy a 
belsőelválasztásos mirigyek működéséről a 
múlt század végéig sejtelmünk sem volt, 
annak az az oka, hogy rendkívül kis mennyi
ségekben választódnak ki ezek a hormonok
nak nevezett különleges hatóanyagok s ki
mutatásukra először csak biológiai, vagyis 
állatok segítségével történő eljárások hasz
nálhatók. A  hatóanyagoknak kis mennyi
ségekben való szereplése viszont azt bizo
nyítja, hogy rendkívül nagy a hatóerejük. 
Ezzel viszont az jár, hogyha a belsőelválasz
tásos rendszer bonyolult mechanizmusában 
zavar támad, akkor azok nagyfokú kóros 
elváltozásokban fognak jelentkezni. Zavar 
lesz akkor, ha túlkevés vagy ha túlsók vá
ladék termelődik, mint amennyit a szer
vezet megkíván. Az ekkor létrejövő válto
zások viszont elárulják, hogy egyik vagy 
másik mirigy milyen életfolyamatokban 
veszi ki részét.
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A pajzsmirigy különleges működéséről a 
legegyszerűbben olyanmódon győződhetünk 
meg, ha valamely állatnak a szervezetéből 
eltávolítjuk, s figyeljük hiányának követ
kezményeit. Ezek a kísérletek vezettek 
azokhoz a döbbenetes eredményekhez, ame
lyek elárulják, hogy a pajzsmirigy kicsiny
sége ellenére mégis milyen életfontos szer
vünk. Ha fiatal növekedésben lévő szerve
zetnek távolítják el a pajzsmirigyét, akkor 
az, testvérállataival összehasonlítva, fejlő
désében visszamarad és szellemi képességei 
is jelentősen csökkennek. Sajnos, emberen 
is megtalálhatók ezek a kóros tünetek, ha 
fiatal korban a pajzsmirigy fejlődési hiba 
vagy betegség következtében tönkremegy. 
Ilyenkor a szervezet fejlődésében nagy za
varok keletkeznek : görbelábú, íelfújthasú, 
nagyfejű, erősen beesett orrgyökerú törpékké 
alakulnak, akiknek alacsony homlokuk rossz
indulatúvá teszik arckifejezésüket. Ezen 
szerencsétlen lényeknek szellemi képességük 
is'teljesen alacsony rendű, miért is cretinek- 
nek nevezik őket. Némely országban, külö
nösen az Alpesek vidékén rendkívül nagy
számban találhatók a cretinek, amely csapás 
ellen nagy felkészültséggel küzdenek az 
egészségügyi hatóságok.

A pajzsmirigy csökkent működésének 
másik kórformája a golyva, Ilyenkor, bár 
a mirigy nagysága növekedik, hormontér- 
melő tevékenysége mégis csökken. Ennek 
oka az, hogy nem a hormont termelő mirigy
sejtek szaporodnak el, hanem az ezeket 
összetartó kötőszövet gyarapodik. Néha az 
egész mirigy, máskor annak csak egyrésze 
indul el növekedésnek. Előfordul, hogy 
hosszú kocsányon lóg a mirigy, sőt a meg
nagyobbodás lehet olyan nagymértékű, hogy 
a beteg a nyakán lógó szervét fel tudja he
lyezni a vállára. Ez azonban a veszélytele- . 
nebb formája a megnagyobbodásnak, Néha 
ugyanis a pajzsmirigy nem kifelé, hanem 
befelé növekszik s összenyomva a légcsövet, 
légszomjat okoz. A golyva kialakulásának 
okát számtalan elmélet magyarázza, ma 
valószínűnek tartják, hogy a kórt a talaj, 
ivóvíz, levegő és az élelmiszerek jód- és 
sziüciumhiánya okozza. A probléma nálunk
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Magyarországon is igeit aktuális, mert a nyilvántartott golyva
sok szára a a legújabb feltevések szerint félmilliónál több. A veszé
lyeztetett vidékeken az egészségügyi hatóságaink már minden 
lehetőt megtesznek, hogy minél kisebb számra szorítsák vissza 
az ilyen betegek számát.

Ugyancsak súlyos kórképpel állunk szemben, ha a pajzsmi
rigyből több hatóanyag kerül a szervezetbe a kelleténél. Ezt a kór
formát 1840-ben Basedow merseburgi orvos írta le elsőnek s ezért 
Basedow-kórnak nevezzük. E zt az állapotot mesterségesen is 
előidézhetjük, ha nagyobb mennyiségű pajzsmirigy port vagy 
annak hormonját, az úgynevezett thyroxint juttatjuk a szervezet
be. Ez napjainkban, sajnos, elég gyakran előfordul, mikor höl
gyeink a divatos, karcsú alak elérése céljából fogyasztópirulákat 
szednek. Ezekben a fogyasztópirulákban rendszerint pajzsmirigy
por van, igaz, hogy fogyaszt, de ugyanakkor nyugtalanságot, ál
matlanságot, szívdobogást, is idéz elő. Veszélyes módszer, mert 
nem egy esetben a fogyást az illető nem tudja megállítani! 
Ezért a fogyasztókúrát sohasem szabad orvosi felügyelet nélkül 
végrehajtani. #

A Basedow-kór-esetén a pajzsmirigy szintén megnagyobbodik, 
de ilyenkor a mirigyduzzanat puha, meleg és lüktet, ellentétben a 
csökkent működésű golyvánál, hol az kemény és hideg. A betegnek 
szívműködése erősen fokozódik, az idegrendszere ingerült állapot
ban van, minek következménye rcszketés, álmatlanság, ingerlékeny
nyomott hangulat. Ezek mellett azonban egyike a legfontosabb, 
tüneteknek az, hogy a pajzsmirigy hatóanyaga az anyagcserét 
fokozza, vagyis ha kelleténél több kerül belőle a szervezetbe, akkor 
sokkal több tápanyag ég el, m int amennyire szüksége lenne a szer
vezetnek. Hiába eszik és iszik sokkal többet az ilyen beteg, a foko
zott égés következtében állandóan fogy. Ennek megfelelően az 
oxigénfogyasztása is növekedik, amit az orvosok az úgynevezett 
alapanyagcsere-vizsgálatok segítségével igyekeznek megállapítani. 
Bár néha hiányzik, fontos tünete még a Basedow-kórnak a kidülledt 
fényes szem, ami ijedt kifejezést ad a betegnek.

A pajzsmirigy működésének érzékenységére utal többek között 
még az az ismeretünk, hogy a dohányzással szervezetünkbe kerülő 
nikotin is hatással van reá. így az olyan egyéneken, akik napi 10— 2U 
cigarettát, avagy 20 gramm pipadohányt szívnak, s kiegyensúlyozó 
gépezetük nem működik tökéletesen, szívdobogás, idegesség, has
menés mutatkozhat. Régebben a nikotinnak az idegrendszerrel való 
közvetlen hatásának tulajdonították, ma valószínűbb, hogy a 
fokozottabb pajzsmirigyműködés következtében keletkeznek, amit 
viszont a nikotin indít meg.

A pajzsmirigy működéséről vaskos kötetek számolnak be, mert 
az elmúlt évtizedek kutatásai kiderítették, hogy nincs olyan szer
vünk. amelynek tevékenységére ne volna hatással. Testi és szellemi 
életünket befolyásolja ez a kis szerv, amelyről még nem is olyan 
régen azt tartották, hogy csupán a hangszalagainkat keni.

Dr. Tangi Herald
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A tüzelővel úgy takarékoskodhatunk 
hogy először a melegszükséglét et csökkent 
jük, másodszor, hogy a tüzelőanyagok hő 
tárt almát minél jobban kihasználjuk.

Г K i a hideggel !  . ]

A  melegszükségletet két tényező szabja 
meg : a futandó helyiség hőveszteségének 
nagysága és a megkívánt hőmérséklet.

Minden háziasszony jól tudja, hogy nagy 
ablakok, nnav külső falak mit jelentenek 
fűtőanyagban. Azzal azonban már kevesen 
számolnak, hogy a rosszul záródó ablakok 
résein, a repedezett falakon és levált vako
laton keresztül mennyi hideg jön be. Pedig, 
míg az első okon nem tudunk változtatni, 
a másikon könnyű segíteni. Sokkal olcsób
ban, kisebb munkával és időveszteséggel, 
mint amennyit a tüzelőanyag megszerzésére 
fordítunk, eltömhetjük a réseket, leragaszt
hatjuk az üvegezetlen ablakszárnyakat és 
szőnyegekkel eltakarhatjuk a külső falfelü
leteket. Különösen fontos a csak kívül be
üvegezett ablakok belső szárnyainak le- 
ragasztása olajozott csomagoló papírral. így 
az ablak melegátadása azonnal egyharma- 
dára csökken. Az ablak leragasztása egy
szerű munka. K i kell szabni előre a papírt, 
közönséges asztalos-enyvet kis edénybe ap
rítunk, aztán ezt az edényt egy másik vízzel 
telt edénybe állítva a tűzre tesszük. Egy
kettőre feloldódik az enyv. Közben nedves 
ruhával lemossuk az ablakszárnyat és egy
formán vizesre itatjuk a felragasztandó 
papírt is. A folyékonnyá vált enyvvel be
kenjük a földre fektetett ablakkeretet és rá
borítjuk a nedves papírt, melyet aztán 
köröskörül nehezékekkel megterhelünk. Ne
gyedóra múlva megszáradt az enyv és kész 
az ablak, melyet, ha bevonunk valami gép
olaj félével, áttetszővé is válik. Az ablak
szárnyak rosszul záródása által képződő nyí
lásokat apró Szegekkel megerősített vászon- 
psíkkaí kitűnően lehet eltömni.

Ugyancsak módjában van a háziasszony
nak a szobahőmérsékletét észszerűen meg
választani. Abból kell kiindulnia, hogy min
den hőfok, mellyel a legalacsonyabb, de még 
kibírható fölé megy, 6— 8 % tüzelőanyagot 
jelent. Tehát, aki 18 C-fokra fűt 16 C-fok 
helyett, az máris 12— 16%-kal többett 
fogyaszt, mint amennyi okvetlenül szüksé
ges. Ugyanis tudományos úton, katatermo- 
méterrel meg lett állapítva, hogy állandóan 
és egyenletesen 16 C-fokra fűtött szobában
m in d en  egészséges em b e r, fe lté v e , h o g y  jó l

van öltözve, még finom munkát is tökéle
tesen el tud végezni. Igaz, fontos a megszo
kás és hogy a szoba falai felfűtöttek legye
nek. Mert hideg falak sugárzó hidege még 
22 C-fokra melegített helyiségben is kelle
metlen borzongó érzést vált ki. A meg
szokásra jellemző, hogy elődeink lakásaikat 
csak 13 C-fokra fűtötték, mert nem voltak 
olyan tökéletes kályháik, mint amilyenek 
ma léteznek és mert a fehémép akkoriban 
nem hordott kurta viganót. A 16 C-fokra 
fűtött szobáknak aztán van még egy nagy 
előnyük, lakóik a meghűlésekkel szemben 
ellenállók. Ezt a háborúban a kanadai kato
nákon tapasztalták, mert Kanadában 16 C- 
foknál jobban nem fűtőnek és ezek otthon a 
mérsékelt szobahőmérsékletet megszokva, 
minden más baj társuknál jobban bírták a 
hideget.

Szellőztetés |

A szellőztetéssel igen óvatos legyen a házi
asszony, mert télen, a külső és belső hő
mérsékletek közötti nagy különbség amúgy 
is állandó légcserét idéz elő. Néhány percig 
nyitva tartott ablak —  lehetőleg kereszt
huzattal —- teljesen kicseréli a szoba rom
lott levegőjét. Hosszabb időn át bebocsátott 
friss levegő csak a falakat és bútorokat hűti 
le feleslegesen, ezeknek újra felmelegítése 
tüzelőbe kerül.

A  fűtőanyagok hőtartalmának jó kihasz
nálása csak jó kémény, a tüzelőanyagok 
sajátságainak megfelelő szerkezetű és jó 
állapotban lévő kályha útján lehetséges és 
természetesen hozzáértő kezeléssel. Rosszul 
záró kályhaajtó, repedezett kályhafal lehe
tetlenné teszi a kályha szabályozását.

A fa nem tüzelőanyag

A fa tulajdonképpen nem tüzelőanyag, 
hanem ipari nyersanyagnak számít. Fából 
két kiló sem ad annyi meleget, mint a jobb
fajta szén és mert kilóára is magasabb, aki 
fával fűt, a meleget háromszoros áron fizeti 
meg. A fát kizárólag arra szerkesztett kály
hában szabadna elégetni. Az ilyen kályhá
nak nincs rostélya, tűztere bő és egyetlen 
ajtaja van. Begyújtáskor a kályhát annyi 
fával kell megtömni, amennyit aznap el aka
runk égetni, illetve amennyi belefér. Amíg a 
fa lánggal ég, a kályhaajtó teljesen nyitott 
legyen, ha pedig a visszamaradó zsarátnok 
—  tulajdonképpen faszén —  már csak izzik.
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a kályhaajtót gondosan le kell zárni. így a 
kb. 3500  kalória elméleti hőértékű fa meleg- 
tartalmának 5 0 %-át kihasználhatjuk.

[ A fűtés művészete]

A magyar szenek közül a legjobb a pécsi 
eredetű 6200  kalória, a tatai és dorogi 
5300 kalória melegtartalommal. Gyengéb
bek a pilisi és borsodvidékiek 3500  kalóriá
val. A magyar szenet nem csak azért nehéz 
elégetni, mert mostanában kevés van belőle, 
de azért is, mert érteni kell hozzá. A magyar 
szenek mind már 300  foknál gyulladnak, de 
hőtartalmpk fele égés közben gáz alakjában 
elszökik a kéménybe, ha ebben meg nem 
akadályozzuk. Ennek az a módja, hogy a 
tűztérbe meleg, kb. 800 fokú levegőt bocsá
tunk, az úgynevezett másodlagos levegőt. 
Ha a tűztérben fejlődött gázok ezzel a má
sodlagos levegővel egyesülhetnek, szép fehér 
füst és korommentes lánggal égnek el. 
Háromféleképpen lehet ezt elérni:

Először időnkénti rárakással közönséges, 
kétajtós cserépkályhákban és kis vaskály
hákban olyképpen, hogy a rostélyon fával 
tüzet rakunk és egy kanál, diónagyságú 
szenet így izzásba hozunk. Aztán az izzó 
parazsat a rostély végébe toljuk és az egész 
rostélyt teljesen befedjük kétujjnyira friss 
szénnel. Utána a rostély előtti ajtót jól 
becsukjuk, a hamuajtót pedig teljesen ki
nyitjuk. Ha a rostélyon lévő szén már j ól ég, 
a parazsat újra hátra toljuk és megint az 
egész rostélyt megrakjuk 2— 3 ujjnyi vas
tagon szénnel. FONTOS, HOGY A FRISS 
SZENET SOHASE TEG YÜ K  R Á  AZ IZZÓ 
PARÁZSRA. Ha ehhez tartjuk magunkat, 
5 0 % hatásfokot érhetünk el.

Gyertyaégetéssel, vagyis felülről lefelé égetve 
6 0 %-kal használhatjuk ki a magyar szene
ket. Erre azonban csak a háromaj tós— töltő- 
aknás cserépkályhák, a Meid inger-kályhák 
•és nagyobb rendszerű vasbádogköpeíiyes, 
.samottbélésű kályhák —  alkalmasak. A 
fűtés módja, hogy a tiszta rostélyra dió
nagyságú szenet szórunk a legfelső ajtó 
szintjéig, a szén tetején fával tüzet rakunk, 
az alsó hamuajtót teljesen nyitva hagyjuk, 
a rostély előtti ajtót teljesen kitárjuk és a 
legfelső ajtón lévő reteszt kihúzzuk. (Ha a 
felső ajitón nincs retesz,magát az. ajtót hagy
juk néhány milliméternyire nyitva.) így  az 
égő szén az elsődleges levegőt a rostélyon és 
az egész alatta lévő* meg nem gyulladt szén- 
rétegen keresztül kapja, a másodlagos le
vegő pedig a legfelső ajtórésen á t ju t a tűz- 
térbe. Ha az egész széntartalom leégett és 
még tovább szükséges fűteni, semmieseslre 
sem szabad a friss szenet a tűzbe felülről be
önteni, hanem a legfelső ajtót bezárva, a 
rostélyon ugyanúgy fűtünk, mint az idő
szakos tüzelésnél.

I A  kétaknús kúlyliújT

A világ legjobb hatásfokú tüzelő szerke
zetei a magyar találmányú kétaknús dara
us darabos szén kályhák. Ezek a legjobb 
kazánnál is jobb hatásfokkal, 85 %-kal hasz

nálják ki a szén minden melegtartalmát, 
folytonégetéssel, a legkevesebb munkával. 
Elvük, hogy a rostély feletti akna a széntér, 
melyre, ahogy az ott lévő szén leégett, ön
magától csúszik a tüzelőanyagaknából a 
friss szén, hogy az elsődleges levegő a ros
tély alól, a másodlagos levegő pedig elő
melegítve, közvetlenül a tűztérbe ju t. így  a 
füst- és bűznélküli égés biztosítva van.

Brikettel és félkokszbrik'ettel éppen úgy kell 
fűteni, mint a barnaszénnel, csak éppen nem 
szabad az izzó brikettet szurkálni, mert 
azonnal széthullik.

Koksz hiányában ma a kokszfülésről nem 
időszerű beszélni. Legfeljebb annyit emlí
tünk meg, hogy sohase nedvesítsük a kok
szot, mint ahogy más tüzelőanyagot se. A 
tüzelőanyagok víztartalmának "eltávolítása 
ugyanis sok kalóriába kerül.

A  petróleum fűtés nálunk ű j, de idővel 
-  ha a petróleum olcsóbb lesz —  nagy 
jövőnek néz elé, Nékünk még nincsenek 
olyan kiforrott petróleum-kályhájuk, mint 
amilyeneket a nyugati államokban használ
nak, azonban gondos kezeléssel, a szabályok 
betartásával a magyar találmányú készülé
kek napi 3—4 forintért egy megszokott 
méretű szobát 10 órán át, minden beavat
kozás nélkül jó melegen tartanak. Vannak 
készülékek, melyeket bármelyik vaskály
hába vagy tűzhelybe percek alatt be lehet 
építeni és olyanok, melyeket bádogkályhá
val együtt szállítanak és ablakon kitolt füst- 
csővel azonnal bárhol! használatba lehet 
venni. Ha a petróleum-kályha füstöl, bűzös, 
sohasem a kályhában van a hiba, hanem a 
kezelőjében. A  petróleum-kályháknak és 
főzőknek —  különösen, ha rövidesen a fa
tüzelésnek az állam intézményesen gátat 
szab majd, ami a tervgazdálkodás kereté
ben várható —  igen nagy jövője lesz. Ma
gyarországnak dús ásványolaj forrósai van
nak és kevés erdője. Egy liter petróleumból 
annyi meleget kaphatunk, mint négy kiló

Bcmfniczky Károly
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A K O S Z É N  K E L E T K E Z É S E
Pikkelyfa (Lepldodendron) 
törzsének kőszenesedett 

maradványa
Ma már el sem tudnánk képzelni életünket 

fűtés, világítőgáz, villanyvilágítás, villamos- 
vasút, gyorsvonat nélkül. Ha meggondoljuk, 
hogy a civilizáció e vívmányainak energiája 
—  közvetlenül vagy közvetve —  a kőszén, 
alkothatunk csak fogalmat a kőszén világ- 
gazdasági j elentőségéről.

Mi a kőszén? Miből és hogyan keletkezik? 
Miért szerencsésebbek egyes országok a 
többieknél, hogy földjük millió tonna
számra tartalmaz kőszenet; milyen föld
tani adottságok szükségesek ehhez? Ilyen 
és hasonló kérdések ötlenek fel bennünk a 
*>fekete gyémántok * láttán és ezeket kíván
juk itt megvilágítani.

A kőszén barna, barnásfekete, vagy fekete 
színű kőzet, mely meggyujtva nagy hő
energia fejlesztése közben elég. Rétegekben 
fordul elő és ezek a rétegek egymástól meddő 
kőzetekkel vannak elválasztva. Ennyit már 
nagyon régen tudott a kőszénről az emberi
ség, de keletkezésének körülményeit, csak 
hosszú évtizedek fáradságos tudományos 
vizsgálataival sikerült tisztázni.

Már régen feltűnt, hogy a kőszéntelepek 
kőszenesedett, de. alakjukat megőrző nö
vényi maradványokat, különös fatörzseket, 
levéllenyomatokat, gyökérré
szeket tartalmaznak. "Ezek és 
az éghető ség vezette a kutató- 
kai a növényi eredet ki vizsga- &E1
lására. Тек intettel arra, hogy 
a kőszéntelepek a földtani — г
múltban keletkeztek, a folya
mat maga nem volt megfigyel
hető, csak annak kővémeredt ИИ
eredménye. Potonié, akinek 
oroszlánrésze volt a kőszén- 
keletkezés körülményeinek a 
tisztázásában, olyan jelenlegi 
folyamatot keresett, amely a

kőszénhez hasonló növényi eredetű égő kő
zetet eredményez. Az erdőkben ilyen jelenség 
nem található, mert a levegő oxigéntartalma 
a növényi részeket teljesen oxidálja, azok 
maradék nélkül elkorhadnak.

A napjainkban is állandóan keletkező 
növényi eredetű éghető kőzet a mocsarak
ban és lápokban leülepedő tőzeg. Az itt 
végbemenő szerves bomlás. tŐzegesedés 
tulajdonképpen lassú égésnek felel meg. 
Az iszapos vízbe, vagy a víz felszíne alá 
merülő növényi anyagok a nagy nedvesség 
és csekély oxigén jelenléte következtében 
bomlani kezdenek, tőzegesednek Ennél a 
bonyolult vegyi folyamatnál a növényi 
anyagok fő alkotó elemei: a szén (C),
a hidrogén (H), és az oxigén (0 ) részben 
szénsavvá (СО*), részben vízzé (Ht0 >, rész
ben metángázzá (CHJ alakulnak át, ezek 
kiszabadulnak és az alkotó elemek közül a 
szénből (C) használván föl a legkevesebbet,az 
fölszaporodik.

Az így keletkezett anyag azonban még 
nem kőszén, csak tőzeg. A köszénnéváláshoz 
szükséges hő valószínűleg hiányzott, de 
pótolta ezt a hosszú, sok-sok évmillióra 
terjedő földtani idő és a tőzegre nehezedő 
mindnagyobb nyomás.

A  Föld nagy kőszénelőfordulásain : Angli
ában. Westfálíában, a Saar-medencébèn, 
Sziléziában, a Donec-medeiicében, Kínában 

és az Egyesült Államokban 
föltárt és még föltárható kő
szén szinte mérhetetlen meny- 
nylségü. Micsoda mocsárerdő 
volt szükséges, hogy ennyi kő
szén és micsoda egyéb fel
tételek voltak szükségesek, 
hogy ilyen láprengeteg kelet- 
kezhessék ! ?

Hogy ezekre a kérdésekre 
felelhessünk, azt kell keres
nünk. hogy a Földön ma hol 
találunk ilyen láperelőségeket. 
A mérsékelt, nedves éghajlat

agyag

mészlszap

tőzeg

ZZ! altalaj
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Vízszint

alatt a siklápokban és fellápokban tenyészik 
ma buja mocsári növényzet. Tehát ebből 
azt következtethetjük, hogy azokban az 
időszakokban, mikor a Földön kőszén kelet
kezett, mérsékelten meleg, igen nedves ég
hajlat uralkodott. Ilyen időszak, melyben a 
nagyméretű kőszénkeletkezés általános jel
legű volt, a földtörténet ókorának végeidé 
állott be: elnevezése »karbon« is a kőszén
nel kapcsolatos.

Ebben az időszakban egészen másként 
helyezkedtek el a szárazföldek és a tengerek 
mint ma. Azok a hegyek, melyek Dél- 
Angliában, Észak-Franciaországban, Bel
giumban, Nyugat-Németországban a kő
szenet tartalmazzák, ebben az időszakban 
keletkeztek és Összefüggő, nagy magasságú 
hegy vonulatot alkottak. Ennek a hegy
vonulatnak a lábánál húzódott az akko'ri 
tenger, melynek partján a nagy mocsár- 
erdőségek tenyésztek. A hegységek belsejé
ben, az úgynevezett belső medencékben is 
keletkeztek* ilyen lápok a tavak vagy folyók 
partján, de ezek rendszerint kisebb mére
tűek, mint a tenger
partiak. A földtan a 
kőszénrétegek közé te
lepült meddő kőzetek
ben található ősszerve
zetek segítségével álla
pítja meg az egykori 
m оcsárak fö 1 draj z i hely- 
zetét. A tengeri állatok 
maradványait tartal
mazó meddő rétegek ar
ról tanúskodnak, hogy 
a tenger időnként el
öntötte a lápot, tehát 
az a tenger mentén 
feküdt. Ha a közbe
települt rétegek édes
vízi ősmaradványokat 
tartalmaznak, akkor a 
mocsár folyóvízi vagy 
tavi volt.

Vájjon mi okozta azt, 
hogy a köszénrétegek 
nem egyenletesen, ha
nem egymás fölött, Pecsétfa (Sigillaria) 
meddő rétegekkel elvá- törzsnek köszenese- 
lasztva találhatók? Erre dett maradványa 
a legvalószínűbb magya
rázat, hogy a medencék,melyekben a kőszén 
keletkezett, állandóan süllyedtek. Ezt a 
jelenséget megfigyelték ma is az Indiai- és 
Csendes-óceánok érintkezésénél fekvő Szunda 
szigeteken, ahol nagy mangrove mocsárerdők 
vannak.

Ezeknek az ókori mocsaraknak a növény
zetéhez hasonlót ma nem ismerünk, a zsur
lók kivételével, de a mai zsurlók csak el
csent vészedéit utódai az ókoriaknak. A leg
gyakoribbak a harasztok és korpafűfélék, 
ezek közül is az óriás termetű pikkelyfák 
(Lepidodendron) és pecsétfák (Sigillaria). 
Ezeknek törzseit, leveleit és gyökérrészeit is 
megtalálták.

Szólnunk kell még a különböző kőszén- 
fajtákról. Tudjuk a mindennapi életből, 
hogy az egyik kőszénfajta nagyobb fűtő- 
értékű. mint a másik. A fokozottabb fűtő
érték л nagyobb elemi széntartalommal függ

Sigillaria törzs- és gyökérnaradvány a kőszén
telep alatt fekvő rétegben, amelybe a növény 

egykor gyökerét mélyesztette.

A  kôszénkôpzôdés partvidéke

Mocsári erdő

Szárazföld

^ l e  kőszéné „^nyekkel

össze. Mint már azTelőbbiekből tudjuk, a 
tőzegből kőszén csak nagy nyomás és hosszú 
földtani idő alatt keletkezhet. Minél régebbi 
egy kőszéntelep, és minél nagyobb nyomás
nak volt kitéve, annál nagyobb a szén
tartalma. Ezért ad nagyobb meleget a 
»poroszszón s  feketekőszén” mely a karbon
időszakban keletkezett és erős hegyképződé- 
sek gyűrték, sajtolták össze, mint a mi 
barnakőszeneink egy része, mely ugyan 
szintén erős nyomásnak volt kitéve, de 
sokkal fiatalabb, a harmadidőszakból szár-
mazik- Kassai László

M ESTERSÉG ES G Y É M Á N T
A  gyémánt a legdrágább és legkemé

nyebb kristály. Képzelhető, idők folyamán 
milyen sok vegyész álma volt gyémántgyárat 
alapítani. Végül is Moissan francia kutató
nak sikerült szénből —  ami a gyémánt anyaga 
i s — ötletes eljárásával mesterséges gyémán
tot előállítani. Izzítással folyékonnyá tett 
vasban oldott szén ugyanis, ha a vas felületét 
gyorsan lehűtjük, a keletkező irtózatosan 
nagy nyomás hatására gyémánttá alakul. 
A  gyémántgyár megvalósítása azonban még
sem kifizetődő még, hiszen az így előállított 
szemecskék szabadszemmel alig láthatóak, s 
költségesebbek, mint a természetes gyémánt.
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^ '• A tutató orvos-
- tudomány lépten- 

. . nyomon használja
. V fel a legkülönbö-
- • "'M&~ zobb fizikai m érő

eljárásokat . A z egy- 
í, szerű „fizikális vizs-

- ( ] /  ’ gálattól“ , a kopog
tatástól, hallgatód- 
zástól, a tömegmé
réstől, hőméréstől 
a legbonyolultabb 
színképelemző, op-

1 . ábra tikai, clektrofizikai
eljárásokig a fizika 

minden ágának minden újítását nyomon 
követi az orvosi kutató munkában való 
alkalmazása.

Ilyen fizikai mérőeljárás az elektro- 
hardiographia3 az ú. n. „elektrom os szív
vizsgálat“  is. N eve kifejezi lényegét : 
a működő szíven keletkező elektromos 
jelenségeknek optikai eljárásokkal tör
ténő grafikus ábrázolása. Eredménye az 
elektrokardiogramm (Ekg) : hullámos
vonalakkal teleírt papiroscsík, melyhez 
a vizsgáló szakorvos betűkkel, számok
kal felszerelt leletet mellékel, a végén 
a görbék kiértékelés útján nyert össze
foglaló szakvéleménnyel.

Nincsen mozgás elektromosság keletke
zése nélkül. Ennek a régóta ismert tény
nek szinte kézzelfogható magyarázatát 
adta a modern fizika atómelmélete. Az 
anyag elemi részei, az atómok, bolygó- 
rendszerhez hasonlók. Pozitív mag kö
rül negatív elektronok keringenek kü
lönböző távolságban. A  magtól távo
labb keringő elektronok lazább kötésük 
folytán akár durva mechanikus ingerek 
(dörzsölés, melegítés), akár vegyi folya
matok következtében egyensúlyi helyze
tükből kimozdulnak, szabad elektronok 
keletkeznek. Izomösszehúzódásnál bo
nyolult vegyi folyamatok zajlanak le, 
melyeknek elektromos kísérőjelenségeit 
a következő sémás ábra mutatja :

A  nyugvó izom közömbös elektromos 
állapotban van. ( i .  ábra. d.) Felszíné
nek két pontja közt nem mérhetünk 
fesz ültségkülömbséget. H a az izmot egyik 
végpontján összehúzódásra ingereljük ( i.  
ábra a.), az összehúzódás helyén negatív 
elektromosság halmozódik fel és ez a

negativitás az összehúzódással együtt vé
gighalad az egész izmon. Az összehúzó
dott és elernyedt rész között feszültség
különbség keletkezik. A z izom két kü
lönböző pontjára helyezett áramelvezető 
elektródák közé iktatott érzékeny galva
nométerrel meg tudjuk mérni ezt a fe
szültségkülönbséget és a műszer kilen
gését az ábrán látható görbe képében 
írhatjuk le.

A z emberi szív ökölnyi izomdarab. 
Felépítése azonban lényegesen bonyo
lultabb, mint a test többi harántcsíkolt 
izmáé. Izomfalak zárnak körül egymás
tól részben izomfallal, részben billentyű
vel elzárt üregeket. A  szív működését 
szabályozó idegektől kapott ingert a jobb 
pitvarnak egy pontjából, az ú. n. sinus
csomóból, különlegesen ingervezető 
izomnyaláb, a His-féle köteg, sugározza 
szét az egyes szívrészekbé, melyeknek 
bizonyos sorrendben kell összehúzód
niuk. Állatkísérletben a szabaddá tett 
szív bármely két pontja között mérhe
tünk feszültségingadozásokat. A z áram- 
elvezetés helye szerint természetesen 
m indig más és más alakú görbét kapunk. 
A  működő szíven keletkezett elektromos
ság végighalad a test jól vezető rétegein 
és a bőrfelszín különböző pontjain is 
m érhetővé válik, ilyenkor azonban már 
nem a szív két pontja között támadó 
feszültségkülömbségeket m érjük, hanem 
az egész szív összehúzódásából fakadó 
elektromos ingadozásoknak a testfel
színre eső vetületét.

A  holland Einthoven alapvető munkás
sága és számos munkatársának vizsgá
latai tették lehetővé oly módszer kidol
gozását, mellyel aránylag egyszerű el
járással mérhetjük az ember szívének 
működését kísérő elektromos jelensége
ket.

2. ábra.
J^-jobbkar, B- bal-\ 
kar, L láb. A - В  V 
a szív elektromos 
tengelyének Iránya

V  •, /
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Einthoven a következő feltevésből in
duit ki : A z  emberi törzset a szíven ke
letkezet elektromosság szempontjából 
egyenlő oldalú, háromszögalakú, jól ve
zető lapnak foghatjuk fel, melynek sar
kai ; a jobb kar, a bal kar és az alsó vég
tagok eredési pontjai. Körülbelül a kö
zéppontban áll a szív. (2. ábra.) A  
szívműködéssel együtt változó erősségű 
elektromos mező hullámzik végig a törzs 
jól vezető szövetein keresztül a törzs ha
tárvonalai felé. A végtagokat közömbös 
elektródáknak tekinthetjük ; helyzetük 
nem változtatja meg lényegesen a görbe 
alakját

A z elektrokardiogramm felvétele em
beren tehát a következő módon történik: 
a vizsgált egyén mozdulatlanul fekszik, 
(hogy a többi izom működéséből eredő 
zavaró áramokat lehetőleg kiiktassuk), 
két alkarjára és bal lábára az áram el
vezetésére nedves pólyával fémlapokat 
erősítünk, melyeknek sarkairól szigetelt 
fémhuzal vezet a mérőeszközhöz. A  há
romszögsémára vetett pillantás azonnal 
meggyőz arról, hogy a szív elektromos 
jelenségeinek más és más vetületét mér
jük, aszerint, hogy a jobb és bal karról 
(I. elvezetés), a jobb karról és a bal 
lábról (II. elvezetés), vagy a bal karról 
és bal lábról (III. elvezetés) vezetjük 
cl az áramot.

A z  igen kis erősségű (néhány tized- 
millivolt) áram mérésére megfelelő ér
zékenységű mérőeszköz kell. Ma már 
elektroncsöves erősítő berendezésekkel 
dolgoznak általában, de bizonyos cé
lokra még ma is legmegfelelőbb az 
Einthoven használta húros galvanométer, 
mely lényegében két elektromágnes kö
zött kifeszített, igen vékony, 0.2— 0.3 
ezredmilliméter vastag, platinadrót. M ű 
ködési elvét a 3. ábra szemlélteti. A  
húr kilengéseit erős ívlámpafény vetíti 
sokszorosan megnagyítva egy réssel el
látott dobozban óraszerkezet által moz
gatóit fényérzékeny papírcsíkra. A z ide- 
oda mozgó húr árnyéka folyamatos gör
bét rajzol az egyenletesen mozgó papír
csíkra. Külön szerkezet gondoskodik az 
1/10“  vagy i/50t£-es időjelzés egyidejű 
felvételéről, úgyhogy a fényképészeti

módszerekkel előhívott görbén az egyes 
lengések időbeli lefolyását körzővel pon
tosan kin. érhetjük.

Mindhárom elvezetésben a 4. sz. sé- 
más ábrában feltüntetett P, Q, R , S 
és T  betűkkel jelzett jellemző lengése
ket találjuk. (4. ábra.) Einthoven a latin 
A B C  egymásután következő betűit hasz
nálta fel és tiszta véletlen, hogy a P 
betűvel jelzett kis kiemelkedés a szív 
pitvarának összehúzódásával függ össze, a 
QRS-komplexusnak nevezett lengés a 
kamrák összehúzódásának felel meg, míg 
a T  utólengés az elektromos feszültség
különbségek kiegyenlítődésének jelzője. 
A  háromszögséma alapján nem nehéz 
megmagyarázni azt a tényt, hogy a három 
elvezetés bizonyos fokban mértani össze
függésben áll egymással, azaz a szív ferde 
helyzeténél fogva az elektromos ingado
zások vetülete rendesen a II. elvezetés
ben a legnagyobb, a III . elvezetésben a 
legkisebb. Ez az összefüggés annyiban 
fontos, hogy a különböző elvezetésben 
észlelt kilengések nagyságából a szív ú. n. 
elektromos főtengelyének s ezzel a szív
nek a mellkasban elfoglalt helyzetére 
következtethetünk, és kiszámíthatjuk azt 
a szöget, amelyet ez a tengely a víz
szintessel bezár.

M inden embernek egyéni, jellemző 
elektrokardiogrammja van, mely csak 
akkor változik meg, ha szívének helyzete, 
vagy a szív izomzatának állapota vala
milyen okból megváltozik. A lig  van vi
szont az emberi szervezetnek olyan meg
betegedése, amely ne okozhatna akár át-

A  húros galvanométer sémája. Ha a mágnesek 
tekercseibe egyenáramot bocsátunk. S-nél déli, 
N-nél északi sarok keletkezik. A pontozott 
nyíl irányában futó galvanometeráram a mágnes 
sarkai között kifeszített húrt a kihúzott nyíl Irá
nyába téríti el, azaz felszálló áram esetén a húr 
hátrafelé, leszálló áram esetén előrefelé lendül.

(Kraus és Nicolai nyomón;



menetileg, akár tartósan valami elválto
zást a szívizomzat alaptualjdonságaiban, 
az ingerképzésben, ingervezetésben, in- 
gerelhetőségben és az összehúzódóké
pességben. Ezeket az alapelveket kell 
szem előtt tartanunk, ha az Ekg gyakor
lati alkalmazásáról akarunk beszélni.

A  szív helyzetének megváltozását már 
érintettük. Lehet ez a szíven kívül álló 
okok következménye, mint pl. magas 
rekeszállás, terhesség, elhízás következ
tében. A z  elektromos tengelynek jobbra 
vagy balra térítéséhez vezet azonban 
minden olyan szíven belüli folyamat, 
amely az egyik szívfél izomzatának meg- 
vastagodása, túltengése által okozza a 
szív megcsavarodását, mint p l. billentyű
hibák esetében.

A  szívverések szabályos egymásután
jának, ritmusának, zavarait semmiféle 
más eljárással sem sikerül oly mélyre
hatóan elemezni, mint az Ekg segítségé
vel. A  görbék elemzése útján m ég azt 
is k i lehet deríteni, hogy a szív inger
képző, ingervezető berendezésének, vagy 
magának a szívizomzatnak melyik részén 
keletkezett az a rendkívüli inger, amely 
rendkívüli összehúzódást (extrasystolét) 
okozott és így zavarta meg a szív normá
lis ritmusát. A  teljesen szabálytalan ér
verésnek gyakran rohamokban jelentkező 
alakjának felismerésében az Ekg felbe
csülhetetlen szolgálatot tehet.

A z  ingervezetés sebességét a pitvarok
ból a kamráig századmásodpercnyi pon
tossággal mérhetjük le a görbén (P— Q 
távolság) és a lassult ingervezetéstől an
nak teljes megszakadásáig (blokk) min
den fokozatnak jellegzetes elváltozások 
felelnek meg a görbén.

Igen változatosak azok az okok, me
lyek a szívizom összehúzódóképességé- 
nek megváltozásához, a szívizom  erejé
nek csökkenéséhez vezetnek. M érgezé
sek, gyulladások, fertőző megbetegedé
sek a legáltalánosabb okai azoknak az 
elváltozásoknak, amelyeket közönsége
sen szívizom elfajulás néven foglalunk 
össze. Ide sorolható végre a szívizom
nak rendkívül nagyfokú érzékenysége a 
hiányos táplálással, főleg az oxigénhiány
nyal szemben. A  szívizmot tudvalévőén 
a szív saját erei, az ú. n. koszorúerek 
látják el vérrel és a vérben oldott külön
féle (elsősorban szénhidrát Természetű) 
tápanyagokkal. Ezeknek az ereknek sok
szor már igen kisfokú megszűkülése jel
legzetes heves fájdalommal jár (angina 
pectoris), egyes ágak elzáródása pedig 
kisebb-nagyóbb elhalásokat okoz a szív
izomban, természetesen csökkentve ez
által a szív  teljesítőképességét. Főleg az 
utolsó évtizedek kutatásai, számtalan

görbének a boncolási lelettel való össze
hasonlítása tette lehetővé, hogy ma már 
kisebbfokú koszorúérkeringési zavarokat 
is meg tudunk a görbéből állapítani, sőt 
azt is, hogy a keringés melyik ér terüle
tén vált hiányossá.

Az elektrokardiographia lehetőségei 
tehát igen nagyok, de nem korlátlanok. 
Itt elsősorban meg kell említenünk azt 
a mindig szem előtt tartandó tényt, hogy 
a negatív lelet nem bizonyító erejű. Van
nak a szívnek ú. n. néma területei, me
lyeknek elváltozásai nem okoznak el
térést a görbén (ne felejtsük el : külön
böző irányú és lefutású feszültségkülönb
ségek összegezett, eredő görbéjéről van 
szó !). Igen keveset árul el az Ekg a 
szív  teherbíró képességéről. Nincsen 
olyan biztos jel, amely elárulná azt, hogy 
megterhelés, pl. műtét esetén nem követ- 
kezhet-c be súlyos, halállal fenyegető 
keringési elégtelenség. Nem árul el vé
gül semmit arra vonatkozólag, hogy mi
lyen kórfolyamat okozta a görbén lát
ható eltérést. A vezetési zavar egyfor
mán jut kifejezésre, akármilyen termé
szetű sérülést szenvedett a vezető köteg 
és bármily kifejezect legyen is a koszo
rúér-elégtelenség jele a görbén, nem tud
juk megmondani érelmeszesedés, syphi
lises érszűkület, vagy görcs okozta-e a 
szívizomzat hiányos vérellátását. Nem 
tudjuk megkülönböztetni a rheumás 
szívizomgyulladást a diftériástól, s. i t.

De ez már nem is az elektrokardiogra- 
phus feladata ! A z Ekg diagnosztikai 
segédeszköz, mégpedig elsőrendű segéd
eszköz, nemcsak az úgynevezett szív- 
betegségeknél, hanem minden betegség
nél, melynél csak gyanúnk lehet arra, 
hogy a szív is résztvesz a szervezet meg
betegedésében, de csak a betegséget, he
lyesebben a beteg embert, a maga egé
szében vizsgáló és megismerő kezelő
orvos tudja az Ekg szolgáltatta adatokat 
helyesen értékelni és betege javára for
dítani. ;7;m Kdvcly

Tud-e Ön becsülni ?
1. Milyen magasan van. a földtől az 

asztallap?
2. Mennyire van a földtől a kád ülő

kéje?
3. El lehet-e helyezni Magyarország 

egész lakosságát 1 km sugarú körben?
4. Elfér-e a Balaton területén az 

egész világ lakossága?
5. Hány bopsószem fér egy közön

séges vizespohárba?
A  kényelmes olvasók számára a 126. 

oldalon közöljük a válaszokat :



Épül a hetedik világrész

Az iskolában hat világrészt tanítanak, 
Európa, Ázsia, Afrika az óvilág, Amerika és 
Ausztrália az újvilág, Antarktis pedig a 
déli sark kontinense. Ám a földet romboló és 
földet építő erők soha sincsenek pihenőben 
s a végtelennek tetsző Óceán víztükre alatt 
új világrész van épülőben, amelynek egyes 
pillérei már szigetként emelkednék ki a víz
rengetegből. A déli Csendes Óceánnak ezt 
az épülőben levő szigetvilágát ma Óceániá
nak nevezi a földleírás. Távoli világ ez, tő
lünk 30.000 km-nyi távolságban van s csak 
útiéira sokból, Jack London és Stevenson 
elbeszéléseiből ismerjük a Korall-szigeteknek 
ezt a paradicsomát. A földtörténelem egyik 
legérdekesebb jövőbeli színpada ez !

Az Egyenlítőtől északra és délre 55 szé
lességi fokot, kelet-nyugati irányban 110 
hosszúsági fokot foglal magában ez a terü
let. Ha az Óvilág térképére borítanák rá, 
Svédországtól az Egyenlítőig, az angol 
szigetektől középső Kínáig mindent bebo
rítana. 76 millió km2-nyi területet ölel fel 
ez az Óceánia, tehát nagyobb minden föld
rész területénél, hiszen Ázsiának, a leg
nagyobb terjedelmű kontinensnek területe 
is »csak« 44 millió km2-t tesz ki.

A parányi világópitök

Itt, távol az úgynevezett »kultúrvílág* 
forgatagától, észrevétlenül, csendben, csak 
a kutató tudósok által megfigyelve épül az 
új föld. A föld belsejének hatalmas erői 
emelik a magasba a vulkánikus szigeteket s 
parányi világepítők, mészalgák és koraitok 
hordják össze a kiemelt földeket egybe
kapcsoló padokat. Nem tudjuk, hogy a 
föld történelem melyik korszakában kezdő
dött munkájuk, de —  földtörténeti korsza
kokban gondolkodva —  nem nagyon rég. 
Mégis az emberi képzelet számára belátha
tatlan időbe kerül, míg ez az épülő világ 
valódi új földséggé kapcsolódik egybe. A

földépitő és romboló munkának vannak 
gyorsabb folyamatai is, amelyek az emberi
ség történetében megfigyelhetők. Hogy csak 
egy példát említsünk, a Pó és Adige által az 
Adriába hordott óriási iszap- és homok
tömeg lemérhető módon építi a lagunás 
olasz partot s tudósok számításai szerint 
2000 évbe sem kerül, hogy az új partvonal 
elérje Isztriát. Akkor a trieszti öböl zárt tó 
lesz, am elv hovatovább kiédesül és feltöltő-' 
tődik, Trieszt pedig, amely körül annyi 
vita folyt, belső város lesz és nem kikötő. 
De itt évenként több méterrel épül a part, 
a korall ok és algák azonban lassan építenek.
’ La Pérouse francia kutató, aki ennek a 

csodálatos világnak titkait elsőnek akarta 
feltárni, hajótörést szenvedett. Ez a katasz
trófa az egyik legérdekesebb fejezete a 
hajózás történetének. A nagy forradalom 
előtt, 1786-ban indult útjára s azóta hírt 
sem hallottak róla. Negyven év múlva az 
»Astrolabe« fregatt parancsnoka, Dumont 
D'Urville, az Új-Hebrida szigetektől északra 
fekvő Banks-szigeten először értesült kósza 
hírekből egy régi hajótörésről s a Santa 
Cruz szigetcsoportokhoz tartozó Vanikoro 
hullámtörő sziklafala előtt rábukkant a hajó 
roncsára.(A hajótöröttek 10 hónapig éltek a 
kannibálok és leprások lakta Péau faluban, 
kicsiny hajót építettek, útra keltek, de 
azóta ‘nvomuk veszett.) Az »Astrolabe« fel
von tattá a hajóroncs öt m-nyi mélységben 
fekvő horgonyát, amelyet mindössze 8—10 
cm vastagságú korallkéreg vont be. Anson 
világkörüli utazó Timian-sziget közelében 
42 m-nyi mélységre süllyesztett egy hor
gonyt, amelyet 85 év múlva vontak ki, 
ezen is nagyon vékony réteg képződött.

Ám az* új világ, a hetedik földrész épül 
feltartóztathatatlanul s egykor a legboldo
gabb földrész lesz, mert a trópusi nap hevé
ben, nedves klímával a déli tengerek para
dicsomi világát fogja majd kontinentális 
egységbe.

Ma még csak egyetlen hatalmas föld
darab, Űj-Guinea, kilenc nagyobb sziget s 
számtalan apró szigetcsúcs az oszlopai
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önnek az épülő új világnak. Vagy vulká
nikus eredetűek s ezeket fantasztikusan 
hálózzák be a hegységek, vagy pedig lapos 
korall-építmények és atollok (elzárt tenger- 
részt, lagúnát, ívesen átölelő korall-szigetek 
csoportja).

Óceánia *szigetpora«

Itt a térképen vesszük szem ügyre Óceá
niát. úgy tűnik fel. mintha a két térítőkor 
(23*5°-ra az Egyenlítőtől északra húzódik a 
földgömbön a Ráktérítő, délre a Baktérítő, 
a kettő fogja közre a trópusi övét) között az 
óriási vízterület szinte tele volna szórva 
>szigetpor«-ral. ahogy ezeket a parányi szi
geteket a földrajz-irodalomban nevezik. 
Még senki össze nem számolta ezeket a 
szigetparányokat, de ha meggondoljuk, hogy
e g y e s  sz ig etcso p o rto k , m in t  a  P au m o tu -
szigetek, több száz szigetből állanak, nem 
vonhatjuk kétségbe az utazók állítását, 
akik azt mondják, hogy Óceánia végtelen 
tükrét több 10.000 ilyen sziget tarkítja.

Aki azonban a térkép európai méreteihez 
szokott, könnyen abba a tévedésbe esik, 
hogy itt is oly közel fekszenek a szigetek 
vagy legalább is egyes szigetcsoportok tagjai, 
mint az Égei-tenger szigetvilágában vagy 
a Keleti tenger szigetrajában, ahol több- 
helyütt lehet egyik szigetről megpillantani a 
legközelebbit. Az Óceán távolságai iszonyú 
nagyok, a mérhetetlen tenger minden világ
táj felé üresnek, elhagyottnak látszik, csak
nem minden sziget magányosan emelkedik 
ki a hullámokból s ha több van együtt, úgy 
ezek egykor egybetartoztak s a később be
következett süllyedés következtében vá
lasztották el őket egymástól az Óceán be
furakodott karjai. Ha pedig korallszigetek 
csoportjára bukkanunk, ezek közös vízalatti 
tönkre épültek fel s úgy ágaznak szét, mint 
a fa lombkoronájának ágai.

Az úgynevezett Alacsony, vagy »Veszélyes 
szigetek* csoportja például a déli félgömbön, 
a 12— 18 szélességi kör között helyezkedik 
el, ezen a 2000 km-es távon sorakozik Л1РД1- 
atoll mögött. A Társaság-szigetcsoport 121 
szigete olyan négyszögben helyezkedik el, 
amelynek csaknem minden oldala 1000 km. 
Ebben a négyszögben elférne az egész 
spanyol félsziget Franciaországgal együtt.

Csak ha ezeket az óceáni méreteket 
vesszük figyelembe, képzeljük el helyesen az 
Óceánia korall-világát. Hitelt kell adnunk 
azoknak a tapasztalt hajósoknak, akik még 
ezernél is többre becsülik a Csendes-Óceán 
ismeretlen szigeteinek számát, amelyek a 
legpontosabb hajózási térképen sem talál
hatók. R. H. Francé, a korallok világának 
nagy kutatója, a Marquesas-csoportban 
maga is fölfedezett egy addig ismeretlen 
szigetet. Romantikus hegységek húzódnak 
rajta, pompás őserdők borítják, a sziget 
megadja az életlehetőséget s lehet, hogy 
benszülöttek élnek is rajta, akik talán soha 
sem láttak fehér embert. De a sziget fehér 
ember által meg sem közelíthető az óriási 
hullámverésmiatt. amely 20m-nélmagasabb 
tarajjal ostromolja a hullámtörő falat. Ügy

a vulkanikus eredetű, mini a korallsziget 
szirtfala előtt állandó rohamra indulnak 
ezek a hatalmas erejű hullámhegyek, ame
lyek a hullámtörő falat fűrészfokókra bont
ják. Ezek az alattomos sziklafogak veszé
lyeztetik annyira a hajózást а кoralltengeren. 
Minden sziklaszirlet hullámverési öv fog 
körül, amely jóval nagyobb a szirtnél s 
tajtékzó hullámai lappangó szirtfogakon 
zúgnak végig. Jaj a hajónak, amely közéjük 
kerüli Testét felhasítja az éles szikla s 
pillanatok alatt elsüllyed. így  pusztult el 
az oArtemisc« gőzös Nansouty sziklabérce 
alatt, ho] a hullámverési öv 400— 1400 m 
széles. Csak a szigetlakók csodálatos ügyes
séggel épített csónakja ju t át a falmagas
ságú tajtékzó hullámokon, mert nem süly- 
lyedhet el s különleges formája megóvja a 
fölborulástól. De a benneülők kötelékkel 
erősítik meg magukat s minden tárgyat 
szilárdan hozzá kell kötözni a csónak fa
vázához.

Óceánia világa

Ez a 76 millió km2-nyi területre terjedő, 
épülőben lévő világrész két élesen elkülönülő 
részre oszlik : Melanézia az egyik, Polynézia 
a másik. Az előbbi egy hatalmas indo- 
ausztráliai kontinensnek víz alá került 
pereme. Egységes növényvilága van, ame
lyet az eukalyptusokkal rokon kauri-fenyők 
és kazuár iák jellemeznek ; lakói a sötét- 
bőrű, göndörhajú, kannibalisztikus melané- 
ziaiak, akiknek az Űj-Guineán lakó pápuák 
csak egy típusuk. E szigetvilág peremén 
Pápuától (Üj-Guincá) az Új-Hebridákon, 
Számoán és a Tongaszigeieken keresztül 
hatalmas vulkános lánc húzódik, a szigetek 
tövében 10.000 m mélységig süllyedt az 
Óceán feneke, mint az úgynevezett Tonga- 
árokban, amelynek vize sötétfekete. Mela- 
néziának, máskép a fekete szigetvilágnak 
komor, ellenséges érzelmű, veszélyes benn
szülöttei a Fdizsi-szigetekíg töltik meg 
Óceánia szigetvilágát. Ettől keletre Poly- 
néziának vidám, világosbamabŐrű, békés 
bennszülöttei élnek, akik virágíűzérrel 
ékesítik magukat, asszonyaik szelídek és 
bájosak s bár a melanéziaiak csodálatos 
műkészségc nincs meg bennük, de kókusz
pálmával, kenyérfával, banánnal és tar oval 
borított .világukban otthonos ,a zene, a 
költészet s a derűs életfelfogás. Két külön 
világ a víztükör fölött. De a víztükör alatt 
minden különbség elmosódik. A korallok 
világában teljesen közömbös, hogy az Új 
Hebridálcon, az állandó viharok láztól terhes 
zónájában, a gyilkos kannibál-világban, 
vagy az örökös tavaszban, fénylő napsütés
ben tündöklő Tahitin, vagy a Poumotu- 
szigeieken építik a parányi lények szaka
datlanul a készülő világot.

Ezen a 10.000 km átmérőjű óriási terüle
ten, a sziklaszirteken éppenúgy, mint a 
csöndes lagúnákban ugyanazokat az élet
formákat találja a kutató. A  korrallok vilá
gában sem nyugatról keletre haladva, sem 
az Egyenlítő két oldalán nincsenek állat- 
földrajzi különbségek.
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A hol sohasem nyugszik a f öld

Óceánia területén a föld felszíne örökös 
nyugtalanságban van és ez a legbiztosabb 
jele, hogy itt valóban »új föld* születik.

A melanéziai kontinentális szegélynek 
Ausztráliával való összefüggése arra mutat, 
hogy itt a felszín rögeinek eltolódásai s a 
beszakadásuk szinte elgondolhatatlan mére
tűek voltak, E kéregmozgások központja 
akorallok világának mai centruma, az úgy
nevezett »Korall-tenger* volt, amelyet a
világ legnagyszerűbb korall-épitményei 
öveznek. A Torres-út északon. Santa-Cmz 
és az Új-Hebridák, Baladea óriási szírt je 
keleten s az ausztráliai Barriere-szirtfal 
nyugaton adják meg e tenger pompás kere
tét, amelyen belül az óriás víztömeg hete
ken át hol tükörsima, hol a föld legnagyobb 
orkánjai száguldanak rajta végig. A* ten
ger siker részein számtalan sziklaszirt lap
pang, közepén 4850 m mélységet mértek, 
ez a földrög tehát hatalmas mértékben 
szakadt be. 4 millió km2 területe csaknem 
Európa felét teszi ki. Innen aztán egészen 
Amerikáig mind kisebb szigeteket találunk. 
A 170.000 km2-nvi összterületre becsülhető 
»szigetpor«-világ a 70 millió km2-nyi víz
felülethez képest valóban elenyészően cse
kély. A szigetpaványok világának a »szét
rombolt Ausztráliához«, ahogy Melanéziát 
nevezhetjük, semmi köze sincs. Ez egy 
újabb vulkanizmus világa, amely a jelen
korban éppen olyan élénk, mint régebbi 
időkben lehetett. A  tudományos kutatás 
e területen meg nem volt annyira mélyre
ható, hogy megállapltliatnók, vájjon a vul- 
kános tevékenység fokozódóban, vagy csök
kenőben van-e. A Salomon-szigeteken fia
tal harmadkori mészrétegeket 1600 m-es 
magasságban találtak, itt tehát hirtelen 
emelkedés következett be. A szomszédos 
Űj-Hebridák, Új-Irföld és a Tonga-szigetek 
rétegei szintén emelkedőben vaunak. Ezzel 
szemben a Korall-tengtr partszegélye, a 
Társaság-szigetcsoport s az Alacsony-szige
tek süllyedőben vannak. A  törésvonalak 
keresztül-kasul szelik egymást. Egyes szi
getek, mint a híressé vált Falcon-szigetek, 
hol eltűnnek a tenger habjaiban, hol újból 
fölemelkednek. Az eddigi ismeretek alap
ján törvényszerűséget még nem lehet meg
állapítani. Az Új-Hebridák Efate nevű 
szigetén a föld megszakítás nélkül remeg. 
Itt, Új-Kaledóniában sa Loyalty-szigeteken 
újabbkorú réteges korai-padok“ 30  m ma
gasságban feküsznek élő korall-telepek fö
lött s egy-egv földrengés egyszerre 10—  
15 m-rel változtatja meg a tengerfenék 
helyzetét. A korallok csendes világa a föld
kéreg állandó mozgásának, nyugtalanságá
nak a színhelye, ahol vulkános erő emeli 
az Óceán mélységéből a víz fölé az új földe
ket, mészalgák és korallok építenek szaka
datlanul tovább. Űj föld születik, amely 
a fantáziát messze távoli időkbe csábítja. 
A föld a maga nagy és kis erőivel most 
alkotja utolsó és egyben legnagyobb föld
részét. Aki Óceániát látja, a teremtést 
látja munkában.

FÁRADT?
NEM, BETEG!

Az újjáépítés mindenkitől fokozott mun
katelj esíunényt követel. Nem is lehet cso
dálkozni, hogy sokan panaszkodnak fáradt
ságról, kimerülésről. Akár szellemi, akár 
testi munkát végez a dolgozó ember, az 
elfáradás, kimerülés egyaránt fenyegeti. Ezt 
mindenki saját tapasztalatából ismeri. De 
miből áll voltaképpen az elfáradás és a ki
merülés?

A fáradtságot különböző tünetek jellem
zik, amelyek lassan, fokozatosan, egymás
után fejlődnek ki. A munka kezdetén a 
munkavégzés jól megy, a dolgozó keze alatt 
csak úgy ég a munka és örömét is találja 
benne. Egy idő múlva a munka kezd nem 
ízleni, a munkavégzés meglassabbodik, a 
dolgozó ember figyelmét a munka nem 
tudja lekötni, a gondolatok egyre többször 
elkalandoznak, a munkás egyre több hibát 
ejt. Az érzékszervek is elzsibbadnak. A 
közérzés rossz, kedvetlenség, levertség, bá- 
gyadtság jelentkezik. Már az arckifejezés 
is elárulja a bágyadtságot, rossz közérzetet. 
A gondolkodás meglassabbodik, a meg
fontolás csökken. A  fizikai munkások iz
maiban kényelmetlen érzések, majd fáj
dalmak jelentkeznek. A végtagok ólom- 
súlyúak, a mozgások ügyetlenné és erőt
lenné válnak. A szellemi munkások tompa 
nyomást éreznek fejükben, esetleg fejfájás 
is jelentkezik. A  munka követelte testtar
tás kényelmetlenné válik, holott a munka 
kezdetén nem okozott kényelmetlenséget. 
Végül a munkateljesítmény rohamosan csök
ken és a munkát abba kell hagyni.

A fáradtság felsorolt tünetei egyesekben 
nagyon korán kifejlődnek, másokban sok
kal később jelentkeznek. Az egyéni érzé
kenység az elfáradás iránt nagyon külön
böző. A fáradtság jelentkezése függ a vég
zett munka nehézségétől is -3 könnyű mun
kát hosszabb ideig végezhetünk elfáradás 
nélkül, nehéz munka hamar elfáradásra 
vezet.

Az elfáradás jelenségei alapjában azono
sak, akár testi, akár szellemi munkát vég
zünk. Természetesen testi munka alkalmá
val elsősorban az izmokban, szellemi munka 
végzésekor pedig főleg a központi ideg- 
rendszerben, az agyvelőben jelentkeznek a 
fáradtság tünetei.

Ha elfáradáskor a munkát abbahagyjuk, 
pihenés alatt a fáradtság valamennyi tünete
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megszűnik és visszatér az eredet: munka
bírás. Ha a munkavégzés folyamán több
ször egymásután ismétlődik az elfáradás, 
akkor a munkaképesség pihenés alatt sem 
tér vissza az eredeti szintre, hanem egyre 
kisebb lesz. Ha ennek ellenére is kény
szerítő körülmények folytán a munkát foly
tatjuk, akkor nagy akaraterővel egy ideig 
legyőzhetjük a fáradtságérzést, és sikerül 
tovább végezni a munkát. Ez azonban nem 
megy határtalan ideig. Bizonyos idő múlva 
elkövetkezik olyan állapot, amikor a dolgozó 
ember semmiképpen sem tudja folytatni 
a munkát. Ilyenkor a pihenés egymagában 
nem elegendő a munkaképesség visszaté
réséhez. Ezt az állapotot hívjuk kimerülés
nek. A kimerülés tehát sokkal többet jelent, 
mint az elfáradás, sokkal súlyosabb állapo
tot, amelynek előidéző oka is részben más, 
mint az elfáradásé.

Mi okozza az elfáradást és a kimerülést? 
Ennek megértéséhez ismernünk kell nagy
jában azokat a folyamatokat, amelyek mun
kavégzés alatt a szervezetben végbemen
tek- Munkavégzéskor a dolgozó szervekben, 
az izmokban, agyvelőben vegyi átalakulá
sok történnek. Részben foszforsavtartalmú, 
részben cukorszerü (szénhidrát) vegyületek 
bomlanak, ill. elégnek. Ezek a vegyi át
alakulások szolgáltatják az energiát a munka
végzéshez. A szervezetben lévő szőlőcukor 
tejsavra hasad, ez pedig részben megint 
visszaalakul szőlőcukorrá, részben oxigén
nel egyesülve elég. A tejsav mérgező hatású 
az izmokra és idegekre. Keletkezési helyé
ről, a működő szervből a vérrel az egész 
szervezetbe eljut a tejsav. A tejsav okozza 
a fáradási tüneteket. Kísérletek bizonyít
ják ezt. Ha elfáradt állatból vért veszünk 
és más, nem dolgozó állatba fecskendezzük, 
ez utóbbin is jelentkeznek az elfáradás 
tünetei. Mivel a tejsav keletkezési helyéről 
az egész szervezetbe szétterjed, azért a 
testi munkát-követő elfáradás nem korláto
zódik az izmokra, a szellemi munkát követő 
elfáradás sem illeti csupán az agyvelőt, ha
nem minden esetben az egész szervezetre 
átterjed. A tejsav elégetéséhez szükséges 
oxigént a lélegzés, a tüdő útján kapja a szer
vezet. A cüdőből a vér, ill. a vörös vérsejtek 
szállítják az oxigént a működő szervekbe. 
Éppen ezért munka alatt szaporább lesz a 
lélegzés és a szívverés, hogy a szervezet 
fokozott oxigénszükségletét fedezze. Ha 
bármi okból, pl. a munka nehézségével kap
csolatosan igen nagyfokú a tejsavtermelés, 
a lélegzés vagy szívműködés elégtelensége 
folytán az oxigénellátás nem kielégítő és 
így a tejsav nem ég el teljesen, akkor munka 
közben igen sok tejsav halmozódik föl a 
szervezetben és előidézi a fáradtságot. Pihe
nés alkalmával viszont a tejsavtermelés

Tüd-e ö n  b e c s ü ln i ?
Válaszok a 122, oldalon féltett kérdésekre:

1. 75— 80 cm.
2. 45— 5° cm.
3 . Igén . i  km sugarú kör területe 344  

km* Egy négyzetkilométer egy millió in1 
I  m * területen elfér egymás mellett 4  em
ber, 3 km- területen tehát 12 millió ember.

4. Bőven elfér. (Lásd az előző 
számítást, a Balaton kb. 600 km2 ) .

,5. Kb. 2000.

csökken, a lélegzés elegendő oxigénről gon
doskodik, a munka aiatt a szervezetben fel
halmozott tejsav eltűnik és a fáradtság tü
netei megszűnnek, a2 -ember megint eredeti 
munkabírásával rendelkezik.

Kimerüléskor nemcsak igen nagymennyi
ségű tejsav halmozódik föl a szervezetben, 
hanem megfogy a működéshez szükséges 
anyagok mennyisége is. A szervezet oko
san gazdálkodik ezekkel ay. anyagokkal ; 
a működéskor elbomló foszforsavas vegyüle
tek és • szőlőcukor egy része munka végén 
mindig visszaalakui eredeti alakjába és új 
felhasználásra készen all. Ezeknek az anya
goknak másik része csak elvész a működés 
kapcsán és így a szervezet készlete munka 
alatt állandóan fogy. Végül vagy teljes 
hiány áll be, vagy olyan alacsonyra süllyed 
e szükséges anyagok mennyisége a szervezet
ben, hogy kihasználásuk tökéletlen. A szer
vezet pl. jelentős cukorkésziettd rendelke
zik a májban, utánpótlás nélkül azonban ez 
is kifogy. Előfordul, hogy a májraktárból 
a cukor fölszabadítása és a dolgozó szervbe 
szállítása nem elégséges és Így áll be cukor
hiány. Ez az anyaghiány a kimerülés másik 
oka. A kimerülést épp ezért egyszerű pi
henés nem szünteti meg, hanem srűksóges 
még a hiányzó anyagok pótlása a táplál
kozás révén.

Az elfáradás nem teljesen haszontalan a 
szervezetre. A fáradtság tünetei arra inte
nek, hogy a szervezet munkabírásának ha
táraihoz közeledik, ajánlatos tehát frissítő 
pihenőt közbeiktatni. Ez annál fontosabb, 
mert a fáradt és még inkább a kimerült 
szervezet hajlamos mindenféle betegségre. 
Minden érdekünk tehát amellett szói, hogy 
a fáradtság intő jelét komolyan vegyük és a 
munkavégzés közbe .iktatott pihenőkkel aka
dályozzuk meg a túlságos elfáradást. Ha 
pedig állandóan fáradtnak és kimerültnek 
érezzük, magunkat, orvoshoz kell tord ül
nünk, hogy megállapítsa, vájjon nem szerve
zetünk valamilyen rendellenessége okozza-e 
a fokozott fáradtsági tüneteket.

Dr. Láng Sándor 
egyetemi magántanár
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Dr. F. J. Lapjukat családommal együtt 
nagy örömmel és élvezettel olvassuk. Alig 
várjuk az új szám megjelenését. Ezzel kapcso
latban az lenne a kívánságunk, hogy havonta 
3— 4-szer jelenne meg a lap.Ezt azért tarta
nánk helyesnek, mivel így ahogy most van, 
igen keveset olvashatunk abból a sokból, amit 
olvasni szeretnénk.

Lapunk példány számának emelkedésével 
módunkban lesz, vagy minden héten, vagy 
kettőzött terjedelemben megjelenni. Mi is 
nehezen illeszkedünk bele szűk kereteinkbe, 
a sok érdekes esemény nem kevésbbé.

A filmre vonatkozó érdeklődésére levél
ben válaszolunk.

P. J. Pestszentimre. Tiszteli szerkesztő úr, 
az Élet és Tudományban legyen rádió- és 
elektrotechnika mindennapi problémáiból is 
minél több közlemény. Érdekes, új külföldi 
szabadalmak (belföldiek is) ismertetése. Inkább 
drágább legyen, de terjedelmesebb. A lap kül
seje pedig komolyabb külsővel, nem olyan heti 
rádióműsorszerű. Túl rövidek a leírások. Egy 
féloldal technikai lexikon is legyen minden 
számban. Lehet apró betűvel szedve is. Szives 
elnézést, szerény soraimért. További nagy 
sikert kitűnő lapjukhoz.

A szabadalmak ismertetése hamarosan 
kezdődik. A lap terjedelmét papírhiány kor
látozza, reméljük» csak rövid időre. Az árát 
azért nem emeljük, hogy lapunkat a leg
szerényebb jövedelmű dolgozó is áldozat 
nélkül szerezhesse be magának. Ne hara
gudjék szerény külsőnkre, ha évvégén be
kötteti, pompás kis könyvet varázsolhat 
magának belőle, ön, aki alapos és részletes 
leírásokat kedvel, egészítse ki cikkeinket 
azon forrásmunkák olvasásával, amelyeket 
szerzőink a hozzájuk fordulóknak szívesen 
ajánlanak. Jókívánságát köszönjük.

K. R. IV, gim. t. Amióta megjelent ez a lap, 
állandó olvasója vagyok. Nagyon örültem, ami
kor a 2. szám az autóról közölt egy cikket. 
Nagyon örülnék, ha további cikkeket közöl
nének autókról, sőt más technikai vívmányok
ról. Továbbra is hű olvasója maradok a 
lapnak.

K icsi, hű olvasónk kívánságát teljesíteni 
fogjuk. Még sok autó, repülőgép és egyéb 
technikai rejtelm ek jönnek, minden, amiről 
igazán érdemes írni és olvasni. Ü dvözlet.

V. P. Általában igazán dicsérnem kell az 
Élet és Tudományi. Jó a hangja, érdekes a 
hozzáértőnek is. Vannak azért panaszok is. 
Legfőképpen az, hogy a fordító egyetlen köte

lessége, hogy ismerje az eredeti nyelvet és azt is, 
amin ír. Nem mondom, nem túlságosan fon
tosak a helyesírási smoklcságok, de elveszik az 
ember gusztusát valahogy. Nem szeretem Leu- 
kart nevét Leikartnak látni, (100), nem fagoci- 
tek, hanem phagociták vagy jagociták, Virchov 
Virchow-nak írta nevét, etud magyarul csak 
zenében van, orvos tanulmányt ir, az elmélet 
nem ortobiózus, hanem orthobiolikus stb. (110). 
Máshol is van ilyen: Tonnessee az állam és 
nem Tonnese, Wanderbilt is rossz és az ollózó 
tudhatná, hogy vörös vércellálcat vörösvértest- 
nek hívják magyarul. Folytatni lehetne, de 
unalmas, így inkább még azt panaszolom el,
hogy egy csomó nem fordított cikk nyelve sem 
magyar. Dacára mindennek, visszatérek at 
első mondatomhoz, hegy nagyon ügyes lap és 
remélem, jól fog menni.

V. P .  úr kritikáját hálásan köszönjük. A 
hála elsősorban a szigorúságnak szól. Ezt a 
hangot szeretjük, így juthatunk közelebb 
célunkhoz, amit egyetlen szóval jelölhetünk 
meg : Mindig jobbat adni. Az ember »gusz
tusát«, reméljük, még nem veszik el azok az 
apróságok, amelyek közül idegen tulajdon
nevek helytelen orthographiáját, főképpen 
még ki nem épített korrektúránknak keli 
felróni. Esetleg kivételt képeziietnek azok 
az agyonkultúrált emberek, akik jobban 
szenvednek, ha az étlapon pommes frittes 
helyett pommes cuits-et olvasnak, mintha 
le kell mondaniok a burgonyáról. Az Elet és 
Tudomány természetesen nem az ő szá
mukra készül. A  fordító kötelességei közé 
besorozhatjuk a levélben említetteken kívül 
a szakismeretet, ami pedig a fordító anya
nyelvét illeti, ha mindenben követnénk 
V. P. úr szempontjait, úgy az Élet és Tudo
mányba a felszentelt magyar költőkön és 
prózafejedelmeken kívül senki más nem 
írhatna, így V. P. úr sem, »dacára« mind
ennek. Az ügyes lapból jó lapot igyekezünk 
faragni, nem »csupán« azért, hogy jól men
jen. Szeretnénk, ha olvasóink szeretnének 
és megfelelhetnénk feladatunknak, amint azt 
fejlécünk jelöli, népszerűén érthető : Élet 
és Tudomány.

K. H. ítlagyar-u. 8. Előző üzenetünkben a 
jóindulatú korrektúra geometriát íratott ve
lünk g e m a t г i a helyett, amint azt való
színűleg észrevette.

Javítsuk ki. Lapunk előző számának 80. 
oldalán közölt képünk aláírását, mert nem a 
Csr. 42 vadászrepülőgépet, hanem a Brücker 
»Jungmeistér« iskolaműrepülőgépét ábrázolja.
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Mikor a beton megkeményedett, a ievegőí ki 
engedte a ballonból és »elkészült« a ház

egy amerikai építésznek az az ötlete támadt, hogy 
meggyorsítja az Amerikában kedvelt kisméretű 

házak építését a következő módszerrel

í j  i m

c «i*'ujt egy megfelelő méretű ballont úgy, hogy 
erre a tormára dolgozza rá a oetont

jyoisassg kedvéért a betont raîuvatta a b Ilon
tormára

A »felfújt« házak nemcsak 
kívülről barátságtalanok, hanem 

belül is , . .

П Г Ш


