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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
K. T. előfizető. Mióta az Élet 

és Tudomány megjelent hű barátra 
találtam benne. Azt hiszem, nem 
túlzók, mikor azt állítom, hogy 
még nem volt olyan tudományos 
folyóirat, mely ekkora népszerűség 
nek örvendett volna, mint kitünÓ- 
lapjuk. A  lap iránti érdeklődés 
ragyogó bizonyítéka annak, hogy a 
népben szunnyadó ösztönöknek csak 
kaput kell nyitni, azok őserővel tör
nek ki. Éppen ezt a kaput akartál: 
bezárni a múlt véreskezű urai minél 
erősebb vaspánttal és a népre erő
szakolták a sötétség és pusztulás 
véres korszakát. E kapu kulcsa az 
Elet és Tudomány, amely méltóan 
tölti be ezt a nehéz feladatot.

Én is, mint az Élet és Tudomány 
legtöbb olvasója, azt szeretném, 
hogy a lap hetilappá alakuljon át. 
Ügy a lap, mint az általa rendezett 
vetített előadások igen jók, tartal
masak, csak azon csodálkozom, 
hogy az utóbbiak nem igen látoga
tottak. Ennek oka talán abban 
keresendő, hogy az előadásokra 
felhívó közlemény úgy el van dugva, 
Iiogy sokan nem is tudnak róla. 
Én azt ajánlanám, hogy ne csak 
alap egyik sarkában legyen eldugva 
egy-egy közlemény, hanem nagyobb 
reklámot csináljanak nekik, esetleg 
az előadást alkotó filmek stb. elmét 
is közöljék. Szeretném, ha ezek a 
vetített előadások lehetőség szerint 
szintén sűrűbben ismétlődnének.

Az Élet és Tudomány azonban 
néha minden jóakarata mellett 
hibákba esik. Sok hiba a fordí
tásokban, de sok a hiba az eredeti 
magyar cikkekben is.

E  sorok írója tudja, hogy kritikája 
talán túleros, de ez nem rossz- 
akarat, hanem harc azért, hogy a 
indás után szomjazó tömegek mennél 
jobb tökéletesebb és fontosabb forrást 

e. laPban tudásvágyuk kielégítésére és a lap elérje fejlécén 
feltüntetett célját: >Munkások a 
udósokéri, Tudósok a munkásokért*.

Legyen szíves nevét, címét 
közölje velünk, hogy módunkban 
legyen levelének egyéb részleteire 
postán válaszolni. Köszönj ük mun 
kánk iránti érdeklődését. Üdvözöljük.

R. P. Budapest, Kossuth Lu- 
Jos-tér Lapjuknak megjelenése 
óla előfizetője vagyok, örömmel 
látom a lap fejlődését. Nagyon örül
tem, amikor a lapjuk a repülésről 
hozott cikkeket. Mint annyi más 
olvasónak, nel<em is az a kíván
ságom, hogy az Élet és Tudomány 
hetenként jelenjen meg.

Levelére a másik hasábon talál 
választ. Üdvözlet.

T. J. Hódmezővásárhely. Az 
Elet és Tudomány megjelenése 
végre pótolta azt a hiányt, amely 
érezhető volt a szegény emberei: 
körében. Már régóta hiányát éreztük 
egy ilyen népszerű tudományos 
folyóiratnak s végre ezt pótolta az 
önök kiváló lapja.

Kedves Előfizetőnk kérdéseire 
postán válaszoltunk. Üdvözlet.

K Ö S Z Ö N J Ü K  a búzavető gazdának, a városi 
dolgozóknak, munkatársainknak és lapterjesztő 
olvasóinknak, hogy a hároméves országépítő terv 
küszöbén a műszaki Ismereteket és természet
tudományos ismertetéseket két kézzel szórhatjuk.
AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY SZERKESZTŐSÉGE

e z e n t ú l

HETENKÉNT
JELENIK MEG
változatlan 
terjedelemben 
-és változatlan ( 
árban' *

B E R M A N — D IC K B. Az autó és traktor ábécéje.
(Athe’-iaeum).

Huszonkét leckén és negyvenöt feladaton keresztül 
a fiatal olvasó behatol az autó rejtelmeibe. Egy kis moz
gékony szerelőin a s huncut útmutatásai teszik hangula
tossá a kirándulást. Különösen gondos nyomdatechnikai 
kiállítás, egy sereg ötletes rajz, könnyen “megvalósítható 
modellezés áll a nemes cél szolgálatában: közelebb
hozni ifjúságunkhoz azt a sokszáz zseniális megoldásból 
felépített remeket, amit a megszokás autónak becéz.

Felelős sze rkesztő :  M ariska Zo ltán . Felelős k ia d ó : Palkó Sándor* 
Képszerkesztő :  Szántó T ibor. Szerkesztőség :  Budapest, V I I . ,  Erzsé- 
bet*körút 7 .  Szerkesztőségi ó rá k : Hétköznapokon, szombat k ivéte
lével 2—4-ig . Telefon :  224-260 . K iad ó h iva to l: V I I . ,  Rákóczi-út 54. 
Telefon :  2 2 3 -6 2 5 . Csekkszám la :  Budapest 4 2 3 ó . Előfizetés l /4évre 
7 .— fo rin t, 1/2óvré l 4 .—  fo rin t. Egyes szám  6 0  f illé r . Kéziratokat nem 
őrzőnk m eg. —  4 7 3 9 7 7 . A z  Atnenaeum m élynyom ása, Budapest.

Felelős :  G orszky T ivad ar igazgató .
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LÁZAS MUNKA AZ

A  Balkán cm a Szuezi csa
to rna elvesztik eddifli föld- 
rajzixjlUilvui jcleutőscyükct. 
A  vilayrészek ország ú tja i ... 
holnap . a z  Északisark 
felett. biV/őóuak. A Hcpiiló- 
te iek  építésétől, uníniuiii bá
nyák feltárásától, olajkutak 
fúrásától hányás a  ÍViiyy 

Csend"Ilona

B I R O D A L M Á B A N

Évekkel ezelőtt új lehetőségeket tárt fel a sark- 
kutatás terén néhány merész amerikai, orosz és skandi-

sarkvidéket. A repülés második világháború utáni
na íj rsTnTiW.JírWiTMRltTO fejlettsége következtében azonban már ez a bátor

kezdeményezés a megvalósítható lehetőségek biro
dalmába tartozik. Valóban : egy pillantás a világ
térképre meggyőz arról, hogy az északi félgömbön 
fekvő főbb világközponcok egymásközti legrövidebb 
útja vagy egyenesen az Északi-sarkon vezet át — vagy 
legalább is rövidebb a Sarkvidék övezetén keresztül, 

mint az Egyenlítőjén. Ez a helyzet a Vladivostok—Chicago, a Shanghai—London, New- 
York—Kalkutta, Moszkva—New-York viszonylatban egyaránt. Ezeknek távolsága mind 
10.000 km. körül — kevéssel alatta vagy fölötte — van egymástól. Egy modern B 29. min
tájú repülőgép hatósugara pedig több, mint 15.000 km. S ő t! Nincs messze az a nap, amikor 
egy géppel 20.000 km-t is lehet majd repülni leszállás nélkül. A Sarkvidék átrepülése tehát 
már nem akadály többé. Ennek pedig kereskedelmi szempontból beláthatatlanui fontos kö
vetkezményei vannak.

A megvalósításnak még nem egy előfeltétele van. Ilyen pl. az időjárásjelentés, az ellátás, 
valamint az utánpótlás szolgálatának a megszervezése.

Az Északi-sarkvidék lehetőségeinek feltárásában előkelő helyet biztosított magának 
Szovjet-Oroszország, már jóval a második világháború kitörése előtt. Ez a törekvése nem
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Az /■:szaki-sark állat- cí növényvilága rendkívül 
[járdán. Állatfajtái‘igen sokfélék, és éppoly halálos 
küzdelmei folytatnak a letért egymás elten, akéir a 
dzsungel Inkái. — Sövényei tavasszal zöldülnek, s 

a tundrák vidéke néhány nap alatt virágba borúi

csökkent a háború alatt sem, sőt fokozódott. 
A Szovjetunió háborús erőfeszítése, va
lamint iparának Kelet felé való át- és szét- 
telepítése kedvezően segítette elő a sarki 
részek fejlődését. A föld méhének új, 
rejtett kincseit tárták fel. Szaporították a 
légijáratokat jelentős mértékben, kibőví
tették a légi útvonalakat. Az időjárást 
jelző állomások számát pedig 3O0-ra emelték.

Az amerikaiak megfigyeléseket és had
gyakorlatokat folytatnak a Sarkövben. Fő
kép a szállítási lehetőségeket tanulmányoz
zák. Egy angol gép pedig 1945 májusában 
több mint 16.000 km-t repült be az Északi
sarkon. Nagyszámú tudományos megfi

gyeléssel tért vissza útjáról. így többek 
közt megállapította a mágneses sarkpont 
helyei a 950 hosszúság cs 70° szélesség 
alatt, 500 km-nyixe Boothia-félszigettől 
északra. Ez a hír tudományos körökben 
nagy feltűnést keltett. Az oroszok viszont 
1946 elején Kanada északi partvidékén 
második mágneses sarkpontot fedeztek fel. 
Az Egyesült Államok azonban úgylátszik 
nemcsak a sarkövi tudományos eredmények 
és ismeretek gyűjtésére, hanem a támasz
pontok megszerzésére is törekszenek.

AZ ÉSZAKI-SARK FEKVÉSE 
ÉS NAGYSÁGA

Az Északi-sark elméletben a Sark-kör, 
a szélességi 66° 33*-en belül eső terü
let. Ez a határ azonban csak térképen 
van meg. A valóságban semmi sem tünteti 
fel létét. így az emberek valószerűbb 
alapon határolták el a Sarkvidéket. Az erdŐ- 
öv északi, a sarki szárazföld déli vonalát 
tették meg határnak, hol az év legmelegebb 
napján sincs io°-nál magasabb hőmérséklet. 
Ennek a számításnak az alapján 23 millió 
km2 területet. Ebből 13 millió km3 esik a 
tengerre, 10 millió km2 pedig a száraz
földre. Tehát ép akkora földrész ez, mint 
Európa. A Sarkvidék fekvése különben a 
Földközi-tengerre és környékére emlékez
tet. Zárt tengerrész, melyet három földrész 
pontjai határolnak. A parti peremállamok 
közül legnagyobb rész esik a Szovjetúnió- 
hoz : az egész szárazföldi rész fele, mintegy
160 hosszúsági fok terjedelemben. A kana
dai rész csak 70°-nyi, de mélysége messze 
belsnyúlik a szárazföld belsejébe. Grönland 
55°-ot jelent, s majdnem teljes egészében 
a Sarkövbe tartozik. Ide számit még az 
amerikai tulajdonban lévő Alaszka (250), 
Lappföld és Skandinávia északi része.

Ezeknek a különböző tájaknak közös 
jellemvonása: a hideg idó'járás. A hideg 
erőssége azonban más és más. Az Atlanti- 
Óceán jótékony, enyhítő hatása sokfelé 
mutatkozik. A Csendes-Óceán befolyása 
jelentéktelenebb, mivel kis szélességben 
érintkezik a sarki víztömegekkel. A Beh- 
ring-szoros azonban mindössze 90 km. 
széles és 200 m mély. Az Atlanti-Óceán

A szovjet sarki megfigyelő és időjelző állomások
tudományos munkájában nem egyszer a lakosság is részlvesz. Ériékes adataik, melyeket rádióleadóállomásök

továbbítanak, nélkülözhetetlenek a tengeri és a légi hajózás szolgálatában



hatását fokozza a Golf-áram, mely a norvég
partokon, a Spitzbergák déli részén s a 
Bahrens-tengerben érezhető. A felsorolt 
partok és a Behring-szoros éghajlata tehát 
mérsékeltnek mondható. Télen kb. —150, 
nyáron + 20, júniustól szeptemberig. Tehát 
)Snyárlt is van az Északi-sarkövben /  Ezen 
azt az időt értjük, amikor a hőmérséklet 0° 
fölé emelkedik, s beáll az olvadás. Tavasz 
és ősz hirtelen, átmenet nélkül köszönt be, 
rövid ideig tart. Az ú. n. „nyári** négy 
hónap a legkellemetlenebb évszak. Az ol
vadás ilyenkor a tundrák vidékét feneketlen 
sártengerré változtatja. A közlekedés és 
mindennemű emberi mozgás megbénul 
ezekben a hetekben. Grönland északi 
részén van a legnagyobb hideg — lévén ez 
a legközelebb a Sarkvidékhez. A Sarköv 
Ázsiához; illetve Amerikához tartozó egyéb 
szárazföldi részén kevésbbé elviselhetetlen 
az éghajlat: a téli hőmérséklet átlagosán 
—20°, a nyári -}-80. Itt viszont szinte 
tűrhetetlen a napi hőmérséklet-ingadozásban 
mutatkozó szélsőség. (Néha 200 különbség 
egy napon belül.) Mérnek itt —6o°-ot is 
— Végül az időjárással kapcsolatban meg 
kell említenünk a gyakori, nem egyszer 
napokig tartó orkánokat. Sebességük órán
ként 120 km-t is meghalad 1

A Sarköv központi medencéje, a Sark
tenger az év legnagyobb részében jégpáncél
ba öltözik. Ez a jégkéreg azonban nem síma 
felületű, mint a felfedezések előtt hitték. 
A tengeri áramlatok, a szelek, a különféle 
hőmérséklet hatalmas táblákra tördeli. Ezek 
közt szabadon hullámzik, a tenger árja. 
Viharban a jégtáblák fülsiketítő zajt kel
tenek. összetorlódnak egymás hegyére- 
hátára, néha mintegy 10 méternyi jéghegyet 
is alkotva. Ez a jégréteg legnagyobb tömeg
ben és vastagságban Alaszka és az Északi
sark között található. Ebből válnak le a 
hajósok rémei: az úszó jéghegyek és jég
táblák. Legnagyobb részük Üj-Szibéria és a 
Spitzbergák irányába úszik le. Gyorsaságuk 
30 km-t is elérhet óránként, bár általában 
kisebb sebességgel úsznak.

AZ ÉSZAKI-SARK SZAKEMBEREI : 
AZ OROSZOK

A sarkövi hatalmak, mint láttuk: a Szovjet
unió, Kanada, az Északamerikai Egyesült 
Államok, Dánia és Norvégia. Közülük — 
3939-ig legalább is ez volt a helyzet — 
egyedül Oroszország foglalkozott behatóbban 
sarkövi területével. Egyes országok, pl. 
Norvégia és Dánia, fennhatóságukat a 
mostoha körülmények közt élő őslakosság 
emberbaráti szellemű kezelésében gyako
rolták. Főkép Dánia űzte ezt a. politikát 
Grönland szigetén. A dán kormány keres
kedelmi kapcsolatot létesített a szigetlakók-
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AzAlaszkán átvonuló möút alaposan megváltoztatta Észak-Amerika úthálózatának rendszerét. Az utat 
sáriin szegélyező repülőterek lehetővé teszik a rendszeres légi közlekedést

kai. Terményeiket felvásárolta. Árukkal 
ellátta ókét. Az alkohol bevitelét kifejezetten 
megtiltotta. A beutazást szigorúan ellen
őrizte. Lehetőleg csak hivatalos személyek 
és kutató tudósok időzhettek itt szabadon. 
Hála ezeknek a védőintézkedéseknek, az 
eszkimó őslakosság népességi adatai egyedül 
ezen a szigeten nem mutatnak csökkenő 
irányzatot. Az amerikaiak már jóval kisebb 
érdeklődést tanúsítottak Alaszkával szemben. 
Ha már nem is tekintették rossz üzletnek 
— mint őseik tették — azt a szerződést, mely
nek értelmében 1867-ben az orosz cár át
engedte nekik ezt a majd 40 milliós országot, 
komoly és tömeges betelepítésre mégsem 
vállalkoztak sohasem ; néhány száz gazdál
kodó család bevándorlása a termékeny völ
gyekbe elszórt jelenség maradt, s csak kí
sérletnek tekinthető. A múlt század végén 
nagy érdeklődéssel fordultak ugyan Alaszka 
felé, gazdag aranylelő helyet sejtve benne, 
de ez az „aranyláz“  lassan lecsillapult. 
A kalandorok nagy része pedig csalódottan 
tért vissza hazájába. Egyébként az amerikaia
kat ép eléggé elfoglalta saját természeti 
kincseiknek és Dél-Amerikának kiaknázása, 
semhogy Alaszka felé fordították volna fi
gyelmüket. Különben is Kanada elválasz
totta egymástól a két területet. Kanada 
maga is viszonylag kevés fontosságot tu
lajdonított északi felének, ahol „a hegyeknek 
nevük sincs, és a folyók Isten tudja, honnan

erednek . . . ‘ A legtöbb kanadai sajnál
kozás nélkül átengedte volna ezeket a jeges 
területeket afc állatbőr-kereskedőknek és a 
rénszarvasból élő eszkimóknak. A „királyi 
hegyi rendőrség “  ügyelt fel erre a több
száz km2-nyi országrészre és viselte gondját 
minden téren : közbiztonsági, polgári-köz
igazgatási, postai, adóbeszedési és egyéb 
tekintetben egyaránt. A kanadai kormány 
ezenfelül egy kutatóhajót küldött tudósokkal 
az Északi-sarkra.

Egészen más volt az elképzelése az 
oroszoknak. Ehhez azonban tudnunk kell, 
hogy a Sarkvidék 23 millió km2-éből 10 
millió km2 mégpedig a legfontosabb — 
a Szovjetunió területére esik ; és hogy 
ennek a hatalmas országnak egész északi 
partvidéke ebbe az övbe esik, 1930-ban 
Sarkvidéki Kutatóintézetet létesítettek Le- 
ningrádban. Ezt később beolvasztották egy 
még fontosabb intézménybe : a „Slavsevo- 
norput“-ba (ez az „Északisarki Tengeri 
utak Főigazgatósága “  elnevezés orosz rövi
dítése). Ennek a szervnek a feladata az 
Északi-sark szovjet területén lévő nyers
anyagok folyamatos feltárása, illetve a fel
tárás lehetőségeinek tanulmányozása. Ennek 
keretében a munka állandóan folyt szárazon, 
vizen, levegőben egyaránt. A szükségletek
nek és lehetőségeknek megfelelően.

1939-ig a következő eredményeket si
került elérni :
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1. Tudományos megfigyelő állomások 
egész rendszerét hívták életre; mintegy 
száz állomás épült Murmanszktól a Behring- 
szorosig. Parton, szigeteken, szárazföld bel
sejében egyformán. Az egyes állomások 
rádióösszeköttetésben állanak egymással. Fel
szerelésük teljesen korszerű. Nemcsak ki
mondottan tudományos megfigyelésekre al
kalmasak, de a légi és tengeri hajózásban 
oly fontos időjelző szolgálatot is ellátják.

2. A folyami és tengerhajózás forgal
mát új kikötők építésével és a meglévők bő
vítésével lényegesen emelték. (Elsősorban 
az Ob, Jeniszcj, Léna, Kolyma folyamokkal 
kapcsolatban.) A nyári időszak alatt nagy 
hajókaravánokat szerveztek Murmanszktól 
Vladivosztokig, jégtörők védelme alatt. 
A belföldi folyami és tengerhajózás így az 
Észak—Kelet közti forgalom szabályosan 
működő ütőere lett.

3. Közlekedési hálózatot építettek ki. 
Egyfelől a szükséges szárazföldi előfeltéte
leket teremtették meg. Majd rövid idő alatt 
a parttal párhuzamos két útvonal alakjá
ban a légi úthálózat is elkészült, értékes ta
pasztalatokat szerezve mind a sarkrepülés, 
mind a sarkrepülők számára. — Másfelől 
villamos vasútvonallal kötötték össze Mur- 
manszkot Oroszország belsejével, vasút
hálózatával és Leningráddal. Végül egybe
kapcsolták a Balti-tengert a Fehér-tengerrel 
a Sztálin-csatorna révén.

4 . Megkezdték a természeti kincsek oly- 
mérvű feltárását, melynek révén a Szovjet- 
únió északisarki övezete egyre jövedelmezőbb 
és többettermelő vidékké kezd válni. Kőszén, 
vas, kőolaj, réz, nikkel, alumínium, ólom, 
arany, foszfát, bauxit került,napfényre. Fel
tárásukra egész kis ipari városok nőttek ki 
a földből (Kilovszk, Novitszk). Többtíz- 
ezerfőnyi lakosságuk részbeni ellátására 
melegágyakban főzelékfélét (burgonyát, sár
garépát, káposztaféléket), sőt kevés gabonát 
is termesztenek egész szép eredményekkel.

A SARKVIDÉK JÖVŐJE
\

Bár az oroszoknak sikerült igen ala
csony hőmérséklet mellett a föld kincsének 
felszínre hozatala, kérdés : hasznothajtó 
ipari vállalkozás-e az Északi-sarkop a bá
nyászat? Ügy látszik: igen, de a nagy be
fektetések miatt csak állami kezdeményezések 
gondolhatnak a kiaknázására. Annyi bizo
nyos, hogy a föld mélye még gazdag kin
cseket rejt magában. (Gondoljunk a Vik- 
tória-földi kőolaj-, szén- és réztelepek leg
utóbbi felfedezésére.)

Legfontosabb azonban e tekintetben 
az, — és ebből még elkeseredett vetél
kedés származhat — hogy a Sarkvidéken az 
uránium alapanyagát alkotó plutónium is 
lelhető.

Az eszkimók — bármennyire is el uannak vágva a civilizációtól — a kereskedelem révén csak hozzá- 
jutnak életszínvonaluk javitásáJioz. Az amerikai gramofónokal és tűzhelyeket drágán fizetik meg. Az alkohol 

elterjedése és a különféle betegség behurcolása egyre fenyegetőbb méreteket öli
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Dr. Rusznyák István, a ma
gyar orvosi kar büszkesége és 
akciónk nagy barátja, tudomá
nyos munkálkodása közepette 
részt kért az ország ügyeinek 
intézésében. A z  új országgyű
lésben nemcsak választói, ha
nem a magyar tudományos vi
lág sem találhatott volna mél
tóbb képviselőt.

Mint a fajlagos, (specifikus) 
gyógyszerek alkalmazásá

nál és tudományos kiterjesz
tésénél általában, a penicil
linnél is roppant fontos a je
lentősége a gyógyeredménvek
szempontjából annak, hogy 
mennyire ismerjük a gyógy
szerhatásmechanizmusán, mű
ködésén kívül magatartását a 
vérben levő életfontosságú ve
gyi anyagokkal szemben.

Átmegy-e a penicillin a vér 
„torlaszain11 ?

A penicillinnel foglalkozó 
külföldi orvosi irodalom egé
szen az utolsó időkig nem 
adott biztos választ arra, hogy 
a penicillin kötődik-e fehér
jéhez vagy sem. E kérdést ma
gyar intézetben, magyar tu
dósok döntötték el, megálla
pítva, hogy a penicillin nem, 
vagy alig megy á t a vérfolya

dék úgynevezett „torlaszain* 
nem megy át a gerincagyba, és 
nem kötődik fehérjéhez. Dr. 
Rusznyák István, az európai 
hírű belgyógyász fiziológus 
kutató társával, Dr. Petrányi 
Gyulával, az I. sz. belklini
kán érdekes kísérletek sorával 
igazolták a fenti tételt. Úgy
nevezett „ultrafii trációs", azaz 
ultraszűréses* kísérleteket 
végeztek penicillinnel és peni
cillinnel kezelt beteg vérsavó
jával (szérumával). Az ultra- 
szűrés legfontosabb eszköze 
egy celofánhártya, amelyen ke
resztülpréselt vérsavó szűrlete 
föltétlenül fehérjementes. Ha 
feltételezzük, hogy a penicil
lin a vérben fehérjéhez kötő
dik, akkor a penicillines vér
savó fehérjementes szűrleté-

I •

* Ullraszűrésnck a legfinomabb 
pórusokkal rendelkező hártyán ke
resztül történő szűrést nevezzük.

ncknem szabad 
talmaznia, egyszerűen azért, 
mert a penicillin csak „kettes- 
ben“, a fehérjével kötődve szi
várogna át a hártya finom pó
rusain, márpedig e finom pó
rusok a fehérjét nem engedik 
át. Ezzel a feltevéssel szemben 
a kísérletek azt mutatják, hogy 
a szűrő fölött és a szűrő alatt 
azonos a penicillin mennyisége.

M it• mutatnak a „kioltásos 
körök"?

Rusznyák professzor külön
böző eljárások kombinálásával 
rendkívül szellemes módszert 
dolgozott ki a penicillin meg
határozására. Szokásos módon 
táptalajt készített, amelynek 
véragar (moszatokból készí
tett talajanyag) lemezére a 
genyfertözést okozó csiroknak 
egy olyan fajtáját oltotta (lati
nul : streptococcus haemoly-
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ticus), amely a vér vörösfes
tékanyagát tönkreteszi. A vizs
gálandó anyagot és az össze
hasonlításul használt ismert 
töménységű penicillin-oldatot 
a táptalajra állította, helye
sebben steril dugófúróval a 
táptalajba fúrt lyukakba töl
tötte. A penicillin ezután bő
szivárgott a táptalajba és tö
ménysége arányában, kisebb- 
nagyobb köralakú területen meg
akadályozta a lemezen elhe
lyezkedő gömbalakú genyfertőző 
csirák (kokkuszok) fejlődését. 
A professzor nagyon találóan 
„steril kioltásos köröknek" ne
vezte e helyeket, amelyeknek 
területén a penicillin csíraölő 
hatása folytán a vér vörös
festékanyaga a hemoglobin sér
tetlen maradt. A talaj egy le
mezén 4— 8 kör volt elhelyez
hető, ebből 3— 4 sztenderdnyi 
(negyed, fél,, egy és két egysé
get köbcentiméterenként) pe
nicillin, a többi pedig a vizs-. 
gált anyag olyan hígításait tar
talmazta, amelynek kb. ugyan
ilyen a penicillin-töménysége. 
Az értékelés, főelve vo lt: azo
nos nagyságú kioltási gyűrűt 
adó oldatok penicillintartal
mát azonosnak vesszük.

A körök tehát a tapasztalati 
skála szerepét töltik itt be, 
amelyekről kényelmesen leol
vasható a nekik megfelelő ol
datok penicillintarta.’ma. Az 
ultra szűrés menete a Rusz- 
nyák-módszerrel rendkívül 
egyszerű és a számbajöhető, 
bonyolultabb módszereknél 
célravezetőbb. A szűrést elek-

tromágneses kever övei ellátott 
készülékben végzik az említett 
celofánhártyán keresztül. A 
membránon nitrogénbombá
val átpréselt vérsavó szűrlete *
fehérjét nem tartalmazott.
Négy kísérlet: ugyanaz az 

eredmény
A kísérletek négy fázisában 

ugyanazt a tételt igazolták:
1. Tiszta penicillinoldat (i 

nemzetközi egység köbcenti- 
méterenkint élettani, azaz 
0.85%-os konyhasóoldatban) 
a szűrőn átszűrve, oldat és 
ultraszűrlet penicillintartalma 
egyenlő volt.

2 . A vérsavóhoz köbcentin- 
kint 1 egység penicillint adva, 
majd ultraszűrve, a hártya fö
lött levő vérsavó és az alatta 
levő, tehát az ultraszűrlet pe
nicillintartalma ugyanaz. (Ha 
a penicillin fehérjéhez lenne 
köitve, a szűrő fölötti folya
dékban a penicillin töménysé
gének emelkedni kellene annyi
val, mint amennyi penicillin
mentes folyadék belőle kiszű
rődött — azonban nem ez tör
tént, ellenkezőleg, a penicillin
töménység azonosságát tapasz
taltuk.) s •

3 . Egy penicillinkezelés 
alatt álló szivbeihártyagyulla- 
dásos beteg vérsavója volt a 
következő kísérleti anyag. A 
beteg 50.000 egységnyi gyógy
szert kapott izomzatába és a 
vérvétel egy órával az injekció 
után történt. A vérszérum 
ultraszűrletében és a szűrő 
fölött maradt vérsavóban azo-

tak. (Kb. 1.2 egységet köb- 
centiméterenkint.)

4 . A beteg háromórás vize
lete az injekció beadása után 
a beadott mennyiség 60%-át 
tartalmazta és az ultraszűrő 
celofánhártyán ez is teljesen 
átment.

A kísérleti eredmények te
hát egyöntetűen és határozot
tan igazolják azt a tényt, hogy 
a penicillin a vérben nincs 
fehérjéhez kötve, mert a fehérje
mentes szérum megfigyelhetöen 
ugyanannyi penicillint tártál«  

i)iaz3 mint a z  eredeti szérum.
Köztudomású, hogy a peni

cillin a vérből nem megy át 
a gerincagyi folyadékba, vala
mint, hogy a vesén keresztül
haladva, annak nem hajszálér- 
tekervényein (glomeruli), ha
nem húgycsatornácskáin (tu- 
buli) keresztül választódik ki 
— ennek okát a kutatók eddig 
a penicillin fehérjéhez kötött 
jellegében keresték. E kivá
lasztódás mikéntjének más 
oka van, mert — mint Rusz- 
nyák professzor kísérleti ered
ményei bizonyítják, — a pe
nicillin a vérben nem kötő
dik fehérjéhez, vagy legfel
jebb elenyésző, alig számba
jöhető mennyiségben.

A penicillinkutatás, felhasz
nálás és tökéletesítés kilátásai 
ezzel ragyogó perspektívával 
gazdagodtak, jeléül annak, 
hogy magyar tudósok teljesít
ményükkel sokszor megha
zudtolják azoknak a szegényes 
anyagi kereteknek a méreteit.

nos mennyiségű penicillint talál- amelyek között dolgozniok kell.
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V á sá rh e ly i Pál
A legnagyobb magyarnak, Széchenyinek 

műszaki munkatársa nem lehetett más, 
csak aki telj ességgel megértette ennek a nagy 
alkotó zseninek minden gondolatát és aki 
ezeket a nagy elgondolásokat műszakilag 
keresztül is tudta vinni. Széchenyinek el
gondolásai nem voltak műszakilag meg
alapozatlan meglátások, hiszen Liptay Sán
dor nem minden meglátás nélkül Írja le 
sorait: »Ha magyar főúr helyett angol hon
polgárnak születik,bizonyára korának egyik 
leghíresebb mérnökévé válik «.Széchenyinek, 
a technika iránt érzett szeretete minden 
munkájában megérzik, hiszen például a 
Stádiumban az induktív gondolkodást a 
►természet kulcsának« nevezi. Ebből a tech
nika-szeret étéből származik a természet
tudományok iránt való vonzódása is. Mikor 
1842-ben akadémiai elnöki beszédét mondja, 
megtaláljuk a nagy megnyitó beszédében 
ilyenfajta elgondolásait is, hiszen ekkor 
mondja: A természettudományok kifejté
séből és a polgári életre alkalmazásából há
ramlik legtöbb műveltség, tudomány és 
valódi erő a népekre*.

Széchenyi nagy országépítő tervei között
szerepel az aldunai hajózás lehetővé tétele is. 
Már 1830 óta tervezi ennek a víziútnak k i
építését s ezzel Keletet akarta hazánkon 
keresztül Nyugattal összekötni. Széchenyi 
tervét a legteljesebb mértékben megérti és 
meg is valósítja Vásárhelyi Pál, a magyar 
mérnökök mindenkori büszkesége. 1831- 
ben az Alduna veszedelmes zuhatagairól, 
átjáróiról pontos adatokkal vett fel térképet. 
Ezzel kezdi meg munkáját, 1846-ban feje
ződött be a nagy mű. Ekkor nyílt meg Közép- 
Európa számára a megszakítás nélküli hajó
út végig a Dunán.

Széchenyi tervei alapján és felhívására 
Vásárhelyi építette az aldunai Széchenyi- 
utat is. A Trajánus-útnál a Kazán-szoros
ban emléktábla hirdeti Széchenyi és Vásár
helyi nagyszerű alkotását.

Már ezek az alkotások is biztosították 
volna és emlékét fenn is tartották volna. 
Vásárhelyi azonban többre volt hivatott. 
Legnagyobb m űve: a Tisza-szabályozás 
még csak ködös elképzelésként él mind Szé-
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chenyi, mindpedig az ő elméjében. A Tisza 
szabályozása gazdaságilag még nagyobb 
jelentőségű, mint az aldunai szabályozás. 
Hiszen óriási területeket tesz munkál- 
hatatlanná a kanyargó és zabolátlan Tisza.
A nagy munka a két óriás minden idejét 
igénybe veszi. írnak, terveznek, elgondo
lásokat készítenek. Nem csüggedés az, ami 
ebben az időben erőt vesz S z é c b e n y in  és 
V á s á rh e ly in ,  hanem a nagy feladat
tal szemben álló, a nagy feladat hord
erejűt tökéletesen értékelő, a feladat ne
hézségeit meglátó két ember viaskodása a 
magyar körülményekkel és saját képessé
geikkel. Ha Széchenyi fél is a problémáktól, 
Vásárhelyi hideg logikája minden tekintet- * 
ben a gondolat megvalósítása mellett dönt, ö 
vállalj a a felelősséget is, küzd és harcol azért, 
hogy a nagy gondolat mielőbb testet öltsön.

Ez az első legnagyobb folyam szabályozás, 
amelyet a világon elvégeztek. Eredménye
képpen két és fél millió hektár ármentesített 
területe van a Tisza-környéknek. Ez Euró
pában ma is páratlan teljesítmény. A Tiszai 
Központi Választmány ülésein Vásárhelyi 
a hajtóerő. Ezeken az üléseken mindig tér
képpel a kezében új és új meglátásokkal gaz
dagodva mondotta el terveit. Azután kiment 
a helyszínre. Új adatokat gyűjtött, ellenőrizte 
a munkát, gyorsította a munka ütemét.

1846-ban az egyik ilyen ülésen beszéd-és 
munkaközben, térképpel a kezében érte utói 
a halál a mérnöki alkotószellem egyik leg
nagyobb magyar alakját.

Vásárhelyi munkája azonban most már 
nem állhatott meg. A kitaposott ösvényen 
folytathatták a munkát az utódok.

De Vásárhelyi nemcsak nagy képességgel. 
Intuícióval megáldott, olvasott ember volt, 
hanem korának egyik legjobban képzett mér
nöke is, ezért a folyamok mozgásának tör
vényszerűségeit is vizsgálat alá vetette. Kí
sérleti megállapításait elméleti úton képletbe 
sűrítette és ebben a tekintetben is újat és na
gyot alkotott, hiszen munkásságával Hum- 
phrey és Albot előfutárának tekinthető. Ez 
utóbbi szerzők neve a világ minden vfzimér- 
nöke.i előtt ismert és elismert.

Vásárhelyi a természettudományosán gon
dolkodó emberhez illően rendkívül szerény 
volt és megértő minden embertársával 
szemben. Vörösmarty Mihály jól átérezte 
emberi lényét, midőn sírkövére a következő 
sorokat írta :
Hallom-e még zúgásaidat Tisza féktelen árja? 
Látom-e zöldkoszorús róna virányaidal?
Eljön-e délibáb túndérpalotáival álmom 
Képeihez szebbnek festeni a hosszú tért: 
ó siket és vak föld. De ha nemzetem egykor idézné 
Hú nevemet, lelkem hallja s megérti e szót.

Dr. Koczkás Gyula
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AZ ÉLETBE
►Jaj a legyőzőiteknek* mondták a rómaiak 2000 évvel ezelőtt. 

De kétszeresen jaj azoknak, akik nem csak a külvilággal, de önmagukkal • 
is harcban állanak végtagjuk elvesztése miatt. A háború tömegsze
rencsétlenség, egészséges emberek ezrei pusztulnak el, válnak munka- 
képtelenné vagy csökkent munkaképességűvé.

A demokrácia a lerombolt hidak és utcák mellé örökségül kapta 
a múlt rezsim áldozatai közül életben maradt roncsembereket. Ezek- 
nek felépítését, munkába állítását, emberi mivoltukba való vissza
helyezését éppúgy vállalnia kell, mint az ország újraépítését.

Ám a rokkantak *újraépitóse« amugyan más feladat, mint a leg
érzékenyebb szerszámgép rendbehozása.

A hiányzó végtagokat a tudomány művégtagokkal pótolja.

Művégtagok alkalmazása szóba jöhet 1 . egy vagy kétoldali teljes 
végtaghiánynál, 2. részletes végtaghiánynál, 3. izomműködés kiesés
nél, akár izom, akár ideg eredetű a működéshiány. Művégtagok két
féle kivitelben készülnek, az 1 . a munka-prothesis, 2. kozmetikus vég
tag. Munkavégtag a beteg különböző foglalkozásának megfelelően 
gyakorlati toldalékkal van ellátva (lásd 1. számú ábra). A művégtag 
részben tökéletesen pótolja formaszerint az eredeti végtagot, de töké
letes kivitelben anriak működését is helyettesíti, ideális esetben felső
végtagnál akaratlagos mozgások elvégzésére is alkalmas.

Az orvos kötelessége a csonkot művégtag viselésre előkésziteni és 
az elkészítés idejét meghatározni. A bőr és a csonk izomzat óriási jelen
tőségű a művégtag használhatósága szempontjából. Az izmokat 
aktív és passzív mozgásokkal kell normális tónus állapotában tartani. 
Lábamputáltaknál a járás és különböző gyakorlatok, sportteljesít
mények fokozzák az önbizalmat‘a járáshoz, megakadályozzák izületi 
zsugorodások kifejlődését, amelyek a művégtagok használhatóságát 
kérdésessé teszik.

A művégtag viselhetőségének ideje különböző, egyének és vég
tagok, továbbá az amputáció helye szerint. A csonk állandóan változ
ta tja  form áj át, végleges művégtag alkalmazására ezért aránylag hosszú 
ideig kell várni. Ez alsóvégtagnál legalább 7— 8 hónapot szokott j elen- 
teni. Felsővégtagra vonatkozólag teljesen különbözik az időpont a 
művégtagtól függően. Egyszerű munkavégtagok alkalmazására az 
amputációs csonk begyógyulása után rövidesen sor kerülhet, míg az 
akaratlagosan mozgatható művégtag viselését műtét, sőt műtétek 
előzik meg.

Az amputáció helyének megválasztása nem közömbös a művégtag 
szempontjából. Zűr Verth összeállítása szerint a lábszár közepe es a 
comb alsó- és középső harmadának a  találkozási helyén amputált 
végtag csonkja ideális, művégtag szempontjából. Az “arány középút 
igazsága itt nagymértékben érvényesül. Nagyon'hbsszú csonk nem 
helyezhető el a művégtagban, nagyon rövid csonk nem képes a felette 
lévő ízület mozgatására.

Alsóvégtagnál a művégtagban való fájdalmatlan csonk elhelye
zés az irányadó szempont. Felsővégtagnál főleg a működésre vagyunk 
tekintettel. A várakozó sebészetnek itt bő tere nyílik. Minden'millimé- 
ter terület fokozott mértékben jön itt számításba.

0•
Sauerbruch professzor akaratlagosan mozgatható művégtagjának műtéti fázisai ‘ 
1, Bőrlebenjj-készttés. 2, A bőrlebeny áthúzása az izomalagúton 3. Izomalagú 
a bőrcső két szabad végének rögzítése után. 4. A bőrhiány fedése.



Az alsóvégtagnál a táni aszkodási felület és a felfüggesztés megoldása 
hozott létre különböző típusú gépeket. Dollinger lábszár amputáltakon 
a sípcsont oldalán és a szárkapoc.s csont fejecsén, továbbá a sípcsont 
dudorán támasztotta meg a művégtagot. Gombamputált test súlya az 
ülőgumó alatt támaszkodik, a beteg benne ül a művégtagban.

Felfüggesztésre lábszáramputációnál a combcsont bütykei, comb' 
amputált aknái a medence szolgál. Mindkét oldalon amputáltak művég
tagjukat a vállakra felfüggesztve hordják. Az alsóvégtag prothesise 
nagy fejlődésen ment keresztül, amigmai formáját elérte. Ebben a fejlő
désben olyan orvosoknak van nagy érdemük, akik maguk is csonkolt 
állapotban végezték orvosi hivatásukat. A megtámasztás és felfüg
gesztéshez új gyakorlati nézőpont, a súlyvonal szemm eltartása járult. 
A bőr és acélsín technikát pedig felváltotta a fahüvelyek alkalmazása, 
amelynél az ízületek elhelyezése a végtag súlypontjához viszonyítva volt 
az alapvető szempont. A felsővégtag amputáltaknál aművégtaggal szem
ben mások a követelmények, míg az alsóvégtagon főleg a járás és állát 
stabilitása a leglényegesebb, addig a felsővégtagon a működésképesség 
minél tökéletesebb mértéke a főklvánalom. A művégtag használható
ságát az amputált akaratereje és ügyessége, valamint régi foglalkozása 
határozza meg.

Felfüggesztés felkarcsonton, vagy magasabban amputáltaknál, vál
lon, vagy mellkason történik. A megtámasztásnak itt lényegesen 
kisebb szerepe van, mint az- alsóvégtagnál. A művégtag mozgásához 
felhasználható segéderő aki-és belégzés, a váll előre és hátra tolása, eme
lése. Ezeket a mozgásokat megfelelő szerkezetek átviszik aművégtagra.

Akaratlagosan mozgatható művégtagokra vonatkozólag már a 
középkorban is találhatunk adatokat, Götz von Berlichingen keze 
híres volt. A műkéz mozgathatóságát az ép végtag által működésbe ho
zott szerkezet végezte. Később alakult ki a mély belégzésnek valamint az 
azonos és ellenkező oldali váll mozgásainak felhasználása és áttétele 
megfelelő szerkezetek segítségével. A fejlődést az elmúlt háborúban a 
Sauerbruch-féle művégtag alkalmazása tetőzte be.

A problémának sebészi és technikai feladatai vannak. A csonk 
alsó részén bőrből két csövet készítünk, amelyet a hajlító és feszitő 
- °™?atba ültetünk be. A csőbe elhelyezett elefántcsont rúd az izom 

működésére mozgásba jön, amelyet megfelelő szerkezet a művégtag 
mozgásaira tesz át és használ fel (lásd 2. ábra). A műkéz alkalmazásá
nak azonban nemcsak sebészi és technikai része van. Erre mutat az a 
körülmény, hogy az elmúlt világháborúban ezeket a műtéteket nem lehe
tett végrehajtani csak tehetős embereknél. Az a kormányzat ugyanis, 
amelyik habozás nélkül küldte ki idegen érdekekért egészséges fiait, a 
csonkolás után nem volt hajlandó körülbelül 500 pengőt kitevő roűkezet 
az amputáltaknak megcsináltatni. Pedig a betegen művégtagjukkal 
számos feladat elvégzésére képességet nyertek. Ujjheggyel 10—20 kg-ot 
emeltek és némelyikük a mindennap előforduló munkán kívül valóságos 
művészetté fejlesztette művégtag képességeit. Ha elég hosszú az 
alkarcsonk, műtéttel a két csont, orsó és singcsont széjjelválasztható. 
Eleinte ezt a mozgást műkézmozgatásra használták fel, később a mű
végtagot elvetették. Még két oldalon is elvégezve függetleníti viselőjét 
a környezetétől. Igen nagy előnye a megmaradó tapintás és izomérzés, 
amely még a legtökéletesebb művégtagnak sem sajátja.

*
%

Az orvostudomány mai álláspontja a prophylaxis. A betegségeket 
nem gyógyítani, hanem megelőzni kell. A világ legjobb penicillinje, a 
legtisztább ultraseptylje és legtökéletesebb művégtagja sem érnek fel 
az egészséggel. Művégtagok esetében ez egyet je len t: soha többé 

háborút. Soha többé a kiválasztódásnak azt az egészségtelen és fordí
to tt formáját, amelyben a betegek életben maradnak és az egészségesek 
pusztulnak el, vagy válnak nyomorékká. Ez természetesen a j övő zenéje. 
Addig viszont, amigerre lehetőség nyílik, társadalmi, orvosi és emberi 
kötelesség, hogy a hadirokkantakat, akik dolgozni akarnak, ehhez hozzá 
kell segíteni intézményesen, bármilyen súlyos és komoly áldozatot is 
jelent a társadalomnak.

Dr. Galambos József egy. tanársegéd

Különbőzé munkához alkalmas 
munkavégtag toldalékok
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I. Nappal a ragyogó napsugár volt évezredek során 
az Időmulató. De borús időben a legjobb napóra 
Is behúnyta a szemét és viyasztalóan hivatkozón 
jelmondatára: »Csak derűs órákat mulatok*... 
És az emberek megbocsátottak neki.
2—3. Éjszaka a csillagos égbolt volt az óraszámlap. 
Ahonnan *quadranssal«. >horometerreli . . .  ügyes 
emberek olukor puszta kézzel. . .  mérlék az időt 
ha . . .  az éjszaka nem volt csillagtalan.

^ ^ A M U T A T Ö  n *6 G

A z s e b ó r á k t ó l  v á r h a t ó  po n t o s s á g  
és a z  ó r á k  bes  z a b á l y  o z á s a

E kis leírásban főképpen a jelenleg leg
inkább elterjedt s a pontosabb és megbíz
hatóbb járást biztosító »horgony«-járatú 
zseb- (kar-) órák tulajdonságait tárgyaljuk. 
Az olcsóbb zsebórákban alkalmazott kevésbbé 
pontos, de azért a köznapi életben kielégí
tően használható »henger<-járattal csak futó
lag foglalkozunk. Ezért, ahol külön megem
lítve nincsen, óra-szerkezet, vagy járat alatt, 
a horgonyszerkezetü óramű értendő.

HORGONY ÓRAMŰ
A horgony (anker) járatnál (szerkezet 

fajtánál) a billegő (balance), egy horgony
alakra emlékeztető részt mozgat ide-oda, 
amelynek két ága felváltva egy-egy foggal 
továbbengedi a 15 fogú gátkereket. A hen
ger (cilinder) járatnál nincsen Ide-oda mozgó 
rész, hanem a billegő hengeres tengelye 
közvetlenül végzi a gátkerék forgásának 
szabályozását. , .

A horgonyjárat jellemzője, hogy a billegő 
minden egyes fordulatára mindig csak egy 
foggal engedi tovább fordulni a gátkereket.

Az óra szerkezetét, valamint annak egyik 
legfontosabb részét, az »akadálymű«-vet 
(járatot) — mint nem tárgykörünkbe tar
tozót — nem ismertetjük. E tekintetben 
utalunk az ilyen irányú szakirodalomra. 
. Ez alkalommal azonban tájékoztatásul 

mellékelt (A) ábrán megadjuk az óraszer
kezet fontosabb részeinek általánosan elfo
gadott magyar elnevezéseit. .

Az órák működésénél beszélünk : az óra 
►állása*, ► járása« és ^változásáéról.

Az óra állása a valódi — a közép-nap-idö.

A KÖZÉPNAP IDŐ
A »közép-nap-idö« az teljes hosszának 

365-24222 része. (A csillagnap, a csillagos 
(égbolt egyszeri látszólagos körülforgása pedig 
ennél 3 p 55-9 mp-el rövidebb.) Egy ilyen 
átlagos nap-hossz egy évben csak négy eset
ben egyezik a Nap két egymásután! dele
lési időközével, a Nap-idővel. A középnap- 
Időt 1810-ben vezették be először Euró
pában és az óra által mutatott időpont 
különbségét jelenti. Ha pl. óránk mállása* +2 
perc, az azt jelenti, hogy óránk által muta
tott időhöz 2 percet kell hozzáadni, hogy a 
helyes időt kapjuk meg.

Az óra járása az óramű egynapi eltérését 
Jelenti. Ha pl. óránk járása +3 perc, az azt 
jelenti, hogy óránk naponta 3 percet »késik« 
(vagyis helyesebben: lassan já r); bár-

•  •  •
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mennyit is mutat az óra mutatója, tehát 
bármilyen is az óra »állása«. Ha az óra 
mutatója a valódi időnél többet mutat, 
nem jelenti azt, hogy az óra »siet*, mert 
lehet, hogy azért az óramutató lassan jár, 
csak helytelenül van beállítva.

Az óra változása azt jelenti, hogy az óra 
rendszertelenül hol lassabban, hol gyor
sabban megy. Ez a hiba részben külső 
befolyások, részben a szerkezet szabálytalan 
működésének következménye. E leírásban 
főleg ennek ismertetésével foglalkozunk.

IZOKRON ÓRA
Ha az óra sebessége egyenletes, nem vál

tozik, akkor az óramű járása *izokron«, még 
akkor is, ha az óra >állása« és ^járása* hely
telen. Elvileg csakis »izokron« járású ólát 
lehet beszabályozni.

Nem foglalkozunk hibás szerkezetű órák
kal. Ilyenek : hibás fogaskerekek ; szoruló-, 
vagy laza-, vagy bemaródött tengelycsa
pok, fáradt (gyengült) haj tórúgó stb., vala
mint a durva hiányok : kopott, görbe bil
legőcsapok ; kiegyensúlyozatlan billegő ; ola- 
jos, érintkező-menetű hajszálrugó; rossz
horgony ; kopott gátkerék ; repedt, csorba
lyukaskövek, bemaródött fedőkövek stb. 
E hibák tárgyalása az órás szakirodalom 
körébe tartozik.

AZ EGYENLŐTLEN JÁRÁS ÉS OKAI
A zsebórák, nem járnak egyeneletesen. 

•Abszolút* pontos óra, helyesebben óramű, 
amelyik »abszo!út< pontosan mutatja az 
időt, nincsen. Minden óramű, még a nyugodt 
helyen, állandó hőmérsékletű és légnyomású 
szárított levegőjű szekrényben elhelyezett 
csillagászati inga-órák járása sem teljesen 
egyenletes. A legkorszerűbb csillagászati óra 
járásának iváltozása* évenkint 4 mp. Kvarc 
vezénylésü villanyóráknál ez érték kb. 
1 mp. Különben is — a legújabb megálla
pítások szerint — még a Föld sem forog tel
jesen egyenletesen, mert évi *járása« +1 mp, 
►állása* pedig + 30 inp-et is kitehet.

Annál kevésbbé várható, hogy a túlnyo
móan mozgatás közben, különböző hőmér
sékletű és nedvességű levegőben működő 
zseb- és főképpen akarórák járása hibamen
tes  ̂legyen.

Ügy a zseb-, mint a karórák billegője egy 
mp alatt 2-5 teljes, vagyis 5 fé l; egy nap 
alatt tehát 216.000 teljes lengést végez. Ha vala
mely órától tehát azt kívánjuk, hogy elté
rése pl. ne legyen napi 8 mp-nét több, akkor

4. >Klepsyd• a görögök viziórája. Felhős idő
ben is szép egyenletesen hullatta vizcseppjeit az 
idömutató edény. Elég megbízható volt. . .  csak 
a hideget nem iól tűrte. Pergő cseppjeit a tél ajkára
fagyasztotta és ilyenkor bizony ó is megnémult.
5. Ahogy a lámpa üvegjében fogyott az olaj. úgy 
múltak az órák. Néha- gyorsan, néha lassabban. 
A mécsóra pislogó lángja a sötét középkor olcsó 
idejét mérte.
6. A homokóra finom márványport pergetett kar
csú tölcséreiből. Némelyik a negyedórákat is meg
mutatta. Pontos i.s volt: csak gyakran kellett 
megforgatni. <



annak a
billegőjének lengés
ideje mintegy 1/ 10.000-ed 
részszel, egy lengés Időtartama pe
dig 1/25.000-ed másodperccel térhet csak el.
Érthető, hogy az óramű szerkezetétől szinte a lehe
tetlent kívánjuk meg.

AZ ABSZOLÚT PONTOS ÓRÁK (?)
Minden szerkezetű órának, a típustól, vagy amj 

ugyanazt jelenti, a minőségtől, a szerkezeti kiviteltő: 
függően. van egy legkisebb (a gyár által biztosított^ 
járási eltérése. Ennél csekélyebb eltérés semmiféle alapos 
szabályozgatással nem érhető el. Vannak ugyan egyesek, 
akik azt állítják, hogy órájuk abszolút pontos, azt 
legfeljebb igen ritkán kell igazítani; ezek azonban a 
naponkinti eltéréseket nem is figyelik s órájukat nem na
ponta, hanem csak néha-néha egyeztetik. Főleg olyankor, 
amikor órájuk a közbenső ingadozásuk közben véletlenül 
éppen az időt helyesen mutatja,

A legkedvezőbb (legkisebb) járási eltérés tipusonkint 
(gyártmányonkint) különböző. Sajnos e helyen nem ad
hatjuk meg az egyes típusok (márkák) jósági sorrendjét, 
és a >változások« adatait. Tájékozásul azonban közölhet
jük,' hogy a legértékesebb különleges márkájú órák Ieg-

7. Anno 9C0. Gerbert barátnak köszönjük az óraketyegést. ö 
készíti az első kerékrendszer ő órát, amely már nap, víz és homok 
segítsége nélkül méri a nappalt és éjszakát. Az óramutató megkezdi 
Örök körforgását.
8. Anno 1511. Henlein Péter a nürnbergi lakatos nagyszerű talál- 
mányát ai első ihordozható órát« az aíd<ort tudós világ is meg
bámulta, Méltán, hisz a negyedkilós, tenyérnyi vasdoboz egyet
len mutatója egyszeri /elhúzással 40 óráig is eljár, és . . .  egy nap 
alatt alig /él órát hibáz.
9. Anno 1580. Furcsa kuriózum, drága >súlyos* ajándék még 
az *önmagától járó« óra: a gömbalaJiú torlogium.«, amefycí lán
con a nyakba függesztve hord a gazdag, előkelő világ, míg 1526 
súlyos órái alatt QŐmyed a nemzet.
10. Anno 1570. Gazdag ötvös és emailmunka disziti a tojásalakú
órát, az elegáns dáma kedvenc divatdarabjál. Gyönyörű ezüst- 

nyórák
az önálló óruipar készili . . ,a kiváltságosuk szolgálulábuii,és aranyórák születnek, amelyeket már nem lakalosmesler, hanem

11 . Anno 1810. Külön formát ölt a papság órája. Az egyház- 
művészet kereszt alakot ad az órának, amelynek csiszolt kristály- 
testébe izzó rubinok, csillogó drágakövek közé rejli az egymutatós 
órát, . . .  az Örökkévalóság és a múló órák ellentéteképpen.
12. Anno 1600. Pompázó művészi ékszer már az óra, amelyet 
ktviil-belül gazdag cizellációoal, drágakővel díszít a gyorsan fej
lődő 6rásmü\>észeL A díszét szerkezetben megjelenik a spirálrugó is, 
amelynek szerepét eddig . .  . gyarló egyszerűséggel a disznósörte 
töltötte be . . .  Az óra kezd óra lenni.

kisebb
•változása* napi 
4— 6 mp, igen jó minő
ségűéivé 5— 8 mp, elterjedtebb 
jobb óráké 8—-12 mp, legolcsóbb tömeg
áruké 15—30 mp is lehet naponkint. Ez értékek 
mind új állapotú horgonyjáratú köves órákra vonatkoznak.

Itt megemlítjük, hogy 17 kőnél kevesebbel ellátott óramű is 
járhat kielégítően, de legalább 4 kő legyen az órában. A kövek alkalma
zása főleg a tartósságot fokozza és az óra élettartamát növeli.

Használat alatt idővel a pontosság erősen romlik, az értékek 2—3-szorosra emelkednek. 
Hengerjáratú órák — bár a gyakorlatban kielégítően használhatók — egyáltalában 

nem nevezhetők •pontosakénak, sőt egyes vélemények szerint még — óráknak sem. 
Henger órák napi eltérése a -fenti értékeknek mintegy 5-szöröse, de 5— 10 perc is lehet. 
•Változásuk« erősen ingadozó, bár helyzetváltozásokra és külső káros befolyásokra ke- 
vésbbé érzékenyek.

Megjegyzésre érdemes még, hogy a régebben divatos •fedeles* órák, valamint az igen 
lapos órák, szerkezeti kivitelük miatt, kevésbbé tartósak és megbízhatóak. Fedeles órák 
rosszul záródnak, az ugró-rúgó mindkét végénél nyílás van, ahol a por a szerkezetbe 
behatol; igen lapos órák billegő tengelye igen rövid — esetleg csak 2 mm hosszú, amely

13. Ahno 1750. Percet is mutat már a kétmutatós rokokó arany
óra, amelyet az óraJmlcs és pecsétnyomó társaságában az övre

14. Anno 1780. A legyező nyele gombnyomásra nyilik. A  gyöngy- 
dlszes fedél alatt parányi óra. . . rajta kél kis számlap. A  felső 
méri az órát és percet, az alsó . . .  ugyan mi titkos célra? . . .  
a röpke másodpercet... A pontosság úgy látszik XVI. Lajos 
udvarában • is erény . . .  egyéb erény htján.
15. Anno 1790. Művészi miniatűr díszíti a ritka >Flacon< órát. 
Fíno/n ezüst hangján az órát, percet jelzi és a rejtett zenélömü . . .  
egy halk menüettel... az egész korszakot feleleveníti. Az óra zenél 
az álmodozó szalonok mélyén. A történelem órái dübörögnek.

. A francia királyság elbukik. — Az órásmüvészet is friss levegő
höz jut.

perc-mutató, 8. Segéd- (közép-) kerék, 9. Rúgóház. benne a hajló- 
(motor-) rugó, 10. Felhúzó korona, 11 . Perc-kerék (ennek tengelyén 
van a percmutató; az óramutató a ctmlap alatti csőtengelyen van.)
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hosszon belül a tengelynek 6 részre tagolt kiképzésén, 
a lyukaskövek, a haj szálrúgó, a billegőküllők, a vezető
tárcsa és a vezetőkő Is helyet kell hogy találjon. 
Ugyancsak nem célszerűek a szegletes (négyszegletű) tok
kal bíró órák sem, nem záródnak tökéletesen. Ugyanez 
a helyzet a négyszegletű őraüvegeknél is, amelyek azon
kívül még nehezen is pótolhatók.

A JÁRÁS ^VÁLTOZÁSÁNAK« OKAI
a) külső okok: hőmérséklet változás, légnyomás 

változás, mozgatás és helyzetváltoztatás (fekve, állva, 
oldalt). A billegő-csap súrlódása az óramű álló — függesz
tett — helyzetében nagyobb, mint fekve, így a billegő 
kitérése kisebbé válik. Igen szép eredmény, ha az óra 
helyzetváltoztatásakor a * járás* változása naponta nem 
nagyobb 5 mp-nél.

b) belső szerkezeti okok: kenőolaj minősége és állapota, 
szerkezet kiviteli hibái, a hajtó-(mótor-) rúgó kifáradása 
(elgyengülése) és felhúzási állapota. Gyenge bajtórúgó 
a billegőnek kis kitérést ad, az óra rendszertelenül gyor
sulni kezd. Ilyen óra nem szabályozható. A billegőnek 
legalább egy teljes fordulatot (360 fokot) kell megtennie.

A rúgó felhúzott állapotában a billegőnek erősebb 
impulzust ad, a billegő nagyobb kilengést végez; lejárt 
állapotában (pl. 24 óra múlva) a billegő ellustul. E tények 
az óra sebességét megváltoztatják. Hogy mostmár a 
fehúzott rúgó sietést, vagy késést okoz-e, az egyedül 
csakis a hajszálrugó méreteitől és alakjának kiképzésétől 
függ. (Erről vastag kötetet lehetne írni.)

A HAJSZÁLRŰGÓ
Az óra pontosságára a leglényegesebb feltétel a 

hojszálriigó kifogástalan állapota. Csak helyes hajszál 
eredményezheti, hogy a billegőnek úgy a nagy, mint a 
kisebb kilengése is egyenlő ideig tart, tehát független a 
kitérés szögétől.

A hajszálnigótól függ az óra isokronizmusa. Hibát 
okoz, a baj szálrúgó alakváltozása. Fontos a rúgó külső 
menetének szabályszerű görbülete. (Ezért nem szabad 
a hajszálrúgót görbíteni, mert elgörbített rúgóval az óra 
nem járhat isokron.) Hibát okoz a hajszálrúgó helytelen 
befogása. A helyes rúgó járás közben egyenletesen, centri
kusán tágul— szaknyelven : *lélekzik«.

Hibát okoz a hajszálrúgó molekuláris változása. 
Idővel a hideg hajtogatástól — évenkint a rúgó 157 
millió icngést végez — a rúgó keményedik, így az óra 
évről-évre mindjobban sietne, a hajszál azonban — nem 
láthatóan — oxidálódik is, ami viszont késést o k o z . 
E két befolyás egymást némileg kiegyenlítheti.

Az óra helyes járási állapota mellett is leolvasási 
hibát okoz, ha a mutató tengelye nincs a számlap közepén. 
Ez esetben a percmutató 30 perc eltelte után, nem 30

10. Anno 1800. A percütö zsebóra éli aranykorát. A hátlapon 
piciny figurácskák . . .  kalapáló kovács, kúlhuzó szolgá .. . kecses 
mozdulattal kísérik az óraütést. Máskor, bájos láncoló hintázó 
párocskákkal találkozunk c módfelett divatos óra számlapján. 
A forradalom levegőjében divatba jönnek a mesterségek és a dolgozók
17. Anno 1810, Az óra egyre laposabb lesz, egyre nemesedik. 
Pontossága az új cylinderjárattal is impozánsan megnő, de a 
divathóbort csak sohasem nyugszik. Az arany ifjúság új helyet 
talált neki is és az órát a , . . térdszalaara tűzi . .. Napóleon 
aranyifjiisága sikertelenül kíséreli meg tlérdre fektetni« az időt.
18. Anno 1870. Az órakulcs már a múlté. *Ankcr Remontoir« 
órát gyártanak a svájci gyárak. Jót. megbízhatót már elég olcsón 
kapni, csak a művészi külsői bizony sokszor lerontja. . .  a túl
buzgó vésnök. A vasliancellár >izlése« hódit, Péirls kapitulál.
19. Anno 1900. Ismét új divatot hoz a századforduló. A divat
szeszély az órát a csuklóra csatolja és bár az órás rosszalóan rázza 
a fejét. . .  az újdonság rohamosan terjed, mert célszerűségét bizony 
nem lehet elvitatni. A forma szépül a szerkezet tökéletesedik, 
múlnak és javulnak az órák .. .



perccel többet, hanem a központkívüliség függvényében egy percet is hibázhat. E hiba igen 
kellemetlen stopper óráknál, hol a mp mutató jelzése nem egyezik a percmutatóval.

CSAK RENDES EMBER ÓRÁJA JÁR RENDESEN
Előzőkben felsorolt adatokból nyilvánvalóvá lesz, hogy csakis naponta egyenlő körül

mények között működő óra lehet megbízható járású ; tehát világos, hogy csak rendes, sza
bályos életmódú egyének óráját lehet kielégítő, módon beszabályozni. Az órát mindig a 
viselő személyi szokásaihoz kell szabályozni, s az óra más kézbe kerülve, járása megváltozik.

AZ ÓRÁK BESZABÁLYOZÁSA
A beszabályozás előtt vegyük figyelembe, hogy csakis teljesen rendben levő szerkezet 

szabályozható be, de ekkor is természetesen nem *abszo!út« pontosan, hanem a gyakorlati 
szükségletnek megfelelően.

Durva hibával bíró — fáradt haj tórúgó, elgörbített hajszálrúgó, kenetlen szerkezet — 
óra szabályozásával hiábavaló kísérletezgetni.

Az óra ♦beszabályozását* különben amatőr módon az *igazító-kulcs« óvatos állításával 
végezhetjük. Hogy a kulcsot melyik irányba kell eltolnunk, az az ábrából állapítható meg.

Az eltolás mérvének megállapítása'végett tájékozásul közöljük, hogy a szabályzó
kulcs legnagyobb eltolásával — tehát a kulcs mutatójának legnagyobb jobb-bal szélső 
helyzetével — elérhető befolyás:

horgonyóránál 1 nap alatt 3—5 'perc,
hengeróránál 1 nap alatt 20—30 perc.
Ha a szükséges különbség az igazító-kulcs legszélső állásával sem érhető el, akkor az 

óra beigazítása csak szakiparossal végeziethető el. Ily esetben ugyanis alkatrészek cseréje 
szükséges.

Mint mór emlíletlük, ha a szerkezet nincs kifogástalan állapotban, az igazítás ered
ménytelen, mert a hibás óra járása az óra mozgása és helyzetváltozása miatt folytonosan 
változik.

Most, mikor az összes rádióállomások adnak 1—2 mp eltéréssel megbízható ^pontos 
időjelzést*, bárki ellenőrizheti óraját s ha azt eddig igen pontosnak hitte, alapos és gyakori 
megfigyeléssel pontatlannak fogja találni.

Még megemlítjük, hogy az úgynevezett *időnoniusz« módszerével, minden különös be
rendezés, vagy műszer nélkül lehet l/60-ad mp eltéréseket is észlelni. Ily időnonius jelzéseket 
a háború eiótt több külföldi rádióállomás sugárzott.

INGAÓRÁK
Ha az inga lencséjét lejjebb eresztjük, az óra késni; ha feljebb csavarjuk, sietni fog. 

Ha naponta egy perc változtatást óhajtunk, akkor az ingacsavaron a szokásos 55 cm hosszú 
ingánál a rendes csavarnicnetsűröségnél az ingacsavaron kb. másfél fordulatot kell csavarni.

REGGEL HÚZZUK FEL AZ ÓRÁT
Óránkat minden nap ugyanabban az órában lehetőleg reggel, tehát hideg állapotban 

♦húzzuk fel«. Ellenkező esetben — vagyis ha az órát meleg állapotában húzzuk fel — a 
felhúzás okozta rúgófeszültséghez, az időközbeni lehűlés miatt, még egy belső rúgófeszült
ség is járul, amely vagy a rúgó váratlan elszakadását, vagy gyakrabban a rúgó időelőtti 
kifáradását — elgyengülését — okozza.

Mivel óránk nappal, tehát használatban, leginkább függőleges helyzetben jár — amikor 
is a tengelycsapok csak oldalukon kopnak legalább az éjjeli pihe
nés alatt helyezzük az órát fekvő (vízszintes) helyzetbe. így a 
csapok végeiken kopnak.

Ha óránk mutatóját igazítani akarjuk, ha szükséges, ne féljünk 
| azt ♦hátrafelé* igazítani. Jókarban levő járatnál ez kevesebb kárt 

okoz, mintha az esetleges pár perc »$ietés«hátra felé történő helyre- 
állítása helyett az óra mutatóit tizenkétszer előre körülforgatjuk.
Ha a hátrafelé igazításnál óránk megáll, ami hibás járat következ
ményeként a horgony kivezetését, szaknyelven a »k i kanyar odó st« 
okozza, az órát feltétlenül javíttassuk meg, mert az ilvcn állapot 
igen káros az óra élettartamára.

Éjszaky Előd

Az »!quzitó-kulcs< különböző Jelzései. 1 . Igazító-kulcs mutatója, 2. Hajszál- 
rúgótbefogó tőke, 3. Hajszálrúgó, 4. Igazi tó-kulcs peckci, 5. Billegő-kid.— Ha a 
2. jelű befogó-íöke, — mint itt a rajzon— a jobb oldalon van, akkor az 1 . jelű 
mutató jobb irányba történő állítása esetén - az óra gyorsabban jog járni (sietni 
fog). Ha azonban a 2. jelű befogó-tőke a rajztól eltérően a bal oldalon van, 
akkor a betűjelzések is fel vannak cserélve, és az igazítás eredménye is ellen
kező, mint előbbi esetben.
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csatorna elkerülte volna messzire délreVessünk egy pillantást Magyarország tér
képére. Az ország nyugatról-keletre húzó
dik hosszan és két nagy folyója, a Duna és 
a Tisza északról délfelé folyik, majdnem pár
huzamosan egymással. Az országot így há
rom részre vágják. A Duna nagy nemzet
közi forgalmat lebonyolító folyó* a-Tiszán 
talán század annyi a hajózási forgalom. Ez 
a különbség nemcsak onnan származik, hogy 
a Duna jól hajózható és a Tisza kevésbbé, ‘ 
hanem inkább abból származik, hogy a 
Tiszavidék egyik pontjáról a másikra nincs 
mit szállítani. A tiszamenti tájak mező- 
gazdasági termékeit nyugatra, Budapest felé 
kellene szállítani, és az iparvidékek árui
nak útja a Tisza irányába nyugatról-kelet 
felé visz. A nyugat-keletirányú közlekedés 
vasúton történik tehát. De már abban az 
időben, amikor még szó sem volt vasúti 
közlekedésről, vagy 200 évvel ezelőtt, akkor 
is már az ország áruszállítási forgalma nyu- 
gat-keletirányú volt, és már akkor felmerült 
az a gondolat, hogy a Dunát és a Tiszát 
hajózható csatornával kellené összekötni. És 
ez az álom újra és újra felbukkant, különös
képpen 100 év óta, és azt lehet mondani, 
hogy háromnegyed évszázada nem iá került 
*e a napirendről. .

Számos elgondolás, többé-kevésbbé ki
munkált terv után elkészült az a most már• •
majdnem véglegesnek mondható terv, amely
nek alapján a 3 éves terv keretében hozzá • 
fognak a Duna—Tisza csatorna megépítésé
hez.

A térképvázlaton megfigyelhetjük a csa
torna útját. És joggal vetheti fel mindenki 
,a kérdést, hogy vájjon miért éppen ezen az 
útvonalon építik meg a csatornát, miért 
nem valami más útvonalat jelöltek ki. Két
ségkívül lehetett volna a Duna-Tisza csa
tornát olyan útvonalra is tervezni, ahol a 
Dunából származó víz átfolyik a csatornán, 
amely teljes hosszában lejtés végül a Tiszába 
torkollik. Ebben az esetben azonban a

Kecskemétet és túlságosan délen torkollott 
volna a Tiszába. Ezért inkább ezt a mostani 
megoldást választották. Ez ugyan drágábbá 
teszi az építkezést, mert a csatornának 
Kecskemét körüli szakasza magasabban fek
szik, mint a Duna vízszintje, tehát a Duna 
vize a csatornán keresztül nem folyik át a 
Tiszába : ellenkezőleg, a Kecskemét körül 
magasan fekvő szakaszt csak úgy lehet víz
zel ellátni, hogyha a Dunából szivattyú- 
telepek segítségével vizet szívatunk ebbe a 
középső szakaszba. Ez természetesen a hajó
zást is egy kevéssé nehézkessé teszi, mert 
hiszen zsilipek segítségével kell a hajózást 
lehetővé tenni. A Duna—Tisza csatorna ✓
tehát így a soroksári Dunaágból Dunaha- 
raszti és Taksony között indul ki és Alsó- 
némedi, Bugyi, Ócsa, Sári, Alsódabas, 
Felsődabas, Gyón, Tatárszentgyörgy, La- 
dánybene, Lajosmizse és Kecskemét hatá
rában haladva, Ókécske és Üjkécske közsé
gektől északra torkollik'a Tiszába.. A csa
tornahossza 106 km. Az első. ábra a Duna— 
Tisza csatorna hosszszelvényét mutatja be. 
Ezen fel van tüntetve az, hogy a csatorna 
egyes községeknél milyen magasságban ha
lad. A kép két szélén látható két vízmércén 
beolvasható az Adriai tenger szintje fölötti 
magasság. így például a soroksári Dunaág- 
nál a csatorna kezdeténél a tengerszint fe
letti magasság 96 méter és a csatorna víz
szintje ezt a tengerszint feletti magasságot 
tartja 34 km-es hosszban egészen a Gyón 
község határában levő Felsőesői-majorig. 
Itt aztán, mint a rajzból jól látható, a föld 
felszíne hirtelen emelkedik 24 méterrel és 
a csatorna itt kezdődő 36-km-es szakasza : 
az úgynevezett gerinctartálya, 120 méteres 
tengerszint feletti magasságban van.

Vagyis a feladat az, hogy a hajókat a 
Duna—Tisza csatorna első szakaszából a 
24 méterrel magasabban fekvő második 
szakaszába emeljük fel. Ez egy zsiliprend-
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szerrel oldható meg. Az ábrán látható egy 
ilyen zsilip vázlata. Ha a Duna felől a Tisza 
felé halad egy hajó, akkor az a baloldalon 
jelzett támkapu kinyitása után behajózhat 
a zsilipbe. Behajózása után a támkaput be
zárják és a zsilipbe vizet szivattyúznak. 
A vízszint megemelésével nyilván felemel
kedik a hajó is. Mikor a következő szakasz 
vízszintjét a zsilipben eléríék, kinyitják a 
jobboldalon látható merülőkaput és azon 
a hajót kiengedik. Ezután a hajó folytat
hatja útját. A merülőkapu bezárása után 
pedig a vizet leengedik. A gyóni 24 méteres 
emelkedést három zsilippel bonyolítják le, 
egy zsilipben a víz emelkedése 8 méter és 
egy zsilip hossza körülbelül 80 méter.

Miután a hajó végighaladt a 36 km-es 
gerinctartályon, — mint a hosszszelvény
ből is látható — a budapest—szegedi vasút
vonal töltése előtt a négyes zsilipen elen
gedik a csatorna következő 20 km-es sza
kaszába. Ezután egymásután körülbelül 
12 km csatorna-szakaszonként további négy 
lépcső segítségével éri el a Duna—Tisza 
csatjpma a Tisza vizszintjét, amely a tenger
szint fölött 87 méter magasságban van.

Ilyen úton elérhető volt az, hogy a Duna— 
Tisza csatorna torkolata a Tisza legforgal
masabb szakasza : Szolnok közelében van. 
Az egész magyar Duna, a Tisza Tokajtól 
lefelé, az egész Sió, a Sajó Miskolc alatt 
a Kőrös és a Berettyó egyetlen nagy vízi
közlekedési hálózatba van összekapcsolva. 
A Duna—Tisza közét ez a csatorna olyan 
vidékek érintésével metszi át, amely nagy 
árufeleslegei és nagy áruszükségletei révén 
a legnagyobb forgalmat biztosítja. Termé
szetesen nem pusztán arról van szó, hogy 
a Duna—Tisza közti területet át kell vágni 
egy csatornával, hanem megfelelő kikötő
ket is kell létesíteni. Tíz kikötő készül 
a Duna —Tisza csatornán. A legnagyobb 
ezek között természetesen a kecskeméti 
lesz, mert hiszen a Duna—Tisza közének 
legnagyobb kereskedelmi forgalmát lebo
nyolító város ez. Ez a kikötő háromezer-

1. A merülőkapu elé érkezett hajó mögött becsu
kódik a 'támkapu. 2. A merülőkapu fölhuzása 
után a zstlipbe vizet szivattyúznak. A hajó a be
ömlő víz hátán felemelkedik. —  3. A merülő- 

kaput leengedik. A hajó folytathatja útját,

tonnás uszály befogadására lesz alkalmas 
és emellett egy nagy, ötszázvagónos gabona
tárházat és nagy gyümölcsraktárat is épí- 
tenek meilé. A többi kilenc, úgynevezett 
„községi kikötő“ 'persze szerényebb kivi
telű lesz. Gyakorlatilag mindez azt jelenti, 
hogy a Duna-tengerjáfó hajók be tudnak 
jutni a Duna-Tisza csatornába. A csatorna ■ 
mélysége ugyanis több, mint három méter 
lesz. Persze nemcsak .előkelő Duna-ten- 
gerjáró hajók számára készül ez a csatorna, 
hanem a két partján épülő vontató utak 
biztosítják az uszályhajök emberi, állati 
vagy gépi erejű parti vontatását is. A Duna— 
Tisza csatorna építése' sok pénzbe kerül. 
Ügy mondjájt, 350 millió forintba. De 
létesítése révén évi 60 millió forintot lehet 
majd megtakarítani, mért a víziközlekedés 
ennyivel olcsóbb a vasúti szállításnál. Gon
doljuk meg véfeül is, hogy a Duna—Tisza 
csatornán évenként 60 ezer vágón gabonát 
és 40 ezer vágón egyéb mezőgazdasági 
terméket, továbbá 10 ezer vágón fát fognak 
szállítani Budapest irányába.) A Dunától a 
Tisza felé pedig 120 ezer vágón követ és 
kavicsot, 30 ezer vágón szenet és 10 ezer 
vágón műtrágyát fognak szállítani:

Ami 100 évvel ezelőtt még álom volt, 
s amit négy nemzedék magyar mérnökei 
kint, a Duna—Tisza közén vizsgálva a tere
pet, az íróasztal mellett számítgatva s a 
rajztáblánál tervezve gondoltak ki, az csak
hamar mégvalósul, mert megindítását lehe
tővé teszi a 3 éves terv és a magyar ifjúság
nak az a nemes elhatározása, hogy önkéntes 
nyári munkával megépítik a csatorna első



A negatív elektromos töltésű elektronokat 
Jean Perrin (péren) vezette be a tudományos 
ismeretek családjába. 1895-ben Langevin (lanzs- 
ven), aki mindössze 23 éves volt, de már ra
gyogó egyetemi tanulmányok állottak mögötte, 
csatlakozott Perrinhez, hogy kíséretében tanul
mányozza az egyébként elektromos vezetésre 
alkalmatlan gázok viselkedését a röntgensuga
rak hatása alatt.

Egy köbcentiméter gázban, pl. a levegőben, 
20 trillió molekulát tételeznek fel. Olyan sűrűn 
helyezkednek el a molekulák, hogy az elektromos 
áramot hordozó elektronok nem képesek közöt
tük utat vágni. Ezért mondhatjuk, hogy a szá
raz levegő jól szigetelnem engedi át az áramot, 
akármilyen nagyságú feszültség kényszerítené 
is erre.

Perrin és Langevin rájöttek arra, hogy a 
röntgensugarak megkönnyítik az áram áthala
dását a gázokban. Különösen az utóbbi 
lepte meg a tudós világot magyarázatainak vilá
gosságával, bizonyítási eljárásának egyszerűsé
gével.

Egy év múlva Langevint már Cambridgeben 
(kembridzs)találjuk. 1902-ben doktori értekezé
sében számol be az ionokról és a gázok mozgá
sáról, tanulmánya ma is alapja fizikánk ezen 
részének.

M i az ion ?

Ha kénsavas vízbe két árambevezető elektró
dát helyezünk és áramkört létesítünk, akkor

azt tapasztaljuk, hogy az elektródák között a 
savas folyadék vezeti az elektromos áramot. Ha 
egyenáramot használunk, akkor gázfejlődést 
észlelünk, úgy, hogy az áramforrás negatív 
sarkával összekötött elektródon : a katódon 
kétszer annyai hidrogéngáz fejlődik, mint a 
pozitív elektródon : az anódon, oxigéngáz.

Ez a jelenség csak úgy magyarázható meg, ha 
feltételezzük, hogy a kénsavas folyadékban 
elektromos töltéssel rendelkező anyagi részecs
kék voltak, amelyek az ellenkező töltésű elek
tródok felé vándorolnak, s azon töltésük elvesz
tése közben kiválnak. így például a pozitív töl
tésű hidrogén ion, a katód felé vándorol, s mikor 
odaér, elveszti a katódon töltését és a hidrogén- 
ion átalakul elektromosan semleges hidrogén
gázzá.

Langevin kimutatta, hogy gázok is áramveze
tőkké lesznek, ha „ionizálódhatnak**, vagyis, ha 
molekuláik elektromos egyensúlya megbomlik, 
ha a pozitív vagy a negatív töltés túlsúlyba 
kerül bennük.

Hogy ez bekövetkezhessék, a légnyomást 
csökkenteni kell, a gázt ritkítani. A Ritkított 
gázban az elektromos feszültség áramot indít. 
Az áramot hordozó elektronok leszakítanak a 
gáz atomjaiból kötött elektronokat, minek kö
vetkeztében a csonka atomok, az ionizált ato
mok, vad rohanásba kezdenek, vágtatni fognak 
a katód felé. A nagy sebességgel rohanó, egy
másba ütköző kavargó gázrészecskék súrlód-
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nak, fényjelenségeket mutatnak, a gáz világít 
(neon gázköd fény lámpa).

A „nagy ionok41 ismeretét is Lángé vinnék 
köszönhetjük. A levegőben lebegő porszemek 
■&5rül alakuló nagy ionok döntik el a páratar
talmú levegő lecsapódását, az esőzést.

Langevinben párosul az elméleti és gyakor
lati kutató. Ez olyan tényező, ami nemcsak 
munkásságát, hanem azok munkásságát is meg
termékenyítette, akik eredményeit tovább fej
lesztették.

Az atomfizikusok, az ion-elméleten kívül, 
adósai a ködkamráért, amit Wilson-kamrának 
is neveznek, az ionizációs kamráért, a Geiger 
és a proportionális műszerekért, vagyis mester
ségük ma is legfontosabb négy szerszámáért.

A z  .elektromágnesség és a relativitás.

Paul Langevin fejezte ki először — és úgy3
ahogy a világ valamennyi műegyetemén hasz-• •
nálják manapság is — az elektromágnesség el-

• •

vét, amely szerint az anyag olyan parányi koc
kákból épül fel, amelyek Maxvvell-Herz tör
vényeknek engedelmeskedő sugárzást bocsá
tanak ki masnikból és alá vannak vetve a mág
neses és elektromos mezők határainak.

A mágnesség tanulmányozása közben meg
jósolta, hogyha bizonyos anyagok mágneses 
állapotát megváltoztatjuk, megközelíthetjük az 
abszolút nulla fokot.

Einstein relativitáselméletének gyakorlati al
kalmazásában Langevin, az első világháború 
utáni időkben, heves ellentmondások közepette 
igazolta az energia tehetetlenségét. (inertiáját). 
Kimutatta többek között, ami ma már köz

ismert, de annakidején általános meglepetést 
keltett, hogy egy anyagi rendszer tömege nő, 
vagy csökken, ha belső energiája változik. Már 
1913-ban felhívta a figyelmet arra a roppant 
energiamennyiségre, amely anyag formájában 
van felraktározva az atom magjában. Ennek az 
energiának egy részét szabadították fel az atom
magfizika művelői.

A  hallhatatlan hangok.

Az első világháború alatt a hosszúhullámok, 
hallhatatlan hangok segítségével a francia had
sereg elhárította a tengeralattjárók veszélyét. 
A hosszúhullámok megtalálták és leleplezték 
a vízben bujkáló tengeralattjárót. Ismeretes, 
hogy a kvarckristályok mechanikai nyomást 
elektromos feszültségg-é alakítanak át (píezo 
elektromosság). P. Langevin kvarckristályokkal 
keltett hallhatatlan elektromos hullámokat, 
valamint a tengeralattjárókról visszavert hullá
mokat felfogta. A hullámok irányából és az 
utazásuk idejébőr kiszámította a hajók helyze
tét. A kvarckristályokat később a rádióhullá
mok csillapodása ellen használta, mint ahogy 
használják ma is szerte a világon.

Franciaország megszállása alatt laboratóri
umaiban készültek a németekkel küzdő haza
fiak robbanó szerei. A felszabadulás után a nép
nevelési tanács elnöke lett és a dolgozók kép
zésének egyik szószólója hazájában. Langevin 
nagy tudós, aki szívvel, lélekkel és rendkívüli 
tehetségével szolgálta a fejlődés és a nép ügyét. 
Korai sírja felé a tudományos és fizikai dolgo
zók milliói tekintenek meghatottan a világ min
den sarkából.

& etet és mdauiÚM^t
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Az Élet és Tudomány vetített elő
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A portóm szó latin eredete (pcr^átjumum™ 
füst, góz) mindjárt szemléltető képet állít elénk 
az illatszer ősi arab formájáról, . .  tulajdon
képpen a tömjénről...»  amelyet illatos gyan
ták és fák égetéséből kaptak. Mirrha, sáfrány, 
kasszia, liliom volt használa*os vallási szer
tartásaiknál és amikor a füst kék koszorúi 
az ég felé szálltak, továbbították az egyszerű 
hívek hiszékeny imáit, megmaradván az édes, 
illatos füst, amely körül elkezdték ezek a sok- 
istenimádók különös énekeiket és táncaikatt 
amíg az illatos kábult nép magánkívüli álla
potba nem jutott.

Az illatszerek használata kezdetben a vallási 
szokásokkal kapcsolódik egybe. Az ókori po
gány vallások papjai istentiszteleti alkalmakon 
használták. A  fölkenő olaj \édes fűszereket, 
tiszta mirrhát, édes fahéjat, I édes kalamust, 
kassziát és tiszta olajfaolajdt tartalmazott. 
A füstölő illatszer storáx-gyantából, bíbor csiga- 
héjból, yalbarmmból tevődött össze. Ezeket az 
anyagokat porították, sóval keverték. Márdus 
és Koslus voll még a kiegészítő illat. Említi a 
biblia, hogy a zsidók használtak illatos olaja
kat, és a keleti bölcsek az arany mellett tömjén és 
m irrha ajándékozásával tettek tisztességet a 
megszületett Jézusnak Betlehemben.

A JÓS^AGŰ EGYIPTOMIAK 
ÉS AZ ILLATOS ZSIDÓK

Később az illatszer elvilágiasodoft. Kenő
csök, folyékony olajok formájában fürdés után 
használták. De azért ennél a népnél is jelentős 
helyet töltött be a vallási szokásoknál is., az illat
szer. A kenőcsöket és olajokat gonddal készí
ttették a papok, kő- és üvegedényekben, a kenő
csöket művészien faragott elefántcsont vagy 
fadobozban tartották.

•

Kleopátra uralkodása idején a parfőmök 
használata Egyiptomban felülmúlt minden né
pet. Shakespeare halhatatlan müvében : Anto
nius és Kleopátrában, amikor Antonius talál
kozik Cyndusban Kleopátrával, megjegyzi: 
»Bárkájáról szokatlan, láthatatlan parfőm 
csapódik a körülfekvő tengerpartra.* A régi 
egyiptomiak az iUalszcrkészítést varázslók mű
vészetének tartották. Volt is benne valami va-
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rázslatos számunkra. A zsidók egyiptomi fog
ságuk idején szintén megtanulják ezeket az 
újításokat, finomításokat és hasonló módon 
használták az illatszereket szabadulásuk után.

A régi görögök aranykoruk idején sokat fej
lesztettek az iüatszerkészités művészetén. Szi- 
lárd kenőcsök, folyékony olajok, porok, sűrített 
illatok, sokszor több mint 2 7 féle anyagból ke
verve terjedtek el köztük. Férfiak és nők egy
aránt használták az illatszereket. A  legkedvel
tebb illat az ibolya volt, de más illatos füveket is 
szerettek. A  rómaiak nagy költői, írói sok 
találó meg jegyzési hagytak hátra müveikben az 
illatszerekre vonatkozóan.

A SZÉPSÉG
ÉS A HOSSZÚ ÉLET TITKA

A keleti népek mindig úgy vélték, hogy az 
illatok egyéni használata fokozza a szépséget és 
meghosszabbítja az életet. A  tudomány újabb 
fejlődése során megerősíti azt a megállapítást, 
hogy az illatszerek valóban erősítő hatásúak. 
Tudományos kísérletek eredménye, hogy az il
latszereknek erős hatásuk van az idegekre. 
Megemlítjük fertőtlenítő hatásukat is. E  ielen- 
lőségüket azonban sokszorosan felülmúlja az a 
szerepük, amit táplálkozásunknál játszanak. 
Ami friss, romlatlan, tehát egészségünkre hasz
nos, azt ösztönszerüen is ió illatúnak érezzük. 
Ami viszont romlásnak indult, egészségünkre 
káros, azt bűzösnek mondjuk. Ugyanilyen ösz- 
tönszerü vágyakozással fordulunk az élénk 
színű gyümölcsök, zöldségek felé. A  legutóbbi 
időben megállapították, hogy a gyümölcsök és 
zöldségek élénk színét okozó növényi festőanya
gok az A-vitamin vitaminpótlói. Ezeket az 
állati szervezet már A-vitaminná tudja átala
kítani s velük az A-vitamin szükségletét fe
dezni. A  vitamlnpóllékul szolgáló karotinoidok 
(a répa festékanyagával, a karotinnal rokon- 
anyagok), valamint az A-vitamin kémiai szer
kezetének megállapítása a legutolsó évek ered
ményér És ha szemügyre vesszük szerkezetü
ket, felépítésüket, kiderül, hogy a karotinoidok 
és az A-vitamin voltaképpen rokonok. Szah- 
lendcr Lajos szerint az élő virágok s a belőlük 
kiválasztott iliutauyagok vitaminpótlékként sze
repelhetnek. Az illatszcruegyészct és az illatok
kal való kezelés a jövőben igen becses eredmé
nyeket tárhat fel előttünk. Ez a rövid utalás 
nagy lépést akar összefoglalni az illatszer élet
tan i- vegyészet i fejlödcsében.

Az araboknak sikerült először virágokból és 
füvekből lepárlás útján itlatkivoiwlot, rózsa
vizet előállilaniok, mégpedig oly nagy mennyi
ségben, ahogy a történetírók fert^'^zték, hogy 
az Omár mecset jcilait és kövezett zal mosták 
fel, amikor Saladin bevonult Jeruzsálembe.
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Az illatszerek használata a múltban csak ki
váltságosak pazarló fényűzése volt. Különösen 
így volt ez a francia királyok'.udvarában : »cour 
parfumé*-nck, illatos udvarnak nevezték. Fel
jegyezték, hogy madame PompadourXV. Lajos 
udvarának szépe, évenként egy millió forintos 
számlát nyújtott be a királyhoz édes olajokról és 
illatszerekről. Ma is ismerik ennek a kornak 
illatszerkészítményeit. Guillaume Lentheric, a 
francia becsületrend lovagja fejlesztette ezeket 
magas fokra, Josephine császárné malmaisoni 
szalonjában. Lentheric remek illatszerei, ame
lyeket a királyi család és az udvar nemesei szá
mára készített, szinte bálványokká lettek.

Erzsébet királynő alatt Angliában tetőfokára' 
emelkedett az illatszer használata, a királynő 
kényes választékossága hajszolt divattá lelte.

A NYULAK SZIGETÉN SZÜLETETT 
A »KÜLNI« VÍZ

Nagy lendületet jelentett a szeszes oldalú 
illatszerek elterjedése a középkor végén. Büsz
kén jegyezzük meg itt, egész Közép-Európában 
ismeri volt, hogy a Ny utak szigetén — akkor 
még a szigeten élt IV. Béla király leánya, 
Margit— készítették a kolostorban a m a g y a r  
k i r á l y n é  v i z e t , L ’eau de la reine de 
Hongrie, amely szeszben oldott zsálya, leven
dula és rozmaring illatot tartalmazott, tehát a 
kölnivíz legelőször éppen hazánkban terjedt el. 
Az illatszerkészités különleges központjává fej
lődött később, már az újkorban Köln. A  kölni
víz elnevezést az egész világon használják.

Érdekes története visszanyúlik 1709-be, 
amikor Farina János, elhagyva a napsütéses 
Itáliát, Kölnbe költözött és itt rendezte be 
műhelyét. Az ódon műhely készítményei, szé
leskörű sikereinek titka megmaradt a cég birto
kában. A  kölni víz népszerűsége innen kezdve 
számilód ik.

Hasonló érdekes történet van feljegyezve Fer- 
dinándról, a 4711-ts kölnivíz előállítójáról, 
szintén Kölnben. Ez a műhely 1792-ben kezdte 
működését. Készítménye ma is világszerte a leg-
(tnomabbnak tartott illat.

Ezeknek a kölnivizeknek az anyagait inkább 
fűszereknek nevezhetjük. Van ezekben zsálya, 
kakukfű, borsmenta, méh fűiével, makk és 
angyalgyökér, ibolya és rózsabimbó, narancs- 
virág és narancs, cilromolaj. Ezt a keveréket 
20 órán át tiszta szeszben áztatják. Párlata az 
alapanyag. Ehhez a meghatározó illóolajat ad
ják. Másik fontos feltétele a kölnivíz készítésé
nek, hogy a készítményt érlelés céljából néhány 
hónapon át hideg helyen tartjuk.

Hadd tisztázzuk itt a kölnivíz és az ú. n. 
pár főm között tévő különbséget. A . kölnit? íz 
illatának ereje kisebb, mint az illatkivonaté, 
mivel az illóolaj nagymennyiségű szeszben van 
oldva. Az illóolaj mennyiségétől függően szok
ták az erősebb és iartósabb illatú szeszes illat
szert pár főmnek nevezni. A  szó igaz értelmében 
vett kölnivíznek az előző bekezdésben említett 
fűszereket kell tartalmaznia, nem hangsúlyozva

1. Rózsa olaj lepárlása Elő-Indlában. — 2. Aratás 
a bulgár rózsamezőkön. — 3. Illatos ipar, száz 
kilogramm jázminból mindössze nyolc-tíz gramm 
kivonatot nyerünk. — 4. Illatos ipar, a virág
kivonat először kerül szűrőre (Francia Riviéra).
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külön a levendulái, nereli, bergamotl, rozma
ring s eqyéb alkotóanyagokat. Az ilyen eredeti 
típusú kölnivizet sima natúr kölninek nevezik 
leggyakrabban. Még egy fajtája van a szeszes 
illatszernek, mely^a kölnivíz gyártásában újítás: 
a parjőrnözötl kölnivíz. Ebbe a csoportba soroz
zuk az olyan illatszereket, amelyeknek az alap
anyaga az eredeti kölnivíz s ehhez adva külön
féle kombinációkban a meghatározó illóolajat, 
igy telt> kellemes, üde illatot kapunk (pl.Tosca.)

ÁLLATI ILLATOK
Az illatszergyártás fejlődése magával hozta 

az állati eredetű nyersanyagok bevezetését. 
Az ámbra, tengeri hal váladékából és a pézsma, 
a Himalája hegyeiben élő pézsmaőzből készült
kivonat igen határozott henyél foglalnak el az 
illatszergyártásban. Ezek az állati eredetű nyers
anyagok ma tekintélyes alkotórészei a minőségi 
készítményeknek és a természetes növényi amja- 
gokkat és szintétikus vegyianyagokkal, például 
aldehyd- és ketonszáimazókokkal, mini vegyítő 
és rögzítő anyagok szerepelnek. Magas áruk, 
fölhasználhatóságuk bizonytalansága és ritka
sága megakadályozza alkalmazásukat igen sok, 
sőt a legtöbb drága illatszerben. Helyüket csak
nem megfelelő mértékben kiegészítik más nyers- 
anyagcsoportok.

AZ ÖRÖK TAVASZ VILÁGÁNAK 
ILLATA I

A gyakorlatban a világ minden része ad vala
mit az iltatszerkészitéshez, de az illóolaj leg
tekintélyesebb részéi az Alpok tengerparti lejtős 
hegyein viruló növények szolgáltatják. A  világ 
illatszer vegyészeiének középpontja a francia 
Riviéra a maga ibolya-, rózsa-, szektükértjei
vel, virító narancs, jázmin, tubarózsa, gyöngy
virág, jácint, mimóza, kasszia, viola, rezeda és 
más virágok koszorúival. A narancs- és citrom
fák árnyában az ibolya vezet a nyíló virágok 
sorozatában, amelyek egymást váltiák január- 
lói decemberig.

A világ rózsaszükséglcieinck tekintélyes ré
szét a Balkán hegyei között Plouden mellett 
elterülő >rózsák völgye* látja el. A bolaúr rózsá
nak nagyobb kereskedelm i érléke van, mint bár
melyik imás virágnak. Több mini 2 000 kg 
rózsabimbó nyujt /  kg rózsaolajat, több mint 
24.000 kg rózsasziromból készíthető 1 liter 
illóolaj.

Kiterjedt rózsakertek vannak európai Török
országban és Németországban is. Híres rózsa-, 
akác- és jázmintelepek Franciaországban. A ni- 
mesi levendula, kakukfü és rozmaring a nizzai 
ibolyakerlek elragadó szépségéről világszerte 
beszélnek. Anglia levendulája és mentája jölül- 
mulhatatlan. A bergamolt és írisz Olaszország
ban lelhető a legnagyobb arányokban. A na
rancs- és citromolaj Szicíliából származik. 
Drága parfŐmök nyersanyagai Ceylon, Mexico 
Peru és Kelet-índia illatos növényei. Az Egye
sült Államokban a menta, keserű mandula, 
citrom és télizöld termesztésével foglalkoznak 
leginkább. Mindenki ismeri a kaliforniai mák 
illatát. A vaniliababot Mexikóból, a tonkababot 
Nyugat-Indiából és Dél-Amerikából szállítják 
a világ minden tájára. A híres orosz kölni illó
olajat Oroszországban lelhető illatos növények

ből állították össze eredetileg. A  román illat
szer vegyészektől származik a kedveli *Chai noir* 
eredeti típusa.
AZ ILLATOK ÉS VIRÁGOK KÖLTŐJE

A magyar nép nagyon szereti a virágokat, 
és az illatszert is kedveli, gondoljunk csak a 
húsvéli szokásokra. Népművészetünk motívu
mai mind virágot ábrázolnak, népdalaink ha
sonlatai szüntelen elénk állítják a leakedvesebb 
virágokat. Költészetünkben különösen Csokonai 
Vitéz Mihály az ittatok és virágok költője.

Hazánkban igen nagy tehetőség van illatos 
növények termesztésére. Ez a magyar illatszer- 
gyártás nagyszabású föllendülését hozná ma
gával. Példaként említjük a szabolcsi menta- 
termesztést. Egész falu népét látja cl szép jöve
delemmel ez az új művelési ág. A  magyar rózsa, 
jácint, nárcisz és a többi pompás illalvirág oly 
gyönyörű példányait szemlélhettük büszkén a 
budapesti virágkiállításokon, csak egy lépés : 
a magyar illatszeripar tartósíthatná a magyar 
közönség számára elsőrendű készítményekben 
ezeknek a legkedveltebb nemes virágoknak vonzó 
illatát. A  magyar illatszeripar nagy népszerű
ségre tett szert kitűnő készítményeiuel.De a jövő
ben gazdasági tekintetben sokkal jelentősebb tel
jesítményt mutathatna föl, ha lehetőségen föl
használva, szélesebb mértékben megismerteti 
nemcsak a magyar, hanem a külföldi közön
séggel is hazánk különleges nemesillatú növé
nyeinek és a magyar illaiszervegyészek munká
jának elsőrendű termékeit.

AZ ILLATOS IPAR
A fejlődés és a dolgozó rétegek növekvő igénye 

eredményezte az illatszer vegyészet művészi ké
szítményeit. A királynők díszes öltözőiből a 
polgárasszonyok hálószobáiba vonult a narfőm 
s végül meg jelent munkásleányok szerény asz
talkáin is. Az illat szer vegyészek, mondhatnánk 
művészek, gondoskodnak ma már az illatszerek 
előállításáról. Priver-Paris iilatszergyár arról 
híres, hogy oda virág csak a látogatók gomb
lyukaiban kerül be.

Ma még inkább művészet az illatszer vegyé
szet, mint valaha. A modern női társadalom
ban hangulatként hullámzó szerénység és jenn- 
héjázási vágy, finom választékosság és piper- 
kőcség, a természeti széphez való ragaszkodás és 
a holnapra Ígérkező újdonság hajszolása olyan 
tényezők, amelyekre figyelemmel illő és kelle
mes módon kell az illatszer vegyészeknek gon
doskodniuk az alkalmas és méltó illatszerek elő
állításáról. Lehetne az illatszer készítmény eket 
Liszt, Wagner,*Grieg. Kodály világhírű zenei 
remekműveihez, vagy Rembrandt, Goya vagy 
színes magyar virágok páratlan tchetseaű meg
örökítője, Szinnyei Merse Pál klasszikus fest
ményeihez hasonlítani.

Az illulszervegyészcknek ismerniük kell a 
különféle meghatározó illatok sajátosságait, épp 
úgy, mint a zeneművész ismeri a változó hang
jegyek összhangját, vagy a festőművész a színek 
egymáshoz illőségét, abban a sorrendben, amint 
az illatszer teljes, megfelelően vegyített kellemes 
készítménnyé lesz. tehát tökéletes fokon.

így sétáltunk végig a legrégibb időktől nap
jainkig az illatszerek regényes történetében

S z ó n  y i G y ö r g y.
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Amikor az éleimetrorcső, gyűjtögető Ős
ember rájött, hogy a gabonafélék táplálko
zásra alkalmas, ízletes eledelt szolgáltatnak
és nem elégedett meg többé a véletlen-adta 
begyüjthető mennyiséggel, kezdetét vette a 
földmívelés. Kőkorszakból származó leletek 
tanúsítják, hogy az ősember lakóhelye körül 
már rendszeres növénytermesztést folyta
tott ; valószínű tehát a termesztett gaboná
nak kicséplése is ebben az időben jelenthe
tett első ízben komolyabb feladatot szá
mára. A gyűjtögető gazdálkodás idején 
összeszedhető kisebb mennyiséget talán mé{

belőle. A dobpergésszerű ütem a teljesít
ményre fokozólag hat, azonban a munka 
megerőltető és a felvert por miatt is egész
ségtelen.

Az ember ezért a cséplésnél is már régóta 
arra törekedett, hogy saját erőfeszítését 
kiadósabb mennyiségek elcséplésénél mással 
helyettesítse.

Nyomtatás betűk nélkül.

a cséplés legegyszerűbb, minden szerszámol 
‘ ""szerelés..............

így találta ki az állatokkal való cséplést. 
A magyar nyelvhasználat cséplésnek csak a

vagy felszerelést nélkülöző módszerével: 
kézzel való kidörzsöléssp.l intézhette el, azon
ban a rendszeres termesztéssel előállított na-

kézicséppel, vagy újabban géppel végzett
emekn<~

gvobb mennyiségű gabonához már nagyobb 
m eljárásra volt szüksége. Ilyen-teljesítményű eljárásra volt szüksége. Ilyen 

nek kínálkozott a kiuerés, aipikor a szálas 
gabonát száránál fogva valamely kemény 
tárgyhoz, e módszer fejlettebb formájában,
gerebenszerűen felállított fogukhoz verdes- 
ték. További haladást, gyorsabb munkát 
jelentett a pálcával való cséplés, ami abból 
állott, hogy a leterített és elrendezett szálas
gabona kalászait ütögették botokkal. Ebből 
fejlődött ki a kézicséplés, amelynek eszköze 
a keményíából készült csép, két részből áll.
egy hosszabb, sujtőnak nevezett nyélből és 
egy rövidebb darabból, a hadárából. Ezeket 
nyersbőrből készült nyakló köti össze. UjnyersDorooi kcszuil nyaxio köU össze, ügy 
dolgoznak vele, hogyha sújt ónál fogva fej 
föle emelik és megforgatják ahadarót és így 
sújtanak le vele.

A kézicséplés közös munka. Mindig több 
férfimunkás együttesen végzi, összedolgoz
nak. A munka ütemesen folyik, a cséphada-

ütés 
let ve

emelés különböző helyzetében a levegőben 
van. Igazi kollektív munka, az együttdol
gozók mindegyike egyformán veszi ki részét

munkát nevezi, amikor a szemeknek elvá
lasztása a kalásztól ütőhatással történik ; 
az állatokkal végzett cséplő munka megkü
lönböztető neve : nyomtatás.

Nyomtatásnál a kiterített gabonán álla
tokat — rendszerint patkolatlau lovakat — 
hajtanak körbe; mindaddig, míg a szemek 
a paták sorozatos ütéseinek hatására a ka
lásztól különválnak, kiperegnek. A sze
meket garmadába gyűjtik, majd alkalmas 
szél járáskor szórással tisztítják meg a pely
vától.

A nyomtatást mór régtől fogva iparkodtak 
hatályosabbá tenni s e célból a nyomtató 
lovak után részben kiálló, kemény büty
kökkel ellátott széles szántalpszcrű csúsz
kákat : cséplő szánokat, részben bordázott 
cséplőhengereket, részben több gördülő test
ből kialakított cséplő szekereket vontattak.

A kézicséplésncK és nyomtatásnak egy
aránt lényeges kelléke a szérű, ami szoro
sabb értelemben akiterített gabonának gon
dosan előkészített, kemény aljazatát, tá^abb
értelemben a cséplés helyét jelenti. Legjobb 
szérű útburkolatszerűen egymás mellé illesz
tett kéméríyfa-liasábokból készül, de fában 
szegény vidékeken — így Alföldünkön is — 
inkább csak pelyvával, esetleg más,marha
vérrel kevert és erősen ledöngölt anyagból 
csinálták a szérűt. A főszempont mindig az
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volt, hogy az alj azat síma és kemény legyen 
továbbá ne porlódjék.

A cséplésnek és nyomtatásnak mind
ezen módjai, amikről már a Biblia is megem
lékezik, a primitív népeknél, de szórványo
san Európaban isp m indm áig f  ennm aradtak. 
Nálunk a nyomtatást mindig csak lovakkal 
végezték,minden segédeszköz nélkül; cséplő
szánkót viszont ma is használnak a Balká
non. Spanyolországban és főként Szíriában, 
ahol valószínűleg eredetileg is kialakult. 
Ugyanezeken a helyeken az ősi cséplőhen
gerek is fellelhetők ; ezeket korszerűsített 
formában helyenkint a gyarmatokon is 
használják.

Megjelenik a gép
Évezredeken át nem volt e téren semmi 

számottevő fejlődés. Alig 150 évvel ezelőtt 
Európa és a világ egyéb gabonatermesztő 
táj ain ugyanúgy csépeltek, mint Mózes korá
ban. A kézi cseplést utánozó, kézzel, esetleg 
vlzierővel hajtott cséplődobok csak erőtlen 
és elszigetelt próbálkozásoknak tekinthetők. 
A tökéletesítés inkább csak arra szorítkozott, 
hogy a cséplőhengereket függőleges tengely 
körül szabályos körpályán mozgatták, ami a 
szálas gabona helyes kiterítését könnyebbé 
és a nyomtatást rendszeresebbé te tte ; 
továbbá a cséplőhengerek meghajtását eme
letes elrendezéssel úgy.oldották meg, hogy 
az állatok az alsó szinten járva forgatták a 
szerkezetet, míg a nyomtatás a felső szinten 
folyt, így az igásállatok a csépelendő gabo
nával nem kerültek többé érintkezésbe.

A skót Meikle András 1785-ben közzétett 
találmánya jelentette a fordulópontot. Ő víz
szintesen ágyazott, hengeralakú, gyorsan 
forgó dob kiálló hosszanti verőléceinek ütő
hatását használta fel cséplésre oly módon, 
hogy a szálas gabonát a dob és az azt mintegy 
felerészben körülvevő, ugvancsak vízszintes 
vaslécekből.és ezek között áthúzott sodrony
szálakból kiképezett kosár között vezette át. 
Az eszme bevált s ezzel a gépicséplés lehe
tősége adva volt.

Eleinte ezek a cséplőgépek malomszerű, 
helyhez kötött építmények voltak, amelyek 
a kicsépelt gabonának tisztítását is több
kevesebb sikerrel elvégezték. Hajtóerőként 
igavonó állatok, ritkábban vízierő szolgált. 
Csak később alakultak ki a járgányos haj
tású, hordozható egységek, amelyekkel a 
cséplés decentralizálhatóvá vált s így sok 
hordási munka volt megtakarítható.

1831-ben Torner Sámuel Amerikában 
olyan dob szerkezetet szabadalmaztatott, 
amelynél a henger palástjából erős fogak 
állanak k i ; a kosár is ilyen szerkezetű s a 
cséplés itt a kosár álló és a dob mozgó fogai 
között részben ütő, részben morzsoló ha
tásra történik.

E két dobszerkezet felhasználásával ala
kultak k i ma használatos cséplőgépeink. 
A fejlődés eleinte lassú volt, gyors ütemet á 
múlt század derekán csak akkor vett, amikor 
a hordozható gőzlokomobilokban már ren
delkezésre állott a meghajtáshoz szükséges 
megfelelő erejű gép. A 80-as évek gépein a 
mai cséplőgép minden lényeges része már 
megtalálható.

►
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A korszerű cséplőgép nemcsak a szemek 
kicséplését, hanem megtisztítását, sőt rész
ben osztályozását is elvégzi. A dob után elhe
lyezett, hosszú, ládaalakú, telül rácsozott, 
erős rázóhatást kifejtő szalmarázók a  szalma 
elkülönítését végzik ; az alattuk lévő gyűjtő 
asztalon összegyűlő szem, törek és pelyva
keverék a törekrázó-rostára jut, amelynek 
lyukain már csak a szem és pelyva hull át. 
A pelyvát a netguszelelő erős székáram a távo
lítja el a szemek Közül. A szemeknél nagyobb 
tisztátalanságoknak, — rögöknek, kalász
daraboknak — továbbá az apró fűmagvak
nak, pornak eltávolítására az alsó tisztító
műnek nevezett kombinált rostaszerkezet 
szolgál. Az így megtisztított szemeket serle
ges felvonó — elevátor — viszi fel a toklászo- 
lóba, ahol gyorsan forgó kések, verőlécek, a 
szemekre sült pelyvát, tokiászt koptatják le. 
Újabb széltisztítás és rostálás után a szemek 
az osztályozó hengerre kerülnek, amely nagy
ság szerint osztályozva azokat, az összesüit, 
vagy fejletlen szemeket elkülöníti. A zsá
kokba tehát már a kereskedelmi igényeknek 
megfelelő megtisztított és osztályozott áru 
jut.

Mindeme műveleteket, bonyolult forgó, 
lengő, rázó mozgást végző, de egymással 
mégis nagyszerű Összhangban dolgozó részek 
hajtják végre ; vagyis a mai cséplőgép való
ságos kis gyár, amely a beleadagolt nyers 
anyagot műveletek egész során viszi végig 
és a kívánt célnak megfelelő terméket auto
matikusan állítja elő. Egyike a legtökélete
sebben dolgozó gépeknek, a technikai fejlő
désnek méltán egyik büszkesége.

A múlt század elejéh hazánkba került első 
cséplőgépet a kenyerüket féltő cséplőmun
kások elpusztították. (Lásd lapunk I. évf. 
1. sz.) Ma már senkinek eszebe sem jtit, < 
hogy ellenséget lásson benne ; ellenkezőleg 11 
A gazda megbecsült segítőtársa, amely a| 
cséplés egykor oly terhes, egész télen á t  tartó 
munkájának gondját levette válláról s így 
a legszebb bizonyíték árra, hogy a fje/yesen 
alkalmazott gén az emberi boldojgtjlúsi és| 
haladást szolgálja. : 3- ;

Rázsó Imre c. ny. r; tanár.
Korszerű cséplőgép hosszmetszete. 1 . Dob, 2. 
Kosár. 3. Törekrosta (kis), 4. Szalmarázók, I 
5. Gyiijtöasztal, 6. Snijy törckrosta, 7. Alsótisz- 
titómü, 8. Pelyua elvezetés, ö. Naoy szelelő, 10. 
Serleges felvonó (.elevátor), 11. Toklászoló, 12. Felső 
tisztítómű, 13. iCis szelelö, 14. Osztályozóhenyer.

Cstplfsl jelenet 
a iiuilt század 
ötvenes éveiből 
(Jái-gáliyos)

Emeletes
cséplnmnlóm
a XIX.  s;áz<
közepéből

Korszerű cséplőgép



M GYÚ A ROBBANÁS ELLEN. A szénbá- 
-£m. nyák aknái közelében mindent vékony 
fekete réteg borít: a szénpor. Elképzel
hető, hogy mennyi por van macában az 
aknában, ahol minden munka szénporkép
ződéssel jár. A feltáráshoz szükséges rob
bantás, a fúrás, fejtés, rakodás, mind-mind 
port eredményez. A termelés fokozása és 
gyorsítása maga után vonja a porképződés 
növekedését. A bányák műszaki vezető
sége jelenleg radikális eszközöket keres a 
szénpor okozta veszély elhárítására. De 
milyen veszélyt is jelent a szénpor ? A 
veszély abban rejlik, hogy a szénpor hatal
mas robbanások forrása lehet. A levegő
ben lebegő porszemecslce bőségesen kap 
oxigént, könnyen gyullad. Esetleges gyulla
dása pedig lavinaszerűen átterjed a 
szomszédos részecskékre; a szem
csékből hidrogén, metán, stb. 
szabadul fel s táplálja az 
égést. A robbanás ereje és a 
felszabaduló, részb en m érges 
gázok egyaránt fenyegetik 
az aknában dolgozók éle
tét.

A gyulladás vagy üzem
szerű robbantáskor kö
vetkezik be, vagy a villa
moshálózat hibájának 
(rövidzárlat, Iámpatörés) 
folyománya. A szénporral 
folytatott harc két vonalon 
folyik: egyik a gyulladás meg
akadályozása, a másik a mégis 
bekövetkezett gyulladás elfojtása 
vagy lokalizálása. E harc ered
ményessé tételé érdekében a Szovjet
unióban külön tudományos kutató intézet 
létesült s a kutatás eredményei minden 
bánya közkmesévé válnak. A védekezés 
egyik módja a szénnek és szénpornak vízzel 
való permetezése (1. ábra). A nedves szenet 
könnyebb is fejteni, azonfelül a nedves 
szénpor nem lebeg a levegőben, hanem le
ülepedik a falakra és az alapzatra. Másik 
megelőzési módszer neutralizáló por (dolo
mit, mész, agyagos pala keveréke) szórása 
azokra a helyekre, ahol nem történik fejtés. 
Ez a keverék hőt von el a széntől s hűtő hatá
sával megakadályozza a robbanás kifejlő
dését. A munkahely közelében pedig billent
hető állványokra helyezik el a keveréket. A 
robbanás ereje lefordítja az állványt, a szét
szóródó szemek fékezik a robbanást és gá
tolják tovaterjedését, mint valami füg
göny (2. ábra). Az üzemszerű robbantások
alkalmával egyidejűleg ezt a neutralizáló 
keveréket olymódon oszlatják el a levegő
ben, hogy csőből, mint valami ágyúból kilö- 
velik. Váratlan robbanások alkalmával ezt a 
szerkezetet hőrelé hozza működésbea követ
kezőmódon : a robbanásnál fejlődő hő olvadó 
szálat olvaszt meg, ennek eredményeképpen 
záródik a villamos gyújtás áramköre, (3. 
ábra) s a neutralizáló por szétlöveiődik a 
levegőben. így fojtja el az ágyú arobbanástl

A BÁNYALÉG : Szálljunk vissza egy 
kétszáz évvel ezelőtti bányába. Az aknában 
sötét van. A bányászok vaktában fejtik a

szenet s kocsira rakják. A kocsit vak lovak 
húzzák. Távolból fény tűnik fel. Ki meré
szel tüzet gyújtani az aknában. Hát nem 
tudja minden bányász, hogy a bányalég, ez 
a szörnyű ellenség, felrobban a legkisebb 
szikrától is ? A tűzember az. Halálbünteté
sét különleges bányamunkára változtatta a 
bíróság. Feladata az, hogy felrobbantsa a 
szétszórtan jelentkező bányaléget, mielőtt 
nagyobb mennyiségben összegyűlne: Maszk
kal az arcán, köpenybe burkolózva csúszik 
az aknában, fáklyával a kezében. Gyakran 
megsérül. Ha elpusztul, más lép a helyébe.

Az a gáz, amely ellen ily borzasztó mód
szerrel védekeztek valamikor, a bányalég, 
másnéven mocsárgáz vagy metán. Mocsaras, 
helyeken, olaj és szén lelőhelyein fordul elő 

nagyobb mennyiségben. Nincs színe, 
sem szaga. A levegővel robbanó 

keveréket alkot. Régebben teljes 
sötétségben dolgoztak, ha 
egyszer a bányalég megje
lent. Ma már villanyvilá

gítás van az aknákban. De 
közönséges villanykörte 
veszélyes lenne. A vékony 
üveg eltörése érintke
zésbe hozná a gázt az Izzó
szállal s a katasztrófa egy 
pillanat alatt bekövet

keznék. Ezért kettősfalú 
körtéket alkalmaznak az 

aknákban. A két üvegfal 
között nagynyomású gáz van. 

Törés esetén a nyomás Iecsök- 
kenésónek hatására kikapcsolódik 

a körte árama. A kiáramló gáz 
pedig csökkenti a bányalég robbanékonysá- 
gát (különben a még teljesen Je nem hűlt 
izzószál veszélyt jelentene). Újabban más 
szerkezetű lámpákat is készítenek. Ezekben 
sűrített levegővel hajtott, kis turbinák 
vannak. A turbinák viszont parányi áram- 
fejlesztőket forgatnak, önálló áramfejlesztő 
telep tehát egy ilyen lámpa (4. ábra). A sűrí
tett levegő csöveken jut a föld felszínéről az 
aknákba s táplálja a lámpák turbináin kívül 
az akna gépeinek és jármüveinek pneumati
kus motorjait (5. ábra). Ilymódon nincs 
szükség villamos hálózatra, amely rövidzár
lataival szintén robbanást idézhet elő bánya
lég jelenlétében.

A bányalég nemcsak lassú szivárgásával 
veszélyezteti az aknákban folyó munkát. 
Előfordul az is, hogy hirtelen nagy nyomás
sal tör elő a szénrétegek alól, átszakítja a 
falakat, tonnás széndarabokat vet fel, össze
rombolja az aknát. Mind a kétfajta Kár
tevése megelőzhető, ha sikerül forrásait fel
kutatni, fúrásokkal utat nyitni előtte s elve
zetni, lehetőleg távol a szénfejtés helyétől. 
Fontos azonkívül, nogy az aknák levegője 
állandóan cserélődjék tágas, egyenes folyó
sókon át, hogy ne halmozódhasson fel sehol 
nagyobb mennyiségű bányalég. Továbbá 
a falak biztos, erős alátámasztása megaka
dályozza repedések keletkezését és így csök
ken a rejtett szivárgás lehetősége. .

Nincs már messze az az idő, amikór a biz
tonsági berendezések és az elővigyázatossági
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Permetező víz ülepíti lo a szénport.
A lcblllcnő állványról robbunást-gátlö por szó
ródik u szénporra.
Hőrolé hozza működésbe az ágyút a robban^ 
elfojtása végett.
Pneumatikus villamos lámpa.
16 lóerős pnoumatlkus motor.
Mentőosztag teljes Kelszeroléssol.
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AZ AMERIKAI ÁRUKÖLCSÖNÖK LEBONYOLÍTÓJA• • - 4 • • • *
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.  £ x (tM i-íU * (to e t
Benzinmotorral meghajtott hegesz ő berendezés, 
vasvázas vontatóhajó, beépítve 2 db 120 HP benzinmotor, 
benzinmotoros kis- és nagy.'eljesítményű szivattyúk, 
svájci gyártmányú új, gyors felvonó csörlő,

^  be ízinmotoros meghaj'ású, nagyteljesítményű (Űzolíó-szivaUyú 
autófurgonra szerelve, 

p eumaikus törő- és fejíőkalapács,
ásó, lapát, csákány, í . ’
acélsidrony, -kötél 2—45 mm átmérőig, 
ö ítötf, speciális anyagú bronzperselyek és rudak előnagyolva, 
húzott bronz- és sárgarézrudak, jj
duralumínium ^emezek, 0.5—14 mm vastagságban, 
húz )tt csövek vörösrézből, duralurainiumból és bronzbál, *’ | 
heigerelt profilvasak, betonvasháló, 
guml ömlők (szívó, nyomó s!b.)
3— 10 tonnás teherautók, pótkocsik, # v-
orvosi műszerek, kötszerek, gyógyszerek, vegyszerek

TELEFON:
1 8 7 - 8 0 0
1 8 0 - 5 0 3
1 8 7 - 2 2 3
1 8 9 - 5 6 4BUDAPEST, V., HARMINCÁD-UTCA 6

intézkedések annyira tökéletesednek, hogy 
a bányalég nem lesz már ellensége az ember
nek,hanem csak barátja, mely tüzelésre szol- 
gál, vagy gázturbinát, gépkocsit, traktort
SlTŰZ^A Bá n y á b a n . Az előzőkben szó 
volt a szénpornak és a bányalégnek robba
násszerű égéséről. Emlékezzünk meg még 
röviden a szén öngyulladásáról. A tudo
mány mégnem tisztázta a szén öngyulladá
sának okát. Két elmélet van erre vonatko
zólag. Az egyik a baktériumok bomlasztó 
tevékenysége folytán felszabaduló melegben 
jelöli meg a tűz keletkezésének okát, A má
sik elmélet szerint a tűz a szén lassú felületi 
oxidációjának a következménye.

Különösen veszélyes nagyobb tömegű fej
tett szén felhalmozódása, mert a felső réte
gek súlva repedéseket okoz az alul lévő szén

darabokban s ezekből a repedésekből szo
kott a tűz kiindulni. Tapasztalt bányászok 
régebben az aknák falát vizsgálták: nem 
csapódik-e le a lassú oxidációnál keletkező 
vízpára; vagy pedig az oxidációnál felsza
baduló benzol szagát szimatolták., A mai 
korszerű bányákban a mentő osztagok 
(G.ábra) állandóan figyelik az akna levegő
jének összetételét. Az oxigén fogyásából, 
a széndioxid és szénoxid mennyiségének 
gyors növekedéséből az öngyúlás fenyegető 
veszélyére következtetnek, kiküldik a bányá
szokat az aknából s vízzel és oltóporral aka
dályozzák mega tűz keletkezését vagy ter
jedését.

így védi a modern technika a bányászok 
életét és biztosítja nyugodt munkájukat.

. (Technika Malagyózsi, Mosxkv)
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