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Az Élelmiszerkémiai laborató
rium rcndbehozására

A kelenföldi В  Oszkárt dolgozói 
25.000 munkaórát ajánlottak 
fel.

A hallgatólaboratórium tel
jes rendbehozását vállalták 
magukra. A laboratórium az 
ostrom után csaknem teljesen 
romokban hevert. Ablakok 
keretestől hiányoztak, gáz- 
vízvczctókok, villany, minden 
javításra szorult. Egyetlen 
asztal sem maradt épen, fió
kók, lábak nélkül találták 
fcszabadulás után а Beszkárt 
dolgozók, amikor először lép
tek be a laboratóriumba, hogy 
a munkájukat megkezdjék. A 
kis pótlaboratóriumban olyan 
kevés hely volt, hogy Csak 
minden tizedik hallgatónak 
jutott asztal.
Szobrot az orvosprofesszoroknak.

Sok beteg hozzátartozót, sok 
szenvedő kisgyereket, sokezer 

, szerencsétlenül járt dolgozót
részesítettek orvosi ellátásban a klinikák pro
fesszorai és orvosszemélyzete. A Mávagdolgozók 
hogy hálájukat kimutassák a jószlw el nyújtott 
segítségért, szép szobrot készítenek az orvos- 
professzorok és valamennyi orvos számára.

M U N K Á S O K  
A TUDOMÁNYÉRT 
- T U D Ó S O K  
A MUNKÁSOKÉRT

A  Mávag dolgozói a gyerekekért.
Petényi tanár klinikáján a Mávag dolgozói 

elvállalták a helyreállítási munkálatokat, hogy
minél előbb kerülhessen a fehér kiságyakba sok 
dolgozó ember beteg gyereke, hogy gyógyulást 
keressen a kiváló orvostanár intézetében.

A  Fizikai intézet helyreállítási munkálatai
befejezést nyertek. A WM dolgozói, miután 
rendbehozták a gázvezetékeket és vízcsapokat 
átadták rendeltetésének a Fizikai intézetet.

Az Emergé-gyár is kiveszi részét az akcióból.
A kísérletekkel foglalkozó fizikus és kémikus 

-ifjúság anyagi helyzetén kívánt segíteni az. 
Emorgé-gyár dolgozó gárdája, amikor roham
munkában külön típusú gumicsöveket gyártott 
és minden hallgatót ingyen ellátott kísérleti 
gumicsövekkel.

A  Medikus kollégium kibővítése.
А VIII. kerület kisiparosai az akció keretében 

1000 munkaórát ajánlottak fel azért, hogy meg
indulhassanak a medikuskollégium kibővítési 
munkálatai.

Hegesztő munkások figyelmébe
Gillemot László professzor vezetésével tan

folyam indul a legkiválóbb hegesztőmunkások 
továbbképzésére.

A Gázgyár vendégei.
A  Bölcsészkar tanárai és tanszemélyzete láto

gatást tett a Gázgyárban, ahol nagy érdeklő
déssel tekintették meg a gyár berendezését és 
tanulságos és kellemes órát töltöttek a gyár 
mérnökei és dolgozói társaságában.

Áprilisi előadások a „FÁKLYA-CLUB-ban"
(X I., Bartók Béla-út 86, I. 3)
Minden hétjön este félhét órakor
Április 7. A  magyar ellenállási mozgalom tör

ténete. Előadó: Máté György, a Szabad 
Nép munkatársa.

Április 14. >Az orvostudomány fejlődése 30 év 
távlatából.« Előadó : dr. Fodor Imre
orvos, e. m, tanár.

Április 21. »Természettudományos nevelés.« 
Előadó: Kockás Gyula dr. c. m. tanár.

Április 28. »A társadalombiztosítás problémái. 
Előadó: Rostás Oszkár dr. orvos, OTI 
igazgató.

I
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T. E., Szeged gyógyszerész. Kellemesen érin
tett, amikor a Búvár Természet, Természet- 
tudományi Közlöny,’ népszerű természettudo
mányi lapok után megjelent az Élet és Tudo
mány cím képes tudományos magazin, melyet a 
legszerényebb jövedelmű dolgozó ember min
den nagyobb áldozat nélkül megvehet. Mellékel
ten küldök egy cikket is a világítófestékről.. 
Előre bocsájtom, nem szakembereknek, hanem 
a tudomány iránt lelkesedő barátaimnak írtam.
Üdvözöljük barátaink soraiban, ön t is. írásait 
is. írjon és látogasson meg bennünket amint 
teheti.

IJ. G., J^posvár. Mint világítótorony a ködös 
tengeri éjszakában, olyan az önök lapja az 
újságok tarka tömkelegében. Alig győzöm ki
várni azt a félhónapot, amíg nz újabb szám. 
megjelenik. Azt hiszem nemcsak az én óhajom, 
hanem tízezrek kívánsága is, hogy az Élet és 
Tudomány hetilap legyen. Van egy szerény 
óhajom, ha lehetséges, közöljenek a lapbaii 
szerkesztő úr, egy cikksorozatot az elektromág
neses hullámokról, a rádióadó és vevőkészülék 
működéséről és nzok technikai teljesítéséről.

A  hetenként való megjelenést papirhiány aka
dályozza. Magas frekvenciás tanulmányok jönni

fognak. Szíves sorait és jókívánságait viszo
nozzuk. . y.

V . D., Kőrösladány. Nem is tudom, hogy 
kezdjem,mert én egyáltalán nem vagyok tanult 
egyén, aki bárhol kiösmerje magát, de azért 
bátorkodom az önök által kibocsájtott Élet és 
Tudomány könyvet elolvasni és merem állítani, 
többnyire meg is értem azt, amit olvasok és 
minden cikkből marad valami. És még bátor
kodom önöktől megkérdezni azt, hogy miért 
mülcödik az ember, miért hal meg, önök talán 
ezt is tudják, hiszen annyi mindent tudnak és 
befejezésül még annyit, hogy hem-e lehetne az 
emberiség szervezetét ép így javítani, mint a
S et, legalább az ilyen nagy tudós emberekét, 

у  azok állandók lennének, hiszen az emberi
ség boldogságáért fáradoznak. Én ugyan azt 

hiszem, az emberiség testének javítása csak 
akkor lenne lehetséges, ha az emberiség más- 
módon készülne, de az anyától származott 
embert aligha lehet a haláltól megmenteni, mán 
úgy, hogy állandó legyen.

A  tudomány mai állása mellett nem lehet 
másról szó. mint az emberi életet a mai 72 éves 
átlagról 150 évre meghosszabbítani. Egy ké
sőbbi nemzedéknek lehet majd a feladata a 
továbbiakról gondolkozni. Még visszatérünk kér
désére, kísérje figyelemmel lapunkat. Üdvözlet. - 

Sportrepülő barátainknak. Lapunk hamarosan 
és egész rendszeresen fog foglalkozni a repülés 
kérdéseivel.

Felelős szerkesztő : Mariska Zoltán. Felelős kiadó: Palkó Sándor. Szerkesztőség: Budapest VII, Erzsébet-krt. 7 
Szerkesztőségi órák : Hétköznapokon, szombat kivételével 2—4-ig. T.i 224-2óO.Kiadóhiv.: VII., Rákóczi-út54 
Tel.: 223-Ó25. Előfizetés félévre 6.50 Ft, negyedévre: 3.30 Ft. Megjelenik minden hó 1-én és 15-én.

Kéziratokat nem őrzőnk meg.
471080. A z  Athenaeum mélynyomása, Bvdapest- Felelős: Gorsz:ky Tivadar igozgató.
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ÉS FÖLD FELETT 
BU D APESTEN
1945 FEBRUÁR :
t íz  é v ig  n e m  lesz  v il l a m o s  
BUDAPESTEN

Budapest az ostrom után min
den közlekedés híján volt. A 
BSzKlYf-újjáépítés hutai más fel
adatokat rótt a dolgozó miu.iiás- 
ságra, mert leginkább csak nagy 
távolságból közelíthették meg 
munkahelyüket gyalogszerrel és 
a leromlott szervezetű munká
saink és tisztviselőink részére 
csak a .legnagyobb nehézséggel 
tudtuk biztosítani az egy tálas 
ebédet. A romoknak eltakarítása 
kézi erővel, teherkocsikon történt 
és csak ezután gondolhat! .ink 
vágányaink helyreállítására. A 
Buda és Pest közötti hidak felrob
bantásával hihetetlen akadályok
ba ütköztünk, leginkább a szállí
tások terén, de addig is, aniig a 
szovjet katonaság jóvoltából az 
ideiglenes jellegű Margit-hid fel
épült, a budai részen egy önálló 
kirendeltségünk végezte az újjá-

llycn körülmények mellett in
dítottuk meg az újjáépítési mun
kákat, ahol a legfontosabb az volt, 
hogy ha ideiglenesen is, de azon
nal kielégítsük в Főváros első
sorban élelem és utasszűllításl 
igényeit.

A BSzICRT hálózata mintegy 
304 helyen sérült meg súlyosan, 
9 kocsija elpusztult és 586 meg
sérült.

Fokozottabb mértékben érin
tették a légitámadások а В HÉV 
vonalait, ahol a vágányzat 485 
helyen súlyosan megrongálódott 
és 8 nagynyílású hidunkat a né
metek robbantották fel. Elpusz
tult 12 és súlyosan megsérült 
197 iármü. A BSzKRT-nál 11. 
a BHKV-nél 12 nagyobb mű
tárgy pusztult el és súlyosan 
sérült a BSzKRT-nál 157, a 
BHÉV-hél 52 szolgálati épület. 
Ilycm örökség mellett az ostrom 
utáni anyagbeszerzési nehézségek 
miatt sok esetben szurrogátumok
kal, részben a felbontásból vissza
nyert anyagokkal dolgoztunk. így 
az elsősorban nem fontos közle
kedési vonalainkon vágányokat 
bontottunk fel, körülbelül 7500 
fm-t, hogy azt az újjáépítésre 
felhasználhassuk.

Élelmet mindenek előtt
1945. elején a legrontosabb 

szempont a közélelmezés volt. 
Ennek kielégítésére a vásárcsar
nokokhoz vasúti vágányokat épí
tettünk 5 helyen (Ivlauzál-tér, 
Rákóczí-tér, Hunyadi-tér, Fő vám - 
tér és Hold-utcai csarnokok részé
re). A régi, valamint megfelelő 
teherbírású hidak hiányában a 
Kossuth Lajos-tóren, a Batthy- 
ány-téren és a Rudolf-téren vil
lamos végállomást létesítettünk. 
A Szabadság-hidőn viszont új 
vágányt fektettünk.

Ideiglenesen helyreállítottuk, 
illetve újjáépítettük a kercpcsi- 
úti »Százlábú«, a dunaharasztl 
nagynyílású és a budafoki MÁV 
Délivasút vonalat áthidaló, vala
mint a zimonyi, magdolnavárosi 
és ócsai-úti hídjainkat.

Minden méter vezetékből 
maradt 10  <entl

Súlyosan sérült, épületeink kö
zül elsősorban műhelyeinket, a 
központi igazgatósági épületet, 
kocsiszínjeinket és áramátalakító 
alállomásaiukat, valamint pálya

építéssel kapcsolatos 
tokát.

nnmkála-

Beszédes számok, háborús terhek
A háború alatt az ellenséges 

1 égi lám adások követ keztéb en kép - 
telenség volt a járműveket és a 
pályát kellően karbantartani, ez
zel szemben olyan szállítási Igé
nyeket kellett kielégíteni, amire a 
múltban nem volt példa. Л reális
nak és gazdaságos üzemvitclimok 
mondható 1938-as évvel szemben 
1943-ban az utasszám a BSzKRT- 
nál* 304 millióról 567 millióra 
(86%-al), a BHÉV-nél" 30.! 
millióról 70.1 millióra (135;%-al). 
a kocsikilométcr a BSzKRT-nál 
79.5 millióról 113 m illióra (40 %-al > 
a BHÉV-nél 13.7 millióról 21.9 
millióra (59.%-nl) emelkedett, 
ugyanakkor n forgalomba adott 
járművek mennyisége a rendes 
üzemvitelnél megengedett 80.%-
tól eltérően 92.%—95%-ra nőtt. 
A túltermelés és a kocsik túlságos 
kihasználása következményekép
pen járműveink leromlottak és a 
pálya az elmaradt pályafenntar
tási munkák következtében nem 
felelt meg már a követelmények
nek.

Boráros-tér: ami egy 6-os villamosból megmaradt...

Andrássy-út: telitalálat érte a földalatti alagút.-:

* (Budapest Székesfőváros Köz
lekedési Részvény TársasánJ 

M (Budapesti Helyi Érdekű 
Vasutak Rt.)
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A  hároméves torvbőí: három bocsiból álló távkapcsolású vonat, amely a Nagykörúton fog robogni

00). a villamoskocsi 50.%-a 
mintegy 73.000 km-t fut éven 
ként.

3-részű, távkapcsolású szerelvény
A nagytömegű közönség igé

nyeit autóbusszal nem lehet ki
elégíteni és így az említett régi 
kocsik helyreállítása mellett meg
rendeltünk kísérletképpen a 
Ganz-gyártól egy 3-részű, táv- 
kapcsolású szerelvényt, ez a sze
relvény 2 távvezérlései motor
kocsibél és közéjük csatolt pót
kocsibél áll. A vonat mechanikai 
szerkezete nagyjából azonos a 
3600-as sorozatú motorkocsik 
mechanikai szerkezetével.*) Az 
egyhelyben ülő kalauz részére az 
utazóközönség üléseinél magasabb, 
jó  áttekintést biztosító és kezelő- 
rtsztallal ellátott ülés elhelyezé
sére lehetőséget biztosítunk és az 
utasárnmlás oly módon történik, 
hogy minden utasnak a kalauz 
előtt el kell haladnia, amikor is 
jegyét megváltja. A leszállás 
meggyorsítása céljából a kocsi- 
szekrény közepén lévő ajtókat 
2 nyílásúvá terveztük és a ka
lauz felügy eleiére bízott ajtókat 
eíekt ropneu m at i ku s m ozgással
hozzuk működésbe. Az ajtók be- 
csukásn előtt hangjel figyelmez
teti a közönséget a kocsi indu
lására, a kocsivezető pedig mind
három kocsi indulási iele után 
automatikus fényjelzést kap. 
Külön fényjelzés mutatja az ajtók 
csukott állapotát is. Emellett 
minden erőnkkel azon vagyunk, 
hogy új autóbuszok beszerzését 
is biztosítsuk. 200 drb új autó
busszal kívánjuk növelni autó- 
buszparkunkat.

Végső fokon a 3 éves mimka- 
programmunk olyan irányú, hogy 
a kocsiparkunk növelésével az 
üzembiztonsági szempontok fi
gyelembevétele mellett do’go- 
zólnk életszínvonala emelkcdhes- 
sék és az utazó közönség igényei 
kielégítést nyerjenek.

Dr. Tamás Lajos

Rolnmnv.:nka a közösségért

fenntartási laktanyáinkat hoztuk 
helyre. A BSzKRT és BHÉV vo
nalain összesen 719 km hosszú 
munkavezeték-hálózattal rendel
keztünk, amelyből az ostrom 
alatt 650 km pusztult el. A veze
ték-hálózat újjáépítését a leg
különbözőbb helyeken fekvő, kis 
darabokból álló anyagokból úlli 
tottuk teljes egészében helyre.

Az ostrom előtt 1252 távbe
szélő-készüléke volt a BSzKRT- 
nak, ma már túlhaladtuk ezt a 
számot. A BSzKRT villamos 
személyszállító kocsiparkja az 
ostrom előtt 1851 egységből állott, 
az ostrom után 850 volt Üzem
képesnek tekinthető.

A BHÉV-nól 418 járműből az 
ostrom után csak 128 maradt 
üzemképes. Ma a napi forga
lomba adható kocsik száma a 
BSzKRT-nál 1042, a BHÉV-nél 
328. A BHlSV kocsiparkból 9
Sótkocsit, 1 Diesel-motort és 1 

iescl-mozdonyt nyugatra szállí
tottak, ahonnan ma sem kerültek 
vissza.

Rohammunka —  - 
minden ellenszolgáltatás nélkül
A fentemlített háborús károk 

helyreállítása óriási erőfeszítést 
kívánt a dolgozóktól, ennek elle
nére budai főműhelyünk személy
zetű a Dunahidak újjáépítésével 
kapcsolatos munkálatokból vett 
tevékenyen részt, valamint az 
»Arccal a vasút felé!« felhívás

folyamán a MÁV sérült kocsijai
ból főműhelyünkben mintegy 200 
drb súlyosan sérült teherkocsit 
állítottak helyre dolgozóink min
den ellenérték nékül, túlldőben 
dolgozva.

Az inflációs idők anyaghiánya 
következtében a forgalomba ki
adható kocsik száma állandóan 
csökkent. Az 1945-ös 1000 kocsi 
maximummal szemben 827-re 
esett. A stabilizáció következté
ben azonban a forgalmi kocsik 
mennyiségét 940-re emeltük. 
Meg kell említenünk még, hogy a 
fővárosban az első vasúti szállí
tási tevékenységet vasútvállala- 
tunk végezte akkor, amikor az 
Elektromos Művek szénszállítá
sát bonyolította le vonalain.

Az oroszok
a BSzKRT hóna alá nyúlnak .

1915. elején az oroszok lehe
tővé tették általuk kibocsátott 
szabadm ozgásl igazolványokkal 
vállalatunk alkalmazottai részére, 
hogy n romokban heverő vns- 
útunk építéséhez zaklatás nélkül 
hozzáfoghassanak. A forgalom 
erősbödésc folytán Csernlsov vá
rosparancsnok, majd később Pa- 
pasvilli helyettes városparancs
nok napi 2000 kw áramot enge
délyezett az Elektromos Művek 
utján. A bizonytalan közbizton
sági szempontokra való tekintet
tel az Orosz Parancsnokság majd 
minden telepünkre állandó őrsé
get adott. 1945 VI. 15-től VIII. 
31-ig 20 drb 3 tonnás teherautót 
bocsátottak rendclkezésünkremin- 
den ellenérték nélkül és ezek
kel a kocsikkal vidékről szállí
tottunk elsőrangú fontosságú 
anyagokat és élelmiszert. Ez tette 
lehetővé abban az időben, hogy 
alkalmazottaink részére biztosí
tani tudtunk naponta egyszer 
meleg ételt.

Az 50 m nyílású gubacsi hid 
helyén fából készült hifiprovizó
riumot létesítettek és a földalatti 
vasúti vonalunkat megtisztí
tották az aknáktól. Véneredmény- 
ben vállalatunk összes kezdeti ne
hézségeinek megszüntetésében az 
Orosz V'árosparancsnokság segít
ségünkre volt, akár műszaki, akár 
munkaerő szempontjából.

Roncsokból —  autóbuszok
Legérzékenyebb veszteségünk 

a 309 egységből álló autobusz- 
állományunk legnagyobb részé
nek elvesztése. Ma már 53 autó
buszunk van forgalomban, ame
lyeket roncsokból állítottunk 
össze műhelyeinkben.

A szociális követelményeknek 
megfelelően 13 konyhát állítot
tunk fel, amelyek naponta mint
egy 11.000—12.000 ebédet oszta
nak ki. Ebben a kedvezményben 
alkalmazottaink családtagjai is 
részesülnek, amivel mintegy 
42.000 lélek ellátását igyekszünk

Szabadság-tér: új hídhoz ú) vonalak

A  Stabilizáció küszöbén túl... az 1947-es évben A legnagyobb
problémánk emellett a kocsi- 

Az iszonyú pusztulás után, az páriáink növelése. Kocsiparkunk 
infláció nehéz megpróbáltatásain növelése a mai 1042 forgalomba 
keresztül végre eljutottunk a adható kocsival szemben a 3-ik 
stabilizáció korszakához, amikor- £v végén 1400-ra kell emelkedjék, 
is többirányú munkatervet dől- Ebben a kocsiparkban azonban 
goztunk ki 3 év leforgásának ide- mindössze 84 ú f  kocsi szerepel, a 
jére, amivel biztosítani gondoljuk többi a régi meglévő kocsik helyre- 
a dolgozóink életszínvonalának állításából kerül ki. Nem közöm
éin elését. bős, hogy elhasznált régi kocsi-

Az előbb vázolt események típusokkal dolgozunk, avagy mo- 
igazoljálc, hogy a háború alatt ^ern négytengelyes kocsikkal, ha 
történt rablógazdálkodás követ- figyelembe vesszük, hogy a régi 
kezményeképpen elsősorban az kocsitípusok teljesítménye éven- 
üzembiztonsAgot és a helyreáll!- ként átlag 60.000 kocsiktlométer, 
tási munkálatok keresztülvitelét mfg a modern kocsikilométer tel
ken szemelőtt tartanunk. jesítménv a 90.000 kkm-t is eléri.

. .  x . . . .  A villamosszaporulattal szemben

biztosítón!

*) Lásd majd lapunk egy későbbi 
számában.

Modern Diesel-mozdonyok 
az újjáépítés szolgálatában

AutobusztemetÖ: »Feltámadunk« Újjáéledt autóbuszok
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A  K Ö L T Ö Z Ő  M A D Á R  M E G O L D O T T  R E 1 T É L Y E

A z úgynevezett fogas kérdések között is 
kiváló helyet foglal el a madárvonulás kér
dése. Már az ókori népeknek is föltűnt egyes 
madárfajok tavaszi-őszi költözése, s ennek 
a jeieuség: _-k évenkint, óramű pontossá- 

Ijrtcno megismétlődése. Azon sem 
(•' jr!.t lkozhatunk, hogy a madárvonulás 
ingaszerű jellegét a legújabb időkig rej
télyesnek minősítették.

Ma már a titokzatosság csaknem teljesen 
lefoszlott erről a problémáról, s ezért tart
juk időszerűnek röviden összefoglalni, ho
gyan jöttek rá a madártan búvárai a rejtély 
nyitjára.

Ott kell kezdenünk, hogy költöző mada
rainkat a közhit szerint a közelgő tél hide
gétől való menekülés vágya indítja el koc
kázatos. hosszú útjukra. Épp ezért máig 
általános a nézet, hogy fecskéink, gólyáink, 
fürjeink, s általában költöző madaraink 
ősszel egyenest déli irányba távoznak tő
lünk. s így a Földközi tengeren átrepülve, 
legalább is Afrika északi partjait igyekeznek 
elérni.

S mi ezzel szemben a való ?
Egyszerűen az, hogy egyetlen költöző 

madárfajunk sem indul neki a Földközi
tengernek. Gólyáink, fecskéink, fürjeink

délkeletnek, Konstantinápoly felé igyekez
nek. vagyis tehát a Boszporuszon, s a Darda
nellákon átrepülve, Kis-Ázsián, majd Pa
lesztinán keresztül Szuez táján érik el Afri
kát. Vagyis tehát szépen megkerülik a Föld
közi-tenger keleti medencéjét.

Ezekkel szemben a barázdabillegető, pa
csirta, s a többi apró énekes a seregély- 
ivei együtt délnyugat és nyugat felé, Észak
ká lián, majd Dél-Franciaországon át Spa
nyolország felé vonul. Seregélyeink s apró 
énekeseink egy része nem is kél át a Gibral
tár i-szoroson. hanem a pirénéí félszigeten 

.telel át.
Egyszóval: tévedés azt hinni, hogy a 

hideg a költöző madár útjának irányítója. 
Ezt különben még világosabban cáfolja az 
a tény, hogy közel-rokon madárfajok el
térőn viselkednek, л mezei pacsirta, mint 
tudjuk, ősszel zik. viszont a búbos
pacsirta, vagy pipiske itt marad. Hasonló
képpen viselkedik az itthon telelő fogoly, 
míg legközelebbi rokona, a fürj vándorútra 
kél. A közönséges vadgefje elég korán bú
csút vesz a hazai tájtól, míg a nálunk nem
régiben meghonosodott balkáni, vagy török 
kacagó gerle nem fél a mi telünktől.

Ám még furcsább az erdei pintyek meg 
a fekete rigók viselkedése. Mégpedig azért, 
mert míg hímjeik híven kitartanak nálunk, 
tojóik nyugat felé kalandoznak el. Persze 
nagy kérdés, hogy tavasszal okvetlenül föl
keresik-e tavalyi, itt szalmaözvegyeskcdő 
párjukat?

De ha nem a hideg, bizonyára a fenyegető 
élelem hiány űzi el tőlünk idegenbe a köl- 
tözködőket, — véli a legtöbb ember.

Erre azonban ugyanazt válaszolhatjuk, 
amit a hideggel kapcsolatban mondottunk. 
Tisztán rovarokkal táplálkozó madaraink
nál, aminők a fecskék, billegetők, fülemile, 
kakuk —  még csak elfogadható volna ez 
a magyarázat. Ámde nem látjuk be, mi oka 
van az erdei pinty, s a fekete rigó tojójának 
élelemhiánytól tartania, holott a hímek 
elég bogyót és magfélét találnak télen is! 
Azt is s^eretnők tudni, ha a bogyófogyasztó 
hím feketerigó itt tud maradni, miért nem 
tudja ezt az aranymáliszkó vagy sárgarigó 
hímje is megtenni?
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I. Még éjszaka var: Erdei pacsirta, kis- és 
nagy fülemile, nádi poszáta, nádi rigó, tücsök
madár.

II. l /г órával napkelte elő ti : Cserregő nádi 
poszáta, rozsdátorkii csaláncsuk, mezei pacsirta, 
fürj, kerti rozsdafarkú, házi rozsdafarkú, kék
begy.

III. 1 órával napkelte előtt: Fácán, énekesrlgö. 
feketerigó, vörösbegy kakuk, barát poszáta,

hanem valami belső ok a költözésre kény
szerítő. A madár szervezetében (valaminő 
mirigyében!) a vonulás idejére »fölhúzott« 
ébrész.tő óra berregni kezd, mire a madár
nak anélkül, hogy más madártársa figyel
meztetné, ellenállhatlan vágya támad a 
költözésre : ha törik, ha szakad —  útnak 
indul.

Természetjáró ember különben az őszi 
madárvonulást az őszi lombhulláshoz látja 
hason lónak. Amikép lombos fáink termé
szetében rejlő levelük megsárgulása és min
den külső erőszak nélkül az ágról leválása, 
épp így a költöző madár szervezetéhez tar- 

N tozó tulajdonság a vándorútra-kelés.
S hogy mennyire áthatja és betölti a köl

töző madár egész valóját a vándorösztön, 
fényesen bizonyítja az a megfigyelés, hogy 
olyankor a vérszomjas sólymok és más 
költöző ragadozók barátságosan együtt 
lehetnek a kis énekesekkel.

Odáig tehát eljutottunk, hogy egyes 
madárfajok szervezetének van egy —  álta

s s  hmk pontosan még nem ismert —  külön 
■ -^berendezése, mondjuk : időzített mirigye 

(aminő többek közt a belső ivarszerv is !) 
amelyik mind az őszi elköltözést, mind a 
tavaszi hazatérést nyilvántartja, illetőleg 
szabályozza. Csakhogy várható itt a kérdés: 
miért és mióta van a fecskének, gólyának,

sárgarigó, búbos pacsirta, kerti poszáta, szén
cinke.

IV. y3 órával napkelte előtt: Ökörszem, citrom
sármány, kékcinke, barátcinke, kerti fakúsz, 
erdei szürkebegy, erdei pinty, füzike, fitisz
f ü z i k e ,  e r d e i  p i t y e r  és  l é g y k a p ó k .

V. Napfelkeltekor: Zöldike, kenderike, stiglinc, 
gerle, sárga billegető, seregély, harkályok, sarlós 
fecskék.

VI. Napkelte után: A verebek s a többi mada
rak.

Még jobban bonyolódik ez a kérdés, ha 
az érem túlsó oldalát ismegvizsgáljuk, vagyis 
azt kérdezzük : miért nem maradnak a mi 
telünket ki nem bíró madarak a melegebb 
égöv alatt, ahol egész éven át megkapják 
élelmüket? Mi űzi, hajtja őket, hogy ezer 
veszéllyel dacolva, újra fölkeressék —  ha 
nem is éppen tavalyi párjukat, de legalább 
—  azt a tájat, ahol bölcsőjük ringott?

Nos, erre a kérdésre a leginkább elfogad
ható választ egy sokszorosan ellenőrzött 
megfigyelés alapján adhatjuk meg. Fióka
koruktól szülőiktől távol, kalitkában neve
lődött madarakon tapasztalták, hogy őszi 
költözés idején szinte őrjöngve tombolnak 
tömlöcükben, s mindenáron ki akarnak 
törni, anélkül, hogy költöző fajrokonaikat 
látnák, vagy hangjukat hallanák.

Hát nem világos ebből, hogy nem az előbb 
fölsorolt két külső ok (hideg, élelemhiány). fészket rakott a gólya./*
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A  kísérleti gólyák 
vonulása

Radvónyi Ottó képei

s a többi költöző fajnak. s miért nincs a 
verébnek, varjaknak, cinkéknek, harká
lyoknak, meg a többi áttelelőnek? Tu
dunk-e err^ a kérdésre válaszolni?

Ha nem feledkezünk meg arról, hogy 
Közép-Európában az utolsó 1,000.000 esz
tendő alatt legalább 14-szer, s átlag 10.000 
évig sarkkör! volt az éghajlat és ennek kö
vetkeztében nemcsak egész Skandináviát, 
hanem Angol-, Dán-, Finn- és Németország 
nagy részét is olyan hatalmas jégpáncél 
borította, m int aminőt ma Grönland bel- 

. sej ében láthatunk : a rejtély nyitjára köny- 
nyen rájöhetünk. Hiszen elég arra gondol
nunk, hogy az első eljegesedés előtti kor
szakban Közép-Európa növény- és állat
világa nem ismerte a telet. Nos, az eljege
sedés idején meg kellett vele ismerkednie.

A fecskének, gólyának, s az apró rova
rokkal'táplálkozó madárfajoknak azok az 
egyedei, amelyek nem menekültek el, min
den esetre éhen pusztultak. Csak azok ma
radtak meg, amelyek az eljegesedett terület 
délihatársávjánalc voltak lakói, s így 100— 
200 km-nyi kis helyváltoztatással (a szom
szédban) már ki tudták bőjtolni a leghide
gebb 1—2 hónapot.

Igen ám ! Csakhogy a határsáv szom
szédságában ilyenformán nagyon össze
zsúfolódott a madársereg, s így természetes, 
hogy mihelyt a határsávon tavaszodott, s 
az életlehetőségek ott ís újrh adva voltak.

az elvándorolni kényszerültek ismét vissza
költöztek.

De ha ez — szól itt közbe a türelmetlen 
olvasó —  a rovarevő madarak költözésé
nek elfogadható magyarázata is, nem ért
jük, miért távozik el néhány magevő? És 
főként az eídei pinty s a feketerigó tojóját 
m i készteti idegenbe?

Erre elég annyit mondanunk: jóllehet 
magában sem a hideg, sem a szűkös élelem 
nem váltaná ki a költözés végjét, de ne 
feledjük, hogy a tél a maga egész m ivoltá
ban igen nagy, sőt legtöbbnyire legyőzhe
tetlen akadálya a fészkelésnek, illetőleg a fió
kák fölnevelésének. Más szóval : a tél, mint 
közbeékelődő akadály jelentkezik a sza
porodás folyamatában.

És hogy csakugyan a faj'fönntartás ösz
tönének van ebben a kérdésben a legfon
tosabb szerepe, a tavaszi hazatérés körül
ményei igazolják.

Mert kell-e mondanunk, hogyha a téli 
szálláson való tartózkodás ideje lejárt, a 
madártest óraszerlcezete kongatni kezdi azt 
az órát, amely a szülőföldre való vissza
térésre nógatja. Hiába van tehát terített 
asztal és ragyogó napsütés, mindez nem 
bírja visszatartani attól, hogy életét száz
szor kockáztatva bár, mégis repüljön, száll
jon —  hazafelé . . .

Miért?
Mert megjött a fészekrakás ideje 1
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B Á N K I D O N Á T

Vannak különleges életet élő tudósok 
és találmányok. Igen sok értékes és na
gyon elterjedt találmány sorsáról mit 
sem tud a laikus ember, pedig talán ép
pen ez a találmány adja neki az élet leg
nagyobb kényelmét. Bánki Donát éle
tével és találmányaival így  vagyunk. 
Mindenki áldja azt a kitűnő elmét, aki
nek köszönhető, hogy 2z 
autó-nyuj tóttá lehetősé
gek megkönnyítik a mun
kát -3 de az autótulajdo
nosok közül csak igen 
kevesen tudják, hogy  
Bánk veszprémmegyei 
község körorvosának fia, 
műegyetemünk egyik leg
híresebb tanára : Bánki 
Donát adta meg a lehető
séget array hogy a m a i  
autó megszülethessék. A  
találmány pedig, mely 
ilyen nagyjelentőségű 
volt az autó megalkotá
sánál, a robbanómotor 
egyik legismertebb alkat
része a karburátor (por
lasztó).

A  N É G Y  Ü T E M

H o gy a karburátor működését m eg
értsük, előbb ismerkedjünk meg köze
lebbről a robbanómotorral. A  robbanó
motor szíve a henger. A  hengerben egy 
pontosan záró dugattyú mozog fel és alá. 
A  henger egyik vége zárt és itt van két 
nyílás, melyeket a szükséghez képest sze
lepek nyitnak vagy zárnak. Figyeljük  
csak a dugattyú mozgását. A  henger 
zárt, felső részétől mozog a dugattyú 
lefelé és így  a dugattyú felett légritkított 
tér keletkezik. Felülről természetesen a 
külső levegő nyomást gyakorol a henger 
belseje felé nyíló szelepre, tehát ez a 
szelep kinyílik. M ivel ez a szelep össze
köttetésben van a robbanókeverékkel, a

hengerbe robbanókeverék tódul be. 
A  robbanókeveréknek hengerbeáram
lása csak akkor szűnik m eg, ha a dugattyú 
a henger alsó végéhez ér. A  robbanó
motor működésének ezt a részét szívó
ütemnek nevezik. A  dugattyú most már 
felfelé kezd m ozogni. A z  előbb még nyi
tott szelep ekkor bezáródik, hiszen a du
gattyú most a hengerben összesüríti a 
robbanókeveréket és így a hengerben 
uralkodó nyomás értéke nagyobb lesz a 
légköri atmoszférikus nyom ásnál. De 
ennél az úgynevezett sűrítőütemnél a 
robbanókeverék nemcsak összenyomódik, 
hanem fel is melegszik. A  következő pil
lanatban ezt az összenyomott és felmele
gedett robbanókeveréket egy szikra meg- 
gyujtja. A  gázkeverék robbanva ég el és 
közben a robbanás a dugattyút a henger 
végéhez löki. E z  az úgynevezett robbanó
ütem. Ezután a dugattyú ismét felfelé 
halad, az elégett gáz maradványait egy 
éppen ekkor nyitódó szelep a szabadba 
továbbítja. E zt a negyedik ütemet hívjuk 
kipufogó ütemnek. A  négy ütem alatt

tehát a . dugattyú négy
szer járja végig a hen
gert, kétszer felfelé, két
szer lefelé. A  motor mű
ködése közben ez a négy 
ütem ismétlődik állan
dóan, ezért is nevezik 
egyesek a robbanómoto
rokat négyütemű moto
roknak.

A  R O B B A N Ó 
K E V E R É K  

Ü g y-e  milyen egyszerű 
a robbanómotor műkö
dése? Persze csak akkor, 
ha csak így elvileg ismer
tetjük. H o gy a gyakor
latban használatos rob
banómotort teljesen meg

ismerjük, még sok mindenfélét kell meg
tanulnunk. N em  célom, hogy minden 
tudnivalót elmondjak a robbanómotorról, 
csak ismertetni szeretném azt a készü
léket, melynek segítségével előállíthat
juk a megfelelő robbanókeveréket. A zt  
hiszem, mindenki előtt ismeretes, hogy 
a benzin általában folyékony. H a így, 
folyékony állapotban égetnénk el a ben
zint, természetesen nem szolgáltatna 
annyi energiát, mint amennyi a motor 
működtetéséhez szükséges. Nézzük csak 
kissé közelebbről a számadatokat. E g y  
közönséges autó ioo kilométerenként 
körülbelül 8 liter benzint használ el. 
4 hengert tételezve fel, i  henger fogyasz
tása ioo kilométerenként г  liter. E z  alatt 
az idő alatt a motortengely hozzávetőle-
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gescn i  millió fordulatot végez» azaz 
félmilliószor történik eközben gyújtás. 
Egyszeri robbanásnál felhasznált benzin
mennyiség tehát csak négytízezred köb- 
centiméter. D e ez még mind nem elég ! 
A  benzint igen finom felhőszerű elosz
tásban kell, levegővel elkeverve, a hen
gerbe engedni, hogy az elégés minél tö
kéletesebb legyen. H a tehát meggondol
ju k  hogy egy közepes 
autó ioo kilométert kö
rülbelül 2 óra, azaz 7200  
másodperc alatt tesz 
meg, akkor egyszerű szá
mítással megkapjuk, hogy  
motorunk minden má
sodperc alatt 69-szer 
gyújt. Elképzelhetjük már 
most, milyen finom szer
kezetnek kell lennie an
nak a készüléknek, m ely 
ezeket a feladatokat pon
tosan és tökéletesen el
végzi. E zt a porlasztó
nak vagy karburátornak 
nevezett készüléket fe
dezte fel az egyik legna
gyobb magyar mérnök :
Bánki Donát 1892-ben.

mánynak, egyszerű az elve. Bizonyara 
minden olvasó ismeri a kölnivízper
metezőt, m ely két különböző vastag
ságú és egymásra merőleges csőből áll. 
A  vékonyabbik cső függőlegesen a kölni
vízbe merül, m ig a vastagabb cső víz
szintesen a vékony cső előtt áll. H a a 
vastagabb csőbe belefújunk, akkor az 
erős levegőáram szívóhatása folytán a 
kölnivíz apró kis részecskékre porlódik 
és így kerül hölgyeink bőrére vagy ru
hájára. A z t  mesélik, hogy Bánkinak is 
egy virágárus asszony hasonló szerkezet
tel való permetezése adta a végső meg
oldás gondolatát. Nagyképűen és felü
letesen tehát azt is megállapíthatnánk, 
hogy Bánki véletlenül jött rá a karburátor 
elvére. Igen, csakhogy a véletlen sohase 
azokra mosolyog a tudományban, akik 
várják, hanem azokra, akik megérdemlik. 
Bánki előtt milyen sokan láthatták már a 
virágpermetezésnek ezt a közönséges 
módját, mégse jutott senkinek se eszébe, 
hogy a porlasztó elve is ugyanez lehetne. 
Sokat és állandóan kell egy dologgal fog
lalkozni ahhoz, hogy aztán ilyen közön
séges, egyszerű impulzus is kiválthassa a 
nagyszerű gondolatot.

Persze a karburátor működése a való
ságban kissé bonyolultabb ennél, de mi 
megelégszünk az elv ismertetésével. 
A  porlasztó nélkül igen csekély lenne a 
robbanómotor energiája. A  motor ha
tásfokát ez a felfedezés igen nagy mér
tékben emelte.

Természetesen nem ez volt Bánki 
egyetlen nagy alkotása. A  Bánki-féle

motorok olyan tökélete
sen robbanó motorok 
voltak, melyeket csak4a 
Diesel-motorok tudtak a 
gyakorlatból kiszorítani. 
D e igen jelentős volt a 
turbinák terén elért ered
ménye is. A  Bánki-féle 
turbina lehetővé tette, 
hogykevesebb vízmennyi
ségeknél és kisebb esések 
nél is jól kihasználható 
legyen a víz energiája. 
D e ezek csak a legna
gyobb alkotásai, még igen 
sok más találmánya volt 
ennek a kitűnő embernek.

Elméleti, írói és tanári 
működése is figyelemre
méltó. M indezt híven 
tükrözi vissza az a kitűnő 
könyv, melyet Bánki írt 
és amely hazai tudo
mányos irodalmunkban 
egészen egyedülálló mun
ka, címe : Energiaátala

kulások folyadékokban. Ebben a munká
ban a rendszerező mutatkozik m eg az 
olvasó előtt. N em  tankönyv ez, több an
nál ! Sok részletet teljesen más alapon 
dolgozott fel, mint az más hasonló tan
könyveknél szokásos. A z  intuitív szellem 
itt is megnyilatkozik. Folytató« « 220. oldalon

A  világ első karburátora

A  P O R L A S Z T Ó  É S  A  
K Ö L N I V Í Z

A  karburátornak is3 
mint minden nagy talál

Magasnyomású, Bánki-féle ben
zinmotor a Deutsches Mú

zeumban



À ni I <i mi nők szerepe
A vitaminoknak ma a mindennapi («lé

tünkben olyanféle szerepet tulajdonítunk, 
mint annak ideién a baktériumoknak, csak 
ellentétes irányban. A baktériumok jelen
léte megijeszt,mióta tudjuk,hogy igen sok 
és veszedelmes betegségnek az okozói. A 
vitaminok jelenléte megnyugtat, amióta 
tudjuk, hogy jelenlétük egészséget ad, távol
tartják az u.n. hiánijbetegségekcl, amit tudo
mányosan avilaminozis-nák neveznek. Az 
Összehasonlítás nem alaptalan, mert a vita
minoknak kb. 30 évvel ezelőtt történt fel
fedezése olyan forradalmi változást idézett 
elő táplálkozási ismereteinkben, mint annak 
idején a baktériumok felfedezése a betegsé
gek elleni küzdelemben. Ma az élelmisze
reink vitamintartalmára figyelemmel lenni 
éppoly divatos, mint volt közelmúltban az 
élelmi anyagok kalória-értékét táblázatok
ból számítgatni.

Dehát miért tulajdonítunk a vitaminok
nak ilyen nagy szerepet? Azért mert a 
tudomány kiderítette, hogy szinte hihetet
len kis mennyiségű vitamin elégséges ahhoz, 
hogy az állati vagy emberi test egészséges 
maradjon. Jelenlétük állandóan szükséges, 
hogy az emberi és állati test egyes szervei 
rendes működésüket folytathassák. A vitá
in inok tehát olyan szerves anyagok, amelyek 
puszta jelenlétükkel szabályoznak bizonyos 
életfolyamatokat. Megesik, hogy valami 
oknál fogva hosszabb időn keresztül még a 
szükséges legkisebb mennyiségű vitamin sem 
jut táplálékkal a szervezetbe. A szervezet 
az így beállott vitaminhiányt egy darabig 
csak elviseli, de csakhamar zavarok kelet
keznek az egyes szervek működésében, va
gyisbekövetkeznek az avitam/noc/.v-nak neve
zett betegségek.

Minthogy a vitaminok feltétlenül szük
ségesek az életfolyamatokhoz, azért szorgos 
kutatómunka indult meg a titokzatos anya
gok kiderítésére. A vitamin-kutatás folya
mán kiderült, hogy nem is egy, hanem több 
vitamin van. Ezeket a kutatók sorban

A, B, C, D, E stb. betűkkel jelölték meg és 
megállapították, hogym indeniknek egy bizo
nyos szerepe van az emberi és állati testben. 
Az előrehaladt vitamin-kutatás azt is kide
rítette, hogy egyes betűvel jelzett megje
lölés nem egy vitaminnak, hanem egész 
vitám incsoportnak a jelölése. Pl. a B-vita- 
min jelölés csoport elnevezés, amelynek a 
tagjai: B „ B „  B „ B „ Bj, Bt.

A vitaminkutatás kiterjesztése
Amikor a kutatók sok és kitartó munka 

árán a vitaminok feltétlen szükségességet 
felismerték, lázas kutatás indult meg a táp
szerek vitamintartalma után. Sorra vizsgál
ták az egyes élelmiszereket, hogy van-e 
benne vitamin vagy nincs? Ha tartalmaz, 
akkor melyiket és milyen mennyiségben? 
így került sor a mézre is, amely vegyi 
összetételénél fogva a legkönnyebben emészt
hető és igen tápláló állati termék.

A vitaminkutatás módszere
A vitaminok exakt kiszámítására ma még 

megbízható kémiai módszer nincs. Ezért 
a vitam ink utatás állatkísérletekre szorít
kozik. Erre a célra fehér patkányokat, ten
geri malacokat vagy galambokat fognak be. 
Л kísérletek olymódon történnek, hogy 
különböző vitaminmentes ételeken tartják 
a lehetőleg egy családból származó, egy forma 
korú, egyforma súlyú mindkét nembeli 
egyedeket. Ezeket rövid időközökben ihérik 
és figyelik. Amint az egyes vitaminok hiá
nya következtében az auitaminozis jelleg
zetes tünetei mutatkoznak, szövettani vizs
gálatnak vetik alá őket, esetleg Röntgen- 
felvételt is készítenek. Most a kísérleti 
állatok másik csoportjának táplálékához m ég 
mézet is adagolnak és megállapítják á 
hatást.

A méz vitamintartalma
Több vitamin-kutató az említett módszer

rel különböző virágból származó, sőt külön
féle éghajlat alatt termelt, különféle mézet
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vizsgált meg. Az eredmény meglepő. A 
kutatók egy része határozottan állítja, hogy 
a mézben számottevő mennyiségben van 

-А, В, C vitamin. Egy másik része pedig 
arra az eredményre jutott, hogy a mézben 
van ugyan vitamin, de csak nyomokban. 
Viszont a kutatók többsége kísérleteik alap
ján megállapította, hogy a mézben sem 
А , В, C, sem D vitamin nincs. Ez az eltérő 
eredmény valószínűleg a részben nem eléggé 
exakt kísérletből számi azliat ik, részben 
onnan eredhet, hogy a mézben kisebb- 
nagyobb mennyiségben virágpor is van. 
A méz változó virágportartalmát pergetése 
(virágporos lép), szűrése, derítése befolyá
solja. A virágpor főleg fehérjéből áll és így 
vitamintartalma kétségtelen. Azonban a 
modern eljárással termelt méz kevés virág
port tartalmaz, szemben a kasos méhész
kedés sonkolyos mézével. Ez lehet tehát 
forrása a különböző kutatók eltérő vitamin 
adatainak.

Penész a vitaminkutalás szolgálatában
A penészgombákat vagy a mindennapi 

nyelven a penészt, a készleteink emez alat
tomos támadóit mindenki üsmerl. Nedves 
helységekben, lakásokban hívatlanul is meg
jelennek és rátelepszenek a falra, ruhára, 
bőrre, élelmiszereinkre, mindenre, amin a 
megélhetésükhöz szükséges legcsekélyebb 
szerves táplálékot megtalálják. A tudomány 
a penészekkel szemben is felvette a küz
delmet és némelyiket az emberiség szolgá
latába állította. Ilyen pl. Aspergillus orizae 
nevű penészgomba, amelyet a japánok a 
rizssör előállításához használnak, mert a 
rizskeményítőt elcukrositja, a cukrot azután 
élesztőgombák erjesztik tovább. A Mucor 
Rauxi penész alkoholos erejedést idéz elő 
s e célra iparilag használják. A divatos és 
közismert penicillin előállítása és jelentő
sége m indenki előtt közismert.

A vitaminkutatás is szolgálatába állított 
egy penészgombát, amikor a B, jelzésű, 
antineuritikus beri-beri vitamin (anenin) 
kimutatására egy új egészen pontos módszert 
vezetett be. Ezt az új módszert a svájci 
botanikus professzor Schöpfer Plujconv/ces- 
fest néven vezetett be a tudományba. »Test* 
angol szó, magyarul »próbáit, »kísérlettet 
jelent. Minthogy a vitaminok hihetetlen 
kis mennyiségben hatnak és mert ezenkívül 
eleinte mitsem tudtak a vegyi összetételéről, 
ezért kémiai módszerekkel nem lehetett 
kimutatni őkel. Erre a célra a fentebb már 
említett állatkísérleteket alkalmazták. A leg
több vitamin kutatásánál még ma is ezeket 
a körülményes állatkísérleteket használják. 
A B, vitamin kimutatása egészen egyszerű 
módon történik. A kísérleti lény nem* állat, 
hanem penész-gomba. A penész neve tudo
mányosan Phycomyces. Ezért hívják tudo
mányosan ezt a módszert Phycoinyces-test- 
nek. Ennek a penésznek az* a természete, 
hogy csak B, vitamintartalmú anyagon 
nő. Fokozódó B, vitamin adagolás arányá
ban mindig jobban növekszik égy bizonyos

A z  új méhkirálynö kibújik a gubából

(Mafirt)

maximumig és a penész szövedékének (pe
nészgyep, mycélium) súlyából a táptalaj 
vagyis a kérdéses élelmiszer Bx vitamin 
tartalmát ki lehet számítani.

Ezzel a módszerrel dr. Kocher 07 svájci 
mézféleséget vizsgált meg B, vitam starta
lomra és azt találta, hogy a megvizsgált 
mézekben 100 grammonként 1-től 25 g 
В, vitamin volt. lg  =  gamma =  ezred- 
milligramm, azaz egymilliomodgramm. Dr. 
Kocher által 100 gr mézenkint kimutatott 
1— 25 gamma Bi vitamin még a vitaminok 
világában is oly csekély meunyiség, hogy 
azt mondhatjuk, a méz gyakorlatilag nem 
tartalmaz B- vitamint. A  méz ugyanis 
olyan élelmiszer, amelyből csak kismennyi- 
séget fogyasztunk. A vitaminkutatás ered
ménye mit sem von le a méz hasonlíthatat- 
lan tápértékéből és gyógyító hatásából, 
habár ma még nem tudják,*hogy a mézben 
mi okozza ezt a jó  hatást. Ha nem vita
min, akkor bizonyára más valami t mondja 
igen helyesen idevonatkozólag a svájci dr. 
Emrich a mézkáráról tartott előadásában. 
Hogy mi az a másvalami, azt majd a tudo
mány fogja kideríteni.

Meglepő, de várt eredményt hozott Ko
cher vizsgálata a virágpor vitamin tartal
mára. Míg a méz Bi vitaminban nagyon 
szegény, csak nyomokban tartalmazza, addig 
a virágpor В» vitaminban nagyon gazdag, 
mert 100 grammonként 450—870 gamma 
B, vitamint tartalmaz. Ennek a vitamin 
mennyiségnek már fontos szerepe lehetne az 
emberi táplálkozásban, ha a virágpor emberi 
élelmiszer volna. Virágport azonban — 
bár feliérj ét bőségben tartalmaz —  mégsem 
eszünk, csak a mézben fogyasztunk, akkor 
is öntudatlanul. Mindenesetre a virágpor 
bőséges B, vitamin tartalmából érthető, 
hogy egyes kutatók miért találtak jelentős 
mennyiségű vitamint a mézben, különösen 
a lépesül őzben. Dr Koppón József



NYUGTALAN SZIKLATÖMBÖK
A sziklákat rendszerint úgy tekintjük, úgy 

ismerjük, mint a íöldünk felületén helyhez- 
kötött, mozdulatlan, kisebb-nagyobb kőzet- 
tömegeket, melyek alapjaikon mozognak 
ugyan, azonban a ritkaságok közétartoznak; 
ilyen látható pl. Dél-Amerikában a buenos- 
alresi tartományban Tandil városa közelé
ben. Súlyát mintegy 10.000 métermázsára 
becsülik. Egy lejtő szélén olyan különösen 
helyezkedik el, hogy az ember azt hinné, 
minden pillanatban legurul a völgybe. Hely- 
zetemár ősidők óta ilyen. A szél járására, de 
kéznyomásra ismozgásba jön. Miként került 
ez a szikla ebbe a helyzetbe? Miféle erő 
helyezte ezt az élére? Ezekre a kérdésekre 
nem könnyű válaszolni. A  valószínűség 
amellett szól, hogy a múltban a gleccserek 
tolták maguk előtt ezt a sziklát és más 
kőzeteket arra a vidékre. Ezt bizonyítják 
más hatalmas legömbölyödött sziklatuskók 
is, melyek egyes területeken láthatók ; éleik 
és a felületeik barázdáltak, hasadtak. A 
buenos-airesitartományban látható még egy 
másik ilyen sziklatömb is, amelyet a lakós- 
ság »kerek kőnek« (El globo) nevezett el. 
Hasonló tömbök vannak Észak-Franc iaor-

szágban és Észak-Németországban ; ezek 
azonban sokkal kisebbek és ugyancsak 
gleccseráradatokkal kerültek Norvégiából 
ezekre a délebbre fekvő vidékekre. Ez sok
sok évezreddel ezelőtt töTtént és amidőn

Gömbölyű Kö (El Globo) a Buenos-A lres tarto
mányban

később a gleccserek jege elolvadt, a szikla
tömbök az utolsó helyeiken maradtak. Való
színűleg ugyanúgy kerültek a délamerikai 
mozgékony sziklatömbök is északról délre 
a jelenlegi helyeikre.

Mozgó кб Tandel mellett, a Buenos-Alres tartományban
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азEgy »merges« 
úgynevezett Sátán 

gomba
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Sokszor 
hallunk

V  gombamér-
V  gezésről, de 

csak kevesen
vannak, akik tud

ják, hogy m elyik  
gomba mérgez is ho

gyan. Lássuk lehűt, ml is 
az a »mérges gomba«? 

Magyarországon körülbelül 600 
különféle nagyobb termetű gomba

faj található. Ezek legnagyobb része
ritkaság, csak olykor-olykor kerül elő. Egyik
másik fai azonban annyira gyakori, hogy 
esős, meleg időjárás esetén ezrével is gyűjt
hető. A sok különféle gomba közül a leg
több minden ártalom nélkül fogyasztható, 
sőt igen ízletes és nagy tápértékü eledel. 
Van azonban közöttük néhány — szeren
csére csak kevés — olyan faj is, amelyik
nek elfogyasztása az emberben veszedel
mes mérgezést okoz. Ennek a mérgezés
nek az a magyarázata, hogy az ilyen 
gombában sajátos vegyianyagok, többé- 
kevésbbé súlyos mérgek vannak felraktá
rozva. Ezeket a mérgeket a gomba saját 
testében maga nlakit.ja ki.

A gombákban lévő méreganyag nem egy
forma, hanem igen sokféle. Ami az egyes 
gombafajok méregtartalmát Illeti, ebben is 
nagyon nagy külömbségeket tapasztalunk. 
Van olyan gomba, amely mindig csak egy
féle és igen enyhe hatású, vagy csak nagyon

s igy súlyos, sokszor halállal végződő mér
gezést okoznak. Vannak olyan gombák is, 
amelyekben a méreganyag mennyisége nem 
mindig egyforma, vidékenként vagy idősza
konként változó, néha jelentős, máskor oly 
kevés, hogy nem is mérgez. S végül, amint 
mondottuk, a legtöbb faj — összes jó  ehető 
gombáink — méreganyagot egyáltalában nem 
tartalmaznak.

Vájjon hogyan tudjuk meg egy gombáról, 
hogy mérgező-e? Ebben a kérdésben sokan 
olyan tévhitekben bíznak,am elyekmár számos 
halálosvégű balesethez vezettek. Vannak, 
akik azt mondják, hogy a mérges gombát 
feltűnő színe, rossz íze vagy szaga árulja el.
Ez teljesen téves! Legveszedelmesebb mér
gező gombáink nem feltűnő, sőt éppen biza
lomkeltő külsejűek. Sokan azt tartják, а
mérgező gombát elárulja húsának megkéicü- 
lése. De ez sem holyes, mert éppen a halálos 
mérgezéseket okozó gombák húsa nem vál
toztatja színét. Azt is halljuk olykor, hogy 
ha hagymás lében próbafőzetet készítünk s 
az abba bemártott ezüskanál fekete futtatást 
kap. a gomba mérgező. Erről elég annyit 
megjegyeznünk, hogy a fekete futtatást nem 
a méreganyag, hanem a gomba esetleges 
kéntartalma okozza. Végül azt is meg kell 
cmlitcnünk, hogy a leforrázás sem mindig 
mentesíti a gombát méregtartalműtól, meri 
a legtöbb méreganyag forróvizben nem oldó
dik. Hogyan kerülhetjük cl tehát a gomba- 
mérgezési? Ennek egyetlen módja az, ha 
fajonként ismerjük a fontosabb gombákat

es tudjuk, melyikben van mérgező anyag, melyikben 
nincs. Hiszen nem sok van olyan, amelyik valóban mér
gező, tehát aki jól megtudja figyelni jellegzetes tulajdon
ságaikat, az felismerheti és elkerülheti őket.

Ha valaki mérgező gombából készült, vagy ilyet is 
tartalmazó ételt evett, többnyire azonnal, egy órán 
belül rosszul lesz. Ezek a szerencsésebb esetek, mert 
ilyenkor az idejekorán alkalmazott hánytatással a méreg 
a szervezetből eltávolítható, anélkül, hogy súlyosabb 
következményei lennének. Legveszedelmesebb mérges 
gombánk : a gyilkos galóca okozta mérgezés esetén 
azonban a rosszullét az elfogyasztás után csak kb. 
6—10 óra múlva jelentkezik. Ekkor már a gomba 
többféle és súlyosan mérgező anyagai jórészt felszívód
tak a szervezőibe, s ezért az ilyen mérgezésen segíteni 
jóformán alig lehet ; többnyire néhány napón belül 
beáll a halál..

Sokakat foglalkoztat az a kérdés, nem lehetne-e a 
mérgezést valamilyen ellenszerrel kiküszöbölni vagy 
legalább a hatását csökkenteni. Lehet, hogy később majd 
megoldják ezt a kérdést, jelenleg azonban az «  helyzet, 
hogy —  mivel a gombákban annyira sokféle, különböző 
méreganyag van —  az ezekre esetleg egyenként ható 
ellenszereket összesíteni vagy egy egységesen ható 
anyagot találni nem tudunk. Épp igy megoldhatatlan 
még az a gondolat is, hogy egy ismeretlen gombát vala
miféle vegyianyaggal megcseppentve, az abban esetleg 
bennlévő méreganyag valami Jelet adjon. Ezért ma még 
nem tehetünk egyebet,mint arra törekszünk, hogy meg
ismerjük azt a néhány goinbafélcséget, amelyik mérgező, 
s ezeket igyekezzünk elkerülni.

Végül megemlítjük, hogy azok a gombafajok, amelye
ket mint ehetőket ismerünk és nyilvántartunk, sohasem 
mérgezők, mert méreganyag ezekben nem képződik. 
Idegen mérgeknek (pl. arzén, sztritíhnin) a talajból 
vagy más tárgyakból való felszívása nincs bebizonyítva 
és a tudomány mai álláspontja szerint nem is valószínű. 
Ennek a lehetőségnek különben számos tapasztalat is 
ellentmond. A feltevésre egyébként az adott okot, hogy 
a gyilkos galóca mérgezésének tünetei sokszor igen 
hasonlók a sztrichninmérgezés tüneteihez. Elmondhat
juk tehát, hogy a >jó« gombák csakis úgy válhatnak 
mérgezőkké, ahogy minden más élelmiszer is : ha a 
gomba vagy a belőle készített étel megromlik ! Ebből
a szempontból azután vigyázni is kell a gombára, mert 
nagy fehérjetartalma miatt hamar romlik, akárcsak a 
sajt vagy a húsfélék, s ebben az esetben valóban mér
gezést okozhat. Ez azonban nem gombamérgezés, hanem 
romlott ételtől kapott fehérjemérgezés !

Л teljesség kedvéért még azt is megjegyezzük, hogy 
a gombának, bár igen értékes tápanyag, van egy hát
rányos tulajdonsága is: kissé nehezen emészthető. 
Ezért könnyen előfordul, hogy gyengébb gyomrú embe
reknél gyomorrontást okoz. Természetesen ezt sem 
szabad összetévesztenünk az igazi gombamérgczcsscl, 
amely szerencsére eléggé ritka.

Viszont a gombamérgezésbon rejlő halálos veszedelem 
mégis csak fennáll, s ezért, aki nem ismeri jól a gombá
kat, igyekezzék csak megbízható helyről beszerzett, 
lehetőleg hivatalosan is megvizsgált gombát vásárolni, 
saját maga pedig ne szedjen gombát. A lehetőség 
szerint törekedjünk a legfontosabb ehető és mérgező 
gombáink megismerésére, nehogy az ismeretek hiánya 
miatt fennálló túlzott felelem visszatartson bárkit is 
attól, hogy az erdőkben kosárszám termő ízletes és érté
kes sokféle jó  gombát rendszeresen fogyaszthassa.

Egyik legjobb ehető gombánk, az érdesnyelü tlnoru



HAJÓK TALÁLKOZÁSA A  VÍZZEL
HAJÓK A SÓLYÁN

Ismerete?, hogy a hajókat az alkatrészeiket 
előállító, illetve azok szerelését végző gyártelep 
közelében, a vízparton levő sólyán építik jel. 
A sólyát éppen azért, mert vízparton épült és 
talaja süppedAkes, betonnal és cölöppekkel 
alapozzák, hogy a fölötte épülő nagysúlyú 
hajótestet elbírja. Az alapozás nem ér véget 
még a víztükör kezdetén, hanem folytatódik egy 
bizonyos távolságra a víz alatt is. Ez az Л. n. 
nedves sólya. Szükség azért van rá, mert nem 
elég a lesikló hajót pályáján a vízpartig ve
zetni, hanem mindaddig aláépített, szilárd 
felületen keli jutnia amíg elegendő mély 
vízbe nem ér és ezáltal úszóképessé válik, 
A tengeri hajókat hátsó részükkel, farukkal 
a víz felé építik fel és bocsátják vízre, mert az 
mindig súlyosabb, azonkívül 
tettebb alakjával я vizbe/uló 
hajótestnél fékezőleg hat.

A hajó építése a sólya 
hosszirányában több sorban 
felállított, megjelelő minő
ségű, szilárd faanyagból ké
szült cönkcsoporttal, hajó
bakokkal (l.ábra) kezdődik.
A hajóbakok legfelső cönkje 
hasábalakú, az alább követ
kező kettőnek egymást kiegé
szítő ékalakot adnak, a to
vábbi egy, vagy itőbb conk 
lefelé szélesedőm szabva 
csatlakozik. Az így képzelt 
hajóbakok oly magasak, hogy 
alattuk kényelmesen lehel dol
gozni az épülő hajó fenekén.
Az összekötő vaspántok le
szerelése és az ékalakú cönkök 
kiütése állal az egyes hajó

bakok felváltva ellávollthalók, hogy a közvet
len felettük fekvő hajórész munkálatai elvégez
hetők legyenek.

A hajóbakokra elsőnek a tőgerendát fekte
tik te, amely и hajótest hosszirányú közép
vonalán végighúzódó hajótő helyes fekvését 
adja meg, azután a hajőtő burkolati lemezeit, 
majd magái n hajótőt ( 2. ábra), amely az 
épülő acélkolosszus gerince, egyik legfontosabb 
alkatrésze. Az első ha jólő lemez lefektetése 
már eldönti a hajó sikeres lefutását a sólyáról. 
A hajólőnek nem szabad túlmeredeken fe
küdnie, mert különben a vtzrebocsátás előtt 
álló hajótest a nehézségi erő hatása alatt, idő 
előtt eltépheti a rögzítő köteleket, ha viszont 
nem eléggé lejt a pálya, akkor a nehézségi erő
nek nagyobb része hat függőleges irányban s a

hajó nem lesz képes 
elindulni. Számítá
sok és gyakorlati 
megfigyelések kimu
tatták, hogy a leg
nagyobb hajók a sa
ját súlyuk adta ele
ven erővet —  tehát 
külső segítség nél
kül —• a tartókötelek

1. ábra. Hajóbakok



4. ábra. Egy vízhatlan 
válaszfal beépítése

elvágása után, akkor siklónak le a legmeg
felelőbben a megépített pályán, ha annak 
emelkedése 1 :  20—3 :  24, vagyis minden 
20—24 m hosszúságra .1 méter emelkedés fut. 
Igen hosszú hajóknál tehát a hajó eleje alá, 
a sólya lejtése szerint, sokszor 12— 15 m 
magas bakokat kell alkalmazni. Ha ehhez 
hozzávesszük az épülő hajó magasságát, akkor 
érthető, hogy a daruknak, amelyeket a hajó 
szerkezeti alkatrészeinek beépítésénél hasznai
nak, 70—80 m magasan kell félállitua lenniük, 
hogy az építkezés ideje alatt a nagy terjedelmű, 
magas, gyakran már részben összeszerelt 
alkatrészek beillesztését elvégezhessék (3: ábra). 
E szerkezeti alkatrészek a hajógyár műhelyei
ben élőre elkészülnek s a sólyán szegecseléssel, 
vagy hegesztéssel erősítik azokat a hajőtőhöz, 
vagy egymáshoz, amíg a hajóiest felépül és 
vizrebocsátásra készen áll (4. ábra),

ELÖKÉSZ ÜLETEK 
Л VÍZRE BOCSÁTÁSHOZ

Mielőtt a vizrebocsáláshoz szükséges elő
készületekéi megtennék, pontos számításokat 
végeznek az egész művelet tartama alatt a 
sólya egyes helyein fellépő nyomások meg- 
állapifására, miután megszűnt az építkezés 
alatt a hajóbakokon nyűgödön hajótest súlyá
nak egyenletes eloszlása és — amint alább 
látni fogjuk —  a teljes súlyt kél, aránylag 
keskeny felülelpár: a kél részből álló sikló- 
pálya és a szántalpak viselik.
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A siklópállja kél részét a hajó hosszirányú 
középvonalával párhuzamosan építik a fenék 
alá. Miután nagy súlyt kell hordania, igen 
:szívós és a legjobb minőségű fából készítik, a 
lesiklás irányában megfelelő ágyazásáról gon
doskodnak, mindkét oldal felől pedig erős 
gerendákkal kitámasztják, hogy biztosítsák a 
hajó ulzrebo csálás a közben bármely irányú 
elmozdulás ellen (7. ábra). A sikló pálya felelt 
a hajóteslet aláépUik a szántai pakkal, vala
mint azok fölé emeli és a hajó alakját követő
cölöpcsoportokkal (5. és 6. ábra). A lesiklás 
folyamata közben a szántalpaknak a hajó 
eleje alatt lévő része van leginkább iyénybevéve 
és pedig akkor, amikor a hajó fara a nedves 
sólyán áthaladva, már oly mély vízre ér, hogy 
úszóképessé válik. A hajóorr még a sikló
pályára támaszkodik, nem úszóképes, így a 
hátul felemelkedő hajótest nagy nyomással 
nehezedik a szántalpak elejére és a sikló- 
pályának azok alatt levő részére. Nagy hajók
nál ezért különösen erősen építik ki és vastag 
acéllemezekkel —  amelyek a hajó alakját 
ívben követik — nyeregszerűen kötik össze a 
szánlalpak cölöpcsoportjainak a hajó eleje 
felé emelkedő felső végeit.

A szántalpak és a föléilik emeli cölöp- 
csoportok között ékek vannak beszorilásra elő
készítve. Amikor a vlzrebocsálás napja köze
ledik. számos hajóács egyszerre fog munkához 
a szántalpak egész hossza mentén s óvatosan 
beverik az ékeket a szántalpak és cölöpjeik 
közé, mire a hajólest felemelkedik kevéssé és 
most már valamennyi hajóbak pántjait el 
lehet távolítani, utána pedig a bakokat lebon
tani. A hajótest a szánlalpakon nyugszik, 
amelyeket alkalmas módon a siklópályához 
kötnek, nehogy a rájuk nehezedő súly követ

keztében a lejtőn fekvő hajöjes/tet együtt a 
nehézségi erő hatása alatt megindulva, idő 
előtt lejussanak. Végül a szántalpak ama 
részeit, amelyek a vízrebocsátás után a víz 
felszínére emelkednek, fejükön gyűrűvel bíró 
csavarokkal, ú. n. szemcsavarokkal látják el, 
az ezen álfűzöU kötelei pedig a hajótcslhez, 
illetve a fedélzethez erősítik. így azok a már 
úszó hajótest alól majd ki húzhatók, vagy a 
közeléből elszálUlhatók lesznek.

Közvetlen a ulzrebocsálást megelőző napok
ban a siklópályát zsiradékból és szappanból 
készüli vastag réteggel kenik be, azután pony
vákkal vaay vékony deszkáJckal letakarják,

Э  tisztán megőrizhessék. Nagyobb hajók 
ló pályáinak a vizrebocsátáshoz való elő

készítésénél nagymennyiségű kenőanyagra van 
szükség. így pl. a franciák híres gyorshajőjá- 
nak, a második világháború alatt New-York 
kikötőjében leégett »Normandie *-nak vizre- 
bocsátásánál 43.000 kg faggyút,. 1000 kg szap
panlés 25.000 kg sertészsírt kellett felhasználni.

A VÍZREBOCSÁTÁS

A vízrebocsátás napja, a hajó tulajdon
képpeni megszületésének ideje elérkezett. Virág
csokrok, zöld koszorúk, lobogó zászlócskák — 
amelyeknek könnyed tarkasága sehogy sem 
illik a roppant acélkolosszus komor falaihoz — 
díszítik a hajólesi felső részét. A sólyáról 
gondosan eltakar Holtak minden, az építés köz
ben ottmaradt anyagot és szerszámot. Vala
mennyi alkatrészt, amely a szántalpakat a 
lesikló pályához kötötte, eltávolítottak, mindkét 
oldalon csupán egy-egy erős, de könnyen meg
oldható rögzítő berendezés biztosítja azokat a 
hajó alatt az időelőtti lefutás ellen.

Amint ismeretes, 
a hajót vizrebocsátása 
előtt, régi szokássze- 
rint, egy pezsgősüveg
nek a hajóorron való 
szétverésével megke
resztelik. Az építést 
vezető mérnöknek arra 
is van gondja, hogy 
ez az aktus feltétlenül 
sikerüljön, mert rossz 
előjelnek veszik, ha 
az üveg célját téveszti 
és habzó tartalma nem 
ömlik a hajóra. Ezért 
a palackot a hajó 
orrával szemben, an
nak felső részéről ki
induló vízszintesen 
kifeszitelt zsinór vé
gére kötve úgy rögzí
tik. hogy meglazltása 
után nagy lendülettel 
vágódik az orr töke 
élére. így a szertartást 
végző keresztanya még 
oly gyengéd kezei is 
bizlos sikerrel végzik 
cl az ünnepen részére 
fenntartott feladatot.

A beszédek elhang
zása és a keresztezés 
megtörténte után frj-

7. ábra. V ízrebocsátás (»Bremen« 1928) 211



9. ábra. Folyami hajó vízrebocsdtása

M l

8. ábra.
ÿ g -Ч* A  hajótest ölömébe kerül

átvágják a rigziló készülék csiga
sorainak kenderkötele if, a kapcsok kinyit
nak; a hajó szabad. A béklyóit vesztett 
hatalmas acéllesten könnyű remegés fut végig 
és lassan megindul (7. ábra). Eleinte a vlzrc- 
bocsátáshoz e.gybegyilll közönség éljenzése tút- 
harsogja a szántalpak nyikorgását, rövidesen 
növekszik azonban a sebesség s a sur lódó felü
letek csikorgó dörgésének hangja betölti a 
gyártelepet, a hajó far eléri a vizet, amely 
hatalmas habzó hullámokat vetve nyílik széj
jel (8. ábra). A súrlódás okozta magas hő
mérséklet miatt a siklópálya füstölögni kezd, 
a zsíros masszán apró lángok láncolnak, de a 
kéznél levő tűzoltótc már vízzel árasztják cl 
azokat. Egyszerre hatalmas hullám borltfa 
a sólya alsó részét, a szántalpak lesiklottak a 
pályáról, az orr mélyen belcvágódik a ha
bokba: a hajó úszik. Arra az esetre, ha a hajó 
nem indulna meg a siklófcl illetek túlerős tapa
dása miatt, vagy mert a pálya nem elég mere

dek. vlZhyoinúsos berendezést tartanul- készen
létben. amely a ha jót es/ első elmozdítását el
végzi.

Л vizrejutás után a huj ótest súlya nagy 
lendülettel hajija a hajói a vizen tovább. 
Előre elkészíteti horgonyok felfüggesztő köteleit 
vág jóik el a hajó orrán, a horgony réseken ké
résziül, szikrázva futnak utánuk a horgony- 
szárrá erősített, másik végükkel pedig a fedél
zeten rögzített láncok, sodronykötelekre kötött 
hatalmas vaskő legek zuhannak a mélybe; 
amelyekéi a hajó a fenéken maga után vonszol, 
majd amikor ezek fékező hatására elveszíti 
lendületét, vontató gőzösök sietnek a ringó 
hajóteslhez, köteleket adnak át és a gyár fel
szerelő-part fa mellé vontatják, ahol az építést 
befejezik, elvégzik a gépek, kazánok felszere
tését, illetve beépítését, az utas és személyzeti 
helyiségek kialakítását és általában véve 
mindazt, amit a sólyán, sútymegtakarltás 
elérése miatt, a vtzrebocsátandó hajón nem 
volt lehetséges végrehajtani.

FOLYAM I  HAJÓK

Ugyanilyen módon történik a kisebb- 
nagyobb hadi és kereskedelmi hajók, vala
mint különleges rendeltetésű tengeri járművek 
vízrcbocsátása. A folyami hajók vlzrebocsálá- 
sánál a művelet hasonló, de nem a vízpartra 
merőlegesen, hanem azzal párhuzamosun dob
ják vízre azokat ( 10. ábra) s a művelet válto
zatának megfelelően a hajó hosszirányára 
merőlegesen több — 4—6 —  csúszópályái és 
szánlalpat alkalmaznak. Ennek oka kellős. 
Egyrészt a szűk kikölómcdcncékben épült 
folyami hajógyárak sólyája előtt fekvő viz- 
.lerülct túlkicsiny ahhoz, hogy a farral vízre- 
bocsátotl hajó szabad kifutását biztosíthassa, 
ezért az a lesiklás lendülete által nyert holt
menetében, mielőtt lefékeznék, и túlsó partba 
ütközne, másrészt a folyami hajók nagy- 
részének szerkezete, a sekély merülés elérése 
céljából, könnyű méretezésű, ezért előfordul
hatna, hogy farral való lefutás esetén a vlzrc- 
siklás, illetve felúszás pillanatában nem birná 
ki a nagyfokú hosszirányú igénybevételt és 
derekánál deformálódna. Jávor {rpád



Mikor mély, álomnélküli alvásból felébre
dünk, akkor idegrendszerünk az öntudatlan 
állapotból átlép az öntudatos működésbe. 
Először is tudomást veszünk önmagunkról,

felismerjük a körülöttünk lévő személyeket 
és tárgyakat. Vagyis felfogjuk és feldolgoz
zuk a külvilág reánk ható ingereit. A kül
világ ingereinek felvétele olyanképpen tör
ténik, hogy a testünk felületén és az érzék
szerveinkben elhelyezkedő idegvégződések, 
az ingert felvevő készülékek az ingerek hatá
sára működésbe lépnek. Azonban nem min
den idegvégződésre hat egyformán vala
milyen inger, hanem mindegyik felvevő 
készüléket csak a néki megfelelő inger 
hozza működésbe, így például a meleg csak 
a melegérző készülékeket, a hang csak a 
hanghullám Ok felvételére berendezett halló
készüléket. Az idegvégződések működése

alkalmával az inger hatására ingerület kelet
kezik, amely azután az idegeken keresztül 
vagy a gerincvelőbe m ajd az agy velőbe, 
vagy egyenesen az agyvelőbe vezetődik.

A z idegrendszer az idegegységekből épül 
fel. A z  idegegység, az úgynevezett neuron, 
az idegsejtbői, a hozzátartozó idegrostból, 
(idegszál) s ennek a végén lévő ingerfelvevő 
készülékből áll. A z  idegsejtnek lehet még 
több hosszabb és rövidebb nyúlványa, ezek 
más idegegységekkel kötik össze. Az ideg
rost hosszúsága is igen különböző, néha a 
félméter hosszúságot is megközelíti. Tes
tünkben az ingerület továbbítása az agyve
lőnkig sok esetben nem egy, hanem két 
vagy több neuron közbeiktatásával történik 
olyanmódon, hogy az egyik idegegység 
átadja az ingerületet a másiknak.

Testfelületünkön ezer és ezer idegvégződés 
helyezkedik el, hogy feladatát az egész 
szervezet működésének egyöntetűsége érde
kében elvégezze. Mindegyik idegvégződés
ből elindul egy idegrost az ingerület tovább
szállítása céljából. Az egymáshoz közel 
elhelyezkedő idegvégződésekből kiinduló 
idegrostok először vékonyak, majd vasta
gabb kötegekké, az általunk ismert idegekké 
egyesülnek, ezek valamennyien a központi 
idegrendszer (gerincvelő, agy velő) felé halad
nak. A  közös úton való haladás azonban 
csak úgy lehetséges, ha mindegyik idegrost 
külön, a környező társaktól teljesen elszige
telve vezetődik, úgyhogy az egyik ideg
rosttól az ingerület nem tud átterjedni a 
másikra, mert ez rendkívül nagy zavarokat 
idézhetne elő.Err.ő! is kiválóan gondoskodott 
a természet, mert az idegrostokat izoláló 
anyaggal egymástól teljesen elválasztja. 
Olyanformán futnak így az egyes rostok, 
m int a kábelekben az elektromosságot vezető 
szálak. Nagy általánosságban szervezetünk
ben az ingerület vezetésében kétféle irányt 
különböztetünk meg. A z egyik iránynál a 
testfelületről indul el és a központi ideg- 
rendszer felé tart, ezt végzik az úgynevezett 
érzőidegek, a másiknak kiinduló pontja 
viszont a központi idegrendszer, s innen 
szerteágazódik a test különböző részeibe, 
ezt végrehajtják a mozgató idegek.

Régebben azt hitték, hogy az idegen 
végigszáguldó ingerület sebessége olyan 
nagy, hogy azt semmiféle módon nem tud
juk megmérni. Újabban azonban mikor
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alaposabban megvizsgálták ezt a kérdést, 
rájöttek arra, hogy az ingerületvezetés nem 
is olyan gyors, mint ahogy képzelték. Az 
idegek az Ingerületet átlagosan másodper
cenként 34 méteres sebességgel vezetik, ami 
12 kilométeres óránkinti sebességnek felel 
meg, Tehát ha Budapestről egyszerre indí
tanának el egy gyorsvonatot és egy gondo
latot (ingerületet), akkor 1 óra múlva a 
gyorsvonat Bánhídán, a gondolat Komáro
mon túl volna. H ol ez a sebesség a mai 
repülőgépek fürgeségéhez képest i Ma még 
tudjuk azonban azt is, hogy az ingerület 
nem mindenhol vezetődik egyformán ideg- 
rendszerünkön belül. Ezt abból követ
keztethetjük, hogy alvás közben néha hihe
tetlen rövid idő alatt rengeteg eseményt 
álmodunk meg, tehát valószínű, hogy agy
velőnkben sokkal gyorsabban vezetődhet az 
ingerület. Ezzel ellentétben meglassúl azon
ban az ingerületvezetés, ha az ingerület 
átkapcsolás segítségével az egyik idegsejttől 
át kell tevődnie a másikra.

Nézzük meg ezután miképpen működik 
idegrendszerünk. Kezünkkel megérintünk 
például egy forró tárgyat. A hőhatására 
a hőérző Idegvégződéseink működésbe lép
nek és ingerület szalad végig idegrostjainkon 
a gerincvelőbe. Itt átkapcsolódás útján 
továbbítódik az agyvelőbe, illetve az agy
kéreg egy bizonyos helyére, hol a »forró« 
érzést kelti bennünk. Ez az érzés műkö
désre serkenti az ágy velőnek azokat a moz
gató központjait, amelyek a megfelelő ide
geken át rábírnak bizonyos kar- és kézizmo
kat az összehúzódásra, s ennek az az ered
ménye, hogy kezünket visszarántjuk. Tehát 
az érzőidegen felszalad az ingerület az agy
kéregig, majd a megfelelő átkapcsolódások 
után akaratunk irányításával egyes mozgató 
idegeken leszalad a megfelelő izmokhoz.

Egyes esetekben azonban az ingerület, 
anélkül, hogy agy velőnkben továbbítódott 
volna már a gerincvelőnkbe áttevődik a 
mozgató idegekre, minek következtében 
akaratunkon kívüli mozgás létesül. Ezeket 
az akaratunktól függetlenül végbemenő fo
lyamatokat reflexeknek nevezzük. A re
flexműködések közül a legismertebbek egyike 
az úgynevezett térdreflex. Ennek előidézése 
igen egyszerű. Csak egy ülőhelyzetben lévő 
c-f én kell hozzá, aki a két térdét egymásra 
гак« a keresztben. Ekkor a felső, lazán elhe
lyezett végtagra valam ivei a térdkalács alatt

egy kis kalapáccsal apró ütést mérünk, mire 
a comb feszítő izma az illető akaratától 
függetlenül, sőt akaratának ellenére is össze
húzódik s előre löki a lábszárat és a lábfejet. 
Tehát itt az ingerület a bőr —  gerincvelő — 
izom útját futja meg. Az ingerület ilyenkora 
perifériáról a központba és innen, a tükörre 
eső fénysugárhoz hasonlóan újra a peri
fériára vetődik. Ezért nevezik ezt a folya
matot reflexnek.

Saját magunkon is végezhetünk reflex
vizsgálatokat. Erre különösen alkalmas a 
pupilla- vagy szem bogárreflex. Ha sötét
ben a tükör elé állunk és egy darabig bele 
nézve, kis idő nuilva hirtelen egy zseblám
pával a szemünkbe világítunk, a fény hatá
sára a szembogarunk hirtelen szűkülni fog. 
Ennél a reflexnél a hirtelen jelentkező fény 
a látóidegen keresztül ágy velőnkbe juttatta 
az ingerületet mire onnan válaszképpen a 
szembogár szukítőizmát akaratunktól füg
getlenül összehúzatják, hogy a hirtelen 
jelentkező fényből kevesebb jusson a sze
münkbe. Ez azért következik be, mert a 
hirtelen jelentkező túlsók fény könnyen 
megsértheti az érzékeny látósejteket. Ez 
ellen igyekszik védekezni a szervezetünk. 
Egyes reflexekről utólag tudomást szerzünk, 
másokról nem. így az említett térdreflex- 
nél tudomásunkra jut, hogy térdkalácsunk 
alatt ütés érte a szervezetet, mire lábunk 
előrelökődött, ezzel szemben a- fényreflex 
nem jut tudomásunkra.

A reflexmúködések ezrei szolgálnak arra, 
hogy a szervezet működését szabályszerűen 
fenntarthassuk. így nem egy esetben egé
szen nehéz feladatokat mind reflexek segít
ségével végzünk el, ezek közé tartozik pél
dául a hőszabályozás. Ismeretes, hogy tes
tünk hőmérséklete kis ingadozásoktól elté
rően állandóan egyforma, 37°C körüli. Tes
tünket állandóan fűtjük, nőmérséklete növe
kedik, a szervei fokozottabb tevékenységet 
fejtenek ki. Ha mindezen hőmennyiség a 
szervezetünkben maradna,hamarosan tönk- 
rem ennénk, túlfűtés következtében. Ez 
okból a szervezetünket hűteni kell vagyis 
le kell adnunk a felesleges m eleget a leül világ
nak. Ez a hőszelepeink nyitása és csukása 
révén történik. Bőrünk hajszálerei kitágul
nak, ha a testhőmérséklet növekedik, avagy 
szűkülnek, h-л a szervezetünknek hőre van 
szüksége. Ezúton a reflexek csodálatos 
összejátszásával sikerül szervezetünk hő

mérsékletét közel egyforma 
magasságon tartani. A re
flexek tehát a védekezés és 
szabályozás céljait szolgál
ják, lehetővé teszik, hogy 
a szervezetünk sokoldalú 
feladatát akaratlagos m ű
ködése kikapcsolásával sza
bályszerűen véghezvihesse.
A sok fáradozás ellenére 
kutatóinknak aránylag még 
édeskeveset sikerült az agy- * 
veló bonyolult működéséből 
megállapítani, de már az • 
ismert részek is csodálattal 
töltik el valamennyiünket.

dr. Tangl Harald
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Mult év egyik verőfényes 
őszi napján lelkes barlang- 
kutatóink Esztergom mellett, 
a Nagy-Strázsahegy végében 
új barlangra bukkantak, mely 
páratlan szépségeivel és szo
katlan keletkezési körülmé
nyeivel nemcsak a természet- 
kedvelőket és a laikusokat 
ejtette méltó csodálatba, hanem 
tudományos körökben is. —  
egyelőre még csak országszerte 
—  nagy feltűnést keltett. Azóta 
már a természetjáró barlang- 
kutatóknak és szakmabelieknek egész sora 
megtekintette ezt az új természeti kincsün
ket, a Sátorkőpusztai-barlangot, és minél 
jobban ismertté válik, tündöklő szépsége 
és érdekes alakzatai, annál jobban foglal
koztatják a kutatókat is, akik itt egyre több 
és több, eddig nem tapasztalt jelenséget 
fedeznek fel.

Ma már eléggé közismert dolog, hogy 
a barlangok keletkezését a csapadékvíz 
földbe szivárgó részének oldó hatásával 
magyarázták. A  levegőből lehulló vízcsepp 
széndioxidot vesz fel magába, és ennek 
segítségével a mészkövet a benne levő repe
dések mentén oldja és így ezeket kitágítja. 
A  barlangok ugyanis általában mészkővidé
keken keletkeznek. A z  ilyen mészkővidé
keket a tudomány karsztnak nevezi, s a 
barlangosodás maga is egy karsztjelenség. 
A  mészkő repedésein addig hatol függőleges 
irányban lefelé a víz, amíg el nem éri az 
állandó talajvízszintet vagy egy vizetzáró 
(pl. agyag) réteg felső Réteglapját. Ekkor 
megáll a lefelé tartó szivárgás, és a meg
gyűlendő víz mostmár vízszintes irányban 
keres magának lefolyási utat. A  repedése
ket azután, melyeken a víz zöme folyik, 
a többi repedés rovására uralkodó módon 
kioldja ez a mozgásban levő víz és föld
alatti vízfolyások keletkeznek. Ezután már 
csak egy lépés a barlang kialakulása. Ha 
ugyanis e vizek a felszínen valamelyik 
völgyben forrásként lefolyásra találnak, a

völgyfenék mélyülésével a karsztvízjáratok 
szintje is lejjebb száll, mondhatni lejjebb 
vágja bele magát a sziklába. Fölötte üres 
terek keletkeznek, s lassan, ezeknek össze
függővé válásával megszületik a patakbar
lang.

A  barlanképzödésnek ezt a módját azon
ban nem lehet általánosítani. A  barlangok 
egy részét ugyanis Földünk régmúlt ide
jében működő hévforrások oldották és ala
kították ki. Ilyen hévforrásbarlangot a 
budai hegyekben sokat találunk, sőt az 
itteni barlangok legnagyobb része ilyen. 
(Pálvölgyi cseppköves —  és nem cseppkő ! 
—  barlang, a Ferenchegyi, Szemlőhegyi, 
Solymári barlang). Ezeket tehát hévforrás 
hozta létre, de kialakulásuk előtt már a 
felszin karsztos volt vagy pedig későbbi 
időkben váltak víznyelő-barlanggá, s ennek
következményeként a hévforrásjellegek töh- 
bé-kevésbbé elmosódtak bennük. Eddig 
meglehetősen kényes és bizonytalan pont 
volt a hévforrásbarlangok kérdése, melyhez 
nem igen lehetett hozzányúlni. Most azu
tán az újonnan felfedezett Sátorkőpusztai- 
barlang nagyon sok homályos dologra fényt 
derített, mert benne sikerült megtalálnunk 
olyan barlangalakulást, mely kristálytisztán 
tartalmazza a hévforrásbarlangnak minden 
jellemző sajátságát, úgyhogy ennek alapján 
sokkal könnyebb megítélni más barlangokat 
hasonló szempontokból.

A  barlang bejárata egy kőbányából nyí-
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Gipszböláilócseppkőoszfopok a Kővlrág-terembon
(Foto Vértes László)

lik, és az útról alig látható. Ha a szűk 
•bejáraton leereszkedünk (az i. kép jobb 
felső sarkában), csodálatosan ágas-bogas, 
legjobban valami bokorhoz hasonlítható bar
langrendszerbe jutunk, ahol is első pillan
tásra feltűnik, hogy minden forma szabá
lyos gömb vagy gömbnek egy része. Jobbra- 
balra, fel-le, mindenfelé apróbb nagyobb, 
szabályos gömbalakú kis szobácskák, fül
kék nyílnak. Néhol egy-egy kis kerek lyukon 
behajolva egy teljesen zárt gömbbe világít
hatunk be lámpánkkal. Megfagyott hatal
mas buborékrendszerhez hasonlítható ez a 
felső szintje a barlangnak. A  falakon itt 
is, ott is a lublinit nevű ásvány látható fehér, 
vattaszerűen lehintett foltokban, máshol 
viszont a centiméternyire kiálló, kiprepará- 
lódott, vékony, barna Iimonit-erek között 
hüvelyknyire belenyomhatjuk ujjúnkat a 
porlékony sziklafalba.

Már ezek a jelenségek is páratlanul érde
kesek. Lejjebb jutva azonban még mást 
látunk. Ez az ágas-bogas kürtőrendszer 
egy kisebb teremben végződik, ahol már 
megjelennek a barlang főérdekességei, az 
ásványok. Ezek között is elsősorban a 
gipsz és az aragonit. Lefelé haladva már 
a felsőbb részeken is találkoztunk, borsókő 
alakú aragonit képződményekkel, de itt az 
egész kis terem, főleg ennek az alja, ezekből 
a világossárga, törékeny kis kővirágokból 
áll. A  mennyezet viszont ragyogásával káp
ráztat el. Igen finom hófehér, törékeny kis 
tüalakú kristálykákbó! álló párnák alakjá
ban vonja be itt a tetőt az aragonit, máshol

viszont gipsz látható a hónál is vakítóbban 
ragyogó és sziporkázó kristályosszemcsés 
alakban. Aki először látja a barlangot, rend
szerint már itt annyira betelik a csodálko
zással, hogy nem is akar tovább menni. 
Pedig a barlang legszebb, az eddigieket 
sokszorosan fölülmúló szépségű része, a 
Kővirág-terem még csak ezután következik. 
Egy i l  m mély, kiszélesedő kürtőben eresz
kedünk le kötélhágcsó segítségével ebbe a 
terembe, mely egyben az egész barlang 
legnagyobb terme is. Hossza 34 m. széles
sége 27 m, magassága pedig 2— 6 m között 
váltakozik. Látjuk tehát, hogy egy csak
nem vízszintes sík mentén történt elmozdu
lással kell itt számolnunk, melynek követ
keztében létrejött hézagot a hévforrás vize 
kibővítette és átformálta oldó hatásánál 
fogva. Ez a terem az a hely, mely ezt a 
barlangot már idáig is oly nagy hírűvé tette. 
Csodálatosnál csodálatosabb pompával és 
formagazdagsággal ragyog minden mást el
nyomó szépséggel a gipsz. Több méter 
átmérőjű, ragyogó fehér, az aljtól a tetőig 
nyúló színtiszta gipsz —  cseppkő pillérek, 
gipsztörzsckből álló faalakú csoportok, a 
főkürtőnél három egymás mellett álló 8 m 
magas aragonit cseppkőoszlop, mindenfelé 
a gipsz és a kristályos aragonit ragyog, a 
falakat 20 cm vastagságban bevonó csillogó 
rétegekben. Itt egy csoport dugóhúzó- 
alakúan csavarodott gipszvesszőt, amott 
egy gyémántos fényben ragyogó sündisznó- 
formát látunk aragonitból. Minden szűz- 
fehér és ahogy a karbidlámpa fénye imbo- 
lyog, a milliárdnyi kristályfelület szivárvá- 
nyosan töri és szórja széjjel fényét. Egyik 
helyen a tetőről alányúló, aranyharangocs
kákként csengő-bongó gipszfüggönyökön 
egész kis dallamot lehet kikopogtatni. A  
kép olyan lenyűgöző, hogy a szemlélő nem 
akar hinni szemének. Mesebeli látvány 1

Visszatérve most már a barlang ke’et- 
kezési körülményeire, nyugodtan állíthat
juk, hogy a geológiai harmadidőszaki hév- 
forrásműködéseknek legszebb emlékével ál
lunk itt szemben. Egyben azonban barlan
gunk olyan új problémákat is felvet, melyek 
körül a viták még ma sem ültek el és új 
kutatásaink igyekeznek rájuk fényt deríteni.

A  barlangot a dorogi Természetbarátok 
Egyesülete kezeli nagy lelkesedéssel és buz
galommal. Annak ellenére, hogy hivatalos 
anyagi támogatást még nem kapott, saját 
erejéből, ajtóval és a mászást megkönnyítő 
vaslépcsőkkel látta el a barlangot, hogy a 
meginduló idegenforgalmat elősegítse. Ha 
pedig sikerül elérni, hogy a villanyvilágítást 
is bevezessék, reméljük, hogy sátorkőpus2tai 
kincsünkre hamarosan ráterelődik a külföld 
figyelme is.

Jakucs László
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A kémikusokban mindig megvolt az a tö- 
_ _  rekvés, hogy az anyag szerkezetét kutat- 
gassák. Ezer és ezer vegyészeti laboratóri
uma van a világnak és ezekben a kutatók 
mindenféle természetű anyagnak megismeré
sét tűzték ki célként. Vannak, akik azt 
vizsgálják, hogy ritka növényekben elő
forduló bizonyos cukorféleségnek (az 
úgynevezett glikozidok)mifé!e szer
kezetűek, vagyis hogy c vegvil
letékét alkotó szén, hidrogén 
és oxigén atomok, hogyan 
kapcsolódnak egymáshoz 
és hogyan lehet 'mester
ségesen, laboratóriumi 
üvegedényekben is elő- . 
állítani : szintetizálni
Őket. Mások a vitami- N 
nők, hormonok szer
kezetét és szintézisét 
tanulmányozzák, ismét 
mások a festékek titkát 
kutatják. De figyelem
mel kísérik a cement, az 
ásványolaj, a dohány és 
más ezer és ezer anyag 
szerkezetét is és igyekez 
nek azokat szintézissel az ele 
mekbŐI előállítani.

Ez a kutatás nem mindig ön
célú. Nemcsak arról van szó, hogy 
tudós és kiváló férfiak kíváncsiságból vagv 
tudományos becsvágyából rászánják életüket 
egyik vagy másik anyag szerkezetének fel
derítésére. A kémiának ezen a korszakán, 
amikora nagy felfedezések szinte a véletlen
hez voltak kötve, már régen túljutottunk. 
A  kémikusok nem kapirgálnak az anyagok 
között, »vak tyúk is talál szemet«, mert а

TR Ó P U S I F Á K
„M UKONNYEI“

szőlog pazarló kísérletek százai és nagyon 
sok munkatárs együttes munkája. Mindeh
hez annyi pénz kell, amennyit csak nagy 
ipari vállalatok tudnak a kutatóknak ren
delkezésre bocsátani. Azt lehet mondani, 
hogy a kémiai kutatás irányátenagy vál
lalatok szabják meg. A tisztán elméleti 

kutatás is olyan irányban folyik, hogy 
eredményei majd gyakorlati pro

blémák megoldásában legyenek 
felhasználhatók.

Ezek a nagy vállalati 
kutatólaboratóriumok ol- 
dottákmega szintetikus 

kémiának nagy felada- 
 ̂ tait, s ezek között is 

az egyik legérdekeseb
bet : a műgumi gyár
tását.

I.

*

Sokan azt gondol
nák, hogy a szintetikus 

kémiának mindössze az 
a feladata, hogy felde

rítse a szóbanforgó anyag 
szerkezetét és aztán meg

találja az útját annak, mi
képpen gyártsa azt az anyagot 

ib ....... .

kém iái kutatáshoz már nagy anyagi felszc 
’ .....................  M irelés kell, laboratórium, drága berendezés, 

újabb és újabb készülékek, költséges, Iát-

__ elemeiből. Kétség kívül a kutató
munka így indul el, de irányát csak

hamar befolyásolja a munka gazdasági célja. 
Miért vizsgálnak például egy gyógyhatású 
anyagot? Azért, mert utánozni akarják a 
hatását. És egy nagy gyógyszermolekulában 
a hatás szempontjából csak egy rész jön 
számításba. A kémikusnak tehát az lesz a 
feladata, hogy ha nem is az eredeti, de 
hasonló szerkezetű vegyületet állítson elő, 
amely azonban hatásában éppen olyan jó 
vagy még jobb, mint az eredeti.

Amikor a világ íiutomobilközlokedésének

Műgumlból készült gépkocaíabroncsok tízezrei 
egy amerikai műgumigyárban



A  műgumit adalék anyagokkal hengerek között
dolgozzák össze

megnövekedése olyan mennyiségű gumit 
igényelt, amilyent termelni már nem lehe
tett, illetve félő volt, hogy háború esetén 
a trópusi gumi ültetvényekről beszerezni nem 
lehet, hozzálátták ahhoz, hogy megkísérel
jék a műgumi előállítását.

Azt már régóta tudták, hogy a gumilénye
gében izoprénbŐI áll. Persze a gumi és az 
izoprén nem egyértelmű, nem azonos anyag, 
hiszen az izoprén egv könnyű, 37°-on forró 
folyadék és semmiféle gumitulajdonsága 
nincs. Legfeljebb annyi közös bennük, hogy 
a kémiai elemzés szerint mindkettő százalé
kos összetétele azonos, mindkettő 88% 
szén és 12 % hidrogénalkatrészből álló anyag. 
Ez arra mutat, hogy a természetes gumi 
sokezer izoprén molekula összefűzőciéséből 
áll. Különösebb meglepő ma már nincs ezen 
a megállapításon, mert számos hasonló 
szerkezetű természetben előforduló anyagot

ismerünk. így tudjuk, hogy a pamut lénye
gében a szölőcukor néven ismert vegyülettel 
van hasonló kapcsolatban ; százalékos vegyi 
összetételük azonos, és a pamutszál sokezer 
szölőcukor molekula összefűződése. Hasonló
képpen a selyem aminosavak összefűződése. 
Ezeket az anyagokat polimereknek hívják 
a kémiában és kézenfekvő az a gondolat, 
hogy ha megtaláljuk a módját az izoprén 
molekulák összetűzésének : vagyis poli- 
merizációjónak, akkor egyszersmind meg
találtuk a módját a műgumigyártásnak. S 
ez nagyjából meg is valósítható.

Ш
Közismert tény, hogy a fémből készült 

láncon, mindenféle láncszerűen jellegzetes 
tulajdonságra sok befolyással nincs dz, hogy 
a lánc vasból, bronzból vagy rézből van-e. 
Ettől csak egy tulajdonság függ : a szilárd
ság. Körülbelül hasonló a helyzet a gumi
szerű anyagoknál is. Nemcsak azok az 
anyagok gumiszerűek, amelyek polimerizált 
izoprénből vannak, hanem azokus. amelyek 
izoprénhez hasonló alapanyagokból jöttek 
létre polimerizáció útján, vagy molekulájuk 
láncszerű képződmény.

Az olvasó számára felrajzoltuk egv néhány 
ilyen vegyület kémiai képletét.

CH, =СИ — С H =  CH a butád ién
GHe= C  —C H = C H t izoprén

CH,
CH ,=C — CH=CH, klorb utad ión 

Cl
A középső az izoprénmolekula képlet. 

A C betű a szén atomokat, a H betű a- 
hidrogén atomokat jelenti. A képlet azt 
fejezi ki, hogy az atomok hogyan helyez
kednek el a molekulában. Látható, hogy 
négy szénatom közvetlenül elágazásnélkül 
kapcsolódik egymáshoz, az ötödik szén
atom elágazást ad. A butadiénben nincs 
elágazó szénatom, a klórbutadiénben az 
elágazó szénatom helyén klóratom van. 
Vagyis, ha a molekulák vázát nézzük, akkor 
a három vegyület között nem találunk lé
nyeges eltérést. A képlet kifejezi mind
három molekulának azt a lényeges tulajdon
ságát, hogy polimerizálódni képes. Ezt a 
szélső szénatomok előtt kettős vonással 
jelöltük. A polimerizációt képlettel így szo
kás feltüntetni :

CHg=CH— CH=CH,
• butád ién

—CH,—CH ~CH —CH,— 
aktivált butadién

I
Y

—CH9—CH =CH —-CH t -

CH2=CH— CH=CH, 
butadién

-CHa—CH=CH— d e 
aktivált butadién

1 : i
Y

CH,— GH= CH— CH a
pol im er i V.á It  butád ién.

CH,=CH— CH=CH, 
butadién

• I 
Y

-CH,—CH ~-CH—СН,— 
aktivált butadién

CH,— CH=CH—CH a —
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Polimerizálódní nemcsak a felrajzolt há
rom vegyület képes, hanem még egy sereg 
vegyület, többek között olyanok is, amelyek

CH3 CH, c  H ,
CH =CH , с = с н . G—GM.
CH3 CH, CH,
ízobutilén Ízobutiléni Ízobutilén

1
»
T: !CH, CH, . CH,

— C— CM — C—C H — — C— CH .
CH3 CH, CH,

aktíváit Ízobutilén molekulák
Y r YCH j CH, CH.,

---С--- CH; — c — CH, — C— CH.-
CH 3 CH, CH,

pofim erizált ízobutilén

III.
A műgu migyár tó s problémája tehát lénye

gében két részre bomlik : Először elő kell 
állítani olyan alapanyagot, amely alkalmas 
a polimerizációra. Másodszor gondoskodni 
kell arról, hogy ezeket az alapanyagokat 
valóban mögumivá polimerizáljuk. Vagyis 
olyan anyagokká, amelyek hatásukban meg
közelítik a gumit. Mindkét feladat önmagá
ban is elég nehéz volt, de egymástól függet
lenül is több helyen megoldhatók. Német
országban acetilénből indultak к i és azt négy 
ütemben alakították át butadiénné. A Szov
jetunióban szeszből indultak ki és mind- 
ezideig előttünk ismeretlen módon cgy- 
ütemben alakították át butadiénné. Ame
rikában butántartalmú földgázt használtak 
fel butádién előállítására. Egyik helyen 
sem tiszta butadiént dolgoztak feïimûgumivà, 
hanem stirolt vagy stirolhoz hasonló más 
anyagokkal együtt polimerizálták elég nagy 
hőmérsékleten és nyomáson. A német gyárt
mányokat Buna, a szovjet műgumit szoo- 
prén, az amerikai árut neoprén néven hozták 
forgalom ba.

Tévedés volna azt hinni, hogy ez az 
iparág most a háború végeztével megszűnik 
és a gumigyárak visszatérnek a száraz gu
mihoz, a gumitejhez,a latcxhez,miiit egyet
len nyersanyaghoz.’ Itt is az történt, mint 
egy egész sereg más esetben : a szintetikus 
anyagok minőségben felülmúlják a »valódi.- 
anyagokat. Tudjuk például, hogy a repülő
gépekben kizárólag szintetikus benzint hasz
nálnak, a műselymek felülmúlják a valódi 

V  ̂í * A műgumi is számos tulajdon
ságában : kopási ellenállásban, benzinben, 
olajokban való oldhatatlanság tekintetében 
felülmúlja a »valódi* gumit.

A közeljövőben a gumitechnikusoknak 
módjuk lesz arra. hogy egy bizonyos célra 
legmegfelelőbb gümi-műgiímike ver éket ál
lítsanak elő. A gumiiparnak termékei csak 
hasonlítani fognak a háború előtti ter
mékekhez, igen nagy részük műgumiból 
vagy természetes gumi ös műgumi keve
rékéből sokkal megfelelőbb és tartósabb. 
időállóbb minőségben fog készülni. Egészen 
új feldalok is varnak à gumiiparra. Ig\

csak egy helyen aktiválódnak. így például 
felírjuk az ízobutilén és a stirol polimeri
zál’ i óját r

C H = C H 3 C H = C H . C H =C H
C J L C«H* C*H,

StirolI stirol stirol1
+ Y 1

—CH -C H S— — CH— CH-— —CH— CH
C Jl, C.H, C.H,

aktivált stirol molekulákt • ! 1
Ÿ 1 Y

— о н — с и  с и — m s —  с и — с н а—
CeWs С .И * C 4H 5

polimerizált stirol

például a nagy magasságban közlekedő repüld 
gépek számára —60°-on is rugalmas gumit 
kell készíteni. Ez csak új utakon lehetsé
ges, a szilikonanyagok felhasználásával.
Erről egyik legközelebbi számunkban fogunk 
írni.

IV .
Láthatjuk tehát, hogy a műgumi nem 

véletlenül született meg. A technikai és 
gazdasági fejlődés során szükségessé vált 
minőségi és mennyiségi szempontból, hogy 
megcsinálják. És mindenütt ahol meg volt 
rá az anyagi lehetőség, mindenütt, ahol az 
objektív tudományos és technikai feltételek 
biztosítva voltak : a tudósok és techniku
sok megoldották a múgumi gyártását. Ez 
nemcsak a múgumival van így. Az élet 
és tudomány kapcsolata nagyon szoros. Az 
élet veti fel a tudomány számára a problé
mákat, s a tudomány haladása teszi lehetővé 
azt, hogy többet és jobbat termeljünk.

A  munkás a fűtött fémhengerre tf.padó anyagot 
—  amelybe már bedolgozták a bgkülönLózőbb 
töltő anyagokat —  késsel felaprózza, hogy a 
henger újra ós újra teljesen ágyneművé dolgozza

össze



F o 'y  ta tá s  a  203. o ld a lró l.

Róla igazán elmondhatjuk Jókaink sza
vaival, a nagy szellem nem azért nagy, 
mert az akar lenni, hanem azért, mert 
nem tud kicsiny maradni !

K I  A  JÓ  M É R N Ö K ?

N ag y ember is téved. Bár kétségtelen, 
h ogy m ég ezekben is megmutatkozik a 
nagyság. A z t mondják, nem szerette a 
táncot. A  csendes munka embere volt, 
aki megvetette a céltalan mozgásnak ezt 
a túlhajtott formáját. Nem  tartotta mér
nökhöz illőnek. Hagyom ány szerint egy
szer vizsgáztatott és a tanítvány bizony 
nem sokat tudott. Egyszercsak a hallgató 
felé fordul és megkérdi tőle : tud ön 
táncolni? A  hallgató azt hitte, valami tán
cosra van szüksége professzorának leá
nyai szórakoztatásához, tehát boldog 
igennel válaszolt : hogyne professzor úr. 
M ire Bánki egykedvűen állapította m eg : 
hát azért nem jó mérnök.

Szép élete volt. Sok kitüntetés és elis
merés éri. Családja és tanítványai sze
retik, a tudósok becsülik és elismerik. 
Aránylag korán, 63 éves korában halt 
meg 1922-b en . Jó  érzéssel távozhatott, 
mert alkotásaival az emberiség ügyét 
előbbre vitte. Dr. Koctkds Gyula

A BALKEZESSÉGRŐL
Hány stftilő panaszolja, hogy bármilyen 

szigorúan és következet esen szoktatja gyer
mekét a jobbkéz használatára, mindunta
lan azon kapja rajt, hogy megint csak a 
ballal dobált vagy faragott, s a kanalat 
is balkezébe fogta.

Ez a panasz magában is azt bizonyítja, 
hogy az illető szülő nincs tisztában a bal
kezesség lényegével. És nem tudja azt, 
amit a tudomány már néhány évtizeddel 
ezelőtt megállapított, hogy a balkezesség 
nem egyszerű »rossz szokás«, —  mint ezt 
általában még ma is sokan hiszik, — hanem 
veleszületett sajátság, illetőleg szervezeti 
adottság. -

Ma már nem kétséges, hogy a balkezesség 
az agyberendezésben gyökerezik. Erről ezút
tal röviden csak annyit, hogy míg a jobb
kezes ember agyában a beszéd központja 
(Вгоса-féle mező) a baloldali homlokcsont 
mögött foglal helyet, addig a balogok beszéd
központja a jobb oldalon vaií.

Úgy hisszük, értelmes szülőknek elég 
ennyit mondanunk, mert ebből is megértik, 
milyen helytelenül fogják fel azok, akik 
erőszakosan kényszerítik balog gyermeküket 
balkezük elhanyagolására. Hiszen ez nem 
egyszer oka lett á gyermek dadogásának 
vagy egyéb félszegségének.

Bányász-növények
9 \ • • ».

Érckuíaló bányászok körében régóta 
ismeretes az úgynevezett cinkibolya 
( V i o l a  c a l am i n à r  i a ) t amely 
valóban elárulja a talaj cink-tartalmát, 
s igy valamely cinkérc-telér kibúvásá- 

• nak helyét jelzi. Üjabban azonban 
kiderült, hogy a cinkibolya nem az 
egyedüli bányász-növény.

Természetvizsgálók megf igyelték, hogy 
az Egyesült Államok északi vidékén 
ahol ólomtartalmú, telérek bújnak ki 
a fölszinre, egy akácféle bokor a jelleg
zetes érc-jelző. Észak-Ausztráliában 
pedig azt tapasztaltáky hogy egy szekfü- 
féle megbízhatóan jelzi a rézérceket.

Ezzel szemben a transváli platina- 
és gyémántmezőket az jellemzi, hogy 
teljesen kopárak. Igazy hogy a  kopár- 
ság maga Dél-Afrikában nem ritka 
dolog, s így mégse tanácsos minden siva
tag-helyen —  platina-bányászat lehe
tőségére számítani.

/  i  .  'A  * • .  * •

Elárulja-e a szarvasbika korát 
az agancsa

A köztudatban általánosan elterjedt a 
felfogás, hogy a szarvasbika születési anya
könyvi kivonatát — fejdíszén hordja. Vagyis 
más szóval : csak a fej dísz ágainak számát 
kell megfigyelnünk, s máris megtudjuk, 
milyen idős az állat.

Máig már nagyon sok bizonyító adatunk 
van arra, hogy az agancs csak nagyon pon
tatlanul, vagyis csak hozzávetőlegesen jelzi 
a bika korát. Egy tudós erdész, aki egész 
kötetet írt a szarvasagancs fejlődésének 
minden mozzanatáról, megállapította, hogy 
az agancs méretei, valamint ágainak száma 
az állat életkorán kívül izomerejétől, fajtá
jától és környezetétől, azaz életviszonyai
nak kedvezőbb, vagy mostohább mivoltá
tól is függ. Ha silány a táplálék, vagy az 
állat már alapjában gyöngébb szervezetű, 
az agancs is hitványabb lesz. Nem ritka 
eset, hogy az egyik évben már 14 ágat 
fölrakott bika a következő évben »vissza
rak«, és csupán 12, esetleg még kevesebb 
korának megfelelő fejlesztési fokot és két, 
ágat növeszt. Viszont az is előfordul, hogy 
erős szervezetű bika agancsa megelőzi a 
három, sőt négy fokozatot is átugrik.

Mindebbőlmegtanuihatj uk, hogy az agancs 
ágainak számát csak általános tájékoztató
nak szabad tekintenünk, annál is inkább, 
mert hiszen bizonyos kort (18—20 évet) 
elérve, a legtöbb bika nem hogy szaporí
taná, hanem évről-évre csökkenti fej díszé
nek ágait.



A  legészakibb orosz vidéken Is 
fries zöídfőzelék kerül a 
szovjet polgár asztalára

Szibéria déli részén, Altáj előhegysé
geiben fekszik O jrát-Tura, Ojrát auto
nóm terület fővárosa. M ichail Lisza
venko, á híres orosz tudósnak, M icsu
rinnak tanítványa, ebben a városban ala
pította 19 33-b an  az első gyümölcsker
tészeti kísérleti állomást, m ely m a is 
a legnagyszerűbbek egyike egész Szibé
riában. '

Altáj vidéke —  amint azt a térképen 
láthatjuk —  a nagy Ázsia kellős közepén 
fekszik, távol a tengerektől, az Altáj, 
Panin és Chin-gan hegylánc északi lábá
nál. E  vidék földrétegeződésének, ég
hajlatváltozásának, a szerves élet fejlő
désének története egyelőre még nem 
eléggé ismert, ezért nem is igen tudjuk 
megmagyarázni, hogy a hasonló éghajlat 
mellett más vidékeken elterjedt növény
fajták itt miért nem teremnek meg.

A  kísérleti állomás különleges labo
ratóriumhoz hasonlítható. A  föld min
den részéről, egymástól sokezer kilo
m éter távolságra eső területekről össze
gyűjtötték a legkülönfélébb növényeket 
s ezekből itt, ezen a szülők és elődök 
előtt ismeretlen területen, új növény
fajtákat termelnek ki.

Szibériában a zord éghajlat miatt

lehetetlennek tartottak a gyümölcster
melést. Akárm ilyen fajta nem is terem  
itt meg, csak az, amelyik jól bírja a 
hideget. Ezek is satnyák, nincs meg a 
kellő zamatuk. Tehát mesterségesen kel
lett kitermeszteni új, az adott kedvezőt
len viszonyok között is jóltermő fajtákat. 
M ichail Liszavenko hosszas kísérlete
zés után arra a következtetésre jutott, 
hogy új fajták kitermesztésénél M icsu
rin elve szerint kell eljárnia. Olyan 
szülőpárokat keresztezett, amelyeknek 
származási helye lehetőleg távoleső és 
különböző volt attól a helytől és yiszo- 
nyoktól, amelyek között az utódok ne
velkednek. Ilymódon a kereszteződések
ben sem az egyik, sem a másik szülő 
sajátossága nem kerül túlsúlyba s az 
utódok könnyen alkalmazkodnak új élet- 
körülményeikhez. Pl. az új fajtájú  
„U szp je ch “  és a „ 2 - 3 5 - 1 5 3 “  almák 
kitűnően bírják Altájban a telet és mind 
nagyságban, mind minőségben felül
múlják a Szibériában ismert összes alma
fajtákat. Ezeket az új fajtákat Liszavenko 
termelte ki : keresztezte a legjobb minő
ségű —  már kereszteződésből származó 
—  szibériai almákat a legjobb, legérté
kesebb déli fajtákkal.
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A  kitűnő minőségű amerikai és euró
pai szamócafajták sem bírták a nehéz 
éghajlati viszonyokat és elpusztultak a 
szibériai kertekben. D e eredménytelen 
maradt az a kísérlet is, hogy a hegyekben 
bőven termő vadszamócát kertekbe ültes
sék át. Ugyanis a vadszamóca gyüm öl
cse —  mint minden vadon termő nö
vényé —  nem egyszerre érik be, az érett 
gyüm ölcs lehullik a bokorról s ezzel a 
termés nagy része elvész. Liszavenko 
tehát a szibériai vadszamócát a legjobb 
európai fajtákkal keresztezi —  hosszas 
kísérletezés után teljes sikerrel. íg y  fel
használja a vadszamóca értékes sajátos
ságait, termékenységét, fagyállóképessé
gét —  de megakádályozza a beérett 
gyüm ölcs eihullatását.

A  kísérleti állomás m integy 850 hek
tárnyi területen működik. Virágok, gyü 
mölcsfák, dísznövények —  összesen 1600  
féle növény található itt. 4 3 1  almafajta, 
3 7  körte, 2 2  szilva, 49 szőlő, 10 4  ribiszke, 
94 egres, 60 málna és szeder fajta, 47  
földieper, sok m eggy és m ég egyéb gyü
mölcsfajta nő itt és mindenik bő termést 
hoz. A z  állomásnak gazdag vadgyüm ölcs- 
fa  gyűjtem énye is van. A  dísznövényeket 
600 fajta képviseli, közöttük 208 hosszú
életű fűnem ű, 12 0  rózsafajta, 6 5  gla- 
diolusz, 203 távolkeleti, európai és ame
rikai cserjés növény, 74  altáji vadvirág 
fajta.

A z  állomás legfontosabb munkája a 
kiválasztás (szelekció). E  mellett beha
tóan foglalkoznak agrártechnikával is, 
hiszen ezen a különös éghajlatú területen 
nem minden általánosan elfogadott és 
ismert módszert lehet sikerrel alkalmazni. 
Innen várnak a gazdák útmutatást, irá
nyítást az ültetés módszere, a talajgondo
zás, a fa gy  ellen való aktív és passzív 
harc kérdésében.

M ic h a il L isz a v e n k o  és a kísérleti 
állomás érdeme, hogy ma már az 
Altájvidék városaiban, falvaiban, min
denfelé sok a gyümölcsöskert. A  zord 
éghajlat ellenére sokszor gazdagabb itt 
a termés, mint Oroszország központi 
övezetében.

ÉPÍTSÜK MEG A „WL-M 1*
c s ó k a «  g u m im o t o r o s
REPÜLŐGÉPET

Ал Ülőt e> ’i ud. a húsvéti pihenő alkalmából 
az alábbi kis szórakoztató gyakorlattal lepi meg 
a repülés barátait :

A Csóka elkészítése még kezdőknek is könnyű, 
aránylag kevés anyagot igényel és mégis meg
lepően jó  repülő tulajdonságokkal rendelkezik.

A sz?irny. A repülőgépek legfontosabb része 
a szárny, ezért igyekeznünk kell ezt a lehető 
legpontosabban elkészíteni. Legelőször 1 mm-es 
réteges lemezből kivágjuk a s/.árnyszelvényeket 
(f. anra) számszerint 11-ct. Különösen a kerület 
mentén és a lécek helyein igyekezzünk pontosan 
a mintához Igazodni. A belső kivágás csak a 
könnyítést szolgálja, ezt esetleg megfelelő át
mérőjű fúrókkal is kivehetjük. A kivágott szel
vényeket összefogjuk és egyformára csiszoljuk. 
Ezután elkészítjük a szárny léceit, elsősorban 
a főtartót. Amint a szárnyszelvényeken látjuk, 
n szelvények első harmadában egy élérc állított 
2 x 0  mm-es fenyőléc megy végig a szárnyon. 
Erre épül fel a szárny, ez a főtartó. A főtartót 
középen elvágva két részből kell készítenünk, 
mert amint az »A« ábrán látjuk, a két szárnyvég 
55—55 mm-rcl fel van emelve. Ezt úgy mond
juk, hogy a szárnyak *V»-be állítottak. Az össze
illesztést úgy végezzük, hogy a főtartó-végeket 
két ragasztóval jól bekent, réteges lemez közé 
szorítjuk és így hagyjuk megszáradni (a. ábra). 
A 2 X 2-es orrlécet és a 2 x  4-cs éllécet meg- 
nedvesitve láng fölött könnyen meghajlíthatjuk. 
Ezután összeépítjük a szárnyat. A főtartóra 
középről 50—50 mm-re felrakjuk a szárny
bordákat, majd beragasztjuk az orrlécct (2 x 2) 
és az éllécet (2 x 1). A szárnyvégeket 2 x 2-es 
léccel, bambusz, vagy tavinádból hasított 
csíkkal kerekítjük le. A hajlítási ugyancsak 
nedvesen gyertyaláng fölött végezzük. A kész 
szárny hossza (fesztávolsága) 600 mm, a szel
vény hossza (szárnymélysége) 90 mm. A szárny 
felülete közelítőleg 600 x 90 54.000 mm*, 
vagyis 5.4 dm8.. A szárny mélysége (90 mm) 
közelítőleg hatszor van meg a fesztávolságban 
(600 mm), ezt úgy mondjuk, hogy a szárny 
oldalviszonya 1 : 6. Rcpülőmodeleknél az oldal
viszony 1 : 6—1 :10 körül szokott lenni.

A törzs. Legelőször a törzsbordákat rajzoljuk 
fel teljes nagyságban a megfelelő vastagságú 
réteges lemezre. (Az ábra nem léptékhelyes !) 
Az 1-es számú borát 2 mm-es, a többit 1 mm-es 
lemezből készítjük. Itt a bordák belső részeit is 
pontosan vágjuk ki és csiszoljuk le, hogy а 
réteges lemez szálai ne sértsék meg a törzsben 
végighúzódó gumimotort. Azután egy sima 
deszkalapra felrajzoljuk a törzs felülnézetét 
kijelölve a bordák helyeit. Az 1-es számú borda 
megfelelő helyeire bekötözzük a három 3 x 3-as 
törzsgorinc-lé'cet. majd fordított helyzetben a 
deszkára fektetjük. A kút felső törzslécot most 
pontosan ráillesztjük a felülnézeti rajzra és 
mellészűrt rajzszögekkel ráerősítjük a deszka
lapra. így már könnyen berakhatjuk a bordákat 
és beragasztjuk a felüllévő alsó törzslécet is. 
Végül a 2 X 2-es keresztléceket ralijuk be. Ezek 
védik a törzset az elcsavarodástól a gumimotor 
működése közben.

Amíg a törzs szárad, elkészítjük az orrdugot 
és a végdugót az ábrák szerint (b. és c. ábra) 
megfelelő nagyságú parafadugóból vagy balsa
fából.

A légcsavartengelv és a hátsó gumikampó 
1 mm átmérőjű acéldrótból készül. (Ajánlatos a 
kampókra szelcpgumit húzni, hogy* ne sértsék 
meg a guminyalábot.) Sem az orrdugót, sem a 
végdugót nem kell a törzsbe ragasztani, ezckel
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a guminyaláb húzóereje tartja a törzshöz. Az 
orrdugó fúrásánál ügyeljünk, mert a légcsavar
nak néhány fokot lefelé kell húznia.

Iránysikok. Az iránysikok 2 mm-es réteges 
lemezből készülnek. Nagyon fontos, hogy ügyel
jünk a réteges lemez szálirányára. A vízszintes 
és függőleges iránysík összeillesztését elvé
gezve (e. ábra) enyves cémakötésscl rákötjük 
a törzsre. Az iránysikok vagy másnéven csilla- 
pítósikok feladata a szárnyon keletkező nyoma
tékok csillapítása. Ezt a kérdést legjobban úgy 
értjük meg, ha majd a teljesen elkészült szárnyat 
egymagában előrefelé eldobjuk. Azt fogjuk 
tapasztalni, hogy a szárny hátrafelé pörögve 
esik lefelé. A szárny súlypontja ugyanis kb. á 
szelvényhosszúság felében van, (nálunk az orr
léctől 40—45 mm-rel hátrafelé) a felhajtóerők 
összessége, vagyis eredője pedig ennél előbbre 
kb. a szelvényhosszúság első harmadában kelet
kezik. Nálunk az orrléctől 25—30 mm-ro.) Ezt 
a két erőt, illetve ezek forgatónyomatékát egyen
líti ki a csillapítósík. Repülőgépmodelleknél a 
szükséges vízszintes csillapítófelület nagysága 
a szárnyfelület »/,-a és V«-e között van (nálunk 
a csillapítófelület kb. 1Í3 dm*).

Futómű. A  futómű szára 1 mm-es acéldrót 
Egy-egy futóraűszár a felső törzsgerlnctől szá
mítva 155 mm hosszú. A bekötést a mellékelt 
ábra szerint enyves cérnával végezzük (d. ábra). 
A 30 mm átmérőjű kerekek 2 mm-es réteges 
lemezből készülnek. A törzs végéhez közel egy 
kis meghaj litott csúszólécet kötözünk az alsó 
törzslécre (»B« ábra).

Légcsavar. A légcsavarnak igen fontos szerepe 
van a repülőgépnél, mert a légcsavar elkészíté
sétől függ, hogy miként tudjuk hasznosítani a 
rendelkezésünkre álló vontatóteljcsítményt. A 
légcsavar készítésénél először pontosan kivág
juk a megfelelő nagyságú hárs- vagy más hasonló 
szívós de könnyű fajsúlyú fából a légcsavar 
felülnézeti formáját (g. ábra). Az oldalnézeti 
formát (h. ábra) is kidolgozzuk és így rendelke
zésünkre áll a faragásra kész légosavarforma. 
Most már csak arra kell ügyelnünk, hogy az 
egyes lapátokat megfelelő vékonyra dolgozzuk 
ld. Ha gondosan ügyelünk, hogy a légcsavar
forma éleibe sehol bele ne faragjunk, akkor szép 
egyenletesen elcsavart légcsavart kapunk.

Motor. A légcsavar hajtására 450 mm hosszú, 
20 szál 1 mm-es gumiból álló nyalábot készí
tünk. Ajánlatos a nyalábot időnkint glicerinnel 
bekenni, mert így a tartósságát és teljesítményét 
jelentősen megnövelhetjük.

Borítás. A borítást egész vékony pausz- vagy 
jobbminőségű selyempapírral végezzük. A  szár
nyat négyrészben borítjuk, külön a középtől 
jobbra és balra lévő oldal alsó és felsó felét. 
Mindig előbb csak a bordákhoz ragasztjuk a

mindia csak »keretre« borítunk, vagyis a törzs
nél például csak a gerinclécekhez és az első 
meg az utolsó bordához ragasztjuk hozzá a 
papírt, a többi bordához nem. A vízszintes 
iránysíkot csak felül, a függőlegest pedig mind
két oldalon beborítjuk. Borítás után a törzset 
és a szárnyat benedvesítjuk, hogy a papír töké
letesen megfeszüljön rajtuk. A szárnyat aján
latos két felrészben feszíteni és feszülő oldalt 
síma lapra lerajzszögezni, nehogy elcsavarod
jon. Az iránvsikokat feszíteni ennél a megoldás
nál nem szabad, mert a réteges lemez elcsava
rodik !

Most néhány utasítást az összeállításra vona- 
kozóan. A szárnyíötartó alá parafából a közép
től jobbra és balra egy-egy kis éket teszünk, 
hogy a szárny ne billegjen a törzsön. A szárnyat 
néhány szál gumival kötjük fel a törzsre. A kész 
gépbe befűzzük a motort, mégpedig úgy, hogy 
egy kampósvégű drótot átdugunk a törzsön, 
erre ráakasztjuk az elkészített guminyaláb egyik 
végét és így azt áthúzva a törzsön, könnyen 
heleakaszthatjuk a kampókba.

A teljesen elkészített gép kb. 8 dkg súlyú lesz, 
ha pontosan megtartjuk az építési előírásokat. 
Ez a gép repülősúlya. Ennek a segítségével most 
már meghatározhatjuk a gépünk egy másik 
jellemző adatát, a felületi terhelést. Ha a gép 
9úlyát (80 g) elosztjuk a szárnyfelület fentebb 
kiszámított értékével (5.4 dm1) azt tapasztaljuk, 
hogy a szárnyfelület minden né’gyzetdeciméter- 
jére 15 g súly jut, vagyis gépünk felületi terhe
lése 15 g/dm* közelítőleg. Repülőgépmodéllék
nél a felületi terhelés értéke 10—15 g/dm1 közt 
változik.

Bercpllés. A súlypontnak kb. a szárnyfőtartó 
alatt kell lennie, tehát a szárnyat addig állít- 
gatjuk, amíg a főtartó a gép súlypontja fölé 
nem kerül. Ezután a földre helyezve, a farok- 
résznél gyengén meglökjük a gépet, ha símán 
elválik a földtől és utána újra simán leszáll, 
akkor már vállmagasságból is megpróbálhatjuk 
gyengén lefelé dobva a motor nélküli siklatást. 
1 m magasról kb. 6—7 m távolságra kell sikiania, 
így gépünk siklószáma : 1 : 6, 1 : 7. Ha így. 
kézből indítva szép, nyugodt siklásokat végez, 
akkor húzhatunk a gumimotorra kb. 50-et 
Evvel a felhúzással egyenletes emelkedés után 
nyugodt siklásba kell átmennie a motor lejárása
kor. Ha a repülés kifogástalan, fokozatosan 
felmehetünk 200—250 felhúzás! számig. Amennyi
ben a gép motoros repülésnél felágaskodik, leg
először megvizsgáljuk újra a siklást, ha hiba 
van, a szárny előre, illetve hátratolásával 
igyekszünk a legjobb .siklószöget elérni. A helyes 
siklást így beállítva gépünknél még mindig túl- 
húzódást tapasztalunk, ha a légcsavartenge
lyünknek nem adtunk elég lefeléhúzási szöget. 
Ezen úgy segíthetünk, hogy az orrdugó és az 
1. sz. borda közé kis alátétet ragasztunk.

Ha a gép kézből szépen repül, telj es felhúzással 
a földre helyezhetjük, ahonnan felszáiva igen 
szép repülésekkel fog gyönyörködtetni bennünket.

A n y a g j c g y z é k
2 m 3 x 3
1 » 2 x 62 „ 2 x 21 „ 2 x 4
4 dmi 1
4 .. 2
400 mm 1

mm-es fenyöléc
ff 99

„  réteges lemez 
acéídrót ”

ragasztónak hidegenyvet vagy acetonos ragasz
tót (Triofixet) használjunk.

30 X 30 X 200 mm-es hárstömb, 
kb. 9—10 m 1 mm-es gumiszál, 
boritópapír, cérna,
1 drb gyöngyszem. Winkler László




