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Még ma is szokásban van, advent kezdeté
től, a betlehemezés. Énekekben, párbeszédes 
rigmusokban mondják el Jézus születését.

A KARÁCSONYFA TÖ RTÉN ETE ÉS EREDETE

íj< A föld legtöbb népénél szokásban van
már ősidőktől fogva a tél fordulását össze
kötni a természet felszabadulásával, a tavasz 
ébredésével megünnepelni a világosság győ- 

* zelmét a hideg és sötétség felett.
Az ószövetségben éppen olyan nagy ün- 

nép a sol invictus, a vita invicta, vagyis a 
^  legyőzhetetlen nap és élet ünnepe, mint a 

; hinduknál a Pongol, a perzsáknál Midhras,
az egyiptomiaknál Osiris, a rómaiaknál Sa- 
turnus, a germánoknál Freya. 

íj- A napforduló éjtszakáin emberfeletti lé
nyek járnak a földön, varázslók és jövő
kutatók működésbe lépnek, . . . kísérteties 
és reményteljes órák . . .  a világosság vias
kodik a sötétséggel. ..

Az egyház a világosságot a teremtéssel, 
vagyis Ádám és Éva születésével kapcsolja 
össze, ezért tette az ő születésnapjukat Krisz
tus születésnapjával egy időre, december 
24. és 25-re.

A rómaiak ezeken a napokon megvendé
gelték az élőket, a germánok pedig a halot
taikat.

A naptárszámítás gyakran váltakozott. 
Karácsony napja is előre-hátra ugrott.

Tulajdonképpen már december előtt, 
Katalin napjával kezdődik a karácsony és 
tart egészen március i-ig. így karácsonyi 
ünnepség a lucázás is, a gyerekek Miku
lása is. Karácsonyi szokás a fagyöngy fel- 
aggatása a lámpára és karácsonyi szokás, 
amely a mostani farsangi játékok őse . . . 
az állati bőrbe öltöztetett szellemmel való 
játék . . . beszéd. A karnevál jelmezes fel
vonulásai is ezekből a régi szokásokból szár
maznak.

A régi rómaiak március elsején tartották 
az új esztendő beköszöntését. Később, Kr. e. 
153-ban január i-jére kerül át ez a nap. 
Ennek a bizonytalanságnak 1691-ben XI. 
Ince pápa vetett véget azzal, hogy véglege
sen kijelölte a január i-sejét a polgári év első 
napjává.

Az egyházi év kezdete nem esik egybe a 
polgári év kezdetével. Az advent első nap
jától (december 8.) számítják az egyházi 
évet.

Karácsony ünnepkörének és szokásainak 
gyökere ősemberi. Ezt a jelleget, ha keres
sük, ma is megtaláljuk. A  katolikus egyház 
ugyan a pogány mithoszokat, vallásos cse-
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Itt is vagyon egy szép legény, 
Kinek neve Pista,
Amott is van egy szép leány, 
Kinek neve Naca.

Említettük, hogy a rómaiak 
lakomával ünnepeltek. A germá
nok pedig halottaikat vendégel
ték meg. Ezek a szokások az ősei, 
a nálunk is ismeretes karácsonyi 
vacsoráknak, amelyek így foly
nak le :

Kezdetét a gazda három puska
lövéssel jelzi. A gazdasszony min
dent az' asztalra készít, nagyon 
ügyel, hogy minden el legyen 
készítve, mert étkezés közben

A magyar falu karácsonya :
..B e eresztesz, jámbor g a zd a ?“
, Ha nem eresztesz, se bdnnyuk, “  
.,K ikötözzük az ajtódat . . . “

világért sem szabad felállama, különben a 
kotlós nem ül nyugodtan a tojásokon. A + 
lucabúza közé égő szentelt gyertyát állíta
nak s imádkozni kezdenek. Imádság után 
kezdődik az evés. Előbb paszulylevest esz
nek, utána pedig mákos csíkot. Minden 
fogásból az első falatot külön edényben 
félreteszík a jószág számára, hogy azok is 
részesüljenek a szent vacsora kegyelmé
ben . . . Mákos csík után alma, dió és fok
hagyma következik, amelyet mézbe márto- 
gatva fogyasztanak el. Ezzel kívánják meg
védeni a családot a fej-, torok- és fogfájás
tól. Ha a családfő által kiosztott dióból 
valamelyik családtagnak rossz jut, akkor 
tudnivaló előre, hogy a családnak az a tagja ♦  
abban az esztendőben beteg lesz. Végezetül 
szilva és meggy következik.

Most a gazdasszony a már előre elkészí
tett szénát, szalmát, kukoricát, búzát, ló
szerszámot és kalapot beviszi a tiszta szo
bába. A kalapot az asztal sarkára helyezi.
A szalmát a földön széjjelszórja, a szénát 
lószerszámot az asztal alá teszi, a kukoricát, jfc 
búzát egy-egy szakajtóba önti és szintén 
az asztal alá dugja. A takarmányt azért hoz
zák be, hogy jövő évre bőven teremjen, a

lekményeket, szokásokat elkeresztényesíti. 
Például a negyedik század közepéig kará
csony ünnepé" összekapcsolódott január 
6-tal, ugyanezen a napon ünnepelték a 
rómaiak a legyőzhetetlen napistent: Sol
invictust. December 25-ike pedig születés
napja Mithrasnak, a perzsa napistennek is.

Hazánkban karácsonyi idők táján járják 
a vidéket a regősök. Apáról fiúra szállott 
énekük:
Porka havak hulladoznak,
Nyulak, rókák jáccadoznak,
Bényomozók a faluba 
Sándor Ferenc udvarára,
Abba látánk vetött ágyat,
Abba fekszik jámbor gazda 
Belől fekszik gyenge hőgye 
Közbül fekszik paris ( = szép) gyermek, 
Serkentgeti apját, anyját 
Kejj fel apám, kejj fel anyám,
Mer eljöttek a regesek,
Régi törvény, nagy rőt ökör,
Annak fele regeseké,
Annak hátán hatvan kolbász 
Annak fele,
Szarva teli sült pereccel 
Annak fele,
Farka bojtján egy korsó ser,
Annak fele,
Füle teli aprópénzzel 
Annak fele
A maradjon a gazdának . . .
Kődökibe köböl komló 
A maradjon az asszonynak,
Fara teli mogyoróval 
A maradjon a gyereknek,
Béeresztesz jámbor gazda?
Ha nem eresztesz, se bánnyuk, 
Kikötözzük az ajtódat . . .
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szerszámot es ga
bonaféléket meg 
azért, hogy a jószág 
meg ne betegedjék. 
Amikor mindezzel 
elkészül, a gazd- 
asszony leguggol és 
kezét csípőjére téve 
háromszor körül 
szökdeli az asztalt 
s közben folyton 
ismételgeti: koty... 
koty... koty... Ezt 
azért kell így tenni, 
hogy korán legyen 
kotlója. Az egyik 
családtag nyerít, a 
másik bőg, a har
madik röfög, hogy 
az utánzással fel
idézett jószág sza
pora legyen.

Amikor mindezt 
elvégezték, a gazda 
újra lövöldöz, hogy 
a gonoszt a háztól 
elriassza. A hagyo
mány szerint kará
csony éjszakáján az 
istállókban az álla
tok megszólalnak, 
a fák pedig kivirá
goznak.

Még ma is szo
kásban van advent 
kezdetétől fogva a 

betlehemezés. Leginkább énekekben vagy 
párbeszédes rigmusokban mondják el Jézus 
születését. Pásztornak, napkeleti bölcseknek 
öltözve, ragasztott szakállal, szőrsubával, 
hosszú bottal, kezükben kivilágított kis Bet
lehemmel járják be a vidéket a gyerekek. Volly 
István a betlehemesektől gyűjtötte össze 
számunkra azt a szöveget, amely része annak 
a dallam- és szöveganyagnak, amelyet még 
ma is Zalától Szatmárig csorbítatlanul őriz 
meg parasztságunk. A  betlehemezés általá
nos európai szokás volt, de a nyugati váro
sokban már eltűnőben van.

Maga a betlehemezés szokása kétféle gyö
kérből táplálkozik. Az egyik a pogány misz
tériumjátékok, amelyek templomokban ke
rültek előadásra s ebbe fonódott azután bele 
az ősi napmegújulás ünneplése, amelyet ná
lunk őriznek meg legépebben a regősök. Az 
ő szerepük a termékenység-varázslás. A  má
sik eredete a betlehemezésnek a gonosz szel
lemek, kísértetek, hazajáró lelkek távoltartása.

Volly István statisztikát készített arról is, 
hogy a budapesti gyerekek iskolánként 
milyen százalékarányban vesznek részt a 
betlehemezésben. Az egyik iskolában 37 
százaléka a gyerekeknek jár el betlehemezni,

A betlehemetek dallam- 
és szöveganyagát Zalá
tól Szatmárig csorbítat
lanul őrzi meg paraszt

ságunk
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egy másik iskolában, szegényebb környéken, 
70 százaléka a kisfiúknak ölti fel karácsony 
előtt a subát és veszi kezébe a pásztor
botot, hogy énekével megkeresse a néhány 
karácsonyi forintját.

Amikor így karácsonytájt végigmegyünk 
a- Dunaparton, hirtelen azt gondoljuk, hogy ' 
fenyőerdőben járunk. Cserépbe ültetve, kis 
faállványokba erősítve, vagy nagy vas
tartókban szabályos, zöldelő fenyőfákat lá
tunk. Ezeket a fenyőfákat a vásárlók haza- 
viszik s karácsony estéjén feldíszítik, gyer
tyákkal ékesítik.

A karácsonyfa története, keletkezése és 
jelképezése még nem teljesen ismeretes. 
Valószínű, hogy a Katalin-napi és Borbála
napi zöldág, a májusfa és luca-búza rokona, 
vagyis az örökké élő természet jelképe, 
amely szerencsét hoz. Ugyanide tartozik 
az angoloknál használatos fagyöngy-koszorú 
vagy csokor, amelyet a lámpára függeszte
nek és azok, akik alatta állva megcsókolják 
egymást egy esztendőn belül házasságot 
kötnek. A rómaiak is ajándékoztak egymásnak 
zöld ágacskát, a strenae-t, újesztendő napján.

Brant említi meg Narrenbuc i-jában első 
ízben a karácsonyfát. A VII. századi strass- 
burgi leírás szerint a karácsonyfa teljesen 
azonos a mai karácsonyfával. . .  karácsonyfát 
készítenek, rá papirosból rózsákat akaszta
nak, süteményeket, cukorkákat/' Nem lehe
tetlen az sem, hogy a karácsonyfa szülő
hazája Elzász. Ugyanis ott ma is szokás az, 
hogy apró fenyőfákat feldíszítenek szala
gokkal, apró alakocskákkal, felállítják egy 
nagy téren vagy a falu kútjára, elsöprik a 
havat és körültáncolják.

A karácsonyfa még magában Német
országban sem volt ebben a formában el
terjedve. Egy nürnbergi rézkarcon például 
vízzel telt edényben lombos ágat látunk, 
amelyen alma, dió és cukorka függ. A 
karácsonyfán égő gyertyák talán azt jel
képezik, hogy kivirágoznak a fák karácsony 
éjtszakáján. A gyertyával díszített fáról első 
adatunk 1685-ból, Strassburgból származik. 
Ezernyolcszázötben Lipcsében is árultak már 
karácsonyfát. Ezernyolcszáztízben Berlinből 
van hasonló adatunk. Angliába Kóburgi A l
bert, Viktória királynő férje vitte az első 
karácsonyfát s Európa többi államában is 
németek, leginkább kereskedelmi utazók ré
vén honosodott meg a szokás. Még Amerikába 
is eljutottak vele.

Nálunk a XIX. században került a ka
rácsonyfa a gazdagabb házak asztalára, kül
városokban, faluhelyt még ma is ritkaság- 
számba megy s a magyar nép jinkább kitart 
a sokszáz esztendőn keresztül sértetlenül 
megőrzött verses rigmusai, a pásztoroknak 
a három királyokkal történt karácsonyéjt- 
szakai párbeszédei, a kántálás és betleheme
zés kedves karácsonyi szokása mellett.
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TITOK MÉG AZ ATOM BOMBA
A hőenergia forrásául azok a vegyi folya

matok szolgálnak, amelyek a tüzelőanyagok 
(szén, benzin, gáz, dinamit) égésekor, vagy 
robbanásakor játszódnak le. A  szilárd és 
cseppfolyós tüzelőanyagok főképpen szén- 
és hidrogéntartalmú vegyületek ; a generá
torokban, gázgyárakban termelt gáz, vagy 
földgáz ezeken kívül szabad elemi hidrogén
gázt és szénoxidot tartalmazhat. Minden
féle égésnek az a lényege, hogy a tüzelő
anyag molekulái a levegő oxigénjével egye
sülnek és a tüzelőanyag minden szénalkat- 
eleme gázalakú szénsavvá és minden hidro- 
génalkateleme vízgőzzé alakul át. E vegy- 
folyamatok közben hő szabadul fel, de a 
folyamatokban az atomok, ha át is kerülnek 
egy bizonyos fajta molekulából egy más
félébe, a maguk összes sajátosságát meg
őrzik. Az égés vegyi folyamat, a jelenség az 
atom elektronjainak ügye, ebben a folyamat
ban az atommag nem vesz cselekvőén részt: 
nem változik meg.

jelentéktelen anyagmennyiségekkel dolgoz
tak. Olyan folyamatot pedig sokáig nem 
találtak (praktikusan energiatermelés szem
pontjából persze csak ennek van értelme), 
amely, ha egyszer „begyújtották", tovább 
ég, tovább megy külső segítség nélkül, mint 
a tüzelőanyagok égése.

u — 235
Vagyis, a feladat gyakorlatilag az volt, 

hogy keresni kellett egy olyan elemet, 
amelynek atomjai gyors mozgású (30.000 
méter másodpercenként) neutronokkal bom
bázva úgy alakulnak át, hogy az átalakulás 
termékei között gyors mozgású neutronok is 
vannak, amelyek további atomokat fognak 
bombázni. így hólabdarendszer-szerűen 
egyre több és több neutron fogja bombázni 
az atomokat, a folyamat hihetetlen gyorsa
sággal néhány százezred másodperc alatt 
átterjed az egész anyagra és az atomenergia 
robbanásszerűen felszabadul. Ezt a folya
matot nevezik a fizikában lánc-reakciónak.

M I A Z ATO M EN ERGIA?
Előfordulnak ritkán olyan folyamatok is, 

amelyekben az atommagok is cselekvőén 
résztvesznek, az atommagok jutnak kap
csolatba egymással és amelyekben az atom
magok meg is változnak. Az atommagokat 
alkotó protonok és neutronok át csoportosul
nak és eközben hatalmas mennyiségű energia 
szabadul fel, az atomenergia, amely körül
belül tizenötmilliószor_ nagyobb, ugyanak
kora mennyiségű tüzélőszer égésekor fel
szabaduló hőmennyiségnél.

BEGYÚJTÁS
Aminthogy a tüzelőanyagokat is meg kell 

gyújtani (a kályhában gyufával, az autó
motorban villamos szikrával), hogy a hő
termelő vegyi folyamat meginduljon és 
fennmaradjon, akként az atommag-reakciót, 
az atomok protonjainak és neutronjainak 
átcsoportosítását is „be kell gyújtani", hogy 
az atomenergiát termelő folyamat megindul
jon és fennmaradjon. Ez nem egyszerű fel
adat, hiszen két atommagnak kell iszonyatos 
sebességgel egymás felé rohannia és össze
ütköznie, hogy a folyamat meginduljon. 
Ezen felül az atommagok igen piciny : bil- 
liomod centiméter nagyságú részecskék, nem 
igen lehet billiárdozni velük : sok tízezer 
részecske közül csak néhány talál célba.

A fizikusok megvalósítottak egy egész 
sereg ilyen atommag-folyamatot. Az efféle 
kísérletek roppant fáradságosak és költsé
gesek voltak, gyakorlati szempontból csak

Öneutnn

töredék JP-^~

^has adási

/  i  \“
255N (\ttb5)
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J l \  J í \

új a b b  U- 235 atomok
' Aa láncreakció továDb joltjik .

Ezen a képen az U— 233 lánc-reakciója lát
ható, vázlatban. Valamilyen módszerrel elő
állított gyors neutron eltalál egy U— 235 
atommagot, az szétesik töredék magokra, de 
egyszerstnint újabb gyorsmozgású hasadási 
neutronok is keletkeznek. A rajzon három ilyet 
ábrázoltunk. A hasadást neutronok újabb 
V— 233 atommagokkal ültiiznek. Ezek ismét 
szétesnek, újabb hasadás következik be s a kö
vetkező neutronok a lánc-reak’tiót tovqbb viszik.
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Í Ezen a képen az urán-fém fötömegét 
alkotó U— 238 és a gyors neutron

© ütközésének vázlata látható. Ebből ki
tűnik, hogy az ütközés itt nem vezet 
atommaghasadásra, hanem az U— 238 
„befogja" energia felszabadulás nél
kül a neutront és átalakul U— 239-é

¥

A kutatások során kiderült, hogy e 
célra egyelőre egy elem alkalmas csak: 
az uránból előállítható U— 235 jelű 
elem. (1. ábra.) A  szám azt jelenti, 
hogy atommagjában összesen 235 pro
ton és neutron foglal helyet.

Az urán-fémet, amelyben ez az 
U — 235 előfordul, főtömegében az 
U— 238 jelű anyag alkotta. Ez az 
U— 238 teljesen alkalmatlan a mag
reakció szempontjából, mert a neutro- 

hasadás nélkül befogja, elnyeli. 
3. ábra.) Világos dolog tehát, hogy 
lánc-reakciót meg akarjuk valósítani 

az U— 235-tel, akkor el kell távolítani 
mellőle az akadályt : a száguldó neutro
nokat befogó U— 238-at. A feladat nem is 
egyszerű, mert hiszen az urán több mint 
99% U— 238 mellett, alig 1% hasznos 
U— 235-öt tartalmaz. Amerikában hatalmas 
gyári üzemekben valósították meg az U— 235 
elválasztását az U— 238-tól.

A láncreakciónak az egyik feltétele tehát 
az, hogy se U— 238 atomok, se más atomok 
ne szennyezzék az U — 235-öt. De van egy 
másik alapfeltétele is a láncreakció meg
indulásának. Nevezetesen az, hogy elegendő

nokat 
(2. és 
ha a

A képen látható, hogy ha oz U— 23$ egy 
bizonyos kritikus méretnél kisebb, akkor a 
neutronnal ütköző 1/^233 atommag hasadá
sából származó neutronok kiszöknek az anyag
ból, mielőtt újabb atommagokkal ütköznének
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A képen ü — 233 es U— 238 atommagokat 
tartalmazó keverék viselkedését látjuk. A 
gyors neutron megindítja a lánc-reakciót, de 
az csakhamar megszakad-, mert az U— 238 
atommagok befogják a hasadási neutronokat. 
Ezért kell az U— 2 33 fémet nagy tisztaságban, 
mindenféle szennyezéstől mentesen előállítani

nagy U— 235 darabbal próbálkozzanak. 
Ugyanis, ha az U— 235 darab kicsi, akkor a 
neutronokkal való bombázás során kelet
kező hasadási neutronok kirepülnek az 
anyagból, még mielőtt újabb U— 235-ös 
atommal ütközhetnének. (4. ábra.)

AZ ATOM BOM BA
A kísérletek során kiderült, hogy az a 

kritikus mennyiség, amelynél kevesebbel a 
láncreakció nem indulhat meg : néhány
kilogramm U— 235. Ha tehát ennél kisebb 
U— 235 mennyiségekkel dolgoznak, akkor 
a robbanás veszélye nem áll fenn. Egy alkal
mas szervezetben több igen kritikus méretű 
U — 235 darabot lehet elhelyezni úgy, hogy 
később összehozhatok legyenek.

( Folytatás a ,jr . oldalon /

■>

"Danuljun/^ napp a p á in któ l.
P R A K T I K U S  T A N Á C S O K  1 8 3 2 - B Ö L

1 A C ZÉ LSZE R E K ET R O ZSD Á TÓ L 
M E G M E N TEN I : A sheffieldi aczél- 

művészek Angliában minden pallérozott 
aczélportékát, p. o. borotvákat, oltatlan mész- 
porral dörgölnek meg, kisebb portékákat 
pedig, úgy mondják hogy eladás előtt mész- 
vizbe mártják.

2 BORT JA V ÍTA N I, M E L L Y  M EG- 
SA V A N YO D O TT : Nem ritkán szo

kott történni, hogy fejér borok, midőn vagy 
messze vitetnek melegben, vagy midőn a 
hordók nincsenek tele, vagy jól bedugva, 
vagy annak idejében nem töltetnek fel, vagy 
nincsenek elegendő híves pincében, annyira 
megsavanyodnak, hogy alig lehet meginni. 
Ezen esetben igen egyszerű módon lehet 
azokat megjavítani azáltal, hogy bézárt 
edényben jól kiégetett faszenet tör porrá 
az ember, mintegy 19 latot vészén akóra 
s azt borral jól összevegyítí, ami úgy tör
ténik, hogy a hordót ide s tova hengergeti, 
azután teletölti, jó beakonázza s 15 napig 
veszteg hagyja valamely pincében. Ekkor 
3— 4 tojás fehérjét ereszt bele s néhány 
óra múlva másik hordóba fejti s a bor ezek- 
után már nem dohos, nem savanyú, de 
hasznavehető.

3 C SIR IZ KOLOM PÉRBÓL. Ez keve
sebbe is kerül, nem is oly erős szagú, 

mint a gabonalisztből készült, a felett, ha 
nem jobb, legalább szintoly jó. Egy font 
tisztára mosott és megreszelt kolompárt 
mintegy 3 itcze vízben hirtelen felforral 
az ember, azután leveszi a tűzről és lassan
ként 1 lat finomra törött timsót vegyít 
közébe. Ezen csiriz átallátszó és a papiros 
színét sem rontja el.

4 C SIG A E N Y V  Ü V E G  ÉS PO R CEL
LÁN  R A G A SZTÁ SÁ R A . A kerti csi

gának teste végén vagyon egy kövéres, nyál
kás, fejéres szerrel megtelt hólyagocskája, 
amely szer, ha két szorosan -öszve illő test 
közé tétetik, azokat megszáradván, oly erő
sen tartja öszve, hogy azok törésekor inkább 
másutt törnek el, mint a ragasztott helyen.

K  DOH ÁNYH AM U. Mindennemű házi 
** és kerti férgek elűzésére nincsen egy- 
egy sikeresebb szer a dohányhamunál s pipa
mocsoknál. Nem kerül semmibe, mert majd
nem minden háznál vagyon valaki olyan, aki 
dohányzik. Sikere pedig csalhatatlan.

6 F Á K A T , N A G Y O K A T  E L Ü L 
T E T N I : Az elültetendő fának ősszel 

elfűrészeltetnek minden nagy gyökerei, a 
törzsöktől, mintegy két lábnyi távolságban, 
más nyáron a megmaradott csonka gyöke
rek temérdek apró szívógyökereket hajtanak, 
mellyek a fát eléggé eltáplálják. Jövő ősszel 
kivétetik s új helyén beiszapoltatik.

rm FO K H A G YM A  M IN T  FÉREGÖLÖ 
* SZER : Diakonow muszka major 8
esztendei tapasztalásából a rozsvetést pusz
tító férgek ellen javasolja, hogy vetni való 
mag közé egy hónappal, elébb gerézdekre 
osztott fokhagymát kell tenni, egy tsetwert 
(közéi fél mérőt). Diakonow azt állítja, 
hogy a fokhagyma a gabonának nem árt, a 
férgeket pedig megöli.

8 V A D G E SZTE N YE : Szappannemű tu
lajdonsága miatt, ha meghámoztatik, ösz- 

szetöretik és vízzel összekevertetik (1 gesz
tenye, 1 itcze vízre), tökéletesen pótolja a 
szappant, minthogy az ilyen vízben kimo
sott ruhából minden mocsok kimegyen s a 
ruhát csak ki kell öblíteni tiszta vízben.

9 G Y Ü M Ö LC SM A G  : Egy tapasztalt
gyümölcsfatenyésztő azt állítja, hogy a 

vadalma és vadkörtvély magvából sokkal 
szebb, egészségesebb és tartósabb fák vál
nak, s hogy az ezeken nemesített gyümölcs 
szintoly jó, mint a szép gyümölcs magvából 
kelt csemetefákon nemesített.

10 VEDER, O LCSÓ  : Csehországban
minden jobbágyember maga készít 

magának vedret szalmából olyformán, 
mint nálunk a szakasztó kosarak szoktak 
készülni s azután forró szurokkal önti körül.
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a njuinor
A Föld évmilliárdos történetében, az élet 

fejlődése során különösnél különösebb, az 
ember számára rendkívül furcsa lények 
népesítették be bolygónkat. A földtörténen 
múltban élt állatok az őslények, maradvá
nyaik az ősmaradványok. Azt a tudományt, 
amelyik ezekkel az ősmaradványokkal fog
lalkozik, őslénytannak vagy görögös szóval 
paleontológiának nevezzük. A ma is élő 
ál'atok sorában csak nagyon kevés olyan 
alakkal találkozunk, amelyek már a föld- 
történeti múltban is éltek. A  földtörténeti 
múlt állatai csaknem mind olyan fajokhoz 
tartoznak, amelyek már kihaltak s ma csak 
leszármazottaikat, más fajokhoz tartozó, ké
sei utódaikat ismerjük. Ilyen állat a mammut 
is ! A mammut csak a legfiatalabb föld- 
történeti múltban, a jégkorszakban é’.t és 
halt ki s így még kortársa volt az ősember
nek. Az ősember életében nagyon nagy 
szerepet játszott. Hiszen sgy-egy csapdába 
csalt mammut tereméből heteken keresztül 
táplálkozhatott fejedelmi módon az ősember 
egész törzse, amelynek ezt a pompás vadász
zsákmányt sikerült elejtenie. Érthető tehát 
ilyen körülmények között, hogy az ősember 
számára nagy jelentősége volt ennek az ál
latnak, s így azon sem csodálkozhatunk, 
hogy az ősember művészi érdeklődése is 
gyakran fordult a mammut felé. Alig van

az ősember kortársai között állat, amelynek 
annyi ábrázolása maradt volna ránk, mint 
ennek a hatalmas termetű állatnak. Főleg 
Franciaország barlangjaiból kerültek elő 
ezek a művészi alkotások. A Fonte-de- 
Gaume barlangban (Dordogne deporte- 
ment) nemcsak egyes állatok (i. kép), ha
nem egész mammutcsordák (2. kép) rajzai
val is találkozunk. Az ősélettudomány szá
mára ezek az ábrázolások valóban rend
kívül értékesek !

A legtöbb ősmaradvány rendszerint csak 
az illető állat kemény, szilárd vázrészeiből 
áll. A  mammut esetében itt is nagy szeren
csétől beszélhetünk, mert, mint már fön
tebb is említettem, vannak olyan mammut - 
maradványok is, amelyek valóban szőröstül- 
bőröstül állítják elénk ezt az állatóriást. 
A mammut csontmaradványai nálunk sem 
ritkák. Zalaegerszeg, Miskolc, a nógrád- 
megyei Jobbágyi és újabban Pécs környéke 
szolgáltatta a legszebb mammutmaradvá- 
nyokat Magyarország területéről. De egy- 
egy mammutfog, agyartöredák vagy csont
darab innen is, onnan is előkerült. Persze 
nemcsak nálunk fordulnak elő ezek az ős
maradványok, hanem csaknem egész Euró
pában és Ázsiában is megtalálhatók. Egyes 
csontjai már régi időktől fogva ismertek. 
Akkoriban ezekben a maradványokban óriá
sok csontjait látták s egész sereg monda 
fűződik ezekhez az „óriás“ -csontokhoz. A 
legteljesebb maradványok azonban Szibé
riából kerültek elő. öreg följegyzések tanú
sítják, hogy a szibériai mammutmaradvá- 
nyokat már évszázadok óta ismerik. Jégbe
fagyva maradtak ránk ezek a mammut- 
hullák s „konzerválásuk" oly kitűnően si
került, hogy húsukat a tunguzok kutyái nagy 
élvezettel fogyasztották.

A legszebb s a tudomány számára is meg
mentett maradvány ezek közül a szibériai 
Berezovka-folyó partjáról, Szredne-Kolymsk 
városka közeléből került elő. Az óriási ne
hézségek között kiszabadított mammuthul- 
lát azután irdatlan hosszú úton át szállítot
ták az ország fővárosába s a természet- 
tudományi múzeumban abban a helyzetben 
állították föl, ahogy megtalálták.

Ennek a berezovkai mammutnak a tanul

Mammutnyáj freskója a Fonte-de-Gaume barlangból. Az eredetig itt ábrázolt, képrészlet
hossza 4.5 m (Ábel nyomán)

mányozása azután sok érdekes kérdést tisz
tázott. Szájában és gyomrában növényi 
eredetű táplálékának tekintélyes tömegeit 
találták. Ezek olyan jó állapotban voltak, 
hogy részletes növénytani vizsgálatának vet
hették alá az előkerült növényi részeket. 
A pontos meghatározásokból kiderült, hogy 
tundra- és réti növények alkották a mammut 
táplálékát. Ezek alapján az is megállapít
ható volt, hogy Szibéria éghajlata a jég
korszakban, amikor a mammut élt, olyas
féle lehetett, mint ma. A testüregben ta
lált vércsomókon még a vérreakciót is el 
lehetett végezni, aminek eredményeként 
tudjuk, hogy a berezovkai mammut köze
lebbi rokonságban van az indiai elefánttal, 
mint az afrikaival. Ez a megállapítás jói 
egyezik a csonttan! alapokon már előbb nyert 
tudásunkkal. Szőrözetét is megvizsgálták 
s azt találták, hogy szőre kb. 50 cm hosszú 
és nagyon finom volt. Az egyes szőrszálak 
átmérője mindössze 400 mikron, a pihe- 
szőrök pedig még finomabbak, 64— 80 
mikronosak voltak. (A mikron a millimé
ter ezredrésze.) A mammut szőrszínére 
vonatkozólag is fontos adatokat szolgálta
tott a berezovkai példány, amelynek a szőr- 
színe a helyszínen sötét rozsdabarna volt, 
helyenként világosabb, máshol sötétebb

ben, földi viaszban maradt mammuthulla, 
a másik pedig a szibériai Sangajurach part
ján talált példány, amelynél az orrmány is 
tanulmányozható volt.

A csonttani jellegek, a szőröstül-bőröstül 
megmaradt maradványok és az ősemberi 
rajzok alapján sikerült ABEL-nek, a bécsi 
egyetem világhírű professzorának a mammut 
képét helyesen elénk állítania (5. kép). Az 
állat vállmagassága 2.5— 4.3 m lehetett. Ha
talmas fejének csontjaiban nagyméretű lég
kamrák voltak, amint azt a mai elefántoknál 
is látjuk. Az óriási fej ezek nélkül túl súlyos 
terhet jelentene. Homloki része meredeken 
lecsapott. A  koponya egyébként rendkívül 
domború. Feje mögött, a hátán hatalmas 
zsírpúp fejlődött ki, amely pl. a tevéhez 
hasonlóan a tartaléktáplálékanyag felhalmo
zására szolgált. Egyedül a csonttani jelle
gek alapján nem tudhattuk volna, hogy a 
mammutnak ilyen nagy zsírpúpja volt. Az 
ősemberi rajzok azonban olyan egyöntetűen 
ábrázolják ezt, hogy kétségtelenül meg kel
lett lennie, amint azt ÁBEL nagyon meg
győzően bebizonyította. Sűrű szőrbundája 
alatt vastag zsírréteg is védte a jégkorszak 
hidege ellen. Erősen ívelt, jól fejlett két 
agyara hegyeivel közeledett egymáshoz. Szi
bériában gyűjtik a mammutagyarakat, mert

A mammut Ábel szerint

árnyalatokkal. Egyesek szerint ez a szín 
már csak a kifakult szőrbunda színe volt, 
mert eredetileg, amint ezt a staruniai lelet 
bizonyítja, a mammut szőrcsuhája fekete- 
szinű volt rozsdabarna árnyalattal. A  sző
rözet egyébként az állat ormányát is védte 
a hideg ellen. A hideg elleni védekezésnek 
egy másik érdekes módja annak a bőr
redőnejt a kialakítása, amely az állat végbél
nyílását zárta el.

A mammutról alkotható képünket azután 
még két érdekes lelet egészíti ki. Az egyik 
az előbb említett galíciai Starunia közelé-

elefántcsont gyanánt használható föl. Volt 
idő, amikor évente 2 vagonra valót is gyűj
töttek.

Észak-Szibéria lakói között az volt a hit, 
hogy a mammut a jeges földben bujkál. 
Erre mutat neve is. „M a " ugyanis finnül 
földet, „m űt" pedig észtül vakondokot je
lent. így a mammut szó eredetileg annyi 
volt, mint földi vakond. S a fentiekből talán 
kitűnik az is, hogy mennyi adat, mennyi 
lelet szükséges ahhoz, hogy egy ősviiági 
állat képét a tudomány mai színvonalának 
megfelelően rajzolhassuk meg. Bogsch László
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HOGYAN
M A R A D JU N K

y i A T A L O K . . .

Bogornoletz professzor

Egykor Faust doktor ke
reste a fiatalonmaradás tit
kát. Ú jabban a tudom ány 
eszközeivel kísérelték meg 
a titkot felfedni és immár 
eredményekről számolha
tunk be, A  hosszú élet 
elixirje Bogornoletz Sándor 
professzor nevéhez fűző
dik, aki csodálatos módon 
el tudta m élyíteni elődei
nek a munkáját.

Bogornoletz azt akarta 
megtudni, miért öregednek 
meg az emlősállatok és 
az emberek. Bizonyos ál
latok pedig tízszer, száz
szor annyi ideig élnek.

Hajdanában azt hitték, 
hogy az öregedés oka a 
vérben van. Innen szár
mazott az első megfiatalí- 
tási m űtét ötlete : az ag
gastyánokat vérátömlesz
téssel m egfiatalítani. V III . 
Ince pápa megfiatalítására 
három fiatalember vérét 
áldozták fel eredmény nél
kül, m ert az öreg pápa 
végül is belehalt a mű

tétbe. Abban a korszak
ban aligha ismerték a vér
átömlesztés szabályait és 
nem törődtek azzal sem, 
hogy a beteg s a vértadók 
m ilyen vércsoportba tar
toznak. T udjuk, hogy vér
átömlesztéssel sokszázezer 
esetben mentettek m eg em
beréleteket, de azt nem 
jegyezték fel, hogy a m eg
m entettek közül egyetlen
egy is megfiatalodott volna.

Kortársaink közül Brown 
Sequard, később Voronof, 
von Steinach és m ég so
kan mások hormonok al
kalmazásával kísérleteztek. 
H a ezek hozzájárultak is 
az állandó közérzet meg- 
javulásához, a szó eredeti 
értelm ében nem értek el 
megfiatalítást. Valóban a 
probléma nehézsége abban 
van, —  és Bogornoletz jól 
tudta ezt —  hogy az öreg
ség nem egy vagy két 
tényezőtől függ, hanem egy 
egész seregtől, mint pél
dául az egészségi állapot, 
a környezet, az életmód, 
a szervek állapota. A  szov
jet tudós mégis arra a 
meggyőződésre jutott, hogy 
lehetséges volna egy fiata
lító elixir elkészítése.

Bogornoletz előtt egy 
belga orvos, Bordet oly 
összetett szérum ot állított 
elő különböző szervek ki
vonataiból, amely állatokba 
fecskendezve halált oko
zott. Bordet cytotoxin szé
ruma m egölte az élő sej
teket. M égis ez a cyto
toxin szérum kis adagok
ban és bizonyos feltételek 
mellett frissítő hatású volt. 
Utána M etchnikcff vette 
fel a párizsi Pasteur-inté- 
zetben az újrakísérletezés 
fonalát. A bból indult ki, 
hogy az emésztőszervek
ben élő parány szerveze
tek és baktérium ok első
rendű szerepet játszanak 
az öregedésben. M etchni- 
koffnak ugyanis az tűnt 
fel, hogy a bulgárok cso
dálatosan hosszúéletűek. 
A  hosszú élet titkát a bul
gárok táplálkozási módjá
ban vélte fellelni. Ez a 
hegyi nép sok joghurtot 
eszik, amiből M etchnikoíf 
azt következtette, hogy ez 
az eledel szabadítja meg 
őket az emésztőszervekben 
élősködő parány szerveze
tektől.

A  Pasteur-intézét tu
dósa azonban joghurt he
lyett felhasználta a Bor- 
det-szérumot arra, hogy 
megölje vele az em észtő
szervek káros baktériumait. 
Bizonyos sikereket ért el 
ezen az úton, azonban 
maradandó hatás nélkül.

íg y  állt az ügy, amikor 
Bogornoletz 1935-ben hoz
záfogott kutatásaihoz. E l
méleti és gyakorlati ta
pasztalatok alapján előállí
tott egy anticytatoxin szé
rumot, az S. C . A . széru
mot, amely rendkívül fon
tos szolgálatokat tett a 
háború folyamán.

D e idézzük magát Bo- 
gomoletzet, aki nemrégen 
bekövetkezett halála előtt 
így nyilatkozott : Én már 
hosszabb ideje foglalkozom 
azzal a kérdéssel, hpgy a 
kötőszöveteknek milyen je
lentősége van az élő szer
vezet épségbentartásában 
és az öregedés elleni küz
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delemben. Egy szervezet 
öregedése nagymértékben 
a szövetek elhasználódását 
vonja maga után. Ha a 
szövetek életét m eg tudjuk 
hosszabbítani, akkor a 
hoszszú élet ellenségei ellen 
küzdünk. Szerintem az em
beri élet korhatára 150 év. 
A  szérumnak kettős sze
repe van. Egyrészt segít 
a szöveteknek a fertőzés 
elleni védekezésben, más
részt javítja a szövetek 
táplálkozását és elősegíti 
a fennmaradásukat.

A  szérum ot különböző 
célokra alkalmazzák, így 
például m űtétek alkalmával 
vérzés csillapításra, sarjasz- 
tásra, érelmeszesedés keze
lésére, magas vérnyomás 
ellen és így tovább.

A z alapvető munkáknak 
ez a sorozata jelentékeny 
továbbfejlődést indított el. 
A  Szovjetunióban és az 
Északamerikai Egyesült Á l
lamokban (Harry Gold- 
blatt a W estern Reserve 
University-n) egyidejűleg 
folytatják Bogornoletz m un
káját. A  fiatalon —  50 
éves korában —  elhúnyt 
szovjet tudós kezéből ki
hullt a szérumos kémcső, 
friss erők, lelkes tudósok 
nyúltak utána. Talán mér 
csak rövid idő kérdése és 
az öregedés a múlt kísér
teiéi közé fog számítani. 
Ezen a napon egy hálás 
pillanatot kell áldoznunk 
Bogornoletz emlékének.

.4 h a m i s  f e s z  E s m E r i .E (1

Valakinek van nyolc darui) pénze 
Tudja, hogy egyik belőle hamis 
tehát könnyebb a többinél. Meg kei 
állapítania, hogy melyik, de összesen 
csak kétszer használhatja a mérleget 
Hogyan csinálja élt í Féléiét 
Először ii -3 pénzűét rabot tesz a serpe
nyőkbe. Hu egyensúlyban van. akkor 
a ki murádt két pénzdarab között vet)' 
aha mi s. am itak  ima radt két. pé.n zda r.ab 
lemér ésével könnyen megállapíthat 
Ha látja, hogy az egyik serpenyő lej
jebb száll, akkor tudja, hogy abban van 
amelyik a könnyebbet műfűt ja. Abbéé 
vesz tehát most kettőt lemé résre. Ha 
egyensúlyban lesz a mérleg, akkor a k i
maradt pénzdarab a hamis, ha nem 
lesz egyensúlyban, akkor az. am elyik
nek a serpenyője feljebb marad. Vgy-c 
egyszerűi

U T A Z Á S  A H O L D B A  —

Svájci forrásból eredő értesülés szerint Zw icky 
tudós a kaliforniai Technológiai Intézet asztrofizika 
tanára, igen érdekes kísérleteket végzett október 
20-án W heite Sands New-M exikóban.

Zw icky tanár nem ismeretlen a tudományos 
világ előtt. N eki köszönhetjük többek között „Sup er- 
nowae“  igen magas robbanóerejű csillagbombák fel
találását. Ezek tulajdonképpen óriási atombombák, 
melyeknek felülete felszakad 5000— 30.000 másod
perc kilométerenkénti sebességgel. Fényhatása száz- 
milliószorta nagyobb a napfény hatásánál és bolygó
közi gáz alakjában tűnik el a világmindenségben, 
mialatt összehúzódás következtében maga a bomba 
magja az eredeti nagyság egy töredékére csökken. 
E gy ilyen  robbanás alig néhány órát vesz igénybe.

Zw icky tanár ma a rakétakutatások legnagyobb 
ismerői közé tartozik. Nyilatkozata szerint egy mes
terséges bolygót készített, vagyis egy olyan testet, 
amely egy óriási rakétának a része, a rakéta segítsé
gével el tudja hagyni a földi vonzás körét. A z első

E. G. Lombért festő képzeletébe): született meg a fenti hold-rakéta képe. A z utas• 
fülke a rakéta kúpja alatt lenne elhelyezve. A z oldalakra erősített két kisebb 
rakéta a megérkezés pillanatában működésbe lépne, hatásukra a nagy rakéta 
sebessége annyira lecsökken, hogy az utasok veszély nélkül érkeznének a 
bolygóra. Zwicky tanár rakétája még nem alkalmas élőlények szállítására. 
Szerinte még 5— 10 éves kutatásra van kilátás, mielőtt a Holdra való utazás 

gyakorlatilag megvalósítható lesz.



kísérleteknek október 20-án kellett le- 
bonyolódniok, amelyeknek eredményéről 
nem tudunk még beszámolni.

Ez, a világűrben lefolyó utazás, első 
részében, egy igen lassú séta, alig 1 
km-es óránkénti sebességgel, (az ember 
négyszer gyorsabban jár) azért, hogy 
a rakéta ne tüzesedj ék ki a levegő dör
zsölése következtében. Csak, amikor a 
repülő teste elérte a 125 km-es magas
ságot, kerül egy olyan légtérbe, melynek 
az ellenállása a haladással szemben any- 
nyira lecsökkent, hogy nem fenyeget .ön- 
gyujtási veszéllyel. Ekkor a testben el
helyezett motorikus kapcsoló működésbe 
lép és működése következtében a test 
kettéválik. Egyik része visszaesik a 
Földre, a másik megkönnyebbülve, újabb 
impulzus hatása alatt hallatlan sebességre 
tesz szert. A z újonnan nyert sebesség 
hatása alatt a mesterséges bolygó a Föld 
vonzási körében maradva a H old  mintá
jára, mint a Földnek egy újabb bolygója 
kering a Föld körül. Esetleg bizonyos 
körülmények között el tudja hagyni a 
Föld vonzási körét és röpül a csillagtérbe.

M i haszna ennek a mesterséges boly
gónak? Elsősorban alkalmas lenne a 
íöldkörüli atmoszféra tudományos vizs
gálatára, valamint az aerodynamika tör
vényeinek az ellenőrzésére. A z asztró- 
fizikus ezen eljárás segítségével —  mint 
ebben a kísérletben —  egy, de esetleg 
egész sor bolygót bocsáthatna ki a mozgó 
rakéta testéből. M íg egy természetes 
bolygó az atmoszférában csak egész 
hosszú idő után kezd el fényleni, (meg
figyelését számtalan mellékkörülmény 

teszi tudományos 
szempontból ne
hézkessé), addig 
egy mesterséges 
bolygó segítségével 
a véletlen körülmé
nyek okozta befo
lyásokat a mini
mumra lehet csök
kenteni akként pél
dául, hogy Texas 
és Kalifornia kö
zött néhányszáz 
megfigyelő állomás 
követné a repülő 
testet útján. * 

Ismeretes továb
bá, hogy 150 km-es 
magasságon felül az 
a t m o s z f  é r á b  an 
nemcsak a F ö 1 d

Tudományos fantá
zia : A föld képe a 
holdról fény képezve.

vonzási jelenségeivel találkozunk, hanem 
helyi elektromos mezőnyökkel is, melyek
nek hatását a repülés szempontjából így 
könnyebb lesz tanulmányozni.

Ilyen mesterséges bolygókkal a Holdat 
is lövetni lehet és megfigyelhetők lesz
nek azok a homok-szökőkutak, melyeket 
a Holdba érkező tárgy becsapódása okoz. 
A  becsapódás olyan mennyiségű hőt kell 
hogy kiváltson, hogy a repülő tárgyat 
izzó állapotba hozza, és így lehetővé 
válik magának a hold felületének m eg
vizsgálása színkép segítségével. A  tudós 
tervei szerint 5— 10 éves tanulmányról van 
szó, melynek a végén szerinte a holdra való 
utazás gyakorlatilag megvalósítható lesz.

A  tudós még hozzátett, hogy a poli
tikusok visszaéltek^ tudomány eredmé
nyeivel az atomkísérletek alkalmából. A 
jövőben azonban a' tudósok gondoskodni 
fognak arról, hogy az új felfedezések ne 
kerüljenek a politikusok kezébe. Már 
most tettek erre vonatkozólag óvintéz
kedéseket. A  költségeket illetőleg meg
jegyezte, hogy „ed d igi tanulmányaimat 
magam finasziroztam, legfeljebb néhány 
asszisztensem segítségét vettem igényben 
A kísérletek önmagukban véve nem körül
ményesek, ismert tényekre vannak alapít
va, csak következményeikben jelentenek 
újdonságot, úgyhogy bármilyen üzem, 
nem is beszélve államokról, mint például a 
kis Svájc is, minden megerőltetés nélkül
végeztethetne.

Egy kellemetlen betegségről
Gyermekeken, de felnőtteken is, igen 

gyakran fordul elő mostanában az ár- 
talma.lan, de kellemetlen végbélviszke- 
tést okozó, 1—2 cm hosszú, cérnaszálhoz, 
hasonló fonalféreg (oxyuris vermicula- 
ris). Kipusztítása nehéz és hosszadalmas. 
Jó és olcsó eljárásnak bizonyult a kö
vetkező: A gyógyszertárban kapható
ecelsavas alumínium (Burow-oldat, alu
mínium aceticum tartaricum solutum) 
oldatból adjunk U cseppet (kisebb gyer
meknek 5 cseppet) naponta, háromszor 
egy kávéskanálnyi cukros vízben, 8 na
pon át, majd 8 napi szünet után ismé
teljük meg a kúrát, esetleg többször is. 
Célszerű a kezelést másodnaponként be
öntésekkel kombinálni (2 evőkanál 
Burow-oldat féliíer vízre). Igen fontos a 
gyakori kézmosás, főleg evés előtt, kö
römkefével és a körmök rövidre nyírása, 
mert az újrafertőzödés a körmök alatt 
megbúvó peték útján történik.

Sikeresebb a kezelés, ha az egész csa
ládot egyszerre kezeljük, mert rendsze
rint minden tagja fertőzött.

Budapest : az Orszdghd:

A KÖVEK ÉLETE...
Súlyos feladat, amelynek megoldása sok 

évszázad óta vajúdik s ma sincs megnyug
tatóan megoldva. Hogy ez a kérdés állan
dóan miért időszerű, jól tudják azok, akik
nek az emlékszerű épületek gondozása és 
fenntartása a feladata. A lakóház élettar
tama viszonylag rövid ; hamar változik a 
kor ízlése és változnak az igények is. Nem 
szükségszerű, hogy időállónak hitt drága 
anyagból épüljön, mint a paloták és repre
zentatív középületek. És ezek a hosszú 
életre szánt építőművészeti alkotások éppen 
anyaguknál fogva sokkal nagyobb veszély
nek vannak kitéve, mint a városok egyéb 
házai. Romlásuk tulajdonképpen már az 
épület felavatásával egyidejűleg megindul. 
Mert amiből épülnek, a kőnek, igen sok 
ellensége van. És ezek állandóan tépik, 
repesztik, mállasztják az építőkövek felüle
tét, amelyek lassan elporladva, észrevétle
nül az eső és a szél martalékává lesznek.

Lássuk már most a károkozókat szemtől- 
szemben. Az elsőszámú ellenség a nagyvárosi 
levegő, amely a nitrogénen és az oxigénen 
kívül a kőre nézve sok kártékony anyagot 
(szénsav, ammóniák, vízgőz stb.) tartalmaz. 
Áz oxigén és a szénsav hatása vegyi elvál
tozást okoz. A levegőnél veszedelmesebb a 
víz, amely nemcsak kémiai, hanem fizikai 
és mechanikai szempontból is oka lehet a 
kövek mállásának. Főbb hatásai a térfogat- 
növesztés, a kő anyagának pusztítása és 
oldása. Végzetesen hatnak minden kőre a 
rendestől eltérő hőmérsékleti különbségek. 
Minél nagyobb az eltérés, a folytonosan 
ismétlődő tágulás és összehúzódás következ
tében egyre inkább lazul a kő szövete, amely 
végül is poriásnak indul. Nálunk a hirtelen 
beálló hősüllyedés okozhat nagy károkat, 
ha az esőtől"vagy a hólétől átázott a kő
felület. A kőben tárolódó víz ugyanis a 
fagy következtében kitágul, ami, ha a kőben 
akadályba ütközik, rombolást okoz. A kő 
kifagy. A nagy városok építőköveit bomlaszt
ják a füstgázok, amelyek számos káros alkat
részt tartalmaznak. Ezek közül legveszedel

mesebb a kénsav és a korom. Ha a további 
kórokozók közül futólag megemlítjük még a 
kövek felületén kivirágzó ártalmas sókat, a 
levegőből a kövekre tapadó állati és növényi 
ott élő és rothadó csirákat, amelyek a maguk 
módján járulnak a kövek pusztulásához, 
röviden felsoroltuk az emlékszerű épületek 
köveinek kérlelhetetlen ellenségeit.

Hogy ezek a kórokozók sokszor olyan 
gyorsan "érnek el rekord-eredményeket," az 
már nem egészen rajtuk múlik. Ha a kövek 
a bányanedvességtől teljesen kiszáradt álla
potban és szigorúbb válogatás után kerül
nének felhasználásra, a felsorolt bajok nem 
jelentkeznének oly rohamosan.

Már most az a" kérdés, hogyan lehet e 
bajok ellen védekezni?

Az ókorban a kőépületeket festéssel, a kő
szobrokat viaszkolással konzerválták. A 
középkorban disznózsírral és olajjal véde
keztek a légköri behatolások, az esővíz és a 
kifagyás ellen. A X VII— XVIII. században 
nem ok nélkül mázolták be a kőszobrokat 
olaj festékkel. Ezzel az elmállás veszedelme 
ellen védekeztek. Természetes, hogy ezeket , 
a konzerválást módokat időnkint meg kel
lett ismételni. A X IX . század ízlése szembe
helyezkedett a kőfelületek festésével. Ragasz
kodott a kő eredeti színéhez, sőt a patinájá
hoz is. Új szereket, más konzerválási eljárá
sokat kellett alkalmazni. Sorra kerültek : 
a vízüveg, a különféle szilikátok, a tesztalin, 
a fluormagnézia és a különféle fluátok. 
Ahány ország, annyiféle fluát. Főleg a mag- 
nézia-fluát, cink-íluát és az ú. n. kettős fluát. 
Nagy hire volt a Keszler-fluátnak, mely a kő 
felszínén fluorszilikát réteget létesített s 
nagy mértékben védte a követ, anélkül, 
hogy az apró likacsokat betömte volna.
A kőbe kevés víz szivárgott, így tehát 
kevésbbé volt a fagyásnak kitéve s a lég
köri savaktól és alkaliáktól is védve volt. 
Igen j 6 hatással alkalmazták mész- és homok
köveken. A fluátok általában beváltak s 
csak azoknak okoztak csalódás t, akik a több
szöri, de csak egy alkalommal végzett-
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fiuátozástól hosszú évekre kiható eredményt 
vártak. A fluátozást is 3— 4 évenként meg 
kell ismételni, mint a tesztalinna] való kon
zerválást. A tésztáim a fluátoktól eltérőleg 
légzáró, szappanos réteggel vonja be a követ. 
Az. 1920-as években Angliából indult ki a 
mésztejnek, mint konzerválószernek alkal
mazása. Ennek az eljárásnak voltak előnyei, 
de igen nagy hátrányai is. Műemlékek kon
zerválására nem vált be. Inkább új emlék
szerű épületek mész- és homokköveinek 
konzerválására alkalmas. Ezzel egyidejűleg 
nálunk a paraffinnal való konzerválással 
történtek kísérletek, de csekély eredmény
nyel.

Talán egy ország sincs Európában, ahol a 
kőkonzerválás oly fontos probléma volna 
mint Angliában, s egv ország sincs, ahol 
száz év óta annyira behatóan foglalkoztak 
volna a védekezés kérdésével, mint éppen 
ők. És e téren ott egy hazánkfia szerzett el
ismerést a magyarságnak.

Szerelmei/ Miklósnak hívták ezt a győri 
születésű, regényes múltú embert, aki Bécs- 
ben végezte a mérnök-akadémiát, s azután 
mint mérnökkari tiszt Olaszországban szol
gált. 1829-ben Rómában, Syriában és Egyip

tomban élt, 1830-ban Párizsban bukkant fel, 
ahol részt vett a júliusi forradalomban. 1830 
szeptemberében Br sszelbe ment, ahol a 
függetlenségi harcokban vett részt, sőt mégis 
sebesült. 1834-ben Amerikában járt, honnan 
visszatérve 1835-ben Skandináviában tűnt 
fei. Arról, hogy miért ment Párizsba, nincs 
adatunk, de tudjuk, hogy itt belemélyedt a 
kőrajzolás és kőnyomtátás tanulmányozá
sába. Az 1830-as évek végén Bécsben telepe
dett le, ahol mint grafikusművész tevékeny
kedett. 1844 elején Pestre jött s 1845-ben 
kőmetszőintézetet nyitott a Dorottya-utcá- 
ban. Mikor a 48-as eszméknek valóraválását 
a csatatereken kellett eldönteni, Szerelmey, 
ez a született forradalmár, becsukta »műkő- 
nyomdájátr s beállott a honvédseregbe. 
Mint volt mérnökkari tiszt a komáromi 
várba került őrnagyi rangban. Itt főleg 
mint litográfusnak vették hasznát, ameny- 
nyiben 5 rajzolta és nyomtatta a körülzárt 
vár szükségpénzeit. Érdekes, hogy ez volt a 
forradalom alatt kibocsátott magyar pénzek 
közül az egyetlen, melyet bizonyos mértékig 
elismert és beváltott a bécsi kormány. A 
komáromi kapituláció után 1850-ben család
jával együtt Londonban telepedett le.

Itt ekkor sok szó esett az 1840-től 1852-ig 
rengetegköltséggel angol csúcsíves stílusban 
épült angol parlament-épület (Westminster- 
Palace) kövein mutatkozó erős bomlási 
folyamatról. Sir Charles Barry híres angol 
építőművész remekműve nem állta a londoni 
klímát : a köd, a gyakori esők, a gyorsan 
változó hőmérsékleti viszonyok, a fagy és a 
levegő savtartalma aggasztó elmállásokat 
okozott az épületen.

Amint híre járt a bajnak, nagyszámban 
ajánlották fel a legkülönfélébb kőkonzerváló 
szereket az angol kormánynak. Szerelmey 
még olaszországi tapasztalataiból tudta, 
hogy a további bomlásnak csak akkor lehet 
elejét venni, ha a köveket víztelenítik s 
olyan szerrel impregnálják, mely a levegőt 
nem zárja el a kő belsejéből, a vizet azonban 
nem engedi behatolni. Annak idején fel
talált egy ilyen szert, amelyet most ő is 
felajánlott az angol kormánynak. A köz
munkák hivatala a legmegfelelőbb szer és el
járás kiválasztására bizottságot küldött ki. 
Ez a bizottság az alkalmasoknak látszó el
járásokat, köztük Szerelmeyét is kipróbálta 
é,s hosszabb kísérletezés után valamennyi 
közt a Szerelmey-féle szert találta legmegfe
lelőbbnek. 1855-ben végül is Szerelmey 
kapott megbízást a parlamentépület kövei 
nagyrészének impregnálására, amit két év 
alatt a közmunkák tanácsának megelegédé- 
sére el is végzett, Szerelmey találmányának 
— melyet ő maga Szilicat zopissa-nak neve
zett —  titkát mindvégig megőrizte, azt azon
ban nem titkolta, hogy az ő szerével töltött 
vagy itatott kő-, fa- és vastárgyak a szilikát 
természetét veszik fel, mely minden hő
mérsékleti, maró s bontó befolyásnak ellen
áll. Szerelmey neve egy csapásra ismertté 
lett Angliában ; neki kellett megmenteni 
az elmúlástól a londoni Szent Pál székes- 
egyházat s más műemlékszerű templomok 
romlékonyabb részeit.

London: az angol 
Parlament épülete

(Folytatás a 2 7 . oldalon)

-------------egy időbe esik, amikor Henry
Ford és Charlie King az USA-ban, a francia 
származású Renault Európában először vit
ték ,az utcára otthon készült robbanómotoros 
fiakkerjeiket. A borjúk megállották bámész
kodni s a nevető tömeg oda-odakiáltott 
nekik : miért nem vásároltok magatoknak 
inkább lovat? Abban az évben a Barnum- 
cirkusz a többi attrakció mellett meghir
dette a legújabbat : az autót.

Annak ellenére, hogy az első autókban 
nem sok öröme telt a tulajdonosának, szá
muk mégis egyre nőtt. Ezerkilencszázban 
több mint négyezer volt, 1903-ban, amikor 
a tulajdonképpeni autó-elnevezést kapta, 
már tízezer darab futott belőle.

Eleinte az autó kizárólag luxuscikk volt. 
Az ember inkább szekéren, vagy hintón 
járt, gazdálkodók, ha nagyobb távolságra 
mentek, nyeregbe szálltak. Ezerkilencszáz- 
nyolcban azonban megváltozott a helyzet. 
Ekkor alkotja meg Ford a Tin Lizzie nevű 
kis' kocsit. Ettől az időtől fogva lassanként 
minden farmer megvásárolta magának az ő 
kis kocsiját s így öt év alatt 500.000 kocsi 
került forgalomba.

Az autóiparnak több fejezete van. Első
sorban eltüntette a lovakat az utcáról s velük 
együtt a szekér- és hintóipart a minimumra 
csökkentette. Az ón-, gumi- és ólom
termékek elsőrendű fogyasztója. Az autó
ipar felelős a nagy olajkitermelésért és 
fogyasztásért is, amely 1.589,000.000 hekto
liter petróleumot jelent egy év alatt. Hét
millió munkást foglalkoztat.

Az autóipar közelebb hozza a vidéket a 
városhoz. Háború alatt természetesen ma
gánosok nemigen használhattak autót, de 
most biztosítják, hogy a tehetősökön kívül 
a következő nyáron 60 millió dolgozó is 
mehessen nyári szünidőre autóbuszon vagy 
autón. i

A  városi ember sohasem érzett akkora 
helyhezkötöttséget, mint a vidéki. De azért 
ő is könnyebben szállítja le portékáját a 
vidék számára, amelyet az autó és a most 
épülő új autóutak egyre közelebb kívánnak 
hozni a városhoz. így hamarosan a paraszt 
csaknem naponta beviheti portékáját a 
városi piacra. Még sok-sok szociális könnyí
tést fog jelenteni az autó a földműves éle
tében.

Az autógyártás gyorsítja a külvárosok

A kereslet a gyártással egyenes 
arányban növekedett. A gyártást 
annyira leegyszerűsítették, úgy, 
hogy csodálatos iramban csökkent 
a munkaórák száma egy-egy kocsi 
elkészítésénél. Tizenhat év alatt, 
1908— 1924 között 10,000.000 ko
csi készült el.

Lassanként a konkurrencia kö
nyörtelen harcában elhullottak a 
gyengébb vállalkozók.

A fidker és a robbanó motor háza
sodásiból született az automobil. 
A fiatal ,,táltos“  óránként 8 kilo

méteres sebességet én el



A z automobiliparnak még számtalan feladatot kell megoldani, így a közlekedési nehézsége-

Peugeot 202, tiszta acél 
karosszéria, kis üzemanyag
fogyasztás, kedvelt városi 

kocsi
946. Különösen erős motor, 

áramvonal, nagy sebesség

A z európai autóipar egyik úttörője, 
de Dión, nemrégiben halt meg. 
Az autójának még nincs chassis-ja, 
sem karosszériája, bár az ülések 
elhelyezése és a gumikerekek, me

rész újításnak tetszenek

/906. Az automobil már ::zc:s*. 
bevonult a közönség kedvencei közt. 
A francia rajzoló együtt örökítette 
meg Párizs dédelgetett sanzónéne- 
keseit és az autót. (Dranem vezet, 

Mayoi a lépcsőn ül)
*

Mire lehet felhasználni az elörege
dett motorokat? A motorosított 

levélhordó



-'j

Szériában készülő áramvonalas automobilok, egy modern üzem ,,jainszalag“

épülését és a gyárnegyedek decentralizáló- 
dását.

Az autógyártásnak még sok feladata van. 
Autók megszerkesztésén kívül új autóutak 
építése s a régi, kocsikra beállított utak át
alakítása. Csodálatos utakat és autót min
denki számára . . .  ezt tervezi az új autó- 
mérnökgeneráció, mert ma nem 16-nak, 
mint 1896-ban, hanem 30.000 embernek 
van szüksége rá. ■

Boulogne-Billancourt-ban, Párístól néhány 
kilométerre született az európai autóipar. 
A  korai francia autók a lovaskocsikra épített 
motorokként láttak napvilágot, csak lassan 
fejlődtek fel gummiabroncsokkal, egy chas- 
sisra épült lánchajtásos autókká.

Renault kísérleteit De Dión Bouton, majd 
Denet Zedel cégek utánozták. Komolyabb 
lendületet a francia autóipar csak az első 
világháború alatt nyert. Charles Renault 
műhelyeiben készültek az első francia tan
kok is, angol mérnökök tervei szerint, majd 
a háború végén megjelentek a francia tan
kok, a ,,C “  típus, amelyekből számos a 
Rommel elleni tuniszi háborúban mint 
veterán szerepelt.

Az első világháborúban indultak el Peu
geot és Citroen műhelyei is, innen kerültek 
ki a később világhírűvé vált kis kocsik, a

Peugeot 202 és Citroen 5CV. Különösen 
az utóbbinak volt nagy sikere. Az olasz és 
német autóipar azóta sokféle típusú kis
kocsit termelt, ennek a kis Citroennak azon
ban nem találhatjuk mását.

A két világháború közötti időben Peugeot 
303 típusa, Citroen B14, a Renault „Vi- 
vastellája“  nyerte meg a közönség érdeklő
dését. Majd a teljes acélváz forradalmasította 
az autóipart.

Alig néhány éve, a repülőgépipar tapasz
talatai nyomán az autógyártás is bevezette 
az aerodinamikus karosszériákat és egyes 
gyárak a lebegő felfüggesztésű motorokat.

Citroen sikerült elsőkerékmeghajtásos ko
csit hoz ki közvetlenül a második világ
háború előtt, a teherautóépítés pedig mind 
sűrűbben alkalmazza a nyersolajmotorokat.

A francia autóipar a 40-cs évek kezdetén 
negyedmillió dolgozót foglalkoztat, franciá
nak csak annyiban lehet nevezni, amennyi
ben az üzemek az anyaországban működnek. 
Amerikai, német, olasz ipari szálak át meg- 
átfűzik. A kereszteződések neve ; Mathis 
Ford (USA), Hispano Suiza, Fiat Ardennes, 
Bugatti stb.

A magyar, cseh, szovjet autóipar fejlődé
séről egy következő számunkban számo
lunk be.

Az erómiv, mely a hajónak közepe táján a két oldalról lévő evező kerekeket hajtja. 60 lóerejü, a hajó terhelve 
csak 3L, 2 bécsi lábnyira merül és leglassabb menésekor minden minutumban 780 bécsi lábot halad. Az első helyen vagyon 
egy nagy szoba az utazók, egy az asszonyinem, egy a kapitány, és egy a vendéglő számára. Ezen szobáknak pallérozott 
tölgyfából készült oldalai tükrökkel ékeskednek, a karpadok és székek fekete bőrrel borítottak. A második terem egy 
térés szoba, a viendő tehernek való osztály és tüzelésre szükséges fa és kőszén vagyon. Középen emelkedik a kémény 
és e mellett a gőzt elvivő cső. A kerekek előtt egyik felől vagyon a konyha, másik felől vagyon a kamra. Ezek között 
vannak az ormány felett a vasmacska láncát tartó vascsiga, a hajóhoz szükséges alattság, a két kis ágyú, mellyekkel 
induláskor és érkezéskor jel adatik és az árbocfa, mellynek a kéményhez kötött legfelső kötelén függ egy kis zászló a hajó 
nevével. A nemzetiszín zászló alatt lóg menés közben a csónak.

...fölül a  gá lya ...

Az utóbbi időben gyakran olvastunk, 
hallottunk a dunai hajózás fontosságáról. 
Tudjuk, hogy a párisi béketárgyalásokon a 
középeurópai problémák egyik legkényesebb 
és legforróbban vitatott része volt, így nem 
lesz érdektelen, ha röviden visszapillantunk 
a magyar dunai hajózás múltjára s megvilá
gítjuk jelentőségét.

*

A magyar hajózás történetének kezdete 
egybeesik Árpád népének megjelenésével a 
Duna-tájon.

A. történeti kútfők bizonysága szerint az 
ősmagyarok egyik főfoglalkozása a halászat 
volt s ezért a vizen jártasaknak kellett 
lenniük. A vízi szállítást leginkább akkor 
gyakorolták, amikor vándorlás vagy portyá
zás közben folyókon kellett átkelniök s nem 
leltek olyan gázlóra, amelyen lóháton átjut
hattak volna a túlsó partra. Bőrtömlők és

.s a lu l  a  v í z n e k  á r j a ,  
a z é r t  a  v í z  a z  úr !

(Petőfi)

könnyebb fatörzsekből nagyhirtelen össze
rótt tutajok segítségével szállították tehát 
át seregeiket és felszerelésüket. A rendszeres 
vízi szállítással akkor Ismerkedhettek meg, 
amikor mai hazánkban letelepedtek, mert a 
Dunán már a rómaiak idején is élénk forga
lom bonyolódott le.

A szentistváni Magyarország kialakulása 
utáni időkből származó források oly rendel
kezésekről emlékeznek meg, amelyek a hajó
zás, igy elsősorban az átkelés jogviszonyát 
igyekeztek szabályozni és arra vallanak, hogy 
különösen élelmiszereket rendszeresen szál
lítottak a Dunán. II. Endre idején Pest már 
élénk kereskedőváros volt, amely Bécs 
felé bort, sót és gabonát küldött hajón, 
onnan pedig kéziipari cikkeket hozatott le. 
A keresztes háborúk idején a seregek egy 
részét a Dunán szállították a Fekete-tenger
hez, de olvashatunk olyan sikeres vállalko-

Haj óvonat
(Dunai uszályvontatás).



„Á rpád1- 700 lóerős vontatógőzös

zásról is, amely Becsben épült hajót áruval 
megrakva küldött Törökországba —  tehát 
a mai Duna— tengeri hajózás gondolata 
sem új,

A XIV.  század végén a törökök leigázzák 
Szerbiát és Bulgáriát, 1453-ban II. Mohamed 
bevonul Konstantinápolyba, Bosznia és 
Albánia megszállásával a szultán ura lesz a 
Balkáunak, majd Mohács után megindul a 
másfél évszázados históriai küzdelem a 
Habsburgok és a törökök között, amely 
lényegében a Duna birtoklásáért folyt.

A 150 éves török uralom, ha nem is szün
tette meg teljesen, de nagyon megnehezítette 
és bizonytalanná tette a hajózást a Dunán, 
ahol csak a török hadigályáknak volt szabad 
útja, amig a magyarok is nem készítettek 
harci járműveket, szembeszállva velők. E 
vízi ütközetek természetesen nem használtak 
a kereskedelemnek, ezért nagyon megritkult, 
időnként pedig szünetelt az átmenő forga
lom a Dunán, miután az áru — máramarosi 
és erdélyi só. alföldi gabona és bor inkább

az ország határain belül kereste a dunai 
utat.

A X VII. században a törökök több szer
ződést kötöttek az osztrák császárral és a 
magyar királlyal, amelyekben a dunai út 
szabadságának tiszteletben tartását Ígérték, 
azonban a kereskedelem és a hajózás biz
tonsága ténylegesen csak az országnak a 
török uralom alól való felszabadítása és a 
pozserováci béke (1718) megkötése után 
állott helyre.

A felszabadulást nagy gazdasági fellendü
lés követte, amelynek folyományaként nem
csak a Dunán, hanem a Tiszán és a Száván 
is élénk hajóforgalom alakult ki. Ezt azon
ban még mindig akadályozta az a számos 
városnak és nemesi családnak uralkodói 
kegyként adományozott hajómegállítási és 
vámszedési joga, amelyet véglegesen csak a 
napóleoni háborúkat lezáró bécsi nemzet
közi kongresszus (1815) küszöbölt ki.

A gőzhajózás bevezetése előtt a Dunán 
fahajókat használtak, amelyeket ár ellen

„Erzsébet királyné“  
1200 utas befogadó
képességű termesgőzös

emberi, vagy állati erővel vontattak, lefelé 
pedig a víz folyásával ereszkedtek. Győr, 
Komárom és Pest voltak a Dunán, Szolnok, 
Csongrád és Szeged a Tiszán, Sziszek pedig 
a Száván nevezetes hajózási gócpontok és e 
városokban épültek a legkiválóbb fahajók, 
amelyek közül nem egy 600 tonna terhet 
is elbírt.

Az első használható dunai gőzhajót, a 
»Karoliná<-t magyar ember Bernhardt Antal 
pécsi polgár építette 1817-ben, tíz évvel 
azután, hogy Fulton Róbert »Cleremont«-ja 
a Hudsonon New-York és Albany között 
megtette azt a történelmi nevezetességű 
útját, amelytől a gőzhajózás megindulását 
számítjuk.

Bernhardt után többen kísérelték meg. 
hogy hajósvállalatot alapítsanak, de siker
telenül. Végre 1829-ben megalakul az Első 
Osztrák Dunagőzbajózási Társaság, amelynek 
alapításában, főleg pedig kifejlesztésében 
Széchenyi István sokoldalú alkotó zsenijé
nek döntő szerep jutott. A társaság meg
építettet! első gőzhajóját a, sFranz I.«-et, 
amely megfelelt a hozzáfűzött várakozásnak s 
ettől kezdve a gőzhajózás a Dunán meg
indult fejlődésének útján.

Az Osztrák Dunagőzhajózási Társaságnak 
szabadalma volt a gözhájózás gyakorlására, 
ami akadályozta más hajós vállalatok meg
alakulását. 1858-ban nemzetközi megegye
zéssel eltörölték e szabadalmat, ami lehetővé 
tette a múlt század második felében bekö
vetkezett nagy gazdasági fellendülés idején 
több újabb dunai hajósvállalat megindulá
sát, ezek azonban, hosszabb-rövidebb fenn
állás után megszűntek.

A (80-as évek végén a Magyar Államvas
utak fejlődése közlekedéspolitikai okok miatt 
szükségessé tette, hogy a MÁV keretében 
hajózási szolgálat létesüljön. Baross Gábor 
1888-ban életrehívta a MÁV-hajőzást. A 
tartós gazdasági fellendülés azonban az 
állami gazdálkodás kezéből kiragadta a 
MÁV hajóparkját és az 1894-ben becikkelye- 
zett törvényjavaslat megalapította a Magyar 
Folyam és Tengerhajózási Részvénytársa
ságot.

A MÁV-hajózás járműveinek, valamint 
néhány kisebb-nagyobb hajósvállalat hajó
parkjának átvétele, vé
gül újjonnan épült ha
jóinak elkészülte után 
a MFTR fennállásának 
második évében már 1)| 
személyszállító hajóval),^

A z  „ Erzsébet királyné“  termesgőzös napozó 
fedélzete

24 vontatógőzössel és 202 áruszállító uszállyal 
rendelkezett. E tekintélyes, haj óparkkal meg
nyitotta a szerződéses viszonyból reáháruló 
kötelező járatokat és felvette a teherfor
galmat a Dunán és hajózható mellékfolyóin, 
ú’gy hogy fennállásának 10-ik esztendejé
ben már jól kiépített állomási szervezete 
volt bel- és külföldön egyaránt és fokoza
tosan emelkedő járműállományával jól ki 
tudta elégíteni a magyar közgazdaságnak 
a; dunai hajózással szemben támasztott 
igényeit.

Az 1900-as évek körül a MFTR-en kívül 
még több nagyobb magánvállalat hajói köz
lekedtek a Dunán. Ezek hajóparkja összesen 
mintegy 30 géphajóból és 170 uszályából 

állott.
-t Az első világháború

a szépen fejlődő nagy 
magyar hajóvállalatot, 
a MF'TR-t épen új hajó
építési terveinek meg-

W  !
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valósítása közben éri. E háború után meg- 
növekeclett hajóállományának tekintélyes 
részételveszíti, atöbbikisebb magyar hajós- 
vállalatok részben az utódállamok fennható
sága alá kerül nek, amelyek pedig Magyar- 
országon maradnak, a háborút követő gaz
dasági válság alatt elsorvadva megszűnnek,

A harmincas évek elején jelentkező súlyos 
gazdasági válság és az ennek nyomán kelet
kező gazdasági elzárkózás arra kényszerí
tette a magyar kormányt, hogy ipari cik
keink részére közvetlen úton elérhető távo
labbi piacot keressen. Ez csupán a Dunán át 
volt lehetséges olymódon, hogy az ország 
fővárosából induló folyamtengeri hajók 
segítségével átrakásnélküli forgalmat kez
deményezzen tengerentúlikereskedelmi part
nereinkkel, hogy megfelelő fuvardíj-politi
kával árucikkeink versenyképességét ked
vezően befolyásolhassa. A kísérleti hajóként 
megépített "Budapest* motoroshajó útjain 
bevált, s megalakult a Magyar Duna— Ten
gerhajózási Rt., amely újabb hajók építésé
vel még a második világháború kitörése előtt 
jelentős fejlődést ért el.

A második világháború alatt és annak 
következtében keletkezett katasztrofális és 
az egész magyar hajózást megsemmisítéssel 
fenyegető veszteségek ismeretesek a köz
vélemény előtt. A rendelkezésre álló kezdet
leges eszközökkel, áldozatos munkával, a 
Duna fenekéről kellett azokat a járműveket 
kiemelni, amelyeket kijavítva és forgalomba 
állítva' legalább a minimális szükséglet 
kielégítéséről gondoskodhattak a magyar 
hajózás dolgozói.

Ez év májusában azután itt is, mint 
másutt, az országot felszabadító Szovjet- 
Unió jött segítségünkre. A szovjet és a ma
gyar kormány között létesült szerződés 
50-—50%-os részesedéssel megalakította a 
Magyar-Szovjet Hajózási Részvénytársasá
got, amely a természetbeni hozzájárulás
ként adott járművekkel megnyitotta a 
teherforgalmat hazai és külföldi viszonylat
ban, míg a személyhajózást —  amely ma 
csak az országhatárain belül bonyolódik le 

továbbra is a MFTR látja el.
Mulasztást követnénk el, ha nem emlékez, 

nőnk meg arról a nagyjelentőségű esemény, 
ről. amelyet nyugatra hurcolt hajóparkunk
nak a közelmúltban hírülvett visszaadása 
jelent. Pótolhatatlan nemzeti kincs kerül ez
zel újra birtokunkba, amely már a közeljö
vőben nagymértékben hozzájárulhat nemzeti 
felemelkedésünkhöz. Jávor Árpád

M U N K Á S O K  A T U D O M Á N Y É R T ,  
T U D Ó S O K  A M U N K Á S O K É R T . . .

Hazánk és Európa műszaki tudományos 
életének egyik gócpontja, a Műegyetem, 
romokban hever.

Buda -,hős védői«nem találtak futásukban 
alkalmasabb »erődítményt«, mint Műegye
temünket, ahonnan tankjaikkal és ágyúik
kal lőtték tehetetlen dühhel a felszabadult 
pesti területeket.

A jövő mérnökeinek képzése megkívánja, 
hogy a Műegyetemet olyan helyzetbe hoz- 
zukj hogy feladatának megfelelhessen. 
Talán soha még nem várt ez az ország 
annyit a dolgozóktól, azok között is a dol
gozók élcsapatától, a mérnököktől, mint 
most. Hazánk a háborús évek alatt elmaradt 
a külföldi műszaki fejlődésben s bár ez a 
fejlődés nagyobbrészt hadicélokat szolgált, 
mégis a békés termelés érdekében különös 
jelentősége van a háborús műszaki fejlődés 
eredményeinek. Nálunk a gyárak alig tápász- 
kodnak fel romjaikból, a berendezésük is el
avult, korszerű gyártási eljárások hiányosak,

Európában a vegyiipari termelés terén 
mindent újra kell kezdeni, a nagy német 
vegyigyárak mégma is állnak, hazánk vegyi- 
ipara saját erejére van utalva. Pia idejében 
és helyesen fogjuk meg a kérdést, nemcsak 
saját szükségleteinket, hanem a külföldi 
kereslet egy részét is ki tudjuk elégíteni.

Nekünk ebben a versenyben Műegyete
münkről kikerült világhírű tudósaink nyújt
hatnak irányító segítséget, ha a vezetésük 
alatt az új nemzedék kifogástalan tanter
mekben. korszerűen felszerelt laboratóriu
mokban át tudja vállalni a munka terheit.

Ezekre a feladatokra kell alkalmassá tenni 
Műegyetemünk elárvult épületeit. Az egész 
magyar társadalomnak ki kell venni részét 
a nyújtandó segítségből. Mindenkinek a 
maga helyén.

A Nemzeti Bizottság, a Gazdasági Főta
nács. Közlekedési, Iparügyi és Újjáépítési 
Minisztériumok mindegyik a maga részéről 
már eddig is hathatós támogatást nyújtot
tak. De kivették részüket a nagy üzemek és 
nem utolsó sorban a mi (Munkások a tudo
mányért, tudósok a munkásokért* akciónk 
is. Mi végeztük el az épületek asztalos- 
munkálatait, a villanyszerelést, a fűtőtestek 
megjavítását.

Szereztünk nyersanyagot, többek között 
az egész intézet beüvegezéséhez szükséges 
gittet. A Weiss Manfréd-gyár munkásai el
vállalták az egész fizikai épület helyreállítási 
munkálatait. Majdnem minden üzem mun
kássága vállalt magára valamely terhet. A 
megindult kezdeményezés még így sem ké
pes a szükséges munkálatoknak csak kisebb 
részét is befejezéshez juttatni. Ez a sok
oldalú támogatás még mindig kevés.

Minden barátunknak, minden dolgozónak 
körül kell néznie a munkahelyén, az iskolájá
ban, mit tudna a súlyosan sebesült Műegye
temnek nynjtani, mivel tudna felépüléséhez 
hozzájárulni. Nem jótékonysági akció ez, a 
leghasznosabb befektetés, amelyből vala
mennyiünk jóléte, anyagi boldogulása s az 
ország felemelkedése keli, hogy kivirágozzék.
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Rudasfürdő 400 éves 
medencéje,'
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BUDA F Ö L D A L A T T I  P A T I K Á J A
t-TiH-ban. Budán Nottenstein nyom 

dájában egy érdekes könyv jelent meg ; 
»Neu aus seinen Stein-Haufen viiede- 
rum aufwachsendes Ofem , azaz poraiból 
felépülő Buda.

Ebben a könyvben Budának, török 
megszállás utáni, felszabadító ostroma 
részletes leírását olvashatjuk, amely
nek ránk nézve legmegkapóbb tanul
sága, hogy az akkori pusztulás követ
kezményei és épületkárai ellenére is 
fennmaradtak Budának gyógyfürdői ! 
Érhette Budát a történelem vérzivátaros 
századaiban számos romboló veszede
lem, fürdői és gyógyforrásai megmarad
tak elpusztíthatatlanul.

De, ha visszaforgatjuk Buda történel
mének ezer év előtti lapjait, már Buda 
őstelepüléseinek adataiban is, minden 
háborús viszontagság és népvándorlás
korabeli változás közt, ott találjuk a 
gyógyforrások és melegvízfakadások 
nyomát. íg y  a gellérthegyi és tabáni 
kelta és aravisk lakótelepek, majd az 
aquincumi és óbudai római városok 
fürdőkórházai, utána a hírnök és m agya

rok táborvárosainak letelepülései helye 
szigorúan igazodott az itt található 
hévizekéihez. Bátran mondhatjuk, hogy 
Budapest fürdőváros történelmi elődjei 
már a rómaiak és a törökök idejében 
fennállottak és Budának nagy hírét kel
tették úgy nyugat, mint kelet felé. A  
legutóbbi világháborúk alatti, közötti 
és utáni idők pusztításai ellenére is, 
fürdő- és ivókút-épületeiben mélyreható 
károk keletkeztek, maguk a gyógyforrá
sok teljes épségben és bőségben bugyog- 
nak, a fürdőépületek kárai pedig nem 
helyrehozhatatlanok.

Budapest, m iként a múltban, úgy a 
jövőben is m éltán fogja viselhetni a 
nhermák metropolisának«, illetve a hévi
zek fővárosának jogos nevét.

A  természet igen áldó bőkezűséggel 
látta el Budapest milliós lakosú fővá
rost, kultúr- és kereskedelmi központot 
a gyógytényezők sokaságával. Budapest 
nyári klimatikus gyógyhelynek éppúgy 
alkalmas, (váltakozó erdőségü hegyvi
déke, fövenyfürdői, sporttereinél fogva) 
mint fürdő- és ivógyógyforrásai szám-
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A Rudasfürdő

tálán féleségével a beteg emberiség csak
nem minden fajta megbetegedéseinek 
enyhítésére úgy télen, mint nyáron. 
Különösen a világháború szörnyű egész
ségrombolása után úgy hazai, mint kül
földi betegek nyernek majd felépülést. 
N yugat, de főleg kelet felé számíthat 
Buda (amely Budun név alatt a moha
medánoknak is előretolt kegyeleti bás
tyája, ahol, m int látni fogjuk, a tö
rök basák eredeti fürdőépítményeinek 
egyrésze ma is fennáll) nagy fürdő-for
galomra.

A magyar föld díszét, a magyar fő
várost gyönyörű fekvéséért, a Duna két 
partján elterülő kúltúrépítményeiért, he
gyeinek panorámájáért eddig is a Duna 
királynőjének nevezték, de egyúttal szá
mos pompás gyógyfürdője, gyógykútjai, 
(melyek 90 gyógyforrásból tápláltatnak, 
cc. napi 60 milliónyi liter gyógyvízzel), 
nemkülönben modern gyógyberendezé- 
sei és orvosegyetemeinél fogva is a leg
méltóbb lesz a téli-nyári világfürdő el
nevezésre.

A büszke múlt m aga is kötelez. H i
szen a K risztus utáni II. században itt 
élt rómaiak idején 9, M átyás király ide
jében 3 udvari és több polgári, a X V —  
X V I. századbeli török hódoltság alatt 
pedig x6 fürdőépítm énye volt. Ezek kö
zül különösen a Rudasfürdő török me
dencéje még ma is hibátlanul fennálló 
fürdő- és idegenforgalmi attrakció. A 
volt Rác-, ma Szt Im re-fürdőt számos

irodalmi nyom alapján M átyás király 
saját »K irályi fürdőjének« tarthatjuk, 
ahová a Várpalotából a csodás rene
szánsz parkon át boltozatos folyosó is 
vezetett.

Bőséges keserűsósvizű kutak lelhe
tők a Lágym ányos-Kelenföldi síkon, 
ahonnan a világhírű Hunyadi János ke
serűvizet exportáltuk m illiónyi palack
számban szerte az egész világra.

A  budai gyógyvizek legfőbb gyógy- . 
sajátságai :

H őfokuk 20— 74 fok Celsius között 
van.

A  hővizek literjében átlag 1— 2 gramm 
oldott ásványi alkatrész lelhető, a budai 
dolomithegységnek megfelelő meszes
földes sókat (kémiailag : Calcium , m ag
nézium, lithium -karbonát, sulfát iono
kat) tartalmazván. Gósalkatr észként 
szénsavtartalma x/4— y2 gramm, kénes
gáz V2— 2 milligramm pro liter.

Rádium emanatió (kisugárzás) : 2—  
108.5 Ernán (azaz 0.5— 26 Mache elek
tromos egység). M egjegyezzük, hogy a 
G ellért-cscport vizeiben gázalakú rá
dium emanatión kívül oldott rádiumsók 
is vannak elég bő nyomokban : 60— 245 
billiomod gramm, thoriumsók pedig 6—  
44 milliomod gram m nyi mennyiségben 
literenként.

A világhírű kelenföldi hideg keserű
vizek literenként 20— 50 gramm glau- 
ber- és keserűsót tartalmazván, a világ 
legtöményebb hashajtóvizei közé tartoz
nak.

Elm ondhatjuk, hogy Buda földalatti 
patikája kimeríthetetlen csodatár, amely
nek egészségügyi és nemzetgazdasági 
jelentősége a jövő páratlan lehetőségei
vel kecsegtet.

A gyógyvizek gyógyhatásai aszerint 
változnak, hogy vájjon külső, avagy belső 
gyógym ód szempontjából vesszük őket 
vizsgálat tárgyává,

A hévizek fürdőgy ágy hatása több té
nyezőből tevődik össze ;

A  víz mechanikai, hőhatása, elktrolyt-, 
rádioaktív- és gázalkatrész behatás, több
kevesebb ión-felszívódás
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Ivókúra alakjában használva a követ
kező tényezők gyakorolják gyógyhatású
kat :

A  folyadék átmosó mechanikai-, a hő
hatása, iónhatás, az ozmotikus nyomás
különbözet behatása, a gázoknak, a 
rádioaktív sugaraknak különleges, u . n. 
»ifjltó« és oszlató hatása, nem utolsó 
sorban bizonyos elektromos és kozmikus 
tényezők, katalytikus, serkentő, vitamini- 
záló szerepe.

Kétségen kívül gyógyvizeink úgy 
fürdő-, mint ivókúra-használata sok kül
földi hasonló vizet pótol, vele a ver
senyt felveszi, kellő orvosi előírás és 
ellenőrzés mellett számos betegség gyó
gyítására áldásos hatású.

G yógyfürdőink és ivo-gyógym ódjaink 
előírásában kialakult a budapesti kúrák 
különleges módja, am elyben a vizek 
használata, orvosi kezelés, pihenés és 
szórakozás egyidejű alkalmazása vált be 
legjobban. Legáldásosabb lehet reumá
sok, egyéb betegek ezreinek kígyógyítá- 
sával, s ha már csak ezért is : álljon 
Buda és éljenek fürdői örökszázadokig 
még [ Dr. Nemes György

R oncsból é p ü lt k is  h á z . . .
Új Építészet . . .  a kiállítás címe, mely arra tanítja meg a szemlélőket, miképpen 

lehet a mezőn és a földeken heverő roncsokból hasznosat alkotni. Ügy-e, milyen csinos 
kis házikó ez itt a képen, ki hinné, hogy lezuhant repülőgéproncsokból állították össze 
és építőjének mindössze 5000 forintjába került. A  kis ház fala omladékból, teteje 
pedig repülőgéproncsból van, úgyszintén a képért nem látható teljes berendezése is.

(Topical press)



A  D I N A M Ó K  U R A

Í R T A :  H.  G.  W E L L S

Holroyd fölvigyázó, aki a három nagy dinamóra felügyelt, maga mellé vette segédjének Azuma Zit, aki a titokzatos 
keletről jött. Azuma Zi majdnem vallásos áhítattal bámulta a dinamókat s ha egyedül maradt velük, még beszélt is hozzájuk, 
mert egyszerű agyában élettel töltötte meg őket. A dinamó mélióságieljesebb volt még az óriási Buddha-szobornál is, amelyet 
hazájában látott s annyira lenyűgözte, hogy boldog volt, hacsak egyetlen ujjal is hozzáérhetett. Gazdája nem nézte jószemmel 
ezt a csodálatot, már azért sem, mert Azuma Z i helye nem a dinamó-teremben volt s így, ha rajtacsipte, hogy a dinamókkal 
társalog, bizony belé is rágott. Azuma Ziben óriási ellenkezést váltott ki ez a bánásmód. Elhatározta, hogy bosszút fog állni. 
Egy napon, amikor Holroyd valami javítást végzett a gépen, a gép megrázta. Ezt Azuma Zi már jelnek vette. Igazságtalannak 
érezte azt, hogy nem mehet a gép közelébe, amikor eleinte maga a gazdája vezette be a gép kezelésének titkaiba. Nem bírt ellen
állóul és megszegte a tilalmat. Gazdája rajtacsipte, amint a gép előtt áll, beszél hozzá s hajlong előtte. Durván rákiáltott, hogy 
takarodjék onnan. A néger felbőszült. Másodperc alatt a két ember a földön kempergeit és birkózott, majd Azuma Zi felkapta 
gazdáját és a dinamókra dobta.

(2) A küldönc, akit nyomban a gépterembe 
szalajtottak az irodából, hogy megtudják, mi 
történt, Azuma-Zit a portásfülkében találta. 
Azuma-Zi valamit magyarázni próbált, de 
a küldönc semmit sem értett összefüggéstelen 
szavaiból, így aztán a gépterembe ment 
megtudni mi történt. A  dinamók mind mű
ködtek és az első pillanatban úgy látszott, 
hogy minden a legnagyobb rendben van. De 
aztán az égett haj különös szaga ütötte meg 
a küldönc orrát. Ebben a pillanatban a tekin
tete egy furcsa alakú, görcsösen összehúzódz- 
kodott testre esett, amely még akkor is vadul 
kapaszkodott a nagy dinamó drótjaiba.

Amikor közelebb ment, az alaktalan tö
megben felismerte Holroyd eltorzult földi ma
radványait.

A z ember az első pillanatban csak bámult 
és nem tudta, mit csináljon. Azután meg
pillantotta az arcot és behúnyta a szemét. 
Sarkon fordult, még mielőtt ismét kinyitotta 
volna szemeit, nehogy mégegyszer látnia 
kelljen Holroydot, azután kiment a gép
teremből tanácsért és segítségért.

Amikor Azuma-Zi Holroydot a nagy 
dinamó ölelésében látta, egy kicsit megijedt 
tettének következményeitől. Mindazonáltal 
nagyon megkönnyebbültnek érezte magát és 
tudta, hogy a Dinamók Urának kegye az 
ö oldalán van. Terve már készen volt, ami
kor a küldönccel találkozott és a, villanytelep 
műszaki igazgatója, aki szinte pillanatok 
alatt szintén odaérkezett a gépterembe, kapva 
kapott az öngyilkosság kézenfekvő gondola
tán. A mérnök jóformán tudomásul sem 
vette, hogy Azuma-Zi egyáltalán a világon 
van és éppen csak a forma kedvéért intézett 
néhány kérdést hozzá.

—  Szemtanúja volt, amikor Holroyd meg
ölte magát?

Azuma-Zi elmagyarázta, hogy a gőzgépek 
kazánjaival volt elfoglalva és addig nem is 
látta a dinamót, amíg egyszerre csak nem 
kezdett egészen más hangon búgni.

A vizsgálat nem volt nagyon szigorú, hiszen 
a mérnöknek eszeágában sem volt gyanakodni.

Holroyd borzasztóan eltorzult földi ma
radványait leszedték a dinamóról és a portás 
a holttestet sietve letakarta egy kávéfoltos 
abrosszal. Valaki orvost hivott, a műszaki 
igazgató pedig minden erejével arra töreke
dett, hogy a gépet ismét el lehessen indítani, 
mert hét vagy nyolc vonat is álldogált már 
közben a villamosvasút levegőtlen alagútjai- 
ban. Azuma-Zi aszerint ahogy megértette a 
kérdéseket, vagy pedig félreértette őket, min
denre igyekezett választ adni, mire az igaz
gató visszaküldte a gőzgépek kazánházaihoz.

Persze a kapukon kívül máris tömeg ve
rődött össze, —  Isten tudja, hogy honnan 
szagolják meg az emberek, ha valami törté
nik, de annyi bizonyos, hogy Londonban 
mindenütt csoportokba verődve állnak az 
emberek egy-két napig, ahol hirtelen halál
eset történt —  két vagy három riporternek 
sikerült befurakodnia még a nagy gépterembe 
is, sőt egyikük meg is szólította Azuma-Zit, 
de aztán a műszaki igazgató eltávolította 
őket, miután ő maga is amatőr újságíró volt.

A holttestet hamarosan elvitték és vele 
együtt eltűnt a közönség érdeklődése is. 
Azuma-Zi csöndben ottmaradt kazánjainál 
és a lángokban minduntalan egy görcsösen 
vonagló test vergődését látta. Egy órával a 
gyilkosság után a gépterem olyan békésnek 
és csendesnek látszott a belépő előtt, mintha 
az égvilágon semmi sem történt volna benne.

A fekete, amint bekukucskált a gépterembe, 
egyszerre csak azt hallotta, hogy a Dinamók 
Ura megint megváltoztatta hangját és egé
szen úgy búg, mint azelőtt már egyszer az 
este. Műszaki szempontból ez igazán jelen
téktelen apróság volt: csupán egy áram pil
lanatnyi elhajlása volt az oka, de most a 
műszaki igazgató magas alakja és karcsú 
árnyéka helyettesítette Holroyd darabos kül
sejét a gépek és dinamók között.

—  Nem állottam az én Uram szolgála
tára, amikor parancsolta? —  mormolta 
Azuma-Zi alig hallhatóan a hatalmas gép 
árnyékában és a nagy dinamó parancsoló 
bugása tisztán és érthetően válaszolt. Amint

elnézte a zakatoló gépezetei, a nagy dinamó 
ismét visszanyerte azt a varázsát, amely 
mintha egy kicsit elhalványodott volna azóta, 
hogy Holroyd meghalt a karjaiban.

Soha Azuma-Zi nem látott még embert 
olyan hirtelenül és könyörtelenül meggyil
kolni, mint Holroydot. A nagy, doromboló 
gép másodperc alatt végzett áldozatával, 
anélkül, hogy még csak meg is változott volna 
nyugodt forgása.

Valóban hatalmas isten volt.
A mit sem sejtő igazgató hátat fordítva 

valamit írt egy darab papírra. Árnyéka a 
szörnyeteg lábaira esett.

—  Még mindig éhes a Dinamók Ura? 
Szolgája rendelkezésére áll!

Azuma-Zi egy hatalmas szökéssel elöre- 
ugrott, azután megállóit. A z igazgató hir
telen abbahagyta az írást, lassan végigment 
a géptermen, a legtávolabbi dinamóhoz és 
közelebbről szemügyre vette a keféket.

Azuma-Zi pillanatig habozott, azután 
nesztelenül előrelopózott a gépek árnyékában, 
egészen a kapcsolóig. Itt azután megállón és 
várt. Kis idő múlva ismét közeledni hallotta 
az igazgató lépteit. Ez a régi helyére ment, 
mit sem sejtve arról, hogy a fűtő alig pár 
lépésnyire leselkedik tőle. A  nagy dinamó 
hirtelen búgni kezdett és a következő pilla
natban Azuma-Zi elöugrott a sötétségből.

Azuma-Zinek sikerült is megkapnia az 
igazgatót dereka körül és a nagy dinamó 
felé cipelte, de azután az igazgató addig 
rugkapálózott és addig ütötte-verte ellenfele 
fejét, míg végre engedett egy keveset a szo
rítás a dereka körül és így sikerült elkerülnie 
a gépet. De a fekete ismét megkapta és 
göndör fejét mellének szorította.

így birkóztak egymással végtelennek látszó 
perceken keresztül. Végül is az igazgató 
kénytelen volt beleharapni egy fekete fülbe, 
amelyet nyomban vadul tépdesni kezdett. 
Azuma-Zi fájdalmában felordított.

Ott hemperegtek a földön és a fekete, 
akinek vagy sikerült kiszabadulnia az igaz
gató fogai közül, vagy pedig megvált az

( Folytatás a 14 . oldalról)

Az 1862-iki londoni világkiállításon Szerel
ni ey kőkonzerváló szere s ezzel gyártott 
számos találmánya nagy feltűnést keltett s 
azokkal nemcsak az angol és német világ
lapok, hanem a kiállításról kiadott hivatalos 
jelentések és szakfolyóiratok is behatóan 
foglalkoztak.

Tizenöt évvel a parlament köveinek kon
zerválása után, 1872-ben Mister Ayrtori, a 
közmunkák tanácsának nevében bejelen
tette az angol parlamentben, hogy Szerelmey 
eljárása a kipróbáltak között a legjobb volt, 
A feltaláló a gyártás titkát egy angol tár

egyik fülétől, —  az igazgató később sokat 
törte a fejét, hogy melyik eset következett be 
a kettő közül —  mindenáron maga alá 
akarta teperni. A z igazgató meddő kísérle
teket végzett, hogy valamibe meg tudjon 
kapaszkodni kezeivel és hogy el tudja rúgni 
magától a feketét, amikor gyors léptek zaja 
hallatszott kívülről. Abban a pillanatban 
Azuma-Zi elengedte és a nagy dinamó felé 
rohant. Egy másodpercre idegen, különös 
hang vegyült a dinamó méltóságteljes búgá- 
sába.

A hivatalnok, aki belépett a gépterembe, 
bámulva meredt Azuma-Zire, amint kezeivel 
megragadta a gép áramvezetöjét és egyetlen 
borzalmas vonaglás után mozdulatlanul, gör
csösen eltorzult arccal függve maradt a ve
zetéken.

—  Mondhatom, igazán örülök, hogy akkor 
lépett be, amikor belépett —  mondta az 
igazgató, még mindig a földön ülve.

Pillantása a még remegő alakra esett.
—  Bizony nem a legszebb halál —  de 

legalább gyorsan végez.
A hivatalnok még mindig nem tudta le

venni pillantását az eltorzult testről. Nehéz 
felfogású ember volt.

Hosszas szünet következett.
A z igazgató bizony csak nehezen tudott 

talpraállni. Ujjai elgondolkozva szaladtak 
végig gallérján és fejét jobbra-balra ringatta 
perceken át.

—  Szegény Holroyd! Most már értem!
Azután szinte mechanikusan odament a

kapcsolóhoz a gép mögé és az áramot ismét 
a villamosvasút vezetékeibe kapcsolta. Amint 
megfordította a kapcsolót, a megpörkölt test 
szorítása egyszerre megszűnt és arccal előre 
végigzuhant a padlón. A dinamó hangosan 
és tisztán feldübörgött.

így végződött időnek előtte a Dinamó 
Istenség imádása, amely talán a legrövidebb 
életű volt valamennyi vallás között. Mind
azonáltal legalább egy mártírral és egy 
emberáldozattal dicsekedhetett.

saságnak adta el, mely az eddigi tapasztala
tok alapján a szert tökéletesítve. 1876-ban, 
Szerelmey halála után, hozta forgalomba. A 
társaság, a Szerelmey Limited London most is 
fennáll és gyártja a Szerelmey stone liquid 
No 101 nevű szert, mely az angol birodalom 
legelterjedtebb kőkonzerváló szere.

Bár sok alkalom lett volna rá, hogy a 
nevezetes szert itthon is alkalmazzák, erre 
sohasem került sor. Hiába, Szerelmey sem 
lett próféta a saját hazájában,

Dr. Szentiványi Gyula



BUTA K U T Y Á K  
ÉS KÁRO M KO DÓ  
P A P A G Á J O K

(LEÓN WHITNEY DR. BESZÁMOL 
A SZALONOK GONDJAIRÖL)

Ha azt akarjuk, hogy a háziállatunk jfól 
érezze magát nálunk . . . már pedig. miért 
tartanánk, ha nem ezt akarjuk . . . akkor 
ne bánjunk vele úgy, mintha ő is ember 
lenne, hiszen állat s akkor érzi jól magát, ha 
állatmódra bánnak vele.

Vannak kik szobában tartják kedvencéi- 
kct s amikor levegőre viszik, puha kendőbe 
csavarják. Nem gondolnak arra, .hogy az 
állatnak megvan természetadta ruhája s 
jobban otthon van a szabadban, mint benn. 
Sokan attól télnek, hogy a kutyájuk nem 
rágja meg jól az ételt és könnyű diétára fog
ják szegény állatot. Attól félnek, el fogja 
rontani a gyomrát. Kutyának sokkal keve
sebb rágás kell, mert nemcsak rágja, de 
szaggatja Is fogaival az ételt. A kutya 
gyomorsava erősebb a mienknél, megemészti 
könnyen még a csontszilánkot is.

Tény az, hogy kutyák és egyéb állatok 
nagyon kevés dologban egyeznek meg az 
emberekkel, mégis mivel együtt kell élniük, 
az állatoknak is fegyelmezettségre, tehát 
fegyelmezésre van szükségük. Állatot ném 
beszéddel, rávezetéssel kell nevelni. Állatot 
nem lehet kényeztetni, babusgatni anélkül, 
hogy abból nem csak az állat, de a tulajdo
nos is kárát ne vallja. Felfogásuk különbö
zik a mienktől, igy különböző dolgokra mis
képpen reagálnak. Ez nemcsak belső, de 
külső dolgokra is vonatkozik. Mindjárt Itt 
egy példa : Azt mondják, hogy a kutya, ha 
egészséges, akkor nedves és hideg az orra. 
Ez tévedés. Sem az orr hőfoka, sem pedig

nedves, vagy hideg volta nem enged arra 
következtetni, hogy a kutya egészséges-e, 
vagy beteg? Láttam már szárazorrú kutyát, 
amely fényes szemmel egészségesen játsza
dozott s találkoztam olyan hideg és nedves
orrú állattal, amelynek ugyanakkor magas 
láza volt.

Tulajdonképpen helyes lenne, ha azok. 
akik állatokkal foglalkoznak, eljönnének az 
állatkórházba, hogy megfigyeljék ott a 
különböző állatok életét, és különböző 
állattulajdonosok viselkedését, nagyon sokat, 
tanulhatnának mind a kettőből.

Sokan, mielőtt valamilyen drága kutyát 
megvennének, elhozzák néhány napra hoz
zám, hogy vizsgáljam meg, milyen az állat. 
Milyen a vérmérséklete, természete, milye
nek az adottságai stb. így történt a múltkor 
is, amikor egy asszony gyönyörű értékes kis 
kutyát bízott rám, vizsgáljam meg, mert 
meg szeretné venni. Néhány nap múlva . . . 
mivel ajánlottam neki . . .  meg is vette, de 
rövid idő alatt vissza is hozta, s arra kért, 
adnám vissza a pénzét, mert az állat buta.

—  Buta? kérdeztem én . . . honnan tudja 
asszonyom?

—  Ó igen az . . í ha hívom, állandóan az 
ellenkező irányba szalad.

Megmagyaráztam neki a dolgot. A leg
okosabb kutyának is tapasztalatból kell 
megtanulni milyen irányból hallja a gazdája 
hangját. Ez még nem jelent butaságot. Fut 
arra, amerről a hangot hallani véli. Sokszor 
nagyon is hosszú időbe telik, amíg első 
pillanatra meg tudják állapítani, hogy 
gazdájuk hangja milyen irányból jön s meg 
tudják különböztetni többféle színezetben 
és magasságban.

A kutya akkor boldog igazán, ha külön
böző jellemző tulajdonságairól nem kell le
mondania. Minden kutyatulajdonságot tu
lajdonképpen az ember ruházott rá azzal, 
hogy különböző fajtájú kutyákat kite
nyésztve, nemzedékeken keresztül egyfor
mán nevelt és tanított. Óvatosan kirostálta 
a kiválóakat s azokat újra tökéletesítette, 
így van az, hogy aj kutyakölykök szüleiktől 
megfelelő hajlamokat örökölnek s azt töké
letesítik azáltal, hogy már szopóskorukban 
anyjuktól tanulják tovább. így jegecesedett 
ki az, hogy a Bernáthegyi kutya hóban végzi 
kötelességét és boldog, ha munkát talál. 
Juhászkulya őrzi a nyájat, a foxi megtalálja 
a rókalyukat, a vadászkutya, hogy állja a 
vadat stb.

28

A legtöbb ember nem vadász, nem juhász 
és így kutyájának nem nyújt alkalmat arra, 
hogy veleszületett tulajdonságait gyako
rolja, fejlessze. Ha kicsit gondolkodik, azért 
meg tudja találni a módját annak, miképpen 
fejlesztheti kutyája öröklött tulajdonságait 
tovább, még akkor is, ha nem a szabadban, 
hanem városban kénytelen élni.

Egy ilyen városban élő kutyatulajdonos 
például cockerspanlel kutyájának golflabdá
kat gurított el, hogy az azokat megfogja és 
visszahozza. A kutya szívesen szórakozott 
ezzel. Később golfpályára került ez a kutya. 
Futkosott, szaglászott. Izgatottan keresgélt 
a fű között, míg végre diadalmasan hozott 
oda egy golílabdát, amelyet a tulajdonosa 
elveszített. Több mint száz labdát talált 
meg így egészen rövid idő alatt a kutya. 
Csodálatos, hogy az állatok iránt milyen 
valóságos féltékeny szeretettel viseltetnek a 
tulajdonosaik. Egy reggel, amikor a rende
lőbe érkeztem, két idős hölgy várakozott 
rám. Az egyik tarka papagályt tartott kezé
ben. A másiknak mély karcolás nyomát 
láttam az arcán.

—  Doktor —  mondta az első —  nagyon 
komoly baj van. Papagályom felső csőre 
túlságosan megnőtt, nem tudja az eleséget 
egyedül felszedegetni, szemenként kell azt 
vele megetetnem. Megállapítottam, hogy 
kis óvatos manikürözéssel meg lehet ezt a 
komoly kérdést oldani. Kezembe vettem a 
papagályt és indultam vele a rendelő felé.

— Csak vigyázzon rá doktor —  figyel
meztetett —  már 65 éves és éppen 40 esz
tendeje él a családunkban. Tisztelettel néz
tem az állatot. Tudtam, hogy papagályok 
megérhetik a 100 esztendőt is, de mégsem 
láttam még 65 éves papagályt —  Vigyáz
zon . . .  nem fogja megharapni —  folytatta 
aggódó hangon az idősebbik asszony. Nézze 
Mary arcán a sérülés, ezt tette vele a papa- 
gály . . .azonkívül —  folytatta, —  káromko
dik ez az állat . . . káromkodott már akkor 
is, amikor kaptuk és nem tud leszokni róla. 
Már nem merek vendéget a közelébe vinni, 
olyan gorombaságokat mond neki . . . Nem 
tudom mit tegyek doktor . . . mondhatnám 
teljesen ennek az állatnak szentelem az 
életemet . . .  jaj, csak ne történjék vele 
semmi baj . . .

Hát igen . . , valami baj mégis történt 
vele. A műtőben átadtam a papagályt az 
asszisztensemnek, aki gyengéd kezekkel 
fogta. Már éppen azon voltam, hogy ollóval 
belevágok a csőrébe, amikor a papagály 
rámnézett. Rémület, iszony s csalódottság 
volt a tekintetében. Azután káromkodott 
egyet, egy utolsót . . . sóhajtott és kimúlt.

Máig sem tudom mi ölte meg. Könnyen 
lehetséges, hogy az izgalom.

Ha egy-két méternyi helyet tudunk biz
tosítani kutyánknak a mozgásra, ne aggód
junk, gondoskodik ő maga arról, hogy elég 
testmozgása legyen. Ha lakásban él a kutya, 
persze ez nagyobb probléma, de láttam már 
szobában élő juhászkutyát, amely éppen 
olyan hosszú ideig élt, mint szabadban 
szaladgáló testvére. Mindenesetre a mozgás 
kutyánk számára nagyon kívánatos, s ha 
valaki ezt a kérdést sehogysem tudja meg
oldani, az állat érdekében okosabb, ha le
mond arról, hogy kutyát tartson. Ne fél
jünk attól, hogy ha sétálni visszük, kutyánk 
túlságosan ki fog fáradni, mert egy kutya 
sokkal többet tud járni, mint egy ember. 
Egyszer motorkerékpáron követtem egy 
kutyát. Futott 50 mérföldet, sík talajon 
12— 18 mérföldet óránként.

Ha kevés az időnk arra, hogy kutyánk elég 
mozgást végezzen és történetesen városban 
élünk, akkor szorosan fogjuk a pórázt.



amelyen vezetjük. Miért? Ha óvatosan, ne
hogy a kutya nyakát nagyon megszorítsuk, 
szorosrafogott pórázzal sétáltatjuk, akkor 
az állat önkénytelenül is húzómozdulatokat 
végez minden lépésével. A mi súlyunkkal 
nehezedünk rá. s ezáltal az izmait munká
ban tartjuk s így sokkal kisebb sétával sok
kal nagyobb erőmunkát fejt ki. Európában 
még idegenkednek attól, hogy kutyákat 
teherhordásra használják fel. pedig tudjuk, 
hogy hat erős kutya képes arra. hogy egy 
tonnát a helyéből kimozdítson.

Azon csodálkozom, miért van az. hogy 
olyan kevés szülő engedi meg gyermekének, 
hogy jelen legyen az állatok születésénél 
és meghalásánál. Véleményem szerint 
nemhogy felizgatná a szomorú kis tulajdo
nosokat. hanem inkább megnyugtatná, ha 
végignézhetnék, milyen békés nyugalommal 
távozik az élők sorából beteg kedvencük, 
éppen úgy, mintha elaludna.

Mindenképpen jobb. ha ilyen látványokat 
megszokik valaki, nem fog úgy járni, 
mint az az asszony, aki beteg puliját hozta 
hozzám a karján s amikor közöltem vele, 
hogy a puli már a kezében elpusztult, ijedté
ben attól, hogy halott állatot tart a kezé
ben . . . elájult.

Ha engedjük, hogy a gyerekünk sokat 
legyen állatok között, könnyen fejleszthe
tünk ki a gyerekben olyan tulajdonságokat, 
amelyeket másképpen nem tudunk egy
könnyen élettel megtölteni. Itt van mindjárt 
a felelősség érzése. Szomszédunk nyolc éves 
kislánya a múltkor visszautasított egy aján
dékot. Valaki gyönyörű fehérszőrű angora- 
cicát akart neki adni . . . »ez a gyerek szív
telen*. . . . mondta bánatosan az anyja.

Hazamenet piszkos, sovány púpos kis 
kóbormacskát vettek észre. A kislány kö
nyörögve nézett az anyjára . . .

—  >Ezt a cicát« . . . igen ezt a cicát 
kérem . . . hadd vigyem haza . . . ennek szük
sége van rám . . .

A cica hozzájuk került. A kislány viselte 
gondját. Takarított utána, rendben tar
totta kosarát, elkészítette az ételét . . 
felelős volt érte.

Ugyanezt a cicát egy napon elhozták 
hozzám. Megállapítottam, hogy rövid idő 
múlva kölvkei lesznek.

A doktor bácsi fekete dobozból kis- 
cicákat fog neked elővarázsolni -— mondta 
kislányának az anya — Tudom, hogy idegen

gyerek nevelésébe beleszólni nem szabad, de 
mégis megszólaltam :

...  Maradj csak itt, ha megígéred, hogy
csendben leszel. Az anya nem szólt többé 
s a kislány egyszerűen és izgalom nélkül 
esett át a megismerés pillanatán s sokkal 
egyszerűbben, szebben, mint sokezer másik 
gyerek. A kérdés egy-kettő megoldást nyert, 
s felgördült észrevétlenül egy függöny, amely 
mögé ostoba felnőttek beszédje nyomán 
alaktalan titokzatos furcsaságokat képzel el 
a gyerek.

Gondolom, talán azért lettem állatorvos, 
mert gyerekkoromban annyiszor lehettem 
szemtanúja a születés és kimúlás pillanatá
nak. S azok az emberek, akik tisztában van
nak a születés és halál realitásával, gyakran 
a legjobb emberek. Talán azért a legjobbak 
és legmegértőbbek, mert közelebbről meg
ismerték a természetet.

Nagyon helyes, ha állat van a háznál, de 
óvakodjunk nagyon, mert, ha nem vizsgál
tatjuk meg alaposan az állatot, mielőtt 
magunkhoz vesszük, betegséget hozhat a 
házunkba. A háború után katonák elhozták 
hozzám kutyájukat azzal, hogy vizsgáljam 
meg, mert vakaródzik.

— Rühes —  mondom'—  öntől kapta —
-  Tőlem? sértődik meg a gazdája.

—  Hajtsa csak fel a kabátujját —  mon
dom én. — Felhajtja és most már nem 
tagadhatja le, az állat megkapta a gazdája 
betegségét. És megkaphat más egyéb beteg
séget is, de ez fordítottan is áll. Tbc-t is 
megkaphat a kutya, de tbc-vel fertőzött 
kutyától megkaphatja a betegséget könnyen 
az ember is.

.Egyszerűbb betegségek ellen sincsen fel
vértezve a kutya, megkapja az influenzát 
tőled, ha ráköhögsz, éppen úgy. mint az 
ember.

Most tartok a kórházban megfigyelés alatt 
egy agarat, gazdája szép fiatal lány néhány 
hete költözött tüdőszanatóriumba . . .

Hogy hogyan neveljünk, idomítsunk álla
tot, azt könyvből megtanulni csak az tudja, 
akinek különben is tehetsége van hozzá.

A múltkor találkoztam a legengedelme
sebb kutyával életemben. Amikor vizsgál
tam, hang nélkül tűrte, amikor bőre alá 
szúrtam az injekciós tűt, meg sem mukkant. 
Nemsokára kimúlt az állat, mivel öreg volt 
nagyon s gazdája kölyökkutyát vett magá
hoz. Amikor az új köh’köt beoltottam, az
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állat megharapott . . . Néhány hét múlva 
újra elhozta a gazdája.

— Nem nyúlok hozzá •— mondtam én,—  
tegye ön az asztalra . . . nem nyúlok hozzá, 
mert harap . . .

—  Csak fogja meg nyugodtan és tegye az 
asztalra doktor, ígérem, nem fogja meg
harapni —  biztosított a tulajdonos.

Fel is tettem s a kutya nyugodt maradt. 
Megadtam a második oltást, meg sem muk
kant. Mi lehet ez? Nem türtőztettem a 
kíváncsiságomat és megkérdeztem : Uram, 
árulja el, mit tett ön ezzel a kutyával há
rom hét alatt, kezes, mint a. bárány.

—  Elmondom —  felelte a tulajdonos —  
amikor legutóbb innen hazamentünk, otthon 
megharapta a feleségemet. Erre akkorát 
rúgtam bele, hogy végig repült a lakáson. 
Sohatöbbé. nem jutott eszébe, hogy harap
jon, mert ahányszor csak harapni akart, 
eszébe jutottak a harapás következményei, 
a rúgás, a fájdalom , , , és igen így leszok
tattam egy pillanat a la tt. .. mondta büszkén.

Őszintén szólva egészen megütköztem . . 
Hogy a lábát használja fel valaki arra, hogy 
kutyát idomítson? Az öreg kutya engedel
mes viselkedése is pillanatok alatt meg
oldódott.

—  És én mégsem ajánlom ezt senkinek. 
Ha mindenképpen büntetni kell az állatot, 
akkor úgy üssük meg, hogy ne egy helyen 
érezze és vigyázzunk, nehogy valami belső 
bajt kapjon a veréstől.

Egy kutyának nincs szüksége ugatásra 
ahhoz, hogy egészséges legyen. Sok kellemet
lenségtől szabadulunk meg, ha már kicsi 
korában megszoktatjuk arra, hogy ne 
ugasson. Idősebb kutyát is leszoktathatunk 
róla, mert tévedés az, hogy csak a kölyök
kutyát lehet tanítani.

Ha kiskutyád elkezd ugatni, csendesítsed 
le valamilyen egytagú szóval, mint pl. 
Csend . . . Ha nem hagyja abba az ugatást, 
kezünkkel gyengéden fogjuk össze a száját. 
Azt a bizonyos egytagú szót pedig vala
hányszor így teszünk a kutyával, i; metél
jük hogy a két fogalmat társítani tudja.

Az állatorvost is, úgy, mint az ember- 
orvost, vagy tűzoltót gyakran zavarják fel 
éjjel. Leggyakoribb éjszakai esetek a gázo
lások. Pedig dehogy rohannának velük a 
kórházba, ha tudnák, hogy többet ártanak 
vele, mint használnak, Ha elgázolva fek
szik kedvencünk az úton, takargassuk be 
melegen és helyezzük teljes nyugalomba. 
Ha belső vérzése van, —  rázogatás csak 
árt neki. Ha nincsen, egy idő múlva . . . 
miután a megrázkódtatás —  melegben, 
kutyáknál elmúlik, fel fog kelni és csóválni 
fogja a farkát . . . amit csak egészséges állat 
tesz. Semmi baj, jól vagyok mondja ilyen
kor . . .  ha ezt nem teszi, óvatosan felemel
jük és lassan megyünk vele a kórházba, 
nehogy összezúzódjék.

Egy ember hozta be kutyáját hozzám a 
minap. Tüdőgyulladásba van —  mondta 
Alig tudtam meggyőzni arról, hogy nem 
csak a veszettség és tüdőgyulladás lehet a 
kutya betegsége, hanem éppen úgy, mint az 
embernél, sok száz másik.

Azért írtam ezt a pár sort, hogy segítsek 
az állatbarátoknak néhány kisebb dologban, 
néhány helyen talán kissé túlságosan szak
szerű ez a kis értekezés, ha úgy találtátok, 
gondoljatok arra, hogy az állat az ember 
jóbarátja.

. . Nem ember , . , ájlat, de segítségünkre 
van, hogy emberibbek, megértőbbek le
gyünk,

(Folytatás a b. oldalról)
így elérhetik azt, hogy robbanásbiztos 

bombákat állítsanak elő, amelyekben a robba
nás fizikai feltételei nincsenek meg. Egy szer
kezet aztánszükséges időpontban egyesíti az 
U— 235 darabokat és így megteremti a lánc
reakció megindulásának fizikai feltételeit. A 
lánc-reakció megindul és az atomenergia rob
banásszerűen felszabadul. Természetesen ez 
az atomenergiának nem célszerű és gazda
ságos felszabadítása, mert a robbanás már

akkor bekövetkezik, amikor a lánc-reakció 
az anyagnak csak egy kis részére terjed ki és 
a hatalmas energiakészletet hordozó anyag 
nagyobbik részét haszontalanul szétveti. 
Gondoskodni kellett tehát arról, hogy az 
atomenergiát robbanásmentesen egy lassú 
lánc-reakcióban szabadítsák fel.

Ezért már a háború alatt az atomenergia 
felszabadítására irányuló kutatások új irányt 
rettek. Olcsóbb anyagot, lassúbb lánc
reakciót kellett keresni !. Pál Zsigmond
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