
FŐSZERKESZTŐ: 
I)R. CSŰRÖS ZOLTÁN

Hiúi 3<záiM4MUból:
A csillagok csillaga 0 A szeretet fája 0 Karácsony 
a Szovjetunióban 0  N ász az avaron 0 Birkózás a 
bénulással 0  Jo lio t C u r ic : P rom etheus láncok nél
kül 0  6o éve karácsonykor született a távolbalátás 0  
Növények téli bundája 0 V ohairc-től a kerékpárig 
O Repülőgéppel a mágneses sark felett 0  K inek 
nincs logarléce ? 0 Csepel ajándéka a dolgozóknak

II. ÉVF. $ 3 - 3 4 .  SZ, 
1947 DECEMBER 21
K E T T Ő S  S Z Á M

ÁRA: 1.2Ö FUT.



S Z E R K E S Z T Ő I
Ü Z E N E T E K

/. J. .Nagykanizsa. Piarista gluui. 
Legyen szives, ha lehet, minden 
számban rejtvényt közölni. M i 
Vl-osok szenvedélyes rejtvény fej lök 
vagyunk. Ahogy meglátják a leg
újabb számot, mindjárt azt kérdik, 
hogy van-e benne rejtvény, s már 
meg is rohamoznak, hogy osszam ki. 
M i Vllb-sek nagyon szépen kérjük 
a Szerkesztő urat, hogy kérésünket 
teljesíteni szíveskedjék.

Rejtvényeket rendszeresen köz
lünk, de azt nem ígérhetjük meg, 
hogy valamennyi szómban, mert 
néha hosszabb és sürgősebb köz
lendők foglalják el a rejtvény 
számára fenntartott helyet az 
Élet éB Tudomány hasábjain.

B. B. Nézsa. (Xőgrfid megye.)
Fölbuzdulva folyóiratuk közvetlen 
és kedves bizalmán, amit immár egy 
éve tapasztalok, a Szerkesztői üze
netek rovatban, ahol minden ügy 
kedvező elintézést nyer. M in t a lap 
rendes előfizetője és szorgalmas 
olvasója úgy érzem az eddig tapasz
taltak után. hogy nem tolakodás 
részemről, ha arra kérem a m. t. 
Szerkesztőségét, hogy f. é. 26. szá
mában leközölt szerkesztői üzene
tekben a hastífusz leírásához ha
sonlóan az idült gyomorhurut, 
esetleges következményei és gyógyí
tása, valamint az ezzel Összefüggő 
gyomorsavtúltengést leközölni szí
veskedjék. És, ha nem ütközne 
akadályokba, jó lenne, ha minden 
betegséget sorra vennének és a 1. é. 
26. számú szerkesztői üzenetekhez 
hasonló cikkben leközölnék. Ez, 
legalább is én úgy gondolom, nem 
tudom jó, vagy rossz a felfogásom, 
ennek eldöntését az Élet és Tudo
mány szerkesztőségre bízom, fele
baráti szempontból is kívánatos 
lenne és a tudomány ezzel még 
tartozik a falusi dolgozóknak, akik 
ha orvos kell, sokszor 10 kilo
métereket kell megtenniök, hogy 
orvosi vizsgálatban részesülhessenek. 
Különösen az Őszi és téli évszakok
ban szomorú az ilyen betegek sorsa. 
Ezen kívül pedig a falu annyira el 
van maradva a betegségek ismereté
től. hogy igen sokszor kell az orvos
nak azt a szomorú kijelentést tennie 
elég gyakran az egyébként könnyen 
és biztosan gyógyítható betegségek
nél, mint például tetanusz, tüdő- 
gyulladás stb., hogy már késő.

Helyes, folytatni fogjuk a főbb 
népi betegségek ismertetését, rész
ben a Szerkesztői üzenetkben rész
ben cikkek formájában. Az ismer
tetések célja sem lehet az, hogy 

.avatatlanoknak nyújtsunk orvosi 
szaktanácsot, csak, hogy fel
ismervén valamely állapot súlyos
ságát, idejében fordulhassunk or
voshoz.

R Ó D L I
M OLNÁR g y u l a  
B U D A PE ST , V II., 
Somogyi Béla-út 3/c 
T e l e f o n :  42-75-75

O LVASÓIN K 
FIGYELM ÉBE !

Lapunk bekötött félévfolyama teljesen kifogyott. 
Egyes példányok korlátolt számban még kaphatók, 
kivéve az I. évi. i .  és II. évf. 15. számát. A  második 
félévfolyam példányai január végén kerülnek "ki a kö
tészetből. Ugyanakkor bekötési táblákat is fogunk ké
szíttetni azok számára, akik az egyes lappéldányokat 
félreteszik e célra. Tartalomjegyzéket mellékelünk min
den bekötési táblához.

P. J. F. LÁTSZERÉSZSEGÉD 
FÍGYELEM REM ÉLTÓ SORAI 

A SZEM ÜVEGEKRŐL

Nem olyan régen kimentem a Teleki-téri piacra és 
végignéztem azokat a bódékat, ahol szemüvegeket és 
egyéb optikai cikkeket árulnak. Mivelhogy látszerész- 
segéd vagyok, kiváncsi voltam, hogy vájjon milyen szem
üvegek is azok, melyek kárcosan, piszkosan fekszenek 
egymásra dobálva az asztalon. Közelebb lépve átnéztem 
egy párat, melyről megállapítottam, hogy az ottlévő 
szemüvegek 90%-a kombinált, illetve cilindrikus felü
letű. Tehát, aki egy ilyen szemüveget megvesz, az ok
vetlen tönkreteszi vele á látóképességét, nem is beszélve 
arról, hogy a legkönnyebben megkaphatja az ilymódon 
szerzett szemüvegtől a trachoma-fertőzést.

. Egy látszerész cégnek hatóságilag tiltva van a hasz
nált szemüvegek vétele, illetve eladása. Evvel szemben 
nem tudom megérteni, hogy miért adnak engedélyt a 
Teleki-téren használt szemüvegek eladására.

Egy látszerész, ha meg is szegi ezt a tilalmat és hasz
nált szemüveget vesz eladás céljából, az legalább fer
tőtleníti, már csak saját érdekéből is. A  szemüveg min
den szembetegség és minden más ragályos betegség 
hordozója.

Ilyenkor mindig arra gondolok, ha szemüveget csak 
így válogatás útján a vevő meg tudja állapítani, hogy jó-e 
vagy sem, akkor ép úgy meg tudja állapítani, hogy 
például: ha tüdőgyulladása van, hogy milyen gyógyszerre 
van szüksége. Vagy talán azt is végigkóstolja? Valószínű, 
hogy nem !
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Van Dyck, Tiepolo s a festőművészet 
más nagy mestereinek azon képein, amelyek 
a betlehemi jászolt, vagy pedig a napkeleti 
bölcsek imádását ábrázolják, a barlang fölött, 
amelyben a várt Messiás megszületett, ott 
ragyog egy fénylő csillag. Amióta az embe
rek a szeretet ünnepét karácsonyfa felállítá
sával ünnepük meg, a fa tetejére fénylő csilla
got tesznek, hogy a betlehemi csillagot szimbo
lizálják. A  középkorban sírköveken és köny
veken igen gyakori volt a csillag, mint a 
születés szimbóluma és ez a jelkép abban gyöke
rezett, hogy Krisztus születését csillag adta 
hírül a világnak. A Messiásvárók már régóta 
lestek erre a jelre, mert amióta Bálám próféta 
megjövendölte, hogy csillag támad Jákob népé
ből, a zsidóság körében elterjedt annak a hite, 
hogy a Messiás megszületését csillag fogja 
megjövendölni.

Már az őskorestf.énységet érdekelte Urának 
és Üdvözítőjének s  zületési és halálozási év
fordulója. Érdeke^ hogy a bibliában mindkét 
időpontot egy-egy asztronómiai esemény hatá
rozza meg és ezért azt hihetnők, hogy az 
asztronómiai vizsgálatok ebben a kérdésben 
már kétségtelen eredményre vittek. Hiszen 
a csillagászati számítások a múltra vissza
menőleg is annyira pontosak, a történelmi 
források felkutatása és azoknak a csillagászati 
megállapításokkal való egybevetése annyira 
előhaladt, hogy évszázadokra, sőt évezre
dekre visszamenőleg is megállapítható egy- 
egy asztronómiai esemény pontos időpontja.

Azt az asztronómiai eseményt, amely 
Krisztus halálát kísérte, Máté evangéliuma 
ezekkel a szavakkal je lz i: Hat órától
pedig sötétség lön az egész földön kilenc 
óráig. Tudvalevő, hogy Krisztus keresztre- 
feszítése a passah-ünnepek előtti napon volt,

Tycho de Brache fölfedezi a Nova Cassiopeiae-t 
(1572)* A köp felső balsarkában látható a Cas- 
slopeia W -t alkotó jellegzetes csillagképe, köz
vetlenül a tövében a Vénusz fényességével 
ragyogó Nova. (Egykorú metszet.) Vájjon ilyen 
>új csillag* vezette-e a napkeleti mágusokat?

a passah viszont holdtöltéhez van kötve. 
Minthogy csupán holdtölte idején lehel hold- 
fogyatkozás, a szentírásban említett sötétség 
arra a holdfogyatkozásra mutat, amely 
asztronómiai számítások szerint 33 április 
3-ra, passah előtti napra esett. Ezt már az 
őskereszténység korában tudták és így Krisz
tus keresztre)észítésének napja egészen pon
tosan történeti dátumhoz köthető.

Nem így van ez a születés napjával éŝ  
igen bonyolult a dolog, ha ezt asztronómiai 
vagy történeti úton akarjuk meghatározni. 
A  kronológia, az időszámítás tudománya 
nagyon sokat vitázott erről a kérdésről. 
Tudjuk, hogy az ókorban különféle időszámí
tások divatoztak. A  görögök az első olim- 
piászhoz fűzték időszámításuk kezdetét és 
ólimpiádokban számítottak, tehát azt mon
dották pl., hogy a huszadik olimpiász harma
dik évében. A z olimpiákat minden negyedik 
évben rendezték. A zsidó időszámítás, vagy 
ahogy tudományosan mondják : a zsidó éra 
a világ teremtésének feltételezett dátumával
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Vagy talán egy Supernova volt? N em , ezeket az 
»égi atombombákat csak 1936 óta fedezte fel a 
18 öles Schmidt-teleszkópon a kaliforniai Palo- 
mar-Mountain csillagászhada. A  nagy Orlon-köd 
^gfénylőbb részében láthatók a hirtelen fellob

banó, majd kialvó égi csodák

kezdődik s a zsidó időszámítás most az 
5687. évet je lzi. A  mohamedán időszámítás 
Omar kalifa óta 622 nyarával kezdődik, 
azzal a történelmi dátummal, amikor a 
próféta híveivel együtt a Mekkától északra 
fekvő Jathrih lakosainak meghívására ebbe 
a barátságos városba vándorolt át, s ezzel 
megkezdődött az iszlám nyilvános élete és 
hatása. A  rómaiak a város alapításának 
évétől számították az időt (ab űrbe condita) 
s minthogy birodalmuk a császárok kora óta 
az egész kultúrvilágra kiterjedt, ez az idő
számítás általános volt. A z  ókereszténység 
is öt és fél évszázadon át ezt az alapot tar
totta meg. A  VI. században azonban már 
általánossá vált a kívánság, hogy a keresz
tény világ időszámításának alapjául a keresz
ténység megalapítójának, Jézusnak születési 
évét tegyék. Ezt azonban előbb meg kellett, 
állapítani. A  feladatra a nagytudományú 
Dionysius Exiguus apát vállalkozott a város 
alapításától számított 1286. esztendőben (mai 
időszámításunk szerint 533-ban). Fárad

ságos és hosszadalmas munkával, az összes 
források és szóbeli hagyományok megvizsgálá
sával Krisztus születésének évét a város- 
alapítástól eltelt 753. esztendőben állapította 
meg s ezt egyetemesen elfogadták a keresztény 
időszámítás alapjául.

Nem kétséges azonban, hogy Dionysius 
megállapításába tévedés csúszott. Máté evan
géliumában olvassuk: „Mikor pedig meg
született Jézus a judeai Betlehemben Heródes 
király napjaiban, íme bölcsek jöv ének nap
keletről Jeruzsálembe, mondván: Hol vagyon, 
aki született, a zsidók királya? mert láttuk 
csillagát napkeleten, és eljöttünk imádni őt.** 
Történelmileg azoriban teljes bizonyossággal 
megállapítható, hogy Heródes a város alapí
tásától számított 749. évben hált meg. Tehát 
ha Krisztus Heródes király uralkodásának ide
jében született, ez semmiesetre sem történhetett 
749 után. A  dionysiusi éra tehát legalább négy 
esztendővel téved.

Ezért a születési dátum megállapításában 
az asztronómia adhat némi útmutatást.

Abban a korban az asztrológia a legnagyobb 
tiszteletnek örvendő, általánosan megbecsült 
tudomány volt. (Lásd Élet és Tudomány 
22. szám.) Különösen Keleten, az asszir- 
babilon kultúrkörben, tovább Indiában és 
Kínában külön papi rend, a mágusok rendje 
foglalkozott a csillagok járásával és az emberi 
sorsnak összefüggéseivel. Keleten bölcsek vagy 
mágusok az asztrológusok voltak, akik a 
csillagok vizsgálatával és jóslással foglal
koztak, egyben a törzsi szervezetben törzs
főnökök, a biblia szavai szerint királyok, 
kiskirályok voltak. Bizonyos az is, hogy az 
egész közeli Keleten ismeretes volt a zsidók 
Messiás-váró hite és ismeretes volt Bálám 
próféta jóslása is, hogy t. i. csillag fog támadni 
Jákob népéből. Amikor tehát az asszir- 
bábilon kultúrkörben, valahol a Tigris és 
Eufrátes között (a mai Irakban) élő bölcsek 
valami rendkívüli jelenséget figyeltek meg 
a Judea felett ragyogó nyugati ébgoltozaton, 
asztrológiai hitük szerint * ̂ döbbentek, hogy 
,,beteljesedett az idő** és indultak a csillag 
irányában, hogy hódolatukat bemutassák az 
ájszülött királynak.

Krisztus születési dátumának megálla
pítását, a kronológiai vizsgálatot rendkívül 
megkönnyítené, ha az Újszövetségben a 
bibliai csillag gondosan le lenne írva. Egészen 
bizonyos, hogy valami rendkívüli égi jelenség 
volt, ha a napkeleti mágusok figyelmét is fö l
keltette. Gondolhatnánk üstökösre, mint ahogy 
évszázadokon át a keresztény világban is 
ennek hitték a betlehemi csillagot és ez a hit 
nagyon sok művészi ábrázolásban fejeződik ki, 
amelyek hatalmas csóvájú üstökösnek festik 
meg a fénylő betlehemi csillagot. A  hitelt 
érdemlő történelmi feljegyzések leggondosabb 
vizsgálata azonban negatív eredménnyel zá
rul, egyáltalán nem tűnik ki, hogy Krisztus
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születésének ideje körül valami feltűnő üstö
kös jelenségét figyelték volna meg. Ennek 
különben is teljesen ellentmond az asztrológiai 
felfogás, amely szerint az üstökös elkövetkező 
szerencsétlenségnek, háborúnak, dögvésznek 
hirdetője. Alig hihető el tehát, hogy üstökös
höz fűződtek volna a Megváltó eljöveteléhez 
tapadó örömteljes remények. A  kronológiával 
foglalkozó csillagászok egy másik csoportjá
nak felfogása szerint a betlehemi csillag 
valami Nova, hirtelen felbukkanó új csillag 
lehetett. Néha egy „N ova", vagyis egy 
„új csillag" is felragyog az égen: ritka 

látvány, de előfordul. Világkatasztrófáról 
ad hirt az ilyen Nova, katasztrófáról, mely
nek méreteit fel sem foghatjuk. Valahol a 
világűr mélyén, valamelyik Napon iszonyú 
világtűzvész tör ki. Akkora tűz, hogy a 
csillag fényerősségét 2— 3 nap alatt, esetleg 
néhány óra alatt tíz- vagy százezerszeresére 
fokozta. A z amerikai csillagászok egy év
tized óta még ezeknél is nagyobb méretű 
katasztrófákat állapítottak meg az ú. n. 
Supcrnovákban, amelyekben a fényerősség 
az eredetinek félmilliószorosára is fokozódik. 
A  világégés aztán néhány hónapig tart és egy 
év leforgása alatt az egész látványosságnak 
vége szakad. Egy Nova felbukkanásával 
megmagyarázhatnák a betlehemi csillagot is, 
csakhogy erről sem emlékezik meg semmiféle 
történelmi forrás.

Valószínűleg Kepler jutott a legközelebb 
az igazsághoz, amikot. 1600 körül elsőnek 
mutatott rá, hogy a betlehemi csillag egy 
különleges bolygó-konstelláció lehetett. Gondos 
vizsgálat után jutott arra az eredményre, 
hogy Máté evangélista jelentése a Jupiter és 
Saturnus bolygó egy rendkívüli konstelláció
jára vonatkozhatik és számítása szerint ez 
Kr. előtt 7-ben következett be. Ez meg is 
felel az akkori idők asztrológiai felfogásának, 
amely szerint a bolygó-konstellációk az 
isteni akarat tolmácsolói voltak. Azonban 
a bolygók konstellációjához két bolygó, tehát 
két csillag szükséges, az evangéliumban 
pedig csak egy csillagról van szó: láttuk 
csillagát. Viszont az ógörög szöveg nem tesz 
pontos megkülönböztetést csillag és csillag
konstelláció között, a szöveg tehát így is 
értelmezhető: Láttuk az ö csillag-konstelláció
ját. A Jupiter és Saturnus Kr. e . 7-ben jelent
kezett konstellációja a Halak csillagképében

Sokan üstökösre gondolnak. A Halley-üstökös 
1910-ben jelent meg utoljára, feltűnése világ
szerte óriási érdeklődést váltott ki. Hallév 
angol csillagászról nevezték el. Több csillagász 
úgy hiszi, hogy ez az üstökös jelentkezett 
Krisztus születésekor is. A három kép 1910 
május 4-én, május 24-én és május 30-án készült

(Lcnz : Az egek hirdetik)

jött létre. Ha meggondoljuk, hogy az asszír- 
babilon. asztrológiában ' Jupiter ' a királyi 
bolygó, a közhit pedig király megszületését 
várta, a Saturnus Izrael védőbolygója és a 
zsidóság várta az ő Messiását, Palesztina 
és Szíria sorsa pedig a Halak csillagképének 
volt alárendelve, nagy valószínűséget nyer 
Kepler magyarázata, hiszen a napkeleti 
mágusok ebből a csillagkonstellációból azt 
magyarázhatták ki, hogy Izrael várt királyá
nak megszületését hirdeti a konstelláció.

Még egy asztronómiai nyom erősíti meg 
ezt a feltevést. Amikor a bölcsek Heródes 
meglátogatása után elhagyták a királyt, 
Máté elbeszélése szerint „a  csillag, amelyet 
láttak vala Napkeleten, előttük méneil. 
Valóban, amikor a bölcsek Jeruzsálemet 
elhagyták, az égen szorosan egymás mellett 
álló Jupiternek és Saturnusnak a déli ég
boltozaton kellett állania, Betlehem pedig 
Jeruzsálemtől délre feküdt, vagyis a csillag
nak előttük kellett vonulnia.

A z elmondottakból következik, hogy Krisz
tus születése nem- eshetett Krisztus előtt 
4 utánra, de valószínű, hogy a Megváltó 
Kr. előtt 7-ben született és így nem 33, 
hanem 40 éves volt, amikor vértanú-halált 
szenvedett a Golgothán.

Dr. Vécsey Zoltán



ellipszis pályája hossztengelyé
nek napközeli pont ját.Kezdetét

Iga veszi a hosszabbodó nappalok 
m  féléve, mely június 21-én éri 
$  el tetőpontját, hogy helyét 
H  ismét a rövidülő nappalok 
y j hat hónapja váltsa fel.

A  család minden tagja aján-

December 24-ének hajnalán 
) lépi át a napkörüli pályáján 

óriási sebességgel rohanó Föld

vJlÍÍÍa dékkal kedveskedik ilyenkor 
egymásnak s a „karácsonyfa**

:v£i meggyujtott gyertyái alatt
béke, szeretet, tölti el a csalá

d i  dót. í
M i ez a varázslatos fa, mely 

í a haragvó feleket is kibékíti 
egymással ? Honnan van ilyen 
mágikus ereje? Talán valami 
különös növény ez, a boszor
kánykonyhák egykori hajtása, 
mely delejes bűvkörébe vonja 
a megtépett lelkeket? Egyiket 
sem foghatjuk rá, mert a kará
csonyfa a magashegységek 
erdőrengetegeinek királya, a 
lucfenyő (Picea excelsa), egyike 
a legjámborabb, de talán leg
szebb fáknak.

Szépségét pompás, sudár 
alakjának köszönheti. Nyíl
egyenes törzsén az oldalágak 

í örvösen állanak s fölfelé foko
zatosan rövidebbek. Ezáltal 
piramis-alakot kap a magános 
fenyőfa. Zárt erdőségben azon
ban csak a szélső fák ilyenek, 
a közbülsők ágai számára nincs 
hely (z . kép). Ezek az össze
záródó koronák miatt nem kap
nak elég fényt, leveleiket le
hullatják s elszáradó ágcson
kok alakjában merednek szét 
a 20— 25 m magas karcsú 
törzseken. Olyanok ezek a 
szálfák, mint valami góti
kus katedrális csúcsívvel bol
tozott, égbenyúló oszlopai. 
(2. kép).

A  másik jellemző sajátsága 
a lucfenyőnek, hogy levelei 
tüalakúak. A másfél cm hosszú, 
hegyescsúcsú levelek látszó
lagos összevisszaságban körös- 
körül lepik el az ágat (3. kép) 
s egyenként állanak (egytűs 
fenyő). A  levelek zöme állan
dóan rajta van a fán, de aprán
ként, szakaszosan ezek is ki
cserélődnek. A  lombhullás 
tehát is bekövetkezik, de 
nem egyszerre. Ezért hívjuk

a lucfenyőt „örökzöld** fának.
Tovább vizsgálgatva a luc

fenyőt, azt kell hangsúlyoz
nunk róla, hogy kezdetleges, 
egyivarú virágai vannak. A 
porzós virágok barkaszerű cso
portokban egyesülnek s egy 
porzós virág egy pikkelylevél 
védelme alatt álló két portok
ból áll. A  termővirágok toboz- 
virágzatban csoportosulnak, 
termővirág védő pikkelylevél
ből és mögötte meghúzódó 
két szabad magkezdeményből 
áll. A magkezdemények nin
csenek magházba zárva s a virág 
a szél segítségével közvetlenül 
a magkezdeményekre jut. Ezért 
hívjuk a lucfenyőt nyitvatermő
nek.

A  szélbeporzás sikerét bámu
latos technikai berendezéssel 
biztosítja magának a fenyő. 
Virágporszemein két légzsá
kocska van, s ha a Nap rátűz,* 
a légzsákok levegője felmele
gedve kitágul s a magasba 
emeli a virágporszemet. A 
parányi léghajók milliói arany
felhőkként lebegnek a fenyves 
fölött, s ha a Nap leszáll, a le
hűlő alkonyaiban a kis léggöm
bök leszállnak a magkezde
ményekre s az éj sötétjében 
végbemegy a megtermékenyí
tés misztikus csodája. A szabad 
magkezdeményekböl szárnyas 
magok lesznek, melyek az 
érett toboz szétnyíló pikkelyei 
mögül kihullva, a szelek szár
nyán messzire szóródnak az 
anyanövénytől. Minden lehulló 
magból új kis fácska fejlőd
hetik.

A  lucfenyőt nemcsak kará
csonyfának használják, egyen
letes szerkezetű, puha gyanta
tartalmú fája a faipar értéke? 
anyaga. Sudár, egyenes törzsé
ből villany- és távírópóznák 
készülnek. Szalagfűrész desz
kákra hasítja s ezekből a 
fenyőfadeszkákból készülnek a 
puhafabútorok és a keményfa
bútorok váza. A z ú. n. poli
túrozott keményfa-szekrények 
fenyődeszkából készülnek, de 
ezekre vékony keményfa fur- 
nír-lemezeket enyveznek s eze
ket polírozzák. Tömör kemény
fából csak bútorlábak, karfák 
és faragott díszítések készülnek.

A  lucfenyő fája a 1 égérté-



ke9ebb hegedű-fa. A fatörzs 
keresztmetszetén látható év
gyűrűk lazább, világosabb ta
vaszi és sűrűbb, sötétebb színű 
őszi pásztából állanak. Hz 
utóbbi gyűrürészletben van
nak a gyantavezetékek, melyek 
az őszi pásztát gyantával egé
szen átitatják. Ezek a gyanta
tartalmú gyűrűk adják meg 
szilárd, rugalmas vázát a fenyő
fának. A gyantatartalmú gyű
rűk egyenletes elhelyezkedése 
biztosítja a hegedűfa rezonáló 
képességét. A z egyenletes 
gyantagyürűs törzsekből át
mérőmenti hosszanti hasítás
sal nyerik azokat a deszkákat, 
amelyekből a leggondosabb 
válogatás után a kitűnő hege
dűk készülnek.

A lucfenyő a legfontosabb 
erdőalkotó fenyőfajtánk. Hazai 
hegyvidékeinken a Sopron—  
Kőszeg környéki kisebb fol
toktól eltekintve természetes 
fenyőerdőt nem találunk. Ahol 
vannak kisebb erdőfoltok, azok 
ültetett fenyvesek. De maga
sabb hegyvidékeink iooo m 
körüli régióiban; az Alpok
ban s a Kárpátok egész hegy
koszorúján, továbbá Észak- 
Európában a nagy orosz tábla 
és Szibéria északi erdőségeiben 
a mérhetetlen kiterjedésű ős
erdő rengetegben egyetlen fe
nyőfaj uralkodik s ez a luc.

Aki járt már ilyen magas
hegységi Ősi fenyvesekben s a 
20— 25 méteres szálfák közt 
érezte a bóditó, balzsamos 
levegőt, s ha még egy havasi 
vihar is elfogta útján, mint e 
sorok irójátt a csiki Gyilkos
havas rengetegében, az a leg
nagyszerűbb élmények egyi
kében részesült, amellyel csak 
a természet ajándékozhat ja meg 
az embert.

Mert e szálfákat is tépi- 
szaggatja a vihar Télen pe
dig a levelekre nehezedő rop
pant hótömeg súlya alatt ros
kadoznak e büszke fák s nem 
egyszer alul maradnak az ele-

A  Plcea exoelsa nevű lény3. 1. 
porzó virágú ág. 2. végálló termő- 
virágzat. 3. lecsüngő toboz. 4. 
porzólevél. 5. termővlrág ; a termő
pikkely ki van hatva s elíödl a 
a meddőpikkelyt, az előbbinek al
ján mag kezdemény. 6. szárnyas 

mag.

mekkel vívott magános har
cukban. A z így derékbatört 
fa sudár növekedésében meg
akad. A legfelső ágörv egyik 
ága fölegyenesedve igyekszik 
átvenni ugyan a főszár sze
repét, de csak törtgerincű, 
elmaradt növekedésű fa lesz 
már ebből.

A lucfenyő mellett talán 
kedveltebb, de mindenesetre 
drágább karácsonyfa a jegenye- 
fenyő (Abics alba). Tűi szintén 
egyenként állnak, de mintha 
elfésülték volna, kétoldalra ha
jolnak. A  tűk másfél cm 
hosszúak és kissé laposak. 
Nagy előnye a luccal szemben, 
hogy míg a lucfenyő-kará
csonyfa tűi újévre már le
potyognak a meleg szobában,

a jegenyefenyő fésűs tűi nem 
hullanak le. A  luc lelógó 
tobozához hasonló terméscso
portját hiába keressük, mert 
a jegenyefenyő érett toboza 
szétesik s a magokkal együtt 
lehull a fáról. A  jegenyefenyő 
viaszbevonattal gazdagon ellá
tott levelű változatai azok a 
pompás díszfák, amiket egy
szerűen ezüstfenyőknek neve
zünk. A jegenyefenyő nálunk 
inkább csak ültetett fa, de az 
Alpokban nagyobb erdőfolto
kat alkot.

Karácsony közeledik. Gon
doljunk szeretettel c két fenyő
fára, mely meghitté, meleggé 
varázsolja a család e nagy 
ünnepét.

Dr. Haraszty Árpád
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Bgy olyan magyar számol be 
lapunk olvasóinak a szovjet 
karácsonyról, aki másfél év
tizedet töltött ott, a nagy biro
dalmat, ha nem is teljes egé
szében, de nagy részében meg
ismerte, érintkezett a legkülön
bözőbb nyelvet beszélő népek
kel, és akit soha, még a háború 
éveiben sem illetett senki egy 
ferde szóval sem magyarságá
én.

Talán sehol, a skandináv 
államokat kivéve, nincs olyan 
karácsonyfakultusz, mint a 
birodalom északi részében. 
Moszkva, Leningrád és a többi 
városok utcáit járva ezen hetek
ben, az idegen csodálattal 
gyönyörködhetik a sok kará
csonyfában, amely az üzletek 
kirakataiban és halijaiban, úgy
szintén a köztereken, iskolák
ban, klubokban feldíszítve és 
kivilágítva fogadja a járókelők 
apraját, nagyját.

A  karácsonyfát, a „jolkát“  
az oroszok még nálunk is 
nagyobb pompával veszikkörül. 
A szeretet ünnepét a szovjet 
hatalom nemcsak hogy nem 
gátolja, hanem maga is előljár 
példával, így az állami intéz
mények különösen kitesznek 
magukért. Akinek kedve van, 
ezt vallásos meggyőződése és 
felfogása külsőségeivel teheti, 
legyen az katolikus, protestáns 
vagy ortodox. A nem keresz
tény, vagy félkeresztény népek 
körében is igen elterjedt a 
karácsonyfa és a szeretet ünne
pének a kultusza, bár érthetően 
keveredett az Ős mithosz ezer 
sokolyan szokásával, amelynek 
az eredetét a mai nemzedékek 
nem is sejtik. Ezek között 
említsük meg a cárizmus által 
erőszakkal megtérített finn
ugor népeket, a magyarok ott
élő legközelebbi rokonait: a 
manszikokat (vogulok), a han
ti kokat (osztjákok), az udmur- 
tokokat (votjákok), a komikat 
(zűrjének), akiknek ünnepi meg
nyilvánulásai a sámánizmus 
elemeivel keverednek.

A  Szovjetunió népei a sze
retet ünnepén a helyi eltérések, 
szokások változatosságában a 
legnagyobb szabadságban ál
dozzák ezeket a napokat az 
örömnek és a gyermeknek.

Steinmetz István
műszaki főtanácsos

EflV Játékboltban — .Moszkvában karácsonykor. . .
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A  nap egyre bágyadtabban süt. A z  utolsó, 
barnára aszott levelek is rajokban hullanak 
le a szélnek minden futamára. Néma minden, 
Nagy csörrenéssel zizeg az erdő avarja s 
pattan a száraz gally minden lépésünkre. 
Csak néha-néha zavarja meg e nagy csendet 
egy-egy előretörő vad csörtetése. Itt a vad
disznó hajtóvadászatának ideje.

A  v a d d i s z n ó  (Sus serofa L.) ked
venc tartózkodási helye a nagyobb mocsaras, 
bozótos erdőség. Ilyen helyeken úgy a domb- 
és hegyvidékeinken, mint a síkságainkon is 
előfordul, de fellelhető nagyobb nádasaink
ban is. Neki megfelelő helyeken 30— 40 
darabból álló kondákban tanyáznak. E  kon- 
dákban az emse (a koca), a malacok (a 
fiatal I évig), a süldők (a második évben) 
és a ki nem fejlett kanok tartanak össze. 
A  teljeskorú vadkanok külön járnak, mint 
valami vén remeték, vagy a kondától külön, 
kis csoportot alkotnak. Termete a házi
disznóéhoz hasonlít, de törzse zömökebb és 
lábai erősebbek amaz énál. Testének hosszú
sága a 2 m-t, vállmagassága a 95 cm-t s 
testsúlya a 2 q megüti. Hosszú, megnyúlt 
orra, zömök nyaka s oldalról lapított teste 
valóságos éket formál, mely a sűrű bozóton 
meglepően gyors áttörtetésre képesíti. Törzsé
nek zömök, kevéssé hajlékony volta, erős 
lábainak segítségével bár meglehetősen gyors, 
de csak —  a hirtelen fordulatokat nélkülöző 
—  egyenes vonalú mozgásokat enged. Testé
nek hátvonala hátrafelé lejt, mert válla ma

gasabb, mint medencetájéka. Megjelenésének 
vad torzonborzságát még fokozzák gerincének 
sörényszerüen felmeredő serteszőrei. Bundáját 
hosszú, durva scrteszőrök alkotják, —  ezért 
vadsertésnek vagy sörtevadnak is nevezik 
—  melybe csak télen vegyülnek bele rövid, 
puha gyapjúszőrök. Színezete barnásfekete, 
mely egyes vidékeken szürkés vagy rőt árnya
latú, Ez a szín kitűnően elrejti ellenségei 
elől, mert nagyszerűen egybeolvad a bozótos 
sűrűség feltúrt talajának színével, hol a 
nappalt heverészve tölti. Akkora katlant 
túr magának, hogy az egész testét belerejtheti 
s azt rendesen mohával, gazzal s lombbal 
béleli ki. Ebben heverésznek egész nap úgy, 
hogy valamennyinek feje a katlan közepe 
felé néz. Télen, hogy melegben legyen, lomb
vagy nádrakások alá búvik. 'Rejtőszínét 
akként használja ki, hogy a környezetét 
nem hagyja el estig. A z éj feketesége, egybe
olvadva szőrszinével, táplálékkereső moz
gásait kitünően leplezi. Nem a szeme figyel
mezteti ellenségére, —  mert az nem valami 
éles —  hanem sokkal inkább szaglása és hal
lása. A z ember szagát 500— 600 lépésről is 
megérzi s a legkisebb ágreccsenést is meg
hallja. Veszedelem esetén a konda összetart 
s egymást kölcsönösen megsegítik. Egységben 
az erő!

A  Nap lehanyatlásával elhagyják rejtek
helyüket, hogy hajnalban megint visszatérje
nek oda. A  vezetést valamelyik tapasztalt, 
vén emsére bízzák. Különösen szeretnek vala-
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mely pocsolyát felkeresni, ahol nagy kedv
teléssel hemperegve,estifürdőt vesznek. Fürdés 
után. valamely gyantatartalmú fához dör- 
zsölőznekt mely szőrükbe tapadva, lapockáju
kon golyóálló pajzsot alkot. Majd ha a környék 
elcsendesült, felkeresik a nyilt területeket, 
például valami gazdasági táblát, főleg ten
gerit. Táplálékát tttrhálással szedi ki a föld
ből. Erre kitünően alkalmas ormányszerüen 
megnyúlt, lapos korongban végződő arcorra, 
s hogy turkálás közben a táplálékát biztosan 
megtalálja3 folyton szimatoló orrlikai is elől 
a korong közepén helyezkednek el.

Táplálékban nem válogatós. Étlapja vegyes, 
azaz úgy növényig mint állati anyagokból áll. 
Ezért zápfogainak rágólapja gumós. A mező- 
gazdasági táblákon valamennyi vad között 
a legnagyobb kárt okozza. Lelegeli a gabonáty 
kukoricát, hüvelyest s kitúrja a répát, bur
gonyát. Többet elpocsékol, mint amennyit 
megeszik. Turkálásával és taposásával is 
nagy károkat okoz. Kártétele az erdőben is 
nagy. ősszel a tölgy- és bükkmakkra járy 
felszaggatja a fiatal fák gyökerét3 ledörzsöli 
s agyarával meghasogatja kérgét; megeszi a 
csemeték hajtásait; télen a fiatal fenyőfák 
hóból kiálló vezér hajtásait harapdálja le. 
Kitúrja a szarvasgombát. Turkálás közben 
rovarra és azok álcáira és bábjaira talál, vala
mint férgekre, de megeszi az egerekety kígyót, 
gyikoty földön fészkelő madarak fiókáit és 
tojásait, a fiatal nyulat, sőt a dögöt is. Né
melyik valósággal ragadozóvá válik. Meg
támadja az őzgidát, szarvasborjút; felkutatja 
kicsurgó vére nyomán a megsebzett szarvast, 
őzet és dámvadat, leüti s zsákmányából be- 
lakmározik. Szükség esetén még saját malacait 
is megeszi. • . ,

November végén kezdődik búgasuk idő
szaka. Ilyenkor a remeteéletet élő vadkanok 
felkeresik a kondát. Elűzik a gyengébb 
kanokaty az erősebbek pedig összemérik erejü
ket. Viaskodás közben rettenetes csapásokat 
mérnek egymásra félelmetes agyaraikkal de 
agyaraikkal és kemény koponyájukkal ügyesen 
védik ki a csapásokat. Ha egyforma erejük 
miatt a küzdelem eldöntetlen mar ady kény- 

í telen-kelletlen megtűrik egymást. A szerelmes 
vadkan nem valami gyöngéden teszi a szépet 

* párjának, orrával ugyanis folyton döfködi azt, 
\ sőt néha még meg is harapja tarkóját. A z  

emse azonbah Örömmel fogadja a hódolat e 
furcsa jeleit. 4— 5 hétig tartó búgás után a 
koca március végére 4— 12-t malacozik, 
gazzaly mohával kibélelt, az erdő sűrűjében 
elrejtett vackában. A kis csíkos malacok igen 
kedveSy bohókás állatok. Nincs bennük semmi 
az öregek lomhaságából és szilaj ingerlékeny
ségéből. Ezernyi csínyen törik fejecskéjüket, 
majd összerój}ennek, majd széjjelrebbenneky 
örökké izegnek-mozognak. Anyjuk rettenhe- 
tetlen bátorsággal védelmezi őket ellenségeik
kel szemben.

Ellenségei a hiúz, a farkas és a róka, de 
ezek csak a kondából elmaradt süldőt vagy 
malacot támadhatják meg. De legnagyobb 
ellenségük az ember, mely állandóan irtja, 
vadászati tilalom nem lévén rájuk. Támadá
sainál igen félelmetes fegyvere a vadkannak 
az agyara. A  szemfogai ugyanis fölfelé gör
bülnek s az alsó- és felsőállkapocsban lévők 
egymáshoz súrlódva, élesre Jenődnek. Kacor- 
szerüen görbült agyarát ellenfele teste alá 
feszíti, s azt fölfelé, majd hátrahúzva, csontig 
hatoló mély sebet ejt, vagy pedig a hasfalat 
felszakítva, belét ontja. A z emse sem kevésbbé 
veszélyes, bár erősen fejlett agyarai nincsenek, 
de fogainak harapásával rettenetes sebeket 
tud ejteni.

Vadászata mindenkor a férfias erő, bátor
ság és lélekjelenlét próbaköve volt. A  felingerelt 
vadkan eszeveszett dühhel támad. Félelmetes 
gyorsasággal, fújva, agyarait csattogtatva 
ront ellenfelének. Ha az ember utolsó percben 
félreugrik hirtelen egy fa mögé, elkerülheti 
a vadkan rohamát. Ha ez nem sikerül, úgy 
a rettenetes agyarak felkoncolják. Ezt bizo
nyítja Zrínyi Miklós gyászos kimenetelű vad
kanvadászata. 1664 november 18-án Csák
tornyán tartott vadászat alkalmával egy 
megsebzett vadkan keresésére indult a ná
dasba. Rátalálva, két lövést adott le rá. 
Miután lövése nem sikerült, vadászkésével 
próbálta kivédeni a vadkan támadását. 
A  vadkan rohamát azonban nem tudta föl
tartani, az agyaraival fölhasította mellét és 
percek alatt végzett vele.

Erdödy bán drávamenti birtokának mo
csaras sűrűségeiben rengeteg dúvad húzódott 
meg. Még Erdélyből is eljöttek a híres dráva
menti vaddisznóvadászatokra. A  vadászok 
csoportban indultak egy-egy kisebb konda 
vagy magányos remete ellen. Minden vadász 
mellé 2— 3 fegyverhordozó is volt osztva, 
kik töltötték is a nehéz lőfegyvereket. Minden 
vadász tőrrel és vadászkéssel is fel volt fegy
verezve. A  vaddisznótőr egy 30 cm hosszú, 
8 cm-es horoggal ellátott dárdakés volt. 
A  vadász úgy állt szembe a disznóval, hogy 
a tőr nyelét jobbkezével derekához szorította, 
balkezével pedig a tőr hegyét a vad szügy ének 
irányította. A rohamozó vad oly hevesen 
támadt, hogy a tőr mellébe fx'tródott. Eszter- 
házyéknak óriási vadkan nyomára sikerült 
bukkaniok. A hajtók felverték s az egyik 
vadász egyszerre alig 20 lépésről látta szembe
jönni a vadot. Óriási nagyságú állat volt s 
tajtékot fújva, sortéit felborzolva s agyarait 
csattogtatva rontott ellenfele felé. A  vadász 
biztos lövést akarván elérni, egész közeire 
bevárta $ csak mikor vagy 10 lépésre volt tőle 
a kan, akkor sütötte el fegyverét. Azonban 
a golyó nem találta halálosan a fenevadat, 
sőt a lövés okozta fájdalom felbőszítette azt 
s most a vadkan ádáz dühhel rohant rá, 
ö  elhajította puskáját s rövid vadászkését
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kihúzva, hatalmas vágást mért a vadkan 
koponyájára. A  vágás'csupán a vadkan egyik 
agyarát érte s a késpenge szikrát hányva 
eltörött, letörvén az agyar végét is. A  hatal
mas ütés egy pillanatra megingatta a feldühö
dött állatot. Pár pillanatig farkasszemet 
néztek az ellenfelek. Ezalatt ideje volt a 
vadásznak is előrántani tőrét s mikor a kan 
újabb támadást intézett ellene, azzal szúrta 
szügy be. Ebben a pillanatban a kísérők is 
odarohantak s gerelyeikkel leszúrták a földet 
túró vadat, amelynek még akkor is volt annyi 
ereje, hogy az egyik vigyázatlanul lépő kísérő 
lábszárán csontig hatoló sebet szakított.

Nem kevésbbé érdekes Blaskovics György 
sötétvölgyi vadászkalandja sem. A  hajtók 
kora reggel kinyomoztak egy vén remetét. 
Délelőtt io  órakor megindultak a hajtók öt 
kopóval a gerinc felé. Blaskovics megáll a 
kijelölt helyen. Semmi nesz a várakozásteli 
csendben. Egyszerre csak felhangzik a vezér
kopó mély ugatása; majd nemsokára az előtte 
lévő mély katlanból felhallatszik az öt kutya 
dühös csáholása. Megtalálták a vén remetét. 
Kis idő múlva éles vonítás hallik; egyik túl
mer ész kutya elvette büntetését. Nemsokára 
egy helyen hangzik a tompa ugatás; állóra 
ugatnak. Egyre nagyobb zajjal ront felé 
vad. Egyszer csak feltűnik a kan tajtékzó 
szájjal, vérbenforgó szemekkel, féktelen dühhel 
fergetegként rohamozva, agyara félelmetesen 
csillog a napsütésben. Blaskovics öt lépésre 
bevárja s ekkor hármat lő. Rögtön felbukik 
a vadkan. Még végvonaglásában is minden 
erejét összeszedve túrja a méteres havat. 
Ekkor a füle tövére megkapja a kegyelem
lövést. Majd feltűnnek az alaposan megszab
dalt kutyák; az egyik összeroncsolt hátulját 
húzza.

Két vadász lóháton, rövid karabéllyal és 
disznókéssel fegyverzetien indult vadászatra. 
A  vaddisznót az erdőből kihajtották a mezőre 
s arra vigyáztak, hogy vissza ne térhessen. 
Addig üldözték, míg a vadkan alaposan ki 
nem fáradt. Ekkor az egyikük elibe vágtatott 
és gyors ugrással levetette magát a földre. 
Bal térdére ereszkedvén, a disznókés marko
latát jobb térdéhez erősítette. A  dühtől el
vakult tajtékzó kan nekirohant. Ekkor térdén 
nyugvó tőrét hirtelen kinyújtván, mereven 
pengéjét a disznó torkába mélyeszti. Majd 
ismét kirántván, félreugrik a megtántorodott 
disznó elől. Ha a döfés jól volt irányozva, 
akkor az állat pár vonaglás után kimúlt, ha 
kissé félre lett irányozva, akkor a lován 
maradó odaérkezett és karabélyával lelőtte.

Vége-hossza nincs az izgalmasnál-izgal- 
masabb vadászkalandoknak. De egyszer mégis 
csak végük szakad, mert nagy kártétele miatt 
kimondták rá a halálos ítéletet. Sok országból 
már teljesen kiirtották.

Mikussay József tanár

A pompás illatú jácintot a törökök 
hozták magukkal hazánkba s ők hono
sították meg a budai basák virágkertjei
ben. Tőlünk került Bécsbe és Bécs köz
vetítésével Hollandiába, ahol a leg
szebbvirágú hagymákkal tenyésztik még 
ma is. A  jácint-kultúra központja 
Haarlem, ahol mintegy 10.000 kataszteri



hold területen tenyésztik 
és nemesítik a szebbnél-szebb 
egyszerű és telt-virágú jácin
tokat.

A  jácinthagymák beszerzé
sekor ügyeljünk arra, hogy 
kemények legyenek a hagymák. 
A  puha, összenyomható hagy
mák ugyanis betegek s ezzel 
az egészséges jácintokat is 
megfertőzhetjük.

A  természetes körülmények 
közt tavasszal virágzó növényt 
egy kis siettetéssel, ú. n. haj
tatással már télen virágzásra 
bírhatjuk, sőt egy kis ügyes
kedéssel korán virágzó hagy
mák már karácsonyra virágba 
szökhetnek.

A  hajtatást már szeptember 
elején meggyökereztetéssel kell 
kezdenünk. Homokkal kevert 
kertifólddel töltött cserepekbe 
dugjuk a hagymákat úgy, hogy 
a tetejük egy kicsit kiálljon. 
A  cserepeket ezután a kertben 
elvermeljük. Ügyelnünk kell 
arra, hogy a cserepek felett 
legalább 20 cm vastag, homo
kos földréteg legyen. A  fagy 
ellen ajánlatos még lombbal
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is befödni a vermet. Ha kertbe A  virágzó jácintokat hűvö- 
nem tudjuk elásni, ládába te- sebb, világos helyen kell tar
gyük, de alul, oldalt és felül tanunk s gyakran, bőségesen 
is földréteg takarja a csere- öntöznünk, 
peket. A  ládát hűvös helyi- Elvirágzás után néhányszor 
ségbe állítsuk s a földet* nyír- még megöntözzük a növényt, 
kosán tartsuk. December, ja- majd amikor levelei elszárad- 
nuár, vagy februárban —  a nak, a hagymát kiemeljük, 
szerint, hogy milyen korán megtisztítjuk s árnyékos he- 
virágzó hagymákat vettünk —  lyen megszáritjuk. A z egyszer 
kiemeljük a ládából, illetve már hajtatott hagymát több- 
verembŐl a cserepeket s át- szőr nem hajtathatjuk, ősszel 
rakjuk egy olyan ládába, ame- azonban szabad földbe ültet
őiknek aljára 10 cm vastag jük s ez tavasszal még virágba 
homokréteget szórtunk, a cse- borul.
repek közeit homokkal kitölt- A másik pompás tavaszi 
jük s a hagymákat 5 cm vas- virágunkat, a tulipánt szintén 
tagon homokkal fedjük be. A z a törököktől kaptuk, nevével 
egész ládát meleg szobába, együtt. A perzsa eredetű tull- 
kályha Közelébe állítjuk s na- bend szó azonos a török tur- 
ponként jól megöntözzük. Ek- bánnal, minthogy a virág 
kor indul meg a szár fejlődése, alakja hasonlít a török tur- 

Amikor a hajtások áttörtek bánhoz. A  budai basák kert- 
a felső homokrétegen, a csere- jéből került a „tullbend-virág" 
peket kiemeljük, fekete papír- a XVI. században Bécsbe s on- 
tölcsérrel lefedjük s meleg szó- nan Hollandiába, ahol a ne- 
bába állítjuk. íg y  maradnak mesített fajták és változatok 
10 napig. Ekkor a cserepeket százait állították elő. 
vizes cseréptálba, ablak köze- A  tulipánhagymák hajta- 
lébe helyezzük, ahol a leve- tása és gondozása a jácintéval 
lek és a fejlődő virágzat meg- megegyezik, 
színesedik. H. A ,



A z erek lefutását az anatómiai készítmé
nyekben kék színű folyadék befecskendezé
sével teszik szemlélhetővé. Erre a célra 
akárcsak régen, ma is a bcrlinikék néven 
ismert, szép mélykék színű vegyület sóska
savas oldatát választják. Ennek színe az 
áttetsző érfalakon átüt és így azok a meg
szokott kék színben tűnnek elő.

A  jótett jutalma
Ehrlich Pá^ a kiváló orvostanár, Koch 

Róbert munkatársa, aki az 1908. évi orvosi 
Nobel-díjat Mecsnyikov-va\ (1. Élet és .Tu
domány, II. évf. 19. o. együtt kapta meg, 
egyízben élő házinyúllal kísérletezett. Mivel 
nem akarta az állatot megölni, á mérgező 
hatású, oldható berlinikék helyett vízben 
oldott metilénkéket használt. Nemsokára 
meglepődve tapasztalta, hogy a nyulacska 
fül-viszcrébe juttatott és onnan a vér
áramba került színesanyag az idegvégződé
sekbe vándorol, ahol megkötődik, rögzítődik. 
A jelenségnek csak egy magyarázata van. 
Ez pedig az, hogy a metilénkék a szervezet 
összes szövetei közül egyedül az idegszöve
tekhez vonzódik. E nagyjelentőségű észlelet 
birtokában Ehrlich a következőképpen okos
kodott : Minden olyan kísérlet, amelyet 
eddig baktériumölő anyagoknak a vérbe 
vitelével végeztek, azért maradt sikertelen, 
mert ezek a szerek sejtmérgek. Másszóval

nem csak a baktérium sejtjéhez, hanem a 
szervezet sejtjeihez is hozzákapcsolódnak. 
Természetes tehát, hogy amíg a baktériumo
kat megölik, a test szöveteit is elpusztítják. 
Ezáltal pedig az állat, vagy az ember halálát 
okozzák. A  metilénkék példamutatása sze
rint azonban vannak olyan vegyületek és 
még hozzá a kátrány fest ékek között, —  
amelyeknek a metilénkék is egyik tagja —  
amelyek csak bizonyos sejtcsoportokhöz 
rögzítődnek. Olyan festékeket kell tehát 
keresni, amely csak a kórokozó apró
szervezetekhez tapad hozzá, színezi, majd 
megöli őket.

íme, Ehrlich-ct jószíwcl végzett kísér
lete nagyjelentőségű felismeréshez, a kémor 
terápia alapelvéhez vezette.

A  vegyszeres gyógymód
é

Ehrlich lángeszű gondolata mindmáig 
csak annyiban módosult, hogy nem ragasz
kodunk már ahhoz, hogy a gyógyanyag 
színes, tehát .„festék** legyen. Lehet az 
színtelen is. De azzal az Ehrlich által meg
kívánt legfőbb sajátsággal, hogy csak a 
kórokozó sejtjéhez vonzódik, rendelkeznie 
kell. A z egyik legfontosabb korszerű gyógy
mód, a kemoterápia, vagyis a vegyszerekkel 
végzett gyógyítás alapelve ebben a feltételben 
van lefektetve.

A  laboratóriumok hősei
Ehrlich korának vegyészei felkarolták 

a nagyszabású gondolatot és készséggel 
álltak a tudós kutató mellé. Híven megvaló
sították elképzeléseit és tömegével készí
tették az újabb vegyületeket. Ezeket az 
intézetébe hamarosan százával érkező ké
szítményeket Ehrlich tripanozómákkal fertő
zött egerein sorra kipróbálta. A z első szer, 
amelynek hatására ezek az ostorszerü vég
lények egérkéinek véréből kipusztultak, a

Kontrasztanyaggal töltött voscérrauOszer röntgenképe



A vese átmetszeto

mintegy ötszázadik kátrányfesték, a tripán- 
veres volt. Ekkor 1903-t írtak. Ezt az esz
tendőt méltán tekinthetjük a kémoterápia 
születési évének. Haspnló gyógyhatású ve- 
gyületek ma már nagy számban ismeretesek.

Koch Róbert-nek, a gümÖ-bacillus felfe
dezőjének, Ehrlich tanítómesterének többi 
munkatársa most már Ehrlich nyomdokaiba 
lépett. Hamarosan mintegy 2000 újabb 
kátrányfestéket vizsgáltak meg. Az ered
mény a meleg égöv rettegett betegségének, 
az álomkór gyógyszerének felfedezése volt. 
Sajátságos véletlen, hogy ez a szer éppen 
színtelen, vagyis nem „festék". És e 
csodás anyag segítségével csakhamar a 
négerek tízezrei szabadultak meg az őket 
eladdig halálra gyötrő betegségtől.

Nobel-díjas Domagk professzor és munka
társai foglalkoztak. Első bevált szerük, 
az 1935-ben forgalomba hozott prontozil, 
még piros színű vegyület. A gyomron át 
felszívódva főtömegében a vizelettel, kisebb 
részében az izzadsággal-verejtékkel távozik 
és ezeket pirosra színezi. Az ezt szinte 
azonnal nyomon követő még hatékonyabb 
vegyület, a para amino benzol szulfamid 
orvosi neve prontalbin. Ez is színtelen.
A még újabb készítményeknek pedig se 
szeri, se száma. A szulfamidokat belsőleg 
tabletták, befecskendezésre injekciók, lég- , 
újabban pedig külsőleg is, a sebkezclésnél 
hintőpor alakjában, egyaránt óriási mennyi
ségben fogyasztják.

Gyógyitó kátrányfestékek

Ehrlich mctilénkékje egyébként maga 
is nevezetes gyógyszer. Fájdalomcsillapí
tásra mind szájon át bevéve, mind injek
cióban egyformán használták. Másik fontos 
alkalmazása a tüdőgyulladásnál volt. Erről 
a helyről a szulfamidok, legújabban pedig, 
miként tudjuk, a penicillin szorították ki. 
Befecskendezésével annak idején sokszor 
sikerül a beteget a veszedelmes időszakon 
átsegíteni. Ma is jó szolgálatot tesz a 
világítógáz mérgezetteknél. Hatására a tüne
tek gyorsan megszűnnek. Malária és karci- 
nóma gyógyítására is jól bevált.

Két másik, régebben fertőtlenítésre hasz
nált kátrányfesték a metilibolya és a sárga- 
színű auramin. A  szemorvosok az előbbit 
kek-pioktanin, az utóbbit sárga-pioktanin 
néven ismerték. A sebészek pedig rossz
indulatú szövetburjánzások megelőzésére 
használták Őket.

A tripaflavin, egy sárga akridinfesték, 
napjaink kiváló fertőtlenítőszere. Angliában • 
akroflavinnak mondják. Tablettázva pan- 
flavin néven árusítják.

Érdekes sárgaszínű vegyület még a rop
pant bonyolult kémiai nevű vesztin is.
A húgyutak és szervek megbetegedéseinél 
a szájon át bevéve és a vesékben kiválasz
tódva énékes fertőtlenítő hatást fejt ki. * 
Mivel a szervezet nem roncsolja el, a vize
letet erős narancspirosra színezi.

A híres-neves szulfamidok
korunk egyik legfontosabb gyógyszercso
portját alkotják. Ismertebb magyar készít
mények : a deszeptil, ultraszeptil, szulfa- 
piridin, stb. Mindezek fontos gyógyanyagai 
sofkéle, baktériumok okozta fertőző beteg
ségnek. Ilyenek az orbánc, a tüdőgyulladás, 
a kankó, járványos agyhártyagyulladás, stb. 
Hozzájuk is a kátrányfestékeken, még pedig 
az úgynevezett azofestékeken keresztül veze
tett az út. Ezek vizsgálatával az ugyancsak

A természet útmutatása
Befejezésül még két növényi, tehát ter

mészetes eredetű sárga festéket említünk. 
Ezeket a citromban és a paprikában a 
C-vitamin kíséretében találjuk. Egyikük 
az eriodiktin, a másik a heszperidin. Mind
kettő vérzékenységet gátló szer. Ezek azért 
jelentősek, mert szerkezetüket megvizsgálva 
mintául szolgálhatnak hasonló, vagy még 
erősebb hatású mesterséges vegyületek fel
építésénél, szintetizálásánál.

1038



A  kontrasztanyagok
Abból a körülményből, hogy a vesén 

át kiválasztódó gyógyszernek ebben a 
szervben átmenetileg időznie kell, néme
lyik színesanyagnak nagyon fontos más- 
természetű alkalmazása adódik. Ugyanis 
felhasználható arra, hogy a Röntgen-suga
raknak útját állja és ekként a vesét a Röntgen
átvilágítás vagy felvétel alkalmára árnyék
ként láthatóvá tegye. Ehhez elegendő a 
vegyületbe egy olyan alkatrészt, vagyis 
építő-elemet bevinni, így például jódot, 
amely a Röntgen-sugarakat erősen elnyeli. 
Ekképpen az ezzel a szerrel átjárt szerv 
sugárzást elnyelő képessége megnő és a

megfigyelő ernyőre, vagy a fényérző 
filmre árnyékot fog vetni. Ilyenformán a 
szerv jól megfigyelhet övé lesz. A z ilyen 
hatású vegyületeket kontrasztanyagnak ne
vezzük.

A  kátrányfestékek megismerése hatalmas 
gyáriparnak vetette meg az alapját. Egyben 
lehetővé tette, hogy az egyik készítmény 
a metilénkék, Ehrlich kezében, a kémo
terápia kiinduló anyagává váljék. így esett 
meg,’ hogy ma szerte a világban a vegyi 
gyárak százai ontják a szebbnél-szebb 
kátrányfestékeket és a jobbnál-jobb gyógy
szereket.

dr. Baskai Ernő

A MAGYAR
TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 8 4 8 — 49 s z á z é v e s  f o r d u ló já n a k  m e g ü n n e p lé s é r e  a  k ö v e tk e z ő

I .  A  társadalmi osztályok részvétele a magyar szellemi élet fejlő
désében a francia forradalomtól 1849-ig. —  A z e lső  ju ta lo m
2 .5 0 0 . —  F t ,  a  m á s o c ik  1 .5 0 0 .—  F t .

I I .  A magyar társadalom története a X I X .  század derekán. —  A z 
e lső  j ;  t a lo m  3 .0 0 0 .—  F t ,  a  m á s o d ik  1 .5 0 0 .—  F t .

I I I .  Társadalom és iskola a X I X . század első felében . —  E ls ő  j u t a 
lo m  2 .0 0 0 .—  F t ,  a  m á s o d ik  1 .5 0 0 .—  F t .

A  p á l y á z a t r a  k é s z ü lő  m ü v e k b ő l  a z  e g é sz  m ű  t e r v e  
s e g y  k id o lg o z o t t  f e je z e t  n y ú j t a n d ó  t e  1948  jú l iu s  
1 -ig  a  M a g y a r  T u d .  A k a d é m ia  f ő t i t k á r i  h iv a ta lá h o z .

IV . P Á L Y Á Z A T  e g y e t e m i  h a l l g a t ó k  s z á m á r a .
A z egyetemi ifjúság szerepe a X I X .  század magyar politikai, 
társadalmi és szellemi mozgalmaiban. —  A z  e lső  j u t a lo m
1 .5 0 0 . —  F t ,  a  m á s o d ik  1 .0 0 0 .—  F t ,  a  h a r m a d ik  7 0 0 .—  F t .  
( T e r je d e lm e  120  g é p e l t  o ld a l . )  B e n y ú j t a n d ó  1948  m á ju s  1 -ig .
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A

tatható a betegség kórokozója. 
Ha azt egy majom szerveze
tébe fecskendezik, az meg
kapja a bénulást. A bénulásos 
betegek tehát környezetük le
vegőjét megfertőzhetik. A  le
vegőbe került kórokozók az
után belélegzés útján az orr- 
járatokba rakódnak le. Itt el
szaporodnak, azután az orr 
nyálkahártyáján és a szagló- 
ideg elágazásán keresztül az 
agyhártyáig jutnak fel. Végül 
pedig egészen a gerincagyig 
érnek el.

A  fertőzés fentebb ismerte
tett közvetlen formája szeren
csére nem fordul gyakran elő. 
(ioo esetből mindössze 2 eset
ben terjed a bénulás ilyen 
formában.) A közvetlen fer
tőzésen kívül elterjed a gyer
mekbénulás közvetett úton is. 
Mivel járványszerűen igen

A gyermekbénulás 
fertőzésének rttjn

gyermekbénulás járvány
szerűen ezidáig csak Ameriká
ban öltött nagyobb méreteket, 
ott is főleg az elmúlt esztendők 
folyamán. Európában kevés 
áldozatot szedett, s elszórt 
előfordulása csupán a nyári 
hónapokra korlátozódott. Az 
i947-e8 év során azonban 
Angliában, Ausztriában és Ber
lin városában meglepő magas 
számban észleltek gyermekbé- 
nulásos megbetegedést. Hazánk 
területéről is futottak be ilyen 
jelentések az elmúlt nyár folya
mán. Szerencsére az idei meg
betegedések nálunk aránylag 
enyhe lefolyásúak voltak. Min
denesetre: komoly figyelmezte
tésül kell, hogy szolgáljanak a 
jövőre vonatkozóan. Ilyen ér
telmű tájékoztatást kívánnak 
szolgálni az alábbi sorok is.

A  „poliomyelitis" ( =  a 
gerincvelő szürke szarvainak 
gyulladása) a „gyermekpara- 
lízis“  néven vált ismertté és 
rettegetté. Orvosi szakkörök
ben Heine— Medin-féle be
tegségnek is szokás nevezni. 
(Heine nevű orvos fedezte fel 
ugyanis ezt a betegséget 1840- 
ben, Medin pedig elsőnek álla
pította meg járványos jellegét.)

BIRKÓZÁS 
A BÉNULÁSSAL

A z első tünetek
Nyár végén vagyunk. . .  A 

gyermekek vidáman játszanak, 
strandolnak. Élvezik a gondta
lan vakációt. Egyikük hirtelen 
fejfájásról panaszkodik. Fej
görcse egyre erősebb. Hányni 
kezd. Láza van. Végtag- és 
ágyékfájások gyötrik. Orvost 
hívnak. A z orvos —  a tünetek 
alapján méltán —  agyhártya
gyulladásra gyanakszik. A be
teg azonban másnap nem bírja 
mozgatni az egyik karját, majd 
féllábát,később keze-lába meg
bénul. A  láz, a görcsök, a 
hányás elmaradnak ugyan 
nemsokára, de a virgonc, élet
erős gyermekből néhány nap 
alatt magatehetetlen béna lett.

Hogy terjed a gyermekbénulás ?
Megállapították, hogy a be

tegek orrváladékában kimu

gyakran folyópart mentén, für
dőhelyeken tör ki, arra a követ
keztetésre jutottak, a víz egyik 
terjesztője a kórokozóknak. 
Ezért szokták járvány esetén 
a fiatalokat eltiltani a fürdő
helyek látogatásától 8 ezért 
kell ilyenkor felforralva hasz
nálni az ivóvizet. Bár bizo
nyíték e tekintetben még nem 
áU rendelkezésre, a valószínű
ség fennforog, és e szörnyű 
betegség terjedésének megaka
dályozására egy lehetőséget 
sem szabad elmulasztani —  
ha még oly feleslegesnek lát
szik is I Sokkal veszedelmesebb 
a víznél az ú. n. „bacillus- 
gazdák" esete. Ezek ugyanis 
—  szervezetükben rejlő, al
kati okoknál fogva —  maguk 
nem betegednek meg a ben
nük vígan tenyésző kóroko
zóktól, másokat azonban, kik 
kevésbbé ellenálló szerveze-
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tűek, könnyen és mit'sem sejt
ve megfertőznek. Gyakorla
tilag ezek ellen nincs védeke
zés —  egyelőre legalább is.

Lappangási idő
A  lappangási idő tartama 

még nincs pontosan megálla
pítva. Két tény azonban már 
b iztos:

z. Ha egy családban valaki 
gyermekbénulásban megbeteg
szik, két héten belül elválik: 
megkapja-e más is a család
ból. Ha ugyanis két héten 
belül újabb megbetegedés nem 
történt, ott már gyermekbé
nulás nem fog előfordulni.

2. A betegség kiörése után 
30 nappal már a beteg orr
váladéka nem tartalmaz kór
okozókat. Fenti két tapaszta
lati tényből adódik az a gya
korlat, hogy a betegeket, vagy 
a fertőzésre gyanúsakat leg
alább 15 és legfeljebb 30 
napra kell elkülöníteni. Ez a 
módszer még idáig mindig jól 
bevált.

A  betegség kifejlődése
Tudjuk, hogy az izmokat 

közvetlenül a gerincagy elülső 
nyúlványának idegsejtjei moz
gatják. Ha mármost a gyer
mekbénulás kórokozói a fen
tebb ismertetett úton eljutnak 
az idegrendszer központjába, 
itt ép a mozgató idegek meg
bénítására vetik rá magukat. 
A megtámadt sejtek száma 
igen különböző, néha egészen 
kevés. Ennek következtében a 
bénulás nem egyszer csak egy
két izmot érint. Súlyosabb 
esetben egész végtagok, ső t: 
valamennyi izom bénulása is 
bekövetkezhet. Ez utóbbi ter
mészetesen halált okoz. Sze
rencsére a halálos esetek szá
ma igen alacsony, általában 
8%-os.

A  betegség következményei
A z idegsejteknek különös 

tulajdonságuk van. Míg pél
dául más szövet sérülése ese
tén a hegedés, a gyógyulás

A kis lóbbadozó gyógyítása
MmaRszázszsa)

sejtszaporodás segítségével kö
vetkezik be, addig az idegsej
tek ilyenkor képtelenek szapo
rodni. Ezáltal pusztulásuk vég
leges kiesés a szervezet szá
mára. Ha tehát egy vagy több 
izom mozgató idegsejtje a kór
okozó támadása következtében 
megbénul, elhal: az az izom 
béna marad egész életen át. 
A z idegsejtek tehát nem pótol
hatók.

Van viszont a gyermek- 
bénulásnál egy érdekes jelen
ség : a betegek egy részénél 
—  kezdeti rosszullét után —• 
elég gyors javulás mutatkozik. 
Ennek oka az, hogy a megtá
madott idegsejtek közül nem 
mind pusztul is el. Tekintélyes 
részük néhánynapi használa- 
tonkívüli állapot után ismét 
működésbe lép. A kórokozó
val szemben ellenállónak, erő-

Korszerű »acéltüdő« végzi a mesterséges légzést



sebbnek bizonyult. Izommoz
gató szerepét újból el tudja 
látni, s a béna tagok mozogni 
kezdenek.

A z acéltüdő szerepe
^  Olyan eset is van azonban, 

amikor az izmoknak ez az át
meneti bénulása nem csupán 
„kellemetlen**, hanem halálos 
is lehet. A légzőizmok bénulá
sára gondolunk. Az ennek kö-̂  
vetkeztében beállott lassú, ful- 
ladásos halál annál is ször
nyűbb, mivel a légzöizmokat 
mozgató idegsejtek megbete
gedése legtöbbször csak köny-

* nyebb természetű. Néhány hét, 
sőt néhány nap is elég sokszor 
ahhoz, hogy a bénulás meg
szűnjék s a gyógyulás bekövet
kezzék. Ilyenformán sok száz 
beteg életét mentette meg az 
a rendkívüli jelentőségű talál
mány, melyet az orvosi tudo
mány „acélttidő** néven ismer 
és alkalmaz újabban.

Milyen is ez a készülék? 
Lényegében egy nagy, lég
mentesen zárható bura. Ebben 
végigfektetik a beteget, úgy 
hogy csak a feje marad ki 
belőle. Hatalmas szivattyúkkal 
légüressé teszik a teret a burá
ban. A légkörnyomás hatására 
ekkor a levegő az orron és a 
szájon keresztül beömlik a 
tüdőbe. A  mellkas ennek kö
vetkeztében kitágul, vagyis a 
beteg belélegzik légzőizmok 
nélkül. A  kilégzés egyszerűen 
a buraalatti légüres tér meg
szüntetése révén jön létre. Ezt 
a folyamatot percenként 18—  
20 alkalommal ismétlik meg 
—  vagyis ahányszor rendes 
körülmények közt lélegzeni 
szoktunk.

Ez után a néhány napig 
vagy hétig tartó, igazán „mes
terséges légzés** után a bete
get újra kell tanítani lélcg- 
zeni, azaz fokozatosan elvonni 
az acéltüdő segítségétől. Ez 
elég nehéz, kínos, de gyors 
folyamat szokott lenni.

Védekezhetünk-e a bénulás 
ellen?

Mondjuk ki mindjárt az 
igazságot: egyelőre még nem

ismeretes az az anyag vagy 
gyógyszer, mely olyan alapo
san elpusztítaná a gyermek- 
bénulás kórokozóit, mint pld. 
a nemrég felfedezett penicillin 
a geny keltő baktériumokat.

Marad tehát az a lehetőség, 
hogy a betegség terjedését és 
terjesztését igyekezünk a tő
lünk telhetőén megakadályoz
ni. Ennek előfeltételeként a 
bénulásos megbetegedés be
jelentését kötelezővé tették. 
Ezeknek elkülönítéséről fen
tebb, a lappangási idővel kap
csolatosan már volt szó. A 
betegek fertőzését tehát arány
lag könnyű elkerülni. Annál 
nehezebb azonban védekezni 
a „bacillushordozók** fertő
zése ellen. Egy-két módszert 
azonban az alábbiakban ismer
tetünk :

a) Említettük, hogy a fer
tőzés az orr nyálkahártyáján 
át történik elsősorban. Arm- 
strong eljárása abban áll, hogy 
áthatolhatatlanná teszi az orr- 
nyálkahártyát cscrsavoldat és 
timsó segítségével. Ez ugyan 
szaglóérzékünk átmeneti el- 
tompításával jár, de ez a né- 
hánynapos kellemetlen álla
pot esetleg komolyabb veszé
lyektől óv meg. Sajnos, hatása 
rövid ideig tartó, így gyakran 
kell járvány esetén ismétel
nünk.

b) Szérumokkal kísérletez
nek (főleg Petiit), de ezek 
még nincsenek teljesen kiérté
kelve. Egyes szervezetek gyó
gyításánál hatásosaknak bizo
nyultak. Általános érvényű 
eredményt azonban még nem 
értek el ezideig.

A  betegek kezelése

A  bénulás beállta előtt 
ugyanazokat a szérumokat le
het befecskendezni, melyeket 
járvány esetén megelőzésre 
használnak. Hatékonyságuk vi
tatható, mivel az egész szérum
kérdés a gyermekbénulás ese
tében még egyáltalán nem vég
legesen eldöntött. Minden
esetre : használatuk nem ártal
mas, de feltétlen hatásosságá
ról sem lehet szó. Egy alkal

mat se szalasszunk azonban el 
e veszedelmes betegség elleni 
küzdelemben.

Amikor már a bénulás jelei 
határozottan mutatkoznak, a 
szérumok és a megelőzést 
szolgáló orvosságok teljesen 
feleslegessé válnak. A z orvos 
szerepe ezután kizárólag arra 
korlátozódik, hogy a bénuló 
izmokat hozza működésbe ab
ban az esetben, ha azok moz
gató idegsejtjei nincsenek sú
lyosanmegtámadva. Ezért egy
felől heteken, sőt néha hóna
pokon át „jó kondícióban** 
kell tartani a megtámadott iz
mokat az esetleges gyógyulásig. 
Másfelől —  ha már javulás 
mutatkozik —  az izmokat újra 
„be kell idegzeni**, újra meg 
kell tanítani a szó szoros értel
mében működésükre. E kettős 
kezelés első fajtája abban áll, 
hogy a bénulás által előidézett 
vérkeringési zavart, az ennek 
következtében beálló zsibba
dást, kihűlést minden rendel
kezésre álló eszközzel (meleg 
fürdők, diatermiás kezelés) 
meg kell akadályozni.

A  gyógyítás második része: 
az izmok újra való beidegzése. 
Napjainkban főkép Lapieqne 
francia professzor módszere 
terjedt el. Ez a kezelés foko
zatos erősségű villamos áram
mal történik. A két gyógymód 
néha közvetlen egymásután ke
rül alkalmazásra, a szakorvos 
rendelkezéseinek megfelelően.

Két szempontot nem szabad 
mellőzni a kezelés folyamán 
—  s ez a két szempont nagyon 
is összefügg egymással: a
gyógyítás alatt nem kell saj
nálni az időt, és türelmesnek 
kell lenni a végletekig. A  gyó
gyulás itt ugyanis rendkívül 
lassú. A betegség által elhó
dított területet itt —  néha 
évekig tartó —  szívós harcban 
kell visszaszerezni „lépésről- 
lépésre**.

Türelem, szívósság, alapos
ság : ezek a gyermekbénulás 
sikeres gyógyításának titkai. 
Ezeket az erényeket kívánjuk 
a betegeknek és gyógyítóik
nak egyaránt nehéz feladatuk 
elvégzéséhez.



Amíg az ősember a mai 
emberig eljutott, évmilliók tel
tek el. Megváltozott az ember 
külseje, megváltoztak az élet
viszonyai, élelmezési és tár
sadalmi berendezkedése. A 
társadalomnélküli családi élet
ben élő ősembertől a mai 
közösségi emberig hosszú a 
fejlődés útja. A  kőkorszakbeli 
család, majd törzsember mind 
többet veszít egyéni szabad
ságából, hogy törzsi védelem
ben részesüljön. A z ókor és 
középkor nemese, polgára és 
jobbágya születésénél fogva 
osztálya által korlátozott sza- 
badságú volt és eme korlá
tozottság kifejezésre jut laká
sában is. A z ókor nemese és 
polgára belső udvar köré cso
portosítja lakóhelyiségeit, az 
épület kifelé zárt, a külvilág
gal csak a bejárati ajtó köti 
össze. Ez a kifelé gőgös zártság 
ma is megvan a mohamedán 
Kelet lakóházaiban. Az ókor 
városi és vidéki proletárja 
egészségtelen, levegőtlen, sok
szor többemeletes nyomor- 
kaszárnyákban élte le öröxn- 
telen életét. A  középkor nemes
embere várakban él. A lakás- 
kultúra az ókorhoz viszonyítva 
nagy hanyatlást mutat. A lakó- 
helyiségek aprók, levegőtlenek. 
Dominálnak a reprezentatív 
ebédlő- és fogadótermek. A  kö
zépkor polgárlakása a véde
lemre berendezdett város szűk 
területe miatt többemeletes el
rendezésben épült. Szűk ut

cákra nyíló kis ablakok és kis 
kamra-szerű lakószobák a jel
lemzők. A  nincstelen tömegek 
lakása még szűkösebb és leve
gőtlenebb. A z újkor lakása a 
természethez való visszatérés 
jegyében a napfényt és levegőt 
már nagyobb mértékben engedi 
be. A reprezentáció még min
dig fontosabb, mint a laká
lyosság. A lakás és lakberen
dezés még napjainkban is a 
vendégfogadás jegyében áll és 
a lakályosságtól vajmi távol 
esik. A legegyszerűbb ember 
álma ma is a fogadószoba, 
ebédlő és hálószobás lakás, 
a család élete pedig a konyhá
ban zajlik le. Minden kisem
ber álma a saját ház és kert. 
Budapest környéke tele van 
a dolgozó ember Anna lak, 
Margit lak stb. büszke felirású 
kis házaival, pedig az őszinte 
felírás a megkoplaltalak lett 
volna. Ezen legszerényebb vi

szonyoknak megfelelő kis ház 
megszokott alaprajzi elrende
zését az i. ábra jobboldali 
alaprajzamu tat ja. A z előszobán 
(i) át jutunk jobbra a konyhába 
(4), balra a tornácra, szemben 
a lakószobába (6), a konyha 
mellett' van a kamra (3), 
melyből a padlásfeljáró nyílik. 
Négytagú* családot feltételezve 
a szoba hálóhelyiség, míg a 
család tagjainak élete a kony
hában zajlik.

A  baloldalon látható kis 
alaprajz az előzővel megegyező 
alapterületen a négytagú csa
lád szükségleteit sokkal jobban 
elégíti ki. A z előszobából (1) 
bejutunk a konyhába (4) és 
a nappali szobába (5). A kony
hából nyílik az ebédlőfülke (8) 
és a kamra (3) a padlásfeljáró 
alatt. A z ebédlőfülke napköz
ben dolgozó. A  nappaliban 
egy fekvőhely van, a nappali 
mellett, attól függönnyel elvé-



lasztva két hálófülke (6) van, 
egyik a szülők, másik egy 
gyermek számára.

A 2. ábrán jobboldalt egy 
ú. n. kétszoba komfortos lakó
ház alaprajza. A z előszobából 
(i) nyílik a W C (2), nappali 
(5) és a konyha (4). A konyha 
mellett kamra (3) és fürdő
szoba (7). A nappaliból nyílik 
a hálószoba (6). A  baloldali 
alaprajzon azonos alapterü
leten a mai ember életszükség
leteit jobban kielégítő elren
dezés. A z előszobából lépünk

a nappaliba (5) és konyhába 
(4). A nappaliból jutunk a háló
fülkébe (6), fürdőszobába (7) 
és az ebédlőfülkébe (8), ame
lyet a konyhától függöny vá
laszt el.

A 3, ábra jobboldalán két 
szoba konyhás lakás, mellette 
háló és ebédlőfülkés elren
dezés, W C és zuhanyfülkével 
(9).

A  felsorolt és szembeállított 
néhány példa is világosan 
megmutatja a szokványos, régi 
alaprajzzal szemben a modern 
alaprajz előnyeit. Kényelem 
és lakályosság szempontjából 
az egyszobás lakás is egyen
értékű egy régies, illetve szo
kott alaprajzú elrendezésű há
romszobás lakással. A  ház 
építési, fenntartási, takarítási 
és fűtési költségei modem 
alaprajz esetén sokkal alacso
nyabbak, miután a helyiségek 
gazdaságos méretezése és hasz
nálatuknak megfelelő kapcso
lásuk révén kisebb terület 
a szükségleteket tökéletesen 
kielégíti.

A 4. ábra sorházalaprajz. 
A sorházépités lehetővé teszi 
a felszerelési tárgyak, ajtók, 
ablakok és berendezési tárgyak, 
sőt bútorok szabványos kivitel
ben való gyári tömeggyártását, 
sőt a falak, padozatok, mennye
zet és tetőszerkezet is előgyárt
ható, ami a tömeggyártás révén 
az építési költségek nagyarányú 
csökkentését teszi lehetővé. 
Miután egy - egy lakásegység 
szélessége 8—10 méter, a telkek 
mélysége 50 méter, tehát a

telektömbök mérete 100 x 300 
méter lehet, ami a közlekedési 
útvonalak és közművek épí
tésének olcsóbbítását eredmé
nyezi. Ilyszerű telepítés cél- 
jaira alkalmas területek Buda
pest peremén közlekedési vona
lak közelében találhatók és erre 
a célra biztosítandók is volná
nak, hogy a dolgozó tömegek 
egészséges kertes lakásokba 
kerüljenek a városmag leve
gőtlen és elavult, egészségtelen 
és kényelmetlen bérkaszárnyái
ból. Ily lakások ezrei építhetők 
fel rövid idő alatt és sokezer 
család juthat egészséges, ké
nyelmes otthonhoz olcsó lak- 
bértörlesztéses kölcsön segé
lyével.

A megadott alaprajzi példák 
nem kész receptek, csak alap
rajzi megoldások, melyeknél 
jobbak készíthetők. A  legegy
szerűbb, legkisebb lakás alap
rajza is testre szabandó. A sab- 
lónos, át nem gondolt alaprajz 
olyan, mint az áruházi öltöny, 
mely nem simul a testre.
A  mérték szerint készített 
ruha testre öntött és első 
beöltözéskor otthonos. Ha ez 
áll a ruhára, mennyivel inkább  ̂
áll ez a lakásra. A lakás alap
rajza és berendezése akkor jó 
és megfelelő, ha abban a család 
otthonosan érzi magát. A  jó 
tervező megfigyeli a család 
életét, mértéket vesz róla és 
kiszabja a megfelelő lakást, 
illetve a család körülményeinek 
és szükségletének legjobb el
rendezést valósítja meg.

Csát Géza
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s-a  fakopács vagy tarka
Rigó nagyságú,.Igen szorgalma 
san vizsgálgatja a  fák kérgét, az 

1 ott meghúzódó rovarokat, álcá
kat és petéket keresve. H e ly t ’ 
télén az a nézet, hogy az ép iák 
kérgét is levagdosnák vésöalaku 
csőrükkel; csak az odvas fát 

kopácsolja.

A  nagy természet háztartása 
voltaképpen nem ismer hasz
nos és káros állatot. A  termé
szetben minden állat létének 
megvan a maga különleges 
célja. A  hasznosság és kárté
konyság szerinti megkülönböz
tetés tehát csak az ember önző 
érdeke szempontjából állhat 
meg. A  természetben a létért 
való küzdelem és a fajok, sőt 
gyakran az egyének örök harca 
folyik. Ebben az állandó küz
delemben az élőlények vagy 
barátságos együttműködésre,

egymás kölcsönös támogatá
sára egyesülnek, vagy pedig 
mint ádáz ellenségek állanak 
egymással szemben. A z ember 
is, mint a természet nagy élet- 
közösségének egy tagja, állan
dóan küzd a maga családja, 
nemzete, általában fajtája fenn
maradásáért, javáért. E küz
delmeiben az állatvilágban 
azonban nemcsak ellenségek
kel találja szemben magát, 
hanem számos segítőtársra is 
akad. Emberi szempontból az 
ilyen állatokat lehet hasznosak
nak nevezni. Káros pedig min
den olyan állat, amely az em
ber életlehetőségeit megnehe
zíti, egészségét vagy életét ve
szélyezteti.

így  vagyunk a madárvilág
gal is. A  természetben nin
csen sem káros, sem hasznos 
madár, csak szükséges van. 
Arra szükséges, hogy elvé
gezze a természet háztartásá
ban azt a munkát, melyet más 
helyette el sem végezhetne. 
Károssá és hasznossá csak az 
emberi munkával kapcsolat
ban válik a madár, amikor 
az ember beleavatkozik a ter
mészet rendjébe, és feltöri a 
gyepet, és beveti oly maggal,

A szántó-vető és n madár. Amint 
az ekevas bclcbasit a földbe és 
szép sorban fordítja a rögöt, a 
varjú, a csóka, de még a tolvaj 
szarka is az eke nyomán halad: 
okosságtól fénylő szemmel kí- 
lcsik a csimazt, a kukacot és 
megtöltik begyüket a szántó- 
vető legnagyobb ellenségeivel, a 

kártékony bogársággal.

amely a madár részére is táp
lálék. Vagy kertet, gyümöl
csöst, szőlőt telepít és ezzel 
érdekévé válik, hogy ezek ter
mését megvédje a hivatlan ven
dégektől, ezek között, a mada
raktól is. Viszont megszámlál
hatatlan kincs az, amit a cine
gék (2. kép), a poszáták (3. 
kép), a légykapók (4. kép) és 
mások pihenést alig ismerő 
szorgalma a gazdának jövedel
mez. Mert amíg a legszeme- 
sebb és legszorgalmasabb gaz
da is csak nagyjából szedheti 
le a már nagyonis szemetszúró 
hernyófészket, addig a hasz
nos madarak raja függögetve, 
bujkálva, kopácsolva, kapdos- 
va irtja mindazt a kártékony 
hernyót, petét és rovart, amit 
az ember meg sem láthat, ami
hez hozzá sem férhet.

Egy-két számbeli adat mél
tán csodálatba ejthet bennün
ket : A  piciny királykamadár
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A királyka és a kék cinke, a  
királyka még az ökörszemnél is 
kisebb testű, de bolyhosabb tollú 
madárka. Leginkább a (enyve
sek őre és kertésze. Sokszor a 
cinegékkel egy rajban dolgozik. 
A  kék cinke fészket szűk nyílású 
íaodvakba rakja. Legékesebb és 
leghasznosabb madaraink egyike 
Fáradhatatlan munkása az erdő
nek, kertnek, gyümölcsösnek. 
Milliókra rúg az egy-két cinege
család által elpusztított káros

A sármány, verébnagyságú, de 
hosszabb; a hím hasa és feje- 
teteje aranysárga; innen a neve. 
Kertek, bokrosok és erdőszélek 
lakója. A  rovarok és hernyókon 
kívül télen a hóból kiálló kórók, 
gyomok magvait is szedegeti. 
Tehát kettősen is használ a gaz

dának.

A pipiske vagy búbospaeaírta.
Tollazata teljesen megegyezik a 
rög színével. Fészkét is a főidre 
rakja. Fiait mindenféle bogár- 
sággal tömi, de a gyommagva
kat is szedegeti. Télen a falu 
meg a város utcáin, szemét

dombján keresi falatjait.

P
bogáraiig száma.

A poszáta. Kisebb a verébnél -és 
sokkal finomabb alkotású kis 
madár. Szereti az ember házá
nak környékét, kertjét, udvarát, 

főleg, ha bokros.

A

%

5
füs® iccske. Minden ember 

ismeri,;|nért fészkét az eresz alá 
épiti éji egész élete az ember 
szeme előtt folyik le. Tavaszkor 
régi fészkéhez tér vissza és a 
költés idején a fecskepár fel
váltva izorgoskodik a kicsinyek 
etetésében. Fészke félcsésze ala
kú, nyltottöblü. A  fecskét ná
lunk még a legvásottabb gyerek 
is megkíméli, de a déli népek 
százezrével fogdossák össze és 

megeszik.

(2. kép) egy éven át három
milliónál is több rovart emészt 
föl mindenféle állapotban: hol 
mint petét, hol mint álcát és 
bábot, hol mint kifejlett ro
vart, melyek mindegyike, ha 
szaporodáshoz jutna, megint 
töméntelen utódot hozna lőre. 
A  kék cinege (2. kép) nem is 
sokkal nagyobb a királykánál, 
mégis évente hat és félmillió 
rovart pusztít el. Ha tekin
tetbe vesszük, hogy egy cinege 
évente 12— 16 fiókát nevel fel, 
könnyen kiszámíthatjuk, hogy 
egyetlen cinege-család százmil
liónál is több rovart pusztít el, 
vagyis ennyinek kártételétől 
óvja meg a kertet, az erdőt. 
A  rovarok világáról tudnunk 
kell, hogy óriási hatalmat jelen
tenek és ott, ahol a tudatlan
ság irtja vagy csökkenti a 
rovarokat pusztító madarakat 
és egyéb állatokat (vakondok, 
sündisznó, cickány, denevér), 
a rovarkár évente, pénzben 
kifejezve százmilliókra rúg. 
Gondoljunk csak a fillokszé- 
rára, erre a puszta szemmel 
alig látható piciny rovarra, 
amely pár évtizeddel ezelőtt 
tönkretette hazánk leghíresebb 
szőlős vidékeit.

Tehát nem holmi szépleikek 
jámbor érzelgőssége követeli a 
madarak védelmet, hanem a leg
komolyabb mezőgazdasági érdek.

A  rétségek és a megmüvelet- 
len, gazdátlan területek ősi

idejében zengett Magyaror
szág a madarak énekétől, 
nyüzsgött tőlük a levegő, a 
vizek és erdők rengetege. Ám 
a rétek lecsapolásával belevá
gott az eke az ősföldbe és véget 
vetett igen sok madártanyá
nak. Hogy szép, tiszta vetés
táblákat nyerjenek, kivágták a 
legkisebb bokrot is, és evvel 
lassanként elvonták a leghasz
nosabb madaraktól a fészkelés- 
hez szükséges természetes le
hetőségeket. Nagy pusztítást 
végeztek hasznos madaraink 
között a madárkereskedők és a 
madártömők megbízottai is 
azzal, hogy hazánk gazdag 
madárvilágának minden faját 
tömegesen gyűjtötték, még a 
külföld részére is. Ma már 
szigorú mezőgazdasági törvé
nyek védik a hasznos mada
rainkat, de tehetetlenek va
gyunk a délvidéki népeknek, 
főleg az olaszoknak azon évente 
megismétlődő vandál szokásá
val szemben, hogy a költöző 
madarainkat és ezek leghasz- 
nosabbikát: a füsti fecskét 
(5. kép) tízezerszámra fogdos
sák össze a völgyeket elzáró 
óriási hálókkal, hogy olcsó hús
eledelhez juthassanak. Ezért 
várja tavaszrakelve sok helyen 
hiába vissza a ház népe kedves 
barátját, az ereszalatti üres 
fészek lakóját: mén régen fel
falták a szívtelen, kapzsi népek.

Annál inkább mindent el

A kakuk. Gerle 
nyúlánk, hosszúf&rkú fflotá'W. 
Tápláléka m indenbe ktotékoiV 
rovar és hernyó p  A»saaiáf\le* 
rontja az a szokásúJhögy tojá
sait nálánál kisebb Hasznos ma
darak fészkébe rakfaftés/a növe
kedő kakukfiókákwlŐKnr a gyen
gébb mostohatestvórciket. Télen 

• melegebb vidékre vonul.

A fakúszó és a csuszka. Az elsó 
az ökörszemnél is kisebb testű 
de farka és csőre hosszabb. Ügye
sen kúszik, mint a harkály és 
csőrével a fák legfinomabb repe
déseiből is kiszedegeti a bogar- 
ságot és ezek petéit. Az erdőnek, 

kertnek igen hasznos.

Az ökörszem. Egész Európának 
legkisebb madara. Nem is akkora, 
mint az ökör szeme, mindössze

A

Öt grammot nyom. A  legsűrűbb, 
legtüskésebb kökényesen is úgy 
átsurran,mint a legsebesebb egér.
Télen-nyáron kitart nálunk. Szor

galmas rovarpusztitó.

kell követnünk, hogy megvéd- 
jük és szaporítsuk az ég hasz
nos madarait. A  mellékelt raj
zokon bemutatjuk a zavartalan 
fészekrakásra alkalmat nyújtó 
költöházikók legegyszerűbb 
alakjait. A  különböző nagy
ságú madarak részére megfe
lelő méretek szerint készíten
dők egy-két arasz nagyságban. 
Ezeket vastag ágra vagy törzsre 
kell erősíteni, legjobb odasró
folni. Nagyon kívánatos, hogy 
a táblák között, messze a dűlő- 
utaktól nőtt kökény- és gala- 
gonyabokrokat ki ne vágjuk, 
hogy a hasznos poszáták és 
más énekes madarak fészkel
hessenek bennük.

De nem elegendő csak a 
fészkelésüket elősegíteni, ha
nem amikor a kegyetlen tél 
betemeti a földet hóval, a 
zúzmara pedig belepi a fák 
legvékonyabb ágacskáit is, a 
sík vizet meg vastag jégkéreg 
vonja be : az itt telelő hasznos 
madaraink etetéséről is gondos
kodnunk kell. Ilyenkor az 
éhező madárkák beszorulnak 
a szérűskert sövényére, innen 
lassanként az udvarokba és 
faluhosszat az útra, hogy va
lami silány eledelhez jussanak, 
és ne vegye meg őket a tél 
kemény hidege. A z okos gazda 
ilyenkor a ház végében, a szé- 
rűskertben, ahol valami csön
desebb hely van, melyre nem 
jár a majorság, sem az örökké

éhes, falánk malac, oda néha 
kitesz egy-egy érett felvágott, 
tököt, hogy a cinege hozzá
férhessen a magjához. Egy 
kis ocsú —  rostaalja —  is 
mindig akad, ezt is ki kell 
szórni valami hótól védett 
helyre, megpótolni egy pár 
marék törekkel a szénapadlás
ról, mert ebben sok a fűmag 
—  a szegény sármánynak (6. 
kép) és a pipiskének (7. kép) 
jó eledele. Egy kis kölest vagy 
kendermagot se sajnáljunk tő
lük, ha van : ezerszeresen meg
szolgálják l

Aki pedig nem restel egy 
kis fáradságot,készítsen madáV 
etetőt; Nem kell hozzá egyéb, 
mint egy pózna, néhány nap
raforgótányér, amiben még a 
magok benne vannak, és tete
jére szalmaernyő, az aljára 
pedig tövises gallyak, hogy a 
macskát távoltartsa. Ha a nap
raforgómag elfogyott, öntsük 
le a tányért olvasztott faggyú
val és hintsük be kendermag
gal. A napraforgó helyett desz
kát is alkalmazhatunk és erre 
szórhatjuk az eledelt. A  városi 
lakó az ablakpárkányon is 
teríthet az éhes vendégeknek, 
ezzel a haszon mellett még 
nagy lelki gyönyörűséget is 
szerezhet magának és a ház 
népének a kis madarak boldog 
lakmározásának szemlélésével.

Rédei Jenő

A zöld harkály. Majdnem ga
lambnagyságú. Alkalmas fákba 
szűknyílásü fészkelő odvat farag. 
Fáradhatatlan ácsoló: a fákban 
rejtőző pondrókat szedegeti össze 
hosszú nyelvével. Gyümölcsösök
ben tiszta áldás, valóságos fel

csere a betegeskedő fáknak.

A  szürke lénykapó. Kisebb a ve 
rébnél. Életmódja más, mint a 

, kerti és erdei munkatársaié: k f- 
ül valamelyik ágnak legvégére 
és lesi kizárólag a repülő rova

rok a t; fecskebiztossággal elkapja 
a prédát, aztán visszatér leső

helyére.
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ÍRTA : FRÉDI-RICH JO LIO T-CU RIE

Senki sem vonhatja komo
lyan kétségbe, hogy a tudo
mány, mint az emberi gondol
kodás legmagasabb fokú meg
nyilvánulása, a szellemi és 
anyagi javak legtermékenyebb 
forrása. És ha a történelem 
bőségesen is bizonyítja, hogy a 
civilizáció a tudománynak sok 
mindent köszönhet —  íme a 
betegségek, az éhség és a 
természet erőinek való ki
szolgáltatottság elleni győze
delmes tudományos küzdelem 
—  sajnos a tudományos ered
mények otromba kihasználá
sára is ad példákat. A tudo
mány Janus-arca nemcsak re
ményt, hanem nyugtalanságot 
is kelt az emberekben. És 
tagadhatatlan az is, hogy bizo
nyos nehézségek, amelyeknek 
manapság tanúi vagyunk, a 
tudomány eltévelyedéseinek 
következményei.

A  légi hadseregek okozta 
rombolások és az atombomba 
felhasználása például igen mar
káns jelek, amelyek figyelmez
tetnek bennünket és ellen
akciókat szülnek bennünk.

De vájjon megfelelő ellen
szer volna-e a tudomány el
tévelyedései ellen az, —  amit 
már annyiszor tanácsoltak, —  
hogy becsukjuk a laboratóri
umokat és beérjük azoknak az 
ismereteknek alkalmazásával, 
amelyeket idáig szereztünk 
meg? A természet előbb- 
utóbb kegyetlenül megmu
tatná, hogy mekkora baklövés 
volna egy efféle magatartás.

Nemcsak ostobaság újra le- 
láncolni Prometheust, hanem 
éppen ellenkezőleg: a tudo
mányos gondolkodás segítségé
vel kell megkeresni jelenlegi 
életünk nehéz problémáinak 
megoldását. Ez a felelősség 
nyugszik a tudósokon, tehát 
nem csukhatják be a kutató
laboratóriumokat, nem mehet
nek nyugdíjba. Viszont meg
van az okuk arra, hogy azt

higyjék, cl lehet kerülni a 
tudomány eltévelyedését és 
semmiképpen sem óhajtanak 
azok bűnrészesei lenni, akik az 
adott társadalmi viszonyok kö
zött, önző és baljós céljaik 
érdekében használhatják föl a 
tudományos munkások kuta
tásainak eredményeit.

Én azok közé tartozom —
és sokan vannak még ilyenek,

—  akik úgy gondolják, hogy 
a tudomány mérlege mégis
csak pozitív és az ideig-óráig 
tartó nyugtalanságot nagy és 
szilárd reménynek keli követ
nie. Ez a remény a természet- 
tudományok eredményeinek 
objektív vizsgálatán alapszik 
és az új távlatokon, amelyek 
most nyílnak meg előttünk.

A  látóhatár tiszta. Olyan 
csodálatos sors ígérkezik, ami
lyenről eddig csak jóslások 
voltak. A  tudósok és mérnökök 
tehát folytatják munkájukat.

Sokan így gondolkoznak: 
„Szeretném már magam is él
vezni ezt a csodálatos sorsot/4 
Kishitű, dolog lenne a tudóstól, 
ha ilyen szellemben fogna 
munkájához. Minden, amit tu
dunk és felfedezünk ma, azt az 
előttünk élt nemzedékeknek

köszönhetjük. Ennélfogva mi 
ugyanilyen módon kötelesek 
vagyunk a jövő nemzedékek 
munkáját előkészíteni. Mégis 
ismereteink mai állása, kép
zelőerőnk és a közelmúlt példái 
feljogosítanak azt mondani, 
hogy a mi legnagyobb vágyaink 
közül is egynémely már a 
megvalósulás állapotában van. 
Valóban, a tudomány lehetővé 
teszi, hogy előrelássuk ered
ményeinek legcsodálatosabb és 
leghasznosabb alkalmazásait.

Nézzük csak, hogy áll a 
tudományos harc' az olyan 
nagy vészek ellen, mint amilyen 
a tuberkulózis és a rákbeteg
ség, amelyek több áldozatot 
követelnek, mint a háború? 
Bizonyára mindenkinek közös 
vágya, hogy az efféle sors
csapások eltűnjenek a föld 
felszínéről 5 de mi biztosíték 
van arra, hogy egy nagy 
kollektív tudományos erőfe
szítés e betegségek leküzdésére, 
nem rejt új veszélyeket magá
ban?* A z emberiség végigélt 
az utóbbi években egy csodá
latosan nagy és kövctésreméltó 
példát. A  legkiválóbb tudósok 
kis csoportjainak hatalmas ipari 
segítséggel elért tudományos 
eredményei lehetővé tették az 
atomenergia felszabadítását, 
amelyet manapság sajnálatos 
módon világuralmi tervek alá
támasztására használnak föl. 
A z atomenergia felszabadítása 
azonban —  bizonyos társa
dalmi feltételek mellett —  
nagyszerűen jóvá fogja tenni 
a hirosimai és nagasaki-i bor
zalmakat.

Ami azokat a betegségeket 
illeti, amelyekről előbb szóltam, 
az alapvető felfedezéseken már 
túlvagyunk. A  Koch-bacillust 
1882 óta ismerjük s a rákról 
tudjuk, hogy vegyi eredetű 
betegség. Meg vagyok győződve

•A bacillusháborúra való célzás 
(A ford. megjegyzése)
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arról, hogy egy olyan méretű 
tudományos és technikai erő
feszítés, mint aminő az atom
bomba érdekében folyt, époly 
gyorsan meghozná a Tudo
mány győzelmét a halál fölött.

A  föld lakosságának jórésze 
az éhségtől retteg és nagyon 
sok helyen van komoly hiány 
hasznosítható energiában. A 
tudomány mai állása azonban 
lehetővé teszi, hogy megmond
juk, milyen feltételek mellett 
fokozható a föld termékeny
sége olyan mértékig, hogy a 
ma bevetett területeknek egy 
részén az egész föld lakossága 
számára elegendő élelmet le
hessen termeszteni. A  meg
maradó területeket pedig olyan 
növényekkel lehetne bevetni, 
amelyek a nap energiájának 
felhasználásával bonyolultabb 
szerkezetű növényi nyers
anyagok szintézisét valósítják 
meg. Ezeket aztán egy új ipar 
fermentumok és mikroorga
nizmusok segítségével alakí
taná át nagyértékű fogyasztási 
cikkekké. Imigyen lesz a föld 
újra és újra megújuló nyers
anyagok kimeríthetetlen bá
nyája.

A z élet egyszerre követel 
anyagot és energiát. A z  óce
ánok vizét elpárologtatja a 
napfény energiája s ez a víz 
aztán a szárazföldet öntözi meg, 
folyókká egyesül s e folyókon 
nagy vízierőműveket építhe
tünk, amelyek villamosener
giát termelnek. így a nap 
energiáját alakítjuk át közvet
lenül hasznosítható villamos- 
energiává, anélkül, hogy a föld 
mélyén fölhalmozott szén és 
olaj eltüzelésére kerülne sor. 
És hasonlóképpen lehetne föl
használni a folyók és tengerek 
melegtartalmát is. Bizonyos, 
hogy az atomenergia felsza
badítása is egy másik energia- 
forrás, amelyhez jogosan fűzünk 
nagy reményeket. Mégis ez az 
energiaforrás egy új nyers
anyag (az urániumérc) bányá
szatát követeli meg s ez a 
nyersanyag kimerülhet egy na
pon. Én azonban azt gondolom, 
hogy azok a mesterségesen 
rádióaktív elemek, amelyek ko
moly mennyiségben képződ
nek az urániumreakcióoszlop- 
ban, lehetővé teszik majd, 
hogy megtanuljunk olyan anya
got előállítani,aminőt eddigcsak

a természet alkotott: amilyen 
a klorofill. És akkor módunk
ban lesz a klorofillnál hatá
sosabb anyagokkal a napfény 
energiájának felhasználásával 
visszanyernünk azt a drága 
energiahordó szenet, amelyet 
a földből kibányászva eléget
tünk és így haszontalan szén
savvá alakítottunk át.

A  háromszáz nemzedék élete 
folyamán, amely elválaszt ben
nünket a történelemelőtti kor 
emberétől, az emberiség olyan 
fejlődésen haladt keresztül, 
amely nem sok ahhoz képest, 
amit a mi leszármozattaink 
fognak megvalósítani. Hogy 
az élet fenntartható legyen a 
földön, ahhoz elegendő lesz a 
tengerek vize és a napfény 
energiája. A z emberiség fenn
maradása így sokezer milliárd 
esztendőre biztosítva van.

De már most is napirenden 
van életfeltételeink mélységes 
és boldog megváltoztatása.

Munkára hát, félre a rósz 
társadalmi rend akadályaival 
és az emberiség csakhamar 
megkapja majd erőfeszítései
nek jutalmát.

S A J T Ó  ALATT
AZ

C E N T E N Á R IS ÉVKÖNYVE
TERJEDELME 352 GAZDAGON ILLUSZTRÁLT OLDAL, ENNEK KB. 2/3 RÉSZE

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS ÉS MŰSZAKI K IS  E N C I K L O P É D I A
Előre megrendelve és kifizetve 10 forint 
-t- 80 fillér csomagolási és portóköltség
Megjelenés után b o l t i  á r a  15 forint
C s o p o r t o s  m e g r e n d e l é s n é l
(iskolák, egyesületek, gyárak, egyéb szervezetek)
a  vételár k é t részletben  fizethető
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lat kitűnő. Mozaikból kell 
összeállítani a képet, csak az 
a kérdés: hogyan ?

Erre a hogyan kérdésre a 
választ kb. csak egy esztendő 
múlva adja meg Nipkow, ami
kor elkészíti a híres Nipkow- 
korongot, amely sokáig minden 
távolbalátó-rendszernek egyik 
legfontosabb alkotórésze volt.

De ne vágjunk az események 
elé, s nézzük közelebbről a 
távolbalátás problémáját.

A távolbalátó-készüléken 
olyan kettős készüléket, adó- 
és vevőállomást értünk, amely 
lehetővé teszi, hogy az adó
állomás előtt lévő képet, meg-

Egy szegény lengyelországi keresztül az egyedüllét kínzó jelenő alakot, esetleg egy ese- 
egyetemi hallgató —  Paul magányát. Egyszerre melege ményt vagy színdarabot a 
Nipkow —  az egyik német- lett, fel-alájárkált a szobában vevőállomáson ugyanabban a 
országi egyefiemi város finom, és megálmodta a távolbalátás pillanatban lehessen látni, 
régi házának kicsiny kis fűtet- alapclvét. .  . Ha mindenáron hasonlattal
len, hónapos diákszobájában Nipkow elgondolkodott és akarnék élni, azt mondhatnám: 
a karácsony estét megelőző hirtelcnül arra gondolt, mi a távolbalátás rendkívül ha- 
napon szeretteire gondolt. Ott lenne, ha most édesapja is sonlít a telefonáláshoz, a 
járt az esze, ahol annyi nagy- és ő is egy-egy telefonkagyló- távolbabeszélés a távolbólhal- 
szerű ember olyan kitűnő val kezükben beszélgethetné- láshoz. A telefonáláshoz ugya- 
példát mutatott az áldozatos nek és édesapja neki elmon- nis a hanghullámok mikrofon 
emberrélevésben, hiszen köz- daná a telefonon keresztül, segítségével alakulnak át elek- 
tudomású, hogy a lengyel hogy az előtte halmozódó sok- tromos áramingadozásokká. Ezt 
tudósok közül a legtöbben sok színű és fajtájú építő- a váltakozó elektromosáramot 
elsősorban lengyelek voltak, kockából melyiket helyezze vezetjük a vevőállomás kagy- 
s csak azután tudósok. A  egymás mellé és akkor így lójába, ahol az elektromágnes 
fiatal egyetemi hallgató sze- lassanként egy mozaikképet az elektromosáram ingadozá- 
gény ember volt, csak gondo- tudna összeállítani, amely igen sának megfelelően, hol jobban, 
latban élvezhette a szülői ház hasonlítana a lengyelországi hol kevésbbé jobban húzza 
melegét: szüleinek és test- szoba hangulatához és képéhez, magához a telefon hányáját, 
véreinek kedves együttesét. A baj csak ott van, hogy Ennekatelcfonhártyánakinga- 
Elgondolkozott. Maga elé kép- mindezt „ lassanként“  tudná dozása olyan hangokat kelt, 
zelte a jóságos szülőket, akik csak megvalósítani, hiszen mint amellyel a mikrofonba 
fényes szemekkel nézik kisebb időbe telik, míg az egyes koc- beszéltek bele. A távolba- 
testvéreinek örömét, akik vi- kákból, vagy ahogy 
szont a karácsonyfa nagyszerű manapság kifejezik, 
gyertyáinak sárgás fényében képelemekből össze 
csillogó örömmel hancúroznak tudja rakni az egész 
a különböző ajándékok között, képet. A  szoba képe 
Szeretne köztük lenni. Pénze pedig folytonosan 
azonban arra sincs, hogy lég- változik, hiszen a 
alább egy kis karácsonyfát gyerekek hancúroz- 
vásároljon magának, arra pedig nak, játszanak, fut- 
sajnos, nem is gondolhat, károznak és örven- 
hogy hazautazzék. Milyen jó deznek. Amikor te
lenne —  gondolja magában —  hát édesapja elkezdte 
ez a nagyszerű érzésekkel a mozaik összeállítá- 
telített, kitűnő képzettségű sának diktálását, egé- 
fiatalember, ha már nincs szén más volt a 
pénze, legalább maga elé tudná szobának a képe, 
képzelni a nagyszerű együttes mint amikor a diktá- 
egy-egy kedves jelenetét. El- lást befejezte. Fel
gondolkodott. Hirtelen felug- tétlenül gyorsabb 
rótt a székről, most már nem megoldást kell ta- 
érezte a szoba hideg levegőjén lálni !Az alapgondo-

N1PKOV TÁRCSÁJA neonlámpái távolbalátó 
ndó-vevő berendezés. Középen van a motor, 
ami a spirálvonalon elhelyezett lyukakkal 
ellátott tárcsát hajtja. Egy tárcsafordulat 
alatt a közvetítésre kerülő kép minden 
pontjára Jut egy-egy lyuk. Illetve a lyukon 

kérésztől fénykéve.

Neon lámpa
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látásnál adva van a meg
világított tárgy, az erről vissza
verődő fénysugarak annak meg
felelőképpen, hogy a tárgy 
világosabb, vagy sötétebb he
lyéről verődtek-e vissza, fény
erősség ingadozásokat fognak 
mutatni. Ezeket a fényinga
dozásokat alakítják át a foto
cellák segítségével elektromos 
áramingadozásokká. A z így 
létrejövő, váltakozó elektromos 
áramot vezetik el a vevőállo
máshoz, ahol annak ködfény- 
lámpája vagy éppen legújab
b an : a katodos cillográf a 
fényességet az elektromosáram 
erősségének megfelelően fogja 
változtatni. A  kérdés tehát 
nem nagyon egyszerű, de nem 
is mondható túlságosan kom
plikáltnak, hiszen a fizikának 
megvan minden olyan eszköze, 
mellyel a fentebb jelzett fel
adatok mindegyike megoldható 

A  Nipkow-féle korongnak 
vagy tárcsának jelentősége 
abban áll, hogy a továbbítandó 
képet ennek segítségével bont
hat juk fel képelemekké. Ez a 
tárcsa egy kb. 43 cm átmérő
jű vékony fémlemezből készült 
kerék, melyen spirálalakban 
vannak elhelyezve egyenlő
nagyságú lyukak. A  kereket 
motor forgatja, tetszésszerinti 
gyorsaságban. A  kerék lyukain 
keresztül egy állandó fényt 
szolgáltató fényforrással vilá
gítjuk meg a továbbítandó 
tárgyat. A  tárcsa minden követ
kező lyuka a tárgy egy másik

helyére világít, tehát egy teljes 
körülfordulás . alatt a tárgy 
minden pontja végig lett tapo
gatva ezzel a fénysugárral. 
Évkönyvünk „Távolbalátás14 
fejezete megemlékezik erről a 
Nipkow-féle korongról és fel
említi azokat a modern újí
tásokat is, melyeket ezen a 
téren kiváló tudósok —  köztük 
számos magyar is —  megvaló
sítottak. Ma már régen nem 
használják a Nipkow-féle tár
csát, hiszen a radarnak és a 
katodos cillográfnak nagyszerű 
kombinációja a tehetetlenség
től mentes adás problémáját 
valósítja meg, tehát nincs szük
ség erre az egyszerű, bár 
tagadhatatlanul szellemes esz
közre. Mégis az az 1888-as 
karácsonyest legalább olyan 
jelentős a távolbalátás törté
nete szempontjából, mint az 
1907-es év, amikor K ora pro
fesszor saját szerkesztésű gépén 
továbbítja V II. Eduard angol 
király arcképét,vagy az 1927-es 
év április 7. napja, amikor 
tulajdonképpen lefolyt az első 
nagy távolbalátási kísérlet: a 
Washingtonban beszélő Hoo- 
wer, a későbbi elnök, ugyan
abban a pillanatban „jelent 
meg" a newyorki polgár előtt. 
NewYork lakossága tehát nem
csak rádión keresztül hallhatta 
a nagy szónok beszédét, de az 
utcán felállított hatalmas tá
volbalátó-készülék segítségével 
láthatta is a szónokot.

Mint a vcietlen egyik érde-

EflV modem televíziós felvevő nép, 
Zvorklii-lkonuszkóppni és elek
tron ágyával. A \Tlpkov-táresa 

utóda (lásd Évkönyvünket).

kességét, hadd említsem meg, 
hogy az első nagy lépést a 
lengyel Nipkow tette ugyan 
a távolbalátás területén akkor, 
midőn Lengyelország a cári 
Oroszország egyik tartománya 
volt és egy kései utód, az 
orosz Zworykin volt az első, 
aki a távolbalátásnál a leg
modernebb eszközt, a katodos 
cillográfot használta. Talán a 
nagy távolságok vonzzák eze
ket a kitűnő természettudó
sokat e felé a problémák felé, 
de az is lehet, hogy egy nagy
fantáziájú nép kittinő két fia 
segített az emberiség haladá
sának e kétségtelenül nagyjelen
tőségű alkotásának megvaló
sításában.

Koczkás Gyula 
egy. m.tanár

Televíziós előadás felvétele a stú
dióban. A megvilágítás semmiben 
nem különbözik 11 szokásostól. 
A zsiuórpndlásról lógnak le a 

hangfelvevő mikrofonok.
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A  vároflfőtés vezetékhálózatának megoldása 
különböző épOlettipnsoknál. A kép felső részén 
az egyes kerületekben levő kisegítő melegtermelő

telepek láthatón.

A »The Illnstrated London News* nyomán.

1. a  v A r o s f Ot é s  k ö z p o n t i  t e l e p e
A középen látható toronyhoz tartozó helyiségben 
van a turbogenerátor berendezés, a hozzátartozó 
kondenzorral, vízmelegítővel és szivattyúkkal. 
A torony mögött forróvíztároló tankok láthatók.
2. A  háztartásokba vezetett raelegmennyiség 
fogyasztását mérő óra a gáz- és villanyáram

ra érőórák társaságában.
3. Nagy épületek fűtése túlhevített vízzel, 
amelyet a pincében elhelyezett tankból csöveken

vezetnek a lakásokba és párhuzamosan vezetett 
csöveken áramlik vissza a fáradt víz a másik — 

gyüjtőtankba, onnan pedig a központba.
4. A melegvezető csőhálózat keresztmetszete. 
A  baloldali cső a központból áramló forróvlzet 
vezeti a fogyasztókhoz, a jobboldali csőben a 
fáradtvíz áramlik vissza a központi telepre.
5. Elektromos áramot fejlesztő erőmüvei egyesí

tett távfűtési mű egy folyó partján.
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Ha az ember a Szabadság
hegyről vagy a Jánoshegyről 
letekint Budapest felé, a város 
fölött valami meghatározha
tatlan színű ködöt észlel, ami 
sokszor olyan sűrű, hogy alig 
lehet tőle a házakat látni. Nem
csak Budapestnek, hanem 

m irmajdnem minden nagy város
nak egyik problémája a ter
peszkedő füst, melyben Buda
pestnek majdnem mindén 
időkben a vezetőszerep jutott, 
mert a nagy kéntartalmú ma
gyar barnaszénnel való tüzelés 
a legnagyobb mértékben fer
tőzte meg levegőjét, holott 
Budapest —  már természeti 
adottságainál fogva is —  
Európa egyik legjobb levegőjű 
városa lehetne.

Budapest belterületén alig 
vannak gyárak, nem lehet 
tehát egészen határozottan azt 
állítani, hogy ezeknek a kémé
nyei ontják a kénnel, korom
mal és pernyével keveredett 
füstöt a város fölé. A főváros

fölött lebegő örökös füstfelhő 
sokkal inkább a magánház
tartások tűzhelyeiről száll föl 
és fertőzi meg a levegőt. A  füst
mizéria kiküszöbölésének egye
lőre az a körülmény állja útját, 
hogy kénytelenek vagyunk 
jobb hiányában a nagy kén
tartalmú magyar barnaszeneket 
fölhasználni. Pedig volna ró 
mód, hogy Budapest hírhedt 
rossz levegőjétől megszabadul
hassunk és ez a mód a köz
ponti városfűtés volna.

Nem álom és nem utópia 
az az ideális megoldás, hogy 
egy központból csőhálózaton 
keresztül házhoz szállítják a 
meleget, amelyet a fogyasztó 
épúgy használhat föl, mint a 
vízvezetékből a vizet. Ez nem 
fantasztikus elképzelés, hanem 
valóság, mert hiszen New- 
York felhőkarcolóinak több, 
mint 8o%-át látják el ezen a 
módon meleggel. De nem
csak New-Yorkban, hanem 
Európának majdnem minden

nagyobb városában vannak 
már városfűtési müvek, ame
lyek túlnyomó részben a vil
lamos művekkel vannak Össze
kapcsolva, hogy az erőmű 
fáradt gőzét használhassák ki 
a központi városfűtés céljaira, 
de vannak önálló, saját kazán
teleppel rendelkező városfűtési 
művek, amelyek a termelt 
meleget közvetlenül énékesí
tik. A házhoz szállított meleg 
azonban csak ott hasznosít
ható, ahol már a központi 
fűtés be van vezetve —  és 
Budapesten máris számtalan 
központi fűtéssel ellátón lakás 
van —  így tehát ezt a kérdést 
akár a villamos erőművek be
kapcsolásával, akár pedig ön
álló városfűtési mű létesíté
sével meg lehetne oldani, azo
kat a házakat, amelyekben 
még nincs központi fűtés, 
fokozatosan át lehetne köz
ponti fűtéses lakóházakká ala
kítani.

Mindez idő és pénzkérdés 
és még valam i: a tüzelő
anyagokkal való takarékos gaz
dálkodás kérdése is. A tüzelő
anyagokkal való takarékosság 
ma egyik legfontosabb köz- 
gazdasági érdeke az országnak. 
Hiszen mindenki keservesen 
tapasztalja, hogy a mai idők
ben milyen nehéz tüzelőanyag
hoz —  akár fához, akár szén
hez —  hozzájutni. A  villamos
műveknél pedig a tüzelőanyag 
melegének csak egy kis részét 
lehet villamosenergiává átala
kítani, a többi meleg kihasz
nálatlanul vész el. A tüzelő
anyagfogyasztással való taka
rékoskodást tehát fokozni le
hetne olyképpen, hogy a vil
lamos erőművek termelt me
legét nagyobb ménékben hasz
nálják fel. A  villamos erő
művek által termelt melegnek 
eddig csak alig 20%-át tudják 
hasznosítani, a többi 80% 
kihasználatlanul illan el, de 
ha városfűtési berendezéssel 
kapcsolják össze, akkor a ter
melt melegnek legalább 75% -a 
könnyen hasznosítható. A z 
eddigi nagy melegveszteség
nek —  akár hőpazarlósnak is 
nevezhetjük —  az úgynevezett 
kondenzációs üzemek az okai. 
A z előmelegítővel és túlheví-
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tővel felszerelt kondenzációs 
telep, amely a gőz nyomás- 
esését a legteljesebb mérték
ben kihasználja, a felhasznált 
melegnek csak egyötödét tudja 
hasznosítani, de ha ugyanezt 
a telepet fűtési berendezéssel 
kapcsolják össze, vagyis ki
használják a fáradtmeleget is, 
akkor a termelt melegmennyi
ségnek háromnegyed része is 
könnyen hasznosítható.

A  városfütésnek legfonto
sabb része volna a távvezeték, 
mert ennek a helyes kivite
létől függ nemcsak az egész 
üzem egyszerűsége és bizton
sága, hanem a költsége is. 
A  távfűtéseknél ma még csakis 
a víz jöhet tekintetbe. A  víz 
ioo°-on fölül gőzzé alakul át. 
De nagy nyomás alatt, úgy
nevezett túlhevitett állapotban 
xoo°-on fölül is folyékony 
állapotban marad és így egé
szen tág hőtechnikai lehető

ségeknek ad teret. A meleg
nek nagynyomású gőzzel való 
továbbítása nem egészen egy
szerű dolog. A  szükséges 
biztonsági és nyomáscsökkentő 
telepek, kondenzedények, kon- 
denzszivattyúk stb., melyeket 
végig az egész vezeték mentén 
fel kell szerelni, nehézkessé 
teszik a kezelést, de jelenté
kenyen emelik az üzem költ
ségeit is. Forróvíz távvezeték
nél már nincs szükség ilyen 
különleges és költséges szer
kezetekre, ezért a kezelés sok
kal egyszerűbb és olcsóbb. 
A melegvízfűtés melegveszte
sége is sokkal kisebb, mint a 
gőzvezetéké, mert a gőz hő
mérséklete a távvezetékben ál
landóan csaknem változatlan, 
míg a fűtővíz hőmérséklete a 
mindenkori melegszükséglet
hez alkalmazkodik, vagyis ha 
a legnagyobb téli hidegben a 
hálózati melegveszteség xo%,

akkor enyhe időben ez a 
veszteség melegvíztávvezeték
nél sem haladja meg a xo%-ot, 
a gőztávvezetéknél azonban 
még 40%-nál is több lehet. 
A  xoo°-on fölüli melegvizet 
ma már nem használják köz
vetlen fűtési célokra, hanem 
a melegnek távvezetékeken át 
való továbbítására, mert kis 
vízmennyiségnek kis átmérőjű 
vezetéken való átvezetésével 
nagy melegmennyiség szállít
ható.

A  forróvízfűtés központból 
szabályozható és pedig a táv
vezetékben keringő állandó 
vagy változó vízmennyiséggel. 
Ha a vízmennyiség állandó, 
akkor a szabályozás az elosztó- 
vezetékben levő forróvíz hő
mérsékletének változásával tör
ténik.
• A z egyes épületeknek a 
forróvíz-táwezetékbe való be
kapcsolása nagyon egyszerű.

A vérosfütésl központ melegvíz-és fűtés továbbító berendezésének terve a fűtőanyag megtakarítás, 
a maximális melegtermelés és a levegő tisztaságának szem előtt tartásával 

, A *The Illustrated London News« nyomán



Ha az épületben kisnyomású 
gőzfűtés van, akkor a csatla
kozás melegét alakitó közbe
iktatásával történik. Ebben a 
melegátalakítóban vagy a nagy
nyomású forróvíz tehermen
tesítésével nyerik a gőzt, vagy 
pedig úgy, hogy a forróvíz 
segítségével a kisnyomású 
rendszer kondenzvizét páro
logtatják el.

Budapest városfűtésének 
forróvlz-ellátására a főváros 
területén levő nagyszámú ter
mészetes hőforrás vizét is fel 
lehetne használni. Ezzel nagy 
tüzelőanyag-megtakarítást le
hetne elérni és a főváros le
vegőjét is sokkal kevesebb 
füst fertőzné meg.

Egyébként Budapest köz
pontosított városfűtésének 
terve már 1937-ben is fel
merült, amikor az Elektromps 
Művek az üzem fejlesztésének 
szükségességét vetette föl é9 
javaslatában azt hangoztatta, 
hogy a zavartalan villamos- 
árajn-ellátás érdekében a város 
több helyén kisebb erőmű
veket kellene létesíteni és ezek 
egyúttal a városfűtési művek 
központjai is lennének. A  fő
város ezt a javaslatot igen 
helyesnek találta és magáévá 
is tette, de az akkori kormány 
inkább a mátrai centrálé fel
építését tartotta szükségesnek, 
a városfűtés terve pedig el
aludt.

A  Közmunkák Tanácsa még 
a felszabadulás utáni időkben 
elhatározta, hogy Budapest 
romjaiból egy korszerű fürdő
várost fog felépíteni. Ennek 
a tervnek a megvalósítása —  
akár a hároméves terv kere
tében is —  nemcsak a fő
város, hanem az egész ország 
szempontjából is egyike volna 
a legnagyobb jelentőségű újjá
építési feladatoknak, hiszen 
Budapestet természeti adott
sága is a világ egyik legszebb 
fürdővárosává avathatná. Épp 
ezért kellene a Közmunkák 
Tanácsának tervét a leggyor
sabban megoldani és ennek az 
érdekében a legnagyobb áldo
zatoktól sem volna szabad 
visszariadni. És ebbe a tervbe 
bele lehetne illeszteni a város- 
fűtési terv megoldását is.
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Is M ik o r i vJleff az zlső fagyos 
. napok beköszöntőnek, a nővé- 

nyek-MSgy próbatétel elé kerül* 
ú m k : m egkell btrkfztdok a kW 

jfig e ly A  legtöbb növény már 
gU vi elkészül erre a nagy küx- 

\ d d h n fe . A  lombos fák még 
Brüsszel elhullatják leveleiket. Sok 

dudvdsszárú növény megválik 
*földfeletti részeitől s a földben 

t \áttelelŐ gumóival, hagymáival,

éves növények teljedin* elpusz- V 
tulnak, de nagyon fagytűrő 
magvatkat már elszórták, sezeh^ f\'b 
a talaj felszínén a legnagyobb 
téli hidegekkel is dacolnak. A z  

>' ágak végén rügypikkelyek me- 
Z\legLpctkarójábQn3 a föld védő 
' méhében, vagy apró magvak ->

mozdulatlanná dermedt proto- Y
: plazmájában szunnyadja át a 

telet, a következőévi élet. 5 
.— ebben a hagy mozdulatlanság-
V bán hirtelen csodálkozásra tá- 
A gult szemmel állunk meg a 
I karmincfokös hidegben, az élet,

haragoszöld színében pompázó \ 
ősi gabonavetések előtt. Nekik 
nincs fás száruk’, földben átte- j  

;• lelő szerveik, gyenge Uvélzetük- J
Y  kel látszólag védtelenül állnak 
m a  tél legnagyobb hidegével szem*
3p  ben, s Így védtelenül is ők győz- ^

ezek a gyenge növények a fagy-
halál ellen?

A  zöld növények f i  növény
részekfagy. hatására általában 
hamar a elpusztulnak, Ezért



egyes zöld, dudvás növények 
fagy állóságát kivételes tulaj
donságnak kell tartanunk, mely
nek belső okai vannak. M i sem 
bizonyítja ezt jobban, mint az, 
hogy a fagyállóság egyes nö
vényfajok kisebb csoportjain be
lül szabályosan öröklődik, ami 

i egyszerű példával élve azt je
lenti, hogy pl. a közönséges 
búzának, mint növényfajnak, 
egyes fajtái jobban, mások ke- 
vésbbé fagyállóak. A  fagyálló 
növények, a többiekkel ellentét
ben, bizonyos hőmérsékleti ha
tárig megfagyhatnak anélkül, 
hogy fagyhaláluk bekövetkezne. 
Fogyáskor ezeknek a sejtnedve 
és protoplazmájuk oldatai meg
fagynak, miközben a sejtjeik
ben lévő víz  egy része a sejt- 
közötti járatokba nyomul s ott 
természetesen ez is megfagy. A  
fagyás következtében azonban 
csak akkor pusztulnak el, ha 
az utólagos felmelegedés olyan 
gyors, hogy a sejtközötti jára
tokban lévő víz nem tud idejé
ben a sejtekbe visszaszivárogni 
s ezáltal a sejtek belsejében lévő 
szabad savak olyan tömény ol
datokba kerülnek, hogy annak 
élő részeit elpusztítják. A z  ide
vonatkozó vizsgálatok során 
megállapították, hogy mennél 
nagyobb a fagyálló növényfaj
ták szárazanyagtartalma, s
mennél nagyobb sejtjeik szívó- 
ereje (ez utóbbi a sejtben lévő 
oldatok töménységével arányo
san emelkedik), annál jobb a 
fagy állóságuk, őszi rozs- és 
búzafajtákkal végzett kísérle
tek alapján azt is megállapí
tották, hogy a jobb fagyálló- 
képességű fajták leveleinek sok
kal nagyobb a cukortartalma. 
Ezek a növények tehát sejtjeik 
cukortartalmának növelésével 
védekeznek a fagy halál ellen.

Mint fentiekből láttuk, a nö
vények fagyhalála akkor áll 
be könnyebben, ha megfagyásuk 
után hirtelen felmelegedés éri 
őket. De a tapasztalatok azt 
mutatják, hogy ugyanez a hely
zet akkor is, ha a nagy hide
gek, melegebb időjárás után, 
minden átmenet nélkül, hirtelen 
következnek be. Ezt úgy is 
mondhatnánk, hogy a növény
nek bizonyos időre van szük
sége, míg a téli hőmérsékleti 
változásokhoz alkalmazkodik, 
ezért fokozatos lehűlések vagy 
felmelegedések nem pusztítják 
el, de hirtelen támadt nagy hő
ingadozásokkor az élete már 
komoly veszélyben forog.

A  természet azonban a fagy
tól veszélyeztetett növények se
gítségére siet. Télen vastag hó
takarót borit a vetésekre s ezzel 
védi a növényeket a fagyhalált 
hozó hirtelen hőingadozásoktól. 
A  hótakaró a növények téli 
bundája. A  gazda is örül a hó
esésnek, mert tudja, hogy hó
takaró alatt a vetései nem fog-* 
nak kifagyni s jó  termése lesz 
a következő évben.

A  hó hőszigetelőképessége 
egyáltalában nem lebecsülendő. 
Már 2.3 cm-es hóréteg is any- 
nyira szigetel, hogy — 22—  
23 C J levegőhőmérséklet mellett 
a hőmérséklet nem száll alatta 
— 7— 8 C  '-nál alább• 10 cm-es 
hóréteg alatt — 17— 18 C d-os 
hidegben — 1.5 Cd, 20 cm-es 
alatt pedig — 28— 30 C d-os 
hidegben — 1— 2.5 C° a hő
mérséklet. A z  ilyen kis hidege
ket már a gyengébb fagyálló

A  szaggatott vonal a leve
gő hőmérsékletét, a vastag 
vonal ugyanakkor a hóta
karó alatti hőmérsékletet 

Jelzi.

képességű növények is kibírják, 
s a hótakaró védelme alatt szé
pen telelnek. A' mi őszi veté
seinknek azonban erre a véde
lemre nemigen van szükségük, 
mert ennél jóval nagyobb hide
geket is kibírnak. így a magyar 
tiszavidéki származású búza
fajták 1928/29 telén hótakaró 
nélkül — 34— 36 C>-os hideg
ben sem pusztultak el. Ekkor 
azonban a hideg fokozatosan 
jött és lassan engedett fel. Ha 
nem így történt volna, a nagy 
hidegből országos kárunk szár
mazott volna. A  hótakaró ál
dásos hatása így legfőképpen 
abban mutatkozik, hogy az 
alatta lévő növényeket a hir
telen beálló nagy hőingadozá
soktól megvédi. Ugyancsak 
1928/29 telén hat egymásután 
következő napnak 21.9 C J 
volt a levegőben mért hőingado
zása. A  hótakaró alatti hő
ingadozás ugyanakkor — 0.6- 
tói +0.6 C>-ig terjedően csak 
1.2 C ó volt, vagyis itt a hő
mérséklet majdnem állandóan 
fagypont körül maradt. Ezt a 
kétféle ingadozást szemlélteti 
az alábbi számrajz.

A  hótakaró további előnye, 
hogy nem engedi a talajt lehűlni, 
mert megakadályozza annak 
hőkisugárzását. A  hóval takart 
föld nem fagy át még akkor sem, 
mikor a hótakaró nélküli talaj 
már 30 cm mélységig megfa
gyott. Hótakaró alatt tehát a 
talaj élete sem teljesen szünetel 
s egészen olvadásig megtartja 
kedvező fizikai szerkezetét, te
hát a hólevet az utolsó cseppig 
magába tudja venni, aminek a 
mi szárazságra hajló időjárá
sunkban igen nagy a jelentősége. 
Ezzel szemben az átfagyott 
földről még az esetleg később



ráhullott hó leve is elfolyik, mire 
nagynchezen kienged. .

A hótakaró nélküli földet 
még az a veszély is fenyegeti, 
hogy télen át nagyon kiszárad. 
Tudjuk, hogy még a jég is páro
log, tehát a fagyos föld is veszít 
nedvességéből s ilymódon a tél 
folyamán annyira kiszáradhat, 
hogy a szél a fagy szétporlasz- 
totta finom földet a növények 
tövétől elviheti, esetleg magukkal 
a növényekkel együtt.

A  talaj alsó, melegebb réte
geiből télen állandóan víz páro
log fölfelé. A  hideg hótakaró 
ezeket a párákat közvetlenül a 
talaj színén lecsapja, ilymódon 
a feltalajt az altalaj vizével is 
gazdagítja. Ennek különösen a 
szikes talajokon látni hasznát, 
ahol a sziksó ezáltal higabb 
oldatba kerül s egyrésze tavasz-

szál az altalajba visszaszivárgó 
vízzel a feltalajból kimosódik.

A  hótakaró jótékony hatása 
fizikai állapotától is függ. A fa
gyos időben hullt porhó közeit 
rossz hővezetőkópcsségű levegő 
tölti ki, ez tehát sokkal jobban 
fog szigetelni, mint az enyhe 
hőmérsékleten hullott, vízzel át
itatott, tehát jobb hővezetőké
pességű hó. A  régi, összeállón 
hó is rosszabbul szigetel. Ilyen 
esetekben a hótakaró alatti hő
mérsékletkülönbség több fok is 
lehet a porhó javára.

Ezeket írhatjuk a hótakaró 
előnyére, néha azonban bajokat 
is okoz. Ez leginkább olyankor 
szokott megtörténni, mikor télen 
át hirtelen olvadás kövétkezik 
be s ezt újra fagy követi. Ez 
esetben a hótakaró teteje össze- 
függő jégpáncéllá fagy, mely a 
külső levegő és a hótakaró alatti 
levegőcserét erősen gátolja. A baj 
akkor lesz a legnagyobb, ha a 
jégpáncélra újra hó esik, mert 
ez felmelegedés esetén most ?nár 
a jégpáncélt is megvédi az olva
dástól. A jégpáncél alatt a nö
vényzet alig jut levegőhöz. Ezt 
a kevés levegőt is kiszoríthatja 
a talajból felfelé párolgó vízgőz, 
különösen akkor, ha az első 
hóesés előtt a talaj még nem volt 
átfagyva. Legjobban a nagy víz
tartóképességű, kötöttebb tala
jokon fenyeget ez a veszély.

A jégpáncél alatt összegyűlő 
vízgőz ugyanis a hótakaró alatti 
aránylag enyhébb hőmérsékleten 
elősegíti azoknak a baktériu
moknak a működését, melyek a 
levegőhiány miatt legyengült nö
vények leveleit és szártövét meg
támadják s azok pusztulását, 
„ k i  p á 11 á s d t“  okozzák. 
Különösen az ősszel buján fej
lődött, dús levélzetű, nagyobb 
levegőigényű vetések vannak ki
téve a jégpáncél alatti kipdllds 
veszélyének. Ha a jégpáncél 
vékony, ez ellen a gazdák úgy 
védekeznek, hogy állatokkal, 
birkákkal vagy marhákkal já 
ratják végig a vetéseket, vastag 
jégpáncél azonban megsérti a 
lábukat, ilyenkor vagy ekével, 
vagy kapával szokták azt he
lyenként megnyitni.

Tavaszi hóolvadáskor a jó  
állapotban lévő talaj a hólevet 
egy cseppig elnyeli, aminek a

gazda, ha vastag volt a hótakaró, 
még nyáron is hasznát látja. De 
még ilyenkor is történhet baja 
a vetésnek. Ha ugyanis az olva
dást hirtelen fagy szakítja meg, 
s a talaj felső rétege megfagy, 
a fagy ás okozta kiterjedés követ
keztében az átfagyott talajréteg 
felemelkedik és elválik az altalaj - 
tói, de természetesen a növénye
ket is magával emeli. A gyöke
rek megnyúlóképessége ugyan 
elég nagy s eredeti hosszúságuk
nak 40— 60%-dt is kiteheti, de 
az egyszer már megnyúlt gyö
kerek ezt a képességüket roha
mosan elveszítik s ha a fagy 
többször ismétlődik, elszakadoz
nak. Ezt a jelenséget a gazdák 
f e l f a g y á s n a k  hívják. A  
felfagyott növényeket kitavaszo
dás után, mihelyt a földre rá 
lehet menni, hengerezéssel szok
ták a talajhoz visszanyomni. 
Idejében .végzett henger ezéssel 
a felfagyott vetésen majdnem 
tökéletesen segíteni lehet.

Ha a sok hólevet az átfagyott 
talaj nem tudja beinni,̂  az a 
mélyedésekben Összegyűlhetik. 
Ez megint újabb veszélyt jelent: 
a növények a víz alatt megful
ladhatnak. A gazdák ezt ktsa- 
vanyodásnak nevezik. A  víznek 
idejében való elvezetésével azon
ban ezen a bajon is segíteni lehet.

Különösen olyankor szokott 
előfordulni, mikor nagyon vastag 
a hótakaró, s a sok hó nagy 
súllyal nehezedik a talajra, 
hogy a föld ÖsszetömŐdxk alatta. 
Ezt a gazdák h ó ny 0 m á s- 
n a k  hívják s olvadás után 
fogasolással igyekeznek az össze- 
tömődön földet fellazítani.

Mint látjuk, a hótakaró 
okozta bajok nem olyan nagyok 
s nem annyira orvosolhatatla
nok, hogy csak valamennyire is 
csökkenteni tudnák azokat az 
előnyöket, amelyek a jó hó
takaróval járnak. Ezért viseljük 
mi is türelemmel azokat a ké
nyelmetlenségeket, amelyeket a 
hóesés esetleg számunkra okoz s 
gondoljunk arra, hogy minden 
lehulló hópehely egy búzaszem
mel többet, ez pedig a mai idők
ben egy árnyalattal fehérebb 
kenyeret jelent mindannyiunk
nak. örüljünk mi is a gazdával 
együtt a növények téli bundájá
nak. Dr. Páter Balázs



Ezüstösen csillog az 
AREES a sarki tájak 

felfU repülve

(AZ „ARIES" KUTATÓŰTJA)

Bizonyára tudja lapunk sok olvasója, hogy 
az iránytű nem a Földgolyó északi sarka 
felé mutat, hanem egy attól el^rő pont, az 
úgynevezett mágneses Északi Sark irányát 
jelzi. A  vízszintes mágnestű (iránytű) által 
jelzett és a valódi, csillagászati mágneses 
irány közötti eltérést fejezi ki szögmérték
kel a deklináció, amelynek értéke pl. Buda
pesten 8 fok.

*

A  mágneses Északi Sark pontos helyzeté
nek megállapítására vezettek több légi ex
pedíciót az angol repülők. Az „A ries" nevű 
négymotoros Lancastrian gép nagyszerű 
teljesítményrepüléseivel sikerült pontosan 
felderíteni a mágneses pólus helyzetét és 
énékes fényképtérképfelvételekkel megköny- 
nylteni a földrajzi kutatás munkáját. Az 
érdekes vállalkozásról nemrégiben adtak 
ki hivatalos és részletes jelentést.

A z expedíciót eredetileg a téli hónapokra, 
januárra vagy februárra tervezték. A z olvasó 
talán első pillanatra nem is éni, hogy mién 
terveztek egy ilyen fontos kutatómat éppen
séggel a téli hónapokra, amikor a sarkvidé

ken nyilván fokozott ménékben érvényesül 
az időjárás zordonsága, és a rendkívüli 
hideg rendkívüli követelményeket támaszt 
emberrel és géppel szemben egyaránt.

Márpedig e terv alapja abban rejlik, hogy 
ennél az expedíciónál nem lehetet^ iránytű
vel és ezen alapuló mágneses műszerekkel 
játékozódni, hanem végig a repülések során 
a rádióállomások alapján való iránybeméré
sekre —  s valamennyi rádióállomás ható- 
távolságán túl pedig csakis a csillagok alap
ján való helyzetmcgállapltásokra lehetett 
számítani. A  sarki nyár örök nappala ilyen 
csillagászati bemérések számára általában 
nem alkalmas. Napvilágnál csak úgy lehet 
végrehajtani a sarki repüléseket, ha a Nappal 
egyidejűleg a Hold is látható s a két égitest 
beméréséből adódó irányvonalak 45 fok
nál nagyobb szög alatt metsződnek. Erre 
a helyzetmegállapítás pontossága miatt van 
szükség. Ilyen nap, amikor a Nap és Hold 
irányvonala 45 foknál nagyobb szögben 
metsződik, a melegebb hónapok alatt csu
pán néhány van. Mindez volt az oka annak, 
hogy inkább a csillagos téli éjtszakákat



választották volna a repülések számára. 
Hozzájárult volna ehhez az is, hogy a nagy 
magasságban lényegesen állandóbb időjá
rási viszonyokkal számolhattak volna, noha 
ugyanakkor kis magasságban köddel és 
jegesedési veszéllyel is találkozhattak.

A z előkészületek mégsem fejeződhettek 
be idejében, s így a kutató út május hónapra 
maradt, mert ez az utolsó melegebb hónap, 
amikor az időjárási és tájékozódási viszo
nyok kedvezőek. M ég így is azzal a jelentős 
megszorítással kellett számolni, hogy ezek 
a kedvező viszonyok mindössze hat napig 
tartanak, tehát ez idő alatt a méréseket 
be is kell fejezni.

A  repüléseket egy Avro yyLancastrian<l 
géppel hajtották végre. Ez a repülőgép a 
második világháborúból ismert négymotoros 
Avro Lancaster bombázógép polgári vál
tozata : eltávolították róla a fegyverzetet, 
kicserélték a gép orrát és törzsvégét s fel
szerelését is úgy egészítették ki, hogy az 
végre az emberi haladás szolgálatában vé
gezhessen hasznos munkát, ne pedig a 
rombolás céljait szolgálja. Négy db 1500 
lóerő körüli teljesítményű Rolls Royce 
motorjával a gép 500 km/óra körüli sebes
séget érhet el, s az „Aries“ -t külön üzem
anyagtartályok beépítésével arra is alkal
massá tették, hogy akár 30 órát töltsön a 
levegőben, közbenső leszállás és üzem- 
anyagfelvétel nélkül. A  gépről eltávolították 
a védőfestéket, ami nem csupán súlymeg- 
takarítást jelentett (egy ilyen nagyságú 
gépen mázsánál több festék van), hanem 
simább felületet adva, a gép sebességét is 
megnövelte.

A z ezüstösen csillogó „Aries** (nevét az 
állatöv egyik tagjáról, a Kos-ról nyerte) 
próbarepülése során angliai repülőteréről 
Izland fővárosába, Reykjavikba szállt. Né
hány nappal később a grönlandi partvidék 
mentén végeztek egy távrepülést, ahol ki
próbálták a tájékozódás céljait szolgáló 
navigációs műszereket és a pilóták egy kis 
ízelítőt kaptak abból, hogy mi vár rájuk 
a kutató út későbbi repülései során. A z 
északi szélesség 70. foka felett ugyanis az

MeKtnlty GrnRgy. az ARIES pnrnnosnokn n Sarki
Nap tényéken

iránytű tiszta déli irányt mutatott, akkor, 
amikor a gép pontosan északi irányba 
repült. Ennek oka a mágneses pólus hely
zetéből, valamint a térképeink rendszeré
ből eredt.

Május 16-án a gép „meglátogatta*4 a 
Földgolyó földrajzi északi pólusát. Harminc
két és fél tonna repülősúllyal, óriási túl
terheléssel szállt fel az „Aries** hajnali 
3 órakor. A  navigátorok az utolsó pillanatig 
Reykjavikban maradtak, hogy a legfrissebb 
meteorológiai jelentéseket is részletesen 
áttanulmányozhassák. A  felszállás a túl
terhelés ellenére is símán folyt le, utána 
azonban 3500 és 5000 méter között olyan 
légköri viszonyok közé kerültek, a jege- 
sedés annyira erős volt, hogy ötórai repülés 
után mégis a visszatérés mellett döntöttek. 
A  gép szárnyára, de főleg farokfelülcteire 
rendkívül nagymennyiségű jég rakódott 
le s ez a repülőtulajdonságokat, a kormá- 
nyozhatóságot igen kedvezőtlenül befolyá
solta. Ennek oka valószínűleg abban is 
rejlett, hogy a motorok kipufogógázaiban 
lévő vízgőz az adott hőmérsékleti viszonyok 
között a farokfclületre csapódott ki jég 
alakjában. Mikor a gép leszállt az izlandi 
Meeks Field repülőterén, az időjárásjelző 
állomás közölte velük, hogy a kedvezőtlen 
időjárás övezet gyorsan távozik a grön
landi jégfok felé, tehát rövid időn belül 
minden akadály elhárul a < kutatóút elől.



m\% Elhagyatott, lakaink \  
grönlandi -táj, hMödlíV^ 

magas fennsíkokkal

A  gép személyzete nyilván bízott az idő
jelző állomás embereiben, mert a fárasztó, 
sokórás repülés után ismét feltöltötték a 
gépet a nagymennyiségű üzemanyaggal és 
felszálltak. A Jan Mayen szigetek magas
ságában még kikerültek egy jegesedés szem
pontjából veszélyesnek látszó felhőalakza
tot, majd tiszta időbe futottak. Négy és 
félórás repülés után végezték az első hely
zetmeghatározást a Hold és Nap helyzeté
nek bemérésével, addig a rádió-iránymérő- 
állomások még elég erősek voltak a mérések 
megbízhatóságának biztosítására. Á z észak
keleti grönlandi partvonal elérése után a 
gép északra fordult, a sarki repülés utolsó 
szakaszának végrehajtására. Nagyszerű lát
vány volt, mesélik a repülők, amint az 
éjféli nap szemük láttára, egyenesen előt
tük kelt fel s emelkedett az égbohon.

A  fényképészek nagy szomorúságára köz
vetlenül a Sarki Medence felett köddel és 
felhővel találkoztak, azonban a pólus köz
vetlen közelében már semmi sem korlá
tozta a kilátást. Itt be nem fagyott, nagy 
tavakra találtak: i — 3 kilométer hosszú és 
200 méter körüli szélességű nyílt vízme
dencék, kristálytiszta vízzel. A z egész Sarki 
Medence felett sötétkék jégköd lebegett.

Verne Gyula Fogg Phileas-a aligha mer
hette volna elképzelni, hogy az ő világkörüli 
rekordjára ennyire „rávernek" az angol

repülők, amikor mindössze 80 másodperc 
alatt „körülrepülték a Földet“ , igaz ugyan, 
hogy a pólus közvetlen közelében. E 80 
másodperc alatt kétszer haladtak át a Nap
tár-délkörön. Vájjon mikor értek vissza 
kiindulási helyükre?

Végül a felszállás után 28 órával az 
Aries ismét leszállt a meeks fieldi repülő
téren ; éppen idejében, mert az oxigén
készlet kezdett kimerülni.

Két nappal később ismét felszálltak, most 
már a mágneses pólus volt az út célja. A z 
út első felében kisebb zavarok keletkeztek : 
a H2S radarkészüléknek, amellyel a köd
ben a grönlandi partvidék átrepülését ész
lelték, egyik biztosítékja kiolvadt. A  radar- 
rendszerű magasságmérő műszerrel a grön
landi jégfok tengerszint feletti magasságé* 
2400 méter körül állapították meg, erről 
a fennsíkszerű részről szakadnak le a jég
hegyek. Nem sokkal később kitisztult a 
légkör s a Jégfok és a Davis-szoros teljes 
szépségében tárult a repülők szeme elé. 
Mégsem sokáig élvezhették a zavartalan 
repülés örömeit, mert a baloldali generátor 
elromlott s a jobboldalival is zavarok kelet
keztek. A  jobboldalit sikerült ugyan meg
javítani, mégis az így szolgáltatott áram 
nem volt elegendő a teljes tudományos 
mérőberendezés működtetésére s ezért el
határozták, hogy a Goose Bay repülőterén

*



közbenső leszállást hajtanak végre. Másnap 
délben folytatták útjukat, most már minden 
hibát kijavítva, kedvező Nap- és Hold
állás mellett. A z északlabradori rész felett 
kisebb hóesésbe került a gép, de az így 
keletkezett jég csakhamar leszáradt a tiszta, 
száraz levegőben. Fokozatosan közeledtek 
a mágneses pólus felé, és a csillagászok 
serényen dolgoztak, hogy a pólus földrajzi 
helyét az eddiginél jóval nagyobb pontos
sággal megállapítsák. Ez sikerült is. Az 
iránytűk a Boothia-félsziget (ezen van a 
mágneses Északi Sark) megközelítésekor 
mintha megbolondultak volna, a közönsé
ges mágneses műszerek össze-vissza mu
tattak. Csupán a pörgettyűs (giroszkópikus) 
iránytűk mutatták a tényleges északi irányt, 
de ezek is igen nehezen tértek vissza ere
deti helyzetükbe fordulók végrehajtása után. 
A  mérések befejeztével a gép a montreali 
repülőtérre, Kanada szívébe tért vissza. 
Innen Whitehorseba, A'laska egyik nagy 
repülőterére repült át, ahonnan igen rész
letes meteorológiai jelentéseket kaptak. 
Innen ugyanis a terv szerint a mágneses 
pólus felett még egy repülést végrehajtva, 
közbenső leszállás nélkül akartak vissza
térni Angliába. A z újabb repülés során 
ismételten bemérték a mágneses pólus hely
zetét s a mérések igazolták az angol csilla
gászati intézet számításait: a mágneses

Északi Sark nem az északi szélesség 770 30* 
és nyugati hosszúság 105° körül van, hanem 
az északi szélesség 76° és nyugati hosszúság 
1020 közvetlen közelében. A z út visszafelé 
egyébként minden különösebb esemény 
nélkül zajlott le, csupán Izland és Anglia 
között találkoztak egy rádió „süket-zónái
val, amely a legerősebb állomások vételét 
is lehetetlenné tette. Egyébként csaknem 
19 órás repülés után a gép símán leszált 
otthonában, a shawbury-i repülőtéren.

A z „Aries“  kutatóútja a békés haladás, 
a Földgolyó pontosabb megismerésének 
szolgálatában állott. Sikerült az eddiginél 
jóval nagyobb pontossággal meghatározni 
a mágneses Északi Sark helyét, sikerült 
igen énékes adatokat szerezni az iránytűk 
viselkedésére vonatkozólag. A  szerzett meg
figyelések és adatok feldolgozása az angol 
földrajzi és csillagászati intézet többéves 
munkafeladata. Ez a repülőút méltán sora
kozik az északi sarki kutatórepülések ama 
nagyszerű sorozatába, amelyet elsősorban 
a Szovjetunió polgári légiflottája kezdemé
nyezett, s amelyek segítségével a földrajzi 
Északi Sark pontos letérképezése és fény
képezése vált lehetségessé. A  két Északi 
Sark helyzete ekkép, ma már pontosan 
ismeretes, s az ember újabb nagy lépések
kel haladt előre afelé, hogy megismerje 
saját otthonát, a Földgolyót. Nagy Ernő



* ' ultúra nélkül nin
csen közlekedés 
és közlekedés 

nélkül nincsen kultúra, —  mond
ta Voltaire, egyszer, Nagy Fri
gyes sanssouci-i udvarában. A 
fanyar francia bölcselőnek ez a 
hanyagul odavetett szellemes
sége mélységes igazságot tár fel. 
A  kultúra elszigetelten Önmagát 
emészti fel. Elöregedik, ha az 
eszmék áramlásáról, az új gon
dolatok tovalobogdsáról nem 
gotidoskodik a gondolatot és a 
kételkedéseket vivő közlekedés. 
Mindegy, hogy ez a közlekedési 
eszköz az Özönvíz bárkája-e, 
Marco Polo vagy Kolumbus 
duzzadó vitorldjú Santa Ma
riája, vagy a keresztes hadjá
ratok roppant tereket ölelő 
menetelései.

Minél sokrétűbb, minél lükte
tőbb lesz 'Európa kultúrája, an
nál lendületesebb, gyorsulóbb 
lesz a közlekedés és a közlekedés 
megromlásával a szellemi élet 
is egyre nagyobb lendületet vesz. 
A z élet egyre viharzóbb irama 
hidat épít a tér és idő távolsá
gainak megszüntetésére. Midőn 
a francia forradalom elsöpri 
a nemesi kiváltságokat, és fel
emeli a kispolgárt: romboló 
dühében felborítja X V . Lajos 
diszhintóit, melyekre Rubens 
festett gáláns képeket; de he
lyébe megálmodja és megteremti 
a jövő közlekedési eszközét, 
a kerékpárt, minden korszerű 
jármű: a motor, a gépkocsi 
és a repülőgép ősét.

A z ősi közlekedési eszköz, 
a kétkerekű kocsi, mely lassan 
négykerekűvé fejlődik. Ebből 
születik a középkor halált- 
kaszáló harckocsija, Lorenzo 
Medici párducokkal vontatott 
pompahintója és a nehézkes, 
roppant súlyú úti határok.

A z emberi elme rabja a múlt
nak, a hagyománynak. Kipró
bált formákban gondolkozik. 
Ezeknek az avult formáknak 
kellett szétverni a héját, hogy 
a négy kerékből ismét két kerék 
legyen. De még ennél is tovább 
kellett menni, hogy a forradalom 
a közlekedés történetében kitör
jön A z  állati vontatóerői a szív
vel, csonttal, izommal és vérrel 
hajtott emberi vontatóerőre kel
lettfelcserélni, hogy a kerékpár

A KERÉKPÁRIG
megszülethessék. Ehhez viszont 
megint szükség volt arra is, 
hogy sima országutak épüljenek, 
hogy a közbiztonság lehetővé 
tegye a magánosán közlekedő 
élet- és vagyonbiztonságát és 
végül, hogy feltalálják a pneu- 
matikot.

A kerékpár keletkezésének 
kutatói e jármű születését úgy
szólván kivétel nélkül az 
ókorba helyezi. Ez a feltevésük 
azonban minden komoly alapot 
nélkülöz. Sem Herodotos, sem 
a görög vázák sokasága, de 
semilyen feljegyzés nem tudósit 
olyasmiről, ami a leghalványabb 
nyomot hagyna a kerékpár 
ősére vonatkoztatva. De ez 
természetes is. Űttalan utakon, 
technikai fejlettség nélkül egy 
primitív kerékpárnál százszor 
többet ér a lovas, vagy a gyalo
gos hintó.

A z első írott emlék, mely a 
kerékpár őséről, tehát az izom
erővel hajtott járműről minden 
kétséget kizáró módon megem
lékezik, apirnai apátság 1605-ös 
évkönyvéből maradt ránk. A

krónikát író Linder János szer
zetes elmondja, hogy :

—  Tsudák tsudájára meg
indult vala Würtzburg főterén 
ama pompás hintó, amely elé 
lovak béfogva nem valónak.

A  ló nélküli diszhintóról 
a nürnbergi krónika 1649-i 
kiadása már ábra kíséretében 
tesz említést. ( X. ábra.) E  fél
drágakövekkel és faragványok- 
kai ékesített „műkocsi“ -t bizo
nyos Hautsch építette, ünnep
ségek és dísz/elvonulások szá
mára .

„Óránként 2000 lépést haladt 
vala előre e diszhintó, arányt 
tudott változtatni és bármikor 
megállt, ha kocsisa szava úgy 
p a r a n c s o l ta A z  egykori fel
jegyzések szerint ezt a műkocsit 
láb és kézhajtányok vitték előre.

1. Felső kép: Hautsch würtzburgl 
ezermester 1005-1)51 való műkocsl- 
Ju. A  liáromniázsAs roppant batár 
hátsó leplezett részében néhány 
lepényt rejt, akik áttételezctt fo(jus> 
kerekek segítségévei hajtva és ta
posva JuttutJák előre ezt az alkot. 
Hiányt, mely óránként 2.000 lépés

nyi távolsággal haludt előre
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n. A franci a forradalom Jármű 
forradalma de Chivrae cele 
rlfere-Je volt (a kép jobbolda
lán). Baloldalt a svájci fa

lovacskát láthatjuk.

Ezeket a hajtdnyokát három 
jobbágy vagy rabszolga taposta 
és hajtotta.

A fel nem világosított babonás 
nép a technika e szárnypróbál
gatásában azonban a sátán 
berzenkedését látta ésHautsch-ot 
nyilvánosan megvesszőztetvén, 
máglyán elégethette.

A z a máglya, melyen Hautsch 
múlandó teste semmivé porladt, 
azonban csak még magasabbra 
lobbantotta a megismerés oíthatat 
lan tűz ét.

A  helyes csapást Farfler 
István nürnbergi órásmester ta
lálja megy aki a 3iszolgáld ki 
magad“  elv alapján szerkeszti

2. A nürnbergi Faríler István első 
háromkerekes jármüve 1652-ből

meg az eddigiektől merőben 
eltérő járművét, melynek súlya 
a műkocsi hárommázsás súlyá
val szSíben mindössze 40 kg. 
Négy kerék helyett három kere
ket alkalmazotty melyek közül 
az elsőt fogaskerekek közbe
iktatásával és hajtással hozta 
mozgásba. (2. ábra.)

Farfler magvető munkássága 
azonban nem hatott terméne- 
nyitőleg. A kutatók visszatér
tek a négykerekű utazógépekrey 
melyek közül a leghíresebb a skót 
Otoedonnak a London Magasin
ban leirt gépe. Erről a csodá

latos alkotmányról a 
cikk írója maró gúny
nyal a következőket 
írja:

yyLdttunk egy ko
csit lovak nélkül és 
láttunk egy kocsist, 
aki a „semmit*1 haj
totta. A kocsis mö
gött szárazra vetett 
szerencsétlen gálya
rabok verejtékeztek 
és ebben uruk látszó
lag nagy örömét lelte. 
Hitünkre állitjuky 

hogy egy jámbor öszvér gyorsab
ban és kitartóbban vonszolná 
ezt a kerekety mint a három 
marcona, de életúnt rabszolga, 
akiket uruk szeszélye állati 
sorba taszított. Ámde olcsóbb az 
ember és drágább a barom ára. 
És ezt a jutányos szempontot 
bizony mondjuk, még egy isten
félő sem vetheti meg! (3. ábra.)

A  legújabbkori kutatások 
abraunsdorfi Kasler Mihályban 
vélik fellelni a kerékpár közvet
len ősének, a járógépnek feltalá
lóját. (4. ábra.) 1781-ben 
feltűnnek Svájcban a gördülő 
vacskák és 1790-ben a francia de 
Chivrae megépíti előbb három-, 
majd kétkerekű celeriferejét.

(3. ábra.) A z egykorú krónikás 
szerint ezt az ördöngős láb
haj tányt főként a Citée vargái 
üdvözölték• túláradó örömmel. 
Annyi lábbelit kellett talpalniok, 
hogy legtöbbjük ,,vagyonossá“  
lön. Bólyay Farkas, a nem 
euklidesi geometria egyik meg
alkotója 1809 táján Kolozs
várott két- és háromkerekű 
járógépekkel kísérletezik, ö  volt

3. Owedon skót orvos hírhedt 
útihintóla, mellyel Manches
terben és környékén 1761 táján 

betegeit látogatta meg

az első, aki a faalkatrészek 
helyett vascsövekkel próbálko
zott.

E  különböző járógépek nép
szerűsítője és tökéletesítője lovag 
Drais Károly volt, (6. ábra) 
aki bemutatja gépét Napóleon
nak, felvonul a bécsi kongresszus 
ünnepségein, ámulatba ejti Páris 
közkertjeinek bámész tömegeit és 
jár Pétervárott Sándor cár

udvarában. Londonban, a Hyde 
parkban veri a nagydobot. A z  
angol arisztokráciának tetszik 
az új játék, a gépek kapósak 
lesznek. Cédrusfából készült 
és elefántcsont berakással díszí
tett hobby-horseok (vessző- 
paripák) siklónak az árnyékos 
fák alatt, sárga nanking nad
rágba bujtatott arany gombos, 
kékszinü frakkban feszítő és 
hódszőrből készült kürtőkalap
pal köszöntgető dandyk színes 
karavánja a londoni sétányok 
mindennapos látványa. (7. 
ábra.)

Hogyan közlekedtek ezek a 
jármüvek?

Utasuk elhelyezkedett c kez
detleges faalkotmány nyergében 
és lábának felváltottan a talajtól 
való eltaszitásával hozta for
gásba a kerekeket. Ez volt 
minden. De egyensúlyozni lehe
tett, de az ember függetleníteni 
tudta magát az állati vontató
erőtől, de merész lejtőkön önma
gától gördült a vesszőparipa,
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7. Hobby-liorse-ok fénykora a londoni Hyde 
parkban (1820). A kép baloldalán elöl: 11 
roller, mely mór akkor sem volt újdonság

készt, melynek meghajtása már 
nem a lábnak a földtől való fe l
váltott elzászit ásával. történik. 
(8. ábra.) Itt már a gép első 
kerékagyába épített dttételezés- 
nélküli) közvetlen meghajtásra 
alkalmas hajtókar biztosította 
a gép haladó mozgását. Kurtz, 
Fischer és Boeder elképzelésétől 
teljesen függetlenül a francia 
Micheaux is alkalmazta a haj tó- 
kart) és növelte az első kerék 
nagyságát) és gépét elmés fékkel 
látta el. ő  alapította az első 
kerékpárgyárat is és i8$6-ban 
500 munkással már külföldre is 
exportál. (9. ábra.)

Ezt az exportot Anglia nem 
nézte ölhetett kézzel. Nyomban 
ellentámadásba ment át.

A z angol kerékpár-gyáripar 
születésének oka egészen saját
ságos. A z i8$o-es évek után 
negyvennéhány tű- és szalaggyár 
ontotta Coventryből készitmé- 

ixvat hamar elmúlik s a nyeit szerte a világba. A selyem
lomtárba kerül. szalagok divatját azonban vá-

rékpár további fejlődése ratlanul a csipke váltotta fel. 
vesz újabb lendületet, A z angol gyáraknak tehát gyor- 
Kurtz jülichi lakatos san kellett határozniok. Vagy 
m olyan járógépet szer- csőd lesz a sorsuk, vagy más

H. Kurz első 
tinjtóknrral 

ellátott 
kerékpárja
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iparcikkeket M l gyárxamok. 
így esett aztán a választás a 
kerékpárkészítésre. 2860-ban 
már 24, és 1870 tájt 39 gyár 
kizárólag kerékpárok előállítá
sával foglalkozik, és közel
20.000 munkásnak ad kenyeret.

A z angol gyáripar most már
alaposan nekilát a kerékpár 
tökéletesítésének. A kocsikerék 
helyett az acélküllős pótkereket 
alkalmazza és a faalkatrésze- 
két, így magát a gép vázát is, 
acélcsövekkel helyettesíti. A  ráz- 
kódtatásmentesség biztosítására 
különböző rúgózási módokkal 
próbálkozik. S  közben egyre 
jobban növeli az első kerék 
nagyságát, hogy a hajtókarnak 
egy körforgására a gép minél 
nagyobb távolságot fusson meg. 
Ennek a korszerű gépnek a neve 
velocipéd. (Velox — gyorsaság, 
péd -  láb.)

287x tájban Angliában közel
40.000 a kerékpáros portyázók 
száma. E  népszerüsödő ke/ék- 
pározást különböző érdekek el
lenhatással próbálták megfékezni 
Hírlapi cikkek özöne tört lán
dzsát olyan kérdések felett, 
hogy egészséges-e a kerékpáro
zás, vagy sem. Néhány orvos 
ilyen kirohanást intézett a velo
cipéd ellen:

—  Jóhiszemű, félrevezetett 
emberek! Ne közlekedjetek velő- 
cipéden. Ez merénylet az emberi 
méltóság és az egészség ellen.

A  kifejtett sebesség idült fo, 
és fejfájást okozhat, meg 
madja a hátgerincet, tüdőv 
nek lehet szülőanyja és s 
szívbajt is idézhet elő.

Ám ezek a harcok csak olaj 
voltak a tűzre. A  velocipéd 
továbbfejlődött és magas kcr 
pár lett belőle. (10. dbrt 
E gépek első kereke 120— I 
cm, míg a hátsó kerék mindössze 
30— 40 cm volt. A  gép nyerge 
már kitünően rúgózott és dörzs- 
fékkel volt ellátva. A z abron
csokra tömör gumi-futófelületet 
húztak és azt oda is ragasztot
ták. A z 2863-ben Londonban 
lebonyolított első kerékpárver
seny a magas kerékpár meg
semmisítő győzelmét hozta a 
velocipéd felett.

Közben rövid tiszavirágéletü
ket élik a kéz- és lábhajtással 
előrehaladó bivektorok (22., 
24. ábra), a különböző három-, 
négy-, sőt ötkerekü gépek, me
lyek azonban nem tudtak ver
senyezni a magas kerékpár min
dent elsöprő népszerűségével. 
(22. ábra.)

Midőn Johnson a Niagara- 
vízesés fölött kifeszltett acél
kötélen magas kerékpárjával át- 
viharzik az egyik partról a 
másikra, a magas kerékpár nép
szerűségének lázgörbéje eléri a 
csúcsot. Egész Európában egy
formán űzik a magaskor ékpár - 
sportot. 2868-ban már Magyar

ít. Mlohaad 1851-ben épölt vasvá
zas kerékpárja, melyet már gyár

ban állítottak éld

1 V V v ^ '

11. A kézzel hajtott Mvektor 1870-böI

10. 1880 körfill angol magas- 
kerékpár

országon is ismert a magas 
kerékpár.

Ennek a gépnek hivatalos 
neve a bycicle, tehát helytelen 
a mai alacsony-kerékpárokat 
biciklinek nevezni.

Azonban bármennyire is nagy 
fejlődést mutatott a magas ke
rékpár Micheaux velodpédjéhez 
viszonyítva, ez a masina még 
semmiképpen sem volt alkalmas 
arra, hogy általános közlekedési 
eszközzé váljék. A helyes elvet 
Knigth 1879-ben találja meg, 
aki a közvetlen meghajtásról a 
közvetett áttétel útján történő 
meghajtásra tér át, s ezzel az 
újítással merőben új utat nyit 
a haladásnak. Ezeknek a ken
guru gyűjtőnéven ismert kerék
pároknak elsőkor éknagysága lé
nyegesen csökken, s ezzel köny- 
nyebbé vált kormány ozhatósá-
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12. Kerékpáros triciklik versenye 
a maguskerékpárrul 1868-ban

Kevesen tudják, —  erre csak 
a legutóbbi évek kutatása vetett 
fényt —  hogy a kerékpár három 
életfontosságú alkatrészének fel
találása Leonardo da Vinci 
nevéhez fűződik. Ez a géniusz, 
aki „a vérző csillagot hordta 
a homlokánMona Liza és 
A z utolsó vacsora megalkotásán 
túl hadigépeket is gyártott, —  
repülőgépet és szecskavágó ma
sinát. Ezeknek alkatrészei töb
bek között: a lánc, a hajtókar 
és a görgős csapágy volt, s ezek 
közül az utolsó tette lehetővé, 
hogy a kerékpár, mely eddig 
csak sporteszköz volt, közleke
dési eszközzé nemesedjék. (14., 
75., 16. ábra.)

M i a korszerű kerékpár alap- 
feltétele? A forgórészek súrló- 
dósának a lehető legnagyobb 

'^ ^ érték ig  való csökkentése, hogy 
a gépen kifejtett izomerő zöme 
hasznos energiává alakulják át 
és ne váljék a súrlódás fékjének 
áldozatává. Ezek a szempontok 
mutatták az új utat. Az első 
lépés az volt, hogy a kerékpár 
két keretiének nagysága fokoza
tosan azonos kerületűvé szelí
dült. Ezt az elképzelést a gép
szerkeszt ők minden nehézség nél
kül végrehajthatták, mert hiszen 
a közvetlen meghajtást kiküszö
bölvén, nem volt többé szükség 
az első nagy lendkerék alkal
mazására.

De az alacsony kerékpár 
egyéb szempontból is utat tört 
magának. Ezek közül az első: 
a könnyebb kormányozhatósága, 
nagyobb üzembiztonsága és 
egyensúlyi helyzetének fokozot
tabb biztosítása, amivel letűnő 
elődjével szemben a győzelmet 
játszva elérte. (17. ábra.)

A  következő lépés, mely a 
biztonsági (driwer) kerékpár 
hódító útját egyengette, a pneu- 
matik feltalálása volt. Dunlop 
angol állatorvos 1887-ben fel- 

13. A kenguru, nz első közvetett találja a pneumatikot (ennek 
mégha Jtásá, két oldalról áttétele* a csodálatraméltó találmánynak 

7.MI mngiwk'rttpAr 1879-hfll kialakulásáról külön cikkben
fogunk beszámolni) s ezzel a 

guk és egyensúlyban való tar- forgórészek sitrlódását olyan mi- 
tásuk. ( j 3. ábra.) A közvetett nimálisra sikerül csökkentenie, 
meghajtás kezdetben a szíj, hogy az ily módon újjáteremtett 
majd a kúpkerék, végül a fogas- kerékpárral óránként már 25—  
kerék felhasználásával történt. 30 km-es óraátlagteljesítményt 
Ezekből a lánckerék bizonyult ért el. (18. ábra.) 
életképesnek. A fejlődés most már viharzó.

A sport a szárnya. 1890 táján 
feltalálják a szab adonfutót. 
1892-ben a kontrafék, és 1896- 
ban az abroncsfék tűnik fe l. 
A különböző könnyűfémek al
kalmazása a 36 kg súlyú kerék
párt 8 kg-os versenygéppé csök
kenti. A vasabroncsok helyét a 
fa- és később a könnyűfém- 
abroncsok váltják fel. A köpeny

ig . Llonnrdo du Vinci saját
kezű rajza az általa először 
alkalmazott golyósottupágyról

lót. A fognskerékláno őse Leó* 
nurdo dn Vinci 1402-ből ránk- 

maradt vázlatkönyvéből

16. Leonardo da Vinci híres 
repülőgépének rajza. A  képen 
világosan láthatók az elsőízben 
alkalmazott hajtókarok, me
lyek lébhnjtással a szárnyak 
mozgását voltak hivatva elő

segíteni

tömlő kivitelű pneumatikot 1902 
táján felváltja a szingó, ez a 
selyemszövésű, pehelykönnyű,
alig 20 dekát nyomó gumi, mely 
az utóbbi időkben már nemcsak 
a versenykerékpárok kerekén 
tesz jó szolgálatot, de külföldön
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a kerékpáros közlekedők szá
mára is általános.

Még egy lépés: és sor kerül az 
áttétel-váltóra, mely lehetővé 
teszi, hogy a hátsó kerék fogas
kerekének kicserélése nélkül egy 
elmés berendezés közbeiktatásá
val lehetővé tegye, hogy a kerék
páros hegyiterepen fölfelé ugyan
olyan könnyedséggel hajthasson, 
mintha tükörsimái vízszintes 
úton kerekezne.

Ma hozzávetőlegesen xoo 
millió ember kerékpározik a vi
lágon. Királyy tanár, képviselői 
munkáSi diák3 tudós és püspök. 
Párisi a kerékpár mentette meg 
a közlekedés csődjétől. A z  angol 
gyárak 1947-ben kétmillió ke
rékpárt gyártottak. Dániában 
minden második ember kerék
pározik.

Nálunk Magyarországon a fel- 
szabadulás-kelőit közel 200.000 
ember kerekezett. A  felszaba
dulás után ez a szám húszezerre 
csökkent.

A hároméves terv ezen a téren 
is el fogja tüntetni a fasizmus
okozta rombolásokat. A kerék

párgyárak és üzemek fokozott 
iramban láttak az újjáépítésnek.
A  pneumatikgyárak a kezdeti 
nyersanyagnehézségeket áthi
dalva, ma már teljes üzemmel X 
dolgoznak. A  gumiinség rossz 
múlttá halványodott, a padlás
ról lekerülnek a rozsdás, „ cipő
nélküli“  gépek. A  Hungária 
gumigyár megvalósította azt a 
tervet, mely 1944-ig mindig 
csak terv maradt: szingót gyárt, 
s ezzel a kátyubarekedt ver
senyzőtársadalmat és az igényes 
közlekedőt ajándékozta meg a 
legkorszerűbb pneumatikokkal.

Ma közel 100.000 ember 
közlekedik hazánkban megint 
kerékpáron. Egy év múlva 
200.000. S  öt év múlva: a ke
rékpár fogja a közlekedés csőd
jétől megmenteni Magyarorszá
got.

A kerékpár a legdemokratiku
sabb közlekedési eszköz. Min
denki által beszerezhető, s üzem
anyaga nem a drága benzin, 
hanem az élet folyékony aranya; 
a vér, melyet a szív motorja 17 A bl2tonsftfll kerékpirt 
küld szét az izmoknak. gumi abroncsokkal

MOLNÁR GÉZA
i

18. Korszerű kerékpár és alkatrészei: 1. Nyereg, nyeregorr, nyereghold. 2. Nyeregcső. 3. Ülőcsavar 
(nyeregbillncs). 4. Felsőcső. 5. Alsócső. 6. Ülőcso. 7. Kormánycsapágy. 8. Hátsó felső villatámasz. 9. 
Alsó víllaszár. 11. Kormány. 12. Kormány rögzítő csavar. 13. Első abroncsfék. 14. Középcsapágyház. 
15. Hajtóbar. 16. Taposó. 17. Kengyel. 18. Nagylánckerék. 19. Kislánckerék. 20. Lánc. 21. Első agy.

22. Hátsó agy. 23. Küllők. 24. Abroncs. 25. Köpeny ég tömlő
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A kávét, ezt a közkedvelt 
zamatos italunkat a civilizált 
világ mindössze 300 év óta is
meri, pedig ez nem valamely 
távoli világrészből került hoz
zánk, hanem a közelkeletről. 
őshazája Abesszíniának Kaffa 
nevű tartománya, melynek la
kossága már ősidőktől fogva 
fogyasztja. Értékét és kereske
delmi jelentőségét az arabok 
ismerték fel, akik a növényt a 
XIV. század közepén hazá
jukba átplántálták és elsőkként 
foglalkoztak a kávé termelésé
vel. A legjobb kávét, a kitűnő 
illatáról híres m o k k á t  Dél- 
Arábiának Yemen tartományá
ban termelik, de mindjárt hozzá 
kell tennünk, hogy ebből aligha 
ihatunk, mivel úgyszólván az 
egész termést az arabok, per
zsák és törökök fogyasztják; 
ami marad, azt az angolok 
isszák meg.

A kávéfogyasztás terjedésével 
párhuzamban hamarosan kávé
mérések is keletkeztek. A z elsők 
még a XIV. században Mekká
ban és Arábia más helyein tűn
tek fel. A  mohamedán papság 
azonban nem jó szemmel nézte, 
hogy a nép a mecseteket elha
nyagolja s inkább a kávéméré
sekben tölti idejét. A  kávét 
mérges italnak tartották, fo
gyasztását a K o r á n  megtil
totta s a tilalom megszegőit 
szigorúan büntették. Pedig ma
guk a papok is éltek ezzel az 
áloműző itallal, melynek a sok

szor hosszúra nyúló és fárasztó 
vallási szolgálatuk teljesítésénél 
hasznát vették. A  kávéfogyasz
tás a tilalom ellenére rohamosan 
terjedt; a büntetések helyébe a 
kávétermelés megadóztatása lé
pett s a kávé épúgy nemzeti 
itallá vált Arábiában, mint a 
tea Kínában. Nyugat felé azon
ban a kávé mint fogyasztási cikk 
csak igen lassan terjedt el.

A terjedés időjelzőinek —  
más adat hiányában —  a kávé
házak felbukkanását tekinthet
jük. Kotistaniinápolyban 1335'  
ben, Velencében 1640-ben, Lon
donban 1632-ben, Marseilleben 
1634-ben, Prágában pedig J J 14- 
ben nyílt meg az első kávéház. 
Lcvantei, sziriai és örmény ke
reskedelmi ügynökök és hajós
népek voltak a kávé első ter
jesztői. Érdekes, hogy Párisban, 
ahol a háborúelőtti időben ezer
nél több kávéház nyújtotta úgy 
franciáknak, mint idegeneknek 
az olcsó szórakozást, a legelsők 
egymásután megbuktak. A jó  
borhoz szokott franciák csak 
nehezen tudtak az új itallal 
megbarátkozni.

Nagy lendületet adott azon
ban a kávé iránti érdeklődésnek 
1669-ben Soliman Aga párisi 
török követ hivatalbalépése. Ez 
a török úr társaságkedvelő em
ber volt s szívesen látta vendégül 
Páris kitűnőségeit, akiknek 
maga szolgálta fel az általa 
török módra elkészített fekete
kávét. Elképzelhető, hogy ez

nem cikóriából készült, hanem 
a legjobb kávé volt, melyet 
Párisban valaha ittak. A z illa
tos italt a vendégek hamarosan 
megkedvelték, Soliman Aga tá
vozása után azonban ynáris le 
kellett mondaniok róla, mert 
nem tudtak hozzájutni. További 
két évtizednek kellett elmúlnia, 
míg a kávé szélesebb körökben 
népszerűvé lett. Néhány ör
ménynek és levanteinek ered
ménytelen kísérlete után 1689- 
ben egy Procope nevű szicíliai
nak sikerült a Rue des Foss és 
Saint - Germain - des - Présben 
olyan kávéházat nyitnia, mely 
az akkori írók és művészek ked
velt találkozóhelye lett s mint 
ilyen, európai nevezetességre tett 
szert.

A  kávét a XVIII. század 
elejéig csak Arábiából, akkori 
egyedüli termelőhelyéről lehetett 
beszerezni. Minthogy pedig ezt 
a cikkei a lcvantei kereskedelem 
tartotta kezében, a civilizált 
államok arra törekedtek, hogy 
maguk termeljenek kávét. Ez 
azonban nagy nehézségbe ütkö
zött, mivel az arabok halálbün
tetést mértek a növény elvitelére, 
a kávémagot pedig csirátlanitva 
bocsátották a kereskedelembe. 
A növény megszerzése a hollan
doknak sikerült, akik azt 1690- 
ben Jáva szigeten meghonosítot
ták, ami olyan jól sikerült, hogy 
ez a sziget hosszú időkre főter- 
melÖhclye lett a kávénak. Mind
amellett mégsem kívánták azt
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monopctizdim, hanem ellenkező
leg, X IV . Lajosnak kávét, a 
párisi botanikus kertnek pedig 
palántát küldöttek ajándékba. 
Ez a küldemény volt az alapja 
az 1723-ban Martinique sziget 
én, majd Guadeloupe és Saint- 
Domingo gyarmatokon létesült 
s oly híressé vált kávéültetvé
nyeknek. Ceylon, Kelet-India, 
nemkülönben Jamaika kávéül
tetvényei 1728— 30-ban, a spa
nyolok brazíliai ültetvényei pe
dig csak 18 j 5 táján jöttek létre.

A  franciáknak nagy örömük 
telt abban, hogy most már a 
saját kávéjukat fogyaszthatták, 
s ez a körülmény nagymértékben 
járult a kávéházak fejlődéséhez 
és rohamos szaporodásához. XV. 
Lajos uralkodásának végefelé 
már mintegy 600 kávéházat, 
a forradalom második évében 
pedig 900-at számláltak Páris- 
bán.

A  pompás kávéházairól híres 
Bicsben 1683-ig még senki sem 
ismerte a kávét. Bennünket 
magyarokat talán elsősorban 
érdekel, hogy ott az első kávé
ház létrejötte egy hazánkfiának, 
Kolschitzky Györgynek nevéhez 
fűződik. K i volt ez a Kolschitzky 
s honnan ismerte, de főkép hon
nan szerezte az. üzletéhez szük
séges kávét ? Kolschitzky zom- 
bori születésű egészen egyszerű 
ember volt, aki egyetlen jól át
gondolt és bátran keresztülvitt 
vállalkozásával vagyont és hal
hatatlanságot szerzett magának.

A z 1680-as év derekán ádáz 
hévvel folyt Bécs ostroma. A  tö
rök sereg 300 ezer harcossal és 
rengeteg hadianyaggal félelmetes 
gyűrűt alkotott a város körül. 
Kara Musztafa nagyvezir jól

tudta, hogy selyemzsinór vár 
reá, ha a várost nem sikerül el
foglalnia. Nem válogatott tehát 
sem a harci módokban, sem a 
harci eszközökben; bombákat, 
gyujtónyilakat és égő szurok
tömböket zúdított a városra, 
falait pedig aknákkal robban
totta. A Starhemberg Rüdiger 
gróf parancsnoksága alatt álló 
és túlnyomó részben polgárokból 
és diákokból összetevődött 13—  
16 ezer főnyi védőrség szívós 
kitartással hősiesen védte a vá
rost. Nagy áldozatok árán, de 
elszántan visszavetett minden 
kísérletet, mely a falakon való 
áthatolásra irányult. A falakon 
támadt réseket nagy eréllyel és 
gyorsan betapaszzották. Hosszú 
védelemre azonban a város nem 
volt felkészülve s az élelmi- és 
lőszerkészletek gyorsan apadtak. 
Nélkülözések és kimerültség kö
vetkeztében sokan dőltek ki. 
A  halottak eltemetése a szűk 
városban nehéz volt s járványtól 
is kellett tartani.

Lipót császár —  hogy a maga 
bőrét megmentse —  már a törö
kök közeledésének hírére elmene
kült. Előbb azonban elrendelte 
a várfalak megerősítését s nem 
mulasztotta el fegyver szövetsé
get kötni a bajorokkal, szászok
kal és lengyelekkel, ami valóban 
okos cselekedet volt.

A  törökök egyre fokozódó 
hévvel folytatták támadásaikat; 
a védőrségben niár csak az tar
totta a lelket, hogy türelmetle
nül bár, de bizakodással várták 
a Lotharingiai Károly zászlaja 
alá gyülekező felmentősereg ér
kezését. De az csak nem jött, 
mert hiszen a szövetséges csapa
tok még nem érkeztek meg, ezek 
nélkül pedig az egész felmentő 
kísérlet kudarcba fulladt volna. 
Efelől azonban Bécsben éppoly 
tájékozatlanok voltak, miként 
Lotharingiai Károlynak sem 
volt tiszta képe arról, hogy a vá
rost milyen nagy veszedelem 
fenyegette. Starhemberg tehát 
szükségét érezte annak, hogy a 
herceget úgy a törökök hadállá
sáról és haderejéről, mint a vé
delem szorult helyzetéről őszin
tén és kimerítően felvilágosítsa. 
Emellett tudni kívánta, hogy 
mire számíthat, de sürgetnie is

kellett a felmentő sereg mielőbbi 
beavatkozását.

A  pecsétes levél elkészült, 
csak vállalkozó kellett, aki azt 
a felmentő sereghez elviszi s tőle 
a választ meghozza. Galamb
posta nem volt. Károly a Duna 
túlsó oldalán Bécstől északra 
fekvő Stammersdorfndl tábo
rozott, ahová természetesen csak 
a török táboron keresztül lehe
tett eljutni s visszafelé is csak 
ugyanez a Veszélyes út volt vá
lasztható. A  feladat tehát olyan 
volt, amelyet csak rendkívüli 
ügyességgel és személyes bátor
sággal lehetett keresztülvinni. 
A  kockázatos feladatra Kol
schitzky vállalkozott.

Kolschitzky lengyel apától és 
rác anyától származott s ifjúsá
gát a török által megszállt Dél- 
Magyarországon töltötte. K e
reskedőnépek között nőtt fel. Jól 
ismerte a törökök szokásait s jól 
beszélte nyelvüket. Fiatal korá
ban egy belgrádi, majd később 
egy bécsi cég szolgálatába ke
rült és éveken át mint kereske
delmi futár működött.

Kolschitzky tehát átvette 
Starhemberg megbízását. Már 
két nap múlva —  1683 augusz
tus 13-án éjjel —  Mihálovits 
nevű szolgájával, török ruhába 
öltözve, zivataros időben el
hagyta a várost az Új-ka
pun át.

Hajnalban már a tábornál 
járt, ahol török dalokat éne
kelve, sikerült az őrséget meg
tévesztenie. A katonák előtt 
olyannak tüntette fel magát, 
mint akinek rendkívüli megbíza
tása van s így ügyesen át tudta 
magát vágni a török gyűrűn. 
Starhemberg a Szent-lstván- 
toronyban levő figyelőhelyéről 
még aznap éjjel láthatta a jel- 
tüzet, melyet Kolschitzky a 
megbeszélés szerint Stammers- 
dorfban gyújtott annak jeléül, 
hogy feladatát elvégezte.

Hazatérő útjában Koschitzky 
sok nehézséggel találta magát 
szemben. A z őrség élénksége 
gyanút ébresztett benne. Érezte, 
hogy figyelik. Csak bujkálva 
tudta az őrségeket kikerülni, a 
tábort pedig egészen más helyeit 
kellett megközelítenie, mint ki
felé való útjában. Nyelvtudású-
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val és ügyességével ezúttal is sze
rencsésen keresztül tudott jutni 
a táboron.

Augusztus 17-én a hajnali 
érákban a Skót-kapun bocsá
tották be. Első dolga volt, hogy 
Károly levelét Starhemberg ve
zérkaránál kézbesítse. Délben a 
Szent István-toronyból feleresz
tett füstfelhő tudtál adta a her
cegnek Kolschttzky megérkezé
sét. A  válaszlevélben további 
szívós kitartásra és türelemre 
intette a védelmet, de egyben biz- 
tatta, hogy mihelyt a szövetséges 
csapatok egyesülhetnek, —  amit 
augusztus végére remélt —  a fel
mentő akciót azonnal. megin
dítja. Ez azonban tovább is 
késett.

Végre szeptember 11-én dél
után a Lipóthegy felől ágyú- 
lövések, éjjel pedig a Kopasz
hegy felől tüzek és rakéták jelez
ték a felmentő seregek közeledé
sét. Ezek északról és nyugatról 
a Bécsi-erdőn át több vonalon 
hatoltak a város felé s azonnal ■ 
támadásba léptek.

Szeptember 12-én zajlott le a 
nagy emlékezetű véres csata, 
amely a felmentők teljes győzel
mével végződött. A  katasztrófa 
oly gyorsan érte a törököket, 
hogy mindent hátrahagyva, csak 
puszta életük mentésére gon
doltak. A z egész tábor, több 
mint 25 ezer sátrával és rengeteg 
értékes anyaggal ottmaradt. 
Egyedül Kara Mustafa sátrá
ban —  mely a Trautson-féle 
kertben (a későbbi magyar 
testőrségi palota táján) állt —  
a hadileveleken kívül mintegy 
40 ezer aranypénzt találtak, 
mely Sobieski lengyel királynak 
jutott. Ezenkívül sokezemyi 
vágómarha, teve, öszvér, birka 
és óriási mennyiségű gabona, 
rizs, olaj, méz, cukor és kávé is 
jutott á győzők birtokába. A  vá-

E. Még csak öt esztendős, de már
is erdő benyomását kelti a kávé
ültetvény. —  3. Minden kávéma
jorban van egy gépház, amelyben 
a kévéről le fejtik a megszáradt 
héját, s a két-két egymáshoz a si
ma felükkel tapadd kávészeme
ket szétválasztják. —  4 . Raktár
házakban tárolják a kávét, ahol 
zsákokba töltve várja, hogy el
szállítsák a világ minden tája felé.



5. Esténként, a szárítás céljából széjjelteregetett kávét ósszesöprlk 
és ponyvával letakarják, hogy az éjjeli harmattól át ne nedvesedjék<

ros ínsége ezzel egy csapásra 
véget ért.

A  zsákmányt a győzők ha
mar felosztották maguk között. 
Kolschitzky is jelentkezett, hogy 
merész és sikeres vállallkozásáért 
illő jutalomban részesüljön. A  
hagyomány szerint először csak a 
kávéval telt zsákokat kérte. A z  
osztrákok és németek akkoriban 
még nem ismerték a kávét s an
nak nagyobb részét könnyen át
engedték neki.

Hadizsákmányból eredt tehát 
az a kávé, mely az első bécsi 
kávéháznak és ezzel az oly 
magas fokra emelkedett bécsi 
kávésipar megindulásának alap
ját képezte. Kolschitzky kezdet
ben mint utcai árus mérte törő- 
kösen elkészített kávéját, a 
kannát és csészéket magával 
hordta. Ez azonban fárasztó 
mesterség volt, miért is később —  
önfeláldozó hőstettének jutal
mául —  pénzt és házat kért a 
városi tanácstól, mely neki száz 
aranyat adott és kijelölte szá
mára a Dóm-utca 3. számú 
házat, hogy abban kávéházat 
nyithasson. Ezt a házat azon
ban kicsinek találta és helyette a 
Dóm-utca 6. szám alatti , ,Vö
röskereszthez“  címzett házat 
választotta magának, melyet 
meg is kapott. Ebben nyitotta 
meg első kávéházát, mely nem
sokára nagy forgalomnak örven
dett.

Kolschitzky kedélyes és bő
beszédű ember volt s jól tudta 
vendégeit hőstette részleteinek 
elbeszélésével szórakoztatni. En
nek révén népszerű lett s kávé
háza hamarosan szűknek bizo
nyult. Oj helyiség után nézett s 
ekkor a Vastuskó-tér 8. szám 
alatti, a „ Kékfiaskóhoz“  cím
zett házának az akkori La
katos-utca felé nyíló boltjá
ban nyitott kávémérést. Kol
schitzky jól értett az üzlethez s 
hogy kávéját jobban megkedvel- 
tesse, cukrot és tejet is adott 
hozzá.

Kolschitzky örökösei kávé- 
házukat a Nándor-hid helyén 
akkoriban álló cölöphid túlsó ol
dalára helyezték át. Egy itt levő 
földszintes faépületben folytat
ták az üzletet, mely úgylátszik, 
jó  hírnévnek örvendhetett, mi
vel ugyanazon helyen még 90 év 
előtt is létezett egy Mosé Ferenc 
nevű bécsi polgárnak kávéháza.

A  kávéházak Bécsben is csak 
lassan szaporodtak. Így például 
1700-ban mindössze 4 , 1747-ben 
is csak 11  kávéház volt. A  19. 
század elején Bécsben és kül
városaiban 130 kávéházat szám
láltak, ezekből 25 esett a régi 
Bécsre. Bolthajtásos, meghitt 
hangulatú kis kávéházak voltak 
ezek, közülük legjellegzetesebb a 
Kelmefestő-utca ( Fdrber-Gasse)

8. száma alatti, ma is fennálló 
Café Himmelstoss.

A z empire-építészet és világ
hírű bécsi zene a kávéházakat 
nagyon fellendítették. A  Löioel- 
bástyán és a Népkertben épült 
Corti-kávéházak tündének vol
tak. Strauss, a keringő-király 
és híres kortársa Lanner, csodás 
zenéjükkel itt ringatták má
morba a bécsieket.

A  bástyafalak lebontása után 
épült Ring ragyogó kávéházai
val csak a pestiek vetekedhetnek.

Pest és Buda kávéházai oly 
variánsok, történetük oly gaz
dag s annyira tele van romanti
kával, hogy számukra kis cik
künk keretében hely nem juthat. 
Pesten és Budán már a török hó
doltság kezdetétől fogva voltak 
kávémérések. Hiszen Szulejman 
Padisah még 153$-ben adta ki 
azt a parancsát, melyben a kávés 
ivást az egész tőrök birodalomra 
nézve megengedte. A török ki
vonulása után az első pesti kávé- 
egy Popiz Péter nevű rác volt, 
akinek a mai rác templom táján 
volt a kávéháza s aki mint 
kávéfőző 1690-ben vétetett fel a 
pesti polgárok sorába.

Most még a kávé elkészítésé
nek különféle módjairól is kell 
néhány szót mondanunk. Ez 
minden országban más, sőt mond
hatjuk : ahány ház, annyi
szokás. Dél-Arábiában a kávét 
csak félig pörkölik meg, amíg 
pattogni és gyengén füstölögni 
kezd, aztán összezúzzák és 
megfőzik. Főzetet isznak tehát 
és nem forrázatot. Egyiptomban 
és Törökországban nagyon f i 
nomra őrlik a pörkölt kávét s 
forrázata az Üledékkel együtt 
kerül csészébe.

A  franciák több kávéfajta, 
például Mokka-, Guadeloupe- 
és Jáva-kávé egyenlő arányú 
keverékét ajánlják, melyből az 
első illatot, a második az erőt, a 
harmadik pedig a finom ízt 
adja. A  pörkölt kávét csak dur
ván zúzzák, majd ugyanolyan 
mennyiségű forróvizet öntenek 
rá, melyben pár percig ázni 
hagyják és csak aztán forrázzák 
le.

dr. Rüblein Richárd
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1. A z úszódokk U- vagy L-betű alakú, 
teljesen zárt úszó edény, mely belsejében 
rekeszekre van osztva s a beleeresztett 
víz segítségével oly' mélyen süllyeszthető, 
hogy egy hajó, vagy más vízi jármű benne 
elhelyezkedhetik. A  dokkban lévő vizet ki
szivattyúzva, az a vízből kiemelkedik $ a 
benne levő hajót a víz színe, felé emeli, 
ezáltal a hajótest vízalatti részét javítási 
munkák számára hozzáférhetővé teszi.

2. Miért van szükség az úszódokkra: 
A  hajó vízalatti külhéját, mely acélból vagy 
fából készül, rozsda, korhadás és vízalatti 
élősdiek odatapadása ellen védőfestékkel 
vonják be. Ezt a víz megtámadja, a mozgó 
hajóról lemossa, ezért időről-időre meg kell 
újítani, a rátapadó élősdiektől meg kell 
tisztítani. A  vízvonal alatt nyílások vannak, 
melyekhez a belső térben csővezetékek 
csatlakoznak. Bzek eldugulnak; a nyíláso
kat szabaddá kell tenni. A hajótest vízalatti 
része más hajókkal, vagy a folyam medré
ben lévő akadályokkal összeütközik; a 
sérüléseket helyre kell hozni. A hajó csavar
jai gyakran megsérülnek, forgásuk közben 
kötelek, úszó fatörzsek akadnak beléjük 
és a propellert úgy beékelik, hogy a hajó 
mozgásképtelen lesz ; a propellert szabaddá 
kell tenni. A  hatóságok —  épúgy mint a 
gőzkazánoknál —  előírják, hogy a folyami 
forgalom céljaira szolgáló minden úszótest

vízalatti részeit biztonsági okokból megha
tározott időközökben vizsgálatnak kell alá
vetni. Mindezen esetekben a hajó vízalatti 
részét többé-kevésbbé a víz színe felé 
kell emelni.

Ha a sérülések a vízvonalhoz közel vannak, 
úgy segítenek, hogy a hajón levő rakományt 
vagy más mozgatható terhet úgy osztják el, 
vagy oly részeibe bocsátanak vizet, hogy 
a hajó megbillenjen s a sérült rész a víz 
színe fölé kerüljön. Ilyenkor a munkát rend
szerint elsősegélyszerűen végzik el. Ameny- 
nyiben mélyebben a víz színe alatt fekvő 
sérülésekről Van szó, egyszerűbb esetekben 
búvárral végeztetik el a munkát, amennyiben 
az rendelkezésre áll. Ha komolyabb és 
mélyebben a víz színe alatt vagy a hajó 
fenekén történt a sérülés, úgy a hajót partra 
vontatják. Ezen eljárás sok időt vesz igénybe, 
gyakran kockázatos is, mert a hajótest 
a felvontatásnál és felfektetésnél —  külö
nösen, ha sérült —  könnyen elhúzódik, azaz 
elferdül, sőt helyenként benyomódik.

3. Mindezen hiányokat kiküszöböli az 
úszódokk, melynek működése a következő:

A  dokk üresen úszik. 1. ábra. Merülése 
egészen csekély. A  rekeszek csak annyi 
vizet tartalmaznak, amennyi a dokk víz
szintes beállításához szükséges. A  dokkolásra 
kerülő hajót a közelben előkészítik a bc- 
vontatásra. A  dokkba vizet eresztenek,
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mire az süllyedni kezd. A dokk annyira 
merül víz alá —  2. ábra. —  hogy az úszó, 
hajó a dók fedélzetén elhelyezett ú. n. 
székek fölött kényelmesen a dokkba vontat
ható, tehát a hajó feneke ill. legmélyebb 
pontja és a székek felső éle között a gyakor
latban szükséges távolság —  b —  megmarad. 
A  dokkot annyira felemelik —  3. ábra —  
hogy a hajó feneke a székekkel érintkezzék, 
tehát egész hosszában és mindkét oldalán 
felfeküdjön azokra. Ez a fázis a legkényesebb, 
mert ettől kezdve a két úszó testnek, a dokk
nak és a hajónak mint egy testnek kell tovább 
emelkedniük és egyensúlyban lenniök; vi
gyázatlanság esetén a közös egyensúly 
felborulhat, bülenés, károk állhatnak be. 
Helyes beállítás után, melyet úgy érnek el, 
hogy a dokk egyes rekeszeibe a vizet megfe
lelően elosztják, a dokkot továbbemelik 
mindaddig, míg egész fedélzete egyenletesen 
és vízszintesen a víz színe fölé kerül —
4. ábra. — . A  hajó önsúlya nem oszlik el 
egyenletesen a dokk egész terjedelmére, 
hanem ahol pl. a hajó gépezete fekszik, 
ott súlyosabb, az üres raktárak helyén 
könnyebb. Ezen súlyelosztási különbségeket 
szintén az egyes rekeszek víztartalmának 
megfelelő elosztásával egyenlítik ki.

Amint a dokk fedélzete járható, a szak- 
személyzet megvizsgálja, hogy a hajó feneke 
mindenütt símán és helyesen fekszik-e 
fel a székeken, nem Kerültek-e a fenék és a 
székek közé úszó fadarabok, vagy más 
idegen tárgyak, melyek már a dokkolás 
előtt a hajó fenekén tapadtak, mert ezek 
a feneket benyomják, megsértik. Ha ilyet 
találnak, úgy a hibásan fekvő széket eltávo
lítják és rendbehozva újból felállítják.

A  legtöbb dunai jármű laposfenekű 
és a vízszintes síkban elrendezett székeken 
egyenletesen felfekszik. A  motorcsónakok, 
katonai vízi járművek, aldunai hajók, 
stb. feneke nem lapos, hanem legmélyebben 
fekvő hosszvonalától, a gerinctől (tőkétől) 
két oldalra ferdén emelkedik úgy, hogy 
dokkolásukhoz testük vízalatti részének 
tervei alapján a fenékhez pontosan simuló 
székeket és oldaltámaszokat kell előkészíteni. 
Ily esetekben a dokkolás sokkal nagyobb 
gondosságot és több élőmunkát követel.
5. ábra.

4. A  dokk szerkezete: 6. ábra. A  Dunán, 
melv kb. 1600 km hosszban hajózható, 
az Aldunának tengeri hajók közlekedésére 
is alkalmas részétől eltekintve, egyedül 
Budapesten, az óbudai hajógyárban állt 
rendelkezésre folyami hajók befogadására 
berendezett úszódokk. Ez U-alakú kereszt
metszetű volt. A z j— 4. ábrák mutatják 
keresztmetszetét. A két függőleges szárny 
Tx— T2 a két torony, a középső rész P  
a dokkponton, melyet a két toronnyal 
mindkét oldalon rácsos vasszerkezet köt

össze. A ponton közepén a vt vízhatlan 
válaszfal a ponton belsejét hosszirányban 
két egyenlő részre osztja. A  ponton hossz- 
metszetében látható, hogy a v2 válaszfalak 
azt keresztben négy részre osztják úgy, 
hogy mindkét torony 4— 4, a ponton 
összesen 8 részre s így az egész dokk 12 
részre van osztva s ezekbe egymástól függet
lenül lehet egyidejűleg vizet be- vagy 
kiszivattyúzni. E célra minden rekesz 
fenekének legmélyebb pontjához cső vezet. 
A  dokk egyik tornyában, az ábrán a bal
oldaliban, Tj-ben, éspedig annak mindkét 
végében, a gx—g2 kamrákban egy-egy 
villamos meghajtású centrifugálszivattyú van 
eüielyezve, s a csővezetékkel a hozzá
tartozó tolózárakon . keresztül olymódon 
összekötve, hogy azok segélyével a dokk 
vízalatti beerésztő szelepein át az egyes 
rekeszeKbe víz eereszthető be, másrészt 
megfelelő átkapcsolás mellett a szivattyúk 
segélyével a víz eltáviolítható.

Ezen művelet elvégzésére szolgál a Tt 
torony fedélzetén látható bódé, ebben 
vannak elrendezve központosán a vezénylő 
be- és kieresztő szelepek kézi kerekei, 
melyeket megfelelő rudazat köt össze a 
szelepekkel.

A  ponton fedélzetén láthatók a székek, 
melyek egymásra keresztbe rakott négy- 
szögletes gerendákból készülnek, s a dokk 
fedélzetéhez csavarokkal vannak lerögzítve. 
A  tornyok két végén, fenn a h támgerendák 
állnak k i ; ezek vízszintes irányban eltol- 
hatók 8 arra szolgálnak, hogy a lemerült 
dokkba bevontatott, még szabadon úszó 
hajót a dokk középvonalában tartsák mind
addig, míg azt a tornyok két végén elhelye
zett bakokhoz kötelek segélyével kikötik, s a 
hajó a székekre felfekszik.

A  dokk vízszintes helyzetének ellen-

REPt LŐMODELEZŐK, HAJÓ MODELEZŐK ÉS 
CSÓNAK ÉPÍTŐK havonta megjelenő SZAKLAPJA 
Szerkesztőség és kladéhlvatal: BUDAPEST, IX., 
LÓNYAY-U. 41 (Aeromeohanlka) —  Ára 2.— Ft

Repülttoép- 
m odell
anyagok, tervek
Ké r j e n  d í j  t á l á n  

_ , érjegyzéket. Vidékre
Budapest IX, Lónyay*u. 41 utánvéttel szállítunk
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őrzésére a vezérlő bódéban függő inga, 
valamint a két torony oldalaira elhelyezett 
két-két, összesen négy vízmérce szolgál, 
ezek deciméter és centiméter beosztásúak, 
hasonlóan a hajók merülési mércéihez.

A dokk-fenék a külső élektől a közép felé 
lejt, hogy a rekeszekben levő vizet lehetőleg 
teljesen és a dokk ferde állása mellett is 
ki lehessen szivattyúzni. A dokk fedélzete 
viszont hosszának középvonalától két ol
dalra, a külső élek felé lejt, hogy a víz 
kiemelkedéskor kétoldalra teljesen lefoly
hasson.

Támdorongok és kikötő acélsodronyköte
lek a dokkot olymódon rögzítik a parthoz, 
hogy az a merülésben és kiemelkedésben 
ne legyen gátolva s a Duna különböző állá
saival járó vízszintingadozásokat követhesse 
Az összeköttetést a dokk és a part között 
mozgó híd biztosítja, mely a javítási anya
gok behordására is szolgál. Súlyosabb és 
terjedelmesebb darabokat azonban teher
szállító pontonokkal raknak be a dokk
ponton fedélzetére. A villamos motorokhoz 
a szivattyúk meghajtására szükséges ára
mot a parton és a dokk tornyán felállított 
árbocokra szerelt kábelek közvetítik. A 
szivattyúkat és a dokk rekeszeiben lévő 
vizet befagyás ellen gőzfűtés biztosítja, 
melyet a partról hőszigetelt, mozgó vezeték 
szállít. —

A z óbudai hajógyár dokkját a 7. és 8. 
számú fényképek mutatják.

5. A  dokk jelentősége: A  dokk rendkívül 
gyorsan működik. Az egész dokkolás, az 
üres lemerüléstől a hajó teljes kiemeléséig, 
annak nagyságától és merülésétől függően 
i  y2— 3 órát vesz igénybe úgy, hogy segít
ségével kisebb vízalatti munkák, mint 
lékek eltömítése, propellerek szabaddá- 
tétele, stb. esetén sürgős esetekben egy 
8— 9 órás munkanap alatt egymásután két 
hajót is rendbe lehet hozni. Nagyobb sérü
lések esetén a dokkot vizsgálat, a károk által 
okozott költségek megállapítása és a sérü
lések ideiglenes eltömítése céljára szintén 
dokkba lehet venni, úgy hogy amennyiben 
a parton, az ú. n. sóján nincs szabad hely, 
a hajó úszó állapotban, teljes biztonságban 
várhatja meg, amíg sorra kerül. 10— 14 
napnál hosszabb időt igénylő munkákat 
nem célszerű dokkban végezni, piert ezzel 
a relatív nagy számban, de kisebb sérülésekkel 
jelentkező hajók rendbehozása késedelmet, 
s így a hajózás nagyobb károkat szenvedne, 
s a dokk hosszabb idejű igénybevételének 
költsége is nagyobb, mintha a munkát a 
sóján végzik el. Tény az, hogy az egy év 
alatt dokkba vett hajók száma 150— 200 
között mozog, ami bizonyítéka kiváló 
használhatóságának.

Lévai Gyula
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-  falipolc vagy téka, amelynek méretei és 
megépítés! módja a következő.

Kell hozzá y2 hüvelyk vastag deszka, —  
csak a zárt rész háta készül l/8 hüvelykes 
furnírlapból, azaz rétegelt falemezből. A 

.két oldalfalat lombfűrésszel lehet az ábrá
zolt alakra kifűrészelni. A  szerkezet víz
szintes részeit a vájatokba egyenletes eny- 
vezésselkell beerősíteni. (i. kép.) Mielőtt a 
szorítócsavarok közé tesszük, győződjünk 
meg róla, hogy az egyes alkatrészek derék-

F i L l T É K  A
szögbe kapcsolódnak egymásba. (2. kép.) 
A  kétfonatos tolóajtó a belső oldalára, a sar
kokra csavarokkal erősített (és lehetőleg 
süllyesztett) 4— 4 darab V10 hüvelyk vastag 
rézlapocskákon csúszik, amelyek az alsó és 
felső polcba vájt horonyba illenek. E két- 
ajtócska kerete feles-lapolással készül, — a 
belső oldalába fúrt lyukak pedig a 3— 3 
függőleges, ‘Vi hüvelyk vastag pálcika be- 
erŐsítésére szolgálnak. (3. kép.)

Az ajtókat úgy helyezzük el, hogy —  
miután a saroklemezkék közül az alsókat ki
próbálás után lecsavartuk —  a polc vázát, 
amelynek hátlapja még nincsen beenyvezve 
és beszegezve, háttal felfelé a munka- asz
talra tektetjük és az ajtót lemezkéivel a 
megfelelő horonyba illesztjük. Utána az 
alsó lemezkéket a helyükre igazítjuk és 
rácsavaroljuk.' (Az ajtó fonatának 7 darab 
háncsát Via hüvelyk vastagon magunk is 
kifürészelhetjük és azután vízbe mártva 
fonjuk be a keret horonya és a pálcikák 
közé. (4. kép.) Ugyanígy járunk el a másik 
ajtóval is, majd a hátlapot erősítjük a helyére.

A  6“ X 2 4 a z a z  kb. 16x60 cm 
méretű kész fali tékát barna olajfestékkel 
és sellakkal vonjuk be s utána a felső és 
alsó polc alá erősített 2— 2 szegletvassal 
szereljük szobánk falára.

. g) az oldallapok kifűrésze-
(5. rajz): lésének mintája —  2*5 cm-es
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A természettudományokkal 
foglalkozó kutatók gyak

ran elcsodálkoztak egy-egy tu
dóson, aki egész érdeklődését 
egy látszólag egyáltalán nem 
érdekes tünemény megfigyelé
sére fordítja s minden erejét, 
tudását latba veti, hogy egy 
részletkérdést megoldjon s ez
ért furcsábbnál furcsább kísér
leteket állít össze. így például 
egy kutató észrevette, hogy 
ha a zab csíra hegyét lemetszi, 
akkor a zab csonk növekedése 
megáll. Ha azonban a levágottt 
zab csiravéget ismét az eredeti 
helyére visszateszi, akkor a 
zab csíra, vagyis a csonk növe
kedése ismét megindul. 
Ugyanezt tapasztalta, ha 
a levágott csírahegy és a 
csonk közé egy vékony 
zselatinlemezt helyezett.
Ha viszont staniollemez 
került a kettő közé a nö- j 
vekedés megállt. Ebből azt 
következtette, hogy a növe
kedés valamilyen anyagtól 
függ, amely a zabcsíra 
hegyéből a csonk felé 
áramlik. Ez valóban így 
is van, sőt később még az 
is kiderült, hogy ezt az 
anyagot össze is lehet gyűj
teni, mert a zabcsíra alá 
helyezett zselatinkockába 
mintegy belefolyik. Hogy a 
kockában valóban belekerül, 
azt úgy bizonyíthatjuk, hogy 
egy zabcsíralevelét levágjuk és 
az egyik oldalon a csíralevél 
csonkjára ráhelyezzük a növesz
tőanyaggal átitatott zselatinnak 
egy kis kockáját. A kockából 
erre a növesztőanyag a csonk- 
csíralevélbe jut, mire az ezen 
az oldalon nőni kezd. Ilyenkor 
azonban a növekedés csak az 
egyik oldalón folytatódik, a 
másikon nem, minek követ
keztében az egész csíra oldalt 
elhajlik. A  csírahegyben kép
ződő anyag különleges vegyü- 
le t : növényi hormon. Ilyen
módon újabb bizonyítékot si
került szereznünk arra, hogy 
nemcsak az állati szervezet
ben, hanem a növényekben is 
fellelhetők ezek a rendkívül 
erős hatékonyságú és alig mér
hető kis mennyiségben sze
replő, különleges sejtek által

termelt anyagok. Arra szol
gálnak, hogy a növényi szer
vezet egyes részei között ösz- 
szeköttetést létesítsenek és mű
ködésüket összehangolják.

A csírahegyben képződő nö
vekedési hormont auxinnak 
nevezték el. A z olvasó előtt 
ez már nem ismeretlen hiszen 
az Élet és Tudoro’ány ezévi 
második számában már meg
ismerkedett vele. A z auxin 
nem úgy hat a növekedésre 
hogy a növényi szerveze sejt
jeit szaporítja, hanem úgy, 
hogy azokat megnyújtja. Ez a 
nyújtás a következőképpen tör
ténik : a fiatal növényi sejtek

ZABCSÍRÁTÓL  
A METHOXONIG

*

eleinte teljesen telve vannak 
kocsonyaszerű protoplazmával. 
Ha a sejt nyúlik, akkor a proto
plazma nem gyarapszik any- 
nyira, mint amilyen mérték
ben a sejt térfogata a nyújtás 
következtében nő, ezért a bel
seje megtelik apró, folyadék
kal telt hólyagocskákkal, az 
úgynevezett vakuolákkal. Ezek 
állandóan nagyobbodnak, vé
gül egymással egyesülve a 
sejt testének nagyrészét ki
töltik. A  sejt protoplasmája 
pedig a maggal együtt, mint 
vékony réteg, a sejtfal mentén 
helyezkedik el. A  vizsgálatok 
folyamán azonban nemcsak a 
hormon jelenlétének kimuta
tása volt fontos, hanem m e n 
nyiségének meghatározása is. 
Tekintettel, hogy a kutatás 
elején a vizsgálandó anyag 
kémiai szerkezetéről, vegyi és 
fizikai tulajdonságáról rend
szerint nem tudnak semmit,

ilyenkor a mennyiség megha
tározásra egy biológiai mód
szert dolgoznak ki. Ez azt 
jelenti, hogy felhasználják azo
kat a változásokat, amelyeket 
a hatóanyag idéz elő az állati 
vagy növényi szervezetben, 
így az auxin meghatározására 
felhasználják ennek az anyag
nak a növényekre gyakorolt 
növesztő hatását., azt nevezvén 
el egy egységnek, az úgyneve
zett avenaegységnek, amely 
egy külső csíraleveleitől meg
fosztott zabcsírát io  foknyira 
elhajlítja.

A z auxinról a vizsgálatok 
során kiderült, hogy fényérzé

keny anyag. Ennek az isme
retnek birtokában sikerült 
egy természeti jelenségnek, 
amelynek valódi okát mind- 
ezideig nem tudták : a nö
vények fény felé való fordu
lását megmagyarázni. El
més kísérletek segítségével 
bebizonyították, hogy a 
növények napsütötte olda
lán az auxin részben tönk
remegy, az árnyékos * olda
lon viszont nem. Ennek az 
a következménye, hogy az 
árnyékos oldalon a növény 
sejtjei gyorsabban nőnek s 
ezáltal a csírát a fény felé 
fordítják.

A  zabcsírával folytatott kí
sérletnél azonban nem álltak 
meg a kutatók I Minden fel
fedezés számtalan új kérdés és 
feladat lehetőségét veji fel. 
Most már arra voltak kíván
csiak, hogy milyen vegyi ösz- 
szetételű anyaggal állnak szem
ben. De ezt csak akkor lehet 
megállapítani, ha a vizsgálat 
céljaira kellő mennyiségű anyag 
áll rendelkezésre. Ennek elő
állítása azonban nagy nehéz
ségekbe ütközött. Hiszen egy 
avenaegységnyi hatóanyag egy 
ötvenedmilliomod milli gramm
nyi mennyisége a vegytiszta 
auxinnak. Ez azt jelenti, tőgy 
tíz milliárdnyi csírára lenne 
szükség, hogy egy gramm 
auxint előállíthassanak. Le
küzdhetetlen nehézségek előtt 
állottak a kutatók, szerencsére 
azonban egy egészen váratlan 
felfedezés mégis lehetővé tette 
a vizsgálatok folytatását. K i
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derült, hogy az állati és az 
emberi vizeletben is előfordul 
az auxin s ezzel egy olyan 
forrás került a kutatók kezébe, 
amellyel már sikeresebben dol
gozhattak a vegytiszta elő
állítást illetően. A z emberi 
szervezet nem állít elő auxint, 
de a növényitáplálékkal kisebb- 
nagyobb mennyiséget állan
dóan felvesz. Különféle ada
tokból újabban arra követ
keztetnek, miszerint lehetsé
ges, hogy az auxinnak az 
emberi szervezet működésé
ben is szerepe van. De hogy 
milyen és mennyi, azt egyelőre 
még nem tudjuk. Átlagosan 
az emberi vizelet literenként 
2 milligramm auxint tartal
maz. A z auxinnak a vizeletben 
való felfedése az előállítás 
munkáját rendkívül megköny- 
nyítette. Most már arra törek- 
kedtek, hogy ezt a, még így 
is rendkívül kis mennyiség
ben szereplő anyagot a vizelet
ből kivonják és lehetőleg vegy
tisztán előállítsák. A kitartást, 
szorgalmat siker koronázta és 
végre megkaphatták azt a né
hány gramm kristályt, amely 
szükséges volt ahhoz, hogy e 
vegyület összetételét pontosan 
megállapíthassák. Ma már az 
auxin szerkezete nem rejtély 
többé, tudjuk az anyag össze
tételét, sőt mesterségesen is 
gyárthatnánk annyit, amennyi 
csak kell. Erre azonban nem 
került sor, mert közben ki
derült az is, hogy az auxin 
mellett vannak más, vegyi 
szerkezet tekintetében tőle el
térő anyagok, amelyek bioló
giai hatása azonban megegye
zik az auxinéval. Ilyen a beta- 
indolecetsav, vagy a naftil- 
esetsav. Ezek, bár auxin hatású 
vegyületek, de mivel vegyi 
szerkezetüket tekintve eltér
nek tőle, heteroauxinoknak ne
vezzük.

A z újabb kutatások sok 
érdekes felfedezéssel gazdagí-
1. sóit növekedése nyúlás követ
keztében. P «  protoplnsma, K  =  
mag. V => vaknolu — 2. Az auxin 
gátlóhatása a gyökerek növekedé
sére a) 10-szeresen, b) 100-szorosan 
hígított auxin oldattal, c) auxin 
nélküli ellenőrző oldattal kezelt 
gyökerek. — 3. A  fény hatása a 
növények növekedésére. Foto- 

tropismus

tották ezen a téren a tudo
mányt. Így rájöttek, hogy az 
auxin, mint hormon, nem
csak serkentő, hanem gátló 
hatású is. Megakadályozza a 
mellékhajtások túlkorai kiala
kulását s talán, ami még 
ennél is fontosabb, gátolja a 
gyökerek növekedését is. M i
nél töményebb hormontartal
mú oldatban tartunk egy nö
vényt, annál feltűnőbb a gyö
kerek kialakulásának vissza
maradása. Ezekkel a kísér
letekkel kapcsolatban angol és 
amerikai kutatómunka során 
egy újabb heteroauxin került a 
felszínre, a methilchlorfenoxi- 
ecetsav vagy kereskedelmi ne
vén methoxon, amely azzal az 
előnnyel bír az előbb említett 
heteroauxinokkal szemben, 
hogy míg azok a szántóföldek
re kipermetezve két-három na
pon belül elpusztulnak, addig 
a methoxon hat hétig is meg
tartja hatásosságát. Ez a fel

fedezés azért rendkívül nagy
fontosságú, mert kiderült, 
hogy a methoxon kiváló gyom- 
irtószer. Tudniillik a szántó
földre permetezve a kétszikű 
növények gyökémövekedőké- 
pességét megakasztja, de a 
legtöbb egyszikűekét, így a 
gabonaneműekét viszont nem 
hátráltatja, s így gyomirtó 
permetként kitűnően alkalmaz
ható. A gabonaneműek ter
melésénél igen nagy ered
mények várhatók ettől a fel
fedezéstől. A  rendelkezésünkre 
álló adagok tanúságai szerint a 
methoxon 37% terméstöbb
letet eredményezett. Egyes or
szágokban ma már repülő
gépről permetezik ezt az arány
lag igen olcsón beszerezhető 
anyagot a gabonaföldekre. Ez
által a gyomnövények tönkre
mennek s nem akadályozzák 
meg a gabonaneműek erőtel
jesebb kifejlődését. A gyomos 

szemben az ilyen



területek terméseredménye je
lentősen javul. A  methoxon, 
illetve a többi heteroauxinok 
gazdasági növényeinkre való 
kedvező hatása azonban nem 
merül ki a gyomnövények 
elnyomásával. Kiderült, hogy 
ezek az anyagok még szám
talan más téren is felhasznál
hatók. így  a többi között, ha 
porral, rendszerint talkummal 
Vegyített auxint kevernek a 
vetőmag közé, akkor a csírá
zás gyorsabban megy végbe és 
dús gyökérzet fejlődik, sőt 
nagyobb terméseredményeket 
is érhetünk el. A z érett gyü
mölcs hullása ellen is jól 
használható, mert ha a gyü
mölcs érése előtt néhány hét
tel ragasztóanyaggal kevert 
auxinoldatot permetezünk a 
gyümölcsfákra, akkor a gyü
mölcs szárai (csumái) nem 
száradnak ki, sőt megerősöd
nek és a gyümölcs nem esik le. 
Sőt a gyümölcsvirággal szűzen 
való megtermékenyítést is lét
rehozhatunk, ha a virágzásban 
lévő fát ismételten e hormon- 
oldattal bepermetezzük. Ekkor 
a fa kifogástalan szép, mag
nélküli gyümölcsöt hoz.
• Ezzel a néhány sorral a 
tudományos kutatás egyik óri
ási teljesítményét ismertettem. 
Rá akartam mutatni arra, hogy 
sohasem szabad lebecsülnünk 
valamely látszólagosan mellék- 
kérdés vizsgálatának értékét. 
Hiszen ebben az esetben is a 
zabcsírával való látszólagos 
„játszadozás44, mondhatnám : 
„zabhegyezés44 a kutatásnak 
egy olyan gazdag fejezetét nyi
totta meg, amely az emberi
ségnek a mezőgazdasági ter
melés terén valóságos forra
dalmat jelentő új módszerek
kel, megbecsülhetetlen értéke
ket ajándékozott. Ezekre az 
eredményekre méltán büszkék 
lehetünk, annál is inkább, 
mert hiszen ezen a téren a 
vizsgálatoknak még csak az 
elején tartunk, mindössze né
hány éve indultak meg. De 
valószínű, hogy a kutatók 
hamarosan újabb és talán még 
bámulatraméltóbb felfedezé
sekkel lepik meg a világot.

Dr. Tatigl Havaid

CSEPEL MEGLEPETÉSE A DOLGOZÓK SZÁMÁRA
A dolgozók számára az autó

tartás eddig csak vágyálom 
lehetett nálunk, hiszen az egy
szerű munkásember számára 
még a motorkerékpár is luxus
nak számított. A  mai nehéz 
gazdasági helyzetben, amikor' 
az autógyártásról szó sem lehet, 
csakis az egészen olcsó, kis- 
típusú autó jöhetne számítás
ba, amely a kisjövedelmű dol
gozók számára sem jelentene 
elérhetetlen ábrándot.

Eddig a kisautók sem jelen
tettek lényeges megtakarítást 
sem az áruknál, sem pedig az 
üzembentartásuknál, mert azok 
csak a drága nagyautók kicsi
nyített másolatai voltak. Elő
állításuk költségei nem álltak 
arányban a teljesítményükkel, 
de a mai kor lecsökkenteti 
igényeinek nagyon megfelelne 
a Penteléttyi-féle kisautó, amely
nek olcsóságát különleges meg
oldásokkal lehet biztosítani. 
Ezek közé tartozik a kocsi 
önsúlyának csökkentése, men
nél kevesebb alkatrész fel- 
használása, a legnagyobb tel
jesítményre és hosszú élet
tartamra való méretezés és 
nem utolsósorban az előállítás 
költségeinek a legkisebbre való 
lecsökkentése.

A  Pentelényi-féle kisautó 
egy farmotoros, kétüléses, csu
kott típusú megoldás. A  motor, 
a sebességváltó és a differen
ciál egybe van építve, a kere
kek független rúgózásúak, elől- 
hátul keresztrúgókkal. A  hátsó 
kerekeket két lengő féltengely 
hajtja. N

A  motor kéthengeres, két
ütemű, ellenöblítéses rend
szerű és léghűtéses. Űrtar

talma 500 köbcentiméter, tel
jesítménye 3600 fordulatnál 16 
lóerő. A  friss levegőt a lend
kerékbe épített turboventilá- 
tor szívja az alvázcsatornán át 
és percenként 30 köbméter 
levegőt is nyomhat a motor 
hűtőbordáin keresztül. Ilyen 
hűtésnél a motor hosszabb 
ideig járható anélkül, hogy tel
jesítménye a túlmelegedés 
miatt csökkenne. A  hűtő és a 
hűtővíz kiküszöbölése is már 
komoly súly- és költségmeg
takarítást jelent.

A  motor indítása *  vezető
ülés mellett elhelyezett hosszú 
kar megrántásával történik; 
a villamos önindító tehát fe
lesleges. A  villamos berende
zés túlméretezett lendkerék
mágnesből áll, gyújtó és vilá
gító tekercsekkel. Ezzel a mo
tor üzembiztonsága is függet
lenítve van egy jól vagy rosz- 
szul töltött akkumulátortól, 
sőt az akkumulátor nélkül is 
üzemben tartható a kocsi.

A  sebességváltó három se
bességű : 24, 42 és 75 kilo
méter óránként. A  kormányzás 
osztott összekötőrúddal fogas
léc, fogaskerék által történik. 
A z alváz súlya kb. 270 kg, az 
egész kocsi súlya nem éri el 
a 400 kg-ot. A  kocsi üzem
anyagfogyasztása 5— 6 liter 
100 kilométerenként.

A kéthengereB kétütemű 
motor előállítása legalább 50% _ 
kai olcsóbb, mint a kiskocsi 
fogalmát legjobban képviselő 
Topolino, négyhengeres négy
ütemű motoré, és a léghűtés 
költségei is legalább a felét 
teszik ki a vízhűtés költségei
nek. De lényeges megtakarí

tást jelent as? előállítás költsé
geiben a villamos berendezés 
és az öninditók elhagyása és 
a farmotoros megoldás is. 
Ezek mellett a Pentelényi-féle 
kisautó teljesítmény szempont
jából egyáltalán nem marad 
el a Topolino mögött, sőt 
élettartamában még felül fs 
múlja azt.

Még olcsóbbá lehetne tenni 
a kocsi gyártását, ha nyitott 
sportkarosszériával készülne, 
mert ezzel meg lehetne takarí
tani a csukott felsőrész, az 

! ajtók és ablakok költségeit is. 
Ilyenmódon el lehetne érni, 
hogy a kocsi, ára ne haladja 
meg 3— 4 segédmotoros kerék
pár árát és a dolgozók számára, 
is megerőltetés nélkül elér
hető legyen.

*

A kiskereskedők és kisipa
rosok igényeinek nagyon jól 
megfelelne a Pentelényi-féle 
féltonnás teherautó, amelynek 
előállításánál ugyancsak a cse
kély önsúly, a kevés üzemfo
gyasztás és a fentebb említett 
elvek szerinti megtakarítások 
érvényesülnének. A  kis teher
autó motorteljesítménye 15 
lóerő, sebessége 60 kilométer 
óránként* és üzemanyagfo
gyasztása 100 kilométerenként 
7 liter, önsúlya 450— 500 kg, 
hasznos terhelése két szemé
lyen kívül 500 kg.

*

A z ország gépkocsiállomá
nya a háború alatt olyan súlyos 
károkat szenvedett, amelyek
nek helyrehozása a legnagyobb 
anyagi áldozatokat igényelné. 
Ez pedig nagyon súlyos pro

bléma nemcsak anyagi okokból* 
hanem azért is, mert az egyes 
alkatrészekben a hazai autó
gyártásunk behozatalra volt 
rászorulva. Porlasztót, gyújtó- 
mágnest, golyóscsapágyat, 
nyersolajszivattyút külföldről, 
éspedig csaknem kizárólag Né
metországból kellett behozni.

A z autótartást ma már nem

szabadna kizárólag fényűzés
nek tekinteni. A z autó a mai 
felfokozott ütemű életben —  
közszükséglet. Az ország újjá
építése és a hároméves terv 
megvalósítása érdekében is

f

mindenképpen előnyös lenne, 
ha ez az olcsó kisautó mennél 
nagyobb számban rendelkezé
sére állna a dolgozóknak.

1. ábra. Farmotoros kis magyar unió oldal- és alapnézete

t .  ábra. Teherszállításra építve
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Valaha, nem is nagyon régen, a logarléc> 
épúgy, mint a lombik, unalmas, titokzatos 
mesterségeknek volt a szerszáma. Ma már 
ott látjuk a technikusok, művezetők, ipa
rosok kezében, mind gyakrabban találko
zunk velük a laboratóriumokon és tervező- 
irodákon kívül. A  tudományos szerszámok 
is, mint minden más, követik a fejlődés 
által kijelölt utat; demokratizálódnak.

Mire jó a logarléc?
A  logarléc hasonlít a kerékpárhoz. Gyor

sabban célt ér vele, akinek g szorzások és 
osztások labirintusában kell előrehaladnia. 
Ezenkívül hatványozásra, gyökvonásra és 
még egy egész sereg egyéb művelet elvég
zésére alkalmas, ha megközelítő pontossággal 
beérjük. Különösen hasznos azoknak, akik
nek egymást követŐleg több műveletet kell 
elvégezni.

A  LO G A R LÉ C T IT K A

A  logaritmusok ismerői előtt nincs a 
logarlécnek titka. De nem szükséges föl
tétlenül ismerni a logaritmusokat ahhoz, 
hogy a lécet használhassuk. A z egyes ábrán 
két egymás alatt elhelyezett kettős beosztást 
találunk. A z első vonal alatt és felett be
osztásokat találunk, valamint számokat i ,  
2, 3 ......... 9, io-ig, bár a o hiányzik, mint
hogy o nem szerepel a logarlécen, ahol
azután 20, 30 ..........90, 100. Ez a logarléc
„százas*‘ beosztása. A második vonalon 
felül, alul beosztásokat találunk. A  két 
azonos beosztás kezdődik az i-essel, foly
tatódik a 2-sel, végződik a 9-es és 10-essel, 
persze a o itt is hiányzik.

A z egyes és kettes között a részbeosztások 
is fel vannak tüntetve és jelölve. 1— 9-ig. 
(A logarlécen nem lehet megkülönböztetni
1.1-et 11-től. Hogy mikor, melyik értékkel 
kell számolnunk, azt a gyakorlat mutatja 
meg. A* nagy egyes és a kis egyes között 
négy további osztást találunk, amit ese
tenként 101, 102, 103, vagy 1.01, 1.02 stb- 
nek kell olvasnunk.)

A  nagy egyes és kettes közti távolság 
hosszabb, mint a nagy kettes és hármas 
között, ez pedig hosszabb, mint a’ három és 
négy közötti. A  legrövidebb a 9-es és «* 
végső i-es közti távolság.



Hasonlóképpen a felső vonalbeosztás tá
volságai is egyenlőtlenek, de nem arány-* 
tcJanok, a fentebb említett logaritmusokhoz 
vannak méretezve. Méreteiknél fogva, és 
ezt kell főleg megjegyezni, olyanok, hogy 
ha pld. kettőhöz tartozó hosszúságot a hat
hoz tartozó hosszúsággal összeadjuk.........
nem nyolcnak a hosszúságát, hanem tizen
kettőnek 2 x  6 a hosszúságát nyerjük.

A hatos hosszúságból levonva a kettes 
hosszúságot......... nem a négyeshez, ha
nem a hármashoz jutunk (6 : 2).

A  szorzások aránylag körülményes műve
letét így hosszúságok egymáshoz adásával, 
osztásokat hosszúságok kivonásával végez
hetjük.

A  logarléc közepén a felső és alsó vonal 
között ide-oda mozgatható vonalzó van 
(tolóka). A  pontosabb leolvasás kedvéért 
pedig még egy hajszál is van mellékelve, 
amely csúsztatható ablakocskán feszül ki.

A  vonalzón ugyanazokat a beosztásokat 
találjuk, mint a lécen.

A vonalzó tologatásával a lécen és a 
vonalzón található hosszúságokat egymás
hoz lehet adni vagy kivonni.

• N ÉGYZETRE EMELÉS 
ÉS N ÉGYZET-GYÖ KVO N ÁS

A z alsó és felső beosztás egyformán 
használható, és gyakorlat dönti el, hogy 
mikor, melyikhez folyamodunk.
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összehasonlítva a léc beosztásait, meg
figyelhetjük, hogy valamely alul elhelyezett 
szám önmagával való szorzatát (négyzetét) 
a felső részen megtaláljuk, ha pontosan a 
vele egyvonalban fekvő számot olvassuk le.

(Fordítva, valamely a felső részen elhe
lyezett szám négyzetgyökét az alsó részen, 
alatta találjuk meg.)

A  második ábrán a hajszálvonal az alsó 
beosztás egyes és kettese között állt meg, 
a hajszálvonal pedig a 3 és 4 között, az első 
beosztáson fekszik. De három és négy 
között csak öt beosztás van, az első tehát 
nem egyet, hanem kettőt jelez. A meg
jelölt hely értéke kb. 132, felső beosztáson 
a hajszál 175-el jelzett ponton halad át.

A logarléc szerint 132 x  132 = 175, 
vagyis az eredmény első két jegye 1 és 7 
közé esik.

Ennyit árul el a logarléc. A következő 
lehetőségek közül az olvasónak kell válasz
tani.

132 x  132 =  17-424 
13-2 x  13-2 =  174*24 
1-32 x 1-32 =  1*74 

0*132 x 0-132 =  0-017424

A  pontok, vesszők és zérusok helyzetéről 
a logarléc nem ad felvilágosítást. Sőt a 
harmadik számjegy értéke (az ötös a 175- 
ben) is bizonytalan.

A gyakorlatban a zérusok, vesszők és

pontok hiánya nem okoz komoly gondot, 
mivel azt mindenki „érz i" , hogy 1*32 x 1-32 
énéke a kettő körül van, vagy pedig, hogy 
13*2 X 13*2 száz és kettőszáz között lehet.

A  szorzás gyors és pontos elvégzésére 
vegyünk egy másik példát. Szorozzunk meg 
kettőt hárommal. A  mozgó rész elejét, az 
egyest állítsuk szembe 2-sel (3. ábra), a 
mozgó rész 3-sával szemben olvassuk az 
eredményt. . .  6. A  logarléc helyzete nem 
változik, ha 20x3 =  60 vagy 2 x 30 =  60, 
vagy 200x3 =  600 stb egyike lenne az 
elvégzendő feladat.

Az osztás esetében kivonást végezünk, 
6 : 3 = 2  mutatja, hogy a mozgórész hár
masát a mozdulatlan 6-al szembeállítva 
a mozgó rész i-ével szemben találjuk az 
eredményt.

Egy másik példa 35 : 7 =* 5. A z eredmény 
itt is a mozgó rész i-ével szemben, de a 
jobboldalon jelentkezik.

Kinek nincs logarléce?
A z kerít valami jó, erős kartonlapot. Azt 

két csíkra vágja. A z egyikre felragasztja 
az első ábra képét. Azt alaposan megszá
rítja. A  mozgó részt a nyilak útmutatása 
szerint éles késsel óvatosan kivágja.

A  megmaradt belső és felső részt a másik 
csíkra ragasztja úgy, hogy köztük kényel
mesen mozoghasson a kivágott középső 
rész. Gyakorlásra ez nagyon megfelel.

A budai Gamma-gyér (Nehéz Ipari Központ) 
duraluminium logarléce a karácsonyi vésér

nagy meglepetése
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II. ábra : A z elektromos borotva külön
leges alakú fésűje (fekete) a bőrt el- és le
nyomja és így a szőrszálat a gép a tövénél 
képes elnyírni, amíg a közönséges borotva- 
kés veszélyezteti az egyes szőrszálak között 
kiemelkedő bőr részecskéket-*-^



sebes járású vágó-(nyíró)késfésűfej

excentrikus hajtó

nyíró-fej —  
l L a, motortól. 
wr elszigetelve

f precíziós 
kommutátor 

.(áramát alakító
szénkefék

armatúra és 
tekercselés’

vastag bakelit- 
-tok hő- és 

elektromos _ 
szigetelésre

ronz csapágyak

entesen zárt, 
ftartó olajozó

be- és kikapcsoló

Ki hinné, hogy a száraz borotválkozó
készülékre már 1894-ben bejelentettek sza
badalmat. Komolyabban csak 1910-ben 
kezdett vele valaki foglalkozni. Egy alaskai 
aranyásó, bizonyos Schick Jakab, agyában 
fogamzott meg a megvalósítás ötlete, mi
alatt törött bokával hetekig nyomta az 
ágyat és bosszankodott a „nedves* * borot
válkozás körülményes volta miatt.

Schick az első világháború után mint 
ezredes szerelt le és sajátkezűleg több mint 
száz nyíró- (vagy vágó-) „fejet* * szerkesz-

Az első Schick-féle modell

I. ábra: Egy régi Schick-féle készülék. •' 
A forgó armatúra a nyírófej jel összekapcsolt ■ 
pecket mozgatja. Az elektromotor fordulat- 
száma percenként kb. 8soo.

tett, mire —  1928-ban végre egy olyan 
készüléket sikerült előállítania, amellyel 
megelégedve és amely —  a birkanyíró-olló 
elvén alapult. . Ezt egy nagyméretű motorral 

IV. ábra: A Sunbeam gyártmányú hosszú hajlékony vezeték kötötte össze,
villanyborotva metszetrajza a hajlított acél- A z a típus, amely 1947-ben Amerikában 
fésűvel és a soroskapcsolású dörzsmotorral. t#bb mint 2 millió példányban fogyott el,



III. Á z elektromos áram a mágneskörüli 
tekercsen keresztülhaladva, az armatúrát 
forgásra készteti. A  pecek az áramszakí- 
tókat, illetve a készülék túlsó végén, a nyíró
fejet működteti.
ezzel az első modellel lényegileg egyezik 
( I. ábra). A z azóta eltelt közel 20 esztendős 
verseny iramát azónban mindössze négy 
cég állta: a Schick, a Remington, a Sun- 
beam és a Packard,

A  Remington-cég foglalkozott leginten
zívebben a modellek javításával, mert az 
idő folyamán kettős, hármas, majd leg
újabban négyes nyírókészüléket (fejet) dol
gozott ki, amely legutóbbi a leggyorsabban 
és legtökéletesebben dolgozik. A Schick 
és a Remington gyártmányok nyírófejét 
egy apró, de nagysebességű elektromotor 
hajtja, amely műanyag-tokban van el
helyezve. A z acélöntvényből készült kicsiny  ̂
bordás armatúra vízszintes, irányban pereg 
két hajlított acélkar között, amelyek erős 
mágneses mezőt gerjesztenek.

Amint a finommívű armatúra pereg —  
percenként kb. 8500 fordulattal —  a közbe
iktatott pecek segítségével ide-oda mozgatja 
a nyírófejeket (III. ábra), amelyek 2— 2 
vájolt egymásbaillő acélfoga a közéje került 
szakáll-, illetve hajszálakat elnyír ja. A nyíró
fejek alakja olyan, hogy az epidermist maga 
előtt eltolja úgy, hogy (II. ábra) a bőrbe 
bevágni lehetetlen, hanem csak a szőr
szálat vágja el tövében. A  feltalálónak oly 
sok gondot okozott nyíró-fej összeszerelése 
hatvan művelettel végezhető el és az 
alkatrészei —  közel 120 darab I —  kidol
gozásának finomsága vetekszik az óra szer
kezetével.

A Sunbeam-készülék úgy működik, hogy 
a nyírófejből (IV. ábra) kiálló meghajlított 
fésű fogai között kiálló szőrszálakat belülről 
egy sebes oszcilláló mozgást végző kés vágja 
el. Motorja a ventillátoréhoz hasonló mi
niatűr elektromotor. Ennél és a többi 
gyártmányoknál is utólagos olajozásra, mint
hogy teljesen zárt modellek, nincs szükség.

úlctá
JÁTÉK,  SPORT,

élmény és kézügyességi orő- 
próbn, munkára & önállóságra 
nevel a Repülömode! Építő 
Szekrény. A díszes dobozban 
lévő anyagból könnyön mog- 
építhető a kis vitorlázó repülő
gép : mlndon gyerek és felnőtt 
legszebb Játéka. Kapható az 

»EZER MESTER <-nél, 
Budapest, VI., Teréz-körút 10. 
Ingyen árjegyzék és Ismertető l

y \ \ v

Fény és élet a legszorosabb összefüggés
ben vannak egymással; fény nélkül az élő
lények csak senyvednek.

A különböző színű fénysugarak hatását 
az élet folyamatokra a francia C. Fiam- 
marion, és munkatársai tanulmányozták. 
Megfigyelték a különböző növények növe
kedését, melyeket egyrészt vörös, kék és 
zöld fénysugarak, másrészt pedig a nap
fény hatásának tettek ki.

Ezen célból a szellős és egyenletes hő
mérsékleten tartott üvegdobozokba helyez
ték a kísérleti növényeket. A dobozok 
ugyanolyan színes üvegtáblákból készül

tek, mint aminő színű fényt a növényekre 
árasztottak. A kísérletek eredménye az 
volt, hogy a vörös fénysugarak a növé
nyek csírázását és növekedését nagy mér
tékben segítették e lő ; ezzel szemben sem 
a kék, sem a zöld fénysugarak nem gyako
roltak rájuk semmiféle hatást. Vörös fény 
hatására ugyanannyi idő alatt babnövé
nyek, zuzmók, és tölgyfacsirák négyszer 
magasabbra nőttek, mint a zöld fény hatá
sára. Ezzel szemben a zöld s a kék fény
sugarak a lomblevelek fejlődését mozdítot
ták elő kedvezően. A babnövények ter
méshozama vörös fénysugarak hatására és 
napfénynél volt a legnagyobb.

1087



Mf

' y’’ ÉLET ÉS
í*V,̂ r • • - V" . .'..J,

4

VlBi

9.
17.
18.
20.

21.
22.
24.
27.
28.
29.
30.

32.
33.
34. 
37.
39.

40.

42.
43.

44.

45.
47.

48.
50.
51.
56.
57.
59.

60. 
61. 
62.
64.
65.

VÍZSZINTES SOROK :
Növénynem. A  rómaiak így 
neveztek a fehér fenyőt. 
Polinéziai népeknél >szent« 
és ^sérthetetlen«.
Civakodó szinonimája. 
Kalászos.
Vissza: kávéfajta, fa-fajta. 
A z Elet és Tudomány egyik 
legutóbbi számában meg
jelent cikk címe.
Spanyolul: dajka, nevelő.
E z a szik, a humusz. 
Mocsárban van.
Azonos mássalhangzók. 
Varróeszköz.
Menyasszony.
Vissza : zsíros, kövér —  an
golul.
Régi uralkodói cím.
Nap —  latinul.
Régi magyar név.
A  gólya teszi.
Görögül béko. Híres antik 
szobor.
Népszerű sportszövetség ki
ejtése.
A z  eső teszi.
Vissza: német ipari város 
■Württemb ergben.
Vissza: latin ellentétes kötő
szó.
Vissza : női név becézve.
A denteríum és a kén vegy- 
jele.
1100 —  római számmal.' 
Osztrák város.
Vissza : menni, latinul.
Vörös —  angolul. 
Megbízhatatlan —  jasszosan. 
Kereskedelmi fogalom és 
eszköz.
Japán táblajáték.
Női név — becézve. 
Melléknévi igenév képzője. 
Ezt teszi a Bagger.

A  Pireneusi félsziget térké- 
pezője a múlt században.

67.

69.
70.
72.
73.
74.
75.

76.
78.
79. 
81. 
82.

84.
87.
90.
91.

92.

93.

(Vezetéknév s keresztnevének 
első betűje.
A háború egyik legfontosabb 
kelléke (névelővel).
Híres volt a debreceni. 
Vissza : engedni szokott. 
Emberszabású majom. 
Csehszlovák autómárka.
Érc —  latinul.
Vissza : a test hőmérsékleté
nek emelkedése.
Mint —  németül.
Nem áll.
Elődünk.
Német kettős magánhangzó. 
Spanyol kikötő nagy mazsola- 

kivitellel.
Leértékel.
Posztóíajta.
Lapunk címében van.
A  hadihajók egyik csoportja 
(névelővel).
Ugyanaz, mint a 17. víz
szintes.
Bünpörben van szerepe (név
elővel).

FÜGGŐLEGES SOROK :
1. Ázsiai tó.
2. Nevezetes fizikai törvény.
3. Becézett női név.
4. Mássalhangzó fonetikusan.
5. Becézett magyaros fiú név.
6. A magyar állatorvostudo

mány egyik megalapítója.
7. Város a Duna mellett.
8. Szavazásnál szerepel (végső 

betű hiányzik).
10. A z  ezjist vegylele.
11. Vissza: hegedűn van.
12. Vissza: tized, dézsma —  la

tinul.
13. A kereskedő teszi.
15. Görög törzs.
16. Vissza: állóvíz.
18. Francia névelő.
19. A z orvostudomány feladata. 
28. Egyik cikkünk elme.

31.
33.

35.
36.
37.
38.

39.
40.
41. 
46. 
49.
52.
53.
54.
55.

58.
62.
65.

Nob el-díjas olasz atomfizikus 
A  geológiai 
maja.

li ókor egyik sziszté-

Személycs névmás.
Vissza : tartozik-e?
A  hét egyik napja.
K iváló feketeszenünk (éke
zet felesleges).
Vissza: tíz —  angolul.
A  vérszerződés jelzője. 
Mássalhangzó fonetikusan.

iggy í
Halai a büntetése.

&
Ideggyötrelem.

Vissza: oldani ellentéte.
Régi hosszmérték.
Vissza : bűzös, görögül.
Nagyközség a Tisza partján 
Bács-Bodrog megyében.
A  zodiakus első csillagképe. 
Nyakkötő (névelővel).
Nagy norvég drámaíró veze
tékneve s keresztnevének első 
betűje.

66. Vissza : francia Ipari város 
—  fonetikusan.

68. A  cink vegyjele.
70. Ú tját megszakítja.
71. Leplez.
74. Néha az oroszlán jelzője.
76. Ilyen dinamika is van.
77. Azonos mássalhangzók.
80. A  vasiparban asztalra szerelt 

szerelvény.
81. Művészet —  latinul.
83. Ugyanaz, mint a 21. víz

szintes.
85. Van valamije.
86. Ü. A .
87. Török helynevekben a. m. 

»tarka«.
88. ö « A .
89. Indulatszó.
90. Ilyen lap is van.9

A 3. sz. keresztrejtvényünk 
nyerteseinek névsorát —  kivé
telesen —  következő számunk
ban közöljük.
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