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K É R D E Z Z  —
Sánttm Béla budapesti olvasónk kér

dezi: Hogyan kerültek magyarok Buk©* 
rima földjére ? Kiket штежОак csángók
nak f

Jakabtíy Imre muzeológus válaszol:

A  bukovinai székely-magyarok rövid 
története : 1761- ben Mária-Terézia. határ
őrséget kívánt szervezni a Székelyföld ön* 
elrendelte hát a férfiak összeírását. Ez 
eLlen a szabad székelyek tiltakoztak, 
s gyűlést tartottak a Csík megyei Madé- 
/'alván- A császári katonaság szétkergette 
a gyűlést. A  tömegmészárlásban több 
százan elpusztultak. A  „mádéfalvi vészé 
delem"’-bői megmenekültek egy része 
a Kárpátokon túlra, Afoldvába bujdosott. 
Húsz évig éltek Moldvában sanyarú kö- 
rülmények között, faluszéleken tengődve. 
Amikor Bukovina osztrák tartomány 
lett, az ott nagyobb földbirtokhoz jutott 
Hadik A ndrás tábornok több községbe 
letelepítette őket. megalakult
Hadikfakxi? majd sóira a többi székely 
község (  András falva, Istenségük Fogadj- 
isten, József falva ). A  bukovinai székelyek 
száma ekkor kb. 3000 volt. Az 1880-as 
években mozgalom indult az időközben 
megszaporodott székelynek hazahozata
lára. 1883-ban bukovinaiakkal telepí
tették be Torontói megye déli részén 
H ertelend у j alvót és Székely levét, majd 
később az Arad megyei Gyúrókra és 
Déva városába is eljutott néhány száz 
„csángó” . 1941—42-ben végre szerve
zetten és teljesen elköltöztették őket 
Bukovinából. Ekkor mintegy 13 000 szé
kely került szerb telepesek helyére, a 
Bácskába- Ott csak két évig tartózkod
hattak, mert a Bácska ismét jugoszláv 
uralom alá került. A  menekülő székelyek 
1944— 45-ben Baranya és Tolná megyei 
községekben, kiköltözött svábok helyén 
találtak végleges otthonra.

F E L E L E K
A bukovinai székelyeket csángóknak 

is szokták nevezni. A  név a csatangolást, 
kóborlást jelentő „csángolás”  szóból szár
mazik . amelyet a székelyek a Moldvába 
már évszázadokkal régebben „kicsán- 
gált”  székelyek gúnyneveként használ
nák. Ä  moldvai csángók már а х ш . 
században megtalálhatók a Kárpátokon 
túli vidéken. Azóta kisebb-nagyobb csán
gó kirajzások történtek Moldvába, ahol 
ma is sokan élnek. Számuk azonban 
egyre fogy : fokozatosan beolvadnak a 
románok közé. Mai Számuk 20— 30 ezerre 
tehető,

ШЬЬ olvasónk kérdezi: Mi a szivár
vány f

Kérdezz-fel elek rovatunk válaszol :
A Nap fénye az esőfelhők egyes kis 

vizcseppecskéin megtörik és teljesen v is 
szaverődik. Csak akkor keletkezhet szi
várvány, lm az esőfelhőt is, a Napot is 
41°-nál kisebb szög alatt látjuk. Egy 
halványabb mellékszivárvány is létre
jöhet a fény kétszeres teljes visszaverő
désével. A  színek sorrendje a szivárvány
ban (a Nap spektrumának színei) : kívül
ről befelé piras-nanmcs-sárga-zöld-kék- 
indigó-ibolya. A mól lékszivárványban 
fordított a sorrend.

ШШ olvasónk kérdezi : Melyik a leg
nagyobb háromjegyű szám Î

Kérdezz-fcletak rovatunk Tálaszol :

9* 0
9 másképpen !Г azt jelenti, hogy 9-cl 
fel kell emelni a 387 420 389-ik hat
ványra. Ha ezt a számot le akarnánk 
írni, 369 millió számjegyre lenne szüksé
günk. Ha öt számjegy leírásához 3 cm 
hosszú sorra van szükség, akkor ennek 
a számnak a leírásához 2214 kilométer 
bosszú papírszalag kellene,

CÍM KÉFŰN&  i Ежу p oh á r r í*
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Főszerkesztő: Csűrös Zoltán. Felelős szerkesztő: Kocsis Ferenc. A  szerkesztő bizottság tagjai : 
Ákos Károly. Haras*tv Árpád. Jantskv Béla. Kulin György, Makkal László, Malán Mihály,Ákos Károly, Haraszty Árpád, Jantsky Béla, Kulin György, 
Ml hali к Sándor, öveges József, 3, Szabó Ferenc, Тяад! Harald, r
András, Vécsey Zoltán, Zách Alfréd. Kiadja: 
Vállalat, Budapest, V IIL , Rródy Sándor utcí

Tarján Hez&ó, Tasnudt Kubacska 
a Gondolat Könyv-, Lapkiadó és Terjesztő 

ca 16. Felelős kiadó: a Gondolat Kiadó igar- 
16. Telefon: 314—715, 315— 198. Ti 

vidéken a helyi hírlapterjesztéssel foglalkozó 
ivatalok. Külföldön terjeszti a „Kultúra”  Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, 

da pest, V I-, Népköztársaság útja 21, és külföldi képviseletei. Kéziratokat пега érzünk meg*

IIL , Rródy
Budapest, V I., Ш тат u. 

udapcsteii a Posta Központi ffirlap Iroda, 
p o e Ü É *

B u d á n

f i tója. Szerkesztőség Budapest, V I.,
i

5575 —  .Egyetemi Nyomda mélynyomása, Budapest. F.v.: Janka Gyula. Megjelent 160 ÜOO példány

XDL É m  1*. WlAW TUDOMÁNY
A TÁRSADALOM- ÉS TERMfcSZETTLDOMÁ XYI ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA

A TARTALOMBÓL:
Bâlcescu, a román—magyar barátság úttörője —  Meghosszabbítható-e az ember 
élete? — A Bölcsek Köve a mai kémiában — Budapest ivóvize — A holHen- 
geri tekercsek — M iért kevesebb némely tavaszon a visszatérő madárf — Korunk

hússertése, a bacon —  A Tudomány Világa

BALCESCU,
A ROMÁN—MAGYAK BARÁTSÁG ÚTTÖRŐJE

A z  1848-as márciusi események az ország nemzetiségeit, köztük a románokat 
"  is megmozgatták. A  magyarországi románok általában a forradalom olda

lán foglaltak állást, ahogyan ezt szószólójuk, Drágos János, a későbbi bihari képvi
selő kifejezte : ,,A  romén ntseio Kifejezte : ,,л  roman nemzet a magyar nemzetnek, természetes frigyese. iLgyiK 
vezetőjüket, Eftimie M urgut -— Táncsicshoz hasonlóan —  április 8-án a pesti nép 
szabadította ki börtönéből. A z erdélyi román parasztok is remélték, hogy meg
szabadulnak a jobbágysorból. Miként a magyar jobbágyok, ök is megtagadták a 
robotot, s visszafoglalták jogtalanul elvett földjeiket. Az erdélyi román értelmiségiek 
egy része is egyet értett a követelésekkel, s a nemzetiségi jogok biztosítását (a román 
anyanyelv használatát, a polgári szabadságjogokat) remélték a forradalomtól. Nem 
így azonban az erdélyi román vezetők egy másik csoportja, Saguna püspökkel az 
élen! Ezek a bécsi udvarnak bókoltak, s a „rebellis magyarok” -at ócsárolva remél
ték, hogy habsburgpárti hűségnyilatkozatokkal többet érnek el a románság számára. 
Ezért az erdélyi román parasztság megmozdulását a Habsburgok szolgálatába igye 
kertek átjátszani. Tevékenységük közrejátszott abban, hogy a kezdeti forró eervütt 
érző várakozást olyan elhidegülés váltotta fel, amely csakhamar gyűlölk 
csapott át. A  tragikus hangulatváltozásnak egyéb okai is voltak. A  reakci
arisztokráciának a földkérdésben tanúsított önző i tartása s a

ciós erdélyi 
kormánymagat

habozó és késlekedő nemzetiségi politikája nem számolt az erdélyi 
négy ötödét kit-evö jobbágyság föld éhségével. A  bécsi udvar tevékenysége ezért 
az említett körülményeket a maga számára tudta hasznosítani. Mindezeknek egyaránt 
szerepük volt abban, bogy a kezdeti rokonszenv ellenére az erdélyi románok eltá
volodtak a magyar forradalomtól, és szeptemberben már a bécsi reakció kitárt karjai 
kőzó hullottak. A  magyarok és a románok Erdélyben végzetes testvérharcba keve
redtek. Az erdélyi románok szeptember 16— 25-i halázsfalvi gyűlése az osztrák reak
cióval való szövetség mellett foglalt állást. Kihirdette a románok felkelését a magyar 
forradalom ellen, s október 2-án a gyűlés vezető szerve, a Komán Kamiié szövetséget 
kötött az osztrák katonai főparancsnoksággal.

A mikor az el vak ult sag felhői eltakarták a népek tavaszának napját, s a kicsiny- 
л  hitűek szívében megdermedt a vér, akadt román ember, aki leírta e 

sorokat : „ Most az a tennivaló, hogy mindenképpen kibékítsük a románokat a ma
gyarokkal. . mert „ha Magyarország elbukik, akkor mi mindenestül és hosszú időre 
elbukunk * * *”



'Ж

Azt a férfit, aki ilyen világosan felismerte a magyar s a román nép egymásra- 
utaltságát, mondván, hogy magyarnak és a románnak. . . и^усшагоя zászló alatt
kell karcolniuk. . • a sauőödid«? védelméért55 —  Bálcescu (Balcseszku) jBftfc&fcnak hív
ták. 1879. Il-é n  Bukarestben látta meg a napvilágot. Mint a nemzeti felvilá
gosodás iskolájának, a Szent Száva Kollégiumnak a növendéke, hamarosan meg
ismerkedett hazája közállapotaival. Hazája, Havaselve (a mai Romániának a Kárpá
tokkal és a Dunával határolt része) ekkor —  a másik román fejedelemséghez, Mold
vához hasonlóan —  az 1829. szeptember 14-én kötött drinápolyi szerződés értelmében 
a cári Oroszország protektorátusa, védnöksége alá tartozó terület volt. A  protek
torátus idején bevezetett szervezeti szabályzat, amely az állami életet szabályozta, 
néhány reformintézkedése ellenére a földbirtokosoknak, vagyis a nagybojárságnak 

érdekeit szolgálta, A  feudális Törökország pedig, amelynek havaselvei pozícióit 
béke gyöngítette, csak az alkalomra várt , bogy a román fej ede- 

et újra korlátlanul elnyomhassa. Látva a két kalapács között az üllő sze
repét betöltő hazájának ínséges sorsát, 
Bálcescu a nemzeti függetlenség vissza
szerzéséért, a török, a cári és a feudális 
elnyomás megszüntetéséért küzdők tá
borába állt. Ezért már 21 éves fejjel 
börtönbüntetés volt az osztályrésze. De 
nem tört meg, és kiszabadulása után 
a nemzeti múlt feltárásával s a jobbágy
ság történelmének tanulmány о zásával 
szeretné fel rázni hazáját. A  román nem
zeti történetírás klasszikus úttörőiéként 
induló Bálcescu 1846 elején látókörének 
kiszélesítése végett Párizsba utazott. 
Ott érte őt több más román barátjával 
együtt 1848 februárjában a párizsi nép 
forradalma, A  köztársaság első napján 
őt is a Tuüleriákbö behatolók somiban 
találjuk.

rT4idással megrakod ottan , lélekben 
felvillanyozva hamarosan haza

iad ült, hogy a forradalom füzét Havasel
vén is lángra lobbantsa. Németországon 
átutazva Hannoverben Carionsfcyval, a 
lengyel menekültek vezetőjével a román 
és a lengyel forradalom összehangolásá
ról tárgyalt. Már itt megmutatkozott 
az a törekvése, hogy a román forradalom 
ügyét a környező népek szabadságával 
(összefüggésben lássa, Ez a szemlélete, páro
sulva azzal, hogy a forradalom legfonto
sabb teendőjének a parasztkérdés gyökeres 

megoldását tekintett©, az 1848 júniusában kirobbant havaséivá román forradalom 
legtekintélyesebb vezetőinek sorába emelte. Szinte ő az egyetlen, aki —  az ideig
lenes román forradalmi kormány külügyminisztereként, majd államtitkáraként —  
tisztén látta a fogalmazta meg a forradalom legégetőbb kérdéseit : a parasztság 
felszabadítását, a megalkuvók elleni harcot, a külső szövetségesekkel való viszonyt. 
Küzd az általa megfogalmazott forradalmi alkotmánytervezet 13. pontjának valóra 
váltásáért, amely a jobbágyok felszabadítását és —  kártalanítás útján —  földhöz 
juttatását célozza, s követeli a forradalom ellen törő reakciós bóján puccskísérletek 
részvevőinek példás megbüntetését.

A  forradalom radikális demokrata szárnyát azonban a megalkuvók hamarosan 
elszigetelték, szétforgácsolták. Bálcescu barátai és fegyvertársai közül Ion  Ghicát 
Konstantinápolyba, A. Q. Golescub Bécsbe és Párizsba küldték külpolitikai meg
bízatással. Amikor pedig Törökország és a cári Oroszország fegyveres intervenciója 
augusztusban és szeptemberben kiütötte a román forradalom kezéből a fegyvert., 
és a forradalmi kormányt helytartótanács váltotta fel, Balcescut több társával

:Ök. m elhurcolták Bukarestből, Későbbegyütt elfogták h tőrök« szabadon engedték.

■

A forradalmat leverték, hazája földjét újra a gyűlölt elnyomók taposták. Nem volt 
más választása, mint számŰzöttként Szebenbe és Brassóba menni, onnét Párizs felé 
indult, de aztán megváltoztatta szándékát, és Belgradból Konstantinápolyba, barát
jához, Ion Ohicához tartott.

Ott fogalmazódtak meg benne a magyar— román kibékülést- sürgető —  elöl
járóban már elmondott —  fölismerései. A magyar forradalom ugyanis fényes katonai 
sikereket ért el 1849 tavaszán, s a magyar nép ügyét ekkor mintegy sorsdöntőnek 
látják az európai szabadságmozgalmak további alakulására. Most már s konstanti
nápolyi román emigráció sem látta elveszettnek m havaselvei forradalom ügyét, 
ügy gondolták, hogy Erdélyben a magyar kormány támogatásával és Avram láncú
nak, a magyarok ellen harcolt erdélyi román felkelők vezérének a közreműködésével 
román légiót szerveznek Havaselve felszabadítására. A  terv megvalósításának azon
ban nélkülözhetetlen feltétel© a magyarok és románok kibékÜése volt. Ezért- indult 
Bálcescu 1849. április 14-én Magyarországra.

TOelgrádba érve irta ; „A  magyar hadsereg ma az egyetlen, amely a szabadsá- 
gáért harcol. .. Bárcsak képviselve volnánk m i is ezeken a csatatereken, ahol 

a szabadság sorsa dől el.'y Bálcescu, épp ezen fáradozva, előbb —  május 18-án —  
Bemmel, majd május 27-én Debrecenben Kossuthtal tárgyalt. A  megbeszélés során 
a magyar kormányzó elé tárta javaslatait : az önkényuralom ellen harcoló népek 
szövetségét, a román—magyar kibékülést és a román légió felállítását. tJgy gondolta, 
hogy megegyezés esetén tüstént láncúhoz indul. A  kormány Pestre költözése azonban 
késleltette a tárgyalásokat. Pesten megszületett Szemere Bertalan kormányelnök 
12 pontból álló tervezete a nemzetiségi kérdés rendezése tárgyában. A tervezet, 
amelyet Bálcescu is tanulmányozott, a többi között javasolta, hogy az egyes községek 
közigazgatási nyelve az illető helység lakosainak többsége által használt nyelv 
legyen, s az elemi oktatásban is a közigazgatási nyelvnek kell érvényesülnie. A  kor 
mán y a megfordult hadihelyzet kényszerűségével Szegedre tette át székhelyét, és 
így a tárgyalások újra elmaradtak. Végül —  július 13-án —  ott született meg a román— 
magyar kiegyezés, Kossuth elfogadta a nemzetiségi jogokra és a román légió fel
állítására vonatkozó javaslatokat. Az egyezményt, a Project de Pacification-% 
(Békülési Tervezetet) másnap Kossuth és Bálcescu írta alá. Lelkesen, nagyszerű ter
veket szőve írta ekkor Bálcescu Ion Ghieának : „ Képzeld el örömömet, amikor Kossuth 
felajánlotta nekem, hogy vigyem magammal lament az egész hadsereggel egyűli Havas
elvére, .. Így  hát kamatosán Bemmel együtt nagy erővel behatolok Havaséi vére, és 
8 m illió román fog talpraállni a muszkákkal szemben.. . Ő valóban nagyember. Most 
hiszem, hogy a szabadság ügye győzni fog. Sohasem voltam olyan boldog, mint ebben 
a percben." Bálcescu július 20-a körül láncúhoz indult, hogy vele is közölje a jó 
híreket, de a cári Oroszország csapatai augusztus elején már a Maros völgyében 
törtek előre. Iancu ezért csak jóindulatú semlegességéről biztosíthatta a magyarokat.

. ш 4 г' S t  • *Bálcescu erőfeszítései most már hiábavalók voltak. Ahogyan ő maga írta ; 
késő. A végzet beteljesedik. A két nemzet egymást rántotta a sírba.yy

TJjra száműzött lett, újra hazájától távol élt. Párizsban és másutt dolgozott az 
^  annyira óhajtott felszabadulásért. Kapcsolatba került a magyar száműzöl- 

tek olyan vezetőivel, mint Kossuth, Szemere, Andrássy Gyula, Szalag László, Pulszky, 
s egyeztették álláspontjukat. Előadásaiban hangot adott régi s a törénelem tapasz
talataiban kialakult meggyőződésének : „M a világosan látjuk —  mondotta a román 
emigráció előtt — , hogy bennünket, minden románt a magyarokkal, tegnapi ellenségeink
kel és Európa összes népével együtt ugyanaz a zsarnokság nyom el К  Történetírói tevé
kenységében, — így élet© fő művében, A románok története Vitéz Mihály Vajda alatt 
című munkájában is —  minduntalan felbukkant a magyar— román megbékélés 
gondolata, Ö maga azonban nem tudott már többet e szent cél érdekében dolgozni.

A  megfeszített munka, hányatott élete, tüdőbajtól emésztett törékeny teste 
nem engedte, hogy nagy könyvét befejezze. 7852-ben, harminchárom éves korában 
egy palermói szálloda sivár falai között, magára hagyatva, szíve megszűnt dobogni.

Tevékenységének mérlegét ő maga vonta meg : ^Igyekeztem minden lehetőt 
megtenni, hogy ne legyen lelki ismeret furdalásun к azért, mert nem tettük meg kötelessé
günket az annyira óhajtóit és szükséges román=—magyar kibékülés megvalÓsitására." 
Ezért a népek egyetemes szabadságáért feláldozott, fiatalon elégett élete nemcsak 
hazája költőit, tudósait, hanem másokat —  elsősorban magyarokat —  is megihletett, 
mindazokat, akik a magyar s a román nép barátságának művén fáradoztak.

Csatári Dániel
a T6rtén€ttiMÍományí In tézet munka tü

ü f
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A  nemi mirigyek átültetésének ered
ménytelensége sokakat arra serkentett, 
hogy más úton-mód on is kísérletezzenek 
a megfiatalítással. Az alábbiakban e 
törekvések közül csupán azokat emeljük 
ki, amelyek as utóbbi időben különösképp 
foglalkoztatják a nagyközönséget is.

Parkon román akadémikus 1955-ben a 
Román Tudományos Akadémia kiad
ványában közölte а notwkajnoe gyógy
kezeléssel elért, eredményeit, Ő és munka

nek nagy múltja van, A szovjet és a 
francia orvosokon kívül hazánkban is 
sokan foglalkoztak vele. Mező, Hedri, 
Bugár-Mészáros, Mester s még többen 
tanulmányozták a novokainos kezelés 
különféle kérdéseit. Eredményesen alkal
mazták nemcsak érzéstelenítő szerként, 
hímem ízületi bániaknak, reumás beteg

ére is, íj
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témái —  elsősorban Anna Aslan -— 
novokain oldatát fecskendezték izmokba 
vagy erekbe, s íme, egyebek között azt 
észlelték, hogy az elöregedés tünetei 
szűnöben vannak, a ráncok eltünedeznek, 
a bőr Msdinnly az őszülő haj visszakapj a 
erdeti színét, a kihullott hajszálak helyén 
újabbak nőnek, az izomerő gyarapodik, 
az idegrendszer tevékenysége javul, s 
ugyancsak erősen, javulnak az Öregkori 
betegségeknek —  az agyalapi érelmesze
sedésnek, az általános érelmeszesedésnek, 
a különféle ízületi bántalmaknak stb* —  
tünetei. A  kezelés néhány hetes vagy 
hónapos pihentetés ■ közbeiktatásával hó
napokig, sőt évekig is tarthat. Parhon 
szerint „az eredményele olykor bámulatba 
ejtenek. ., 50— 60— 70, sőt SO éves emberek 
cselekvőképessége, aktivitása is felújul és 
fokozódik” . A  novokainos gyógykezelés-

ségek stb. kezelésére is. íg y  hát a novo- 
kainos gyógykezelés sokszor bizonyult 
eredményesnek в a novokain értékes

gyógyító eszköznek.
Parhon és munkatársai 

a novokamt H^mtamín- 
nak neveztek eL A  novo» 
kain az acidum para&mi- 
nobenzoikum bensoesa- 
vas észtere, a kokainnal 
rokon egykeresztes mé
reg; a kokammolekulá- 
ban végbemenő vegyi 
változás révén képződik. 
Megtartja a kokain érzés
telenítő h a tárt, mint
hogy azonban nem kábí
tószer, nincsen olyan ká
ros hatása, mint a kokain
nak. А  paraammobenzoc- 
sav, vagyis a H-vita
min a baktériumok nél
külözhetetlen anyaga, a 
folsav szintéziséhez szük
séges, Hiánya a csirkén 
bőrgyulladást idéz elő, s 
fekete patkányokban a 

szőrzet átmenetiszürküíését okozza. A H  
vitamin élesztőben, tejben, burgonyában, 
tojásban fordul elő. Az élesztőkivonat az 
ember őszülését is gátolja, javítja a haj- 
tüszök táplálását, a hajzat növekedését 
és színanyagát, bár e hatásban nemcsak

illetve a I l 
v a » szerepe', hanem egyéb

À  vitaminok a szervezet számára élet
fontosságú anyagok. Hiányukat súlyosan 
megsínyli a szervezet. Vajon a novokain, 
vagy ha úgy tetszik, a H a-vitamin olyan 
anyag-e, amelynek híján a szervezet túl
ságosan korán megöregszik? És vajon a 
Нд-vitamin adagolásával az Öregedést 
megakadályozzuk -e?

A  novokain hatásmódjáról Parhon így 
nyilatkozik: „  A novokain hatásmechaniz
musát persze még széles körben kutatni
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kell és meg kell vitatni. De lehetséges, 
hogy mind e javulások azért jelentkeznek, 
mert a szervezet a maga készítette para* 
атгпobenzoesavat lassan és fokozatosan 
kiválasztja, ami ebben a formában sokkal 
aktívabb, mintha elkészítése után kívülről 
vezetnék he a szervezetbe” . Eszerint a 
novokain hatásának mechanizmusa ma 
még nem tisztázódott. A  novokain bár
mennyire paraaminöbenzoesav - szárma
zék is, a П -vitaminnaï nem azonosítható, 
m ш  egykexesztee méreg vitamin jellege 
bizonyítva nincs. Inkább elfogadható 
Anucsin professzornak ez a megállapítása: 
„A  szerző (mármint Parhon) cikkében 
(Prirodá, 1957. évi 2. szám) kísérletek 
egész sorát em líti, s ezek eredménye ilyen 
vagy olyan mértékben a 
szervezet megfiatalítása 
volt. В  kísérletek kél cso
portra tagolhatták, Az 
egy ikbe tartoznak azok a 
kísérletek, amelyekben be* 
iegségek {asztma, szív- 
arytárnia, sen.yvedés stb.) 
sújtotta öregeket gyógy ke* 
zeltek. Nem vitás, hogy e 
kísérletekben nem az Öreg* 
ség meggyógyitásáráí volt 
szét hanem a betegségek 
gyógyításáról. Érthető, 
hogy az az öreg, akit meg
szabadítottak betegségétől, 
fizikailag és lelkileg jól 
érzi magát, eleven és tele 
van életkedvvel, az Öreg
ségnek azonban legalábbis 
Összes külső megnyikitko- 
zása változatlan maradt,
Ä második csoportba tar- 
tmnak azok a kísérletek, 
amelyekben a szervezetet különféle hor
monokkal serkentették. Miként Steinach 
és Voronov kísérleteiből tudjuk, a kor- 
monok vitathatatlanul fiatalító hatással 
vannak a szervezetre. Az öregedés problémá
jának megoldását ezen az úton keresve 
azonban nem juthatunk pozitív eredmények 
re, mert az öregedés nemcsak a hormonok
tól függ. Amikor a megfiatalításra ilyen 
vagy olyan hormont használunk, lényegé
ben vakon tapogatózunkУ  Teljesen ért
hető, hogy a Parhon akadémikus és 
Asian főorvos-asszony vezette kórházban 
éltesebb korú betegeken a gondos ápolás 
és a novokainos gyógykezelés kitűnő 
eredményeket hozott, aligha helyénvaló 
azonban az a feltételezés, hogy m novo- 
kain a biológiai elöregedést, megelőző és 
gyógyító szer.

A  korai elöregedés megakadályozását

célozzák azok a törekvések, amelyek az 
elöregedő szervezet anyagcseréjének össze
omlását vitaminok adagolásával igyekez
nek megakadályozni. Miként rámutattunk, 
a vitaminok az élet fenntartásához fel
tétlenül szükséges anyagok. Több vizsgá
lat eredménye tanúsítja, hogy a szervezet 
korai kóros elöregedésében olykor a 
vitaminhiánynak is jelentős S szerepe. 
A  vitaminok adása tehát —  ha nem te
kinthető is megfiatalító eljárásnak -— 
értékes módszer, amellyel az idő előtti 
kóros elöregedés olykor megállítható. 
Ilyen hazai készítmény a többi közt a 
Polybé tabletta (5 mg Be, 1 mg B u 50 mg 
mcotixiamid, 4 mg B2-vitamin). Számos
összetett vita mi nos preparátumban még
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A> D|-} E-, F-vitamin meg egyéb anyag 
is van : colin, inosit, magnesium oleat 
stb. E vitaminok megfelelő orvosi javaslat 
alapján sokszor kiváló eredményt adnak. 
Nyilvánvaló azonban, hogy e gyógysze
rekkel a kóros, nem pedig a biológiai 
öregei!és tünetei ellen küzdünk, s a szer
vezetet nem fiatalítjuk meg, hanem csak 
a kóros öregség tüneteit hárítjuk eb

A  biológiai elöregedésnek ma számos 
olyan betegség vág elébe, amely jórészt 
ugyan az öregkorban jelentkezik, de nem 
a biológiai elöregedés következménye, 
íg y  vagyunk az érelmeszesedéssel is. Ez 
főképp éltesebb korú embertársainkon 
jelentkezik. Sokan megfigyelték azonban, 
hogy olykor a magaskorúakban nyoma 
sincs az érelmeszesedésnek. E sorok írója 
is hasonlót észlelt több 90 éven felüli 
elhaltban. Ellenben olykor meglepően



korán Jelentkezik: olyankor amikor ál- 
talános öregedéről még szó sem lehet. 
Akik as érelmeszesedést ma is az Öregség 
szükségszerű tünetének tartják, nem 

figyelembe az érelmeszesedést

meg- 
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kiváltó és az elöregedéssel közvetlen kap
csolatban nem álló anyagcsere-váltó zá
sokat, sem pedig a betegség kibontakozá
sának körülményeit és alapvető jelensé
geit, Az a divatos szólásmód, hogy „az 
ember olyan idős, mint az erei” , alap
vetően hamis. Az ember életműködéseit 
nem az erei irányítják. Minthogy azonban 
az érelmeszesedés súlyos formái túlnyomó 
részben az 50— 60 éven felüli korban 
lépnek fel, nyilvánvaló, hogy az érelme
szesedés elleni közdelem 
ben közvetve az általános életkor 
hosszabításának szolgálatában áll. Íg y  
hát mindama gyógyszerek, amelyek az 
érelmeszesedés és hasonló, öregkorban 
jelentkező elváltozások ellenszeréül kínál
koznak, közvetve az általános életkor

irányuló törekvések 
rtában állnak, bár nyilvánvaló 

Ltó anyagoknak ők sem tekint
ik.

Korányi Sándor világhírű belgyógyász 
professzorunk, a magyar gerontológiai 
kutatások egyik megteremtője már év
tizedekkel ezelőtt megállapította, hogy 
az öregség legjellemzőbb tünete az öregedő 
ember alkalmazkodó képességének minden 
irányú „ beszűkü léseKorányi és egy
kori asszisztense, Barátb Géza határozot
tan kimutatta, hogy az érmozgató szabá
lyozás (vasomotoricus regulatio) a korral 
csökken. Bebizonyították azt is, hogy az 
anyagcsere szintje az előrehaladó kormi 
fokozatosan süllyed, s az izomerő hanyat
lik. Abderhalden és Bürger megállapítot
ták, hogy bizonyos gyógyszerek és kezelési 
módok a fiatalokra és mm öregekre nem 
hatnak azonosan. Bürger határozottan
bebizonyította, hogy eredménye gyógy
kezelés az éltesebb korban csakis akkor 
remélhető, ha az idős szervezet meg
változott élettani viszonyait is számításba 
vesszük. A  legújabb gyógyszerkutatás e 
tények birtokában iparkodik olyan orvos
ságokat előállítani, amelyek az elöregedő 
szervezet möködésbeli zavarainak és az 
alkalmazkodó képesség romlásának el
hárítására törekszenek. Mindazok az 
anyagok, amelyek e vonatkozásban szá
mításba jönnek, olykor eredményesen 
alkalmazhatók, de megint csak anélkül, 
hogy a szó voltaképpeni értelmében meg
fiatalító szerről volna szó .

Az utóbbi időben sokat hallunk az úgy
nevezett méhpempùTÔl („gelee royale’*).

dk világá 
dolgozó 
k. A  mé

ban az a 
méhek a

A  m éhpemp ő a méhek 
táplálék, amellyel a d< 
mébkiráíynőt táplálják. A  méhkirálynö 
képességei csakugyan rendkívüliek: egyet
len évben százezernél is jóval több petét 
rak. „H a egy tyúk 8 hónapon át minden 
nap egy tojást, tojik, saját súlyának 
500 százalékát termeli, míg egy asszony, 
aki minden évben egy gyermeket hoz 
világra, saját testsúlyának mintegy 7 
százalékát szüli. Tehát egy méhkirálynö 
annyi 
nap

i petét rak,mintha egy tyúk minden 
20 tojást tojna, vagy pedig egy

asszony minden nap ó— 4 
hozna a világra”  (Leuckart). A  méh
királynö 3—4 évig él, tehát kétségtelenül 
rendkívüli teljesítményre képes. Az a 
táplálék, amelyet a méhkirályi 
mintegy 40,1 ш  
13,6 százalékban zsímemű anyagokból ée 
20,4 százalékban cukorból álL Foszfort 
és ként, Brs B|-, Br , Bé-vitamint, pantbo- 
iensavafc, aminosavakat, E-vitamint és 
különféle fermentumokat meg egyéb 
anyagokat tartalmaz, A  kísérletek arra 
mutatnak, bogy a tyúkokban a tojás 
hozam méhpompő adása nv 
latosan fokozódik. Az 
eddigi eredményei tanúsítják, hogy ez a 
táplálóanyag a kifáradásos jelenségeket 
elhárítja, a túlerőltetett sí 
hangolód ását, felfrissültét 
ben előmozdítja. Az anyagot az öreg’ 
korban előforduló be fenségek —  így ér

ts felhass-

nyomán bánni

kozme
nálták, s ш  elöregedő bőr 
пак visszanyerése végett 
készítményekben is forgalomba hozták. 
A  méhpempös kísérletek még nincsenek 
lezárva, Mithogy osak parányi mennyi
ségben á l  rendelk
és neh a r / . w i

forgalomba 
hirdetett к

го, nagyon 
. AkülönMent 

s efféle származéknak 
kozmetikai szerek méhpempő- 

tartalma épp ezért sokszor —  enyhén 
szólva —- kétséges. Mihelyt a folyamatban 
levő kísérletek igazolódnak, a méhpempöt 
majd ama gyógyszerek közé sorolhatjuk, 
amelyek a komi elöregedés ellenszeréül, 
valsmmt a kóros, szervezeti állapot javí
tására az orvosok által megszabandó 
területen eredményesen használhatók. 
Végeredményben azonban ugyanazt kell 
mondanunk róla, mint a már említett 
hormonról, vitaminokról és egyéb készít
ményekről : nem megfiatalító szer, hanem 
csupán a korai, kóros megöregedés tü 
neteinek gyógyítására hivatott.

Az elmondottak szerint 
megfiatalító, tehát a biológiai 
visszafordító csodaszer nem

általános: emberi élet
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kor meghoeszabbodú - 
sa sem nem Steinach 
é i Voronov kísérletei
nek, sem nem valami
féle gyógyszernek az 
eredménye, hanem oz 
életviszonyok javulá
sával és az orvosin- 
fi omán y haladásával, 
tehát a betegségek el - 
leni eredményes küz
delemmel függ össze. 

További sikerekre 
csakis akkor számít
hatunk, ha kutatjuk 
ö z  élettani elöregedés 
tüneteit, megismerjük 
az élet biológiai kite- 
rebélyesedésének ma 
még sok tekintetben 
tisztázatlan szervezeti 
akadályait, s az ily 
módon levonható ta 
nulságokat a gyakorlatba át is ültetjük.

Az életkor meghosszabbításának egyik 
fontos feltétele az öregeknek a testi és 
lelki sajátságokhoz hű gondozása. Öregedő 
embertársaink alkalmazkodó képessége 
minden irányban csökken. Mihelyt egy 
éítesebb korú embert, aki egész életén 
át dolgozott, egyik napról a másikra 
teljes tétlenségre kárhoztatnak, élet
viszonyaiban (púkeres változás támad, 
s az újabb körülményekhez nemigen tud 
alkalmazkodni. Miként Korányi megálla
pította, az izomzat, általában a szervek 
munkaképessége főképp akkor csökken 
gyorsan és erősen, ha a szervek hasz
nálatát az öreg ember elhanyagolja. A  
teljes tétlenségre kényszerítőit nyug
díjas és rokkant testi és szellemi munkás 
képességei ezért hanyatlanak rohamosan, 
és jelentkezik mm öregség Összes tünete. 
A  fenti hivatkozás csupán példája annak 
a sok problémának, amely az életkor emel
kedésével 'kapcsolatban felvetődik. Meg

oldásuk széleskörű közérdekű —  intéz
ményes állami és társadalmi — feladat, 
amely semmiféle „csodaszer’ ’ -rel sem 
helyettesíthető.

Korány i 1937-ben Így nyilatkozott : 
„Az öregek életének optimális berendezése 
nehéz, általában drágán meg valósítható 
és a környezetre, a társadalomra, az államra 
annál súlyosabban nehezedő fdódat, minél 
tökéletlenebb a gondoskodás annak lehető
sége felél, hogy az emberek öregkorát ember
hez méltó élet dézze тедГ Igen, a biológiai 
elöregedés okának és tüneteinek tanul
mányozása, az így szerzett tapasztalatok 
hasznosítása, az emberhez méltó egész
séges élet biztosítása az a „csodaszer” , 
amely az emberek életét „megfiatalítja” 
és a biológiai elöregedés kiteljesedését 
lehetővé teszi.

Br, Haranghy László
egyetemi tanár, a Magyar Tudományág 

Akadémia leveleid tagja

A Gondolat Kiadónál közeljövőben megjdemík

Dr. Aujessky László: A  felhők világa c. könyve I
A  repülés fejlődése nyomán a meteorológiának új, rendkívül érdekes ága 
alakult ki : a felhőtan, amelyről magyar nyelven könyv még nem jelent meg.
A  szerző ebben az eredeti fényképfelvételekkel illusztrált munkájában a leg
újabb tudományos kutatások alapján, de népszerű stílusban tájékoztatja az 
olvasókat a felhők fizikájáról, a felhők akusztikai, optikai és villamos jelen
ségeiről, az eső, jégeső, a mesterséges cső-keltés problémáiról, a felhőkben és 

a felhők feletti repülésről, az atomkorszak újfajta felhőiről

V_________________ __________________________________________J



A BÖLCSEK KÖVE A MAI KÉMIÁBAN
Kort um Károly Arnold 1789-ben meg

jelent írása az alkimisták — ,, arany- 
csinálok”  —  vágyálmait ekkép foglalta 
össze; „ A Bölcsek Köve a nála akár 
több ezerszerte nagyobb, súlyosabb, közön
séges fémdarabokat arannyá tudja neme- 
sítemit az értéktelen kavicsokat drága
kövekké változtatja, a romlott bort meg ja

Л* Alkím ia alley о rik us йШ твШ л Leonhard i 
Ttmmeyscr „Quinta Essentia”  efmi könyvébenlises»

mi ja. Ha vize# oldatával megöntözzük a 
növényeket, hiketcilcnül megnövekednek, & 
gyűmölcstermésük óriási lem. As üreget 
hajlékonnyá teszi, az ember életerejét meg
sokszorozza s a mérgeknek ellenállóvá 
varázsolja, a gyégyiihataüam betegeket 
meggyógyítja, az életet meghosszabbítja.

Az ' első pillanatban ma már csak 
nevetünk e szavakon. De vajon nin
csenek-e válóban ilyen csodálatos hatású 
anyagok a világon ?

Még Paracelsus tói örököltük azt a 
receptet, amely szerint ha alkoholt és 
kénsavat Összeöntünk és lombikban for
ralunk, az alkohol étergőzökké válto

zik, a kénsav pedig változatlan .marad 
De miért nem álakul át éterré az alko
hol akkor is, ha nem öntünk hozzá 
semmit, g úgy desztilláljuk, vagy Ьа 
valami más anyagot adunk hozzá, amely 
a desztillálás végén szintén váltózatlanul 
marad vissza a retortában, akárcsak 
a kénsav ?

Az alkimisták a kénsavat úgy készí
tették, hogy kénport és salétromot Össze
kevertek, a keveréket elégették, s a 
közben fejlődő gázokat vízzel elnyelő ttók. 
De miért nem kaptak kénsavat akkor, 
ha a kénport nem keverték salétrommal? 
Hiszen a kén akkor is éppúgy eléget
hető !

Már régen tudták, hogy ha a kemé
nyítőt vízben forraljuk, ez sem nem árt, 
sem nem hasiznál neki. Parmentier 1781- 
hen mégis újra megpróbálta a dolgot, 
csakhogy savas vízben forralta a kemé
nyítőt, S íme az oldat édes lett : a 
keményítő cukorrá változott. Ám a 
cukor mellett teljesen változatlan maradt 
a vízbe vegyített sav teljes mennyisége. 
Ugyancsak cukorrá vált a keményítő, 
amikor — 1785-ben —- Irvine maláta- 
ki vonatot öntött oldatába.

Scheele 1782-ben azt tapasztalta, hogy 
ha szerves savak és alkoholok keverékét 
melegíti, sémimmé változás sem megy 
végbe bennük. De ha egy kevés ásványi 
savat vegyített az oldathoz, egy merő
ben új, kellemes aromájú anyag (észter) 
gőzei távoztak a re tortából.

Ebben az időben a kutatók már nem 
hittek a Bölcsek Kövében és a varázs- 
igékben, hanem az anyagok gólyának és 
térfogatának mérésével igyekeztek pon
tosan nyomon követni az átalakulásokat. 
Az imént leírt jelenségek előtt azonban 
tanácstalanul álltak. Mi volt oly meg
hökkentő bennük ? A zt tapasztalták, 
hogy ha két, egymás iránt közömbös 
anyaghoz egy bizonyos 3mrmsdik anya
got adunk, az eddig közömbös anyagok
ból heves folyamat közepette egy olyan 
anyag képződik, ami!yennel még nem 
találkoztunk, ugyanakkor — s épp ez 
az érthetetlen ! —  azzal a bizonyos, har
madik anyaggal az égvilágon semmi 
sem törteink,, egyszerűen csak jelen van. 
Ezt a máskor oly sokat mondó és bevált 
súlymérésekkel napnál világosabban k i
mutatták.

H át talán mégis valami mágikus erők 
lakoznak ezekbem az anyagokban ?

Davy, aki a bányalég-robbanások elke
rülésének módját keres te-kutatta, rájött, 
hogy a motáugáz —  de az etilén, a 
szánmonoxid, az alkohol és a terpentin 

is —  már az izzás hőfoka alatt 
nélkül elég, ha platinád ró tot tar- 
a gáz- vagy a gőztérbe. A  réz, a 

vas, az ezüst, az arany és a cink sokkal 
kevésbé bizonyult hatásosnak. Mint
hogy Davy nem hitt a mágiában, a kora
beli tudománynak megfelelően azzal 
próbálta 
a platinj
a többi említett lémé. De Thénard ugyan
akkor az általa fölfedezett hidrogénper- 
oxiddal szintén azt tapasztalta, hogy ha 
ez különféle fémekkel érintkezik, gáz
fejlődés közben föl bomlik, mégpedig a 
fémek minősége szerint változó heves-

Ä tgy már semmiképp sem mond* 
hogy a jelenség oka a hőkapa- 

citások különböző volta. Annál kevésbé 
mondhatták, mert például a platina 
kisebb 1 mtást fejtett ki, mint az ezüst.

Döbereiner 1820 és 1844 között ugyan
csak platinával a legkülönbözőbb , »cso
dálatos’} dolgokat művelte. Finoman 
eloszlatott platina jelenlétében az alko
hol ecetté vált. Nedves platmasziva- 
cson a kéndioxid és az oxigén keveréke 
füstölgő kénsavvá alakult, etilénből ecet
sav lett. Platinakorom jelenlétében a 
kozmaolajokból valériánsav keletkezett. 
De enni —  éppen látványos volta miatt 
—- a legnagyobb bámulatot keltette s 
a kémiai tudomány haladására is a 
legösztönzőbb hatást gyakorolta, az Dö
bereiner platina Ö n g y ú jtó volt : ha
hidrogéngázt fújt szétterített platina- 
szivacsra, a gáz egy szempillantás alatt 
ellobbant. Milyen titokzatos erők rej
tezhetnek a platinában, hogy’ közönséges 
szobahőmérsékleten puszta jelenlétében 
az egymás iránt látszólag közömbös hid
rogén és oxigén ,, prometheu^l láng” 
képében hevesen egyesül !?! Ettől kezdve 
sok-sokféle kísérletet végeztek a plati
nával.

Mások is hamar rájöttek, hogy tel
jesen másképp viselkedik a platina, ha 
lemez vagy korom vagy szivacs for
májában alkalmazzák. A titokzatos erők 
tehát nemcsak az anyagához kapcsolód
nak, hanem külső formája is hatással 
lehet rá? Ez megint megdöbbentő tapasz
talat volt. Aztán arra is rájöttek, hogy 
kéndioxid, kénhidrogén, ammónia hatá
sára a legjobb platina is elveszti hatá
sosságát (bár küzzitva ismét aktívvá 
válik). Egyszersmind fölismerték, hogy 
a palládium, ш  iridium» a rhodium, az

omnium és a nikkel sántán viselkedhet 
a platinához hasonló módon.

Az alkoholból éter lesz kénsav jelen
létében. A  kén kénsawá ég el salétrom 
vagy platina jelenlétében. Sav hatására 
a keményítő cukorrá, szerves savak és 
alkoholok keveréke észterekké alakul. 
Malátakivonat hatására a keményítőből 
cukor lesz, a cukorból élesztő hatására 
alkohol, az alkoholból platina hatására 
ecetsav. A platina láng nélkül elégeti az

Az alkimista műbelében- TiwoittS Norton 1477 
t o e n  m e g j e l e n t  n ü v é b i l

éghető gázokat, bontja a hidrogénper- 
oxidot, a kozmaolajokat valeriánsawá 
alakítja, s öngyújtóként használható. 
És amit a platina tud, azt néha más 
fémek is tudják.

Körülbelül ez a zűrzavaros összefog* 
lalás fekhetett Stockholmban Berzelius 
asztalán. E jelenségek egyíkót-másikát 
a hőkapacitások különbözőségével, a 
Dalton-elmélet alapján az ütközési lehe
tőségek növelésével, elektromos folya
matokkal stb. próbálták magyarázni,

Berzelius rendszerező elme volt. Arra 
törekedett, hogy a tapasztalt, egymás
nak látszólag ellentmondó és ó^zefüg- 
géstelen megfigyeléseket egységes fór-



mában építhesse be a kémia rendszerébe. 
A  felsorolt jelenségekben —  mellőzve a 
hozzájuk fűzött zavaros magyarázatokat 

közös vonást talált : minden

P i f c e n l i f e e r  ö H f y ú ] t 6 p *

folyamatban jelen volt egy-egy „Böl
csek Köve” -szerű anyag, amely a folya
matok végén változatlan maradt. 6 
nevezte el e titokzatos erejű anyagokat 
^katalizátor” -nak. 1836-ben kimondotta, 
hogy a katalizátor olyan anyag, amely 
puszta jelenlétével megindít egy kémiai 
folyamatot, de nélküle ez a folyamat nem 
( vagy csak nagyon lassan) játszódna le*

A z  a lábbi rendezvényekre jegyeit kaphatók a 
helyszínen és a z Uránia Ism eretterjesztő B o lt
ban (V I L ,  Lenin krt, 6. telefon i 43©— 764) 
elővételben is.

marná. E lőadó : Futó Jó
zsef főiskolai, tanár. Аж 
előadás utón bem utatják 

az TtIzland '* című színes dokumentumfilmet, A  
M ED O SZ e load ó term  ében (V I . ,  Jókai и. 4A* 
Ou. i  éra. Belépődíj ; 4 F t.

25. A  házaséle I egészségiig yi 
problémái. Ankét, A  kér
déseket március 24-ig az

Lenin krt.
6.) lehet leadni. A" kérdésekre 
főorvos és dr. Kőoigseder Zsigmondi főorvos vá
laszok A  MEDOSZ előadótermében (V l „  Jókai

Uránia Ismeretterjesztő Boltba (V1L
dr. Palik Frigyes

Mint a fiziológia iránt erősen érdeklődő 
tudós, Mtűnő éleslátással még azt is 
hozzátette ehhez, hogy a növényi, az 
állati és az emberi élet is. valószínűleg 
számtalan katalitikus folyamat ered
ménye.

De mi az az erő, amely egy anyagot 
valamely folyamatban katalizátor! tulaj
donságokkal ruház fel ? Erre Berzelius 
sem. tudott feleln i Valószínűnek tar
totta, hogy katalitikus erő lényegében 
különleges elektromos energiaviszonyo
kon alapszik, ezekről azonban abban a 
korban még semmiféle elképzelésük sem 
volt.

Csodálattal adózunk e nagy tudósnak, 
hiszen az azóta eltelt időszak kutatásai 
шш ш  5 álláspontjához vezettek vissza.

íme, így született a , ,katalizátor”  
fogalma, amely mintegy magában hor
dozza a mai kor vegyészeinek „bölcs 
köveit” .

Vannak már vegyszereink, amelyek
től a „növények hihetetlenül megnőve- 
kednek, gyógyíthatatlannak hitt bete
gek meggyógyulnak, az emberi élet 
SDeghcMzabbodik"! S © vegyszerek mind- 
mind vagy maguk is katalizátorok, vagy 
csak katalitikus folyamatok útján vol
tak létrehozhatók.

Arról, hogy a katalízisről m it tud. m  
a tudomány és mire használja fel a 

rakörlat, majd egy más alkalommalgyaKe
írunk.

dytmes Olivér
tudományos kutató

u. 4-). Du. 6 éra.
m

j: 4 Ft. A z  
férfiak vehetnek
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Előadó-. Katona 
tud. kutató. A  Társulat

Múzeum u. 7.)* Un* Mß éra. Belépődíj: 3 F t.
A  kétezer éves Ovidius. Előadó: Hegedűs Géza. 

Íré. Közrem  ükfklnek: Pa lota i ErzsL Szentpál 
Mónika, Egressy István. A  Társulat budapesti 
székházinak előadótermében (V I I I » ,  Múzeum 
ra, 7.)* Este 8 Óra. Belépődíj: 5 F t

Következő számunk tartalmából :
A gazdasági vezetés reformja Csehszlo
vákiában és Lengyelországban — Sziput- 
nyik és Explorer —- K ihalt emlősök 
Magyarországon — A  bizánci művészet 
és a mór stílus — híövénynemesítés 
sugárkezeléssel — Hűtés a háztartás

ban — A  tudomány világa

Az átmeneti zavarok m iatt vált érde
kessé, „vitás” -sá a magyar főváros 
vízellátásának kérdje.. Minthogy a v íz
szerzési természeti forrásairól a geoló
gia tájékoztat, elöljáróban 
kell, hogy milyen kőzetekben, hogyan 
fordul elő a víz, m i pótolja, és meg 
van-e a fővárosi vízművek továbbfej' 
lesztésére a geológiai lehetőség.

Fővárosunk területén a legszembetű
nőbb vízkincs a JDuna. Medrében Buda
pesten másodpercenként átlagosan 2400 
köbméter v íz  halad 
át. Ebben ’literen
ként 0,2 gramm 
lebegő íezaprészt 

" —  eny
nyit

átlátszó, tiszta vizet ,,miméi” -ne, de 
mikroszkóp alatt már egyetlen deciliter- 
nyi, vagyis egy jó kortynyi vízben 150 
olyan baktériumot számolhatnánk meg, 
amely nemcsak közönséges szennyezett
ségre vall, hanem az egészségre is 
okvetlen káros. Igaz ugyan, hogy ma 
már bizonyos vegyi, élettani eljárások 
révén ihatóvá tehetjük akár a legszeny - 
nyezettebb vizet is, de azért mégiscsak 
többet ér a természetes tiszta víz. Van-e 
ilyen a főváros területén ?

Budapes
ten több mint 4,4 
mázsa iszapot szál
lít a víz. Ha 
1 800 000 lakossal 
s fejenként napi 
100 liter vízfogyasz
tással számolunk, 
a nagy folyam egy - 
magában bőven fe
dezhetné a főváros 

vízszükségletéi. 
Csupán a Duna vi-

ala- 
ivóvíz-

é l  ПИ

На bővizű

att. Mennyiségük nem megvetendő ; 
percenként 180 mázsa. Sárgás, olykor 
zöldesb ámás szánt adnak a dunai víznek.

A  lebegő iszap- és agyagrészecskék még 
ekkora tömegben sem ártalmasak a 
Duna vizében, de közvetlen ivásra az 
ilyen víz gusztustalan, kellemetlen. E 
folyami víz közvetlen felhasználása ellen 
szól hőmérsékletének ingadozása is : télen 
plusz, 2 és zérus 3 О hőfok közt.,, nyá
ron 20— 27 C fok közt váltakozik* Per
sze, e tág határok közötti hőmérsékleti 
ingadozás sem, abszolút akadály, hiszen 
a Balaton parti községek sorában Is 
vannak olyan helységek, ahol az ivó
vizét közvetlenül a tóból veszik,

A  dunai viz szennyezettsége miatt 
alkalmatlan ivásra. Ha merítenénk belől© 
egy pohárral, szabad szemmel ugyan

A  felszíni vizek alatt közvetlenül .az 
Öreg-Duna kavicsos homoklerakódásai
ban, valamint az Ős-Duna mai duna- 

j& felett 50— 60 méterrel magasak- 
levő kavicszátonyaibaii vizet tárol 

a természet. Az Öreg-Duna kavicslera
kódásai a partok mentén 5— 7 méter 
vastagságban az odaáramló talajvizet 
fogják fel, miközben a Duna vízállása 
szerint több-kevesebb természetes szű
résű duuavíz is odajut. íg y  áll a helyzet 
nemcsak a part mentén, hanem a 
Szentendrei-sziget déli részén is. A  fővá
ros vízmüveinek Megy er, Szentendre, 
Pünkösdfürdő, Margitsziget, sőt a főváros 
déli határában Soroksár, Szigetszent m ik- 
lés, Csepel sziget és П áros-sziget területén 
lemélyített kútjaiból évek óta üdítő, kris
tálytiszta, természetes ivóvizet kapunk.



Az Ős-Duna (a jégkorszak elején Vác
inál bomlott ágakra) kavicslerakódásai 
főképp a főváros keleti határában jelen
tékeny vastagságúak, Cinkota, Rákos
szentmihály, Mátyásföld környékén a 
kavicsbányák feltárása szerint e réte
gek vastagsága в ВО—90 métert is elér- 

L  E  deltaképződméiiyek azonban nem
Völgyek tagolják ш  
3 Így régtől

iecsapolódik m  ott Összegyűlő víz. Az

eléggé kiterjedtek. Völgye 
Ős-Duna teraszait, s így fogva

Ős-Duna kavicsaira emlékeztetnek в 
mimén tenger kavicsai* Ezek jóval maga- 
sabbao, 200 méterre a tengersz-inf fölött 
találhatók Buda déli részén : a Kamara
erdő és Budafok között, továbbá Rákos 
körül, A Bit dar déli részén levő alsó

húzódó sík területeken meg a JBudai- 
hegyekhez simuló lejtőkön, A  kiscelli 
agyagnak a felszínhez közeli rétegei a 
ho in gad о zások és a növények gyökerei
nek feszi tő hatása miatt repedezettek, 
a vizet vezetik s a vízzáró rétegek fölött 
tárolják. íg y  a Lágymányos környékén, 
Kelenföld és Budaörs közötti részen a* 
budai hegyekből leszi várgó csapadék
vizet tárolják, és a bennük levő pirít 
bomlása révén keletkezett kénsav hatá
sára keserű vizekké alakulnak. Követke
zésképp e rétegek vize összetétele miatt 
sem szolgálhatja a főváros vízellátását 

A  Budai-hegyek dolomit- és mészkő • 
rétegei amennyire szegényesek vízbe i 
a felszínen, olyannyira gazdagok vízben

a mélyebb szinte
ken, A  jelenkori és 
ősi csapadékvíz a 
mészkő üregeiben 
és hasad ékaiban, 
továbbá a dolomit 
hajszál vél’ dny ha
jlék a ib an  és repe
déseiben tárolódik. 
Millió köbméter 
nagyságrendű tö
megben áll az em
ber szolgálatára. 
A geológiában ez a 
víz „karsztvíz”  né
ven szerepek Mi
ként az élő szerve
zetekben az erek, 
úgy járják kérész* 
tül-kasul a karszt
vízzel kitöltött ha-

Akn&kúi fcerftsztmefazete ssdékok a mészkő-

miocén tengeri kavicsok kristálytiszta 
vizét az ottani lakosság régóta issza 
ásott kútjaibói. E rétegek 3— 4 méteres 
vastagságuk és aránylag csekély kiter
jedésük miatt csak kisebb körzetben 
adnak elegendő kifogástalan ivóvizet. 
A  miocén tenger homokos iszapüledékei 
о Duna balpartján messze elterjedtek. 
A  terület azonban erősen beépült, az 
úttesteket vízzáró vagy vizet kevéssé 
áteresztő burkolat fedi, így a víz után
pótlása csekély, fertőzöttsége pedig any- 
nyira nagy* hogy о vízadó réteg sem 
jöhet számításba a főváros ivóvíz-ellá
tásában, A  földtani kialakulást véve
alapul a szemléltetett rétegek alatt 
ugyancsak tengeri üledék, az oUgocén- 
kort kék agyag —- a geológusok Mseelli 
agyagnak nevezik ■—■ vize tárolódik,: 
Mvált a Ptma jobb partján, a Buda déli 
részétől északnak egészen GsM&ghegyig

és dolomithegye
ket. A mészkő* és dolomitrétegekbe zárt 
karsztvíz a Duna közelében találkozik az 
Alföld felől nyugat felé törtető forró artézi- 
trízzel. Ez a meleg karsztvíz részben ter
mészet formálta h&sadékokon, részben 
mélyfúrások helyén tör a felszínre, A  
karsztvíz-járat okon át naponta mintegy 
70 millió liter forró gyógyvíz buggyan 
elő y s a  tapasztalat szerint a fölszínre 
törő hévvizek szorosan Összefüggnek 
egymással. A közelmúlt években rész
ben a fürdő kultúra fejlesztésével, rész
ben fűtési célra is oly nagy mértékben 
vették igénybe a melegvizeket, hogy 
további nagyobb arányú kitermelésére 
nem gondolhatunk. Tehát a langyos és 
meleg ásványvizeket csak szükség ese
tén ésszerű a főváros ivóvíz-ellátására 
felhasználni. De újabb sorozatos feltá
rásokkal veszélyeztetnénk meglevő gyógy
vizeink hozamát , hőmérsékletét és össze*

tóparti II I. 4я Ш Ш | «г1 déli, ám* A * előtérből az I. átemeli telep I, alraakútj&nak pótlására

tételét. A  Dagály utcai Béke-forrás 
üzembe helyezése óta megszűnt a Mai- 
giteziget északi csücskén a vízesés, és 
a Rudas fürdő előtti Juventus és Attila 
forrásvize sem szökell már a magasba, 

A rendszeres hőmérséklet-mérések so
rán úgy találták , hogy a budai oldalon né
hol a források vizének hőmérséklete 2— 3 
0 fokkal csökkent. Néhány budai gyógy
víz kéntartalma is kevesbedett, tehát a 
főváros ivóvíz-ellátásának biztosítására a 
Duna men tén csak a meglevő vízfölösleget 
használhatjuk föl. Üjabb sorozatos fúrá
sokra azonban ne is gondoljunk. Viszont 
a Dunától nyugat felé 6— 6 kilométerre 
a Szabadság-hegy és a Nagyszénás nyu- 
gáti, északnyugati részén ugyancsak 
megtalálható az ott levő dolomit, illetve 
mészkő rétegei közt a karsztvíz, s ezt 
tartalékként kívánatos volna feltárni.

A  víz iránti igény a gyáripar kiugró 
jellegű fejlesztése miatt is nagyon meg
növekedőit az utóbbi években. Vajon 
hidrogeológiai mérlegeléssel, tehát a ter
mészet oldaláról, a földtani adottságok 
alapján lehetséges-*' hatékonyan fokozni 
a víztermelést ?

Vízellátásra elsősorban a Duna men
ti felszíni rétegek folyami vízzel ke
vert talajvizét használják fel. E terü
letnek és a kérdéses rétegsornak vízadó 
készségét nagyon is fokozhatnánk víz* 
elárasztással, továbbá csatomságak ki
építésével. A  felszíni és felszín közeli réte
gek ugyanis iszapok, homokok. Ásvány- 
szemeik a víz hatására nem duzz adnak 
—  tehát térfogatuk állandó — , s így 
kitűnő természetes szűrők. E laza üle
dékek nagy hézag térfogatúnk, tehát rossz 
hővezetők, következésképp természetes 
hűtÓkészségük is nagy. Â  Duna vizé
vel eláraszthatnék a Vízművek szent

endrei szigetén levő terület egy részét, 
hasonlóképp a megyeri parti sáv egy 
részét is. Érdemes ki kísérletezni а ъ el
árasztó víz vastagságát. Tüzetesebben 
megvizsgálandó lenn© az ott levő gyep - 
szűrő tulajdonsága és életkészsége a víz 
hatására. Lehetséges, hogy apró kavics
csal felhintve a természetes szűrés folya
mata kedvezőbb lenne. Célszerűnek lat
szik a Duna vizát bevezetni új csatorna- 
ágakkal, hogy a folyami víz is beszű
rődjék a felszín közeli kavicsos homok- 
rétegekbe, s így a Vízmű к útjai kiadósabt 
mennyiségű pótlást kapnának.

A  hirtelen megnőtt óriási vízszükség 
let kielégítésére a Duna vizének közvet 
len kivételére is sor kerülhet.

A  város keleti határában levő ős
Dunám ed er homokos kavicsrétegeit i 
nagyobb mértékben bevonhatnék a víz 
ellátásba. A  patakok vizével egy-egy
rületrészt id

. pataKGJ 
Őkőzönként el-eláraszthatnak

hogy ott is több vizet tároljanak.
Végül tervszerűen és óvatosan a karszí 

vizet is felhasználhatnék. A z óvatosság 
a hasonló jellegű langyos és meleg gyógy
vizeink miatt

Budapesten az ősember ideteleped éee 
óta minden időben volt ©lég ivóvíz, 
és csak átmeneti zavarok jelentkeztek 
olyankor, amikor a geológiai adottságok 
figyelembevételét egyoldalú gépészeti, 
műszaki elgondolások háttérbe szorítot
ták, Települések helyének kijelölése al
kalmával városok, üzemek fenntartása
során megbecsülendő szerepe van min
den műszaki tudományágnak, egészség - 
ügyi és építőművészeti szempontok érvé
nyesítőének, de a legfontosabb, a döntő 
útbaigazítást és irányítást mindig a 
geológia adja. I)r. Papp Ferenc

egyetem i tanár
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A. bibliai ,judeai puezbtf’ -ban (ma 
Jordániához tartozik) 1947 késő őszéji 
nagy jelentőségű kéziratokra bukkanták. 
Amikor arab nomádok rátaláltak a kéz- 
ilatokat rejtő első barlangra, s áruba 
bocsátották leletüket, az első vevők még 
nem voltak tisztában vele, milyen érté
kekről van szó. A  Jeruzsálem! héber 
egyetem azóta elhunyt világhírű profesz- 
szom, Sukenik volt az első, aki fölismerte 
a lelet jelentőségét. De ekkorára már 
szétszóródtak a kéziratok. Egy, az 
Egyesült Államokba jutott кézixatteker
eset Izrael állama 1954-ben 250 §&&
dúlMrért vásárolt meg, A  lelet ráirányí
totta a figyelmet arra a vidékre, ahoi 
találták. Beduinok és tudósok versenyezve 
kutatták át az első lelőhely környékét, 
s az elmúlt évek során számos újabb 
barlangra és sok értékes újabb anyagra 
találtak. Ez a környék a Holt-tenger 
északnyugati partvidékén van (lásd a 
térképet). A z újabb leletek egy római 
korból valónak tartott romra terelték a 
figyelmet. A z ásatások nagyszerű ered* 
mérmyel jártak.

JLéfli felirét«! *  W ÉdM hüöréoTél é* я  Hett-tenger 
émiMM  partjáról. A  kép közapetáján fii k S A c i) 

Láthatók a rendház rarâjal

Amint- 1948-ban. világosak vélt, hogy a 
leietek legvalószínűbb ideje időszámítá
sunk kezdete körül keresendő, egyszerre 
világszenzáció lett a- sorsuk. Voltak ugyan

i l y e n  k o r s ó k b a n  ő r i z t é k  a  t e k e r e g e k e t .  K o r á b b a n ,  

bizonyára századokkal előbb, már jártak idege
nek a lelőhelyen. Nyomokban összetört, üres 
korsók és kézIraUöredékek maradtak. A  régészek 
művészi munkával helyreállították a korsókat

nagynevű tudósok is, akik hamisítványok
nak vagy időszámításunk V I— X. száza
dából eredő zsidó szektárius iratoknak 
tartották őket, ez a nézet azonban nem
igazolódott. Ma, tíz évvel az események 
után már minden vitán felül áll, hogy a 
kéziratok óriási többsége az időszámí
tásunk előtti XII. századtól az időszámí
tásunk I. századának második feléig 
terjedő időből való. Néhány töredék 
lehet régebbi, s voltak olyan lelőhelyek 
is, ahol fiatalabb anyagra találtak.

A  leletek egy tekintélyes része réges- 
régi bibliai szöveg volt,

A  nem bibliai szövegek egy olyan 
vallásos közösség életébe engedtek bele
pillantani, amelynek gondolatvilága és 
számos jellegzetes szava, fordulata közeli 
rokonságot mutatott egyik-másik új
szövetségi irattal, illetve kifejezéssel.

vált tehát csakhamar, hogy 
а к er észté n у ség keletkezésének korára 

nagy fontosságú adatok kerültek elő. 
legfontosabb lelőhely a Jerikótól 12 

kilométernyire délre fekvő rend ház-rom 
környéke. A  szövegeket mm m

A WAdMJtatnirÜD egyik részlete fa 4* ышйшмй 
barlanggal). Ilyen, meredélyen, nehezen 

tftheio mészkűfalak hali van m többi lelőhely ír



nevéről (ÖMrbet Qumr&n) Qumr&n-száüe- 
geknek nevezik, A  kéziratokon kívül 
nagy on értékesek magának а mndhiúm&k, 
a vagyonközösségben élő társaság közép
pontjának anyagi leletei (maga az 
épület* m ta Ü Ë É  medencék, wm iró- 
Szerszámök, műhely stb»)>

A  második csoportba tartoznak azok a 
barlangok, amelyeket e helytől 20 kilo- 
méternyire délre a Wûdî-M  urabhti °®t 
meredélyeiben találtak (wâdî =  időszaki 
folyócska), A  harmadik az első lelő
helytől 10 km-re délnyugati irányban 
feliszik : egy, a IX , században elpusztí
tott kolostor romjai ( Chirbel M iré ). 
A  negyedik lelőhelyet a pénzsó vár bedu
inok még nem árulták eL A  qumráni 
leletek között vannak olyanok, amelyek 
az i. ©, V H I, századig visszanyúlhatnak, 
À  Wádt-Murahba °aí-ban emberi élet nyo
mait találták régebbi időből is, de a le
letek zöm© ott а П. századból való. 
Még későbbiek a Chirbel M ird  leletei : az 
V —IX . századból származó görög, ke
resztény-aram és ‘arab kézirat marad vá

nyak, A  .negyedik hely anyaga ш a I I ,  
Ш- közepéről való (keltezett zsidó házas
sági szerződés 134-ből),

A  bibliai kéziratok, bár számos el
térést mutatnak a mai héber biblia- 
kiadások szövegétől, lényegileg alátá
masztják a héber szöveg hitelességét, 
ám az eltérések egyszersmind azt mu
tatják, hogy Jézus korában még nem 
volt szilárdan lezárva az Ószövetség 
szövege; forgalomban v  olták olyan sző v e 
gék is, amelyek megmagymrá zzák az 
ószövetségi biblia Krisztus előtti görög 
fordításának:, a Szeptu&gintának az, el
téréseit.

A  művelődéstörténet szempontjából a 
bibliai szövegeknél sokkal érdekesebbek 
és fontosabbak e szekta egyéb iratai. 
Ezért, előbb e szektáról is kell röviden 
szólnunk.

A  babiloni fogságból (i. e. 586—538) 
visszatért zsidóság igazi önálló áEami 
életet többé nem élt, legalábbis tartósan 
nem. Előbb a perzsa, majd a görög 
világbirodalom s utódállamai, végül a 
rómaiak uralma alá került . Sorsát sok 
szabadságharcban és tartós szellemi ellen
állásban iparkodott magáról lerázni. A 
legnevezetesebb közülük az L e. I I .  század 
derekán és második felében zajlott le. 
A  makkabeusok forradalma (i. e. 168) 
sikerrel járt, és nemzeti-vallási meg
újulást hozott magával. Az uralomra 
jutott Makkabeus-család viselkedés© 
azonban nem elégítette ki a „kegyesek” 
pártjának (kaszídírn) türelmetlen vallá
sos kívánságait. A  nép állandóan a 
polgárháborúk feszültségében élt. így  
történt, hogy a legkegyesebbek egy 
csoportja elhagyta Jeruzsálemet, s k i
vonultak a jude&i pusztába, mert oda 
várták —  Ésaiás könyvének egy szektá
son félremagyarázott helye alapján (Ésa- 
iás 40 : 3) —-a  Messiás eljövetelét. Ebből 
a csoportból alakult az esszénvs szekta.

A  qmnráni leletek legnagyobb meg
lepetése az volt, hogy a régi íróktól már 
ismert esszénue szekta tanításaival közeli 
rokonságról tanúskodnak, s így ma már 
a Legtöbb tudós azonosítja velük a 
qumráni közösséget, vagy legalábbis na
gyon közeli rokonságba hozza velük őket.

A  szekta iratai sok ezernyi töredék 
alapján megállapíthatóan több százra 
rúghattak. A  néha. körömnyi töredékek 
feldolgozása roppant szellemi fáradságot, 
türelmet és sajátos tanulmányozást kíván. 
Az iratok töredékes jellegével magyaráz
hatjuk, hogy néhány kérdésben világ
hírű és kétségbevonhafcatlttmil tiszta 
szándékú, megalkuvást nem ismerőén

• H P

becsületes tudósok sem értenek egyet t 
ki hogyan egészíti ki a hiányokat, úgy 
jut más-más eredményre. Az újságírók 
viszont a föltevésértékű megállapítások
ból tudományos regényeket költenek 
(például az amerikai Wilson). A  neveze 
tesebb iratokat már javarészt kiadták 
eredeti héber vagy aram nyelven, és 

kritikai fordításuk is hozzáférhető, 
az iratok —  a már említett bibliai 

szövegeken kívül —  a következők: 1. 
Fontosak a bibliamagyarázatok vagy 
,, kommentárok' 3, mert ezek rejtik — 
korszerű ^alkalmazásokban** — a legtöbb 
adatot a szekta történetéről. Legneveze
tesebb a Babakuk-kommentár, 2, A
Szektairat vagy más nevein a Gyülekezett 
rendtartás vagy Fegyelmi kézikönyv, amely 
a szekta belső életét szabályozta. 3. A 
Hadi-tekercs vagy teljesebb nevén : „ A 
világosság fiainak a sötétség fiaival való 
harcának kézikönyve”  mutatja, hogy 
minden elvonultsága ellenére is mennyire 
harcias volt ez a szekta minden „idegen
nel”  szemben, s hogy végül is a rómaiak 
nem minden ok nélkül semmisítették meg 
68-ban ezt a közösséget (akkor rejtették 
el irataikat). 4. A  Hadójút héber nevet az 
a gyűjtemény kapta címül, amelyben 
egészen a bibliai zsoltárok stílusában 
szerzett kegyességi szövegeik vannak egy
befoglalva.

A z  iratok régiségéhez semmi kétség 
sem fér. A  qmnráni rendház ásatási 
leletei pontos dátumokkal szolgálnak, A  
kéziratokat a legtüzetesebb írástörténeti 
és egyéb vizsgálatnak vetették alá. Ezek 
között talán a legérdekesebb a modern 
fizikának azon az elvén alapszak, hogy 
ismerjük a széntartalmú anyagok radio
aktív kisugárzása csökkenésének idő
tartamát, E módszerrel állapították 
hogy az a lenvászon, amelybe az 
barlang tekercseit becsavarták, Jt 
idejében termett huszárból készült.

Különösen érdekes egy 1952-ben két 
darabban (80 -f 160 cm) talált, 30 cm 
széles réz-tekercs. Minthogy nem lehetett 
kiteríteni az (oxidálódott felszínnel 

volna a beléje nyomc 
-ban a manchesteri egyetem 

technikai intézetében különleges gépe
ken úgy vágták darabokra, hogy a 
kólómnál most már elolvashatok. Minden 
képzeletet meghaladó arany, ezüst és 
egyéb kincsek rejtekhelyeit írják le. A 
tonnákat kitevő kincsek miatt számos 
tudós képzeletbeli kincstár szimbolikus 
jegyzékének tekinti, ellenben elég sokan 
úgy tartják, hogy »Jeruzsálem pusztulása 
előtt eldugott templomkincstár titkos cl-
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ja. Felbecsülés szerint 100 millió 
1 nagyobb értékről van szó !

Nagy jelentősége van azoknak a kéz
iratoknak és kézirat-töredékeknek, ame
lyek azt bizonyítják, hogy a szekta lelki
tápláléka nagymértékben a Biblián kívül 
rekedt apokaliptikus irodaiam volt, amely 
a két testamentum között levő, sok tekin
tetben homályos, de különben nagyon 
fontos korszak terméke.

Miért jelentősek e S zőve  
ság árad belőlük a keres

? V
nység 
ii а к

kelet
iért i 
árad

kezésének korára s magára a Keresz
ténység keletkezésére is. így  válik ért
hetővéé egyik-másik szenvedélyes hangú 
megnyilatkozás. A z épületben talált pén
zek az időmeghatározás szilárd pontjai. 
Az épületet az i. e. II. század utolsó har

cban emelték, kimondottan a szekta 
céljaira, vagyis már kialakult tanaiknak 
megfelelően. A  szekta tehát előbb kelet
kezett. Gyökerei visszanyúlnak arra a 
pártharcra, amely a „hűségesek”  (  haszí- 
dim ) és „törvényszegők^ vagy gonoszok 
(resá cím)  között dúlt. Az épület föld
rengés okozta, de kijavított sérüléseket 
visel magán. Ez a földrengés i. e. 31-ben 
volt. Úgy látszik, mintegy 20— 30 évig 
nem lakták : a vérengző Herodes idején 
idegenbe kellett menekülnie a szektának. 
Jézus születése táján ismét helyreállí
tották, mégpedig nagyobb méretben. 
Ennek a nép szemében tiszteletre méltó 
közösségnek a nevelésére док szülő rá-

S T I



А  mesés h M  leltárát és búvóhelyeit tartól-
m a E é  wé&tt&mmsok. (lefóhelyttltSn)

bízta a gyermekét ( gyexmekmrok at is 
találtak Öhirbet Qumrán temetőjében), 
A  legnevesebb kutatók egyek abban, bogy 
Kereseteié János, aki öreg papi szülök 
gyermeke volt, korai árvaságra jutva 
közéjük került, ott nőtt fel*

Ma már élűiében van a zsumalizmus és 
felületes fáligkápzettség támasztotta za
var, amely abból az állításból keletkezett, 
bogy a Qumrán-szővegek tanúsága, szerint 
a kereszténység nem más, mint az esszé- 
mis szekta továbbfejlődése. E tételre 
sok föltevést építettek. Böindulásul 
szolgált A. Dupont-Sommer francia tu
dósnak, a Sorbonne professzorának egy 
föltevése. Annak kell neveznünk, mert

leglényegesebb mozzanatában több Ы 
olvaabatotlan szövegrészek tol
alapszik, 

A  Hal

re, akit „az igazság tanítója55,
k . Ő

Habakuk-kommentár magyarázatai
egy szeméi у - 
* címmel em

legetnek. ö  lehetett a gyülekezet alapítója 
és lelki vezetője. Megtudjuk róla, bogy 
üldöztetéseket kellett szenvednie az akkori 
jeruzsálemi főpaptól, akit „gonosz fő 
pap”  néven emlegetnek s aki a törvény
szegés megtestesítője. A z igazság taní
tójának és híveinek emiatt száműzetés
ben, vagyis Qumranban, a pusztában 
kellett élniük, Ennyi, am  
megállapítható.

Dupont-Sommer homályos és 
helyek magyarázata alapján föltevéseivel 
sokkal messzebbre ment. Szerinte az 
igazság tanítója nemcsak üldöztetéseket 
szenvedett, hanem mártírhalált halt : 
keresztre feszítették  ̂ sőt hívei szerint fői
támadt és mennybe ment. Eszerint a 
kereszténység nem máé, mint ш ш к  a 
kópiája, amit az esszénusok már jóval 
előbb hittek.

Dupont-Sommer föltevéseit a szak
tudomány -elutasította, de nem vallási, 
hanem kizárólag nyelvészeti és történet- 
kritikai szempontokból. Tételeit módosí
tott formában John M . Allegro tette 
magáévá, csakhogy neki sem sikerült az 
alaptételt igazolnia. Egyébként sem mon
dana sokat, mert nem egy mártír embert 
feszítettek keresztre Jézus előtt Júdeábán, 
hanem ezreket, és a kegyes nép körében 
általában hittek az ilyen szent mártírok 
visszatérésében (Máté evang. 14 : 2).

Mint megvilágosodott történeti háttér : 
becse és fontossága van e leleteknek

ÖáköTa szempontjából.
Kitűnik belőlük, hogy a kereszténység 

nem történeti előkészület nMMI lépett a 
világba. A  szövegek föltárása szakadat
lanul tart tovább', s az emberi művelődés 
térképén egy újabb „ismeretlen”  terület 
elevenedik meg, rajzolódik be ж 
bősükkel : a Jézus születése korának 
ságéé.

Dr. Pákoxéy László Márton
főiskolai

F E L H ÍV Á S I
Kérjük az É let és Tudomány 

9-es számában megjelent „E lekt
rokémiai kísérletek”  o. cikkünk 
szerzőjét, sürgősen közölje címét, 
hogy a honorádumot átutalhassuk 
részére*

Miért kevesebb némely tavaszon
a  v i s s z a t é r ő  m a d á r  ?

Szomorúan tapasztaljuk olykor, hogy 
költöző madaraink egy része nem tát. 

hozzánk. A  városi ember csak azt 
kevesebb lett a fecske.

re im e a zo n b a nFöldművelő & figye
megfogyatkozására is ki

terjed. Gondolkodóba ejti, hogy miért
c, hola gólyaíészek, holott az 

előző tavaszon több pár vívott elkesere
dett harcot a fészek birtoklásáért. A  
tanyai ember azt. is számon tartja, hogy 
visszajöttek-e eperfájára a bábaszarkák, 
amelyek az apró csirkék tolvajait, a 
szarkákat és a dolmányos varjakát Űzik 
el a közelbóL Megint csak tépelödik, ha 
március derekán hiába várja házalásá
nak búbosbankáját, amely pedig egy 
csendes kora őszi alkonyaién nem is 

hanem 8 fölnevelt fiával indultegymaga, 
el téli szászállása felé.

Vonulás ide

fokozott munkateljesítmény is fokozott 
táplálkozást kíván. A  -táplálék hiánya 
elsősorban a rovarevő madarakat' jut
tatja. végveszedelembe.

Az éjszakai vonulókat is sok veszély 
fenyegeti. A  vak éjszakákban az útjuk
ba eső fények felé tartanak, s a kivilá
gított városok fölött haladnak (ezért 
hallunk annyi libagágogást

ban). A  telefondrótokon ugyan
csak sok madárkát elér a balsors. Nincs

annyi

ő s z , hogy sérült szárnyú /űrieket ne 
ének össze a városokban. A  törpe-

:oribb
össze a városokban,. A  

gémek és a mzítyúhok 
áldozatok. Rengeteg madár repül neki 
a vasútháló zatot kísérő 'diótoknak. (A z 
egyetlen magyar lunda —  Fratecula 
arvtica -—  drótba ütközve került gyűj
teménybe.) Sok éjszakai vándor pusztul 
el a tengerek világítótornyai körül, hajók 
árboclámpáinál, mert nekirepülnek a 
fényforrásnak. Sok madár lelte tűzhalá
lát* annak idején a kigyulladt erdélyi 
földgáz töbh emeletnyi magas lángjá
ban. Az emberi és az állati kártevők 
közül sz állati kártevők pusztítása nem 
számottevő.

A  szárnyas ragadozók m fokozott irtás 
következtében 
hogy az apte 
apasztják lényegesen* Am%M íőbő madarai 
pusztít az ember. Egy időben az olaszok 
az apró madarakat étkezés céljára száz- 
ezerszámra fogták. Közép-Európa ma
darainak java része ugyanis Ш  olasz 
félsziget mentén költözik dél felé. Az 
olaszok hálóikat a megszokott vonulási 
útvonalakon, leginkább völgyekben fe-

Hova lettek az otthonukhoz ML vándor-' 
madarak ? Miért maradt minden második 
fecskefészek gazdátlan аз 
jóllehet az előző évben némelyikben két
szer is költöttek a fecskék 1 Ha együtt 
mehettünk volna a költözőkkel, pontos 
választ adhatnánk © kérdésekre»Általában 
azt szokták felelni az érdeklődőknek., 
hogy a madarak száma a vándorút idő
járás okozta viszontagságai miatt, vala
mint az állat - ás emberallenaég pusztí tása 
következtében 'Csappant meg. Ez Így 
helytálló is, de nem egyetlen oka a

K i ne emlékeznék olyan évre, amidőn 
a kora őszi meleg napok után hirtelenül 
szeles, esős, tartósan hideg idő köszöntött 
be. A z ornitológus ilyenkor az úton levő 
rovarevő vándorokra gondol. Sokan lehet
tünk. ilyenkor tanúi, amint a kiéhezett 
fecskék ablakpárkányo
kon, istállókban, csóna
kok szegletében fürtökbe 
bújva, meggémberedvc- 
dideregtek és pusztultak 
(V o lta i évek, amidőn 
repülőgépekkel vitték dé
lebbre az elcsigázott ma
darakat.) Rovarevő ma
darak 24 óránál tovább 
nejp. bírják a koplalást.



A nemzetközi madárvéde- 
a pusztításnak ezt a módját meg

szüntette, s Olaszország is elfogadta az 
egyezményt. A  lőfegyver fejlődőével 

az elpusztított madár. Hogy

jelző gyűrű vei ellátott madarak 
lékát már az. első évben ,,
(Az 19 56 nyarán gyűrűző 
gémből 3 lőtt madarat j 
Afrikából) Addig, ami 
légfegyverek forgalomba 
látó zva nem volt,,

meggondolatlanságának

riömntfb'édelm i 
permetezett 
gyasztása 
Setébe 
görény

dúvadakat {тока, 
ras kártevőket 
stb.) sztrichni- 
szoktak irtani. 
, hasznos madár
telén Afrikában 
Össze, amelyek 

sáskáktól pusz- 
>lyák között két 

/. Feltehető, hogy az 
elpusztult gólyák mind magyar földön 
honos gólyák voltak. Tudjuk ugyanis, 
hogy elindulásuk előtt vidékenként cso
portosulnak , és együtt indulnak téli

Minden valószínűség 
is egrvutt maradnak.

sége tavaszai nem

a szomszédos

apasztásában 
a madárbetegségek is. 

. A  fertőző betegsé- 
kőzőtt korlátlanul 

az emberek kö- 
alig egy emberöltővel ezelőtt a 

a pestis (akkor a pusztulás 
a világháború pusztítását is 

Az
az embert fenyegető 
járványokat, sőt már 

is védőoltással
tisztulástól. A vadmadarak között azon -

dühöng a járvány. Hason- 
emberi járványokhoz, a beteg

pusztít hat legjobban, ahol tőme- 
A  madarak főként a 

idején verődnek tömegbe. Ha
zánknak több olyan tája ismeretes, ahol 
vonuló madártömegek pihennek meg, 
ahol a legkülönbözőbb, egymástól nagy 
távolságokban honos fajok is találkoz
nak. N'ap nap után sok ezer madár 
fordul meg az ilyen „nemzetközi madár- 
száliók^-ban. Efféle hely a Szegedi Fehér
tó rezervátuma is, ahol a legtarkább 
vízimadár-népség gyülekezik az őszi vo
nulás során. A  járvány terjedésének min
den feltétele megvan. Vízimadaraknál 
az ürülékkel a vízbe kerülő fertőző csí
rák fertőzik a vízből táplálkozó madár- 

Messze földről érkező mada
terjeszt hetik a járványt, amely 

átterjed a házi 
az is előfordul, hogy a 

házi 
folyóba 

indítja el a 
között,,

vonulási útjuk
korántmtdmadár-jt 

földerítve.
szárnya

sok és a vadmadarak, továbbá a négy-

őeszefnggéseket, nagyarányú kutató
munka folyik a betegségek földerítésére 
és a járványok megakadályozására. A 
b&romfiknál és a vízim adamknál a leg
több járvány fertőzési útja a béksatoma. 
A  járványokat többnyire paratífuaz- 
törzsek idézik elő. Az úgynevezett ba
romfi-kolera és baromfi-pestis embert 
nem betegít meg. Ezt tapasztaljuk a 
vadmadarak egyes járványai során is, 
bár ismeretes olyan madárjérvény is, 
amely az emberre is veszélyes, sőt olykor 
végzetes lebet (papagájkor stb.j. Űjab-

Egyes
fajokat betegí lenek 
tömeges hulláikor 
megáÜapíiható. A  szív 
tett baktérium 
bizonyos töménységben 
tott, Élőfordult olyan 
ben csak egy 
lását észleltem 
Vannak járványok, 
réeék pusztulnak el. 
év

lehettek, Társaságukban egy kisebb csor- 
göréee - csapaton kívül más vízimadár 
nem volt. Naponként százával beteged
tek meg és pusztultak eL Repülésre 
képtelen állatok mászkáltak, vergődtek 
a jégen mindenfelé. A vízen pusztult 
és a jég szélére sodort ezernyi madár - 
dögre ragadozó húsevők gyülekeztek. 
Nappal szarkák, dolmányos varjúk, réti
héják r rétisasok (egy ízben 6 lakmározó 
rétisast figyeltem meg) és a vetési varjak 
ezres tömegei tépték a récedögöket. 
Éjszaka rókák, kutyák és görények végez
ték az eltakarítás munkáját. Az embe
rek is versenyeztek a dögevőkkel : szá
zával szedték zsákokba a beteg és 
elhullott, mégis vastag zsírréteggel 
tott récéket. Némelyik ügyes
ezreket keresett a táplálkozás 
eladott elhullott vadakból. Sem a
evő madarak, sem az emberek a 
fogyasztásától nem betegedtek meg. A 
járvány baktériumát nem sikerült ki
mutatni, a bélbakiérmmok rendes te
nyészetet mutattak, s a vérből és a 
lépkaparékból a tenyésztés negatív 
A  kórokozók vírusok

ja egy csomóba), 
a betegségen már
un „madár-j

geket” is, mert olykor csak a 
fiatal madarak fertőződtek, s az 

között betegség 
Az 1956. év nyarán 

1000 dankasirály fiókát jelöltem meg. 
Ebből idők múltán a helyszínen 100-on 
felül találtam elhullott madarat. A beteg 
madarak szerteszéledtek, mert a környék- 

vizek mentéről (Kiskunhalas stb.) 
jelentéseket elhullásról. A 

ezeket a madarakat 
pusztította el.



Korunk
hússertése,

Egyre gyakrabban 
lángok föl a húsboltok 
vásárlóközönsége köré
ben © kérés : „A  sovány 
részéből kérek” . Ma már 
egyre ritkább az olyan 
otthon — kivált a vá-

Cermfilcat támlát«« haton U&mm bisseri!*

lmokban — , ahol helyeselné a család, 
hogy a háziasszony erősen zsíros sertés
húst visz haza, Övérnek. Ugyancsak 
többen bosszankodnak, ha vendé glc 
étkezdében a pörkölt vagy a székely
gulyás húsa „csurog a zsírtól’ ’ . Európa- 
szerte és kivált Amerikában az utóbbi 
évek során olyan határozott ízléeváltozáe 
ment végbe a sovány sertéshús fogyasz
tása javára, hogy a zsír szint© eladhatat
lanná vált, s olykor csupán a sertés- 
tenyésztés melléktermékeként emlegetik* 
A z USA-ban a Századforduló idején l  
Mlónyi sertéskaraj áráért még так 1,4 
kiló zsírt vásárolhattak, 1950—55-ben

1,6 kilót.
Mindezek láttán iparkodtak olyan típu

sú sertést ki tenyészteni és a hasznosítás
nak olyasféle módját megtalálni, amely-

í t í Llyel új igényt a legjobban kielégíthet 
képpgy c

a hollandok s a svédek meg persze az
Kiválik* orsan „reagáltak”  a dánok,

angolok is, akik viszonylag rövid időn 
belül egy merőben űj sertéstenyésztő ága
zatnak, a bacon - tenyésztésnek a mesterei 
lettek. A  legtöbb bacont ma is Dánia, 
utána Hollandia, majd Lengyelország 
szállítja Angliába, mert világszerte ott 
fogyasztják a legtöbb bacon húst.

Mi a bacon T A magyar embernek elég 
nehéz kimondania ezt az angol szót, 
akár „békn” , akár „békén”  vagy „bőkön” 
hanga lakban erőlteti is nyelvére. Az angol 
ember tudatában © ezé agy aránylag 
vékonyka szalonnaréteggel bevont, for
más, húsos, sonkástul füstölt és pácolt 
sertéshúst jelent. Egy sok búst termelő, 
nagyon szapora, gyorsan növő, jó takar* 
mányértókegítö sertésfajta. Olyan, sertés, 
amelyet az angol piac igényei szerint 
mintegy 85— 90 kilós súlyban vágnak

úgQzzák fel, 
ítják A n f’ "'

meg más bacon-fagyasztó országok
ba csomagolva szállítják Angliába

gokba is.

Mi a dán. bacon-exportnak alig egy
század részét szállítjuk Angliába, Miért 
tartjuk hát mégis annyira fontosnak a 
hazai bacon-tenyésztést ?

a bacon sertés tenyész- 
Ecmosak az a célja, hogy az 
szállított hús szaporítására mód 

nyíljék. Hiszen óriási 
is bajos lenne % ш  eladása. Fő 
hogy nálunk is elterjedjen egy olyan 
sertéstípus tenyésztése, amely ' elsősor
ban húst termel, nem pedig zsírt.

De hol tartunk még ettől ? És hazai 
fajtáink alkalmasak-e rá ? Mindenki előtt 
bizonyára a Legismertebb a sok zsíró 
mangalica, amelyet egyes vidékeken 
„bongyor’ ’ -пак is titulálnak. De ismert a 
féMrhéê-aerté#, a berkshire és a Cornwall, 
valamint a iapáíymrlés is. Közülük a 
mangalica szervezete már süldő korban, a 
berkshire-é pedig kis súlyban termel 
zsírt, A oomwall jóval később zsírosodik. 
A fehérhús-sertések sorában a „turcsi”  
orrú, úgynevezett kozépnagy fehér — a 
berkshire-ibeъ hasonlóan —  inkább zsír- 
termelő sertés, míg a nagy fehér élősúly -

за főként húsból áll. A dán 
ugyancsak húst termelő típus 

tes, körte alakú formájával (a 
sonka s a viszonylag kis súlyú váll 

miatt olyan formájú, akár egy 
öntött körte).

tehát a dán lapálysertés és 
az angol -nagy fehér sertés az, amely leg
inkább megfelel a bacon sertéstől várt 
tulaj.dooségoknak. (Sajnos, a kitűnő svéd 
nagy fehér Sertésből шák 4 egyed van az 
egész országban.)

Melyek, ezek a  tulajdonságok ?
Elsősorban m nagy szapomság. A ná

lunk leginkább elszaporodott mangalica 
évente 6— 8 választott malacot ad, a 
bacon típusú hússertéstől viszont' évente 
14— 18 választott malacot m kapunk. 
Minek köszönheti ezt ? Főként annak.

me

В Ш

hogy kedvezőbb a megtermékeny ülése, 
s m tejtermelés© is jóval nagyobb a 
mangalicáénál. A  mangalica ugyanis a 
szoptatási idő során naponta csak 3— 3,5 
liter tejet termel, a bacon típusú hús- 

Lt~ viszont 6— 8 litert is termelhet.
, Nagy különbség van a növekedésük
ben is. A  jól táplált mangalica 7 hónapos 
korára mintegy 50— 60 kilós. A  jó bacon 
típusú sertés pedig ugyanerre az időre 
elén & 90 kilós élősúlyt. Ä  takarmányokat 
ugyanis amannál sokkal jobban értékesíti.

À  takamiimyértékesítÓ képesség jó 
tenyésztői munkával növelhető, s ebben 
kitűnő példát mutatnak a dán sertés* 
tenyésztők. Náluk az 1909— 10-es gazda
sági évben 20 kilótól 90 kg-ig tartó hizla
lásban egy-egy kilőnyi súlygyarapodás
hoz még 3,77 kg takarmányegység kellett. 
De már 1953—54-ben ugyanilyen hizla
lásban elegendő volt 3,03 kg takarmány- 
egység is. (A  lak ármány egység Dániában 
azonos 1 kg árpa tokaimányértékével, 
0,7 kg keményítőértékkel.)

A gyors növekedéssel a sertéstenyész
tők tekintélyes mennyiségű takarmányt 
takarítlmtnak meg. Ha oéldfa például a bacon 

ri el a 9C60 nappal korábban éri el a 90 kilós súlyt, 
mint a mangalica, ezzel csupán életfenn
tartó takarmányból (ezt napi adagban 
háromnegyed kiló kukoricával fejezve 
ki, és feltételezve, hogy az országos állo
mány fele bacon típusú sertés) annyit 
takaríthatunk meg, amennyiből Budaj>est 
sertéshús-ellátását egy teljes hónapra 
könnyűszerrel fedezhetnénk.

A  bacon sertés legjellemzőbb külső 
ismérvei : a hosszú törzs, az erősen fejlett 
és telt, csánkig lehúzódó sonkák, a v i
szonylag könnyű vártak ; oldalai inkább 
simák, mint hengeresek.

„Nálunk nem megfelelő ám a környezet 
a bacon típusú sertések 
tenyésztésére!”  — mondo
gatják emitt-amott. H i
vatkoznak arra, hogy ser 
téshizlaJóink főképp ku
koricával etetnek, már
pedig ez zsSrtermelö ta
karmány. Ez ugyöíi igaz, 
de hazai kísérletek be
bizonyították, hogy mér
sékeltebb kukoricáét© tés - 
sei lehet kifogástalan mi
nőségű bacont is nevelni, 
ha naponta 2— 3 liter 
fölözött tejjel a hizlalás-
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ban levő süldők fehérjeigényét kielé
gítjük.

A bacon sertés igényesebb tartást 
kíván, mint a mangalica. Ez abban is 
megnyilvánul, hogy érzékenyebb az idő
járás hatásaira, és „kényes”  a takar
mányozásra. Hogy gyors növekedésre 
hajló képességét kihasználjuk, okvet
lenül a<ljuuk neki a nagy biológiai értékű, 
állati eredetű fehér] etak ármányokból
(tej, húsliszt, halliszt stb.). Igaz ugyan, 
hogy országos fehérjcmért egünk az el
múlt évek során 10— 15 százalékos 
hiányt mutatott. Állati fehérjetakarmá
nyokban pedig még kedvezőtlenebb volt 
a helyzet. De bízvást reméljük, hogy 
szmrvasmarha-tenyésztésünk fejlődésével, 
a tejtermelés növelésével fehérjemérle- 
ííünk is javul, s a bacon sertések a kívánt

3 7 7



Л  Ы&тa méreteit a mefjjeKJt helyeken mérik (€slm Lajos felvételek)

fölözött tejet megkaphatják. Segít még 
az esetleg külföldről behozott, halliszt 
is, amely ugyancsak kiváló állati fehérje
takarmány. Amilyen mértékben fölfejlő
dik a tógazdasági haltenyészetünk s 
jelesül a hazai 'pontytenyésztés, oly 
mértékben cs5kk<mtheto a külföldi hal
liszt behozatala* Amíg szűkében vagyunk 
a fehérj e takarmány oknak, addig is napon
ta 2— 2,5 liter fölözött tejet adjunk. Ha 
ehhez ш  előíráshoz híven tart juk magun
kat, korunk legmodernebb sertéstípusa 
aligha fogja cserben hagyni a magyar

’Egy " baconnak föl hi zlallsához 14-től
93 kg-ig adni kell mintegy 184 kg árpát, 
70 kg kukoricát, 21 kg' borsót, 32 kg' 
korpát és 350 liter fölözött tejet.

Hagy súlyra is hizlalhatják a bacon 
típusú sertést. A z elmúlt évek mezőgaz
dasági kiállításain az 500— 600 kilós 
hízók között volt bacon típusú is. Gyorsan 
felhizlalható 300—400 kg-os súlyra, s 
még ekkor sem olyan zsíros, mint a 
mangalica,

It t  móg nem, de Moszkvában, Prágá
ban, Varsóban vagy Londonban mindenki 
vígan vásárolhat pácolt füstölt sertés
húst. A  baconnak az angol piacon 
különleges előírásai vannak. Eszerint a 
kikészített, füstölt sertéshúst még a 
vágás során, de a kikészítés után is 
minősítik. A  szalonna a maron és az 

éken nem lehet vastagabb 5 centi- 
a háton pedig 3 cm-nél véko

nyabbnak kell lennie. A  tőrzshosszüság, 
amelyet az atlasz (első nyakcsigolya) 
elülső felületétől a fancsont elülső széléig 
mérünk, nem lehet kevesebb 80 cm-nél. 
Értékelik a comb hússal-teltségét és a 
karajmetszet felületét is, hasonlóképpen 
& szalonna-szülét, „márványozottság5 5 *át és 
keménységét, valamint a hús színét, zsírral 
átszőltségét is .Fientiek együttes eredménye 
alapján a bacont osztályokba sorolják, 
Dánfában, Hollandiában, Svájcban, Len
gyelországban és más bacon-termelő orszá
gokban Ш  osztályba sorolás szerint kap ja 
meg a hizlaló gazdaság a vágott súly 
alapján kilónként megállapított árat.

A bacon vágása és kikészítése e célra 
berendezett vágó hi dákon történik. A 
vágásra előkészített sertések összegyűj
tése során ügyelni kell arra, hogy a 
sertés bőrén ütésnek, marásnak nyoma 
ne legyen, mert ez később meglátszik a 
kész terméken, és rontja piaci értékét.

Vágáskor a sertést vil lan váram ma], el- 
kábítják, majd leszúrják, és tüstént forráz
zak. A  szőrzet lekaparása, után megpörkö
lik, hogy szalonnája kellemes ízt kapjon, 
majd ke tiékesít ják úgy, hogy a fej 
összetartsa a két felet..' 'Ezután követ
kezik a minősítés és az orvosi vizsgálat. 
Minden sertést külön bírálatnak vetnek 
alá, s ennek eredményét a tenyésztővel 
közük. A  húsipari feldolgozás során a 
ketté hasított sertésről a fejet, valamint 
a lábakat és a csontokat eltávolítják. 
A  húsba injekcióstühöz hasonló, de jóval 
nagyobb tűkkel, nagy nyomással pác- 
levet visznek be, majd az egész félsertést 
pácba teszik. A  húsipari kezelés után a 
füstölt ám t újra bírálják. Csakis azt a 
bacont szabad külföldre vinni, amely a 
második bírálat után i® megfelelő osztály
zatot kapott,

A  bacon sertés szaporításával Magyar- 
országon is foglalkozni kell. Egyelőre 
nem is annyira a bacon-export növelése 
céljából, mint inkább azért, hogy olyan 
típusú sertést tenyésszünk, amely leg
olcsóbban és leggyorsabban termeli a 
húst. Nagy szaporaságával és jó takar
mányértékesítésével módot ad a sertés- 
tenyésztés termelékenységének gyors nö
velésére. A  húsüzletekben az öreg, rágós, 
zsíros sertéshús helyett így mindenki 
fiatal, gyorsan főzhető, mérsékelten zsíros 
húst kaphatna. Az országban t-ovábbra 
is megmaradna bizonyos mértékben a 
mangalica házi vágások céljára meg szalá
minak. A  mangalica húsa ugyanis a híres 
magyar téliszaláminak legkívánatosabb 
nyersanyaga. Hyképpen a téliszalámi, 
valamint a bacon sertésekből készült 
sonka, karaj vagy egyéb finom hentesáru 
nemcsak itt] bon dicsérné a magyar sertés- 
tenyésztők munkáját, hanem külföldön is.

D r .  N a g y  L á s z l ó
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TUDOMÁNY
A w í i i t a l e - i  baleset és a tejfogyasztás

A  világ tudományos közvéleményét, 
elsősorban pedig az orvosokat néhány 
éve sokat foglalkoztatja az, hogy az 
atomkísérletek, valamint az egyre na- 
gyobb számban működő atomerőművek 
radioaktív szennyezéssel árasztják el a 
légkört, a talajt és a vizeket.

Az atomreaktorok még egy külön ve
széllyel is fenyegetnek : a reaktor vé
szesen ,, megszalad* * - hat, túlmelegedhet, 
s benne a meghaladás folyamatai meg
gyorsulhatnak. Ilyen baleset alkalmával 
Számolni kell azzal, hogy nagy mennyi
ségű radioaktív szennyezés kerül a köz
vetlen környezetbe.

A  múlt év októberének derekán efféle 
baleset történt Windscale-ben, Anglia 
legnagyobb atomtelepén. Az egyik reak
tor túlhevült. Sikerült idejében leállí
tani, úgyhogy nagyobb szerencsétlenség 
nem történt. A  hivatalos közlemény is 
megnyugtatta az embereket : semmi baj 
sincs.

Persze még aznap megkezdték a kör
nyezet radioaktivitásának mérését, hogy 
megállapítsák : nem szabadult-e ki
mégis valamelyes radioaktív szennyező 
anyag a reaktorból. Kiderült, hogy az 
atomtelep közelében legelésző téliének 
tejében hatszorta több radioaktív jód 
(J131) volt, mint a megengedhető leg
nagyobb mennyiség !

„Nincs baj !“  —  mondották a szak
emberek, hiszen a radioaktív jód Fele
zési ideje 8 nap, a szennyeződés tehát 
gyorsan elmúlik, s akkor a tej ismét fo
gyaszthatóvá válik.

Azonnal megtiltották tehát, hogy az 
atomtelep 30 négyzetkilométeres körzeté
ből származó tehéntejet bármire fel
használják vagy feldolgozzák. A  gazdák
nak megtérítették a kárukat, s azt mon
dották nekik, hogy két-három hét 
múlva minden rendben lesz.

A vizsgálatok tovább folytak, s az

Atomenergiaügyi Hivatal néhány nap 
múltán —  300 négyzetkilométerre terjesz
tette ki a tiltott övezetet. Az indokolás : 
„További óvatossági rendszabályok. . .  
mert a tejmintákban kimutatott radia- 
aktivitás nem csökken olyan mértékben, 
mint reméltek11.

Ezen a területen 500 gazdaságnak vem 
tehenészete, s közülük mintegy 400 
rendszeresen nagyobb mennyiségű tejet 
szokott a piacra vinni. Most valameny- 
nyit arra kötelezték, hogy a tejet a ten
gerpartnak egy meghatározott helyére 
vigyék. Ott a rengeteg tejet egyenest 
a tenger mélyébe csorgatták. A  tej el
vesztése azonban a kisebbik baj. Sok
kal nagyobb probléma az, hogy vajon 
miért nem csökken a tej radioaktivitása, 
noha a reaktort leállították? A  vizsgálat 
során rájöttek, hogy a radioaktív jód 
nem a túlhevült reaktorból került a ta
lajba s onnét a füvei a legelő tehenek 
szervezetébe, majd a tejbe, A  reaktort 
ugyanis rögtön leállították. De hát ak
kor hogyan 'és honnan ! Az a vélemény 
alakult ki, hogy talán a reaktor vagy 
reaktorok (mert Windscale-ben több is 
működik) szellőztetésével van baj. Az 
ottani reaktorok léghűtéses típusúak. 
A  hűtő levegőből a radioaktiv szennyező 
anyagokat bonyolult szűrő berendezés
sel tartják vissza. Úgy látszik, a nagyon 
finom eloszlású J131 egy része mégis át
csúszott a szűrőkön, s elég nagy terüle
ten megfertőzte a talajt.

Az idevágó vizsgálatokat még nem 
fejezték be. (The Lancet)

(A  reaktorok szűrőberendezését ál
landóan ellenőrzik. A  megengedettnél 
nagyobb aktivitások észlelése esetén a 
reaktor azonnal ШМ* Ezért valószínűt
len, hogy a szokatlan arányú radioakti
vitást a hűtő levegő szennyezettsége 
okozta. Valószínűbb, hogy a sugárfertő
zés valamilyen re jtett hiba miatt keletke
ző' ш nagyon rövid idejű radioaktív kitöré
seknek a következménye, —  A szerk.)



A külföldi műszaki lapok beszámolnak a legújabb, nagyon pontos, egyszersmind 
olcsó fém ontó eljárásról. Az öntőforma porított vycorüvegböl készül. Vegyi alkotórészei: 
90 százalék kovasav és 4 százalék bórsav. Az öntendő fémtárgyról viaszból mintái készí
tenek. Finommá porított mjcortweget és vizet alaposan összekevernek, s e sűrű iszapba 
bemártják a viaszmintát. Minthogy az üvegpor szemcsenagysága parányi, az iszap hűen 
követi és teljesen körülfogja a viaszminta alakját. Ezután a viaszra rárakódott üvegport 
megszárítják, s aztán az így bevont mintát újra, de most már durvább szemcsézetű 
üvegporba mártják. A szárítást és a merítést egyre nagyobb szemcséjű üvegporral addig 
ismételgetik, amíg végül ki nem alakul a megfelelő falvastagságú „formahéj” . Az utolsó 
szárítás után eltávolítják a viaszt, s az üvegporból összeállított héjat kiizzilják. 8 így az 
öntőforma máris használható.

Az ú j eljárással nagyon pontos méretű fémöntvények készíthetők. Az eredeti és az 
öntött minták mérete között mindössze 0,02 százalékos az eltérés. A csekély különbség —  
vagy miként szaknyelven nevezik, „tűrés”  —  két okkal magyarázható : egyrészt a finom 
szemcséjű üvegporból ömlesztett Öntőforma belső fala egészen sima, másrészt a vycorüveg 
kőtágulása kicsiny, 0,0000005 milliméter О fokonként. Ha tehát az öntőforma 1000 C 
fokról hűl le, akkor egy egyméteres rúd csak 0,5 millimétert húzódik össze- Kitünően 
állja a vycorüveg meg a belőle készített öntőforma a „hőlökés” -eket is. Ez annyit jelent, 
hogy a hirtelen hőmérsékletváltozásokat tűrés nélkül kibírja. Ha — például ■— a hideg 
formába forró folyékony fémet Öntünk, a forma nem reped meg. Minthogy a fém vagy 
a fém ötvözet hó tágulása a forma anyagáénak többszöröse, az öntvény a forma falától 
könnyen elválik, úgyhogy a forma többször használható. (The Glass Industry)

A BERILLIUM
A  berilUumot eddig nem tartották 

valami fontos és nélkülözhetetlen fém
nek. Csekélyke mennyiségben és csak 
különleges bronzok —  ötvözetek —  gyár
tására használták föl. Ama tulajdonsága 
miatt, hogy nem vet szikrát;, alkalmas 
a lőporgyámk bizonyos szerszámainak 
(kalapácsoknak, vésőknek sib.) készíté
sére. * Ötvöző fémnek 36 : nagy szilárd
ságú és mgalmasságú ötvözeteket gyár
tanak belőle. Ámde bármennyire fontos 
is ш  a két felhasználási területe, mégsem 
biztosított neki számottevő Fölhasználás! 
területet,

A  helyzet most merőben megváltozott, 
A z atomkutatások és »  repülőgépipar 
új korszaka az addig pusztán ötvöző* 
anyagként használatos berilliumnak egy
szeriben „parádés”  szerepet osztottak ki.

A  bérillium ugyanis eszményien bevált 
az atommáglyák építésében. It t  tulaj
donságai niég a grafiténál is előnyöseb
bek. A  neutronokat lassító képessége is 
jobb, mint a széné, ami nem meglepő, 
ha meggondoljuk, hogy egy-egy anyagnak 
ez a képessége annál nagyobb, minél 
kisebb a mag tömege. A neutronok

lassítására, általában használatos grafit- 
szén tömege (»torosul ya) : 14, a bérű
immé pedig csak 9. Érthető hát, hogy 
felhasználása az atomenergia területén 
nagyon is jelentős, Ezenkívül a bérillium 
a grafitnál is alkalmasabb arra, hogy a 
máglya belső fölépítésében fölhasználják.

Nagy szerepre hivatott a repülőgép- 
iparban is. A  repülés állandó és rohamos 
fejlődése nyomán mind könnyebb ötvö
zeteket keresnek. A  Hand Corporation 
egyik tanulmánya kimutatta, hogy ha 
egy vadászgépnek minden — eddig köny- 
nyöfémbŐl gyártott — alkatrészét beril- 
liumból gyártanák, a gép teljes súlyának 
30 százalékát is meghaladó súlycsökke
nést érhetnének el. Valóban —  bár a • 
borfUhim faj súlya azonos a magnéziu
méval : 1,76 — mechanikai tulajdonságai 
miatt (rugalmassági modul usza az acél
nak másfélszerese stb.) a belőle készített 
alkatrészek méretei csökkenthetők.

A  bérillium „karrierjét”  a fém elő
állításának nehézségei s nagy költségei 
akadályozzák. A világ nagy bérillium* 
termelői : Dél-Afrika, India és Brazilig.
( Sciences et Avenir)

EGY NAP =  FÉL KILÓ
íg y  hirdetik azt ш  új, divatos fogyó* 

kúra-receptet, amellyel naponta I  fon
tot, azaz 45,3 dekát „adhatunk le”  test
súlyunkból. (A  napi 45,3 dekás fogyás 
túlzás, de az angol lapban megjelent és az 
alábbiakban ismertetett, zsírban és szén
hidrátokban szegény, ugyanakkor fehér
jében gazdag étrend valóban alkalmas

tására. —  A szerk.)
a túlságosan elhízott ember fogy asz-

A  diéta persze csak egészséges 
zetfieknek ajánlatos. A  legfőbb szerepet 
a tojásnak juttatja.

A tojás teli van minden „jóval” . 
A benne levő aminosavak (20 fajta !) 
szöveteink fölépítésének és táplálásának 
fő-fő kellékei. S bármily ijesztően hang- 
zik is, a tojásban вок zsír is van, szinte 
annyi, mint egy darabka vajban. Még 
sincsen ok riadalomra, mert, ez nem 
»közönséges” zsír. Számtalan előnye 
közé tartozik, hogy lecitini és linolsavat 
is tartalmaz, ami kedvezően hat a szer
vezet fejlődésére. Jó közérzetünket és 
egészségünket fokozza a tojás 22 ásvány- 
félesége, az aluminium, a cink, a réz, az 
ón, a króm, a titán és a vanádium, sőt 
arzén és vas is van benne,

S még ez sem minden Î A  tojásban a 
C-vitamin kivételével az A-vitamintól a 
H-vitaminig valamennyit megtaláljuk, 
s ezenkívül a K-vitammt is ! A  „tyúk
gyümölcs” tehát szinte az összes ismert 
vitaminnal megajándékozza szerveze
tünket, sőt egy újabb föltevés szerint 
olyan vitaminok és vitamintéleségek is 
előfordulnak benne, amelyeket eleddig 
nem ismertünk.

A  tojás fogyasztását —  nagy tápláló 
érteke miatt —  kivált azoknak Írják elő, 
akik betegségük egyik kísérő jelensége
ként vérszegények is (kösz vén у esek, 
vérző gyomorfekélyesek, kolitászesek 
stb.).

A  fogyókúra étrendje a főtt tojást 
ajánlja. Miért ? Elsősorban azért, mert 
laktatóbb, és elkészítéséhez semmiféle 
zsiradék sem kell. De egyéb előnyei is 
vannak : puszta kézzel is nekiláthatunk 
elfogyasztásának ; bármennyit „előre”

belőle; nem piszkíi edé- 
bármely pillanatban elővehet-

stb.
Meddig tarthat egy ilyen „tojásos 

kúra”  ? A  legtöbb esetben 5 napnál nem 
tovább, de előfordult, hogy klinikai kí
sérletekben több beteg napi 9 tojást evett

három héten át. Alaposan lefogytak, ám 
különben szervezetük semmiféle kárt 
sem szenvedett.

íme a 'diéta egy-egy étkezésre :
Paradicsomlé (egy csésze,

illetve 2,5 deci i . . . . . . . . .  50 kalória
3 középnagyságú főtt tojás . 225 kalória 
1 db kétszersüU . . . . . . . . . . .  40 kalória
Kávé vagy tea ( cukor nélkül! )

A reggelinek, az ebédnek és a vacsorá
nak az étrendje nagyjából azonos, tehát 
mindegyik 315 kalóriás, naponta össze
sen 945 kalória. (Az, aki 165 centimé
ternél alacsonyabb, a megszabott meny- 
nyiségeket egy harmadukkal csökkentse.)

Ízesítőül sót és borsot használhatunk, 
A  szokásos sómennyiség nem lassítja a
fogyás folyamatát.

Napunk tehát jól —  bőséges reggelivel 
—  indul. Ebédre vagy vacsorára ehe
tünk egy-egy adag vízben főtt spenótot, 
spárgát, zöldbabot (20 kai.). ízesítőként 
hintsük meg egy-egy kanál olvasztott, 
érett juh túróval (25 kai.), mert ez kelle
mes, érdekes ízt ad az ételnek, s jófor
mán semmivel sem növeli a fogyasztott 
kalóriák mennyiségét. Ha zöldségfélét 
eszünk, hagyjuk el a kétszersült telét; 
ha sajtot fogyasztunk, az egészet.

Miért ajánlatosabb a paradicsomlé 
egyéb gyümölcs]eveknél î Részben íze 
miatt, amely pompásan illik a tojáshoz, 
de nem utolsósorban azért, mert sok 
benne a tojásból hiányzó C-vitamin, s 
annyi karotinja van, mint egy friss fej 
salátának. Kalóriatartalma is jóval ke
vesebb, mint az édes gyümölcslé veké.

A  kétszer sültben ugyancsak sok fontos 
tápláló anyag van. Tartalmazza az ősz- 
szes B-vitamint (de csak ha —  nem mint 
nálunk —  barna lisztből sütik. —  A 
szerk.), az E - és az F -vitamint, fiúért ée 
vasat s az imént említett zsírsavakká is. 
Ezenkívül kellemesen ropog, jó ízű, s 
szintén a jóllakottság érzését kelti.

A z új diétának óriási előnye, hogy a 
dolgozó ember kényelmesen megtart
hatja munkahelyén is, hiszen csupa 
könnyen becsomagolható ételből van 
összeválogatva. Fogyasztásával sem kel
tünk feltűnést, sem munkahelyünkön, 
sem vendéglőben. Mindez persze növeli 
a diéta sikerét, hiszen nagyon is fontos, 
hogy megszokott életmódunkon ne kell
jen változtatnunk. így  ugyanis valószí
nűbb, hogy kitartunk mellette, mint a



különleges erőfeszítést igénylő receptek 
mellett.

Fontos ш  is, hogy az étkezések után 
jóllakottnak érezzük magunkat, s az 
étkezések között se hagyjuk elirralkodni 
magunkon a szomjúság vagy az éhség 
érzetét, Igyunk meg egy kávét vagy 
csésze teát, s ha nagyon kívánjuk az édes
séget, szopogassunk cl egy-két mentolos 
drazsét. De túlzásba ne essünk, és a dra
zséban elfogyasztott 6—40 kalóriatöbblet 
.miatt hagyjunk meg egy falat kétszer- 
sültet ! Az étkezések közben, ropogtatha

tunk egy-egy nyers, sárgarépát, zellert 
vagy Mpc^ztatorzsát is..

De ne felejtsük él, hogy semmiféle 
ideiglenes diéta sem állja útját végleg 
a hízásnak, s azt sem, hogy ezt a na
gyon hatásos fogyasztó kúrát csak az
után kezdjük el, miután előzőleg meg- 
tanácskoztuk a dolgot kezelőorvoeimk- 
kaî. Mert ha történetesen olyan valaki 
akar e diétával megszabadulni fölösleges 
kilóitól, akinek rejtett szervi betegsége 
van, súlyos veszélynek teszi ki magát.

(  C oron et )

A világ gyümölcstermelése a legutóbbi huszonöt évben rohamosan fejlődött. 
A  gyümölcs ma már nem luxus, hanem a széles néptömegek táplálkozásában fontos' 
szerepet játszó közszükségleti cikk. A  legnépszerűbb gyümölcsök termelésének alaku
lását az alábbi táblázat mutatja :

A  gyílmöles neme

A  világ termelése
Ebből az ешőprd államok

term

V a g о n Ь а и

1934-38 átlaga 1953 f 1934—38 átlaga Ш53

Alma. . . . . . . . .  v * * * -----*___ »
Körte ________ . . . . . . ___ _ 1. .
Narancs, mandarin . . . . . . . .
Grapefruit ___ . . . . . . . . . . . .
C itrom ........................... ....

j 3a n á n _ ,       .  . . . . . . . . . .

Ö s s z e s e n  ■

690 000 
226 000 
880 000 
1 2 0  0 0 0  

1 0 0  0 0 0  

810 000

910 000
ш  0 0 0

1 340 000 
190 000 
150 000 

1 060 '000

323 000 
1 2 0  0 0 0  

1 * 6  0 0 0

45.000 
18 300

547 000 
197 000 
191 000

44 000 
20 500

2 826 000 \ 3 963 000 062 300 mm sno

A  táblázat adataiból megállapíthatjuk., hogy a mi éghajlatunkon dísztó gyű- 
mölesnemak termelése alig egy harmada a világ teljes gyümölcs termelésének, В gyü
mölcsöknek kereken 60 százalékát azonban az európai államok termelik, Az úgy
nevezett déli gyümölcsök termelésében viszont Európának teljesen alárendelt a 
szerepe.

A  másik szembetűnő tény a gyümölcstermés ugrásszerű növekedése. 1938-tól 
1953-ig az évi termés 70 százalékkal növekedett, s a fejlődés üteme 1953 óta sem 
esőkként. Kérdés, nem vezet-e ez túltermeléshez.

A z emberiség számát 2,5' miiliánrlimk véve, m gy ümolcsfogyasztás mai, fejadagja 
kereken, 16 kg. Ez sokkal kevesebb az egészségügyi és táplálkozási szempontból 
kívánatosnak látszó S0 kilogrammos fejadagnál. Ennek elérésére meg kellene ötszö
rözni a világ' gyümölcsfermel&ét. Persze, a dolognak van egy .másik oldala is : az 
emberiség átlagos életszínvonalának olyan nagy ütemben kellene emelkednie, hogy 
ez emberek meg im tudják vásárolni az egyre nagyobb tömegben termelt gyümöl
csöket, (JR. J. )

„NAQYFREKVENCIAjO" CSOKOLÁDÉ!
Bármily különösen hangzik, a Szovjet

unióban ilyen csokoládé is kapható * 
A  kakaóbabot, amelyből a csokoládé ké
szül, előzőleg nagydrekvenciájű árammal 
kezelik, hogy a csokoládé Metesebb és 
táplálóbb legyen.

A csokoládémaasza ízletessége nagy
mértékben attól függ, hogy a kakaó- 
babot jól pirítják-e. A  nyers kakaóbab 
ti— 8 százaléka nedvesség, amely a szá
rítás és a pirítás során 2 százalékra 
csökken. A  gyárak о műveletet külön
leges berendezésekben végzik ; a lehulló 
babszemrétegek között 160 C fok hőmér
sékletű forró gázokat fújnak át. Csak
hogy ez a módszer nem biztosítja a bab- 
szemek egyenletes fölmelegedését., Felü
letük erősebben, pörkölődik, míg a belse
jük gyakran „nyers** marad. Ш  közben 
értékes aromatikus anyagok is veszen
dőbe mennek*

Más, jobb módot kellett kitalálni a 
pörkölésre és szárításra. Ezt három 
szovjet professzor dolgozta ki 1952-ben. 
A babszemeket nagyfrekvenciájú villa

mos térben pörkölik . A  szemeket kenden* 
zátor-lemezek közé helyezik, & egy külön
leges generátorból nagyfeszültségű vál
tóáramot vezetnek hozzájuk. A  kakaó 
babok tömegén áthatolva a kondenzátor 
gyorsan váltakozó villamos tere a bab
szemeket kívül-belül egyenletesen föl- 
melegíti. A  száradással és a pőrkolődéssel 
párhuzamosan megváltoznak a bab elekt
ród zikat sajátságai, úgyhogy a föhn ele
gedéi önmagától megszűnik* Az új mód
szerrel a babpörkölés sebességét hatszo
rosára növelték.

Az első —  3 kW-os —  kakaóbab- 
pirító kísérleti berendezést a moszkvai 
Energetikai Intézetben készítették és 
ró hálták ki. Az első két tonnányi 
а к aó b baból kitűnő minőségű, nem keserű 

és a szokásosnál csak egy árnyalattal 
világosabb csokoládét gyártottak. Az 
elmúlt évben a Vörös Október Cukrászati
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Gyárban már 30 kW-os ipari berendezés 
kezdte meg működését, s vele nemcsak 
kakaó babot, hanem amerikai mogyorót, 
mandulát, szczámf ü vet (kunzsut) stb. 
is pirítanak majd. ( Junij Tyehnyik)

Automata üzem kávé feldolgozására
Egy Angliában épített újfajta kávéfeldoigozó 

Özemben minden munkamenetet gépesítettek. 
A  k ivé íze javult, s gyorsabb lett a feldolgozás* 
A  zöld kávét 8 -4 0  fájtából keverek, majd 24 éráig 
marad egy tölcsérei tartályban, s o tt kondíció- 
nilódik és üsszekeverődiik. Innen csővezetéken az 
elektromos pörkölőbe hivatják* A  pörkölés mód
ját (idő, hőfok és szín) előre megállapítják. A  pör
költ kávét hötőhengerekben bocsátják le, s eze
ken levegőt fúvatnak át. Ezáltal csökken a külső 
levegővel az érintkezés, s a k ivé íze és aromája 
élvezetesebb lesz. A  kávé a továbbiakban pneu
matikus szállítással tartályba, majd mérésre* illetve 
az apríióba kerül* Négyféle aprító dolgozik. Ezek 
nem őrlik, hanem vágják a kivét, következésképp 
a fölmelegedés elmarad. Négyféle finomságú Őrölt 
kivét kapnak. Az apr ír ókból a kivé a cső mago lóba 
kerül. Az egész üzemnek 20 alkalmazottja van.

_______________ ____ (fo o d )

Ú j  e l j á r ó m

A PRITAMIN GYÁRTÁSÁRA
A  Paksi KöMervgyár már az elmúlt 

években, is kísérletezett pritsmm, gyártá
sával. Ennek a paprikából készülő éteb 
ízelítőnek a készítésekor az, egyik legfőbb' 
■nehézség és probléma,, hogy mikánt őriz
zék meg s paprika nagy C-vitamin tar
talmát a gyártás során, À  C-vitemm 
ugyanis kényes anyag, a levegővel érint
kezve gyorsan elbomlik* Szederkényi

Ferenc műszaki os z tályveze tŐ ás Berni 
Ferenc főmérnök egy olyan új eljárást 
dolgozott ki, amely a problémát .kitű
nően megold ja.

A  gyártás — kezdve a paradicsom
paprika összehúzásától — széndioxidos 
tórljen, teljesén .zártan, történik* A  szén
dioxid gáz kiszorítja a levegőt, így meg
akadályozza a C-vitamin bomlását* A z új 
eljárás bevált. Ezt mutatja, hogy az igy 
gyártott pri tárni и minden 100 gramm
jában általában 500—550 milligramm 
C-vitamin van, ellenben. 1956-ban csak 
ritkán tudtak 450 milligrammos vita
mintartalmat elérni. ( Bp, Konzerv)

A RADAR ÉS A  MADARAK
Többször hallhattunk már olyan véleményekről 

és állítólagos megfigyelésekről, amelyek szerint 
a madarak repülését a radar i l  lom ásókról kibo
csátott rádióhullámok megzavarják, s hatásukra a 
madarak irányt: változtatnak stb* Francia kuta
tók most végérvényesen tisztázták a kérdést. 
Radaradóknak 50 métertől 10 kilométerig ter
jedő i  körzetében vizsgálták varjak, szarkák, 
galambok, seregélyek és vörösvércsék repülését. 
Azt tapasztalták, hogy a rádióhullámok nem voltak 
hatással sem a, madarak repülésének irányára, 
sem a. csapatban repülő madarak, egymástól való 
távoliágára* (U m sch au )



LOGAR MISKA feladatai
M E G O LD ÁS  A  6. SZÁM BÓ L

Hä  a kérdésre helyesen akarunk válaszolni, 
mindenek elét t erre gondoljunk : azt, hogy fá
zunk-e vau y melegünk van, nem egyszerűen 
a külső hőmérséklet határozza meg, hanem 
az, hogy testűnk ugyanannyi idő alatt meny
nyi hőt vészit, (Ezért „hidegebb*’ télen a 
villamosban a fémfogantyú a fa- vagy' bőr- 
fogantyúnál; nyilván egyforma hőmérsékletű 
mind a három, a fém azonban gyorsabban el
vezeti kezünk melegét, s ezért hidegebbnek 
érezzük.)

Mármost testünk bizonyos mértékben min dl и 
izzad (akkor is, ha nem érezzük), és a verejték 
elpárolog, A  párolgás sebessége pedig függ a 
környező levegő páratartalmától: szárazabb
levegőben erősebb, nedvesebb levegőben gyen
gébb a párolgás. Minthogy pedig a párolgás hőt 
von el (elsősorban testünktől), azért ugyanakkora 
külső hőmérséklet esetén szárazabb levryöben 
jobban, nedvesebb levegőben kevésbé fázunk.

Főkér,t ezért van az, hogy' ha egy helyiségben 
aránylag sokan tartózkodnak, nem fognak fázni: 
az elpárolgott veríték ugyanis nedvesebbé teszi 
a levegőt. Ugyanígy nyilvánvaló, hogy ugyan
annyi ember ugyanakkora levegőhőmérséklet 
esetén nagyobb helyiségben jobban, kisebb 
helyiségben kevésbé fázik. Kisebb helyiségben 
ugyanis kevesebb a levegő, s ezt a verdék 
párolgása hamarabb telíti vízgőzzel, (Minderről 
egyébként rovatunkban évekkel ezelőtt mér 
volt szó.)

A  feladat szerint a másik szobában nines 
senki. A  két szoba közti ajtó kinyitása azt 
jelenti, hogy1 2 Erzsiké nagyobb légterű helyiségbe 
került; a fentiek szerint tehát igaza van, ha ű2 t 
mondja, hogy ha az ajtó nyitva van, jobban 
fázik.

ÜJ F E L A D A T

A rajzunkon látható embernek rossz napja 
van. Nem sikerült a befötés. Kevés papírt rakott 
a kályhába, az ellobbant, és nem gyújtotta meg 
a fát. A  fa alá további papírokat már nem tua 
bedugni; nincs hely — illetve ki kellene szedni 
mindent. Ehhez azonban sehogyan sem fűlik 
a foga. Hogyan tudna mégis tüzet rakni a fa aki?

„M egvon ” ! —• gondolja, ,„A  papírt alulra и 
hamudéba teszem, és o tt gyú jtom  m eg” .

Mit szólunk ehhez az ötlethez?

A placebo

1. A  piaeébo mcy- 
határozásn (folyt, »  
vizsz. 39.). Zárt betűk ;
G, Y , R, S„ H, A, N.
G. 14. Fölé ellentéte.
15. Hajnal, görögül.
16. Alma . . .  =  K a
zahsztán fővárosa. 17.
Női név. 18. F. С, T.
19. Latinul szeretek.
21. Becézett női név.
23. Sírfelirati szó. 24.
Indulatos indulatszó.
25. Derékkötője. 26.
.Jubileum vége (!). 28.
Ősi római üdvözlet.
30. E. Ó. 35. Ű tburkoló 
anyag. 36. Kettős: latin clőrog. 37. Szintén 
tagadó szócska. 38. Népies tyúk (az 1. kockába 
két betű!). 39, A vizsz. 1. befejezése. 47. Egy 
szeszesitalra, névelővel. 48. Magas testhőmér
séklet. 49. Bées, oroszosán. 50. 
szó szerinti fordítása.

F ü g g ő l e g e s

2. Hajót! pus. 3. Л liat szállást. 4. Libahang. 
5. Egyszer —- latinul. 6. Állat kert, Berlinben. 
7. A  vizsz. 37., fordítva. 8. KicsmyítŐ képző. 
9. Régiesen verte. 10. A  20— 30-as évek neves 
francia politikusa. 11. Német 6. 12. Nem a 
rosszé. 13. Kergetlek. 18.

piacéba-ha tás magyarázatában. 19. Mint a vizsz. 
28. 20. Hegedű-alkatrész. 22. Görbe vonal darabja, 
25. ö t  darab igavonó állata. 26. Zuhan le, 27. 
Nagy távolságban (levő). 29. Megijedek, latinul 
(a 3. kockába két betű!). 31. Ekeskedőt, 32. ilyen 
hal a béka poronty. 33. Arab süveg. 34. Földtúró 
eszközünk. 39^ Életadó égitestünk, 40, Kötőszó. 
41. Tartalom nélküli teret. 42. Titokban figyel. 
43. E. Á. N. 44. Korcsmahelyiség. 45. Félti gris (!). 
46. A  névtelenség monogramja.

A  II . számú keresztrejtvény megfejtése :
Erőszakkal vívtuk ki a sajtószabadságot 

és Stanesles Mboeséftotásét, . .  ”


