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SZER K ESZTŐ I
ÜZENETEK

Cs. Gy. hegosztőnyakornok. Megkeresésünkre Gillemot tanár 
űr azt a választ adta, hogy a Vasas Munkások Szakszcrveztté- 
ben (Magdolna-utca) továbbképző szemináriumot tart, amelyen 
résztvehet bárki, aki gyakorlott hegesztő. Tandíj nincs. A kér
dezett könyvek címét levélben szeretnénk közölni, ezért 
k. előfizetőnk pontos cimét kérjük. , ,

M. I., Rákoscsaba. Lássa lapunk június 1-i számát*, vokációs 
Pályázatunk.

G. G., Városlöd. Nekem is meg kell már írnom, hogy mennyire 
örülök lápjuknálc. Igyekszem is mindenkinélc mutogatni, terjesz
teni. Kis falunkban már három helyre fára lap, Mint annyi 
sok olvasótársamnak, nekem is az volna a vagyam: néni lehetne-e 
keresztülvinni, hogy a lapunk hetenként Jelenjen meg?

Ha jó lesz a termésünk és a külföldi Papírt meg tudjuk 
fizetni, akkor őszre hetilappá alakul az Elet és Tudomány.

L, J., Mőcsény. A magyar ipar fejlődésére vonatkozó so
raival teljes mértékben egyetértünk.

S. E. Mozöosát. A nylonról egyik legközelebbi számunkban 
cikket hozunk. . t *

J. L„ Tirol. Olvasgatom az. Élet és Tudományt és közben ki
csordul a könnyem. Rágondolok, Istenem, otthon mennyivel jobb 
volt, meggondolatlan gyerekésszel és a hazatérők dicsekvéséből

Igen, ők adnak határátlépésért pár hónapot és ha valaki szem- 
telenkedik, ruhái is kap. Kéket, zöldéi, de most már nem bt rom 
tovább. A honvágy csak a drága magyar földhöz húz Ott szü
lettem. ott is kell elpusztulnom. Az idegenben nagyritkán talál
kozom egy, magyarral. Még itt is azon vannak ezek a vérsztvok, 
hogy hogyan tudják szegény magyar társukat becsapni vagy meg
csalni, En már csak haza és haza vágyom, a honvágyam nem 
enged tovább, hogy itt maradjak. ' .

Szerkesztés közben sohasem gondoltunk még arra, hogy 
lapunk külföldre egy kis hazai levegőt, a hazai munka gond
terhes, de reményteljes hangját közvetíti Gyertek csak haza 
mindnyájan, akiket rászedtek és akik kiábrándulva részt kí
vántok venni a nyilasok által lerombolt országunk újjáépíté
sében, Hosszú leveled egyéb részleteire postán válaszolunk.

K. R. IV. almn. Amióta megjelent ez a lap, állandó olvasója 
vagyok. Nagyon örültem, amikor a 2. szám az_ autóról közölt egy 
cikkel. Nagyon örülnék, ha további cikkeket közölnének az autók
ról, sőt más technikai vívmányokról. Továbbra is hu olvasója 
maradok c lapnak.
gvar
Olvassa -----  . ,
és Tudomány II. évf. 7. számában.

Felelős szerkesztőt Mariska Zoltán. Felelős kiadót Palkó Sándor 
Képszerkesztő: Szántó Tibor. Szerkesztőség i Budőpest, VII., Erisé

leioion : ttuntoir, * ’ ’  '
Csekkszámla : Budapest 4236. Megjelenik minden hó 1-ón és 15-én 
Kéziratokat nem őrzőnk meg. 472935. A z  Athenaeum mélynyo 

mása, Budapest. Folelös « Gorszky Tivadar igazgató.
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ÜNNEPEL AZ AKCIÓ \
A MÁVAG felgyógyult dolgozói 
akik visszanyert egészségüket as 
akció tudósainak köszönhetik,mű 
vésad szobrot .nyújtottak át mun

katársainknak

Tudósok, akik az akcióban részt 
vettek. Középen irattáskája mö
gött Rusznyák Lajos orvos

tanár

Deák Józséf" munkás átnyújtja 
a' szobrot Balogh Károly orvos

kari dékánnak

A helyreállított klinikák orvosai 
oklevéllel köszönik meg áltudo
mányért áldozatokat hozó mun
kások fáradozását. Balról jobb
ra: Rusznyák, Frigyes! és Balogh 

tanárok

Minden tudós külön emlék 
plakettet is kapott a hálás mun 

... k á s á k t ó l i ;  £
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KINCSES FŐVÁROSUNK
Fővárosunkat a Természet bőkezűen el

árasztotta kincseivel. Ezek közül a kincsek 
közül kétségtelenül a melegforrások a leg
értékesebbek. A  Budapest belterületén fel
törő forró víz ritka és eléggé meg sem be
csülhető értékünk.

Bármennyire is értékes a budapesti meleg- 
forrásrendszer, a nagyközönség legfeljebb 
csak hírét ismeri. Keletkezése, eredete azon
ban kevéssé köztudomású.

Mielőtt azonban forrásaink vizének az 
eredetét kutatnék, szükséges a források kör
nyékének földtani felépítésével is egész 
röviden megismerkednünk.

A  forrósok Budapest környékén több
millió év óta törnek fel. Jelenlegi feltörési 
helyüket az altalaj viszonyai szabták meg. 
A Föld középkorának elején ezen a környé
ken igen tetántélyes dolomitrétegek rakód
tak le (kb. 600 m vastagságban), az akkori 
tengerek vizéből. Ilyen dolomitsziklákból 
felépített hegyek í a Gellérthegynek egy 
része, Sashegy, részben a Kármashatárhegy 
és Mátyáshegy. (i.'sz. ábra.) A  tenger vízé
ből vízszintesen lerakódott dolomitrétegről 
későbbi kórokban a tenger visszahúzódott. 
Az ekkor még mindig vízszintes dolomit- 
réteg a Föld belsejében működő erők hatá
sára összetöredezett. A ' dolomitréteg letö
rött keleti része pedig a mélybe süllyedt.

A  városligeti I. sz. fúrás a búd;:: oldalon 
hegyeket alkotó dolomicot már 97c m mély
ségben üti meg. A  pesti oldalon a lesüllyedt 
dolomitra a harmadkorban tenger nyomult. 
Ebből a tengerből rakódtak le a pesti síkság 
homokos, agyagos üledékei. Ez az agyag, 
maga alá szorítja a hévvizeket. A rétegek 
súlyától és a mélyben lévő hőtől is növek
szik a víznek a nyomása. így  az adott részen, 
a törésvonal mentén, felfelé nyomul. (2., 3., 
4. ábrák.)

Természetesen a főváros földtani fel
építése nem ilyen vázlatos. A többi rétegek
nek (mészkő, budai márga stb.) azonban a 
források képzésében nincs befolyása. Rajtuk 
legfeljebb a források vizének a kőzet
átalakító hatását vagy a forrásvízből kivált 
ásványokat tanulmányozhatjuk._

A  budapesti melegforrások vizéhez több- 
kevesebb talajvíz, Duna-víz keveredik. 
Ezért hőfokuk különböző.

A budapesti hévforrásokat földrajzi alapon 
két csoportba osztjuk. Megkülönböztetjük a 
déli vagy gellérthegyi forráscsoportot és az 
északi vagy józsefhegyi forráscsoportot. 
Utóbbihoz tartozik az óbudai Árpád-forrás 
és a Római-fürdő.

A Duna medrében fakadó szökevény 
forrásokkal és a fúrt artézi kutakkal együtt 
ma Budapesten kb. 120 melegforrás fakad.
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A  mélyből jövő forróvízhez a földtani 
viszonyok változásával több-kevesebb fel
színi víz, talajvíz keveredik. Természetesen 
a felszíni talajvíznek a hőmérséklete lénye
gesen alacsonyabb, mint a hévvizeké. Ezért 
a melegforrások vizének hőmérséklete sem 
egységes. A  budapesti hévforrások hőmér
séklete 18 C° és 74 C° közt változik.

A  budapesti hévforrások vizének bonyo
lult vegyi összetétele van. Erre utal a forrás
vízből lerakódott édesvízi mészkő és a 
különböző ásványok jelenléte. Ugyancsak 
ezt jelzi a melegforrások vizének egyes 
betegséget gyógyító hatása is. A  vegyi 
elemzések a következő fontosabb alkatrésze
ket mutatták k i : kalcium, magnézium, 
alumínium, széndioxid, stroncium, bárium, 
nátrium, lithium, vas, mangán, klór, bróm, 
jód, fluór, kovasav.

A  melegforrások vizének eredetét külön
böző elméletek különböző módon magya
rázzák. A  legrégibb elképzelések szerint a 
hévforrások vize a kőzetek apró repedésein 
a mélybe szivárgott, felmelegedett és újra 
a felszínre került talajvíz. A  mélybe került 
víz felmelegszik, hőmérsékletével nyomása 
is növekszik és ezért felfelé igyekszik törni. 
A  vízben oldott anyagokat a2 útjában lévő 
kőzetekből oldja ki. A  hévvizek eredetének 
ilyen magyarázata ma már idejétmúlta.

A múlt század végéről származik Suess 
Edének az elmélete. Eszerint a melegforrá
sok vizüket a Föld izzó, olvadt részéből, 
a magmából nyerik. Éz a magmában lévő 
víz a Föld csillagkorának végén került 
oda.

XCét alkotóelemének: az oxigénnek és a 
hidrogénnek az egyesüléséből keletkezett.

Vulkáni kitörések alkalmával a hidrogén is 
kiszabadul a felszínre tóduló magmával, 
vagy amint már ekkor nevezzük: „lávával** 
együtt. Alacsonyabb hőmérsékletre érve az 
ugyancsak kiszabaduló oxigénnel vízzé 
egyesül. A  keletkező víz 'az útjában lévő 
kőzetekből különböző anyagokat old ki. 
Ebben a vízben található oldott anyagok egy 
része még a tüzes magmából származik.

Suess elméletének ellenzői szerint a meleg- 
források vize nem a magmából származik.

Gautier francia tudós a jelen század 
elején érdekes kísérleteket végzett. Külön
böző vulkáni eredetű kőzeteket (eruptiv- 
kőzeteket) oxigénmentes térben vörös izzásig 
hevített és akkor azt a meglepő eredményt 
észlelte, hogy az egyes kőzetek vizet izzad
tak ki. (Például i  kg gránit 7-35 gr vizet 
veszít az izzításkor.) Az egykor a Föld fel
színén lévő és a hegymozgások következté
ben a mélybe süllyedt kőzetek a mélységben 
hasonló fizika-kémiai helyzetbe kerülnek, 
nevezetesen oxigén nélkül a vörös izzásig 
hevítődnek, tehát vizet izzadnak ki. Gautier 
így magyarázza a hévforrások vizének a 
keletkezését. Ez az elmélet inkább helyt
álló, mert Gautier feltevéseit kísérleti ered
ményekkel támasztja, alá.

A  földtan a Magyarmedencében az üle
dékes kőzetrétegek alatt mélybe süllyedt 
eruptív hegységtömeget tételez fel. Ennek 
a hegységnek egyes magasabb csúcsai néhol 
még a felszínre bukkannak. Például a 
Mecsek-hegység déli oldalán Fazekasboda 
környékén is előbukkan a gránit a fiatalabb 
korú rétegek alól. Számos mélyfúrás az 
üledékes kőzetek alatt megtalálta a kristályos 
kőzeteket. (Folytatása a 381. oldalon.)

m  —  *

harmadkon agyagos!"
üledékek -

e r  v íx

helye '

hévforrások
dolomit szint eredeti, magassága



NHs.CQi.HO.- HiS CH, ...\
A n d r o g é n  k ö r 
f o r g á s a .  A levegő N-jét 
csak a nitrifikáló bakté
riumok tudják lekötni. A 
többi növények csak mint 
nitrátok oldatait veszik jel. A nö
vényi szervezetben fehérjék kép
zésére szolgál, majd a növény
evők és húsevők szervezetébe futva, 
a protoplazma egyik alkotó eleme, 
végül a bomlásfolyamat révén a sze
métbe, itt. a talajba jut vissza. Rothadás 
útján ammóniák szabadul fel a fehér/ékből.
Ammóniák keletkezik a növény hulladékok és 
egész növények rothadása révén is. A rothasztó baktériumok 
mcqbontják az állati és növényi hullák fehérjeit és a keletkező 
NHx-at a nitrifikáló baktériumok NHOx-á oxidálják, ebből 
pedig nitrátok lesznek. Ezeknek a nitrátoknak uj növények 
gyökerei állal való jesztvásával a körforgás bezárul A korfor
gás oldalköreiként beilleszthetjük a pillangós viragucik gyö
kerein található baktériumok tevékenységét, a viharok alkal
mával villámcsapás nyomán keletkező nitrátok és ammomum- 
nitrál tagjait. Ezt az eső a földbe mossa es a m
kozásápak közvetlen forrásává lesz. A kép baloldalon a N 
fonásai vannak feltüntetve, a jobboldalon a A visszatéiese 
a légkörbe részben a rothadás alkalmával keletkező ammomum- 
gáz formájában, részben pedig a denitrifikáló baktériumok tevé
kenysége révén.

m  A Z  ELEVENEK 
ÉS ÉLETTELENEK 

K Ö ZÖ TT

N IT R O G É N
AzÉletésTudomány hasáb

jain ismertettük a Kozmosz 
nagy törvényét, az állandó 
kiegyenlítődési folyamatok 
pompásan működ.0 rendszerét. 
A világegyetemben a szakadat
lan körforgás az uralkodj tör
vény.

Tudjuk, hogy a légkör 78 
%-ban elemi formában nitro
gént tartalmaz, míg 21% az 
oxigén, 0.03% a szénsav s kis 
mennyiségben szerves gázok. 
Bár a természetb en ilyen hatal
mas mennyiségben van nitro
gén fölhalmozva, a földön 
csak igen kevés a nitrogén
kapcsolat, a nitrogénnek más 
elemekkel alkotott megjelenési
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formája. Ellenben földgöm
bünk tömegének legnagyobb 
Pésze oxigén-kapcsolatokból 
áll, holott a7. oxigén a légkör
nek csupán 21% -át teszi ki. 
Miből magyarázhatjuk ezt? 
Afeltűnő különbség a nitrogén 
reakciós restségének követ, 
kezménye, vagyis azon tulaj
donságának, hogy az oxigénnel 
szemben ez az elem csak az 
energia legnagyobb felhasz
nálásával kényszeríthető kap
csolatba.

Liebig óta tudjuk, hogy a 
nitrogén a legfontosabb nö
vényi tápanyagok Közé tarto
zik ugyan, dekultúrnövény eink 
nem tudják a nitrogént elemi 
formában fölvenni és »m eg
em észteni«. Ehhez a nitrogén
nek először más anyagokkal 
kell kémiai kapcsolatba lépnie. 
Vízben oldható,sószerü kapcso
latok keletkeznek, mint pél
dául salétromos-sók fehérje
anyagok és bomlási termé
keik. Ezeket a növények gyö
kere feloldja, fölveszi s maga- 
sabbrendű képződményekké 
alakítja. A  nitrogénnek tehát 
az átalakulás egész körét kell 
megtennie, míg végül az állati 
testben sejtépítő lesz, vagy 
mint az anyagcsere terméke, a 
kapcsoló energia leadása után 
ismét visszatér abba, az álla
potba, amelyben körforgását 
megkezdje.
Az ELEMI NITROGÉN

E körforgásban az első és leg
fontosabb szakasz az elemi 
nitrogénnek átvitele a kémiai 
kapcsolatba; az egész további 
felépítésnek alánját ugyanis az 
em ész th ető vét elleme folyamata 
szolgáltatja. Ez a híd a szer
vetlen és az éló szervezet 
között. A természet ennek a 
munkának elvégzését egész sor 
erőre s mun/iásra bízta.

Ha olyan vihar után, amely 
sok villámlás közepette vonul 
végig, kimegyünk a szabadba, 
különösen az erdőbe, íelüdít 
bennünket a tiszta levegő,
am elyrŐl azt szoktuk mondani,
hogy >ózondús«. Mi történt? 
Az elektromos kisülés követ
keztében a levegő a villám
csapás körzetében nagyonrövid 
idő alatt 3000— 4000-ra  forr 
fel. Közben minden bizonnyal 
valami ózon képződött, de 
egyi dejüleg a levegő nitrogén
tartalmának egyrészenitrocid- 
dá kapcsolódik. Ez a nitroxid 
ugyan a magas hőfok miatt 
meglehetősen állhatatlan, de 
egy része mentesül a fölbom- 
lóstól.m inthogy a kisülés utón,

a mennydörgés közben újból 
visszaáramló hideg légtöme
gek gyors lehűlést okoznak. 
Klór most a nitroxid normális 
hőfokon önként egy újabb nit
rogénmolekulát vesz magához 
s végülnitrátos gázok képződ
nek, melyek nagy ritkításban 
ózonhoz hasonlóan szaglanak. 
Az eső e gázfokat salétrom
savvá oldja, a talajra sodorja, 
amelyben a sav a talaj ásvá
nyaival kapcsolatba Jutva sa- 
létromos savakká alakul.

NITROGÉNIPAR
A természetben lejátszódó 

folyamatot a modern technika 
nagy elektromos kályhák be
állításával utánozta. Ahol 
olcsó a vízierő, mint például 
Norvégiában, jelentős nitro. 
génipar fejlődött ki.

A  csapadéknak: esőnek, hó
nak és a jégnek is —  kémiát 
elemezése nitrogén-kapcsola
toknak, még pedigammonium- 
nitritnek és ammonium-nitrát- 
nak jeleit mutatta ki. A tudo
mánynak ma is izgalmas és 
megoldatlan kérdése, hogy mi
ként keletkeztek ezek. Annyi 
bizonvos, hogy e kapcsolatok 
kisebb, jelentéktelenrésze szár
mazik nitrogéntartalmú anya
goknak, pl. szénnek, fának el
égéséből. Nagyobb részük a 
levegőben, szintetikus úton 
keletkezik. Tudjuk, hogy az 
ibolyántúli fény vagy elektro
mos fény hatására a nitrogén 
és vízgőz ammonium-nitráttá 
és nitráttá kapcsolódik Tud
juk azt is, hogy a levegőben a 
nitrogén és vízgőz mérhetetlen 
tömegekben van egymás mel
lett jelen. A kapcsolódáshoz 
szükséges kényszerítő energiát 
részben az ibolyántúli sugár
zás, részben pedig a levegő 
felső rétegeiben végbemenő 
elektromos energiák szolgáltat
ják. L. Begard norvég fizikus 
az északi fény mibenlétének fel
derítésére irányuló vizsgála
taiban megállapította, hogy a 
nitrogén a legfelsőbb légréte
gekben, ahol a levegő hőmérsék
lete az abszolút 0° (— 273), 
szilárd jégkristályok alakjá
ban lebeg. Ebben a régióban 
a vízgőz is, mint a legkönnyebb 
egyúttal legnehezebben csepp
folyósítható gáz, ugyanilyen 
alakban fordul elő, úgy hogy 
a szintézishez megvblnónak a 
feltételek, a szükséges ener
giát ped ig az itt még csorbítat
lan erejű napfény szolgáltat
hatja. Ez tertnészetesen csu
pán szellemes, tetszetős ek

mélet, kísérleti megerősítése 
hiányzik.

A csapadékban kötött nitro
gén mennyisége kilogrammon
ként 1— 5 milligramm közt 
ingadozik. Az olyan vidéken, 
hol a csapad ékmennyiség köze
pes (évi 550milliméter), egy év 
alatt a legkedvezőbb esetben 
is hektáronként csupán 5.7 kg 
kötött nitrogén jut a csapa
dékkal a föld felszínére. Az 
egész földre 300— 400 millió 
tonna nitrogén-kapcsolat kerül 
egy év alatt a csapadék révén. 
E gigantikus szám ellenére 
ezek a nitrogénkapcsolatok 
kultúrnövényeink növekedése 
szempontjából jelentéktelenek. 
Még a közepes termés is hektá
ronként 30—300 kg kötött nit
rogént von ki a termőföldből. 
Ha figyelembe vesszük, hogy 
a csapadékkal lehulló kötött 
nitrogén hektáronként 6—25 
kg-ot tesz ki (a felső határ a 
föld esőben leggazdagabb vi
dékére, a bengáliai síkságra 
vonatkozik), még a legmaga
sabb érték is jelentéktelen a 
termés szempontjából, mert 
egyrészt a nitrogént, az esővíz 
nagyon felhígítja, másrészt ez 
a mennyiség az egész év folya
mán oszlik meg, tehát olyan 
évszakokban is a talajba jut, 
amikor a növények növeke
dése csaknem teljesen szüne
tel. Az atmoszferikus nitrogén 
legnagyobbrésze amúgy is köz
vetlenül a tengerbe jut, jó ré- 
szétpedig a patakok és folyók 
szállítják a tengerbe.

NITROGÉN A  TENGERBEN
A tenger életének szempont

jából viszont a légköri nitro
génnak a legnagyobb jelentő
sége van, m ert a tengerinövé
nyek életének ez adja meg a 
lehetőséget. A  tengeflnövé- 
nyek élete pedig közvetlenül 
vagy közvetve létalapja az 
állati életnek is. A tengervíz 
nagyon hígított nitrogén-kap
csolatokat tartalmaz, a ten
gerinövények azonban jóval 
nagyobb akciósugaruk révén 
a táplálóanyagot a feloldozott 
kapcsolatokbólfeltudjákvenni. 
Minthogy a tengervíz életének 
más nitrogén-forrását nem is
merjük, löl kell tételeznünk, 
hogy kizárólag a légkörből 
származó nitrogén tartja fenn 
at enger életét.

A növényeknek a tápanyag
ért folytatott küzdelemben 
növénybirodalmon belül olyan 
segítőtársaik vannak, amelyek 
messzemenő munkát élj esít-
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ményükkel még a nehezen 
emészthető légköri nitrogént 
is fogyaszthatóvá' teszik. Az 
élőlények birodalmában a leg- 
parónyiabbak ezek a szorgos 
munkások, amelyek roppant 
nagy számban és változatos
ságban vannak a televény- 
földben. Munkájuk egy pa
rányi vegyészeti gyár felada
tait végzi el. A  légköri nitro
génből szénsav, víz és ásványi 
anyagok segítségével, hol oxi
génnel, hol anélkül, a legszebb 
fehérje-testeket építik fel. A 
tudomány ennek a gyárnak 
titkát még nem tudta ellesni, 
csak eredményeit tudja meg
állapítani; A  parányok világá
nak legfontosabb képviselőit 
azoto-baktériumok-mVi neve
zik a tudósok. Csupán a hu
musszal jól táplált talajban 
tenyésznek. A meleg és laza 
talaj t  szer étik, m ért az ily et jól 
átjárja a levegő. A meleg ég
hajlati területeken egy év alatt 
hektáronként 30 kg nitrogént 
tudnak megkötni. A talajnak 
ezen nitrogén gyártó képessé
gét a gazda m ég az ugargaz d£l- 
kodás korában ismerte. Ha a 
talaj már nem adott termést, 
lazított állapotban egy évig 
pihentették és így a kis kobol- 
doknak volt idejük a szorgal
mas gyűjtésre.

Az ugargazdálkodás azon
ban a legnagyobb gazdaságos
ságra utalt i dőkb en m egszűnt, 
m ért a parlagon hagyott földek 
miatt sok termés esett ki. Az 
azotoák munkáját pedig a mű
trágyával pótolják.

NITROGÉNGYÁRAK 
A BAKTÉRIUMOK 
VILÁGÁBAN

Az azotoákon kívül a bakté
riumoknak egy má3 csoportja 
is nitrogéngyárat tart fenn a 
pillangós virágúak gyökerein. 
Ezek a legszorosabb életközös
ségben élnek a növénnyel. A 
hüvelyesek, lóhere stb. gyöke
rén szemölcsszerű parányi vas
tagodások ülnek, amelyek a 
gazdanövény nedveiből táp
lálkoznak s ezekből a nitrogén 
felhasználásával nitrogén-kap
csolatokat építenek fel. Ezeket 
a baktériumokat ma már nagy 
mértékben mesterségesen te
nyésztik s nitroain vagy azoto- 
(jen néyen hozzák forgalomba. 
Beoltják vele a pillangósok 
számára szánt talajt s ezzel a 
trágyázást megtakarítják, de 
a talajban természetesen meg 
kell lenni a szükséges egyéb 
tápanyagoknak is.

A nitrogén-kapcsolatok szin
tézisében ezek a baktériumok 
tartják a rekordot. Meleg ég
hajlatú vidéken egy vegetációs 
időszakban hektáronként 200 
kg nitrogént tesznek felhasz
nálhatóvá.

A baktériumok tevékeny
sége trópiküs és szubtrópikuj 
vidéken teljesen elegendő a 
növényzet táplálására. A mér
sékelt éghajlati övben—  a nap 
csekélyebb besugárzása miatt 
—  a természetes úton termelt 
nitrogén-kapcsolatok nem ele
gendők.
A FÖLD ÉS A NITROGÉN

Azokban a régóta mezőgaz
dasági kultúrájú országokban, 
amelyek a földből kihozzák 
azt, ami kihozható, már rég 
megbomlott a kapcsolat a 
nitrogén-kapcsolatok felhasz
nálása s a természetes termelés 
között. A lakosság száma 
egyre növekszik s a föld már 
nem bírja eltartani a rajta élé 
népet. Énnek a fejlődésnek a 
következménye a gabonane- 
műek külföldről való behoza
tala. A cári Oroszországa föl
det is kiuzsorázó rendszerével 
megengedhette magának azt a 
fényűzést, hogy b eérte azzal az 
eredménnyel, amelyet a föld 
a természetestrágyázásm ellett 
hozott. A szovjet tudomá
nyosság különösen a termő
talajok javításában s a kultúr
növények fejlesztésének terén 
ért el maradandó eredménye
ket s az orosz talaj termelő
értéke a harminc év előttinek 
húszszorosára emelkedett. 
Észak-Amerikában a farmok 
nitrogénkészletük végére jutot
tak. A kanadai talajnak még 
vannak nitrogénkészletei. Dél- 
Amerikában s Ausztráliában a 
bőséges hősugárzás miatt ele
gen dő a baktériumok gyárai
ból kikerülő nitrogénmennyj- 
ség a jó közepes termésre. 
Rekordtermés elérésére itt is 
műtrágyázásra van szükség. 
A növény terméshozadéka, nö
vekedése, fejlődése éppenúgy 
a tápláléktól függ, mint az 
állaté. Ha tehát eredményt 
akarunk elérni, a növényt 
éppenúgy hizlalni kell, mint 
az állatot

KÉSZLETEK ÍNSÉGES 
IDŐKRE

A természet némiképpen a 
szükség éveire is gondoskodott 
nitrogénkészletek felhalmo
zásáról. Két ilyen nagy ter
mészeti raktár van: a chilei

Liebig Justus, aki egyik meg
alapozója volt a morden vegy

tannak

salétromtelepek s a szén nitro
gén-kapcsolatai, amelyekből 
szénsavas ammóniák nyerhető. 
Mindkét forrás a növények 
buzgó gyüjtótevékenységének 
s annak a szakadatlan munká
nak köszönhető, amellyel a 
parányi lények évezrek alatt 
nitrogén-kapcsoatokat gyártot
tak. A  salétromtelepek erede
tét jó ideig vulkanikus műkö
désre vezették vissza, most 
inkább a felé a felfogás felé 
hajlanak, hogy tengeriállatok 
s növények végső maradvá
nyai Ha így áll a dolog, akkor 
—  a mondottak szerint — a lég
köri nitrogén is résztvett a sa
létromkészletek felhalmozásá
ban.

A  technika ebben is utánoz
ta a természetes folyamatot, 
amennyiben ugyanis a levegő 
nitrogénjából szintetikus úton 
salétromot állít elő. Ez a talál
mány tette lehetővé, hogy az 
imperiaIistaNémetországl914- 
ben megkezdhette a háborút, 
különben a salétrom behozatal- 
tói elvágva, nem tudta volna 
az óriási mennyiségben elhasz
nált lőport pótolni.

Vétiéi Tivadar
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Gyógyuló lábszár- 
fekély, körülötte ki
terjedt bórgyulladús

Bal belső boka tájék 
kiflialakú hatalmas 

fekélye
Többszörös lábszár 
fekély műtét után né 

hány napra
Teljesen gyógyult férfi 

tenyérnyi nagyságú 
lábszáríckély

A MUNKÁS EGYIK EltHNSEGE
Az emberi vcrkerinees a négyrekeszű szívbaikam- 

rá jóból indul el. A szívösszehúzódások bepréselik 
az oxygéncs vért a lüktető erekbe, majd innen tovább 
a lüktétőereken át a hajszálerekbe. A hajszálerek 
leadják az oxygénjüket és felveszik a széndioxydot. 
Az elhasznált vért szállító visszerek mind nagyobb 
ágakká egy esülve viszik a vért a jobb pitvarba, Ennek 
összehúzódásai áthatják a vért a jobbkamrába. A 
jobbkamrából kiinduló erek elszállítják a vért a 
tüdőbe. Itt az elhasznált vér felfrissülve a felvett 
oxygéntől a balpitvarba, majd innen ismét a bal
kamrába kerül. Ebben a pillanatban a fentjelzett 

keringés elölről kezdődik. Akár a központban: a szívben, akár az odavezető erekben, akár 
az elvezető erekben áll be valami működési zavar, a szervezet ezt súlyosan megsínyli. Az 
élet fenntartásának alapfeltétele a vérkeringés egyensúlyállapota, a központ, az odavezető 
és elvezető rendszer összhangban álló működése. A  visszeres megbetegedéseknél ez az egyen
súly olyan módon borul fel, hogy az odavitelnek nincs semmi akadálya, de a visszaáramlás 
zavart. .

A  VISSZÉRTÁGULAT OKA :
a vérnyomás és az érfal ellenállása között keletkezett részaránytalanság. A vérnyomás 
fokozódik: a) általános vérnyomás emelkedésénél (szív, vesebaj, mójbaj) vagy b) a visszérre 
gyakorolt külső, helyi nyomás folytán (hasi daganat, terhesméh, szoros ruhadarabok, fűző, 
harisnyatartó). A visszerek ellenállása csökkenhet: a) világra hozott hajlam alapján 
(rugalmas rostok hiányosan fejlődtek, viszerek záróképessége tökéletlen), b) szerzett érfal- 
betegségek folytán. Ilyen esetekben rendes vérnyomás mellett isiéire jöhet visszértágulás. 
A hajlamosságot bizonyítja a baj öröklése. A z érlal szerzett gyengülését okozhatja testi 
leromlás, vérszegénység, fertőzéses betegségek (vérbaj, mérgezések, alkohol, ólom).

A visszértágulás legjellemzőbb tünete a kimutatható értágulás. Ez leh et:
1. finom szederjes rajzolat,
2. kanyargós lefutásút klgyózót (eszes köteg, ..
3. daganalszcrü, nyomásra megkisebbedő kiöblösödések sorozata. A betegek gyors fára

dó sról, nehézségérzetről, kimerültségről panaszkodnak.
A dolgozó egész napját nehéz munkában tölti el. Este fáradtan esik az ágyba. Éjsza

káját a lábikra-görcsök rontják el. Reggel, felkelés után, atágult visszerek vérrel telnek meg. 
Ilyenkor ismét fáradtnak érzi magát. A  viszértágulat nemcsak szépészeti, kozmetikai 
kérdés, az életet is fenyegető szövődményei lehetnek.

1. A kitágult visszérben a vér megalvad.
2. A z alvadt vér később beferlőződik, felette a bőr gyulladt lesz, majd :
3. ki/akad. A gyulladás mész lerakodáshoz vezet, ebből visszérkövek keletkezhetnek.
4. A tágult visszér megrepedhelt súlyos vérzések forrása lehet. .
5. A lábszár és a láb vizenyősen megduzzad.. Hosszabb fennállás esetén a duzzanat 

idültté válik és elefánt-kórnak nevezett állapotba megy át.
A leggyakoribb szövődmény azonban a

Legtöbbször a^iábszár alsóharmadában foglal helyet, a mellső oldalon. Kialakulása 
előtt a bőr hosszabb időn keresztül a?legkülönbözőbb bőrelváltozások (gyulladás, ekcéma) 
képét mutatja. A  fekély állandóan nedvedzik. Bűzös, váladékos, tovább tér jedésre hajlamos. 
Akárhányszor orbánccal szövődik és rák kiindulópontja lehet. Kereszt az orvosnak, kereszt

bctcsnck. ' 9
A visszeres megbetegedés csaknem szabályszerű, álló foglalkozási űzőknél, az úgynevezett

slrapa/oglalkozásoknál. Lúdtalp, bütyök, tyúkszem, visszér jellemzi az ilyenek
Az életerős dolgozók soraiból kerül ki a legtöbb panaszos beteg. A visszér az idősebbek 

életét keseríti. A budapesti I. sz. Sebészeti Klinikán jelentkezett beteg minden másodlka
(Folytatása a 363 oldalon.)



Az élősködő, az ingyenélő, a parazita mé
lyen megvetett, és visszataszító jelenség a 
társadalom nyakán. De még eze* is szoro
san. nélkülözhetetlenül beleilleszkednek éle-

fürkészdarázs a közismert darázsnagyság
tól kezdve minden nagyságban elő
fordul. Idetartozik a legkisebb 
rovar is, mely 0.2 mm 
•nagy* nagyon

Az emberi lét fenntartásához okvetlenül 
szükséges a növényekkel és a növények
ből élni. E  téren azonban erős 
versenytársakkal kell meg- 
küzdenünk az állatvilág 
tagjai sorából. Az 
emberiség leg
veszedel

mesebb verseny 
társai a természet 

nagy asztalánál nem 
a nagy állatok, hanem az 

apró, igényteleneknek látszó 
rovarok. Ezek nagy számuk, gyors 

szaporodási készségük és a megvál
óit körülményekhez *' ----

-  .nyes alkalm azkodási * 
sokszor komoly gondot 

bereknek mióta csak a növények céltudatos 
termesztésével foglalkoznak. Nemcsak az
adott természeti viszonyok tehetik lehetővé egy....... iy<
egyes rovarok mértéktelen elszaporodását és 
pusztítását (pl.: sáskajárás), hanem nagyon 
sokszor az ember —  vétkes könnyeimŰségől, 
nemtörődömségből vagy az előrelátás hiánya 
miatt —  maga változtatja meg a természeti 
viszonyokat úgy. hogy a versenytársaknak, 
a kártevő rovaroknak a lehető legkedvezőbb 
helyzeteket terem ti m e g.

A természet hihetetlen ötletességgel, bő
kezűséggel, bátran mondhatjuk pazarlással 
gondoskodik arról, hogy az élőlények faju
kat fenntartsák, szaporítsák és elterjesszék. 
Ugyanakkor biztositj a azt is, ho gy —  rendes, 
zavartalan körülmények között —  a szapo
rodást korlátozza is nagyiából ecvensúlv- 
b an tartj a a term elő és fo j

élősdl az apró, 
gyakran csak a 

mm tizedrészénekmeg: 
felelő nagyságú fémfür

kész. Erős nagyító alatt 
w  pompás látványt nyújt. Gyö
nyörű, élénk fém fényekben tündö

köl szárnya pedig gyöngyházfényben 
csillog. Majdnem mindig más rovar tojá
saiban vagy pedig levéltetvekben él. Ren
geteg lepke, bogár, poloska stb. tojását —  
és ezzel együtt a kártevők tömegeit—  pusz
títja el évente.

A fürkészdarazsak és legyek a természet 
szabályozó fékjei. Nélkülük a rovarok mérték 
nélkül elszaporodnának. Míg ezek a para
ziták működnek, egyensúly van a természet
ben. Amint kimaradnak, azonnal Jelentke
zik a baj. Az őstermészet zavartalan körül
ményei között legtöbbször csak az időjárás 
zavarhatja meg úgy a parazitákat, hogy pusz
tulásuk, hiányuk, vagy csökkent élettevé
kenységük miatt a növényevő rovarok igen 
nagy mértékben elszaporodnak. De amint 
szaporodnak a kártevő rovarok, úgy szapo
rodnak el a paraziták is. íg y  az egyensúly 
egy-két év alatt ismét helyreáll.

Más a helyzet az ember által megzavart 
természetben. Maga céljaira átalakítva a ter-

nák, pusztítanák különböző módokon a Föld
növénytakaróját. A  rovarok viszont —  sok
szor hihetetlennek látszó szaporaságuk miatt, 
(pld. egy levéltetű ősanyának egy év alatt t 
milliliárd ivadéka lehetne,ha a körülmények 
mindig a legkedvezőbbek lennének) —  
minden növényt rövid idő alatt kipusztít
hatnának, ha ellenségeik, elsősorban élőskö
dőik, parazitáik, nem csökkentenék igen 
nagy mértékben őket.

A rovarok élősdiei közül elsősorban a für- 
készlegyeket és fürkészdarazsakat kell meg
említenünk. A fürkészlégy a kockás hús
légyhez hasonlít alakban és nagyságban. A

gazdálkodó ember. Ezzel igen sok növény
evő rovarnak az életfeltételeit nagyon meg
könnyíti. Ezek a rovarok azután m int kár
tevők erős versenytársaivá válnak az ember
nek. Helyette ezek aratnak, ezrk takarítják 
be, élik fel a termést vagy annak jó részét. 
Az így megzavart egyensúly helyrebillenté- 
sére és a nem kívánatos, egyenlőtlen verseny 
kiküszöbölésére védekező eljárásokhoz (per
metezés stb.) kell folyamodnunk. Az állandó 
és rendszeres védekezés költségei pedig sok
szor igen megdrágítják a terményeket (pl. 
a szőlő). Célszerű tehát, hogy a rovarok ter
mészetes ellenségeit, parazitáit hívjuk segít
ségül. Ezek tenyésztésével és terjesztésével 
állítsuk meg a rovarszaporulatot. Ez azon
ban sok nehézséggel jár és csak bizonyos ese
tekben valósítható meg, de akkor azután 
kivaló eredménnyel.

Szólni kell még itt a behurcolt kártevők
ről is. Az egész világot behálózó közlekedés 
és árucsere segítségével nagyon sok kártevőt 
hurcoltak be új területekre, olyan ország- 
és világrészekbe, ahol az nem volt otthonos 
de a körülmények: éghajlat, táplálék stb. 
ugyanazok. Mivel itt természetes ellenségeik, 
az élősdiek nem lehetnek otthonosak, ezek 
a kártevők olyan hihetetlen mértékben el- 

, (Folytatás a 367. oldalon)
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ugarak,
^ sugárzások

A  múlt század tudósainak egyik legfon
tosabb felfedezése volt az a felismerés, 
hogy a különböző —  látható és láthatatlan 
—  sugarak azonos eredetűek, • azonos ter
mészetűek, az elektromágneses energia 
különböző megnyilvánulási formái. A  tu

lajdonságok különbözőségét mindössze a 
hullámhosszak és a rezgésszámok (1. la
punk II. évf. 2. sz. 44. oldal) különböző 
volta okozza.

A  modern tudomány és technika felku
tatta és használja az egész elektromágneses 
spektrumot (1. II. évf. 8. sz. 244. o.), a 
leghosszabb hullámhosszú résztől, az ipari 
és hangfrekvenciáktól a kozmikus sugarakig. 
A  képek néhány elektromágneses rezgés- 
forrást ábrázolnak, végighaladva a spek
trumon. Első a villamos generátor. Követ
kezik sorban a hosszú- és rövidhullámú- 
rádióadó, majd a radar-készülék. Az előb

biek hullámainak (1. II. évf. 5. sz. 131. o.) 
szerepe közismert, az utóbbi a rádiólokáció 
eszköze. A  kályha és a vasaló infravörös 
sugarakat bocsát ki. Infravörös sugarakban 
érkezik a Földre a Nap melegének a/4 
része, ugyanezen sugarakkal eszközölhető 
a sötétben való látás és fényképezés. 
A  Nap, egy üstökös és egy villamos
lámpa képviseli a sorozatban a fényforrá
sokat. Mellettük látható egy kvarclámpa, 
amelynek sugárzása gazdag ultraviolett su
garakban $ ultraviolett sugarakat bocsát 
ki a Nap is 5 ezeket a sugarakat nem lát
juk, de hatásukat észleljük a bőr lebarní-

tásában, s tudjuk róluk, hogy ölik a bak
tériumokat, növelik a szervezet ellenálló
képességét. Következik a röntgenlámpa 
(1. II. évf. 2. sz. 52. o.), az orvosi tudo
mány és a műszaki anyagvizsgálat fontos 
eszköze. Utána jön a képsorozatban egy 
világító óra ((1. II. évf. 8. sz. 253. o.), 
amelynek számlapjáról a rádiumsók gamma
sugarakat bocsátanak ki fezeknek fontosabb 
szerepe: a rák gyógyítása. Az utolsó kép 
arra utal, hogy a világűrből áramlik a koz
mikus sugárzás, a legrövidebb hullám- 
hosszú elektromágneses rezgés. *

(Technika maladózsi, Moszkva nyomó'-.)

CSŐÁLLVÁNYOS VARRÓGÉP
Alkatrészük a ma előállítha

tó legjobb anyagból kerül ki, 
ami a békebeli minőséget is 
megközelíti, illetve fontosabb 
alkatrészeiben felülmúlják.

Előnye az egyéb gépekkel 
szemben az, hogy minden var
rás! műveletre használható 
(előre, hátra varr, stoppo* 
lásra, hímzésre és egyéb kézimunkára hasz- , ( 
nálható). Állványzata csővázas és így lénye- 
gesen könnyebb,mintazöntvényállványzat- ' 
tál ellátott varrógépek, sokkal tetszetősebb, ’ 
könnyebben mozgatható és kezelhető.Meg- 
haj tása goly ócsapá gy as,í gy lény egesenköny- 
ny ebb, mint a régié.

Maga a varrógépfej süllyeszthető asztallal 
van ellátva, ami lesüllyesztett állapotban 
a szoba összhangját nem rontja és bármi 
célra mint asztal, bármikor felhasználható. 
(R á d ió z tá l, stb.) (Csepel WM *Pfafí«.)

(Folytatás a jött oldalról)
háztartásbeli volt, (50%), sokgyermekes családanya, mosó-vasalónő). Minden 10-ik vagu 
gyári munkás, vagy napszámos (10%) vagy különböző, különféle foglalkozási ághoz tartozó 
idős testi munkás. Utánuk mindjárt az iparosok következtek (9%). Minden 15-ik kiskeres
kedő (7 %). 100 beteg közül csak kettő volt tisztviselő. Az egyetemi hallgatók soraiból 
főleg a sportolók j elentkeztek (1 %). Az ápolónők között is akadt néhány (1 %).

Feltűnő a szellemi foglalkozásúak, a könnyű testi munkások kis száma ennél a beteg
ségnél. A fekély es betegekre vonatkozó foglalkozási Összeállításból kiderül, hógv a visszeres 
iparosok x/i-e, a napszámosok, f ö l d mű v e s e k h á z t a r t á s b e l i e k  V2-® szenved láb szárfekély- 
ben.Ugyanakkor a visszereskereskedőknél, gyárimunkásoknál visszér és láb szárfekély együtt 
fordul elő a mi beteganyagunkban. Egyetemi hallgatóknál, tisztviselőknél, láb szár fekéllyel 
nem találkoztunk.

A visszeresséo gyógyítható, a) kisebb visszereken masszázs, torna is célhoz vezet, b) 
nagyobb visz ereket modern kezelésben vagy befecskendezéssel és műtéti eljárással 
együtt gyógyítjuk. Egyik sem nagyfokú beavatkozás, és kellően megválogatott 
esetekben, ha a betegnek semmi más megbetegedése fszív, tüdő, vesebaj) nincs, 
egyáltalában nem veszélyes. Az együttes eljárás nemcsak eredményében, hanem kozmetikai 
szempontból is kifogástalan. Ennek az eljárásnak nagy előnye, hogy fekély es betegeken is 
alkalmazható. Régen ezeket a betegeket addig kellett fektetnünk, amíg fekélyük behá- 
mosodott. Manapság ez a műtét a fennálló fekély állapotában is elvégezhető, hiszen a fekély
től távol, az ép bőrön operálnak.

A visszeresség alkati betegség. Az alkatot semmiféle eljárással befolyásolni nem tudjuk, 
de tünetei közül a visszeres tünetcsoportot könnyen lehet gyógyítani.

A közmondás azt tartja, hogy szegény embert az ág is húzza. A segítés azonban . 
könnyű és a visszeres beteg ma már önmaga oka szenvedéseinek.

D r. Galambos József
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Kevés orvosi kérdésről van annyi hamis 
nézet elterjedve a köztudatban, sőt a sporto
lókkal nem foglalkozó orvosok között is, 
mint a sportszívről. A  helyes felfogás ismer
tetése nemcsak azért fontos, hogy az átlag
sportolót el ne riassza a további sportolástól, 
ha egyik orvosi vizsgálaton azt hallja, hogy 
sportszíve van és ne legyen szívét érző kép
zelt beteg, hanem azért is, hogy a sport szív
től való félelem ne okozzon idegenkedést a 
sporttól, ne akadályozza az igazi tömegsport 
szervezést. A  sport m a már az egészséges élet 
természetes feltétele és minden divat elle
nére sem lehetett, volna ilyen népszerű, ha a 
szervezet motorját, a szívet valóban káro
sítaná.

A  szív a követelményekkel együtt nő.
Amíg egyszeri nagyobb munkateljesít

mény után az egészséges szívet röntgen- 
átvilágításkor kisebbnek találjuk, tartós, 
fokozott munkára a szív megnagyobbodik. 
Ezt a változást 1899-ben Henschen vette 
először észre, amikor a legkitartóbb lapp
földi sífutók szívét vizsgálta. Azt találta, 
hogy a megnagyobbodott szívvel egyes síelők 
10 óra hosszat voltak versenyben és közben 
gyorsvonat! sebességet értek el. Henschen 
a megnagyobbodott szívet a rénszarvas 
szívéhez hasonlította, amely más állatfajok
hoz viszonyítva rendkívül nagy és vastag
falu. Megnehezíti azonban a kérdés megíté
lését, hogy szívbetegségekben, ahol a vér
keringés akadályait (pl. a billentyű elválto
zását, vagy a magas vérnyomás munka- 
többletét stb.) kell a szívnek legyőzni, ugyan

csak szívnagyobbodás keletkezik, de ez a 
betegségi állapotban kialakult nagy szív 
éppen az állandó belső többmunkáia miatt 
a külső megterhelést nem tudja jól elvé
gezni. A két eltéTŐ okból létrejött szív
nagyobbodás alakilag feltűnően hasonlít egy
máshoz. így pl. a röntgen rácsfényképezés
sel, amely az egyes szívrészek mozgását ábrá
zolja egy összehúzódáskor, kimutatták, 
hogy a megnagyobbodott sportszív és a sú
lyosan beteg szív ©gyes körvonalai, főleg a 
szívcsúcs közelében egészen kis kitérést vé
geznek, sőt teljesen mozdulatlanok is lehet
nek (ú. n. néma zónák). Ez a hasonlóság 
járult hozzá, hogy a sportszívet betegség
nek, kóros állapotnak tartották, bárha a 
tapasztalat azt mutatta, hogy a nagy sport
szívvel átlagon felüli eredményeket lehet 
elérni,

Egy halott szív segítségül jön.

A  véletlen jött a sportolók segítségére. 
1940-ben a német 50 km-es síbajnokot halá
los szerencsétlenség érte és alkalom nyílt az 
életben talált elváltozásokat a boncasztalon 
ellenőrizni.

Az utolsó röntgenvizsgálatkor a szív 
jobbra és balra hatalmasan megnagyobbo- 
dottnak látszott és a rácsfénykép a szívcsúcs 
feletti bal kamrafalat teljesen mozdulatlan
nak mutatta. Reindel a boncoláskor igen 
vastagfalú és tágult szívkamrákat talált, de 
a szívizom minden részletében ép volt. 
Világos, hogy a hatalmas szívkamrák nyu
galomban kis összehúzódással annyi vért 
tudnak kilökni, mint a kisebb szív mélyebb 
összehúzódással, innen adódik a sportszív 
nyugalmi helyzetben való kis mozgása. 
Munkavégzéskor azonban már a munka kez
detén Igen nagy vérmennyiséget tud kihaj
tani a tágult szív a jobb kamrából a  tüdőbe, 
ahol oxigénnel telítődik és a szívből, most már 
a bal kamrából ismét kijutva a működő iz
mokhoz, el tudja látni őket a munkaterme
léshez szükséges.fokozott oxigénnel. Látjuk 
tehát, hogy sportszív kialakul minden tartós 
nagyobb izommunkában, így a sportban is 
és nemcsak egyenlő értékű, de sokkal kü
lönb, mint a nem sportoló meg nem erősö
dött szive. A birkózó vagy súlyemelő meg
nagyobbodott kar- és vállizomzata na
gyobb erőt tud kifejteni, mint egy nem edzett 
hivatalnok karja.

Van még egy tényező, ami az edzett szívet 
jellemzi: a munka gazdaságos elvégzése. 
Emlékszünk még a légvédelmi gyakorla
tokból a kézi tűzoltófecskendőrc. A  gyakor
lott lassan szívta tele a dugattyú ürterét és 
erőteljesen, egyenletesen fecskendezte ki a 
vizet. A kezdő tűzoltó kapkodva, gyorsan 
kevesett szívott fel, szakadozottan, kisebb 
sugárban fecskendezte ki és hamar elfáradt. 
Ehhez hasonlóan a sportszív nagy vérmeny - 
nyiséggel és, ritkán dolgozik, tehát két 
összehúzódás között kellő ideje van a pihe
nésre, míg a gyakorlatlan szív a többlet- 
munkát szapora működéssel igyekszik le
győzni, persze tökéletlen eredménnyel. A jó 
sportolóra jellemző a ritka érverés.
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Más hangok.
Azok a klinikusok, akik a sportszív hát

rányait elméleti meggondolás alapján ki
fejtették, azzal érveltek, hogy a szív saját 
tápláló erei, az ú. n. koszorúerek nem tágul
nak a szívmegnagyobbodás arányában, 
ezáltal a nagy szívnek aránylag kisebb 
érkeresztmetszeten jut a tápláló vérmennyi
ség. Ez nem elegendő a szívizom működésé
hez és a tökéletlen anyagcsere sejtelhalásra, 
szívizom elfajulásra vezet. Ezen elméleti 
elgondolást cáfolja az a tapasztalat, hogy 
bizonyos betegségek, pl. az érelmeszesedés, 
vagy a Iues nagyfokban beszűkítheti a 
koszorúereket ésmégislehetséges élet. Vagyis 
az ép koszorúér tágasságában nagy tartalék- 
lehetőség van. A betegség miatt kialakult 
nagy szív főleg azért hátrányos, mert rend
szerint a szív többmunkáját követelő baj 
megbetegíti a szív ereit és a szívizmot is. 
Ilyen károsodás nem áll fenn a sportszívnél.

Hátrányos lehet-e a sportszív ?
Meg kell jegyezni még, hogy a sportszív a 

sportolás abbahagyásával rövid idő alatt 
képes majdnem teljesen visszafejlődni. Ez is 
az elváltozás ártalmatlansága mellett szól. 
Egyedül a kifejlődött sportszív túlhajszó
lása, kedvezőtlen életkörülmények között a 
csúcsteljesítményre törekvés veszélyes. Ez 
azonban igen ritkán fordul elő, m ért az izom- 
fáradás sokkal előbb kényszerít a teljesít
mény csökkentésére, mintsem a szív súlyo
san károsodhatna. A  sportolók szívének ká
rosodását két intézkedéssel megakadályoz
hatjuk. Az egyik az életkorra vonatkozik: 
túl fiatal korban, a serdülőkor előtt és idős 
korban, rugalmatlan, meszes erekkel ne en
gedjünk sportolni. A  gyermekkorban a szív- 
fejlődés még nincs lezárva, a szükségesnél 
jóval nagyobb szívtúltengés keletkezik. 
Idősebb korban pedig a merev falu erek való
ban nem képesek több vérrel ellátni a kifej
lődő nagyobb szívet és elfajulás keletkezik a 
szívizomban. Ez okozza például a cirkuszi 
birkózók szívhalálát az ötvenes életkorban. 
A másik fontos követelmény a sportolók 
szívének rendszeres ellenőrzése. A finom 
műszeres vizsgálat előbb deríti ki a szívizom 
bántalmát, mielőtt panaszt okozna. Ezzel 
pedig mód van a sportolás káros hatásának 
elhárítására.

összefoglalva teh át: a nehéz testi munká
ban és a rendszeres sportolás közben kifej
lődött sportszív alkalmassá teszi a szervezetet 
a nagyobb feladat elvégzésére, tehát különb 
értékű, mint a nem sportoló szíve, sokkal 
gazdaságosabban is végzi a munkáját. Fiatal 
korban, a serdülőkor előtt és idősebb korban 
azonban veszedelmekkel jár a sportolás. 
A sportolók rendszeres ellenőrzése teljesen 
veszélytelenné teszi a sportolást, a sportszív 
szempontjából.

dr. Kenedi István.

1 . Normális szív röntgenképe
2. Mindkét irányban nagyobb sportszív 

röntgenképe
3. Röntgen rócsfénykép. A nyíl alatti bal 

kamrarészlet csökkent mozgása jól látható.
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A SZÍN K ÉP *

Ismeretes, hogyha a napsugarat egy 
prizma segítségével felbontjuk, színképet 
kapunk. Ez a látható színkép. Ha azonban 
ezen a látható színképen kívül néhány milli
méterre egy igen érzékeny —  ezredfokokat is 
mérő —  hőmérőt mozgatunk, az kitérést fog 
mutatni és jelzi, hogy ott is valamiféle hősu
gárzás van. Tényleg a vörös szín mellett 
vannak az infravörös, láthatatlan sugarak.

Megfordítva arra a megállapításra jutunk, 
hogy infravörös fényt a napsugarakon kívül, 
bármely hösugdtzó is bocsáthat ki.

A  látható sugarak segítségével való fény
képezés lényege az, hogy a lemezre eső 
fény a lemez-bevonó anyag ezüsc-klotidját 
befolyásolja, még pedig minél több fényt 
kap a lemez: anyaga, annál jobban. A  fény
sugarak útjában álló tárgyak és személyek 
a fénysugarak egy részét elnyelik vagy csök
kentik, s ezen a lemezre a megvilágított 
képnek, megfelelően helyenként több-keve
sebb fény érkezik.. A  fény hatására a. fény
képező lemezen vegyi folyamat megy végbe, 
az előhívó folyadékkal meggyorsítunk.
Ekkor keletkezik az úgynevezett latens (rej
tett) kép. Előhíváskor a redukált ezüstöt 
kioldjuk, fényérzékeny papírra való máso
lás után pedig visszakapjuk az eredeti képet.

A  föld felületén a tárgyakat azonban nem
csak a szemünkkel érzékelhető színsugarak 
világítják meg, hanem a láthatatlan, infra- i
vörös sugarak is. Ezeket csak az erre alkal
mas ultrafény-érzékeny lemezeken tudjuk 
felfogni.

önként adódik tehát, hogy kizárólag 
infravörös fényforrás felhasználásával fény
képezzünk. De hogyan? Két út áll előttünk : 
mesterségesen és kizárólag infravörös fény
forrással vagy a napsugár színképében jelent
kező infravörös sugarakkal, a színkép többi 
sugarainak kizárásával.

Igen ám, csakhogy a közönséges fényké
pező lemezek nem alkalmasak ilyen fotogra- 
fálásra. De ezen is tudunk segíteni.

A  kryptocyaninnal, vagy argocyaninnal 
(bonyolult összetételű szerves vegyülerck) 
való kezelés által érzékennyé tudják tenni az 
infravörös sugarak iránt. Felvételkor a 
fényképezőgépre ' fekete, vagy sötétvörös 
szűrőt kell alkalmaznunk, amely niegakadá-

*A színképről rlr. Koczkás Gyula lapunk II.
Óvf. S-Ik száméban Irt,

iyozza, hogy az infravörös sugarakon kívül, 
a színkép más színei is érjék a fényérzékeny 
réteget.

Az első infravörös sugarakra is érzékeny 
fényképlém ezt az angol Abney állította elő 
1880-ban. A  felvételhez —  mely korom
sötét szobában történt —  fényforrásul egy 
fazék fotróvizet használt, amely hő- és 
inffasugarak alakjában szolgáltatta a »vilá
gítása. Sötétben természetesen nem kell 
gzínszűrőt használni, mert nincsenek jelen 
a zavaró látható sugarak.

A fényérzékenység határa 1350 ujj., 
ezekből azonban csak 700— 850 pti-ig 
terjedő hullámhosszú sugarakat lehet ki
használni.

Ezek a különleges eljárással érzékenyftett 
lemezek is meglehetősen hosszú megvilágí
tást követelnek. A megvilágítás rövidítése 
céljából a lemezeket közvetlenül a felvétel 
előtt szóda és ammóniatartalmú fürdőkkel 
túlérzékenyíthetjük. ílymódon a megvilágí
tási időt többszörösen csökkenteni lehet.

AZ „IN F R A F O T O "

Most pedig vegyünk sorra néhány lehető
séget, amelyet az infrafoto nyújt. Infra- 
lemczre átláthatatlan ködben is gyönyörű 
nagytávlatú tájképfelvételeket lehet készíteni, 
íg y  például Calais-ból lefotografálták az 
angol partokat.

Fényes nappal is lehet holdfényhatású 
éjjeli felvételeket készíteni infra-anyagra. 
Ez azonban inkább csak fényképészeti csel- 
fogás, igazi csodák az orvostudománnyal 
kapcsolatban mutatkoznak. Még íappangá- 
suk alatt bizonyosan megállapíthatók vér
ed ény-megb etegedések, szem- és bőrbajok. 
Sok más alkalmazhatósága van még az infra 
fotografáiásnak a felsoroltakon kívül, pél
dául a csillagászatban, a bűnözők elleni 
küzdelemben és számtalan más területen. 
Mikroszkópikus felvételek infra-anyagra 
olyan metszetekről is készíthetők, amelyek 
közönséges világítás mellett teljesen át
látszatlanok.

Az első kép a Triehocephalus crenatus 
nevű parazita infra-anyagra készült mikro- 
fotografiája 150-szeres nagyításban. Az 
egyébként nem átlátszó állatnak még a 
tápláló-csatornája is jól megfigyelhető a 
képen.

A második felvétel » Haemotypius enni- 
culi nevű élősdi mikro-felvétele 180-szoro- 
san nagyítva. Itt szintén láthatók az állat 
belső szervei.

A  harmadik kép a ló vérének kórós el
változását ábrázolja. A  vér szabad szemmel 
teljesen egyneműnek, homogénnek látszott, 
míg az infravörös felvételen, jól kivehetők 
a bakcériumtelepefc, a középen levő sötét 
foltok. A  nagyítás 300-szoros,

Csak néhányat soroltunk fel az infravörös 
fényképezés nyújtotta lehetőségek közül, 
de azt hisszük így is sikerült Ízelítőt 
adni.

Bár az infra-fényfcépezés alkalmazása 
tudományos körökben egyre terjed, az 
amatőr fényképezők mégsem fognak le
mondani az eddig használt anyagokról, ami 
természetes is, hiszen egy rendkívüli és 
gondos kezelést igénylő negatív anyag annyi 
többletmunkát jelent, amit csak önfeláldozó 
és türelmes tudós hajlandó —  céljának 
elérése érdekében —  vállalni.

(Folytatás a 3GS. oldalról}
szaporodhattak, hogy valóságos nemzeti 
csapást jelentettek,

Amerikából került hozzánk —  több 
más kártevő között —  az; almafának nagy 
ellensége: a vértetű. Ennek irtása nagyon 
nehéz es nem mindig végezhető el teljes vagy 
kielégítő eredménnyel. Sikerült azután a 
vértetűnek egy lantos ellenségét, a kicsi 
fekete darazsat (Aphelinus mali) felfedezni 
és nálunk Is meghonosítani. A  kis, behozott 
törzseket előbb elszapörították. Törpe gyü
mölcsfákat először vérteiéivel, mestersége
sen erősen megfertőztek, föléjük sürűszövesű 
muszlinsátrat vontak és benne eleresztették 
a feketedarazsak egy csoportját. A  vértet
e k b e n  elszaporodott apró darazsakat azután 
Bzippantókészülék segítségével összelő gdos- 
ták a sátor tetejéről is  százával, ezrével kis 
dobozokba csomagolva (még táplálékot Is 
adtak nekik az útra: cukoroldatot) szétkttld- 
ték az igénylő kertészeknek. A  vertetvektől 
fertőzött gyümölcsösben kiengedték a2 apró 
darazsakat. Ezek rövid idő alatt elpusztí
tották a vértetű-telepeket.

Tehát —  mint láthattuk —  szinte nagy- 
Iparszerűen valósították meg a hasznos élős
ködők tenyésztését. Természetesen renge
teg nehézséggel kell megküzdeni a tenyész
tések során és igen nagy kitartás, előzetes 
elméleti tudás szükséges a sikerhez, Néha 
csak évek, évtizedek kitartó munkája vezet
het el a célhoz.

Nem elég tehát, ha a gazda, kertész gon
dosan vet, ültet és minden lehető eszközzel 
biztosítja növényeinek fejlődését. Meg is 
kell védeni növényeit a jelentkező ve
szedelmes versen ytársaktó la  kártevők
től, E küzdelemben a szakemberek odaadó 
és sokszor végletekig aprólékos és lelkiisme
retes munkáj á az alap, az Ő kutatásaik ered
ményeit felhasználva juthatunk csak több 
és jobb terméshez, bővebb és Izletesebb 
táplálékhoz és gondtalanabb jóléthez,

Dr. S 'irán ifi P á l
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A VILLAMOS
A nagyvárosi ember mindennapos jár

műve a villamos.
A villamos jármüveket —  mint nevük is 

mutatja —  villamosul otorok hajtják. A 
pesti villamosok motorjai a hajtó energiát 
az 550 Volt feszültségű, egyenáramú háló
zatból kapják. (A városi világításnál hasz
nált áram feszültsége általában 110 vagy 
220 Volt.)

A villamos motorjának a lépésben haj
tástól a teljes sebességig különbőzé gyorsa- 
aágotkellkifejtenie. A mozgórésznek, ennek 
megfelelően több-kevesebb fordulatot kell 
megtennie másodpercenként. E zt fejezi ki 
a fordulatszám. A motor az elérhető leg
nagyobb fordulat számot és így sebességét 
550 V feszültség mellett nyeri. Ha a villa
mosnak lassabban kell mennie, úgy a mo
torra kapcsolt feszültséget csökkenteni kell. 
A motor és a hálózat közé iktatott ellen
állásokkal csökkentik a motor feszültséget.

A kocslvezető, egy forgató segítségével 
több-kevesebb ellenállást tud az áramkörbe 
iktatni és így szabályozza a feszültségét.

A villamosok motorjainak percenkinti for
dulata eléri az 1700-at, Ez közvetlenül 
felhasználva sok. .Emiatt a motort nem 
lehet a tengelyre szerelni, hanem azok a 
tengelyek mellett vannak elhelyezve. (Lásd 
1. sz. ábrát.) A motor forgását a kocsi
tengelyre fogaskerekek viszik át. Ezek a 
fordulatszámot megfelelő módon csökkentik. 
Az üjabb típusú — u. n. 3600-as —  közép
ajtós kocsiknál, (2. sz. ábra) a motor hely-

Villamo.N m otork-c•!

zete merőleges, a kocsitengelyére és itt 
fogaskerekek helyett kúpkerekek módosít
ják a fordulatszámot.

A motorkocsik minden tengelyét külön 
motor hajtja m eg. Ennélfogva minden mo
torkocsit általában két motor hajt. Hiba 
esetén a hibás motort ki lehet kapcsolni, 
és a kocsit egy motorral járatni.

A z olyan motorokat, melyekben a mág
nesező, gerjesztő áramot ugyanaz az áram 
szolgáltatja, mint ami táplálja a mozgó
részt —  íőáramkörű motoroknak nevezik. 
Ilyen »főáramkörű« motorokat a közúti 
járműveknél használnak. Ezeknek legked
vezőbb az indító nyomatéka, vagyis mind
járt az indulás pillanatában megfelelő erőt 
tudnak kifejteni.

Az áram (lásd 3. ábra) az áramfejlesztő 
pozitív sarkából kiindulva a felső vezetéken 
és áramszedőn át az ellenállássorozat meg
felelő részén keresztül a motorba megy. 
Onnan a kocsi alvázán és kerekein átha
ladva a síneken jut vissza azáramfejlesztőb e.

Ennek ellenére a sínek érintésre nem 
ráznak, mert jobb összeköttetésben vannak 
a földdel, mint az, aki hozzáér. Minden 
villamoskocsin legalább két, egymástól füg
getlen fékrendszer van. Az egyik rend
szerint a közismert kézifék. Ott látható 
minden vezetőhely mellett. Ezek közönsé
ges pofás fékek. Használat esetén ráfeszül
nek a kerék koszorújára vagy a fék dobra, 
sí gy súrlódás útján fékeznek.

Hasonlóan súrlódásosrendszerrelműködik 
a >Iégfék« is. Itt azonban a motorral lég
tartályba sűrített levegő nyomása helyet
tesíti az emberi erőt. A  vezető csak egy 
szelepet kezel. Ezzel a megfelelő nyomású 
levegőt vagy a légvezetékbe vagy a sza
badba irányítja.

A vlllamosfékkel felszerelt kocsikon féke
zéskor a motorok mint áramfejlesztők mű
ködnek. A sebesség rovására áram fejlődik. 
Ezt a szerkezet visszajuttatja a hálózatba. 
A fékezés annál erősebb, minél több ellen
állást iktatunk ki a motor elől.

A Hoszkárt u. n. .'V500. sz. motorkocsija
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Hegyi pályákon mágneses sínfékkel fel
szerelt kocsikat láthatunk. Ezeket akkor 
használják, mikor a futókerekek fékezése 
magában nem elegendő. Tulajdonképpen 
ezek is elektromágneses fékek. Itt azonban 
a fékpofák nem a kerekekhez, hanem a 
sínekhez surlódnak.

A sínfékek sok esetben nem a hálózat, 
hanem külön akkumulátor áramával mű
ködnek. Ezáltal függetlenné válnak az eset
leges hálózati zavaroktól.

Lehet a kocsit még ellenárammal is 
fékezni, amikor a motorokat ellenkező for
gási irányra kapcsolják. Ezt azonban csak 
végszükség esetén alkalmazzuk.

Lejtős pályán is közlekedő kocsikon a 
kocsi esetleges megfutamodása ellen önmű
ködő biztonsági fék is szokott lenni. Ez 
azonban mint üzemi fék nem jöhet számí
tásba .

VILÁGÍTÁS

A villamosok világítása a háztartásokban 
is használatos 110 voltos izzókkal történik. 
5-5 izzót sorba, vagyis egymásután kapcsol
nak. Természetes, hogy ha a sorozatból 
egy izzó hibás lesz vagy.kiég : mind az öt 
kialszik. Érdekes még megemlíteni, hogy 
a sínen járó villamosok zajtalanabbá téte
lére kísérletek folynak a vaskerekek belsó

gumizására. A kerékkoszorú és tengely, 
felé eső rész közé megfelelően kiképzett 
tömör gumipárnákat fognak be. Ez fokozza 
a kocsi rúgózását és csökkenti a kerékzajt.

Ezeknek a kísérleteknek az eredményes
sége előreláthatólag nagymértékben hozzá
járul az utazóközönség korszerű kényelmé
hez.

TROLLEYBUSZ

Ott, ahol nem nagy tömegek szállításáról 
van szó, és nem indokolt a drága sínen járó 
villamos nagy beruházási költsége : elektro
mos hajtású, gumikerekes járműveket, u. n. 
»Trolleybuszokat« alkalmaznak. (4  ábra).

Ez a jármű szerencsés keresztezése a vil
lamosnak és a társas gépkocsiknak.

Meghajtása villanymotorral történik. Sza
bályozása hasonló a villamosnál tárgyal
takkal. A  helyzet azonban annyiban vál
tozik, hogy itt nem lévén sín, az áram vissza
vezetéséről más úton kell gondoskodni. A 
»Trollevb'.isz«-nál két felső vezeték van 
alkalmazva és ezeken történik az áram oda- 
és visszavezetése.

Az áramszedő kétágú és lényegesen hosz- 
szabb, mint a sínhez kötött villamosé. 
A kocsi ugyanis legfeljebb az áramszedő 
hosszának megfelelő körzeten belül térhet 
ki. A z áramszedő rendszerint olyan hosszúra 
van méretezve, hogy a kocsi az út egyik 
oldalától a másikig mozoghat. Nagyobb 
kitérési lehetőségre nincs is szükség. A 
»Trolleyl>usz« egyéb üzemi berendezését a 
társas gépkocsitól kölcsönözte.

Mint látjuk a közúti villamos vontatás 
berendezése meglehetősen egyszerű és ennél
fogva üzembiztos. A  nagyvárosok utasfor
galmában szerepét csak az korlátozza, hogy 
az am úgyis szűkre méretezett utcákon meg
lehetős nagy helyet foglal el. így a fejlődő 
világvárosokban a villamosközlekedés a 
föld alá szorul.

A földalatti villamosokról más alkalom
mal számolunk be.

Balázs Ödön



leveleket. A bőséges táplálko
zás folytán gyorsan fejlődnek 
és fokozatosan narancssárgára 
halaványódnak. A bogártól 
alakjukban és rajzolatukban 
lényegesen eltérnek: körteala- 
kúak, vastagtestűek, fejük, 
nyakpajzsuk s a hasfőlötti ha
táron oldalt végigfutó kettős 
szemőlcssor fekete. Mintegy 3 
hét alatt teljesen kifejlődnek. 
Ekkor 12— 15 cm hosszúak. 
Beszüntetik a táplálkozást, 
majd mintegy 10— 20 cm. 
mélyre a talajba furakodnak. 
Itt rövidesen bábbá alakulnak 
át. A báb 1—-2 hétig pihen a 
talajban. Közben fokozatosan 
bogárrá alakul át. Az új bogár 
a felszínre tör. Utána meg
kezdi bőseinek« fent leírt élet
módját.

Egy nemzedék tehát 5— 6 
hét alatt kifejlődik. Egy nyári 
idényben a mérsékeli ég
övön 3 nemzedék követheti egy
mást. A szaporodás folytonos. 
Az egyes nemzedékek időben 
nem különülnek el élesen, így 
a nyár felé már mindenféle fej
lődési alakot: tojást, lárvát, 
bogarat és bábot (utóbbit föld
ben) lehet egyld'őben találni. 
Az utolsó nemzedék bogáralak
ban telel a földben.

A vázolt fejlődésmenetből 
látható a bogár nagy szaporodó- 
képessége. Ez is egyik oka an
nak, hogy megtelepedése ese
tén teljesen kiirtani lehetetlen. 
Mutatja ezt Amerika s a már 
fertőzött európai országok pél
dája.

A  védekezés ott, ahol a bogár 
még nem telepedett meg, a 
megelőzésből áll. Megtelepedés 
esetén pedig a felfedezett fész
keknek azonnali kiirtásából. 
Ezért kell minden termesztő
nek, sőt—  saját érdekében — a 
fogyasztónak is figyelnie a bur
gonyatáblákat és jelentést ten
nie a hatóságoknak az észlelt 
előfordulást. A hatóság azonnal 
értesíti a Magyar Növény egész
ségügyi Szolgálatot (Budapest, 
Földmív Minisztérium) és a 
testületileg illetékes növény
egészségügyi körzet vezetőjét. A 
fertőzési gócokon az irtó és 
talaj fertőtlenítő munkákat a 
hivatalos szakemberek költség- 
mentesen végzik el

Minden év, amelyben sikerült 
a burgonyabogár végleges megte
lepedését megakadályozni, nem
csak mező- és közgazdaságunk
nak, hanem a fogyasztóközönség
nek is fölbecsülheleilen nyeresé
gei felem.

Dr. Kadocsa Gyula

Sok szó esik mostanában a 
burgonya legnagyobb ellensé
géről : a burgonyabogárról, más 
néven kolorádóboqárról. Az 
Észak-Amerikából behurcolt és 
Európa nyugati'felén már vég
leg meghonosodott kártevő év- 
ről-évre közelebb húzódik ha
táraink felé. Jelenleg már 
Ausztriából és Jugoszláviából 
fenyeget. Érthető és indokolt 
tehát a tőle Való félelem és az 
ellene való felkészülés.

Miért ártalmas a burgonya
bogár? Azért, mert mind a bo
gár, mind az ivadéka : a lár
vája a burgonya levelét és haj
tását eszi s így a krumpli gu
mója nem fejlődhetik ki. Ahol 
már állandóan meghonosodott, 
a burgonyalombot válom e\y 
rovarölő méreggel évről-évre 
több ízben meg kell perme
tezni vagy porozni,hogy a raj la 
élősködő rovar elpusztuljon. 
Ez azonban sok költségbe ke
rül. A burgonya pedig az egyik 
legfontosabb népélelmezési 
cikk. Drágulása érzékenyen 
sújtja a fogyasztóközönséget, 
elsősorban a dolgozókat, kik 
éppen olcsósága miatt a leg
többet fogyasztják belőle. Ha 
tehát nálunk is megtelepszik,

gonya.
Ha a burgonyabogár valahol 

már meghonosodott, teljes ki
irtása szinte lehetetlen. Ezért 
első célunk az kell legyen, hogy 
megtelepedését minél tovább 
megakadályozzuk. E zt pedig 
csak úgy érhetjük el, ha állan
dóan figyeljük a burgonyatáb
lákat. Mihelyt pedig valahol 
egyre is ráakadunk, azonnal j e- 
lentjük illetékes helyen. Itt 
azután majd megindul az irtó
hadjárat ellenük.

A BOGÁR KÜLSEJE
Hossza átlag l  cm. Alakja : 

tojásdad. Hála : domború.
Színe: agyagsárga. Jellemző rá, 
hogy szárnyfedőin (tehát a 
hátán) 10 fekete hosszantfutó 
sáv, nygkpajzsán pedig több 
fekete folt és csík van. A föld
ben 30— 50 cm mélységben 
telelt bogár tavasszal előbúvik 
s az új ültetésű burgonyára te
lepszik le. Párosoddá után a 
nőstény sárga tojásait kisebb- 
nagyobb csomókban a levelek 
fonákjára rakja le. A  tojások
ból a hőmérséklettől függően 
1— 2 hét alatt kikelnek a kis, 
vörősszínű lárvák. Ezek azon
nal rágni kezdik a burgonya-



EGY ÉS MÁS
a m it a régiektő l ta n u ltu n k ...

Régente a festőt, ha értette a dolgát, mes
ternek mondták. A  vérbeli művész szemé
ben még ma is ez a legszebb cim. —  A  régi 
festő, ha jó szakember volt, kiválóan ismerte 
anyagait. Persze a mai készítményekről 
sejtelme sem lehetett. De, hogy alapos 
anyagismerete birtokában maradandót tudott 
alkotni, azt legszebben a nemes falfestő
eljárás, a valódi freskó története mutatja. —  
Ez a szép, mély és tüzes színekben pompázó 
falfestés friss habarcsrétegen készül. A  képet 
nem kötőanyag tartalmú festékkel, hanem 
egyszerűen vízzel péppé kevert porfestékkel 
festik. A  kötőanyag a nyers vakolatból 
előre szivárgó oltott-mész oldat és a levegő 
széndioxid gázának egymásrahatása folytán 
keletkezik. Ugyanis apró, víztiszta mészkő 
kristályok létesülnek, amelyek a színes
anyag szemcséket egymáshoz és az alaphoz 
tapasztják. —  Amikor a X V III. században 
ilyen festményeket találtak, az akkori művé
szek el voltak ragadtatva. Kutatni kezdték 
elődeik titkát és a XIX. század legelején 
a római festőkolóniának sikerült is rábukkan
nia. Ebben a pompeii faliképek nagy segít
ségükre voltak. A z eljárást tehát újra fel
fedezték. De azért még több, mint fél év
századba telt, amíg tökéletesen megtanulták.

A  régi festőknek nemcsak bámulatos 
egyéni technikájuk volt, hanem, miként mon
dottuk, színes anyagaikat is jól ismerték. 
Nem csoda, hiszen ezeket maguk készítették. 
Bizony, még a nagy Tizianos a festőfejedelem 
is maga állította elő kedvenc ólomfehérét. 
Nyersanyagai a fémólom és az ecet Voltak. 
Az ecetgőz hatásának kitett ólomlemezeken 
kezdetben ólomcukor képződött, amely 
azután, idővel, a vízgőz és a levegő szén
dioxidjának együttes behatására, ólomfehérré 
változott. Az eljárást a hollandok üzemesí- 
tették és a mai gyáripar is ekként készíti

Tiziano: Égi és földi szerelem című festménye. 
A nagy festő maga állította elő remekműveinek

nyersanyagát, a ragyogó színű festékeket

a klagenfurti- vagy kremsi-fehémek nevezett 
legjobb változatot.

A  színesanyag nyújtását is Tiziánotól tanul
tuk. ő  volt az első, aki rájött arra, hogy a 
drága ólomfehér a szokásos rétegvastag
ságban felfestve a kelleténél jobban fed. 
Ezért krétaporral a kellő mértékig hígította, 
mai műszóval: nyújtotta. Ekként kiadósabb 
és így olcsóbb termékekhez jutott, anélkül, 
hogy annak jóságát feláldozta volna. Ez a 
művelet tehát, ha a porfesték árát megfele
lően mérséklik, nem hamisítás. A  Tiziano 
módján készített ólomfehéret a gyáripar, 
emlékezésül, még ma is velencei fehérnek 
hívja. A  hígításra azonban egy másik fehér 
színesanyagot használ, a blanc fixe-t, vagy 
állandó fehéret.

Amikor a kátrányfestékeket, ezeket a rop
pant színezőképességű és ezért nagyon 
kiadós, pompázó tüzes-színű szerves vegyü- 
leteket felfedezték, sehogyan sem tudták 
őket fedő-festék készítésére felhasználni. 
Erre ugyanis csak a porszerű, szemcsés 
anyag alkalmas. Tanácsot megint csak a régi 
festők, Tiziano egykori mesterei adtak. Nékik 
is volt egy szerves színesanyaguk, az alizarin, 
amely eredeti mivoltában olajfestésre hasz
nálhatatlan. Ezért előbb hamuzsíroldatban 
feloldották, majd timsóoldattal elegyítették. 
A  folyadékból szép, tüzes-piros krapp vált le. 
De mivel ez így drága lett volna, a tömegbe, 
a leválasztás előtt, még krétát is kevertek. 
A  krapp most ennek szemecskéire rakódott 
és beburkolta azokat, miként az agyaggolyót 
a színes máz. Ilyenformán már nagytömegű, 
tehát olcsó színesanyaghoz jutottak. —■ Szó- 
szerint így készíti a mai festékipar a szub- 
sztrat, vagy töltött festéknek nevezett készít
ményeit. A kátrányfestékek egyik feldolgo
zásmódja tehát ugyancsak régi keletű.

. . . é s  a m it ök jo b b a n  tu d n a k
Ezt a felsorolást még hosszasan folytat

hatnánk. Éppen ezért lássunk most arra is 
néhány példát, amikor a régiek munkamód
ját megtalálni nem sikerült.

(Folytatás a 381. oldalon)
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A túl yol haris
nyától a haj
keféig, ruha- 
nem úek és 
'használni! tár
gyak légióját 
gyártják ma 
ijnár nylonból

Eleinte egyrészt kétke
déssel figyeltük annak a syn- 
thetikus (mesterségesen elő
állított) textilrostnak csodálatos 
tulajdonságait, aminek nylon a neve. 
Elterjedt a híre, hogy finomabb, ellen- 
állóbb, könnyebb mint a mű-, vagy termé
szetes selyem. A természetes selyem trón
fosztása már 1890-ben kezdődött, amikor 
arról kezdtek beszélni, hogy a műselyem 
fokozatosan kiszorítja majd a valódit.

De ilyen komoly veszélyben még nem 
forgott a selyem tekintélye, mint a nylon
nak 1938-ban bekövetkezett születése óta.

A  nylon előbb meglepte, majd fellelkesí
tette, úgy a szakembereket, mint a közönséget 
olyannyira, hogy a dolgozók részére elérhe
tetlenül magas ára mellett is a legkülönbö
zőbb fehérneműanyagokat, keféket s fő
képpen harisnyákat készítik belőle.

Vizsgáljuk meg egy nylonrost szerkezeti 
felépítését. így  magyarázatot kapunk a 
lelkesedés okairól.

A rostot úgy tekinthetjük, mint óriás 
molekulák szövevényes csoportját. Az óriás 
molekulák egymáshoz való kapcsolódása, 
valamint jellegzetességük adják meg a 
nylon-fonál különlegességét.

Ha összehasonlítjuk a természetes se
lyem, műselyem és mesterséges (Syntheti- 
kus) selyem óriás molekuláit, akkor közös 
tulajdonságképpen azt találjuk, hogy kis

molekulákból láncszerűen épülnek fel. A 
lánc bármely szeme vegyileg igen egyszerű.

Jellegzetességüktől függően a kis mo
lekula láncszemek hosszabb-rövidebb lánccá 
egyesülnek és a láncszemek egymásba kap
csolódásának ereje szabja meg, hogy a lánc 
mennyire feszülhet.

Nézzük a műselymet. Láncainak szeme 
cellulózéból áll. Ezt a cellulózé anyagot 
megfelelő eljárással gyapot, vagy faanyag
ból nyerjük és átalakítjuk műselyem- 
rostokká. A  cellulózelánc aránylag rövid. 
Alig néhányszáz szem. A  szemek „cukor" 
szemek, azaz szén (C) oxygén (O) hydrogén 
(H) vegyületek.

A természetes selyem óriás molekulái 
(acide aminé) láncszemekből épülnek fel, 
vagyis a fehérjék elemeiből. A  szénen, 
hydrogénen, oxygénen kívül, nitrogént (N) 
is tartalmaznak.

A nylon feltalálói a selyem óriás moleku
láit akarták mesterséges úton elő

állítani.
Feladatukat pompásan oldották 

meg.
Versenytársa lesz tehát a 

nylon a selyemnek? Való
színű. Előbb azonban egy 
komoly akadályt kell le- 

I győznie.
I A  nylon s társai szaba

dalmak tárgyai, tulajdo
nosaik pedig nem kisebb 

vállalatok, mint Du Pont 
Nemours, valamint hozzá ha

sonlóak, azok akik a világ se
lyem és műselyem piacát is irá

nyítják.
Ahhoz, hogy a mesterséges rost a maga 

kiváló tulajdonságaival a dolgozók számára 
is elérhető áron kerüljön forgalomba, szük
séges lenne, hogy Dupont és a többiek le
mondjanak műselyem és selyemgyáraik hasz
nának tekintélyes részéről.

Addig is fontos eredményt jelent a nylon 
feltalálása mindnyájunk számára. Az ember 
megmutatta, hogy különbet tud teremteni, 
mint a természet. Aláirt Bővel Pari*
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Azokat a rezgéseket, melyeknek másod- 

percenkénti rezgésszáma 20 és 20.000 kö
zött van, fülünkkel mint hangot vesszük 
észre. A  rezgéseket előállító hangforráson és 
a rezgéseket fölfogó hallószerven : a fülön 
kívül szükséges még valamiféle közeg is —  
levegő, víz, fa, stb. —  a rezgések továbbí
tására. Tegyünk kísérletet ennek bizonyítá
sára! Helyezzük óránként üvegbura alá. Szi
vattyúzzuk ki lassan alóla a levegőt. Tapasz
talni fogjuk, hogy minél tökéletesebb a bura 
alatt a légüres tér, az óra ketyegését annál 
halkabban halljuk. Egyszer csakteljesen meg
szűnik. Ez az egyszerű kísérlet igazolja azt, 
hogy a hangok terjedéséhez bizonyos kö
zegre szükség van. Mindez azonban csak 
szükséges, de nem elégséges feltétele annak, 
hogy bizonyos rezgéseket hangokként érzé
keljünk. A  rezgéseknek bizonyos erősségére 
is feltétlenül szükség van a hangok keletke
zésénél.
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A hangokat két csoportra oszthatjuk. Van
nak zörejek és zenei hangok. Zenéi hangnak 
nevezzük a hangot akkor, ha a hang bizo
nyos erősségű, szabályosan ismétlődő rezgé
seknek sorozatából áll. Ha nem ilyen a 
hang, akkor zörej a neve.

A  hangokat megkülönböztetjük továbbá 
magasságuk, erősségük és színezetük szerint.

A  hang magassága a másodpercenkénti 
rezgésszámtól függ. Minél nagyobb a rezgés
szám, a hang annál magasabb, minél kisebb 
a rezgésszám, annál mélyebb. A  hang- 
magasság meghatározása igen fontos fel
adata a zenekaroknak. Ezeknél az egyes 
hangszereket éppen egy bizonyos magas
ságú hanghoz —  a másodpercenként 435 
rezgést végző kamara „a “  hanghoz szokták 
viszonyítani. Ezt a hangot sípnak vagy 
hangvillának segítségével megszólaltatjuk. 
Aztán a zenészek hangszereiket ennek meg
felelően hallás után beállítják. Gyakorlott 
fül már 14 rezgésszámkülönbséget is észre
vesz —  ha a 2 hangot egymásután hallja. 
Ez teszi lehetővé a zenekarok helyes han
golását.

Ez a módszer azonban zeneileg igen gya
korlott fület kíván meg, s ezzel bizony nem 
mindenki rendelkezik. Éppen ezért másféle 
hangmagasságmérőket kellett szerkeszteni.

A  kérdéssel először az angol Hooke és a 
francia Savart {1791— 1881) foglalkoztak, 
természetesen egymástól függetlenül. Kísér
leteiknek tulajdonképpeni célja az volt, hogy 
megállapítsák a hallhatóság alsó és felső 
határát. Vettek evégből egy fogaskereket. 
Ezt tengelye körül forgatták. A  forgó kerék 
fogaihoz egy rugalmas lemezt érintettek. 
Azt találták, hogy a hang magassága a rez
gések számától függ. A rezgések számát 
egyszerűen kiszámíthatták, ha a kerék 
fogainak számát megszorozták a kerék x 
másodperc alatti fordulatainak számával. 
Vizsgálataik szerint a hang alsó határa 20, 
felső határa 24.000 rezgés. Ezzel a kerékkel, 
vagy ahogyan sokszor nevezik: szirénával va
lamely hang magasságát összehasonlítás ré
vén állapíthatjuk meg. Megszólaltathatjuk a 
hangot, amelynek magasságát nem ismerjük. 
Szirénáinknak fordulatszámát úgy változ
tatjuk, hogy a keréknek lappal való meg
érintésekor keletkezett hang megegyezzen 
a keresett hang magasságával. Most aztán 
egyszerű szorzást kell csak elvégeznünk 
(fogak száma szorozva a fordulatszámmal), 
hogy megkapjuk a keresett hang magassá
gát.



August Seebeck (1805— 1848) módosí
totta ezt a szirénát. Vett egy körlapot. 
Ebben a középből kiindulva, körkörösen el
helyezett lyuksorokat vágott ki. A  körlapot, 
forgatta. H a a lyuksorok egyikére egy cső 
segítségével ráfujt, akkor a levegő vagy át
ment egy lyukon keresztül, vagy a lyuk-’ 
közökben akadályba ütközött. így  tehát 
rezgések keletkeztek. Ezeknek a rezgések
nek a másodpercenkénti száma a cső előtt 
elfutó lyukak számától függött. Ezt pedig 
kiszámíthattuk: a körben elhelyezett lyukak 
számát szoroztuk a korong forgási sebessé
gével. A  mérés ezzel a Seebeck-féle sziréná
val is úgy történt, mint a Hooke— Savart- 
kerékkel.

A  hangokat általában „oktávok**-ra szo k 
ták felosztani. Oktávnak nevezzük azt a 
hangközt, amelyben a legmagasabb hang 
rezgésszáma éppen kétszer akkora, mint a 
legalacsonyabb hang rezgésszáma. Ezt a 
hangközt az emberi fül nagyon jól észre
veszi. Hogy helyesen történt így a felosztás, 
mi sem bizonyítja jobban, mint az a körül
mény, hogy a fülünkkel egyformának talál
juk a különbséget, pl. 50 és 100, valamint 
az 500 és xooo, vagy a 200 és 400 rezgés
számú hang között, mert a rezgésszámok 
viszonya mindegyik esetben 1 : 2 .  így  a 
hallható hangok terjedelmét kb. 10 oktávra 
tehetjük.

A z oktávon kívül a fül még jól felismeri 
az egyszerű, egész számokkal kifejezhető 
hangközöket is. Ezek közül a 3 :2  arányút 
quintnek, a 4 :3  arányút quartnak, 5 :4  
arányút nagy tercnek, 6 : 5 arányút kis térc
nek nevezzük.

A zene hanganyaga ezekből az együtt- 
hangzó hangközökből épül fel.

A  hang erőssége a rezgések kilengésétől 
függ. Mérése a rezgések legnagyobb kitéré
sével —  az ú. n. amplitúdóval —  mérhető. 
Hogy a hangszerek által keltett hangok (a 
húr hangjai) jól átterjedjenek a levegőbe és 
ágy hallhatók legyenek, a hangszereket 
hangszíkrényekkel (rezonátor) szokás ellátni.

F e lv é te li hirdetm ény.
A Népi Kollégiumok Országos. Szövetsége 

budapesti szak- (mérnök, orvos, mezőgazdász, 
művészeti, gyógypedagógiai és színész) és ve
gyes főiskolás, vidéki (Debrecen, Szeged, Pécs, 
Sopron) főiskolás, budapesti és vidéki közép- 
iskolás kollégiumaiba felvételt hirdet.

Felvételt nyerhetnek jó előmeneteld, erköl
csileg megbízható, tehetséges, főleg paraszt-, 
munkás és szegénysorai'! értelmiségi származású 
közép- és főiskolai hallgatók. A kérvényhez csa
tolni kell:

1. tartalmas életrajzot,
2 . iskolai vagy érettségi bizonyítványt (lehet 

másolatban is),
3. vagyoni vagy szegénységi bizonyítványt,
4. anyakönyvi kivonatot.
A kérvények beküldésének határideje július 

25. A NéKOSz csak teljesen felszerelt kérvénye
ket vesz figyelembe.
d£ Kollégiumi felvételi díj 10 Ft. Havi kollégiumi

A budapesti szakkollégiumokba, a vidéki főis
kolás kollégiumokba és a budapesti és vidéki 
középiskolás kollégiumokba közvetlenül kell a 
kérvényeket beküldeni, a budapesti vegyes főis
kolás kollégiumokba címzett kérvényeket a 
NéKOSz Központba kell beküldeni.

Bővebb tájékoztatást a NéKOSz Központ 
(Budapest, IV., Királyi Pál-u. 12. III. e. Tel. 
180-262), a helyi népi kollégiumok vezetősége és 
az iskolák igazgatóságai adnak.

Vegyünk két húros hangszert, mondjuk a 
zongorát és a hegedűt. Szólaltassuk meg 
mindegyiken a 435 rezgésszámú kamara- 
hangot ugyanakkora erősséggel. Vigyünk a 
másik szobába egy átlagos műveltségű 
embert. Ez az ember biztosan meg tudja 
mondani, hogy melyik hangot szolgáltatta 
a zongora és melyiket a hegedű! Kérdés : 
honnan ismerhető ez fel? A  hang színeze
téről. Ez a hangszínezet pedig úgy jön létre, 
hogy a zongora „ a “  hangjának megszólal
tatásakor nemcsak ez az alaphang szólal 
meg, hanem ugyanakkor a különböző fel
hangok is. A  felhangok rezgésszáma az alap
hangénak többszöröse. A hang színezetét 
mármost megszabja az alaphanggal együtt 
megszólaló félhangok száma és erőssége.

Koczkás Gy. dr.
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Az óriásbálna hossza 30 méter, testsúlya 150.000 kg, ami 130—200 erős ökör testsúlyával er föl. 
Képünkön egy nősténybálnát látunk, amint kicsinyét szoptatja (ez már újszülött korában 8 ml), 
alatta egy himbálna úszik nyitott szájjal. A nőstény feje tetején látható ormyüása, amelyből éppen 
levegőt bocsát ki; ez a hidegben gőzoszlopnak látszik. A tenger színén több ilyen gőzoszlopot 
látunk, ezek lélekző bálnák. A kép jobb szélén egy lemerülő bálna hátsó testrésze látszik ki a vízből 
a háti úszójával. A bálna szeme közvetlen a szájvonal fölött van és e mögött látható úszóvá 
alakult mellső végtagja. Hátsó végtagja nincs. Ezt hatalmas, vízszintes helyzetű, kétszámyú fark-

úszója pótolja.

AZ ELEVEN TENGERALATTJÁRÓ:

A  bálnát ,jcethal“  néven ismeri a nép, 
bár tudja róla, hogy nem hal, hanem emlős
állat, amely csak azért halalakú, mert a ten
gerben él. De azt már kevesen tudják, hogy 
miért éi a bálna, ez a levegőn lélegző emlős
állat a vízben? Igaz ugyan, hogy ismerünk 
más emlősállatot is (fóka, rozmár, víziló) 
amelyek szintén a vízben tartózkodnak, de 
ezek időnként kijönnek a szárazföldre is. 
A cetek ellenben egy pillanatra sem hagy
hatják el a vizet, sőt még a tengerfenékre 
sem ereszkedhetnek le pihenés céljából, 
hanem egész életüket a vízben úszva töltik.

M iért ?

Ha egy bálnát a hullámverés véletlenül 
a partra vet, nem sokáig marad életben, 
mert roppant testsúlya belső szerveire oly 
hagy nyomást gyakorol, hogy belepusztul. 
A vízben egészen más a helyzet: tudjuk, 
hogy a víz felhajtó ereje következtében 
minden vízbe merülő test annyit veszít

376

súlyából, mint amennyi az általa kiszorí
tott víz súlya. Az óriás bálna súlya száz- 
ötvenezer kilogramm, ami 150— 200 db. 
erős ökör súlyának felel meg és hossza 
harminc méter. Elképzelhető, hogy ez a 
kolosszus mekkora súlycsökkenést ér el a 
vízben és az is érthető, hogy az ilyen állat
óriás csakis a vízben tud mozogni, mert 
a szárazföldön saját súlya alatt ősszerop- 
panna. (Legnagyobb szárazföldi állatunk, 
az elefánt, a bálnához csak törpének szá
mít.)

Az óriásbálna az északi és a déli jeges
tengerek lakója. A sarki tengerekben csak 
addig a .zónáig hatol, ahol még nem állandó 
a jégpáncél, mert itt nem tudna a tenger 
felszínére emelkedni lélegzetvétel céljából. 
Részben ugyanezen okból, de meg a tenger 
mélyén uralkodó óriási nyomás miatt is, 
nem tartózkodhat a tenger fenekén sem, 
hanem születésétől haláláig úszva kell le
élni életét. Ezt a pihenésnélküli izom
munkát azért tudja kifáradás nélkül telje-



síteni, mert csontváza rendkívül könnyű, 
amennyiben a csontok laza szövetűek és 
zsírral vannak átitatva, ezenkívül 20— 40 
centiméter vastag szalonnaréteg burkolja; 
ez, mint valami óriási úszóöv, lebegve tartja 
a vízben.

A bálna eleven tengeralattjáró
Hogy úszás közben a víz közegellenállását 

könnyebben legyőzhesse, bőre tükörsima 
és teste orsó alakú, (A tengeralattjárókat 
a bálna alakjáról mintázták.) Helyváltoz
tatásra hatalmas, izmos farkát használja, 
melynek végét vízszintesen álló, széles úszó 
alkotja. Propellercsavar módjára működik. 
A jobbra-balra kanyarodást úszókká alakult 
mellső végtagjaival végzi. Hátsó végtagja 
nincs. A súrlódás csökkentése érdekében 
fülkagylói is hiányzanak, jóllehet hallása 
rendkívül éles, mert teste egész felületével 
fogja föl a hanghullámokat. Emellett tudva
levőleg a víz jobban vezeti a hangot, mint 
a levegő.

A  kimúlt bálna hasi részével felfelé for
dulva lebeg a vizen, mert háti oldala nehe
zebb. Az élő bálnának tehát állandóan 
egyensúlyoznia kell magát, hogy mindig 
háttal felfelé irányuló helyzetben marad
hasson. Ez azért lehetséges, mert tüdeje 
mélyen nyúlik testébe és levegővel telve 
kedvezően változtatja meg súlypontját. Ezt 
segíti elő feje nagy mérete is (egész hosszá
nak egy negyede). A bálnavadászaton meg
sebesített állat menekülés közben a tenger 
mélyébe is lebukik, de az itt uralkodó nagy 
nyomást sokáig nem bírja ki, jóllehet az 
azonnali összenyomás veszélyétől megmen
tik vastag szalonnarétege és csontvázának 
porcogós, _ tehát rugalmas állománya. A 
szárazföldi emlősök sokkal szilárdabb csont
vázát a tengervíz nyomása elkerülhetetlenül 
összetörné. Ez is mutatja, hogy a bálnának 
nemcsak teste külső alakja, hanem belső 
szerveinek sajátos kialakulása is a lehető 
legtökéletesebben alkalmazkodott a vízben 
való életre.

Hogyan lélegzik?
Amint már említettük, a bálna a többi 

emlősállattal megegyezően a légköri levegői 
lélegzi be. Ezért rövid időközökben a 
tenger felszínére kell emelkednie és ilyenkor 
messze elhangzó zajjal fújja ki az elhasznált 
levegőt orrnyílásain. Ellentétben az összes 
többi emlősállattal, a bálnánál az orrnyílá
sok a fej legmagasabb pontján, vagyis a 
feje tetején vannak. Ez az elhelyezés teszi 
lehetővé, hogy az állatnak lélegzetvételkor

Felül: A hajó fedélzetére vontatott bálna fel
dolgozás előtt. —  Alul: Egy egész oldal szalonnát 
egy darabban fejtenek le a bálnáról felvonó kötél

zet segítségével
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fejét nem kell kidugnia a vízből; hanem 
csak az orrcimpáiból alakított rövid csőszerű 
nyúlványa áll ki a vízből. Ezen tódul ki 
a kilehelt levegő, ami a sarkvidéki hidegben 
hatalmas ködoszlopnak látszik. Ez a jelen
ség az alapja annak a téves állításnak, hogy 
a bálna szökőkút módjára vízsugarat lövel 
ki orrából. Erre márcsak azért sem képes, 
mert nála az orrnyílás nem közlekedik a 
száj üreggel. A víz alatt az orrnyílások is 
tökéletesen elzáródnak, úgy, hogy a bálna 
tüdejébe víz nem hatolhat be. A  tüdők 
térfogata olyan óriási, hogy egy belélegzéssel 
hosszabb időre elegendő levegőt szívhat be. 
Átlag minden három és félpercben vesz 
lélegzetet, de a megsebzett állat egy óráig, 
sőt ennél is tovább tartózkodhat a víz alatt.

\

Hogyan táplálkozik?

A  bálnának óriási testsúlyának megfele
lően, roppant mennyiségű eledelre van 
szüksége. Ezt növényi táplálékból fedezni 
nem tudná, hisz egy-egy alkalommal 200 
ökörnek elegendő táplálékot kellene magá
hoz vennie. A bálna tehát a nagyobb 
tápértékű hússal táplálkozik. Ezt a tengerek 
felső rétegeiben élő apró állatok milliárdjai 
szolgáltatják. (Szárnyas csigák, apró rákok, 
halak stb.) Egyszeri jóllakásra kb. ezer- 
kétszáz liternyi kell neki ezekből az álla
tokból. Most már megértjük, hogy mién 
van a bálnának oly aránytalanul nagy feje 
és ezen miért oly nagyra tátható a szája, 
hogy ennek üregében egy kisebb csónak 
kényelmesen elférne. Szájában fogak helyett 
szilákat találunk. Ezek szarúlemezek, me
lyek szájpadlásáról lógnak le kétoldalt. 
Számuk kb. 400 db. és kitűnő szolgálatot 
tesznek a táplálkozásakor. U. i. amikor a 
bálna tátott szájjal végig siklik a tenger 
felszíni rétegeiben, hatalmas szájürege meg
telik vízzel és az ebben élő apró állatokkal. 
Amikor aztán a száját becsukja, izmos 
nyelve a szájpadlásához nyomul és ezzel 
a vizet a szája szélén kiszorítja, de az apró 
állatokat a szilák visszatartják és így lenyelheti 
őket. Érdekes, hogy óriási szájüregével 
ellentétben a torka oly szűk, hogy legfeljebb 
csak heringnagyságú halakat tud lenyelni. 
(A bibliai Jónás tehát sehogysem juthatott 
a „cethal gyomrába**.)

Hogyan szaporodik?
Mint általában minden nagy emlős, a 

bálna is aránylag hosszú időközökben egy
szerre csak egy újszülöttet hoz a világra. 
Minthogy ez már születése pillanatában 
kénytelen anyját úszva követni, teljesen 
kifejletten jön a világra és már ilyenkor 
7/2— % méter hosszú. Szoptatása a víz 
alatt nehezebben megy, mint a szárazföldi

emlősöknél, mert a tejnek nem szabad a 
vízzel keverednie. A  környezethez való 
alkalmazkodás szép példáját látjuk ennek 
a problémának megoldásánál: az anyaállat 
emlői a hasi részen levő zsebalakú mélye
désben vannak. A „kicsiny** szopáskor 
szója elejével fogja meg a csecsbimbót, 
míg szája többi része szorosan zárva marad, 
úgy, hogy víz nem hatolhat be. A  tejet az 
anya erős izomzatával lökésszerűen fecs
kendezi kicsinye szájába.

A bálnavadászat régen és most
Az ember már sok évszázaddal ezelőtt 

is vadászta a bálnát. A z akkori kezdetleges 
eszközökkel űzött vadászat tele volt élet
veszéllyel. Merész és kalandvágyó hajósok 
tavasszal indultak vitorlás hajóikkal a bálna
vadászatra. Hosszú időre ellátták magukat 
élelemmel és hetek teltek el, amíg a keresett 
bálna feltűnt. •

Az árboc tetején figyelő'őr egyszerre csak 
egész csapat bálnát jelez, melyek békésen 
úszva, nagy gőzoszlopokat lövelnek ki. A 
jelzésre azonnal vízre bocsátják a csónakokat 
és lehetőleg zajtalanul igyekeznek a bálna
csapat közelébe jutni. Amint valamelyik 
csónaknak sikerült egy bálnát megközelíteni, 
a legügyesebb legény azonnal belevágja 
szigonyát, amely hosszú kötéllel van a 
csónakhoz rögzítve. Most a legnagyobb 
elővigyázatosságra van szükség, mert a 
megsebzett óriás farkával ide-oda csapkod, 
felkorbácsolja a vizet, hirtelen a mélybe 
bukik, majd őrült rohanással menekülni 
igyekszik, mindenütt magával vonszolva a 
szigony kötelét rögzítő csónakot. Élet
halálról van szó. A  bennülők igyekeznek 
a csónakot óvatosan úgy kormányozni, hogy 
a bálna halálos farokcsapásait kikerüljék, 
és bizony sokszor a hosszú kötél rövidnek 
bizonyul, mert a bőszült állat oly mélyre 
száll, hogy a csónakot is magával rántaná, 
ha a benneülők hirtelen el nem vágnák a 
kötelet. Ilyenkor az értékes zsákmányt sor
sára kell hagyniok. Ha a bálnát sikerül 
más csónakról is megszigonyozni vagy, ha 
a sebesüléstől sok vért veszített, lassan 
kifárad és ilyenkor hosszú lándzsákkal adják 
meg neki a kegyelemdöfést. A  kimúlt 
állatot aztán erős láncokkal a hajóhoz erő
sítik és mindjárt hozzáfognak szalonnája 
lefejtéséhez. Még a szilákat veszik maguk
hoz és a megnyúzott állatot a tengerbe 
hagyják süllyedni.

Ez volt a módja a bálnavadászatnak régen.
Ma már tökéletes felszereléssel és terv

szerűen folyik a bálnavadászat. Vitorlás- 
hajók helyet gyorsjáratú gőzhajókat használ
nak, szigony helyett ágyúkkal célozzák meg 
a bálnát és az eltalált állatot a robbanó 
löveg azonnal megöli. Az elejtett zsákmányt
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a modem technika vívmányaival felszerelt 
hajókon dolgozzák fel, ami lehetővé teszi 
a bálna minden részének értékesítését.

A bálna feldolgozása
A z elejtett bálnákat az anyahajóhoz szál

lítják, felvonókkal a fedélzetre vontatják, 
itt hatalmas késekkel felszerelt készülék 
fejti le a szalonnát, amit csigák és emelő- 
rudak segítségével a hajó zsírfeldolgozó 
részébe juttatnak. A  húst, vért és a csonto
kat a hajó más-más helyén dolgozzák fel 
a legmodernebb berendezésű készülékekben.

A  bálna zsírja testhőmérsékleten olajszerű 
folyadék, amely a zsírszövet sejtjeit tölti 
ki és a sejtfalaktól összetartva látszik fehér, 
szilárd anyagnak. D e amint a zsírszövet 
sejtjeit szétzúzzák, az olaj szabaddá válik. 
A szalonnát kézi erővel darabolják fel és 
speciálisan szerkesztett főzőkészülékbe rak
ják, amely lehetővé teszi, hogy a bálna-olaj 
feldolgozás közben a régebben elkerülhetet
len szagot és ízt ne kapja meg. Az olajat 
szivattyúk juttatják a tisztítókba, ezután 
fajsúly, szín és szabad zsírsavtartalma szerint 
lesz osztályozva. Minden fajtát külön tankba 
töltik. A  bálnaolajat újabban sikerült kata
lizátor segítségével hidrogénnel vegyíteni, 
miáltal szilárd, zsírszerű külsőt nyert és 
közvetlen emberi fogyasztásra is alkalmassá 
vált. A  margarin-iparban is jól felhasznál
ható.

A  szappangyártásnál eddig csak kenő
szappanokat lehetett a bálnaolajból készí
teni, de a szilárd bálnazsírból kemény szap
pan is gyártható. Legújabban olyan kémiai 
átalakítást is sikerült kidolgozni, melynek 
segítségével a bálnaolajból kemény vizek
ben is jól habzó oldat készíthető. A  kisebb 
értékű olajféleségeket a bőriparban hasz
nálják. fel

A bálna húsát bálnalisztnek dolgozzák fel. 
Gazdag fehérjetartalmával felülmúl minden 
más állati vagy növényi eredetű terméket. 
Sárgás-barna színű, kissé zsíros tapintatú, 
savanykás, de nem kellemetlen szagú. Fon
tos, hogy a szárítási eljárást gyorsan végezzék, 
mert csak így lesz a liszt használható. A 
modern készülékekben az egész eljárás a 
hús feldarabolásától a liszt becsomagolásáig 
mindössze 25 percig tart. A  mellékter
mékként nyert húsléböl értékes húskivona- 
tot készítenek. A bálnahúst frissen szívesen 
eszik a feldolgozásánál foglalkozó munkások. 
Semmi halíze nincs, inkább a marhahúshoz 
hasonlít az íze. Konzervnek is feldolgozzák.

Felül: A A szalonna

'í

A  csontokat feldarabolás. után kifőzés 
útján zsírtalanítják és csontlisztté őrlik. A 
csontliszt kitűnő takarmány. A  kifőzésnél 
visszamaradó folyadékból zselatint és enyvet 
készítenek*

A  bálna vérét is beszórítják és takarmány
nak használják. Egy bálna több tonna vért 
ad, 13% fehérje-tartalma teszi értékessé l 

A  szilákból ma már nem „halcsontot*4 ké
szítenek, hanem rostanyagnak dolgozzák fel.

Különös jelentősége van a bálna májának. 
Ebből A-vitaminban gazdag olajat állítanak 
elő. Fontos gyógyszer,

Végül a pajzsmirigyét, a hasnyálmirigyét 
és az agyalapi mirigyét is felhasználják 
értékes hormonok és vitaminok előállítására.

Rédei Jenő

REPÜLŐGÉPMODELL
Budapest IX, Lóhyayu. 41
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H O G Y A N  ÖRÖKÍTIK MEG
A V IR Á G Z Á S

Aki sok ráérő idővel és még 
több türelemmel rendelkezik, 
megfigyelheti egy-egy növény 
fejlődését, egy-egy rügy vagy 
bimbó szinte kivárhatatlannafc 
tetsző kibontakozását. Ennek 
a folyamatnak meglesése köz
ben pontosan látható, amint 
a virág lassan szétnyitja zöld 
leniét, hogy kitárja harsány 
színekben tobzódó szirmait, a 
világ egyszerű és még még
ném fejtett csodáját.

Ezt a folyamatot élesebben 
megfigyelhetővé, a megfigye
lést szorosabbá teszi egy ma 
már hétköznapi találmány : a 
mozgógép, elmés felvevő mód
szer beiktatása révén.

A filmfelvevő gép segítségé
vel egy virágbimbó kibonta
kozását is a virág elnyilását, 
amely húsz óra alatt folyik le, 
mindössze néhány perc alatt 
lehet végignézni.

A gép a húsz óra alatt né
hány percnyi időközökben le
fényképezi a növényt. Mivel 
.a virág állandóan változtatja 
alakját, természetesen minden 
egyes felvételen más és más 
formájú: kifejlettebb, telje
sebb lesz a növény és így a fény
képekre is mindig más és más 
nagyságú és alakú virág kerül. 
Ha azután ezeket a képeket 
egymás mellé sorakoztatják és 
néhány perc alatt pergetik le, 
a növény hosszantartó fejlő
dési folyamatát gyors ütemben 
lehet végignézni.

Egy újabb módszerrel azon
ban magát a virágnyílást is 
a eg lehet gyorsítani. Ismere- 
tv'S hogy a hideg levegőn élő 
virágok a meleg behatására 
csodálatos gyorsasággal bont
ják szét bimbóikat. A fejlődés 
gyorsítása érdekében tehát 
erős villamosfénnyel árasztják 
el a nyiladozó bimbót, fényszó
rók meleg sugarát vetítik reája, 
/Ilire a nagy meleg hatása alatt 
a virágok hihetetlen gyorsa
sággal Kifejlődnek.

Ezzel a módszerrel más nö
vényi élctfolym atot is siettetni 
lehet, pédául a magvak csírá
zását vagy a növények növe
kedését.

A tudománynak azonban 
már ez a módszer sem volt 
eléggé gyors. Megállapították, 
hogy rubinvörös üvegen átbo
csátó tt fény hatására a növé-
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nyék és virágok még gyorsab
ban növekszenek. Ennek ma
gyarázata az, hogy az ilyen 
színű üveg átbocsátja az ibo
lyántúli sugarakat, már pedig 
ezek a sugarak mindennemű 
szerves élet fejlődésére nagy- 
íontosságúak.'

A viragfelvételek eszközlé
sére külön felvevőhely iséget 
használnak, amelynek falai ru
binvörös üvegből valók. A he
lyiségben a fel vevőkészüléken 
kívül egy elmés szerkezet is 
van, amely tulajdonképpen ön
működő óramű és arra szolgál, 
hogy bizonyos, beszabályozott 
szünetek után, bekapcsolja a 
felvételi vetítőlámpákat, a fel
vétel után pedig eloltja a fényt. 
A felvételek sorozata még ezzel 
az eljárással is igen sokáig tart, 
de hiába, ezen már nem lehet 
változtatni,mert a természetes 
folyamatot nem tudjuk siet
tetni.

A  növények természetes fej
lődésének folyamatát egyéb- 
ként vörös lámpánál és ragy0 gó 
napvilágnál is hetekig tanul
mányozzák a kísérletező tudó
sok, hogy hitelesen megálla
píthassák, meddig tartanak az 
egyes fejlődési folyamatok. Ez 
arra is felhasználható azután, 
hogy a folyamatok sebessége 
szerint lehessen beállítani a fel
vevő gépet mindenkor más és 
más sebességre. Természetesen 
szigorúan figyelembe kell ven
ni minden felvételnél az időjá
rási és éghajlati viszonyokat is.

Ezek a felvételek, helyeseb
ben a róluk készített filmek 
mindenképpen nagyértékű és 
hálás eszközök a természettu
dományok népszerűsítése te
rén. Közelebb visznek bennün
ket a természethez azáltal, 
hogy titkos életfolyamatainak 
tanúivá válunk, szemtől-szeni
ben szemlélhetjük azt a harcot, 
amelyet a helyhez kötött élőlé
nyek a napfényért,melegért és 
világosságért "folytatnak, be
tegségeiket életerejüket és élet
szerei etüket, nászpom pájukat, 
díszöltözéküket és beérésüket. 
Mindezeket az okos dolgokat 
színesen, élvezetesen, szórakoz
tatóan tárják elénk a filmek, 
amelyek így játékosan férnek 
hozzá értelmünkhöz és könnyű
szerrel tanítanak bennünket.

Péchy-Horuőth Rezső
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( Folytatás  ti 350. oldalról.j

Másik jellemző tanúja a mélybe süllyedt 
hegytömegnek ez Alpok, Kárpátok lánc
hegységének iránya is. A  Nyugat felől 
húzódó Alpok hegyláncai a Megyarmedéncc 
alatt lévő kristályos tömeg miatt irányukat 
kénytelenek voltak megváltoztatni. így jött 
létre a Kárpátoknak a Magyarmedencét 
karélyosan megkerülő lánchegysége. Buda
pest alatt is van a mélységbe süllyedt vulkáni 
kőzet. Ez a kőzet a mélységben felmelege
dett és vizet izzadt ki. Ebből a kőzetből 
származik a forrásvízben lévő oldott stron- 
cium, bárium, nátrium, lithium, vas, man
gán, klór, bróm, jód, fluór. A forrásvizeink
ben oldott kalciumot, magnéziumot, alumí
niumot és széndioxidot a felfelé haladó víz 
az útjában lévő dolomitból, mészkövekből, 
agyagokból és márgákból oldja ki. A hév
források kovasavat és rádiumot kisugárzó 
tartalma valószínűleg a magmából szárma
zik.

A  budapesti melegvízű források vizének 
fedezésére, Gautier elmélete szerint 50 
évenként 1 km3 gránit szükséges.

Manapság forrásaink már csak árnyképei 
az egykori, gejzirszerű hatalmas feltörések
nek. Ezek az óriási méretű források azonban 
még nem a mai termák vonalán, hanem a 
gellérthegy— budaörsi vonalon törtek fel. 
Jellemző tulajdonságuk az volt, hogy vÍ2ük 
sok oldott kovasavat tartalmazott. Ez a 
kovasav kiválva, a kőzeteket elkovásította.

Hévforrásaink tanulmányozása igen szép 
feladat. Nemcsak fővárosunkat ismerjük 
meg jobban, hanem a tudománynak egyik 
még meglehetősen töretlen útján is járunk.

Bertalan
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(Folytatás a 372. oldalról)
Az agyagipar, vagy kerámia őskori, egy

szerű agyagedényeinek legfőbb dísze maga 
az alak volt. Ezek sorából, a rómaiak készít
ményei között nevezetesek a szép pecsét
vörös színű, úgynevezett terra sigillata edé
nyek. Élénxfényű felületüket lehelletfínom 
mázréteg borítja. Gyakorlatilag egyáltalán 
nem fontos tárgyak. De ez mindegy, ha arról 
van sió, hogy utánzásuk még a mai fejlett 
műszaki ismeretek birtokában sem sikerült. 
Talán azért, mert olyan egyszerűek.

India fővárosában, Delhiben, iCr. u. 320 
óta, tehát immár több, mint 1600 éve, áll 
a szabadban egy nyolc méter magas vas
oszlop. Dekli, mert ez a helyes neve, érdekes 
régi romjairól nevezetes. Ezekről „ Ázsia 
Rómájának1 ‘  is nevezik, A  Kila Radzs 
Pithóra nevű hindu városrész faragott oszlop
sorai között égnek meredő híres kovácsolt-vas 
oszlop tulajdonképpen győzelmi emlék. A 
történelmit is messze meghaladó nevezetes
sége azonban az, hogy nem rozsdásodik. 
Felületén a rozsdának nyoma sem látszik. 
Szakértők szerint jobban ellenáll az idő vas- 
fogának, mint a még a közelmúltban előállí
tott szerkezeti anyagok bármelyike. Talán 
csak a legújabb rozsdamentes acélok verse
nyezhetnek vele. Igen ám, de ezek nemes 
acélok, Dekli oszlopa pedig, ha igaz, csak 
egyszerű kovácsvas.

A  híres perzsa damaszkuszi acélból készüli 
damaszt-pengéről azt tartották, hogy olyan 
rugalmas, hogy az elpattanás veszélye nélkül 
addig hajlik, amíg a kardhegy a markolatig 
ér. Azt is vélték róla, hogy olyan kemény és a 
penge annyira éles, hogy az igazi régi kard 
a puskacsövet egyetlen suhintásra átszeli. Ha 
mindez nem is igaz, annyi kétségtelen, hogy 
a legkiválóbb acélféleségek egyike. Jellemző 
rá a világosabb és sötétebb vonalak rendsze
réből álló szép, felületi* mintázat. Ezt 
a damaszkuszi fegyverkovácsok savakkal 
végzett étetéssel, maratással idézték elő. 
Damaszkusz városa is ennek a mintázatnak 
köszöni nevét. Mint tudjuk, damasztszövésű 
vászon is készül. Azt, hogy kelet népei ezt a 
Damaszkuszban feldolgozott acélféleséget 
hogyan állították elő, még ma sem tudjuk. A 
metallográfiaia vizsgálatok alapján azonban 
annyi bizonyos, hogy anyag bensőleg össze
hegedt kovácsvas és acél. Ezen az alapon 
tökéletes utánzása is sikerült, de hogy az 
eredeti miként jöct létre, az ma is titok.

Mindez nem azt jelenti, hogy a régiek 
műszaki civilizációja különb volt. Hiszen 
elmeleti ismereteink és technikai berendezé
seink olyan fejlettek, mint soha azelőtt. De 
igenis jelenti azt, hogy a régmúlt idők 
művészei és mesterei szerették c$ éppen 
ezért ismerték anyagaikat. Anyagismeret 
nélkül pedig nincs tökéletes munka.

dr. Baskai Ernő'
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fúrómester a tárcsát a gének 
segítségével forgatni kezdi 10-60 
fordulatszámmaí. Megkezdődött 
a fúrás \

A fúrófej gyors forgásában szét
morzsol i a a legkeményebb kőzetet 
is. A fúrómestermöszerekkcl ellen
őrzi a fúrás előrehaladását. A

í * M f f  f - \
A2? ásványolaj a-föld. piQlyében halmozódik fel, onnan kell ki- a fúrócsövei, a fúrócsövei a képen 

bányászni? Az ásvány olajat azonban nem az ércek és szenek, bányá- jól látható módon megfelelő ékek- 
szatánáHszokásos ‘módszerekkel termelik ki és hozzák föl a föld kel beszorítják a körülbelül egy 
felszínére-,-a folyékony aranyat másképpen bányásszák. méter átmérőjű tárcsába. Ezután

Az olaj több mint ezer méter mélyen van a föld felszíne alatt.
Nem földalatti folyókat vagy tavakat alkot, hanem homokkő van
átitatva vele. A homokkő pórus térfogata 30— 40%, ami azt jelenti, 

. ...hogy a homokkő nem teljesen tömör, hanem összefüggő hálózat 
van benne : olyan mint a szivacs, s egy köbméter homokkőben ennek 
a hálózatnak a térfogata 300—400 liter. Az olaj ebben a szivacs
hálózatban foglal helyet., A homokkő alatt tömör mészkő, fölötte 
agyagos-márgás rétegek vannak. Ezek tömörek, vizet, olajat nem 
vesznek fel, nem engednek át, s ezért az olaj a homokkőben gyü- 
lemlik föl. Ezek a rétegek nem párhuzamosak és nem vízszintesek, 
hanem földalatti hegyeket és völgyeket alkotnak, s az olaj mindig 
c homokkűhegyek tetején található meg. Az,olaj fölött >földgáz- 
sapka« szokott lenni, alatta pedig vlzréteg. Es ez természetes is, 
mórt hiszen az olaj könnyebb a víznél, s a földgáz könnyebb, mint 
az olaj. Az ásványolajat ennek megfelelően úgy termelik, hogy 
kutakat fúrnak a földalatti homokkőhegyekbe: acélcsöveket eresz
tenek le a mélybe és az olajtartó rétegnél megnyitják a csövet. Az 
olajat ekkor a földgáz felnyomja a föld felszínére.

De hogyan is történik az ásványolaj kutak fúrása?
A kút helyének kijelölése után fúrótoronytól nem messzire pedig 

nagyméretű, megfelelő betonalap  ̂ fölállítják a gőzkazánokat, ame- 
zatot készítenek s erre építik föl lyck a gépeket látják el gőzzel, 
a fúrótornyot. A fúrótorony 10-45

az íszaphozzávezetót a daru segít
ségével kiemelik helyéről és hozzá - 
erősítik a fúrócsőhöz. Ezután a

A torony előtti faállványzaton 
elhelyezik a fúrócsöveket. Ezek 
körülbelül 15 cm átmérőjű, 10 
méter hosszú, két végükön csa

li! éter magas acélszerkezet, amely
ben nagyteherbírású emelőszer
kezet van.

A torony alatt a beton- 
ilnpzatra beépítik a gépeket, a

vurmenettcl ellátott acélcsövek. 
Ezután elkezdődhet a fúrás!

A kiválóan kemény acélból ké
szült fúrófejet összecsavarozzák



sógével új fúrócsövet csavaroz
nak hozzá. A fúrás eleinte gyor
san megy, de a nagy melységben 
egyre nehezebbé válik. Ezer mé-

szótraorzsolt kőzet apró pikke
lyeit, szilánkjait fel kell hozni a
felszínre. Nemcsak a fúrás kez- BttMHl \
detén, hanem 1000 méter mély-
ségből is! Ez a nehéz feladat T\
iszapöblltéssel történik. Ponto- T —jwT —
san Kiszám ított összetételű és tu- teres mélységben a napi fúrás
lajdonsúgú iszapot állítanak elő teljesítmény már csak tíz méter, 
nagy medencékben és ezt az isza- ilyenkor a fúrófejet is cseréin

pót szivattyúk segítségével a for
gásban lévő fúrócsőbe nyomják. 
Az iszap magával ragadja a kő* et- 
törmeléket és fölhozza a föld fel
színére. Az iszap útja 1000 mé
teres mélység esetén körülbelül 
másfél órát vesz igénybe.

A fúrócső csak tíz méter hosszú. 
Ha ezt a mélységet elérték, ki
emelik, leszerelik róla az iszap- 
hozzávezetőt és az emelő seglt-

Ha a kellő mélységet elérték, 
befejezik a fúrást és a kilométeres 
fúrócsövet becementezik a földbe, 
majd az olajtartó rétegnél rob
bantással megnyitják. Az olaj a 
kőzetből a gáz vagy viz nyomá
sára beszivárog a csőbe s onnan 
a felszínre jut. Itt erős szelepek 
zárják lle a csövet, amelyek segít

ségével az olejtermelést szabó 
lyozni lehet. Ha szükséges, ellen 
őrzés céljából egy mellökvezetí 
ken kiengedhetnek olajat, amt 
lyet csőhálózaton egy közponl 
állomásra vezetnek. A különbőz 
kutaktől jövő olajat egy veze

tőkbe gyűjtik Össze, amely a gáz
elválasztó preparátorokba vezeti 
az olajat. A szeparátorokban fel
szabadul az olajban oldott föld-

gáz. Ennek a földgáznak egyré- 
szét tüzelésre használják, másik,
nagyobbik felét visszanyomják 
a földbe. Ezt a földgázt akarják 
csővezetéken Budapestre szállí
tani. A gáztól mentes nyersolajat 
nagy tartályokban gyűjtik össze, 
s azokból szivattyúállomások a 
nagy csővezetékbenyomják. Ezen 
a csővezetéken jut el a nyersolaj 
a budapesti, almásfüzitői, szőnyi
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\  kfiiJsmfpi -12i Jelű mozdony

Az itt közök mozdonyfénykú- 
iiek nem a Keleti pályaudvaron 
készültek, hanem a nagy gépek 
tJzedrcsz nagyságában készült mo
dellekről, amelyek a mostani köz- 
lokedé&i kiállításon szerepelnek.

Hivatkozunk a 303-as mozdony 
képére. Ez nagyban még el sem 
készült csak tervrajzai vannak 
meg. kicsinyített mása azonban 
a közlekedési kiállítás egyik leg
látogatottabb darabja,

Ha ez amozdöny elkészül,n&gy- 
aágban és sebességben egyaránt 
felülmúlja a jelenlegi legnagyobb, 
424 jelű mozdonyunkat, össze- 
hasonlításul álljon itt az alábbi 
táblázat %

424 .303
jelű mozdony

Teljes hossza 
szerkocsival
együtt, méter 21,039 25.385

Üzemi súlya,
tonna . . . .  143-6 188-5

Vonóerő,kg 12.427 11.435
Engedélyezett 
sebesség,
km/óra .........  90 120

Haijtók-erék át- 
mérő,mm ,, 1.806 2.000

A Ifrw ifii aöí Jolii smvóQáll mozdony

V aru» Sándor a féUykész mozdony modelljével

A  328-as m ozdony - '»

Még érdekesebb ü 424 jelű moz
dony fámodeÜJe. Fényképét csak 
azért nem közöljük, mert képen 
semmiben sem különbözne vasból 
készült tárcát •ÖL

A k*sm ózd ernyők külön érde
kessége, hogy építőjük nem is 
szakember. A vasmazdonyok ké
szítője dr. Varflra Sándor hód
mezővásárhelyi ügyvéd, aki a 
328 ég 424 joliű mozdonyokat a 
MÁVAG-tél kapott rajzok alap
ján teljesen önállóan és saját kere
setéből készítette. Munkáját látta 
a MÁVAG és a kö vetkező modell
jében már hathatós segítséget 
nyújtott. így Indult meg a 303-as 
mozdony elkészítésé, amelyre már 
Gerő Emö közlekedésügyi mi
niszter Is felfigyelt és a befejezés
hez szintén támogatást nyújtott.

A 424-es mozdony famodell- 
jének készítője Nemes Gliulaf az 
Északi Főműhely rajzolója. Ke- 
résked elm iiskölalképzettgége van, 
de mindig a műszaki tudományok 
érdekelték. így került az Északi 
főműhelybe is, ab oíszolgai másoló- 
munkát végzett, de szabad ide- 
jébenmindlga raozdonyszerkesz- 
tésselfoglalkozott. Minthogy moz
donyra soha sem juthatott, ott
hon kész Ltettm agának egyet fából.

A főműhelyben sokan meg
mosolyogták a bogaras rajzolót,, 
aki nem akar a kaptafa mellett 
maradni és ilyen haszontalan- 
Ságokra pazarolja Idejét. Gerő 
Ernői azonban más véleményen 
volt. A mozdonynak az ostrom 
alatt szenvedett hiányosságait 
kijavíttatta, a kész alkotást el
helyezte a kiállításon, Nemes 
Gyulának pedig lehetővé tette, 
hogy foglalkozása mellett elvé
gezze a műegyetemei.


