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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
B. Gy. Soltva ákert. Remek folyó- 

iratoknak már megindulása óta 
eKifizetője vagyok és a lap annyira 
letetik, hogy most, amikor már 
minden heten olvashatom, külön 
is kőszönetemet fejezem k i érte és 
további sok sikert kívánok Önöknek. 
Őszinte tisztelettel egu nagyon hátás 
és megelégedett előfizető.

Ragaszkodását nagyon köszön- 
Jük vulAtn ennyi munkatársunk 
nevében » ígérjük, hogy a Jövő
ben is igyekezni fogunk, hogy azt 
kiérdemeljük.

Kntó. Szolnok. 1. Aki régész 
akar lenni, u  iratkozzék be a 
tudományegyetemen a bölcsészeti 
fakultásra. Felvett tárgyai kö
zött feltétlenül szóró pollen . az 
archeológia. 2. Nő U éppen úgy 
lehet régész, mint férfi. 3. Ha 
nincsen gimnáziumi érettségije, 
akkor latinból ég görögből Keli 
érettségit tenni*. 4. Nagy hiány 
van régészokben, úgyhogy fel
tétlenül találhat elhelyezkedést. 
Ha elmét közölte volna, ügy 
bővebb felvilágosítást tudtunk 
volna nyújtani. . . . .  „ „I)r. R, J. IBnJdúbflsiEöraény. 
A hízelgés és a taljmyalás sohasem 
volt kenyerem, de nem volnék 
őszinte ember, ha köszönetét nem 
mondanék az t. t, szerkesztőségnek 
ezért a nagyon ügyesen szerkesztett 
és igazán szükséges shézagpótlő* 
lapért. Örömmel fizettem elő nb. 
lapjukra és szereztem előfizetőt, s 
remélem a jövőben még több elő-

legékesebb blzonytlék arra, hogy 
tömegnek és az egyszer Q, szelle
ten még nem minden téren esi•mi lég még nem .....

szolt embernek a szívéhez szól a 
lap stílusa és sxomjúxzák magyar
jaink « tudományt. írjanak vala
mit esaládiháx építéséről s kőzöl- 
fenek a vonatkozó cikkel alap- és 
felépítmény rajzokat. Több szellemi 
és fizikai munkás barátommal 
beszélgettünk nb, lapjukról és ezt
hiányoltuk, A  háború majdnem 
mtndannylónk lakását vagy elpusz
tította vagy megrongálta. Kevés
ember van abban a szerencsés hely
zetben. hogy lakása épen meg
maradt, Nekem pl. semmim sem 
maradt meg. Teljesen újra kell 
kezdenem mindent elölről. Nős, 
családos vagyok. A legelső a 
lakás lenne, vtdél<en mindannyian 
családi házról álmodozunk. Ma 
még nem vagyunk abban az anuugt 
helyzetben, nagy lakást építhessünk, 
de tervezni kell. IJa az emberek 
telkéből a tervezést kiölnék, nem 
volna érdemes élni. Hlgyjék el 
i. I. uraim, jót tennének naguon 
sok olvasójukkal, ha a terveket és 
a lakásépítés legújabb technikai
Slödésérol, technikai beszámolókat 

tölnének.
Családi házakról II. évf. 9. 

•zámunkbun közöltünk cikket. 
Az ősz folyamán még részlete
sebben vissza fogunk térni a 
kérdésre. Egyébként levélben vá
laszoltunk. Lapunk torjesxtése 
körül kifejtett munkásságát kö
szönjük.

EGY NYÍREGYHÁZAI ICI.ŐFIZKTÓ
KÉRÉSE

Az élet nehéz harcában nekünk munkásoknak igen 
kevés időnk marad a iT a , hogy saját szakmánk kérdéseit 
tárgyaló szakkultúrán kívül az úgynevezett univerzális 
dolgokkal foglalkozó kérdésekkel is foglalkozzunk bőveb
ben. Többoldalú szakfolyóiratok kvintesszenciáját nyújtja 
az fiiét és Tudomány. Mi munkások az eddigiek után 
biztosan számítunk arra, hogy a lap sokoldalúságával 
együtt a műveltségi színvonalat is fogja nyújtani. Ezúton 
kérem fel munkástársaimat, akiknek birtokában Panto
gráf rajzszer eszköz van. a lap hasábjain műszaki rajzzal 
illusztrált leírását lenne szíves közzétenni. Azt hiszem 
igen soknak hiányzik ez a rajzmásolásoknál illetve nagyítás 
kicsinyítéseknél nagyon használatos rajzsegédeszköz.

EGY HALLGATÓ VÉLEMÉNYE 
AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY 

FILMELŐADÁSAIRÓL

Gazdag, nemes; tartalmas és a kor igényelnek, kívá
nalmainak megfelelő, egyre inkább fejlődő előadásaik a 
legmaradandóbb élményeim közé tartoznak. Legjobban 
szeretjük az orvosi a technikai és természet rajzi előadá
sokat, de a népszerű fizikát, kémiát és biológiát is nagyon 
várjuk, hogy az Élet és Tudomány munkatársait megismer
hessük és tőlük közvetlenül is útbaigazítást és tanítást 
kaphassunk. Sajnálom, hogy iskoláim végzése alatt nem 
volt még ilyen kulturális szervezet, amely főleg a neve
lés és tanítás menetébe kapcsolódva fejlesztette volna 
Ismereteimet. Ma már nálunk is megindult, de kül
földi anyagból táplálkozó tájékoztatás örvendetes. Azon
ban az illetékes minisztériumnak magyar szakemberek 
bevonásával a hazai lehetőségeket kell nagy és általános 
munkával feldolgozni és terjeszteni, a sok és erkölcsileg 
káros filmek helyett.

Felelős szerkesztő i Mariska Zoltán. Felelős kiadó i Palkó Sándor. 
Képszerkesztő i Szántó Tibor. Szerkesztőség i Budapest, V II., Erzsé- 
bet-körút 7 . Szerkesztőségi óráki Hétköznapokon, szombat kivéte
lével 2—4-ig. Telefon i 224-2Ó0. Kiadóhivatal. V II., Rákóczl-út 54. 
Telofon t 223 625. Csekkszámla i Budapest 4236. Előfizetés */« évre
7 .— forint, l/i évre 14.— forint. Egyes szám 60 fill. Kéziratokat nem 
őrzőnk meg. — 475580. Az Athenaoum mélynyomósa, Budapest.

Felelősi Gorszky Tivadar igazgató.
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Az Élet a Földön meglehetősen régi keletű. 
Kezdete —  a legkiválóbb szakértők mostani 
becslése szerint —  500 millió évre nyúlik 
vissza. Az Ember ehhez képest igen fiatal. 
Megjelenését az utolsó évmillióira szokás 
tenni. Ez az időtartam a Földön folyó élet
nek mindössze ezerötszázad része. Az emberi 
életet megelőző évmilliók kezdetén a fejlődés 
üteme először lassú volt. Később ez az ütem 
meggyorsult. Ma szinte szédítő az irama.

A nagy kérdés azonban számunkra az, 
hogy hogyan lehetne megismerni az Ember 
megjelenése előtti életet? Azt az életet, ame
lyet emberi szem nem látott, s amelynek 
eseményeit emberi emlékezet nem rögzí
tette meg. Bizony : ennek a kornak nagy 
része még ismeretlen előttünk —  és sok 
mindig is az fog maradni belőle számunkra.

Ennek a hatalmas történelemnek mind
össze az utolsó harmada —  mintegy 500 
millió év 1.500 millióból —  nyújt némi 
reményt arra, hogy úgy-ahogy el tudjuk

Az A tlan to sau ru s  a  legnagyobb  á l la t ,  a m it  
v a la h a  is h o rd o tt a  fö ld , m indössze  60  m illió  
éves. É szak -A m crik a  m o csara ib an  é lt. S ú ly á t 
45— 50 to n n á ra  becsülik . É le tk o rá ró l és t á p lá l 
kozásáró l sem m i b izo n y o sa t nem  s ik erü lt m ég

m eg állap ítan i

képzelni: milyen is lehetett. Ez a korszak 
az ú. n. „őskorszak“ -nak a kezdetétől számí
tódik. Feltárása, illetve a lehetőségekig hű 
felelevenítése a következőképpen történik : 

Tudományos kutatótársaságokat küldenek 
ki olyan tájakra, melyeknek arculatát és ter
mészetes fejlődésmenetét mesterséges, em
beri beavatkozás még nem változtatta meg. 
Ilyenek például Belső-Ázsia síkságai, a 
Dakota-mocsárvidék Amerikában vagy az 
afrikai sivatag : a Szahara. A társaság térké
pező földrajztudósokból és a föld őskorának 
szakértőiből áll. A  kívánt vidékre érve, az 
eljárás igen egyszerű. Ha onnan az előtt 
scmilyen őskori lelet nem került még elő, 
kutatni kezdenek ilyen után. Legalkalma
sabbnak szokott bizonyulni kiszáradt vagy 
időnként kiszáradó folyammeder. Az ilyen 
vízmosásos szakadékban lezúduló víztömeg 
mindenféle anyagot sodor magával és rak le 
a mederben. Köztük a gyakorlott szem 
észreveszi —  egy kis szerencsével —  a 
csontdarabot. Ha mármost ez a csontdarab 
előkerült —  ami néha napok, sőt hetek fárad
ságos munkájába kerül —  az a feladat: ha
tározzuk meg, honnan került elő. Ha nem 
nagyon kopott, valószínűleg néhány méter
ről jutott oda. A  kutatás most kezd izgal
massá válni. Sokszor további eredményre is 
vezet. Előbb csak egy újabb csontdarab buk
kan elő. Ez lehet elszigetelt jelenség —  de 
lehet annak is a jele, hogy néhány méter-
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nyíre egy egész állati csontváz rejtőzködik a 
földbe temetve. Csákány, ásó, lapát műkö
désbe kezd. Nagy lassúsággal és óvatosan 
kell azonban kezelni őket, mert a csontlele
tek rendkívül törékenyek, viszont senki sem 
tudhatja, mekkora gödröt k.-ll majd ki
ásni. A fáradságnak nem egyszer megvan 
a méltó jutalma. Ilyen volt az esete a BelsŐ- 
Mongóliában kutató amerikaiaknak. Né
hány csákányütés nyomán tojásokkal teli 
fészekre bukkantak (2. sz. ábra). A lelt kő
kemény tojások egy csúszómászó őslénytől 
(Protoceratops) származnak. Ez a krokodil
nál is nagyobb állatfajta kb. 75 millió éve 
élt Mongólia füves pusztaságain.

E fészektől pár lépésre sziklás kőzetbe be
ékelt csontvázat ástak ki (4. sz. ábra). Az 
előbbi állatfajta, a Protoceratops egyik fej
lett példányának csontvázát. Csontdarabjait 
gondosan szabadították ki és külön-külön 
összecsomagolták.

A kutatók azonban hallatlan szerencsével 
jártak. A néhány négyzetméternyi lelőhely 
még egy felfedezést tartogatott. Egész közel 
a fészekhez egy másik csoportba tartozó, 
húsevő csúszó-mászó csontvázára akadtak. 
A csontváz fekvésének helyzetéből könnyen 
ki lehetett következtetni: mi történhetett 
itt 75 millió évvel ezelőtt. A húsevő meg
kívánta a tojásokat és ki akarta fosztani a 
fészket. Egy hirtelen jött szélvihar azonban 
homokfelhőket zúdított rájuk, és eltemette 
mindkét állatot a tojásokkal együtt.

|A felfedezés néha egészen mástermészetü. 
A 1. sz. ábra egy ősgyíknak kiszáradt mocsár 
iszapjába kövesedett lábnyomait mutatja. 
A nyomból az illető állat rendkívüli nagy
ságára következtetni lehet. A  talaj összetéte
léből kiszámíthatjuk hozzávetőleg, hogy a 
lábnyomok kb. 120 millió évesek.

íme : lábnyomokból, tojásokból és csont
vázakból alkothatunk magunknak némi fo
galmat a’z  évmilliók homályába vesző élet
ről. Néha azonban még több emlék kerül elő. 
Túlszáraz éghajlatok kivételes tartós köve- 
sedést tesznek lehetővé. Ilyen módon nem 
csak csontvázak maradtak meg, hanem állat
bőrök is. Azt mondhatnók : negyven-ötven- 
millióéves múmiák is kerülnek elő, Ezeknek 
a ritka leleteknek kettős értékük van. Először 
is segítségükkel pontosan megállapítható 
ezeknek az őslényeknek az alakja. Másod
szor pedig bizonyságul szolgálnak a felől, 
hogy ezeknek az ősidőknek a csúszó-mászói 
ugyanolyan bőrpikkelyekkel voltak ellátva,

F e iú lr d  le je ié:  E gy  m ásodko rbe li (120 m illió  
éves) nagy ösgyiU lá b n y o m a  a  sz ik lává  k em én y e
d e n  iszap b an  (F ran c ia -M aro k k ó b an ). — A 7ó 
m illió  éves Protocór& tops m eg k ö v esed e tt to jása . 
A legnagyobb r itk a sá g o k  közé  ta r to z ik . — A 
m ásodko r egy nagy  osgy tk jának  h e ly reá llíto tt

cson tváza



mint a napjaink női divatában olyan nagy 
szerepet játszó krokodil- és kígyóbőrök.

Mikor a tudós kutató gazdag eredményé
vel visszatér a múzeumba : tulajdonkép 
mégcsak kezdetén vanfáradozásainak. Négy
havi kutatás csak előjátéka volt az ezután 
következő négyévi megfeszített munkának. 
A  kicsomagolt csontdarabokat először telje
sen le kell tisztítani a kőzetmaradványoktól. 
Hosszú és aprólékos munka ez. Rendkívüli 
ügyességet kíván. Az itt használt szerszá
mok a fogorvos műszereire emlékeztetnek. 
Ha ez a munka befejeződött, —  néha hó
napok is kellenek hozzá —  következik a 
csontváz összeállítása. Ehhez hosszú évek 
gyakorlata, továbbá alapos állattani és bonc- 
tani előismeretek szükségesek. A legkülönö
sebb alakú csóntról is tudni kell, milyen 
darab, és pontosan hová való. Szinte türe
lemjátékra emlékeztető módon készül el 
végre a nagy mű. Mikor pedig kiállításra 
kerül, a nagyközönség nem is sejti, mennyi 
tanulás, kutatás, szorgos munka, szerencse 
és ügyesség együttes közreműködése hozta 
létre ezt a hatalmas „kiállított tárgy “ -at.

A  tudós számára azonban még most sem 
ért véget a munka. Két feladat vár még reá. 
A z első: lehetőleg pontos tudományos le
írást adni tanulmány alakjában a talált állat
ról, annak minden külső tulajdonságáról. 
(Koponya, csontozat, végtagok, fogazat, bőr 
stb.) A  második még nehezebb, még össze
tettebb : a kérdéses állót nem pottyant az 
égből a földre egy szép napon. Élete egy 
hatalmas fejlődési folyamatnak csak egyik 
láncszeme. Az ismertté vált láncszemek alap
ján megírni ennek a fejlődésnek a történe
tét : óriási feladat ez, mely csak részleteiben 
kész még. Utolsó harmada azonban nagy 
vonalaiban már ismeretes előttünk, legalább
is a gerinceseket illetően. Lássuk ennek a 
történetnek főbb állomásait.

A  mai gerincesek ősei mintegy 400 millió 
évvel ezelőtt jelentek meg először a tengerek
ben, mint átmeneti típusok a gerinctelenek és 
a halak között. A mai szárazföldek ekkor 
még óriási kiterjedésű pusztaságok voltak, 
állatvilág nélkül. A fentemlített kezdetleges 
őslények több, mint 100 millió év alatt 
különféle haltípusokká fejlődtek ki. Egyik 
fajtájuknak, a lebernyeges úszószárnyú ha
laknak családja kettős légzőszervvel rendel
kezett. Volt kopoltyújuk, de volt tüdejük is. 
Csontozatos végtagjaik pedig a négylábú- 
akra emlékeztettek. Ezek a halfajták fokoza
tosan alakultak át szárazföldi lényekké.

Felülről lefelé : E gyik  legnagyobb  p é ld á n y  c so n t
váza  —  a  D ip iodocus. SuJya 30— 3& to n n a  k ö zö tt 
k e lle tt legyen. — Az Iguanodon , k é tlá b ú  ösgyik. 
— A geológiai középkor egyik  legnagyobb  á lla ta  
Sóiéiul osan ne. P áncé los ósgylk, a  S tegosaurus. 
A k o ponyája  ö tv e n s /e r  k isebb , m in t a m egfelelő

elefánté.



Ugyanolyan folyamaton mentek át, mint 
amilyen minden évben lejátszódik mocsa
rainkban, amikor az ebihalból béka lesz. 
íg y  alakultak ki a szénkorszak elejére a 
szárazföldi állatvilág úttörői: a kétéltűek. 
Tengeri eredetüket még ma is elárulják 
azzal, hogy tojásaikat vízben tojjék meg. 
Ezekből a kétéltűekből fejlődnek később, 
évmilliók eltelte után az ősgyíkok. Ezek már 
nem tojjék tojásaikat a tenger vizébe. Füg
getlenítik magukat az óceánoktól, ő k  lesz
nek a szárazföld igazi meghódítói.

Mintegy 200 millió éven át korlátlanul 
uralkodnak is rajta. Közben elszaporodnak. 
Számtalan típus alakul ki köztük: négy
lábú, kétlábú, húsevő, mindenevő, kisebb 
nagyobb egyaránt.

Szokatlanság és méretek szempontjából 
legfeltűnőbbek voltak közülük a fűevők, ezek 
a lassújárású, lusta, a mai vízilovakra emlé
keztető mocsári állatok.

Az alábbi fajták váltak ezekből ismere
tessé :

A  Stégosaurus (9. sz. ábra). Észak-Ameri- 
kában lelt, páncélosbőrű ősgyík. Olyan ép 
állapotban került napvilágra, hogy szinte 
eredeti alakjában lehetett helyreállítani. 
Mintegy 8 m hosszú, súlya kb. 10 tonna.

A  Scelidosaurus (7. sz. ábra). Az előbbi
nek távoli őse. Angliában akadtak nyomára. 
K b. 4 m hosszú.

Az Iguanodon (6. sz. ábra). Kétlábú, nö
vényevő őslény. 6— 7 m magasra és 10 m 
hosszúra is megnőtt. 29 csonvázat találtak 
fajtájából, nagyrészt Belgiumban.

A  Diplodocus (8. sz. ábra). Egyik leghatal
masabb másodkorból ránkmaradt őslény. 
29 m hosszú, 4 m magas. Súlya 30— 35 
tonna lehetett.

Az Atlantosatiruz (10. sz. ábra). A  leg
nagyobb élőlény volt —  eddigi ismereteink 
szerint —  mit Földünk magán hordozott. 
Kb. 60 millió évvel ezelőtt élt Észak- 
Amerika óriási mocsaraiban. 40 m magasra 
is megnőtt, súlya 40-— 50 tonnára rúgott. 
Élete —  a mai vízilóéhoz hasonlóan kétlaki 
volt. Táplálékáról nem tudunk pontosabbat.

A  címlapon szereplő Brontosaurus a 
két utolsó típus rokonságába tartozik. Élet
módjában hasonlít is rájuk, de méretei sze
rényebbek. „M indössze1 ‘ 32 m hosszú és 
súlya is „c s a i“  28 tonna.

Az Ősgyíkok nem elégedtek meg a száraz
föld meghódításával. Egyik „származékuk1* 
a Pléranodon, ez a hatalmas denevér, 7 mé
teres szárnyszélességével óriási lepke gya
nánt lebegett a levegőben. Másik —  a mai 
delfinek őse —  visz átért a tengerbe.

A  másodkor közepétől —  az utolsó 60 
millió év folyamán —  az ősgyíkok egy része 
kipusztul. Más részük átalakul a mai emlő
sök csoportjává. Legfiatalabb hajtása tör
zsüknek a „Homo sapiens'*, az Ember.
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sen foglalkoztatja annak a kis madárnak 
az életmódja, amely elkülönül a többitől, 
kitör az ősi madárszabályok korlátjai közül, 
nincsen tekintettel a fészaklakók családi 
életére, békességére, cltulajdonít, becsem
pész, gyilkol, kizsákmányol és hontalanul 
röpdös a sok apró ágacskából rakott és 
puha pehellyel kibélelt fészek között. . .  
bejelentett lakása nincs, ágyrajáró itt-ott . . . 
és mégsem pusztul ki a fajtája. . . miért?

A  kakukmadár szürkésbarna tollazatú nős
ténye, amint bizonyára tudjuk, férjével 
együtt, amelyet esetről-csctre választ ki 
magának, nem rak fészket. Amikor a hívó 
kuku-kakuk kiáltozás után a tojási időszak 
következik, itt a kérdés : hová? A tojás nem 
várat magára, sietve keresni kezd tehát 
magának egy helyet, ahová a tojásait 
lerakja.

Körülnéz és megállapodik egy fészek
ben. Meglesi az időpontot, amikor a fészek 
törvényes tulajdonosa, igen gyakran a nádi 
rigó, elrepül gyorsan letelepedik a fészekre, 
hogy sietve elpottyantsa a tojását. Ez a 
művelet nem olyan egyszerű. A  madár, 
ha számolni nem is tud, azt mégis tudja, 
hogy hány tojást hagyott a fészkében, 
mielőtt elindult otthonról. A kakuk tehát, 
hogy a zavarokat elkerülje az egyik házi 
tojást csőrével kiemeli, megeszi s helyébe 
odarakja a magáét.

Azt ugye tudjuk, ha az erdei madarak, 
a vadmadarak tojásai nem olyan fehér 
tojások, mint a tyúktojások, hanem tarka 
pettyekkel díszítettek. Azt is megfigyelték 
a tudósok, hogy a barnapettyes tojásokat 
tojó kakukfajta mindig olyan madár fész
kébe tojik, amelynek a tojásai szintén 
barna pettyesek, a kék pettyeseket tojó 
madarak fészkébe csak kék pettyes tojá
sokat rakó kakuk.lopja bele a vendéglátó 
gazdáénál jóval nagyobb méretű tojáskáit.

A  kakuktojás, ha kotlós madár ül rajta 
öt-hat nap alatt kikelt, így általában mege
lőzi a vendéglátók „édes** fiókáinak kike
lését. Amikor kibújik a tojásból, első na
pon igen szerény. Mcglapul a mostoha- 
mama meleg szárnyai alatt, amíg fel nem 
száradtak apró pihtí. Két nap múlva azon
ban erőre kap s amikor mostohája eledelért 
repül el számára, püspökfalatjának hegyével 
ügyesen felemeli a még ki nem kelt mostoha
testvérkék tojásait, vagy ha már kikeltek
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volna közben, akkor őket ma
gukat s kibillenti őket a fészek
ből. Ezt azért teszi, hogy a 
mostohaszülők csak neki egye
dül hordják a táplálékot, 10—  
15 nap múlva már na
gyobbra nő, mint nevelő
szülei, falánkan kapja be a táp
lálékot, szerénytelenül köve
telődzők, s ha nem elégítik ki 
a kívánságait, gorombán véres
re marja azokat, akik táplálják.

Ha minden kakuktojás, ame
lyet idegen fészekbe rak le 
kakukanyó, kikelne, akkor rö
vid idő alatt ezeknek a kis 
parazitáknak a garázdálkodása 
miatt kipusztulnának az erdő 
cnckesmadarai. Szerencsére 
azonban ez nem így van. A 
kakuk nem mindig tojik lakott 
fészekbe, úgyhogy gyakran ott 
romlik el a tojása, amely 
már így tojás formájában is 
kihívóan emelkedik ki nagy
ságban az erdei madarak tojás- 
kái közül.

15 n a p o s  k o rá b an  a  k ak u k fió k a  fe jére  nó  n eve lőany jának  
m érgesen követe li tá p lá lé k á t

R övid  idővel k ikelés u tá n  a  k ak u k  
fióka  m egkezd  i v en d ég lá tó  gazd á  l- 
nok  k ila k o lta tá s t  m ű v e le té t, a  
képen  le ra jz o lt m ó d o n  ügyesen a 
p ü sp ö k fa la tjá v a l felem elt to já sk á t 
vagy  m á r  k ik e l t  fiókát h á tá ra  
g ö rd íti s így  b ille n ti  k i a sa já t 

fészkéből.

Véletlennek kell segítenie 
abban, hogy a tojás éppen 
abban az időben kerüljön az 
idegen fészekbe, amikor a ven
dégmama kotlani készül. Elő
fordult ugyan már az is, hogy 
megszületett vörösbegy fiókák 
közé került kakuktojás a fió
kók melegétől kelt ki, s a jó
val fiatalabb kakukfióka, amely 
születése pillanatában kétszer 
akkora volt, mint idősebb mos- 
tohatestvérci, mégis sorra ki- 
hajigálca őket a saját fészkük
ből.

A madártudósok kísérletet 
tettek már olymódon is, hogy 
négy kakuktojást raktak egy 
fészekbe. A madármama, 
amelyre ezeknek a kiköltését 
bízták, gyanútlanul ült fész
kén s amikor a négy kakuk

fióka kikelt, elrepült, hogj 
számukra eleséget hozzon, fi 
négy kakukfióka, amely méf 
éppen hogy megszáradt 
óriás kampós csőrével ütni- 
verni kezdte egymást, fi. 
négy közül a leggyengébb 
egy-kettőre a földön hever’ 
hassal az ég felé, nemsokán 
a második került sorra, pái 
pillanat múlva Ő is követte 
„testvérét“  a két legerősebb 
csatája tartott legtovább . . 
mire a nevelőmama hazatért 
a fészekben csak egy madár
kát talált, amely falánkan, mo
hón kapkodott a falat után . . . 
Körülötte kihullott pehelyfosz- 
lányok és galydarabkák hever
tek. Egy-cgy piros vércsepp 
jelezte a néhány percig tart<! 
testvérharc nyomait.
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anyagok a levegőn különösen, de a levegő
től esetleg elzártan is, enzimek, fermentu- 
mok hatására átalakulnak, lebontódnak, el
romlanák. Az enzimek vagy fermentumok 
biokatalizátorok (lásd: Bölcsek köve. Élet
és Tudomány II. évf. 14. sz. 428. old.), 
amelyekmikroorganizmusok : baktériumok, 
gombák, penészek életműködésével kapcso
latban keletkeztek, de azok elpusztulása 
után is kifejtik hatásukat.

Azonban ezek a bonyolult kémiai át
alakulások —  mint amilyen mondjuk a 
gyümölcsök cuk^wartalmának elerjedése

Bizonyára gondolt már 
arra, hogy milyen jó 

lenne karácsony táján ham
vas őszibarackot, friss szil
vát, zamatos epret, vagy 
ropogós cseresznyét enni.
Valóban sokat gondolkoz
tak ezen az emberek, de a 
gyümölcsök . tartósítása 
csak átalakított formában 
volt eddig lehetséges : ka
rácsony táján legfeljebb 
őszibarack-jamet, eperlek
várt, vagy cseresznyekom- 
pótot, vagy aszaltszilvát 
ehettünk. Ezek is finom 
ételek és távolról sem állít
hatjuk, hogy a nép széles rétegei hozzá
juthattak. A különböző módszerekkel el
tett, tartósított gyümölcsöknek drágaságu
kon kívül egyetlen nagy hátrányuk van, 
hogy átalakítva kerülnek a fogyasztóhoz, a 
friss gyümölcs színét, ízét, aromáját: zamat
ját, formáját és ami talán elsőrendű fon
tosságú, tápláló értékét eredeti alakjában 
megőrizni semmiféle eddigi fogással nem 
sikerült.. Hiszen nem is csoda. Emlékez
nek rá, hogy rotyogtatja a háziasszony órá
kon keresztül a barackot, mikor lekvárt főz, 
hogy „dunsztolja“  naphosszat a befőtteket, 
vagy heteken át mint aszalja, a szilvát? 
Emlékeznek rámennyi cukrot, szalicilt hasz
nál fel, nehogy megpenészedjen a lekvárja 
vagy befőttje.

Miért penészedik meg a befőtt, miért 
romlik meg napokon belül a friss gyümölcs ? 
Azért, mert élő anyag. Szénhidrátok, fehér
jék, zsírok építik fel a növényi sejteket 
(járulékos anyagoktól most eltekintünk) és 
nagyon sok víz, 80— 90% is. És ezek az

r
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szesszé —  nem 
mennek végbe 
akármilyen kö
rülmények közt. 
Ebben nincs
semmi meglepő, 
mert hiszen a ké
miai átalakulá
sok általában egy 
sereg körül
ménytől függ
nek, így például 

a hőmérséklettől. Alacsonyabb hőmérsék
leten a kémiai reakciók lassabban mennek 
végbe, tehát a gyümölcsök romlása is las
súbb : hideg helyen a gyümölcsök jobban 
eltarthatók. Jó a hideg azért is, mert a mik
roorganizmusok sem bírják a hideget, bár 
akkomodálódnak, hozzászoknak.

Egy másik fontos tényező a víz jelenléte. 
Mindezek a kémiai, folyamatok, amelyek 
egyszersmind életfolyamatok is, csak oldat
ban mennek végbe. A kockacukor évekig 
eláll változatlanul; ha vízben feloldjuk, 
akkor csakhamar elerjed. A szokásos kon- 
zerválási eljárások tehát leginkább arra 
törekednek, hogy a gyümölcs víztartalmát 
csökkentsék. Hogyan lehet a gyümölcs 
víztartalmát csökkenteni? Például aszalás
sal vagy főzéssel. Vagy megfordítva, úgy
hogy még mi teszünk a gyümölcshöz cuk
rot : akkor az így keletkező keverékben : 
szirupban viszonylag kevés víz lesz s ilyen 
életkörülmények közt a fermentumokat ter
melő mikroorganizmusok élete lehetetlenné

71*



válik és a kémiai folyamatok is megállanak. 
Van még egy módszer a víz jelenlétének 
megszüntetésére. Mégpedig a víz • meg- 
fagyasztása, átalakítása jéggé. És ez az, 
amire azt szokás mondani, hogy Columbus 
tojása. Mert így el lehet érni azt, hogy a 
vizet úgy távolltjuk el, hogy azért vissza 
is lehessen vinni : lekvárhoz hiába adunk 
vizet, abból ugyan sohasem lesz barack 
vagy eper, a kompót cukorszörpjét hiába 
hígítjuk föl, a cseresznye se színét, se zamat
ját, se vitamintartalmát nem nyeri vissza, 
az aszaltszilvát áztathatjuk, fölveszi a vizet, 
megduzzad, de nemlesz olyan friss, kemény, 
ízes, mint eredetileg volt. A megfagyasz
tott gyümölcs azonban évekig tartó raktá
rozás után is eredeti színében, ízében, 
zamatéban, összetételében marad meg. De 
ezt az eredményt csak gondos fagyasztás 
esetén lehet elérni: minden fajta gyü
mölcsre más feltételek megtartása kötelező. 
Hisz mindenki tudja, hogy a megfagyott

1 A négy kép különböző  h őm érsék le ten  és kü lön" 
•« böző  sebességei fag y asz to tt gyüm ölcs Jég
k r is tá ly a it  m u ta t ja  b e . Az első —2 C*-on
á ra m ló  levegővel fa g y asz to tt gyüm ölcs. A m á 
sod ik  —17-5 C*-on ugyancsak  á ra m ló  levegővel 
fa g y asz to tt gyüm ölcs. A  h a rm a d ik  képen  u g y a n 
csak — n - ő C '- o n  fa g y a sz to tt  gyüm ölcs lá th a tó , 
azonban  fém lapok k ö zö tt enyhe nyom ással tö r 
tén t a  fag y asz tás , v iszo n t a z  előzőnél je len téke-

__ m in é l erősebb  és m in é l gyorsabb  a  h ű té s , 
an n á l k iseb b  k ris tá ly o k  képződnek

A előtt aw_ gyüm ölcsöt cello-
fánba*csom agolják. E rre  az é rt is  szükség v an , 

m e rt a  felm elegedéskor a  h id eg  gyüm ölcsre p á ra  
rakodnék  le ,a m i a  m ikroorgan izm usok  m egtele
pedését és a  gyüm ölcs ro m lá sá t elősegítené. így  a 
gyüm ölcs t is z tá n  kerül a fogyasztóhoz

3 A gyo rsfagyasz tás  eg y ik  m ó d ja :  a  gyűm ől- 
1 cső t gyorsan  á ram ló  h id eg  levegővel fagyaszt

ju k  m eg . A gyüm ölcs egy a la g ú tb a n  szállító - 
szalagon ha lad  egy irá n y b a n , s ellenkező irá n y 
b a n  h id eg  levegőt fu v a lln ak  rá . A z  alao a n  h id eg  levegőt fu v a lln ak  rá . A z  a lag ú t a  
kép  jo b b o ld a lán  lá th a tó . A  h id eg  levegőt h ű tő 
gépekkel á llítjá k  elő (É le t és T ud . II. évf. 14. sz.)

4  A gyorsfagyasztás m ásik  m ó d ja : n becsom a- 
V  g o lt gyüm ölcsö t hű tőszek rénybe helyezik . A 

h ű tő fo ly ad ék  a  szekrény tá lc á ib a n  kering  és 
á l c á k k a l  a  gyüm ölcsö t egész en y h én  össze
présel ík . így  igen jó  é rin tkezésse l nagyon gyors 
fag y asz tás  é rh e tő  el

6 A gyorsfagyasztással k o n ze rv á lt gyüm ölcs- 
1 fogyasztás elterjedése csak  o tt v á rh a tó , aho l 

m e g s z e r v e z h e tő  n h ű t ő lá n c ,  v a g y i s  a z ,  h o g y  a

güm ölcs leszedése u tá n  p á r  ó ráv a l m á r  a  gyors- 
?yAsztóba kerü ljö n , gyorsfagy'a sz tá s  u tá n  

20  C*-on dolgozó h ü tő h á z b a n  tá ro ljo n , 
h ü tő k o csik b o n  szá llítsa  a  v a sú t m ás fogyasztó- 
he lyckre , h ű tő au tó k b an  kerü ljön  a  k e resk ed ő 
höz, a k in e k  sz in tén — 15— 20C*-on dolgozó h ű tő ----- w —--------- --- ----^ #-v NJ Ol l  U
szek rényben  kell tá ro ln ia  a z  á ru t. A  fogyasztó  
a z u tá n  0  C '-kö rü li h á z ta r tá s i  jégszek rényben  
m e leg íti fel a  gyüm ö lcsö t és o n n a n  Kerül azu tán
1— 2 ó rá v a l fogyasz tás  e lő tt a  levegőre. Az 
o . á b ra  — 18 C*-on m ű k ö d ő  h ű tő szek rén y  v a sú ti  
kocsiba ra k á sá t áb rázo lja



burgonya puha, édes, használhatatlan. Mi 
történt vele ? A rosszul vermelt vagy pincé
ben hagyott burgonya a téli hidegben las- 
san-iassan lehűl. Sejtjeiben megindul a 
jégképződés. A  jég hegyes kristályai egyre 
nőnek s egyszerre átlyukasztják a sejtfalat. 
Mikor megindul a felmelegedés, a kristá
lyok elolvadnak, de a növényi sejtek már 
összeroncsolódtak, a burgonya összetöpped, 
megpuhul : és az enzimek is megkezdik 
munkájukat, a burgonya keményítőjét cu
korrá alakítják át.

A dolog tehát a fagyasztással nem is 
olyan egyszerű.

Arra kell ügyelni, hogy nagy, éles kristá
lyok ne keletkezzenek. Ezt akkor lehet el
érni, ha gyors fagyasztást alkalmazunk, mert 
ilyenkor sok-sok apró jégkristály keletkezik, 
amelyek nem perforálják (lyukasztják át) a 
sejtfalat (ezt jól meg lehet különben figyelni 
az i .  ábrán), a gyümölcs nem veszti cl az 
alakját. A fagyasztást 2— 3 órán belül kell 
megvalósítani.

A  fagyasztást nemcsak gyorsan kell végre
hajtani, hanem igen alacsony, — 30— 40 C° 
hőmérsékleten. A növényi sejtekben lévő 
víz oldott anyagokat, sókat, organikus sava
kat, cukrot stb. tartalmaz. Az ilyen víznek 
a fagyáspontja o C°-nál alacsonyabb (meg
jegyzendő forrpont ja viszont magasabb,mint 
100 C'1 : a lekvár sem 100 C°-on forr !) 
és minél több oldott anyagot tartalmaz, 
annál alacsonyabb. Mármost a fagyás úgy 
történik, hogy az oldatból tiszta jég fagy 
ki, tehát a megmaradó oldat töményebb, 
koncentráltabb lesz : alacsonyabb hőfokon 
fagy meg. Ezért kell tehát igen alacsony

Ótcsá
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élm ény és kózttfjyensfgl erő
próba, m u n k ám  és önállóságra 
nevel a Hcpülőuuxlel ÍSpílfi 
Szekrény. A díszes dobozban 
lévő anyudból könnyön m eg
építhető  a  k is \lto r lá /.ó  rep ü lő 
gép : m inden  gyerek és felnőtt 
legszebb Já ték a . K ap h a tó  az 
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R udapest. V I., T eréz-k ő n it 10. 
Ingyen árjegyzék  és Ism ertető  !

íagyasztási hőmérsékletet alkalmazni. De 
van ennek a jelenségnek még egy következ
ménye. ami viszont újra a fagyasztás gyorsa
ságát indokolja. Ha ugyanis a fagyasztás 
lassan megy, akkor van idő arra, hogy a sejt
ből kiszivárogjon a sejten kívüli hígabb ol
datokba tömény sejtnedv. (Ügy ahogy a 
cukor is feloldódván elkeveredik a kávé
ban.) Ez azonban azzal a veszéllyel jár, 
hogy a sejt bizonyos anyagai elhagyják azt 
a helyet, ahol bizonyos életfeladatokat kell 
végrehajtanak és olyan helyre kerülnek, 
ahol semmi keresnivalójuk nincs. Mikor 
aztán a fagyasztás megszűnik, ez a gyümöl- 
csönbelüli elkeveredés zavarokat okoz, amit 
az íz, az aroma, a gyümölcs keménységének 
megváltozása jelez. Ha azonban a fagyasz
tás nagy hidegben történik és igen gyorsan, 
ez a jelenség elmarad.

—  Nohát nagyszerű —  mondhatná erre 
valaki, mártogassuk a gyümölcsöt folyékony 
levegőbe, — 180 C°~on pillanatok alatt kő
keményre fagy. Igaz is, csak éppen az a 
baj, hogy ez a gyümölcs felolvadás után 
ehetetlen lesz. A dolog ugyanis úgy áll, 
hogy 3 gyümölcsben lévő víz egy része 
nem egyszerű oldószer, hanem szoros kap
csolatban van a sejtek és az egész gyümölcs 
kocsonyás (kolloid) szerkezetével. És ha 
ezt a vizet kifagyasztjuk, akkor megszűnik 
a gyümölcs kocsonyás szerkezete, halmaz
állapota és az nem tér vissza a megalvadás 
után sem, mint ahogy az aszalt gyümöl
csök hiába áznak akármennyi ideig vízben, 
nem nyerik vissza eredeti kemény, de mégis 
rugalmas, üde, friss megjelenési formájukat.

Mindebből, amit elmondottunk immáron 
látható, hogy a gyümölcsök gyors fagyasz
tása tényleg Kolumbus tojása, de azért nem 
is olyan egyszerű dolog. Valóban minden 
gyümölcsre külön kell megtalálni azt a 
hőmérsékletet és azt a íagyasztási sebessé
get, amelynek szigorú megtartása első fel
tétele a jó árunak.

De a dolog úgy áll, hogy a világban már 
sok helyen bevezetett és kedvelt a gyors
fagyasztással konzervált gyümölcs. Jólenne, 
ha a magyar gyümölcsöt is odatehetnénk 
frissen, üdén, szagosán az újévi ünnepi ebéd 
asztalára.

Benedek Pál, Paris

Budapest I X ,  Lonyay-u. M
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Az epével kapcsolatos ismereteink fend- 
szerint kellemetlenek. Keserű, mint az 
epe mondjuk vagy hallunk azokról a fájdal
makról, amelyeket az epekövek az emberek
nek okozhatnak. Vagyis nagyrészt mint 
egy kellemetlen rosszról veszünk róla tudo
mást. Ez a vélemény azonban téves, s ha 
igazságosak akarunk lenni, akkor számba 
kell venni azokat a fontos tevékenységeket 
is, amelyeket az epe a szervezetünkbe 
végez. Erről szeretnék néhány szót szólni

Az epe, mint a májsejtek váladéka,a kizáró
lag vezetése számára kialakult csőrendszeren 
keresztül a gyomortól nem messze a bélbe 
vezetődik. Itten az emésztésben, főleg a 
zsír emésztésében játszik fontos szerepet, 
így  többek között a táplálékkal a belünkbe 
jutott zsírt rendkívül kis apró részekre 
osztja szét. Pontosan a fordítottja történik 
így az emésztés folyamán, mint mikor a 
tejnek a mikroszkóppal jól látható zsír- 
golyócskáit a köpülés alkalmával az ütögetés 
segítségével zsírrészekké egyesítjük, hogy 
végül mint vajat, egy nagy csomóban meg
kapjuk. Az emésztéskor az epe hatására a 
nagyobb zsírdarabok kis finom golyócskákká 
oszlanak szét. Ennek az a célja, hogy a 
zsír rendkívül nagy felülettel érintkezzék 
az emésztőnedvvel, amelyben lévő zsír- 
erjesztők azután hamarosan el tudják vé
gezni zsíremésztő tevékenységüket. Az epé
nek többi fontos tevékenysége, hogy éppen 
ezen zsíremésztő erjesztőknek a tevékeny
ségét hatásosítja, azonkívül csökkenti a bél
ben lévő rothadást, serkentőleg hat a bél- 
mozgásokra.

Az epe termelése azonban a nyál, vagy a 
gyomornedv elválasztásától eltérőleg nem
csak' 'felx&el, illetve emésztés idején, ha
nem állandóan történik. Viszont, ha üres 
bélbe történne az cpeelváiasztás, akkor 
jelentős mennyisége kárbaveszne. Ennek 
elkerülése érdekében iktatódik bele az epe
vezeték bélfelőli végébe az epehólyag. Ez 
az embernél egy kis 50 köbcentiméternyi 
ürtartalmú zacskó, amely mint egy kis 
dohánytasak, függ a máj alsó felületén. K i
vezető csöve az epevezetékkel kapcsolódik. 
Ha a bél üres, akkor az epevezeték bélbe 
való nyílását egy körkörös záróizom be
csukja s az epe lassankint az epehólyagban 
felgyülemlik. Mikor a gyomorból a bélbe

kerülő táplálékadag az epevezeték nyílásá
hoz jut, akkor idegműködés útján össze
húzódik az epehólyag, kinyílik a körkörös 
záróizom és egy adag epe ráömlik a táplá
lékra. Ez a működés azután minden egyes 
táplálékadag áthaladásakor megismétlődik. 
Ilyen módon a rendelkezésre álló epe a 
lehető legjobban kihasználódik. Bár az epe 
állandóan képződik, mégis termelésének 
mértéke jelentősen alkalmazkodik a táplálék 
minőségéhez. így például tej vagy hús 
fogyasztásakor sokkal több képződik, mint 
amikor kenyeret eszünk. Hatalmas epe- 
termelő a zsír, a szappan, a fehérjék hasa
dási terméke. De ismerünk olyan anyago
kat is, amelyek az epehólyag kiürítését ser
kentik, ezek között szerepelnek a szulfáto
kat tartalmazó forrásvizek, mint a Hunyadi 
vagy Karslbadi só. A naponta átlagosan ter
melt epe mennyisége félliter körülingadozik.

A vizsgálatok folyamán azonban kiderült, 
hogy a máj termelte epe és az epehólyagból 
kifolyó epe között jelentős különbség van. 
Az epe ugyanis a hólyagban való tartóz
kodásakor besűrűsödik. Ez részben úgy 
következik be, hogy a friss epében lévő 
víz egy része felszívódik, másrészt az epe
hólyag falában lévő mirigyek, főleg nyálka- 
mirigyek egy váladékul termelnek és ez is 
összekeveredik az epével. Ez a besűrűsö
dött epe természetesen hatékonyabb. Az 
epének ez a besűrűsödése néha olyan fokú 
lehet, hogy a benne lévő sóknak túltelített 
oldata képződhet. Ez viszont azt jelenti, 
hogyha valamilyen szilárdabb alkatrész jut 
az epébe, akkor erre a túltelített oldat követ
kezményeképpen a már túlnagy mennyi
ségben jelenlévő só rá kiválhat s alapját 
képezi egy kőnek. Hasonló megismétlődő 
körülmények következtében vagy újabb és 
újabb kövek képződhetnek, vagy a meglévő 
kövek növekednek. Felmerülhet itt mind
járt az a kérdés, hogy hogyan kerülhet az 
epehólyag tartalmába egy szilárd alkatrész. 
Ez olyan módon juthat bele, hogy valami
lyen kóros körülmény következtében az epe
hólyag nyálkahártyája gyulladásba jön, ekkor 
kicsiny nyálkahártya darabkák válhatnak le 
a faláról s ezek alkothatják a kövek magját. 
Mint kísérletek útján kimutatták, epekövek 
képződhetnek A-vitamin hiányának követ
kezményeképpen, amikor szintén az epc-
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hólyag nyálkahártyájának kisebb-nagyob 
darabjai leszakadhatnak. De kövek alap
ját képezhetik magából az epéből kiváló 
sók szilárd részecskéi is. Találtak már az 
epehólyagban szilvanagyságú követ is, más
kor pedig száznál is több apró szemcsét. 
A  kis kövek nem egy esetben egészen észre
vétlenül távoznak az epével együtt, máskor 
azonban megakadnak a vezetékben s igen 
nagy fájdalmat okoznak. Ha nem sikerül 
lassanként átcsúsznia a kőnek, akkor az 
epevezeték egészen elzáródhat és a terme
lődő epe nem a bélbe, hanem felgyülemve 
a véráramba kerül, mire kialakul a sárga
ságnak nevezett betegség, mert a nagy
mennyiségben a szervezetbe kerülő epe
festékek megszinezik a szemfehérjét és a 
bőrünket.

A z epehólyagnak az elmondottak alap
ján igen fontos szerepe van. Azonban 
ennek ellenére nem tartozik az életfontos 
szervek közé, amit már abból is követ
keztetünk, hogy akadunk olyan ismerősre, 
akinek a kórházban a sebészek eltávolítot
ták. Tehát epehólyag nélkül is lehet élni, 
dolgozni. Téves volna azonban ebből az 
a következtetésünk, hogy az epehólyag talán 
felesleges szervünk. Ez mindjárt meg
cáfolható azzal, hogy a természetben semmi 
felesleges nincs, tehát ha az epehólyag 
felesleges lenne, akkor már az ember ki
alakulásakor régen kiküszöbölődött volna.

Hogy az epehólyag jelenléte nem felesleges, 
azt következtethetjük azokból a tünetek
ből is, amelyek kivétele után észlelhetők. 
Az ilyen műtéten átesett betegek nem egy
szer panaszkodnak májtájéki nyomásérzés
ről, hasi fájdalmakról. Az olvasottak alap
ján azt is megértjük, hogy az epehólyag 
nélküli egyének zsíremésztése már nem 
olyan tökéletes, nem nagyon bírják a zsíros 
ételeket, panaszkodnak teltségérzésről, 
emésztési zavarokról.

Üjabban érdekes kísérletek láttak nap
világot. Ezek alapján valószínű^ hogy az 
epehólyag falában lévő mirigyek nemcsak 
nyákot, hanem egy különleges hatóanyagot 
is termelnek, amelyek hiánya okozhatja az 
epehólyag nélküli emberek panaszait. Ilyen 
módon tehát az epehólyag nemcsak egy 
gyüjtőszerv, hanem a különleges váladékot 
termelő mirigyek között is helyet foglal. 
Ezt a különleges hatóanyagot köleciszt- 
hormonnak nevezték el. Előállítójuk be
számol arról, hogy segítségével sikerült neki 
epehólyag nélküli emberek előbb említett 
panaszait megszüntetni s ezzel újabb bizo
nyítékot kaptunk arra, hogy eleinte látszó
lagosan tisztán elméleti értékű kutatómun
kával hathatósan hozzájárulhatunk az em
berek szenvedéseinek csökkentéséhez.

Dr. Tangl Haraid 
egyetemi magántanár
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K i  m in t vet, ú g y  a r a t . . .
Az életszínvonal emelkedé

sének elengedhetetlen felté
tele a több és jobb termés. 
Ennek elérésében egyéb té
nyezők közt a vetőmag minő
ségének is fontos szerepe van. 
A vetőmag értékmérő tulaj
donságai közül a három leg
fontosabb a tisztaság, a csírázó
képesség s a faj- és fajtaazonos
ság. Etulajdonságokmcgállapí- 
tásával a vetőmagvizsgálat fog
lalkozik. Különböző fizikai, 
alaktani és élettani módszerek
kel végzett, sokszor hetekig 
tartó vizsgálatok adnak fele
letet arra, hogy egyes magvak 
megfelelnek-e az előirt köve
telményeknek.

A tisztasági vizsgálat
alaktani és fizikai módszerek
kel dolgozik. Százalékszerűen 
állapítja meg és mutatja ki azt, 
hogy a terményben, amit vető
magnak kívánunk felhasználni;
m e n n y i  a z  a z o n o s  é s  é p  m a g
és ezzel ellentétben, mint ha
szontalan és esetleg káros té
nyező ; mennyi a gyommag, 
törött-, sérült mag, szemét és 
törmelék. A csépiéskor, vala
mint a magtári kezelés folya
mán ugyanis sok gyommag,
szemét, növényrész, földrö- 
göcske kerül a mag közé. Ezek 
a szennyezések értéktelen 
anyagok, amit a vevőtermésze- 
tesen nem kíván vetőmagárban 
megfizetni.

A kereskedelmi forgalomba 
kerülő vetőmag csak egy bizo
nyos minimális százalék szeny- 
nyezést tartalmazhat. Ez 
különböző magfajtáknál vál
tozik és törvény szabályozza. 
Mind a kereskedő, mind a vevő 
tehát jól teszi, ha eladás illetve 
vásárlás előtt meggyőződik ar
ról, hogy a vetőmag az előírt 
tisztaságnak megfelel-e. De 
nemcsak a tulajdonképpen ár
talmatlan föld, szemét és tör
melék lehet a vetőmagban, 
mely legfeljebb csak annyiból 
káros, hogy pénzünkért érték
telen szemetet veszünk, vagy 
ha túlnagy mennyiségben tar

talmazza, akkor vetésünk egye
netlen és foltos lesz, hanem ár
talmas és káros gyommagvak 
számtalan faja fordulhat elő 
benne. Ragadjunk csak ki né
hány jellemzőbbel.

Az aranka (hcrcfojtó, here- 
kosz) magja átmérőjében meg
lehetősen közel áll a lucerná
hoz, illetve lóheréhez. így 
abból nehezen s csak igen 
körülményesen tisztítható ki. 
Ennek dacára a kereskedelmi 
forgalomba kerülő árunk tel
jesen arankamentcsnck kell 
lennie. Nem is túlzott ez a 
követelmény, mert amelyik lu
cerna- vagy lóhereföldön az 
aranka megjelenik, nagy pusz
títást végez. ^Élősködő élet
módja szerint rátekeredik, rá
kúszik a gazdanövényre (jelen 
esetben lóherére, lucernára) 
azt összehúzza, szívószemöl
cseit annak testébe mélyeszti 
cs nedveit elszívja, majd meg
öli. Gyorsan is terjed. Ha már 
fellépett, irtása bonyolult, fá
radságos és ezért természete
sen minden jó gazda igyekszik 
tiszta vetőmaggal a bajt eleve 
megelőzni.

Az arankához hasonlóan élős
ködő növény a vajfű. Ez a 
növény főleg dohányon és ken
deren, de ritkábban naprafor
gón, burgonyán és paradicso
mon élősködik. Ellentétben az 
arankával, nem a növény föld
feletti részein élősködik. Szívó- 
gyökereivel a dohány- vagy 
kendernövenygyökereibe nyo
mul és táplálékát csapalakú 
szívókkal a gazdanövény gyö
keréből szívja. Érdekes, hogy
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magja csak akkor csírázik ki, ha 
a fenti növények valamelyiké
nek gyökerével érintkezik. Ha 
valahol fellépett, ott nem sza
bad hat évnél hamarabb a fent 
megjelölt növények valamelyi
két vetni. Ez alatt az idő alatt 
ugyanis a talajba került magja 
elpusztul.

Számos gyomnövény rend
kívül mérgező hatású. Ha te
hát a vetőmag ezek magvait 
tartalmazza, azok a vetéskor 
természetesen a kultúrmaggal 
együtt a földbe kerülnek, ott 
azzal együtt fejlődnek, majd 
gyakran nagy tömegben jut
nak az elcsépelt vagy lekaszált 
terménybe, illetve takar
mányba. Ha ezek után fo
gyasztói forgalomba, vagy 
takarmányozásra kerülnek, 
tömeges mérgezéseket okoz
hatnak. így pl. a beléndek a 
mák legveszélyesebb gyom
növénye, mert magja olykor a 
mák közé kerül ; ilyen a búza 
közismert gyomnövénye a kon
koly is. Ha a konkolyos búzát 
tisztítás nélkül őröljük meg és 
ebből a lisztből készítünk ke
nyeret, a kenyér íze csípős, 
bódító lesz és idővel kékeszöld 
színt vesz fel. A konkollyal 
azonban egyébként is óvatos
nak kell lennünk, mert ha a 
gabonából ki is tisztítjuk, ne 
használjuk fel pörkölés nélkül 
baromfitakarraányozásra, mert 
attól egészbaromfiállományunk 
kipusztulhat.

A  tisztasági vizsgálatot gya
korlatilag mindenki, aki a 
magvakat többé-kevésbbé is
meri, önmaga is elvégezheti. 
A  szükséges felszerelés egy 
kézi nagyító, egy csipesz és 
egy patikamérleg, hozzávaló 
súlyokkal.

A vizsgálandó anyagból jó 
átlagmintát veszünk és abból a 
mag nagysága szerint 0-5 g —  
200 g mennyiséget lemérünk. 
A lemért mennyiséget egy 
fehér papírlapra tesszük, majd

a nagyító és csipesz segítségé
vel ezt azonos és ép magvakra, 
gyommagvakra, föld, szemét, 
törmelékre, valamint az eset
leg előforduló idegen kultúr- 
magvakra válogatjuk szét. 
Minden csoportot a vizsgálat 
befejezte után külön-külön le
mérjük és kiszámítjuk, hogy az 
az eredetileg lemért mennyi
ségnek hány százaléka. Az 
azonos és ép magvak százaléka 
egyben a tisztaság százaléka is.

A csirázóképességi vizsgálat

azt igyekszik megállapítani, 
hogy a tisztasági vizsgálatnál 
talált külsőleg ép és egészséges
nek látszó magvak közül való
jában* százalék szerint mennyi 
fejlődne növénnyé, ha elvet- 
nők. A mag csírázóképességét 
többek között a következő fő
tényezők is befolyásolják : Az 
éréskori időjárás, a cséplés 
módja, a raktározás módja, a 
mag kora stb.

A  legtöbb ember előtt nem 
ismeretlen az, hogy a mag
vak életképessége nem örök, 
s hogy hosszabb-rövidebb idő 
után a magban szunnyadó élet 
megszűnik. Kcvésbbé isme
retes azonban az, hogy ez az 
időtartam magvak szerint kü
lönbözik. Nagy általánosság
ban azt mondhatjuk, hogy a 
gazdasági és konyhakerti mag
vak csírázóképességüket 1— 10 
évig tartják meg. Minél öre
gebb a mag, fokozatosan annál 
inkább veszíti el a csírázó
képességét. Bár e szabály alól 
is van kivétel, mert vannak 
egyes magvak, amelyek legjobb 
csírázóképességüket csak bizo
nyos idejű állás (tárolás) után 
érik el. Ezt a jelenséget úgy 
foghatjuk fel, mint az érést be
fejező folyamatot az anya
növénnyel való kapcsolat meg
szűnte után. Befolyásolja a 
csírázóképességet az is, hogy

felelő legkedvezőbb viszonyok 
közt tenyészett-e, tehát meg
kapta-e azt a tápanyag- és 
főleg nedvességmennyiséget —  
különösen az érés körüli idő
ben — , amelyre szüksége volt. 
Ha pl. a mag kifejlődésének 
kezdetén tartós és erős száraz
ságot kap, az anyanövény ösz
tönösen igyekszik magjait ren
desnél hamarább megérlelni, 
aminek az a következménye, 
hogy azok kevésbbé fejlettek, 
kisebbek, esetleg aszottak, egy
szóval kényszerérettek lesznek.

A helytelen cséplés sok egész
séges magot tehet tönkre az
által, hogy a cséplésnél kifej
tett nyomás a mag belső ré
szeiben törést idéz elő, mely 
esetleg kívülről alig, vagy egy
általában nem is látható.

A  tárolásnál is könnyen 
lehet hibát elkövetni. A  frissen 
csépelt magban az életfolya
matok még élénkebbek, víz
tartalma is nagyobb, mint a 
teljesen beérett magé. így 
több levegőre és fokozott ú. n. 
raktári kezelésre van szüksége. 
Ha ezt elmulasztják, úgy köny- 
nyen befülled, megdohosodik 
a mag, ami szintén csírázó
képességének tetemes csökke
nését eredményezheti. V i
gyázni kell még a raktári keze
lésnél arra is, hogy a magvakat 
sem túlságos meleg, sem túl
ságos hideg ne érje, mert ez 
is oka lehet a csírázóképesség 
leromlásának.

Látjuk tehát, hogy mily sok
féletényező befolyásolhatja azt, 
hogy valamely mag jó csirázó- 
képességű-e. Ezért is indokolt 
tehát, hogy ne elégedjünk meg 
pusztán azzal, hogy a vető
magot megnézzük, esetleg tisz
taságát kiszámítjuk, mert lehet 
egy vetőmag tökéletesen tiszta, 
teljesen egészségesnek látszó 
és mégis nagyon rossz csírázó
képességű.

Ha a mag csírázóképességét 
akarjuk megvizsgálni, tudnunkaz anyanövény a neki meg

Vegye meg a a magyar repülőmodelezők és hajó-

»M agyar R e p ü lő it, A°ad? - V zcrmcst" ck lapiít
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kell azt, hogy a csírázáshoz 
négy főtényezőre van szük
sége a növénynek : Megfelelő 
mennyiségű levegőre, nedves
ségre, hőmérsékletre és esetleg 
fényre. Amire ügyelni keli, az 
a hőmérséklet, a nedvesség és 
bizonyos magvaknál a fény. 
A magvaknak ezekiránti igénye 
nagyon különböző. Pl. a paréj 
csiráztatásánál mérsékelt ned
vesítést kell alkalmazni, vala
mint a csíráztatás kezdetekor 
48 órát közvetlen a fagypont 
feletti hőmérsékleten kell tar
tani. A fűmagvak csiráztatásá
nál úgy kell eljárnunk, hogy 
azok a csírázás ideje alatt meg
felelő fényhez jussanak. Ezzel 
ellentétben pl. a hagymafélé
ket, valamint a spárgát és sok 
egyéb fajt, sötétben kell csíráz
tatni. Nem közömbös az sem, 
hogy a cslráztatást milyen kö
zegben végezzük. Fümagvakat, 
petrezselymet, sárgarépát leg
jobban vízbe állított zomán- 
cozatlan porcellán korongon 
tudjuk csíráztatni, míg babot 
és borsót legjobb fertőtlení
tett folyami homokban elhe
lyezni. Nagy általánosságban 
azonban mondhatjuk azt, hogy 
tájékozódó vizsgálatra, házi 
használatra a legtöbb magot 
nedves itatós közt vagy itutó- 
son, szobahőméi séklctcn(i 8—  
24 fok) tudjuk csíráztatni. A 
csírázást naponta ellenőrizni 
kell, részben azért, hogy a 
kellő nedvesség megvan-e, más
részt azért, hogy folyamatosan 
a kicsírázó magvakat leszá
molva kivehessük. így látni 
fogjuk a vizsgálat befejeztekor, 
hogy az clrakott mennyiség 
hány százaléka csírázott ki. 
Csírázóképesség megállapítá
sához rendszerint 4x100 ma
got szoktunk felhasználni, 
melyeket külön-külön olvasunk 
le, majd áz eredményekből 
átlagot számítunk. Tájéko
zódó vizsgálatra házi haszná
latban elégséges 1x100 szem 
elrakása.

A csíráztatás időtartama a 
különböző fajtáktól függően 
általában 6— 28 nap között 
váltakozik. Ha házilag végzünk 
ilyen vizsgálatot, akkor addig 
tartsuk benn a magvakat, míg 
az egészségesek mind kicsíráz

tak, a betegek és cslraképtele- 
nek. pedig úgyÍ6 clrothadnak. 
Számos magfélcség, így a lu
cerna- és lóhcrevizsgálatriál 
n keményhéjúság jelenségével 
is számolni kell. Ez azt jelenti, 
hogy bizonyos százalékú mag 
sem ki nem csírázik, sem el 
nem rothad, hanem épen és 
egészségesen marad , vissza. 
Ezek elvetve hosszabb-rövi- 
debb idő után szintén kicsíráz
nak és így házilag végzett vizs
gálat esetében általában a 
csiraképességhez számíthatók.

Faj- ós fajtaazonosság 
megállapítása

némely esetben puszta rátekin- 
téssel könnyen elvégezhető. 
Első szempillantásra látjuk, 
hogy búzával, vörös kölessel, 
stb. van-c dolgunk. Legtöbb 
esetben azonban csak a faj 
azonosságát tudjuk megálla
pítani rátekintéssel (pl. hogy 
a kérdéses mag hagymamng), 
azonban arról, hogy az makói 
vagy zittaui fajta-e, csupán ki
termelési kísérlettel győződhe
tünk meg.

A fent elmondottak termé
szetesen csupán rövid tájékoz
tatást: kívánnak nyújtani, de 
a szakszerű és pontos vizsgá
lat lefolytatásához komoly tu
dományos felkészültség és jól 
berendezett laboratórium 
szükséges. A mindjobban 
tökéletesedő vizsgálati mód
szerek a készülékek számos 
fajtáját alkalmazzák, A ned
vességet évtizedes megfigye
lések alapján köbcentiméterre 
kimérve adagolják, a hőmér
sékletet pedig hőszigetelt szek
rényben egyenletesen és pon
tosan szabályozzák.

Dr. Walger János 
agrár-cgyet. tanársegéd

Felső :
l á n  d z s á s l e v e l ű  ü t  i p  ű
m agja. 1. és 2. A mag héti és hasi 
nézete. 4. keresztmetszete (mind- 
három erős nagyításban). 8. ter
mészetes nagyságban, 5. termés, 

fi. felnyílott termés.
A h  A :
PIPACS. I. és 2. Pipacsmag oldal 
és hasi nézete, 3. magkoresxtmct- 
szet. 4. terémszetes nagyságú ma
golt, 5. termés k 1 1 1  üllő magokkal, 

fi. törni éskercszl m etszel.



Ifií l il'vííi'fll *'
'“palán többen is tudják olvasóink közül, 

milyen ellenszenvvel, mondhatnánk: ba
bonás gyűlölettel fogadták egyesek az első 
gőzmozdonyt megjelenésekor. Azóta azon
ban eltelt több mint száz esztendő. A világ 
nagyot változott. M a egy ország civilizációjá
nak egyik fokmérője : milyen sűrű a vasút
hálózata.

A vasút ioo év alatt azonban nemcsak 
népszerűségre és fontosságra tett szert, ha
nem gyorsaság és kényelem szempontjából 
is óriási fejlődésen ment keresztül. Az aláb
biakban azokról a műszaki és kényelmi újí
tásokról lesz szó, amelyeket a vasút ez alatt 
az évszázad alatt elért. A  példákat abból a 
két országból vesszük, ahol nem pusztított a 
külső és belső ellenség, nem zuhogott a 
bombaeső, ahol nem volt hadszíntér egy 
talpalatnyi földterület sem : Amerika és 
Svédország vasútjairól.

Nem érdektelen összehasonlítást ten
nünk —  főkép a mellékelt ábrák alapján —

arról a lényeges különbségről, ami az emlí
tett két ország vasúti rendszerében fennáll. 
A z amerikai vasúttársaságok fényűző ké
nyelme nem a nagy dolgozó tömegeknek 
igényeit szolgálja. A  milliomosok vékony 
rétegének különcségeit hivatott kielégíteni. 
Természetesen az itteni óriási távolságok, a 
többnapos út is hatással van az ilyen típusú 
kényelmi berendezések túlzott formában 
való kialakulásához. Ezzel szemben Svéd
országban, ebben a gazdaságilag és társa
dalmilag jobban kiegyensúlyozott észak

európai kis államban nem a fényűzésen 
van a hangsúly. Természetesen : kényelem 
itt is van bőven —  de nem ez a szembeszökői 
hanem az a tény, hogy mindez a 3. oszt. 
utasoknak is egyformán rendelkezésére áll. 
Innen magyarázható pl. az, hogy a svéd 
utasok 98 '6 %-a a múlt évben 3. osztályon 
utazott.

A műszaki újítások közé tartozik tulajdon
képpen az a tény is, hogy a gőzmozdonyok 
helyett egyre nagyobb számban alkalmaz
zák a villanymozdonyokat. Ezeknek általános

elterjedését azonban nagyon megnehezíti az 
a körülmény, hogy a költségek kb. a két
szeresbe kerülnek villanyvontatás esetén, 
így  —  egyelőre —  a gőzmozdony kiszorítása 
nem valószínű. A műszaki újítások leg- 
lényegesebbike: az egyre növekvő gyorsa
ság. A  mai, modern áramvonalas mozdony- 
óriásokmár óránként i3okm-es gyorsasággal 
száguldanak az ország 'egyik végéből a 
másikba. Egyik amerikai vasúttársaság pe
dig —  igaz, hogy egyelőre csak ritka kivétel
ként, de mégis —  elérte a 180 km-es óra
sebességet. A  kocsikat egymással telefon köti 
össze. Ugyanakkor azonban távbeszélő ösz- 
szeköttetés teremthető a „külvilág “ -gal is, 
azaz bármelyik tetszésszerinti várossal —  
magából a vasúti kocsiból.

Érdekes újítás műszaki téren a különféle 
ú. n. „különleges rendeltetésű“  kocsik al
kalmazása is. így pl. a Svéd Állami Vasutak 
—  hol a „Gyermek őfelsége1 ‘ olyan rend
kívüli nagy becsben áll —  kimondott „gyér-

Az üvegfalú temioskocsllcliől szabad kilátás 
nyílik a  tovatűnő táj festői. szépségeire.

A be tekékről ilyen kocsikban történik gondos

!



mekkocsikat** építenek és állítanak be vona
taikon a 2 éven aluli gyermekek és kísérőik 
részére. Ezekbe a gyermekkocsik könnyen 
be- és kiemelhetők. Az egyes fülkéket gomb
nyomásra vagy érintésre működő ajtók vá
lasztják el egymástól. A  kis gyermekfek
helyeket biztosító hálóval látják el. Termé
szetesen a csecsemő- és gyermcktáplálás 
és -gondozás minden szükséges kelléke 
rendelkezésére áll az ilyen kocsikban (hideg
meleg folyóvíz, öltöztető asztalkák, gyermek- 
mérleg, tápszerek, főzési lehetőségek, stb.

Ezeknek a különleges kocsiknak a tárgya
lása azonban már átvezet az ú. n. „kényelmi 
berendezések*1 kérdéséhez. Ezen a téren 
legjellemzőbb a szinte fényűzés határán 
mozgó kényelem. Persze: nem véletlen, 
hogy ez így van. Okai a következők :

A z elmúlt évek folyamán a vasutat is be
kapcsolták —  mint mindent —  a háborús 
erőfeszítések hatalmas gépezetébe. A  gördülő 
anyag nagy része a csapatszállítások követ
keztében elhasználódott vagy legalább is 
súlyosan megrongálódott, a mozdonyokról 
nem is beszélve ! Az —  ugyancsak a háború 
következtében —  szédítő iramban kifejlődött 
gépkoc&i- és repülőipar pedig egyre komo
lyabb versenytársként jelentkezik. Mind 
nagyobb és nagyobb tömegeket hódít el a 
közlekedés területén a vasutaktól. Érthető, 
ha a vasúttársaságok mindent elkövetnek, 
hogy részben a háborús veszteségeket pótol
ják, részben az új pótlásokat valóban új
szerűkké 8 ezáltal vonzóbbakká, tehát : ver
senyképesekké tegyék.

Az elmúlt év folyamán a nagy külföldi 
vasúttársaságok szinte egymással versenyez
tek : melyik nyújt több kényelmet vonalain az 
utasoknak. A z egyik üvegfalú termeskocsi- 
kat állít be a szerelvénybe. Ezekből a táj 
szépségeit zavartalanul lehet élvezni. Ter
mészetesen rádiót is lehet hallgatni a legtöbb 
kocsiban. A másik vasútvonal járatain köl- 
csönkönyvtár szórakoztatja a hosszú út * 
unalmától fáradt utasokat. Az ülések a lehető 
legkényelmesebbek. A támlásszékek hátra- 
hajlíthatók, a szembenlévő ülések átalakít- 
hatók jábtartóvá. így  szinte nyugszékből 
gyönyörködhetik az utas a tovatűnő tájban. 
Az ablakfüggöny rugóra gördül. Ha valakit 
bánt a napfény, egy gombnyomásra elfüg
gönyözheti az ablakot. Minden ülőhelyen 
külön olvasólámpa biztosítja a zavartalan 
olvasási lehetőséget. Az étkezőkocsin kívül 
teázó- és bárhelyiségek elégítik ki bármely 
percben az éhes vagy szomjas utast. Az 
utóbbiakban természetesen táncolni is lehet, 
akinek kedve tartja. A hálókocsik zsúfoltsága 
is megszűnt. Egy- vagy kétfülkés rendszert

A gyerm ek- és csecsem őápolás m in d en  kelléke 
m e g ta lá lh a t*  a  gyerm eken  részére fe n n ta r to tt  

kocsik fü lkéiben .



E n n e k  a  h a ta lm a s  v illan y m o zd o n y n ak  vezető je  egy u jjá n a k  m o z d u la tá v a l GOOO lóerő t hoz m ozgásba.

léptettek életbe. Mindez aránylag olcsó 
árért. —  A  mozgó vonaton mozi is áll a 
közönség rendelkezésére, természetesen 
hangosfilmekkel. A  vonatoknak saját fod
rász-termük is van.

Az utazás alatt rosszul lett és bete
gek felől is messzemenő gondoskodás tör- 
énik. A  kórház-, illetőleg gyengélkedő kocsin 
betegágyak és tökéletesen felszerelt műtő 
áll az arra rászorulóknak rendelkezésére.

Láthattuk tehát, hogy műszaki és ké
nyelmi újítások egész sora szolgálja azt a 
célt, hogy az utazás ma már minél gyorsabb 
és minél kényelmesebb legyen. A vasút
társaságoknak az a bevallott céljuk, hogy 
utasaik nyaralása, illetve pihenése ne csak 
akkor kezdődjék, amikor a nyaralóhelye 
megérkezik az illető, hanem már akkor, ami
kor a pályaudvaron elhangzik a :

„Tessék beszállni, kérem 1“

Az a m erik a i lu x u sv o n a to k  u ta sa in a k  k én y e l
m éről fényűzően b e ren d eze tt dohányzó-, m ozi

én bárhely iség  gondoskod ik .
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seg csökkenése xooo kra/óra 
sebesség körül, valamint a lég
ellenállás nagymérvű megnö
vekedése a hangsebesség köze
lében. Az 1946-ban folytatott 
rekordmegdöntési kísérletek 
eredménytelenül végződtek 
vagy katasztrófához vezettek. 
A repülés ezidószerint ismét 
válságot él át, mint már annyi
szor. A repülés fejlődésének 
elemzése alapján azonban nyu
godtan kijelenthetjük, hogy ezt
a krízist is le fogják győzni.

Próbáljuk fellebbenteni a 
jövő függönyét: mit hozhat a 
repülés következő 5— 10 éve.

azonnal felugrott 100 km:órá
val nagyobbra. Majdnem 
ugyanabban az időben jelen
tek meg a nagyteljesítményű,
léghűtéses csillagmotorok, s a 
sebesség ismét emelkedett 50—  
70 km/órával. A vízhűtéses 
motor hívei is konstruáltak új. 
nagyteljesítményű motorokat 
és cl is értek kisebbmérvű 
sebességnövekedést. így a mo
torok teljesítménye elérte az 
1000 lóerőt s a sebesség az 
500 km/órát. Itt ismét meg
álltak egy időre, majd a motor- 
szcrkcsztŐk utolsó tartalékaik
hoz nyúltak: felemelték a

'm m m & srn
szén eleminek tekintett alap
törvényeit. Csak arra volt 
szükség, hogy a motort és a 
pilóta-ülést vászon vagy fur- 
nir törzsbe bu > olják s azon
nal növekedett a sebesség. 
Ezután ismét a motorszer
kesztőkön volt a sor.
Közel k é tsz e -  
r e s é r e  nö- 
vélték a 
moto-

A korszerű gázturbinás, hő- valositasanaK alapvető nenez- 
légsugár motorral hajtott re- sége. Az autó megjelenése, a 
pülőgépek sebessége megköze- belső égésű motorok meg- 
líti a hang terjedési sebességét, teremtése n y ito tt alapot az 
A  dugattyús motorral hajtott ember első, történelmi jelentő- 
gépek rekord teljesítménye: ségü repüléséhez, amely mi nd-
a föld körülrepülése mind- össze három és fél másod-
össze egy leszállással. Milye- percig tartott A további gyors 
nek a jövő kilátásai? Van-e a fejlődést akadályozta a repülő- 
repülés fejlődésének határa? gépmotor tökéletesedésének 
Ezek a kérdések folalkoztat- lassú volta. Az első világ- 
ják a repülés iránt érdeklődő háború nagy ugrást eredmé- 
embereket. Hogy könnyebben nyezett ebben a te-  ̂
tíicmpríülc magunkat ebben a kintetben. A mo-

lés fejlődésinek útján.
A  könnyű, megbízható és 

nagyteljesítményű motor 
hiánya volt a repülés meg-

nek mutatkozott a repülőgép 
kormányzási lehetőségeinek 
romlása és az cllenállóképes- 
ElőszÖris állapítsuk meg, hogy 
a két meglévő hőlégsugaras 
motortípus közül melyiknek 
hol van alkalmazási területe. 
Az egyik típusú motorban az 
üzemanyag a levegőből be
áramló és sűrítőben kompri
mált levegőben ég el, a másik 
tartályokban tárolt oxigént 
használ fel az égéshez. Vilá
gos, hogy az első a sztratosz
féra alsó határáig repülhet, a 
második viszont független a 
légkör oxigénjétől és a sztra
toszféra felső rétegeibe is fel- 
emclkedhetik. Ehhez az utóbbi 
típushoz tartozó motor haj
totta a németek „V -2 “  löve
dékét ; ez a motor 22.500 kg 
tolóerőt fejtett ki kb. 68 má
sodpercen keresztül, s c köz
ben 5663 km/óra sebességűre 
gyorsította a 90— 100 km ma
gasra emelt lövedéket. A bom
ba legnagyobb hatótávolsága 
480 km volt. Azóta azonban 
több mint két cv telt el s a 
jelen pillanatban egész sor 
terv áll készen, melyeknek 
alapján várható, hogy a kőzel-

teljesítményt 1500— 2000 ló
erőre. A turbokompresszorok 
alkalmazása pedig lehetővé 
tette a nagy magasságokban 
való repülést. A legjobb gépek 
sebessége így elérte a 600— 700 
km/órát. Ügy látszott, hogy 
ezzel minden lehetőséget ki
merítettek. A sebesség további 
növelése esetén ugyanis roha
mosan romlik a légcsavar ha
tásfoka. A helyzetet a ború
látók reménytelennek látták.

Ekkor jelent meg a hőlég- 
sugár-motor. Új korszak kezdő
dött a repülésben. A hŐlég- 
sugár-motor alkalmazása 150—  
200km/óra sebességnövekedést 
eredményezett, az ezzel együtt 
kifejlesztett jobb aerodinami
kai forma pedig a sebesség 
további jelentős emelkedését 
hozta magával. A „Meteor 
típusú, hőlégsugaras motorral 
hajtott repülőgép világrekordot 
állított fel, 991 km/óra sebes
séget érve el 3 km-es szaka
szon. A repülőgéptervezők fel
bátorodtak, azt gondolva, hogy 
nincs többé korlátja a sebes
ség növelésének, de csakhamar 
újabb zavaró körülmények je
lentkeztek. Alapvető nchézség-

jövöben megjelenő repülő
gépekkel 2— 3 óra alatt körül 
lehet repülni a földet 10.000 
km/óra nagyságrendű sebes
séggel.

Milyen lesz ennek a fan
tasztikus szerkezetnek a kül
seje? Milyen motor fogja 
mozgásba hozni? Csak a ra
kéta-rendszerű motor képes 
kifejteni a szükséges erőt. 
Ennek a motornak ugyanis a 
hangsebesség többszörösére 
kell a rakétagépet felgyorsí
tania s fel kell emelnie a föld 
légterének felső határára. Kül
sőleg a rakéta-repülőgép a 
szokott, nagysebességű, áram
vonalas gépre fog emlékeztetni. 
A törzs felső oldala ovális, az 
alsó azonban lapos, hogy ki
egészítse a szárnyak hordozó 
felületét. A nagy sebesség 
okozta légellenállás csökken
tése érdekében ugyanis a szár
nyakat minél rövidebbre, véko
nyabbra és hátrafelé nyíla- 
zottra kell készíteni. A törzs
ben kell elhelyezni az utas
fülkét, a motort és a szárny 
vékonysága folytán az üzem
anyagtartályt is. A törzs orra 
hegyes, végén van a motor

rok teljesítményét, de a sebes
séget csak 250— 270 km/órára 
sikerült emelni. A repülés 
zsákutcába került. Bizonyos 
ideig kudarcba fulladt a szer
kesztők azon kísérlete, hogy 
felülmúlják ezt a bűvös érté
ket. Ü j utakon kellett meg
oldást keresni, s ezt a meg
oldást a külső, aerodinamikai 
formák gyökeres megvalósítá
sában találták meg. A  megszo
kott külsejű kétfedelű gép he
lyére a sírna, áramvonalas, egy
fedelű gép lépett, s a sebesség

4—6-szorosra nö
vekedett az az
előttihez képest : 
ugyanakkor alég 
nagyobb sebes
ség 50 km/órá- 
ról 150—200 km/ 
órá-ra emelke
dett A további 
fejlődést gátolta 
az a körülmény, 
hogy nem vették 
figyelembe az 
aerodinamikának 
—  ma már égé-



fúvócsöve. A hordozó felöle
tekre nehezedő súly 800 kg 
méternégyzetenként a számí
tás szerint. Teljesen nyilván
való, hogy ilyen kolosszális 
terhelésű gép nem szállhat fel 
közönséges repülőtérről. Kü
lönleges indító-berendezésre 
van szüksége, mely független 
a rakéta-motortól. Ezáltal meg
takarítjuk a felszálláshoz szük
séges üzemanyag súlyát. Az 
indító betonalapra helyezett 
síneken gördül, rakéta-motor
ral van felszerelve, s a repülő
gépet 3 km-nyi úton 10— n  
mp alatt 500 méter/mp sebes
ségre gyorsítja, majd lefékező
dik. A repülőgép ekkor el
válik az indítótól s kb. 4 km 
magasságba lendül. Ekkor in
dítja meg a pilóta a gép motor
ját (szintén rakéta-rendszerű) 
s 50— 150 km magasságig 
emelkedve, 20.000— 28.000
km/óra sebességet ér el. Jóval 
leszállás előtt ki kell kapcsolni 
a motort s a gép —  messze- 
hordó tüzérségi lövedékéhez 
hasonló pályán haladva, las
sulva —  siklórepüléssel ér 
földet.

A távolság meghatározásá
nál tekintettel kell lenni a föld 
forgására is. A fent leirt mó
don körberepülve, például az 
egyenlítőn 7000 km/óra sebes
séggel, 33.340 km utat kell 
megtenni nyugat felé indulva, 
kelet felé haladva pedig 50.440 
km-t a föld egyszeri körül- 
repüléséhez.

Mint látható, a kérdés tech
nikai részei ma már tisztázva 
vannak pontos elméleti számí
tások alapján. Felvetődik a 
kérdés, hogyan viselkedik az 
emberi szervezet ily hatalmas 
gyorsulások alkalmával. A ku
tatások azt mutatják, hogy az 
ember igen nagy gyorsuláso
kat bír ki fekvő helyzetben, 
míg ülő helyzetben vérkerin
gési zavarok lépnek fel a vér
nyomás egyenlőtlen eloszlása 
miatt.

A földi távolságok legyőzésé
nek megoldását a közeljövő 
meg fogja hozni. A következő 
feladat a világűrben való re
pülés megvalósítása.

. (Technika Malagyózsi, 
Moszkva.)

A képek mezőgazdasági 
gépeket ábrázolnak, ame
lyeket a legkényesebb me
zőgazdasági munkának : a 
vetésnek és a palántázás
nak végzésére használnak 
a Szovjetunióban.

Az első különleges vetőgé
pet ábrázol: a magvakkal 
együtt műtrágyát is szór 
a barázdába. A gép feletti

részlet a gépi vetés lé
nyegét ábrázolj a; a mag
vakat rovátkolt hen
ger sodorja egyenlete
sen a vezetékbe. A gép' 
alatti részlet a baloldali 
tartályban lévő műtrá
gyának és a jobboldali-
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bnn lévő magnak két ve
zetékre való osztását, majd 
egymással való keveredését 
mutatja. E gép alkalmazása 
a műtrágyában elért 50% 
megtakarítás mellett 15% 
termésnövekedést eredmé
nyez.

A második képen lévő 
gép gabona és lu c e rn a félc- 
8ég együttes yetését végzi, 
amint arra a kép alatti 
részletrajz utal. A gabonát 
az első évben learatják, az 
évelő lucerna ezalatt erő
södik, gyökeresedik s a 
következő évben dús ter
mést hoz.

A harmadik képen bur
gonyavető gép látható. 
Amint a baloldali részlet
rajzból látható, egy láda 
két végén forgó tárcsák 
rugós pálcikái megragadnak 
egy-egy szem burgonyát, a 
forgás során, alsó helyzeté
ben pedig elengedik, azaz 
a barázdába ejtik a szemet. 
Ferdén állított tárcsa föld
del takarja be a burgonyát.

Dohánypalántázó gépet

az alsó helyzetébe, a ba
rázdába kerül. E közben a 
Párnák elengedik a palán
tát, s egy víztartályból 
egy adag víz önműködően 
megöntözi a friss ültetést.

(Technika Malagyózsi 
Moszkva nyomán)

mutat a negyedik kép. Hat 
forgó szalag gumi párnács
kái közé kell rakni a pa
lántákat. A gép földet szo
rít a palánta közé, amikor
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A BIZTONSÁG 
BIZONYTALAN ŐRE

A  k u lcs szak á id n ak  k ü lönböző  a lak ja K özépkori kulcsok

Az ősember, —  akárcsak az állatok —  
ki volt szolgáltatva a természet szeszélyei
nek. A kezdetleges embernek az erdők 
lombjai adtak többé-kevésbbé biztos búvó
helyet a ragadozó állatok —  meg az embe
rek támadásai ellen. A mintegy háromszáz- 
ezer esztendeig tartó jégkorszakban a mos
toha természet és a vérengző ragadozók 
elől sziklaüregekbe, barlangokba húzódott: 
troglodita, vagyis barlanglakó lett. Elkép
zelhetjük, hogy a barlanglakás nagyon 
messzire esett a mostani összkomfortos 
lakásoktól, mert nemhogy fürdőszobája, de 
még ajtaja sem volt és így természetesen a 
zár, a lakat, meg a kulcs mind ismeretlen 
fogalom volt az ősember előtt.

A  hatalom jelvénye.

Mikor találta fel az ember a zárat? 
Olyan kérdés, amelyre a kutató tudomány 
a mai napig sem találta meg a feleletet. De 
annyi bizonyos, hogy már a bibliai idők
ben is ismerték a kulcsot és a zárat, mert

a biblia is több helyen említi meg, többek 
közt elmondja, hogy Dávid király palotájá
nak kapukulcsa (muphta) olyan nagy volt, 
hogy a kulcsár a vállán cipelte. (Az arabok 
a kulcsot ma is „muphta “ -nak nevezik.)

Egyiptomban a karnaki szentély a Kr. 
előtt 3500 év körüli időkben, Mena fáraó 
idejében épült. Ennek a szentélynek a 
múlt században kiásott romjain egy dom
bormű maradt meg, amelyen ott láthatók 
a fáraó korlátlan hatalmának jelvényei : a 
horogalakú jogar, a korbács és az „anch“ , 
az óegyiptomi kulcs. Ez a kulcs alig hason
lított a mostani kulcsokhoz ; egyszerű, 
négyszögletes farúd volt, amelynek egyik 
végébe több különböző hosszúságú, vékony 
fapálcika volt beleerősítve teljesen szeszé
lyes elrendezésben. De ez az elrendezés 
épp arra szolgáit, hogy a hozzávaló zárat 
fel lehessen nyitni, mert a zár reteszeibe 
fúrt lyukak elrendezése is ugyanaz volt, 
mint a kulcs fapálcikájáéi, úgyhogy ezek a 
pálcikák mindegyike a retesz megfelelő 
furatába illett bele. Maga a zár is teljesen
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fából volt. A későbbi korokban már bronz
ból és vasból is készítettek Egyiptomban 
kulcsokat és zárakat. Ilyen kulcsok és 
zárak Wilkinson thebai ásatásainál kerültek 
napfényre.

Ninive romjainak feltárásánál rábukkan
tak a Khorsabad-palota romjaira, amely
nek egyik ajtaján jókora nagyságú fazárat 
találtak. Ezt a zárat —  amely jelenleg a 
British Múzeumban van —  tekintik a leg
régibb zárnak ; ennél régebbi eddig még 
nem került napvilágra.

A fönnmaradt régi írások között Homeros 
Odyssea-ja említi meg a zárat, meg a kul
csot. Arról szól, hogy Odysseus felesége, 
Penelope egy elefántcsont-fogantyús fém
kulccsal zárta el ruháit a szekrénybe. Ebből 
tehát arra lehet következtetni,hogy Homeros 
korában (Kr. e. 150 körül) már ismerték a 
zárat, de csak ládákra és szekrényekre 
alkalmazták, mert pl. a pompeji romok 
falain majd mindenütt megvannak azok a 
kapuk melletti falmélyedések, amelyekbe a 
kapukat cltorlaszoló nehéz gerendákat illesz
tették be. De találtak a pompeji leletek 
között olyan könnyű zárakat és kulcsokat 
is, amelyeket valószínűleg szekrényekre sze
relhettek, mert díszítésük nagyon hasonlí
tott a szekrények díszítéseihez.

J ó l  r á z d  meg a  z á r a d a t !
• 1

Az ókori népek közül egyetlenegy sem 
tudott a zárkészítés területén olyan nagy
szerű fejlődést felmutatni, mint az egyip
tomi. Még a rómaiak is —  akiknek pedig 
abban a korban már szépen fejlett acél
iparuk volt —  egészen kezdetleges zárakat 
szereltek kapuikra, amelyeknek felnyitásá
hoz elegendő volt egy hozzávaló dugasz
nak a kulcslyukba való betolása és utána 
jól meg kellett rázni a zárat, ahogy Ovidius 
írásában olvashatjuk: „Escute forte seram ‘ ‘ 
(Rázd meg erősen a zárat !). Hogy később

ó e g y ip to m i zár főből

R égi lá d a z á r  ős függesztő  lak a to k



mégis elöbbrejutott a római lakatosipar, azt 
bizonyítják az 1853-ban végzett ásatások, 
amelyeknél már komolyabb szerkezetű és 
művészi díszítésű zárak és kulcsok is nap
fényre kerültek.

A kulcsot már az ókorban sem tekin
tették kizárólag a földi javak, a magán- 
tulajdon megőrzőjének, hanem sokkal in
kább a biztonság jelképének. Az ókorban, 
de még a középkorban is az volt a szokás, 
hogyha valahol új bírót választottak, akkor 
a bíró kezébe adták a város kapuinak kul

i t  ég i röm ni 
kulcsok

□egyiptomi 
kulcs fából

D ávid  házának  
kulcsai

Pénelopé
ruhu-
s/.ekrénye

\ h in d u  G arudn-lnkat

"  ]  í 'í  c s a l t  és ezek a
!, rw B ' '| kulcsok min-

ÍÉ& _ jM i denkor a város
V biztonságát és 

S & á  t . 3 város fölötti 
jfsg p  K I K) vA\-í\\ hatalmat jelké-

'i I. d : ü l l p  pezték. a  vá- 
raalffi /. ,\ / / Q / ' £' /, m11 roskulcs átadá-

JJLLjSJjaJ/o / í  / sa tchát azt icl-
képezte, hogy 

A bet utakat. 3 bírónak leg
főbb köteles

sége a város biztonsága fölött lelkiismerete
sen őrködni. Ha a várost ellenség ostro
molta és a város lakói nem tudtak tovább 
ellentállni, akkor a város bírája és az elöl
járók úgy fejezték ki feltétlen megadásukat, 
hogy a város kulcsát díszes párnára helyezve 
nyújtották át az ostromló seregek vezéré
nek, vagyis a kulcs átadása jelképezte a 
város fölötti hatalom átadását is. Hogy 
ez a szokás melyik korszakból eredt, azt 
eddig még nem tudták kideríteni, de hogy 
már háromezer év előtt is megvolt az

Hégi zá ru k  éj. kulcsok



etruszk népeknél, azt a Luni és Populonia 
ókori etruszk városok feltárásakor előkerült 
nagy városkapukulcsok bizonyítják.

Ha már az ókorban olyan találékony volt 
az ember, hogy olyan zárakat tudott készí
teni, amelyre rábízhatta önmagának, család
jának és földi javainak megőrzését, mennyi
vel találékonyabb lehetett a későbbi korok 
embere, aki még bonyolultabb zárakat, laka
tokat és kulcsokat készített és ezt a mester
séget a középkorban és főleg a polgárság 
megszületésével már igazi művészetté neme-

C hub-zár

sítette. Régi épületeken és múzeumokban 
még ma is találhatók régi, középkorbeli 
művészi kivitelű zárak és kulcsok, a párisi 
Notre Dame székesegyház X II. századbeli 
kapujának vasalása pedig valóságos remek
műve a középkori vasművességnek.

A régi világban, amikor az iparosok 
céhekbe tömörültek, csak akkor lehetett 
segéd —  vagy ahogy akkoriban nevezték : 
legény —  az inasból, ha előbb a céh atya
mesterei előtt „remekelt1*. És a segéd
jelölt igyekezett is nemcsak művészi for
mát, hanem olyan furfangos szerkezetet is 
kitalálni, hogy ember legyen a talpán, aki 
a remekbe készült zárat a hozzávaló kulcs 
nélkül ki tudta nyitni. Mert hát ebben is 
vetélkedtek egymással a régi vasművesek: 
olyan furfangos zárat és lakatot készíteni, 
amelynél a legravaszabb tolvajkulcs is cső
döt mond és amely csakis a hozzávaló 
kulcsnak engedelmeskedik.

A régi vasművesség mindig a kor stílusá
hoz alkalmazkodott és ennek megfelelő volt 
a zárak és kulcsok ornamentációja —  díszí

tése —  is. A  kalapács ütések alatt ember-1 
állat- és növényalakú díszítések kerültek ki 
az izzó vasból és igen gyakran a díszítések 
között elrejtett titkos gomb vagy valamely 
elforgatható alakzat képezte a zár nyitját, 
úgyhogy még a belevaló kulcs is csak ezek
nek a megfelelő kezelése után nyitotta fel 
a zárat. Az ilyen titkos szerkezetű zárak 
utóda a ma is sokfelé használt vexir- vagy 
betűlakat, másnéven bösztör, amelyet csak 
a beavatott tud kinyitni. A  kínaiak értettek 
nagyon az ilyenféle lakatok készítéséhez és

K ezdetleges a jtó z á ra k  ás reteszek

Kínából került Oroszországba, ahonnan 
viszont az egész világon elterjedt. Érdekes 
titkos zárakat készítettek Indiában is, ame
lyeket bizonyos vallásos jelképezéssel ruház
tak fel. Ilyen zárat mindig valamilyen szent
nek tisztelt állatról mintáztak —  természe
tesen a maguk fantáziája szerint is igyekez
tek mennél díszesebbé alakítani —  leg
gyakrabban a kakasra' emlékeztető Garuda 
alakját vették mintául. Hindu templomok 
és szentélyek kincseit és ereklyéit őrzik 
ezek a zárak, amelyeket csak a papok tud
nak kinyitni. Az előbb említett és nálunk 
is elterjedt betűlakat csak akkor nyitható, 
ha az ábécé betűivel ellátott, egymás mel
lett sorakozó korongokat egy előre meg
állapított titkos szóra állítják be. Az ábrán
kon látható betűlakat két végen levő korong 
egy-egy bevágással van megjelölve. Ezzel 
a bevágással egy sorban kell a titkos szavat 
(az ábrán : LO C K ) beállítani, vagyis az 
egyes betűkorongokat addig forgatni, amíg 
a betűkből kiadódik a titkos szó, akkor a 
lakat kinyílik.
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Ü j m agyar la k a t 
és k u lcs

Egy másik, ugyancsak elterjedt bizton
sági zár a Chub-zár, amelyre Jeremiah Chub 
1818-ban szerzett szabadalmat. Ennél a 
zárnál hat emelőszerűen kidolgozott lemez 
vezeti a reteszt és ha álkulccsal próbálkozik 
a tolvaj, a lemezek egyike egy ügyes szer
kezet rúgózása által kiugrik a helyéből és 
nemcsak lehetetlenné teszi a zár felnyitását, 
hanem úgy is marad mindaddig, amíg a 
rendes, hozzávaló kulccsal vissza nem iga
zítják a helyére.

A  Ya/e-zárnál is a különböző méretű és 
alakú lemezek kombinációja biztosítja a

napra újabb és bonyolultabb szerkezetű 
zár- és lakattípusok jelennek meg. így  
született meg 1778-ban a Barron-zár, 1784- 
ben a Bramah-zÁT3 amelyet Joe Bramah 
talált fel és amely —  azóta persze sokszoro
san tökéletesítve —  még ma is el van ter
jedve. Ennek a zárnak 4— 6 különböző 
hosszúságú, de egyenlő szélességű lemeze 
irányítja a retesz mozgását. A lemezek el
helyezése szerint változik a hozzávaló kulcs 
szakállának alakja és a lemezek elhelyezése 
és rendezése a kombinációk nagy sokaságát 
teszi lehetővé. Ezen az elven alapszik a 
Wcrtheim-zár is.

K özépko ri zárak

Mind kevesebb titok, 
mind hatalmasabb kincsek kerülnek 

lakat alá

A Római Birodalom bukása után nagyon 
meglazultak az erkölcsök és rablás hara
pódzott el mindenfelé. Ez az állapot kész
tette az akkori lakatosmestercket, hogy az 
eddiginél nagyobb biztonságot nyújtó zára
kat készítsenek. Ez a törekvés a középkor
ban már valóságos művészetté fejlesztette 
a lakatcsmesterséget. A zárak és a kulcsok 
mind bonyodalmasabbakká váltak, mert 
hiszen éppen az a rendeltetésük —  a fön
tebb említett jelképes szokásokon kívül — , 
hogy a lopás ellen biztonságot nyújtsanak. 
Dehát a lakatosmesterség fejlődésével a 
tolvajmesterség is mindig lépést tartott, 
azért a lakatosmesterek mindenkor arra 
törekedtek, hogy mennél bonyolultabb szer
kezetű zárakkal küzdjenek a tolvajok ellen 
És minthogy a törekvésben a tolvajoknál 
sem volt soha hiány, a lakatosok és a tolva
jok között olyan versenyfutás kezdődött, 
amely még a mai napig sem ért véget. 
A jelképes zárak helyett ma már inkább 
a biztonsági zárak uralkodnak és napról-
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zárnak csakis a hozzáillő kulcs segítségével 
való kinyithatását.

A zár leglényegesebb része a retesz, 
amelyet nyelv-nek is neveznek ; minden 
egyéb alkatrész csak ennek a kényelmes 
és üzembiztos kezelését szolgálja. A retesz 
legegyszerűbb formája a közönséges toló
retesz (rigli), amelyet rendszerint az ajtók 
belső oldalán szerelnek fel, hogy a helyiség 
belülről, kulcs nélkül is elzárható legyen. 
A kulcsos zárhoz tartozó retesz már nem 
ilyen egyszerű. Ezt a reteszt már a hozzá
való kulcs tolja be vagy húzza vissza oly
képpen, hogy a kulcs végén kiálló, emelő
szerű rész : a kulcs tolla vagy szakálla a 
kulcslyukban való megforgatáskor a retesz 
megfelelő helyein és megfelelő alakban ki
reszelt nyílásokba kapaszkodva, a reteszt 
előre vagy hátra tolja. Ha a reteszben 
csak egy nyílás van belcreszelve, akkor a 
zárat egyfordulatos zárnak nevezik, a két- 
nyílásos, vagyis a kétfordulatos zár az, 
amelyre a kulcsot kétszer is rá lehet fordí
tani. A reteszbe vágott nyílások alakja és 
száma szerint a kulcsok szakállának alakja is 
különböző és változatos, nehogy a zárat 
idegen kulccsal is ki lehessen nyitni.

A függesztő lakatok reteszei többnyire 
köralakúak, mert a lakat alakja így kívánja. 
De vannak egyenes, egy- és kétfordulatos 
reteszű lakatok is rengeteg változatban. 
Ezeket ma már tömegben gyártják és olcsó
ságuk mellett még az az előnyük is megvan, 
hogy minden különleges szerelés nélkül 
bármilyen ajtóra könnyen alkalmazhatók.

Zár, amit semmiféle kulcs nem nyit.
A vasművesség Magyarországon sem 

maradt el soha a külföldi mögött. Múzeu
mokban és magángyűjteményekben ma is 
számtalan régi ládát őriznek, amelyeknek 
vasalása a magyar munkát és a magyar 
találékonyságot hirdeti. Kempelen Farkas 
is kieszelt olyan zárat, amelyet semmiféle 
kulccsal felnyitni nem lehetett, mert nem 
is kellett hozzá kulcs. A  vasalás díszítmé
nyei közé bujtatott gomboknak egy bizo
nyos sorrendben való elforgatásával lehe
tett kinyitni a zárat. Evvel a titkos zárral 
ellátott ládát Kempelen ajándékba készí
tette Mária Terézia számára és talán még 
ma is megvan a bécsi technológiai múzeum
ban, hacsak a háború szele el nem sodorta 
valamerre. Sok-sok olyan zár és lakat 
maradt fenn a mai napig is, amelyek mind
egyike elárulja, hogy a lakatosmesterségben 
a magyar mesterek is mindenkor az első 
vonalban voltak. Számtalan kisebb-nagyobb 
lakatosüzemen kívül az Elzet-gydr hatalmas 
üzeme foglalkozik zárak és lakatok gyártásá
val, a munkások százainak nemcsak a tisz
tességes megélhetését biztosítja, hanem 
kulturális szükségleteiről is teljes mérték
ben gondoskodik. A  hároméves terv kereté
ben nagy tömegekben termeli a legegysze
rűbbtől a legbonyolultabb szerkezetűig a 
különböző zárakat, úgyhogy még külföldre 
is nagy mennyiségben kerül ki a magyar 
kéz készítette lakat és zár, amelyek büszkén 
viselik a beléjük sajtolt föliratot, h o g y: 
Madc in Hungary. Papp Béla.

Kulcské& zitö gép
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Budapest utcáin, kapualjakban, de már 
az utcasarkok hirdetőtábláira is kime
részkedve, egyre sűrűbben jelennek meg 
papírlapok, amelyeken kártya jósok, a 
tenyér vonalaiból jósolók (u. n. chiro- 
mantikusok) és csillagjósok, asztrológu
sok hirdetik silány „jóstudom ányukat" 
és csalják lépre a hiszékenyeket. Külö
nösen az asztrológusoknak van nagy 
tekintélyük a naív, babonás és félművelt 
közönség körében, mert ezek azzal kér
kednek, hogy az emberiség több ezer
éves „titkos tudom ányának" ismereté
ben a csillagok állásából csalhatatlan 
biztonsággal kiolvassák az emberi sors 
alakulását s megjövendölnek a jövőben 
bekövetkező minden fontosabb eseményt. 
K ora télcsti órákban nagy sürgés-forgás 
van a titokzatos kapualjakban, prémes 
bundájú urak és sűrűn lefátyolozott höl
gyek igyekeznek a „m esterhez " ,  akinek 
várószobája sokkal zsúfoltabb a pácien
sekkel, mint a divatos orvosé. A  jövendő 
feltárását nem is mérik drágán ezek a 
modern mágusok, io — 20 forintért már 
elkészítik a horoszkópot, amelyből kiol
vassák az emberi sors jövő alakulását.

A z asztrológiának tehát újból magas 
konjuktúrája van napjainkban. A  szo
ciológus, az idegorvos és a tömeglélek
tan búvára ezt a szellemi mételyezett- 
séget a széles körök lelki feldúltságára és 
zavarodottságára vezeti vissza. A  háború 
nemcsak anyagi romokat hagyott hátra

átkos örökségül, hanem még végzetesebb 
öröksége a léleknek és szellemnek fer- 
tőzötrsége. A  feldúlt lélek pedig ter
mékeny talaj az „okkultizmus "  gyűjtő
neve alatt egybefoglalt minden sötét 
ténykedésnek s mindenfajta jóslásnak 
számára. íg y  az asztrológia is, ez az 
állítólagos „tudom ány" vagy „m ű vé
szet “ , hivöket vonz még az úgynevezett 
„m ű veltek" köréből is. Sokan, akik 
a kártya- és kézjósok munkáját csupán 
lenéző' és szánakozó mosollyal fogadják, 
bizalmat tanúsítanak a horoszkópszer
kesztés művészete iránt, mert ez —  sze
rintük —  tudományos alapon, exakt 
tudományos módszerrel jósolja meg az 
emberi sorsot a csillagokból s azoknak 
egymáshoz adott időpontban elfoglalt 
helyzetéből (konstellációjából).

A Z  A S Z T R O L Ó G IA  H IT E L É N E K  
A L Á T Á M A S Z T Á S A

A  t u d o m á n y o s  m e z b e n  tetszelgő 
asztrológiai művek gyakran hivatkoznak 
„m egcáfolhatatlan" történelmi tényekre, 
amelyek az asztrológia hitelét kétségte
lenné teszik. íg y  sűrűn emlegetik, hogy 
a szerencsétlen Stuart M ária tragikus 
végzetét évekkel azelőtt kiolvasta az aszt
rológus a skót királynő baljóslatú horosz
kópjából. Wallenstein rossz végét is 
nem kisebb nagyság, mint Kepplcr jö
vendölte meg. Danton sorsa is meg 
volt írva a csillagokban. És így tovább... 
és így tovább . . .  Ha azonban ezeket a 
történeti tényeket szakszerű vizsgálat alá 
vonjuk, valamennyi történelmi mende
mondának bizonyul. Sőt sok tragikus 
bukást ért történelmi hős horoszkópja 
éppen ilyen kedvező csillagkonstellációt 
mutat.

A z  asztrológia „szakirodalm a" vi
szont egyöntetűen hallgat a történelmileg 
híressé vált kudarcról, amelyek bizony 
igen szép számúak. íg y  híressé vált
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Johanncs Stöfflcr tábingai matematikus 
professzornak 1524-ben készített jós
lása, aki a Jupiternek, Szaturnusznak és 
Vénusznak a Hajak jegyében kialakult 
kon>.teHációj ibói azt jósolta, hogy a kon- 
j un ke ió február 2-ár. való beálltakor új 
vízözön szakad a világra. A  jóslás elju- 
toti V . Károly császár fülébe, Spanyol- 
országba, s az udvar hiszékenyen fogad
ta, annál is inkább, mert a spanyol 
udvari asztrológusok megerősítettek. Az 
embereken rémület lett úrrá, Németor
szágban, Franciaországban és Spanyol- 
országban a sik földről a hegyek közé 
menekült a lakosság. Auriole elnök 
Toulose-ban b á r k á t  é p i t t e t t  s lele- 
hordatta élelmiszerrel ; a templomokban 
nyilvános vezeklést tartottak, a harangok 
állandóan zúgtak. Elérkezett a végzetes 
nap —  és nem történt semmi. —  Az 
asztrológia legutolsó kudarcát pedig 
Hanussen hírhedt német telepatikus fe
némén és asztrológus esetében szenvedte, 
aki Hitler egyik bizalmas tanácsadója 
volt a hatalom átvétele előtt s urának 
világuralmat jósolt. Hanussent közvet
lenül a hatalom átvétele után eltették 
láb alól a nácik, Hitler pedig, aki para
noiás nagyzási őrületében magát a gond
viselés emberének tartotta, haladt tovább 
„a  csillagok által kijelölt úton“ .

M IB E N  Á L L
A C S IL L A G O K  H A T Á S A ?

Hétköznapi igazság s minden józan 
emberi értelem elfogadja, hogy az égi
testek minden földi életre hatással van
nak. A nap adja a fényt és a meleget 
s így általában a földi élet lehetőségét. 
A  hold hatalmas befolyását az árapály 
cs dagály szabályozásában fejti ki s az 
asztrológiai jóslás rendszerében főszere
pet játszó bolygók is kihatnak földünkre, 
természetesen a tőlünk csupán 400.000 
kilométernyire levő holdnál csekélyebb 
mértékben. Azonban mindezek az égi
testeknek a földre és az emberekre kifej
tett természetes,  általános hatásai, érvnél 
tovább lerjedőleg az égitesteknek a földi 
életre semmiféle más hatásuk nincs. A 
tudományos gondolkodás mereven visz- 
szautadt minden más lehetőséget; vissza
utasítja reliát az asztrológiának azt az 
alaptételét, mintha az égitestek konstel
lációja kihatna az egyénnek, népcso
portoknak, nemzeteknek sorsára (egy 
német „tu d ó s“  a huszas években az 
emberiség történetét asztrológiai alapon 
tárgyalta !) s különösen visszautasítja 
az asztrológiának azt a dogmáját, amely 
szerint az egyen születésének pillanatá

ban nuiratkozó csillagkonsteüációból sor
sát, halálának pillanatát meg lehetne 
határozni.

A Z  Ó K O R  ÉS K Ö Z É P K O R  
A S Z T R O L Ó G IÁ JA

M

A z asztrológiai szakmunkák feltűnő 
egyhangúsággal hivatkoznak arra a meg
becsül ésre, amelyben az asztrológia az 
ókor kultúrnépeinél —  különösen az 
egyiptomiaknál és babiloniaknál —  része
sült. A z asztrológiai eszmék hatalma 
Alexandriától Perzsiáig, K ínáig leigázta 
a népeket s éppen ilyen erővel érvénye
sült a Földközi tenger országaiban is, 
Bizáncban éppenúgy, mint Rómában. 
Hipparchosnak és Ptolemaiosnak nap
jaitól T ych o de Brache és Kepler szá
zadáig a lelkek milliói hajoltak meg 
előtte s még a föl világosodott szellemek 
is azon viaskodtak, hogy m i az igazság 
s m i a tévedés azokban a feleletekben, 
amiket a megismerés és élet nagy kér
déseire * az asztrológia adott. Ámbár 
azokban a századokban is hűvösen gon
dolkodó, tiszta fejek megdöntötték az 
asztrológiát, kétkedők gúnyolódtak fö
lötte s hitbuzgók átokkal sújtották, —  
hívőinek száma és rangja alig csökkent 
s a hívők bensőséges buzgalmához ta
padt akkor is az ember minden gyön
géje és szenvedélye, ostobasága s az 
üzleti érdekű csalás.

A z ókori s középkori asztrológiának 
az emberiség akkori világképe volt az 
éltet adó forrása. A z akkori ember világ
képében a lakott föld, az oikumené, a 
maga látszólagos mérhetetlenségében 
volt a „világegyetem .“  Bővüljön bár a 
fénylő égboltozat s az alvilág árnyék- 
világa hatalmas szférákká, mégis az 
ember földje a világ közepe s egyedül 
erre irányul a csillagok fénye, egyedül 
reá áramlik odafentről az akarat és a 
hatás. A z asztrológia csak abban a 
világképben keletkezhetett és kellett is 
keletkeznie, amelyben az emberi értel
met fogva tartotta a földségek és ten
gerek mérhetetlenségének hite. Abban 
a pillanatban, amikor egyesek régi sej
tése sokak szemében tiszta igazsággá 
vált s a látható világ valódi méreteit 
megismerték, amikor Giordano Brúnó 
magas szelleme a végtelen világűrbe 
ragadta a lelkeket, amelyben a föld a 
térben lebegő semmiséggé zsugorodott, 
az asztrológia is halálos csapást k pott.

Hiába hivatkoznak tehát a „modern* ‘ 
asztrológusok az ókor és középkor fejlett 
asztrológiájára. A z már egy századok
kal ezelőtt lezárt rendszer, amelyer sem-
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miféle praktikával új életre galvanizálni 
nem lehet. A z emberiség kultúrtörté
netének érdekes fejezete, semmi egyéb. 
Századok és évezredek tévedése pedig 
nem találó alap arra, hogy e tévedést 
ma is fenntartsuk.

Hiába idézik tehát a középkor asztro- 
nómusait, akik egyúttal asztrológusok is 
voltak s hiába hivatkoznak koronatanú
ként Keplerre, II . Rudolf s Wallenstein 
asztrológusára. Kepler, a nagy mate
matikus és csillagász odaadással foglal
kozott a horoszkóp művészetével, de a 
mai asztrológusoknak minden jogcímük 
hiányzik, hogy őrá hivatkozzanak. K ep
ler állapította meg a bolygók keringésé
nek a törvényét s ezt a nagy tudomá
nyos tettet mégis össze tudta egyeztetni 
az asztrológia nézeteivel. Törvényeit 
tapasztald úton szerezte, de nem ismerte 
föl e törvények számára a belső okot 
s így bennök egyelőre csak a szépség 
törvényeit látta, amelyeket a teremtő 
a világmindenség, Kosmos alapjaiul ren
delt. Ez a felfogás tehát nem került 
szükségszerűleg szembe az asztrológiába 
vetett hittel. Amikor azonban Newton 
feltalálta az általános vonzás (gravitáció) 
törvényét, amely az égitestek mechani
kájának és mozgásának matematikai alap
ját megadja s így  Kepler törvényeinek 
belső okát is szolgáltatja, egyszerre nyil
vánvaló lett a matematikai, asztronómiai 
és asztrológiai gondolkodás össze nem 
egyeztethető volta. Newton gravitációs 
törvényéből egyszerre nyilvánvalóvá lett, 
hogy a bolygók konstellációjának nem 
az a rendeltetése, hogy az emberi sors 
alakulása szempontjából égi üzeneteket 
tolmácsoljanak. Newton tana hozta meg 
az éles választóvonalat az asztronómia 
s az asztrológia között.

A z  asztrológia ezzel holt világgá vált. 
A csillagjóslásba vetett hitnek semmiféle 
tudományos alapja nincs. A z  ember 
sorsa nincs a csillagokban megírva és 
nincsenek szerencsét vagy szerencsét
lenséget jelentő csillagok, a csillagok 
konstellációja az emberi történések szem
pontjából semmit sem jelent. A z  ember 
sorsát egyedül az határozza meg, hogy 
milyen társadalmi osztályhoz tartozik, 
milyen társadalmi rendben él s milyen 
egyéni értékek rejlenek benne. A  tudo
mányos mezben hivalkodó chiromantu- 
sok és asztrológusok pedig tudatos nép- 
ámítók, akik az emberi ostobaság ősfor
rására, a babonára építenek. A  küzdel
met nem is annyira a komoly tudomány
nak, mint a —  rendőrségnek kell velük, 
mint közveszélyes munkakerülőkkel meg
vívnia. v  •

*


