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SZERKESZTŐ!ÜZENETEK
Többeknek. Lapunk II. óv*. 13. 

számában között produktor 
(Sytome Gsómatl) műszaki ismer
te táj cbeszerézhetóaz Univerzum
nál Emóbet-krt. 18.

P. R. lézsaMcrf. 13. és B. K.- 
Efl*r. A Barátság repül Ősport - 
egyesület kiadásában CTeréz-krt. 
3.) megindult folyóirat cím e : 
Repülés.

Többeknek. Terra észettudomá- 
n y o a  én m ű s z a k i  k i s  le x ik o n t  
adunk ki az év *yégón ol yan tor
mába ti. amely ezen a téren pél* 
dát ritkító* lesz.

B. M. Szeged. Sajnos, már ki
irtunk ez évre egy nagy vakációi 
pályázatot, lássa lapunk n# óvf. 
11 . számát; Üdvözlet,
K. 0. Wfaíarászielep, Kérését 
kiadóhivatalunkhoz továbbítot
tuk. Bátorító sorait köszönjük.

B. P. Galflöposztfl. Egyetlen 
kérésem, hogy t i  a tudományos 

folyóirat ne ^politizáljon•. Úgy is
ernyőn politizálnák mindent ma. 
Hanem nevelje a magyar népei az 
>Igazi-ADemokrácia* útján a haza- 
szeretet, az . Isten m félelmében.. 
Mert erre ezerszer nagyobb szükség 
van, mint a napilapok vitáira 
amelynek semmi nevelői haszna 
nincs. A  magam tészérőligo&emi:. 
fogok szélesebb körben ismertetni 
a falu népével ezt ax igazán nép
nevelő folyóiratot.

Köszönjük munkánk Iránt ta
núsított bátorító érdeklődését és 

pároltunk további támogatásira. 
Kérését áttettük kiadóhivata

lunkhoz. örülünk, hogy szeréti 
az Ölet és Tudományt.

P. I. Váe. Pedagógiánál is lehetne 
foglalkozni, igen sok olvasói sze
rezne az Élei és Tudománynak.

Szakszerű pedagógiával számos 
folyóirat foglalkozik, az jSet és 
Tudomány büszke arra, hogy az

lódik a pedagógia Iránta lapunk 
szerkesztéséből egy kis meg
figyeléssel érdekes gyakorlatipél
dákat nyer.
. .Jenesó Mamit és Csaló János 
olvasónkat kérjük, írja m eg köze

lebbi elmét,mert kérdéseire levél
ben szeretnénk válaszolni.

F/ l .  Debrecen. Engedjék meg 
nekem is, hogy egypár sorban 
köszönetét mondjak e kis folyóirat 
megjelenésiért. Szerintem ax Élet 
is Tudomány minden titkát jel- 
járó í; közleményeit nemcsak, hogy 
megnyerték a debreceni közönségei, 
hanem valósággal elbűvölték, úgy 
annyira, hogy alig várjuk a lap 
megjelenését. Én ugyanis nem 
'csak, mint hü olvasója, hanem 
egyben terjesztője is vagyok lap
juknak. Ezek után a vásár Tókö
zön ség akaratát tolmácsolom akkor, 
amikor azt kérem, lehetőleg mentői 
bővebben Jelenfenek meg, hogy 
'így olcsóságuknál fogva mentol 
szélesebb rétegek kőié jusson el 
becses lapjuk a dolgozók közé.

Köszönet elisracvősoraiért.Hetl 
megjelenéssel válaszolunk á  deb
receni közönség kívánságára.

•<578 Ü

M a már egy éve annak, hogy megindult az a nemes
lelkű és szociális mozgalom, melyet a tudósok a munká* 
sokért és a munkások a tudományért indítottak.

Kezdetben azt hittük, hogy ez megmarad üres 
frázisnak és a tettek el fognak maradni. Nagyon csalód
tunk és dicséretére a mozgalomnak, a lehető legkelleme
sebben.. •

A z  elnyomatás éveiben kettészakított társadalmi osz
tály éppen osztályöntudata révén rájött arra, hogy nem 
egyedül van a világon s kell, hogy segítést és támogatást 
nyújtson az eddig távolálló embereknek.

A  gyakorlat és a kézzelfogható eredmények minden 
szónál szebben bizonyították be a mozgalom teljes sike
rét, mely kölcsönös megbecsülést és egymásrautaltságot 
hozott létre.

A z  események és a történetek sorozatához tartozik 
feleségem megsegítése is.

Feleségem tüdőgyulladást kapott, a háziorvos azon
nali kórházbaszállftá8t tanácsolt. Reggel korán elkezd
tem hajszolni telefonon és gyalog is, melyik kórházban 
van hely. Legtöbb helyen nemcsak, hogy hely nem 
volt, hanem már hetekre elő volt másik beteg legyezve. 
Délután fáradtan és aggodalmasan térek a gyárba a bár 
eszemben van a Munkások a Tudományért akció segítő 
készsége, mégis bizonytalanul veszem fe l a kapcsolatot a 
versenyirodán keresztül az I .  sz. belklinikával délután 
3 órakor. Azonnali és igenlő választ kapok : lehet a bete
get vinni. Szinte amerikai gyorsasággal, 5 órakor már 
a klinikán feküdt lázas *,elcségen>. Másnap is alig akar
tam elhinni, hogy mi emberek, ha segítségre van szük
ség, ilyen önzetlenül és hathatósan sietünk egymást 
támogatni. M inden hálánk és köszönetünk. a hivatá
suk magaslatán álló orvosoké, akiknek hivatásuk és lelki- 
ismereti kötelességük ilyen eklatánsán nyilvánult meg nem
csak az én esetemben, hanem mindanftyiunk bizton szá
míthatunk rájuk. Elismerésünket és köszönetünket tol
mácsoljuk mi, munkások, és bizton hisszük, hogy most 
már a kéz a kézben marad és a mozgalom teljesen el fogja 
mélyíteni a tudósok és munkások kapcsolatát.

Nagy Arisztid
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a MaroUhld pesti oldalának a leqnaggobb forgalom Idején 
Jelrobban lőtt egűik nyilául*

Pontosantíz éve annak, hogy 
a Margit-híd kiszélesítése befe
jezést nyert és a Főváros kö
zönsége kényelmesen tudta 
használni legfontosabb hidját. 
Senki sem sejtene akkor, hogy 
10 év múlva ismét Margilt- 
hidat építünk, hogy bűnös ke
zek munkája nyomán keserves 
áldozatokkal kell biztosítanunk 
ismét a Főváros legforgalma
sabb hídjának megalkotását.

A  régi Margit-híd 1872—

2876-ig épült. Nemzetközi 
tervpályázat után Gouin Ernő, 
francia mérnök pályadíjnyer
tes tervei alapján. VaBSzerkc- 
zctét is Franciaországból szál
lították. Arányai, alakjai, díszí
tései mind a korabeli francia 
hidak jellegzetes vonásait mu
latják. Építésének megindítá- 

lsu'xor a város északi périfériájón 
•feküdt és forgalma eleinte a
l.Aachídéhoz képest jelentéke
nyen kissebb volt. Megépítése 
után 8 évvel vezették át rajta 
a lóvasutat, majd 1894-ben a 
villamost és csakhamar át
vette forgalomban az összes 
fővárosi hidak között a vezető- 
szerepet.

A z  első világháború után a 
híd annyira túlzsúfolt lett, 
hogy az 1930-as évek elején 
e közlekedés a hídon már csőd
del fenyegetett. Ekkor hatá
rozták el a híd kiszélesítését 
és egyúttal megerősítését .is, 
mert a régi szerkezet a hatal
masan megnövekedett terhe
lést biztonsággal már nem 
bírta.

A z  1935-ben elkezdett mun
kák során a régi 11.06 ra széles 
kocsipályát X6.50 m-re széle
sítették ki déli irányban és az 
összes pilléreket is megtol- 
dották. A z  Ivek erősítése cél
jából pedig a támaszpontok
nál lévő lapokat csuklókkal 
cserélték ki, a nehéz kőburko
lat helyett pedig könnyű 
fakockaburkolatot építettek. 
Mindezt a forgalom legki
sebb zavarása nélkül sikerült 
végrehajtani. A  híd forgal
ma a kiszélesítés következ
tében még jobban megnőtt. 
X92J— 1935 . évek átlagában 
napi io*—12.000 járműről 

.1937— 1941- évek átlagában 
napi 16— 17.000 járműre.

D e  jön a kétkulacsos poli
tika és közeledett a szörnyű 
katasztrófa, melyről senki sem 
akarta elhinni, hogy Magyar- 
országot is sújtani fogja. A  
Margithld volt az első, amely 
áldozatául esett a rombolás
nak. 1944 okt. 26-án, d, u. 
%3-kor zsúfolt villamosok, 
kocsik tömege és a dolgozó
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emberek ezrei alatt repült le
vegőbe a híd pesti ága. Ek
kor tudhatta meg az ország 
minden lakosa, hogy a néme
tek nem fognak kegyelmezni 
egyetlen budapesti hídnak 
sem. Közel ezer gyanútlan 
ember pusztult a Dunába és 
csak az odasiető propellerek, 
mentőcsónakok akadályozták 
meg az ennél is sokszorosan 
nagyobb veszteséget. 1945 jan. 
30-án levegőbe röpült a cson
kán maradt budai ág is.

Miután először úgy látszott, 
hogy a Margit-híd pillérei nem 
sérültek meg komolyabban és 
ennek a hídnak a nyílásai vol
tak az összes budapesti hidak 
közül a legkisebbek ( 73 , 83, 
88 m), olyan tervek merültek 
fe l, hogy ezt a hidat kell elő
ször helyreállítani, éspedig a 
vashiányra való tekintettel, vas
betonból, állványozás nélkül 
megépíthető ú. n. „merev vas

betétes4 * t art örendszcrrcl. Ezen 
az alapon az újjáépítési mun
kák 1945 nyarán meg is indul
tak, de anyagbeszerzési, szer
vezési és pénzügyi nehézségek 
miatt igen lassan folytak.

A  pillérek sebei

A z időközben lefolytatott 
vizsgálatok azonban kiderí
tették, hogy a régi hídnak 
nemcsak a vasszerkezete zu
hant a mederbe, hanem az 
összes mederpillérei is eltör
tek és a pilléreket burkoló 
20— 30 mázsás kőtömbök he
lyükből kiugrottak

Ilyen pillérekre nehéz és ké
nyes vasbetoníveket építeni 
nem látszott célszerűnek. A 
termelés emelkedésével a vas- 
ellátási helyzet is enyhült. 
Ilyen körülmények között Geró 
Ernő  közlekedésügyi miniszter 
vezetésével 1946 novemberé

A MüryiOUd kiszélesítenének ínyrehujlásu

A Maryiihld pilléreinek megrongált alapja a"pillérekre épített 
ideiglenes gázhtddal és a ronesemeló állóan jattal

ben megtartott értekezlet egy
hangúlag úgy döntött, hogy a 
Margithíd ismét vasszerkezet - 
tei épüljön újjá a Ganz r. t. 
vasszerkezeti osztálya által ja
vasolt tervek szerint. A  fő
város vállalta, hogy az építke
zés meggyorsítása érdekében 
a költségek 50% -át fedezni 
fogja. Ilyen körülmények kö
zött Gerő miniszter ígérte, 
hogy az új hidat fé l szélessé
gében 1947 december végéig, 
teljes szélességében pedig 1948 
végéig a forgalomnak át fogja 
adni.

Tollatlan darúk 
a hid betegágya körül

A  munka azonnal megindult, 
a vasművek dolgozói 1947 ja
nuártól áprilisig kihengerel
ték Diósgyőrött és Ózdon a 
félszélességű hídhoz szükséges 
250 vágón súlyú vasanyagot, 
a vasszerkezet gyártása pedig 
februárban indult meg. A  nagy 
íveket a Mávag, Ganz és a 
győri Vagóngyár vasszerkezeti 
műhelyei, a pályatartókat pe
dig a Fodor, Márkus, Stieber, 
Haas és Somogyi, Bisseliches-

féle vasszerkezeti gyárak vál
lalták. Pontosan programm 
szerint, május végén, kimentek 
a helyszínre az első ívek vas- 
szerkezeti részei, ahol parti 
mintaállványon állítottak össze 
egy-egy félívet A  100 tonnás 
nagy daruk: Ady Endre és 
József Attila pedig egy-egy 
félívet egyszerre felemeltek 
és beúsztak vele a helyére 
Június 10-én történt az első 
ivek beemelése és azóta is 
megszakítás nélkül folyik a 
munka átlag 3 hetenként sike
rül egy-egy nyílás íveit beemel
nünk. Közben pedig folyik a 
v íz  3lact eltört pillérek kijaví
tása. Ezeket 8 méter magas 
vasbetonszckrényekkel, illetve 
vasszádfallal vették körül, hogy 
az így létesített kör fal és a 
megrepedt pillér ^özül a vizet

ki lehessen szivattyúzni és a 
falazat repedéseit, hézagait ki 
lehessen javítani. Nehéz és 
kényes munka ez, amelyet 
előre kiszámítani úgyszól
ván nem lehet. Pontos szá
mítások készülnek arra, hogy 
mikor melyik pillért, milyen 
mértékben lehet az ívek súlyá
val megterhelni. Ez a munka 
úgyszólván éjjel-nappal folyik, 
mert természetszerűleg meg 
keli, hogy előzze a vasszerkeze
tek elkészültét.

Ugyancsak egyidejűleg folyt 
a régi híd roncsainak kieme
lése is, ahol ugyancsak a too 
tonnás darúk vitték a főszere
pet. A  mai napig sikerült is 
a mederből a roncsokat teljes 
mértékben eltávolítanunk, ami 
nemcsak az új hid megépítése 
elől hárította el az egyik leg

főbb akadályt, hanem a jégtor
laszok keletkezésének is elejét 
vette. A  Margithíd miatt nincs 
már scir.ilycn árvízveszély !

A z új híd fele szélesebb lesz,
mint az egész Kossuth-hid

Az új híd külsőleg teljesen 
hasonló lesz a régihez, csu
pán az ívek és a pálya 
közötti keresztrácsozat hiány
zik belőle, ami könnyedebbé, 
egyszerűbbé és áttetszőbbé te
szi. Pályaszélessége még a ki
bővített Margithídénál is na
gyobb lesz, amennyiben 18 m 
széles kocsipályája 1.50 m-el, 
3.50 m széles gyalogjárói pe
dig 0.60—0.60 m-el lesznek a 
réginél szélesebbek. A  villa
mosvágányok itt is középen

Budapest IX, lónyayii. *1
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Az fii Murglthtd terw

Az Ady Umlrt-ftani ar eqyik lu/űtartó jeléi a helyére viszi

lesznek és 1947 végére. —  
amikoris a híd déli félszéles- 

! sége lesz a forgalomnak átadva, 
az erre kerülő egyik vágányon 
ingaforgalommal indul meg 

\ a villamosközlekedés a hídon. 
Egyébként a hídnak ez a fél 
pályaszélessége ( 3.5 +  9*° 
-f- 12.5 m ) is nagyobb lesz, 
mint a Kossuth-híd teljes szé
lessége : ( 2.25 - f 7 -° +  2.25 
=  n .  50)  kocsipályája kis
kockával, gyalogjárói pedig 
aszfalttal lesznek burkolva.

A  Margitszigetre vezető 
szárnyhidat a németek szintén 
fe l akarták robbantani, de a 
töltetek szerencsére gyengék 
voltak és Így ez a híd csak meg
rongálódott, de nem szakadt 
le. A  megrongált Ívtartókat 
még ebben az évben kijavít
juk és ideiglenes fapályával 
burkolva, már sz év végére 
lehetővé tesszük a szigetre 
való közlekedést.

A  gázhíd

M ég a télen lebontják a 
Gázművek a pillérekről a gáz- 
hidat és tavasszal a szárnyhíd 
pályáját is végleges jelleggel 
építhetjük át.

A  Margithídhoz összesen
5.000 tonna vasszerkezet,
10.000 m3 beton, 5.000 m3 
fa és 260 vágón kő szükséges. 
Költségei előreláthatólag 36—  
40 m illió forintot tesznek ki. 
A  munkák eddig olyan tempó
ban haladnak, hogy valószínű
leg sikerül a hidat néhány hét
tel korábban átadni a forga
lomnak. Nem  sokáig zöldül 
már a fű  a Margithld feljárói
nak kövei között, mert né
hány hónap múlva megindul 
ismét az élet az ország egyik 
fő  ütőerében a hídépítő mér
nökök és munkások céltudatos 
és lankadatlan munkája nyo-: 
mán.

Dr, Széchy Károly

.1 pillért. körülzáró vasbeton-szekrényei;



■v mim szazad harmincas 
eveiben forró légáramlat Járta 
át Európa országait. Merészen 
új gondolatok születtek, új in
tézmények alakultak, új világ- 
szemléletek hódítottak világ
szerte. Ez a forrongó légkör 
rányomta bélyegét az egyes 
szaktudományokra is : egy
másután olyan felfedezések lát
nak napvilágot, melyek nem
csak hogy mégváltoztatják az 
akkori tudományos világszem
léletet, hanem a haladás útját 
a következő évszázadra is meg
határozzák. így  van ez a ter
mészettanban, a vegytanban, 
az élettan és a mértan terén is. 
E cikkben a mértanban végbe
ment óriási —  valóban forra
dalmi — változással foglalko
zunk, mely az erdélyi szárma
zású Bolyai János nevéhez 
fűződik

Hogy megérthessük miről 
van szó, vessünk egy futó p il
lantást a mértani tudományok 
fejlődésére.

.1 mértan ifjúsága,
A mértan szülőhelye a tör

ténetírók szerint Egyiptom. 
Ez érthető is. Hiszen a Nílus 
áradásai szükségessé tették a 
föld felmérését. De a föld (ci
nt érése — görögül geometria —  
még nem tudomány. Tudo
mánnyá csak jóval később lett. 
Ekkor ugyanis felismerték, 
hogy továbbhaladni, a mértani 
idomok új, addig ismeretlen 
tulajdonságait megállapítani 
csupán a tapasztalat segítsé
gével nem lehet. Ehhez az em
beri gondolkodást is igénybe 
kell venni. Vagyis a gyakor
lati téren megállapított tétele
ket rendszerbe kell foglalni. 
A tudományok —  így a mértan 
tudományának kialakulásában

más szempont h« közre játszott. 
Az. hogy a fejlődő élet fönn a 
szükségessé tette a munkaerő
vel való nagyobb takarékos
ságot. Ennélfogva rákénysze
rült az ember, hogy a látszólag 
különböző dolgok közös nyit
ját kikutassa. Ezt a szerepet a 
tudományoknak kell betölteni. 
Merészlépés kellett ahhoz,hogy 
a külvilágtól elvonatkoztatva 
kezdjék vizsgálni a mértani 
alakzatokat.

A  görögök közül a mértan- 
nak a tudományos megalapo
zásában legnagyobb hatású 
Euklides volt. (Kr. előtt kb. 
300 évvel). Legfőbb mun
kája a mértant tárgyaló •Ele
mek* c. könyve. A  formának 
tökéletessége, tételeinek szép 
láncolata, bizonyításainak v i
lágossága és szigorúsága teszik 
érthetővé gyors elterjedését és 
óriási tekintélyét még évezre
dek után is. Nagy munkájának 
lényege az, hogy a mértan tu
dományát néhány egyszerű 
alapigazságból építi fel. Alap
igazságnak nevezzük az ön
magában is érthető világos ál
lítást. A zt. amit az emberi ész 
azonnal átlát és bizonyítását 
nem is kívánja. Euklides sze
rint a mértan ilyen alapigaz
ságai (posztulátumai);

1. K ét ponton át mindig 
húzható egyenes.

2. A z  egyenes mimikát irány
ban határtalanul meghosszab
bítható.

3. A  sík bármelyik pontja 
körül akármilyen sugárral kör 
rajzolható.

4. A  derékszögek mind egyen
lők egymással. .

5. Minden egyeneshez, kívül 
fekvő pontból csakis egy pár
huzam o s h ú zható, va gy i s oly an, 
írieiy az eredeti egyenest nem 
metszi.

A Aires ötödik pánt.
Ez utóbbi tétele volt Bolyai 

vizsgálatainak kiindulópontja. 
Ugyanis ez abban különbözik 
az első négytől, hogy nem lát
ható be a szemléletből azonnal, 
nem olyan világos és termé
szetes. Hiszen igazságáról még 
kísérlettel sem tudunk meg
győződni, mert ha az e egye
nessel párhuzamos / egyenest 
csak egy nagyon keveset elfor
gatjuk, nem biztos, hogy az 
igy létrejött g egyenes az ere
deti e egyenest metszeni fogja, 
(lásd 1 . ábra) Ugyanis, ha az 
elforgatás szöge nagyon kicsi, 
még nem volt ember, aki 
akkora rajzlapot és vonalzókat 
csinált volna, hogy ennek 
igazságát kipróbálhatta volna.

Éppen ezért 2000 éven át azt 
hitték, hogy ez a tétel (posztu- 
Iátum) az első négyből követ
keztetéssel bebizonyítható. A 
legkiválóbb kutatók próbálták 
ezt bizonyítani, deminden pró
bálkozás meddő maradt. Hogy 
micsoda munka folyt Euklides 
eme tétele körül, mutatja az, 
hogy Kacstner göttingai tanár 
1763-ban már 7000munkát so
rol fel, mely ezzel a kérdéssel 
foglalkozik.

Az elpattanó egyenesek.

A z a férfi, akinek tekintete 
áthatolt a kétezeréves homá
lyon és elő mert állani merész 
gondolataival: Bolyai János 
volt. Felfedezése 1832-ben lá
tott napvilágot a latinul meg
írt * Appendix* című munkájó
jában. Ú j . in ér tant alkotott. 
Ahogy sajátmaga írj a : •Semmi
ből új világot teremtettem.* 
Lényeges gondolata az, hogy 
az 5. tétel az első négyből nem 
is bizonyítható. így  tehát ép
pen úgy lehet címek ellenkező
jé t is állítani. Valóban olyan 
rendszert épít ki, melyben az 
5. tételt azzal helyettesíti, hogy
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minden egyeneshez külső pont
ból számtalan, az eredeti egye
nest nem metsző egyenest húz
hatunk. A P  pontból húzott 
merőleges talppontja legyen 
A. Forgassuk a PH  egyenest a 
P  körül, akkor ennek az e egye
nessel való B, C, D . . . met
széspontja mind távolabb ke
rül A-tól. Bolyai feltevése sze
rint az egyenes egyszer csak 
elér egy p helyzetet, mikor már 
•elpattan* az e egyenestől, 
vagyis mikor már nem metszi 
többé az e egyenest. A forga
tást két irányba lehet végezni, 
így  két elpattanási egyenest 
kapunk (az ábrán p és pf elapt- 
tanási egyenesek). Minden p 
és p ' felett lévő egyenes már 
olyan, hogy nem metszi e-t. 
p-nek AP-vel bezárt u szögét 
elpattanási szögnek hívjuk (az 
euklidesi mértanban a p az 
egyetlen «-t nem metsző egye
nes és ott u =  90°). (lásd 2. 
Ábra)

Ebben az új mértani rend
szerben sokminden másképpen 
van, mint a régiben. Például 
a régi mértanban egy kör suga
rát minden határon túl nö
velve, az egy egyenesbe megy 
át, a Bolyai mértanában ez az 
eljárás egy görhe vonalra (•vég
telen sugarú kör<-re) vezet, 
(lásd 3. ábra)

Vagypedig ha egy egyenes 
egyik oldalára egyenlő d hosz- 
szúságú merőlegeseket eme
lünk, úgy ezen egyenesdarabok 
végpontjai az euklidesi mértan
ban egy egyenesen fekszenek. 
Nem ez a helyzet Bolyainál: 
be lehet bizonyítani, hogy ezen 
d hosszúságú merőlegesek vég
pontjai egy görbe vonalon fek
szenek (hiperciklus). Ez első 
hallásra meglepő. A  számítá
sok szerint azonban ha d kicsi* 
úgy c görbe görbültsége olyan 
kicsi, hogy méréssel meg sem 
különböztethető az egyenestől. 
Az eltérés csak akkor válik 
észrevehetővé, ha a d nagyon 
nagy. (lásd 4. ábra)
Hány fok von egy háromszögben?

Nagyon érdekes az a tétel, 
mely szerint a Bolyai mértaná
ban a háromszögek szögeinek 
összege kisebb, mint 180°; (is
meretes, hogy a régi mértan
ban egy háromszög szögeinek 
összege pontosan 1.80°). (lásd 
5. ábra)

Tudjuk azt, hogy a régi 
euklidesi mértanban végtelen 
sok hasonló háromszög van: 
ezekben amegfeleló szögek egy
mással egyenlők, de az oldalak

nem. A  Bolyai mértanában ez
zel szemben két háromszög 
szögeinek egyenlőségéből kö
vetkezik a megfelelő oldalak 
egyenlősége. Tehát ebben az 
új mértani rendszerben ha
sonló háromszögek nincsenek 
(csak egybevágóak t).

Bolyai leglényegesebb fel
fedezése talán abban áll, hogy 
számszerűen ki tudja számí
tani az elpattanási szög nagy
ságát. Számításaiból kiderül, 
hogy ez a szög az X P  távolság
tól függ, éspedig ha a P  kicsi, 
úgy az u szög nagyon keveset 
különbözik 90°-tól, ha ellenben 
nagyon nagy, úgy u már érez
hető módon tér el a derékszög
től. Ugyanez áll a háromszög 
szögeinek összegéről: ha kicsi 
háromszögről van szó, úgy a 
szögek összege nagyon keveset 
tér el l 80°-tól, esetleg olyan 
keveset, hogy mérőműszereink
kel az eltérést nem is tudjuk ki
mutatni.

A i ú f világosság vakít.
Éppen, mert ebben a mér

tanban sok minden a megszo
kottól eltérő, az új mértant a 
matematikusok nehezen értet
ték meg és tételei csak lassan 
mentek át a köztudatba. A ne
velés és megszokás m iatt hosz- 
szú ideig nem tudtak szaba
dulni az Euklides-féle térkép
zettől. Sokáig csak az Eukíi- 
des-félemértant tartották egye
dül lehetségesnek és érvényes
nek. Ezt a nézetet megváltoz
tatta Beltrami nevű olasz 
(1835— 1900) tudós. Bebizo
nyította, hogy vannak olyan
felületek, melyekben a legrövi
debbvonalak geometriája meg
egyezik a Bolyai-félcgeometriá- 
val. Ez azt mutatja, hogy a 
Bolyai-félc geometriában, ép
pen* úgy nincsen ellentmondás, 
mintáz Eudlidesében. Továbbá 
hogy ez éppen úgy lehetséges 
mértan, mint a régi, megszo
kott euklidesi.

Melyik mértan jó  földünkön?
E felfedezés kapcsán felme

rült a kérdés, hogy vájjon a 
földön és általában a valóságos 
világban melyik mértan való
sult meg? A  régi euklidesi vagy 
u Bolyai-féle. Ha csak egyet
len egy háromszöget találunk, 
melyben a szögek összege ki
sebb, mint 180°, úgy ebből kö
vetkezik, hogy a Bolyai-mér
tannal van dolgunk. Viszont, 
hogy a 180°-tól való. eltérést 
szabatosan ki lehessen mii-



tatni. a fentiek szerint nagyon 
nagy Háromszög szögeinek Ösz- 
szegét kell megmérni. A  számí
tások szerint a földön nem le
het olyan távoli pontokat ta
lálni, hogy azok elég nagy há
romszöget adjanak. Ezért ki
szemeltek három igen távoli 
csillagot és ezek által alkotott 
háromszög szögösszegét mér
ték. Kiderült azonban, hogy 
nem rendekezünk olyan pon- 
tosszögm érőműszerekkel,hogy 
el lehessen dönteni a kitűzött 
kérdést. A feleletet e század 
elején a viszonylagosság elmé
leten alapuló természettani 
vizsgálatok adták meg.

Mielőtt erre kitérnénk, meg 
kell jegyezni, hogy Bolyaival 
egyidŐben, de tőle teljesen füg
getlenül hasonló felfedezéshez 
jutott az orosz Lobacsevszki, 
kazáni tanár. Felfedezését 
1829-ben tette közzé orosz 
nyelven. Ezért is szokták a 
tudományos Irodalomban ezt 
a mértani rendszert mint Bo- 
lyai-Lobacsevski-féle mértant 
idézni.

Egy harmadik mértan.

Bolyai gondolatain elindulva, 
a nagy matematikus, Riemann 
1864-ből való dolgozatában 
más alapigazságokból indul ki 
és megint más mértani rend- 
tzert állít fel. Erről is bebizo
nyították, hogy ez is lehetsé
ges, ellentmondástól mentes 
mértan. így  tehát három egyen
lően jogosult mértan van : a 
régi Euklides-féle, a Bolyai- és 
a Riemann-féle. Ez utóbbiak 
úgy tekinthetők, mint az Euk- 
lides-íéle mértan általánossá- 
sai. Igaz bár, hogv a Bolyai és 
Riemann az eukíidesi mértan 
alaptételeit tagadják, mégis ki
derült, hogy az utóbbiak az 
előbbit mint határesetet tartal
mazzák (bizonyos mennyiségek 
változtatása mellett),

Bolyai gondolatai rendkívül 
termékenyek és a mai mennyi
ségtan nagyon sok ága az ő 
gondolatainak talajában gyö
kerezik. Vizsgálatai az újabb 
fizikának —  habár csak köz
vetve is, de fontos segédeszközt 
szolgáltattak. így  munkássága 
nagyban hozzájárult a mai ter
mészettudományos felfogás ki
alakulásához.

Fenyő István dr.
műegy.k.tau.

* wf i ,  • ••

G AD O ZÓ
©VÉNYEK

A  növények között vannak olyanok, amelyek szelíd, 
békés növényi természetüket felcserélik ragadozó élet
móddal. Látszólag megmaradnak szelíd növényeknek s 
ezen álköntössel szedik rá a mit sem sejtő állatokat. De 
mihelyt megvan a préda, álköntösüket levetve, eredeti 
vadságukban mutatják meg természetüket.Ne gondoljuk, 
hogy ezt a bestiális életmódot csak pár kivételes növény 
űzi. Mintegy 456 a hivatásos húsevő növények száma s 
e számhoz még hozzájárul az alkalomadtán húsevő és más 
célból rovarfogó növények száma (ezek nem emészte
nek). Tekintsük át ezen különös életmódot folytató növé
nyek főbb képviselőit.

Az élő légyfogó

A  portugál parasztok légyfogónak használják a 
Drosophyllumot, m in i m i az enyvespapirost. A z  általunk 

annyira megcsodált állandóan kék nyugati földközitengeri 
ég alatt, száraz, köves, sziklás termőhelyen tenyészik. Az 
örökké kék égben az anyagias növény nem tud annyira 
gyönyörködni, mint mi, m ert ez neki azt jelenti, hogy 
egész nyáron szomjaznia kell a rekkenő melegben. De egy 
kis takarékoskodással mégcsak megoldja valahogy a v íz
kérdést. Ugyanis leveleit hosszú vékonyra fejleszti s ez
által csökkenti a páro
logtató felületét, ezért 
nem pazarlódik el feles
legesen semmi víz sem.
Ha csak ennyi volna a 
növénynek a problé
mája, baj se volna. De 
hogyan találjon táplálé
kot a száraz kövek kö- 
zott? A  természet itt is 
segít I Ott röpködnek a 
növény körül a rovarok.
Mily tápdús, finom cse
megék ezek. Csak a le
vélre kell csalni s meg 
kell fogni azokat s

Kerekleoelü harmat f i i ; 
egv sritaköiöl foy
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mindjárt biztosítva van a terített asztal. 
A  növénynek erre is van egy találmánya. 
Leveleit rózsaszínű, csillogó cseppekkel rakja 
meg, melyeket leveleinek nagyobb, gomba- 
alakú mirigyei választanak ki. A  rovar meg
pillantva ezeket, mézdús, hús cseppeknok 
nézi, melyben úgy véli, kitűnően oltja majd 
szomját és éhét. E lőre örülve a kitűnő lako
mának, vakon rárepül. De ekkor kiderül az 
álnokság. A  rászedett rovar hős csepp he
lyett ragadós, nyúlós enyvet talál, melybe 
beleragad. Hiába igyekszik menekülni, mert 
minden mozdulatával csak jobban beletapad 
s a vé lt lakoma helyett maga szolgál étekül. 
Már e nagy mirigyek váladéka is tartalmaz 
emésztőnedveket, de most működésbe lép
nek az eddig száraz, kis mirigyek. Ezek az 
igazi emésztők ! O ly eredményesen működ
nek, hogy a rovarnak csak emészthetetlen 
kitin váza maradmeg. A  megemésztett ned
veket ugyancsak a kis mirigyek szívják föl. 
A  levéllemezen maradó kitin vázat pedig a 
szél és eső —  a természet e két nagytakarí
tó ja —  távolítja el. íg y  biztosít magának 
sivár helyen is terített asztalt a találékony 
növény.

Hasonló berendezkedései vannak a Kár
pátok, Magyar-Középhegység és Dunántúl 
tőzeglápjain éíő kereklevclü harmat/ünek (Dro- 
sera rotundifolia). Rózsásan álló tőlevél ko
szorúja közül kiemelkedő fehér színű íűzéres 
virágzata bájos külsőt kölcsönöz neki, melyet 
még fokoz fakanálalakú levelein csillogó sok
sok harmatcsepp, ezektől kapta a növény 
nevét is. E zt a növénykét vájjon mi készteti 
ragadozó életmódra ? I t t  v íz volna bőven, sőt 
sajnos, túlsók is, azonban savanyú, levegőt 
nélkülöző talajába a növény nem tud mély 
gyökeret ereszteni s nem tudja eléggé értéke
síteni annak tápanyagait; tehát a terített 
asztal ellenére is éheznie, kellene. De szeren
csére kis állatok felkeresik hús harmatcscpp- 
jeit. Azonban ja j annak a rovarnak, póknak 
vagy százlábúnak, amelyik meg akarja ízlelni 
ezeket az ínyenc csemegének kinéző cseppe
ket, m ert torkosságára alaposan ráfizet. 
A  harmatcsepp ugyanis nem más, mint a 
levél üvegfejü gombostűhöz hasonló mirigy- 
szőreinek enyves, maró váladéka. Am int egy 
mirigyszőrt megérint az állat, rögtön oda- 
hajlik a többi is, sőt még a levéllemez is 
homorúvá válik s teljesen körülveszi a pré
dát. Ha túlnagy a zsákmány —  Francé 
Raoul szerint —  a többi levelek is >megsza- 
golják a pecsenyét, odahajlanak, mintha 
zsákmány után nyúlnának és egymást köl
csönösen segítik a hatalomba kerítés nehéz 
munkájában*. Mikor a mirígvszőrők pár nap 
múlva széthajolnak, nem találunk a rovarból 
mást, csak az emészthetetlen részeket. Ne 
higyjük, hogy a növény a dús lakoma után 
pihen. Nem 1 Falánkul új prédára les, álnokul 
csillogtatván harmat cseppesnek látszó leve
leit.

A  levéllem ez széle is bepöndörödik a Kár
pátok és Dunántúl lápos, nyirkos helyein 
élő mocsári húzókának vagy kövérkének (Pin- 
guicula vulgáris). Szép ibolyaszínü, kétajkú, 
sarkantyús virágai nem is sejtetik a növény 
gyilkos természetét. Berendezkedései az 
előbbihez hasonlónk.

A növény csapdája
Csapdát á llít fel a rovaroknak a Vénusz 

légycsapófa (Dionaea muscipula) amely 
Karolina mocsarai körül él. Torózsában álló 
leveleinek nyele lemezesen klszólesül, mely 
lemez ellenben rovarfogásra módosult. Két 
növényi módon készít táplálékot. A  levél- 
félköralakú féllemezc a főér mentén 60— 90ü 
szögben hajlik színével egymás felé. Mind
két bchajló levéltélen 3— 3 érzékeny sörte 
van. Jaj a levélre szálló rovarnak, ha ezeket 
megérinti! A  levél hirtelen (15— 30" alatt)' 
összecsap s a rovaT csapdába esik. A  levél* 
lemez szélein tüskék helyezkednek el, me
lyekkel úgy összekapcsolódik, m int az egy
másra csapódó tenyér egymásba kapcsolódó 
ujjai. E  szörnyű csapdából nincs menekvés, 
minél jobban kapálózik az áldozat, annál 
jobban szorulnak össze börtönének kegy etlen 
falai, úgyhogy az állatot szét is loccsantják. 
Aztán valóságos gyomorrá alakul át a levél. 
Megkezdődik benne az emésztés úgy, mint a 
mi gyomrunkban. Midőn 8— 10 nap múlva 
kinyílnak a kegyetlen börtön ajtói, —  azaz 
a levéllemez kiegyenesedik —  a rovarnak 
már csak kitin vázát találjuk meg. A  levél 
megemésztette és fölszívta az állat emészt
hető Tészeit. A szél és cső pedig a lakmározás- 
nak ez utolsó nyomait is eltünteti.

Hasonló berendezkedésekkel bír a Dráva 
és Száva, Brassó és Háromszék mocsaraiban 
élő Aldrovanda oesiculoscit azonban ez nem 
rovarokra, hanem vízben élő apró rákocs- 
kákra vadászik.

A növényvilág keselyűi
Parányi kis varsácskálval halászik a haza 

állóvizekben igen gyakori közönséges rence 
vagy tömlő/ű (Utriculoria vulgáris). A  vízben 
alámérültén lebeg, csak sárga virágai emel
kednek a v íz  színe fölé. Gyökerei nincsenek, 
mert más táplálkozásra rendezkedett be. 
Hinárszeröen hasogatott levelein 8— 150 
borsszemnagyságú kis hólyagocska van. 
Ezek az Ő varsái, melyekkel apró kis rákokat, 
ázalékokat, férgeket fog. Oly kitünően mű
ködnek e varsák, hogy még fiatal halivadékot 
is meg tud vele fogni úgy, hogy rugalmas 
csapóajtaja fejüket vagy farkukat beszo
rítja . Ez a növény már nem elégszik meg a 
csalogatással s megragadással, hanem távo
labbról* magához szippantja a zsákmányt. 
Ugyanis a tömlő szája körül őrintés iránt 
érzékeny szőrök vannak, ha ezeket érinti a 
kis rákocska, az inger hatására a tömlő vizet 
szippant be, mely vízáramlás magával ra- 
gadja a kis állatot. Am int bent van az állat, 
börtönének csapóajtaja bezárul s hiába dön
geti azt, m ert ajtaja csak befelé nyílik. 
A  börtönajtók többé ki nem nyílnak s a meg
fogott állatocska benne éhen elpusztul. Aztán 
jönnek a baktériumok hullarabló seregei í 
felbontják testét. A  növény pedig fölszívja 
undorító, bűzös, szétfolyt testüket. Ezek a 
növényvilág keselyűi.

A z  ó-világ trópusain él a fán lakó kancsókc 
(Ncpenthes). A  fa lombozata közt élvén, 
arra lenne kárhoztatva, hogy a fa ágain meg
gyűlő kis talajból tengesse életét. Azonban 
növényünk nem hajlandó nyomorogni. Bár
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IcVélUüvelyét lemezzé szélesítve, táplá'ékot 
készíteni tud, mégis le vél nyel ével a fa rigaiba 
kapaszkodva, le vél lemezét kaucióvá for
málva, rovarfogásra rendezkedik be. E kan
csók 10— 15 cm hosszúságot és t-0 cm át- 
mérőt, sőt egyik Borneon- előforduló kan
csókán -10 cm-* is elérhet. Ezek, rovarokon 
kívül, hüllőket, sót apró nuularal öi 5? meg
fognál;. De hogyan lehet kanoséval rovart 
fogni? Ű gy,r/n í ahogy mi fogunk léte tűt bá
dogedénnyel kertjeinkben | Csak még elmé
sebben 1 Nem várhatja meg a növény', míg 
esetlegesen egy rovar belet év cd. Biztosra ke'.', 
mennie ! A  kancsó állandóan niytott fedelét 
es p. remét élénk színűre festi és mirigyszőrei
nek váladékával, mézzel vonja be. Az oda
csalogatott rovar a mézet élvezi, egyre bel
jebb halad s közben eléri az alatta lévő rend
kívül sikamlós övét. hol megcsúszik, bele 
esik a kancsóba. A kancsót '/.-óig emészt.6- 
nodves v íz tö lti ki. melyben megfullad és 
megemészt ódik. Tápanyagát aztán a n ö 
vény felszívja.

Észak-Amerika keleti részén éló rovarok 
veszedelme a Sarraccnia. mely tömlőivel oly 
sok rovart fog, hogy egyes ma<ia*ak állan
dóan Mkeresik, hogy megdézsmótjók rovar
fogó készülékéi.

Veszt élelmes odú
Nemcsak a levegőnek és víznek vannak 

meg az állatevő növényei, hanem a talaj
nak is. Férgek, rovarok, százlábúak pó
kok. farkonugrók, mcdycállatocskák, áza- 
lékrillalkrik csúsznak, ugrálnak, furakodnak 
a talaj barlangrendszerében. Ezekből bősé
ges zsákmányt e jt a oicsorgá (Lathraca 
squamniarin). Mogyoró, bükk és gyertyáno
sokban kora tavasszal látható halványpiros, 
fürtös virágzata. Kis száraeskája alig emel
kedik a talaj szintje fölé. Zöld levelet rajta 
hiába keresünk. Ezeknek hiányábólmár sejt
hetjük, hogy növényünk nem > megszokott 
növényi módon táplálkozik. Vá ■ bán ! Hosz- 
szúra ‘ nyúló földalatti szárával«. mogyoró-, 
bükk- és gyertyánfákat támadja meg alatto
mosan a föld aiatt. Beléjük kirakodik és táp
anyagaikat szívja el. Élősködik rajtuk ! De 
úgy látszik, ennyivel nem elégszik meg, ha
nem még állatpccsenyére is vadászik. Föld 
alatt tekergőző szárút pikk elv levelek borít
ják. Ezeknek hegye visszatérem kedve kis 
odurendszert alkot, mely csábítónak látszik 
a talaj nyüzsgő kis társaságának. Belépve az 
odurendszer labirintusába, eltéved s többé 
nincs mentség. Polipkarok nyúlnak utánuk, 
megragadják Őket. s kiszívják testüket.

Végigkísértük a húsevő növényeket táp
lálékszerzésük különös útján. Láttuk, mint 
lett a szelíd növényből ragadozó. Bár növéaví 
köntösüket nem hagyták teljesen oda, m*;* 
maradt részben álnok külszínük, másrészt 
pedig nagy részük növényi módra is táplál
kozik. A  környezet (kopár, ztiklás iaíaj 
vagy tőzeg, lápok és mocsarak} ellenséges 
magatartása a növényi élettől szokatlan útra. 
a ragadozók útjára kényszerítőt te ez»kct a 
növényeket. A  környezet befolyása a nö
vény világ kialakulásában még szem 1 éltetőbb, 
mint az állatvilágban és az embereknél.

Mikussay Sózsef tanár.

A f(ir* kapaszkodó kancsóka é* eou kancsó erősre tiaguUoa

A *W.q\j csapó* rouarfOQÓ levelei összecsapó fi ke rá jakkal



ZIKRÁZÓ 
REPÜLŐ
RONCSOK 
AZ ÉGEN

Elmondottuk a hulló csilla
gokról, hogy nagy részük me
teor-rajokba tartozik, amelyek 
a Nap körül keringenek. Ami
kor a Föld évi pályafutásában 
keresztezi egy ilyen gyűrű pá
lyáját, amint az augusztus hó
nap derekán a I.nurentius-raj 
pályájának átszelésekor tör
ténni szokott, valóságoscslllag- 
zóporesö szalad végig égbolto
zatunkon.

Már a múlt század derekán, 
az 1833 s rákövetkező évek 
föiséges tűzijátékai után nagy 
buzgalommal láttak hozzá a 
csillagászok annak a kérdésnek 
az eldöntéséhez, hogyan alakul
tak ki ezek a meteorgyűrűk? 
Azt a naiv hitet, amelyet a 18. 
század természetvlzsgálóí ter
jesztettek, hogy a hulló csilla
gok földi (tcrmesztrlkus) ere
detűek, vulkánok magasba- 
Iövelt parázssziporkái, hama
rosan feladták. A  múlt század 
elején azt a magyarázatot fo
gadták el, hogy a hulló csilla
gok kis égi testek, amelyek 
vagy csoportokba verődve,vagy 
magánosán, Naprendszerünk
ben szétszórva, kör vagy ellip
tikus pályán, a Föld sebességé
vel keringenek a Nap körül. 
Csakhamar azonban olyan pá- 
lyazavarok merültek fél. ame
lyeket ezz el az elmélettel meg
magyarázni nem tudtak.

•

RAJVAD ÁSZAT

Valóságos csillagászati de- 
lektfvmunka kezdődött tehát, 
amelyben a szakképzett csilla
gászok s a műkedvelő csillag
barátok egész serege vett részt.

I . A t  1894. auu. JO-i rsf/l<t{jlwlláx 
ra<iinns-térkéi>c. A  radjációsponl 
n PxTscns-rxIUaoképében ütni. 

2: A HnUey-üs1nkös feje 19 lu  
április kezdetéiül május ínyéin

3. A Biela-iístökös l S iti -bon UH 
részre srakadt



Mondottuk, hogy a csillag- 
hullás jelensége egy másodperc 
alatt zajlik le, a parányi testek 
a levegő ellenállása következ
tében már rövid futás után szét
puffannak. Világító pályájuk 
50— 60 km, m íg a tűzgolyó 
több mint 300 km-nyi utat fut 
be légkörünkben. Ezért rend
kívül nehéz pályájukat a csil
lagtérképre fö lj egyezni. De na
gyon bőséges rajok megfigye
lésekor meglehetős pontosság
gal lehet kisugárzási területü
ket (rndíánsukat) megállapí
tani. Ilyen raj azonban kevés 
van. Tehát a meteormegíigye- 
lések nagy anyagában keresni 
kezdtek olyan hullócsillagokat, 
amelyeknél a látható pálya 
meghosszabbítása több meteor 
számára közös metszőpontot 
adott. Ilyeneket szép számban 
találtak is, de ez még semmi 
biztosítékot nem nyújtott, hogy 
ezek a hulló csillagok tényleg 
egy rajhoz tartoztak. Vélet
lenül Is lehetett hasonló irá
nyuk. Éveken át kellett ugyan
abban az időpontban újabb 
hullócsillagokat kinyomozni, 
amelyek szintén ugyanarra .a 
radiációs területre irányultak. 
Előfordult, hogy ugyanazon
napon, vagy a rákövetkező
napokon tényleg találtak is 
ilyen csoportokat. Ez már vala
hogy megerősíti annak a lehető
ségét. hogy csillagrajt sikerült 
megállapítanak, de bizonyító 
ereje még az ilyen megerősítés
nek sincs. A  legszenvedélye
sebb raj vadász kétségkívül 
Denning angol asztronómus 
volt, aki a radiánsok számát 
több mint 3000-re becsüli, úgy
hogy szerinte az égbolt tele 
van szórva radiánsokkal. Ám 
már eleve valószínűtlen, hogy 
a Napot nem vehetik körül a 
ineteorgyürűk ezrei és újabban 
Iloffineisler kritikai vizsgálatai 
valószínűleg véglegesen kimu
latták. hogy a tényleges ra
diálisuk száma nem rúghat 
ezrekre, még csak százakra 
sem .

A METEOR GYŐR ŰR 
ERED ETE

Ebben a fáradságos, nehéz 
kutatómunkában mégis nagy 
erdmény volt. amikor néhány 
esetben teljes biztonsággal ki
mutatták n meteorgyűröket. 
A  mull század hatvanas évei
ben azután Giovannt Schiapa-
IJent> iny raUiánstérképr tiz nj- 
gömbnek nz Északi sark s a 20u 
közt önéről 27& radiálissal IK i
sugárzó pnnl(al)

re Ili és más kutatók nagyon 
gondos vizsgálatok után rá
jö ttek  arra, hogy a föltételezett 
meteorgyűrűk közül egyesek 
összeestek bizonyos üstökösök 
pályájával.

Schiaparelli számításait elő
ször az augusztusi rajra vonat
kozólag hajtotta végre és meg
állapította, hogy ennek a nagy 
meteorgyűrűnek a pályája a 
Tuttle 1862 I l i .  üstökös pályá
jának elemeivel esik össze. 
Ebből jutott arra a követ
keztetésre, hogy ez az üs
tökös már csupán egy óriás 
ősüstökös maradványa, amely
ből idők folyamán az augusz
tus 10-én jelentkező meteorraj 
képződött. Magának az üstö
kösnek keringési ideje körül
belül 132 év. Ha sűrű meteor
anyagból álló feje halad át 
a perihéliumon (napközeli ré
szen), üstökösként öt Ük sze
münkbe, m íg az uszályál alkotó 
sokkal lazább, gyűrűvé csava
rodott csóvája számunkra ak
kor is láthatatlan marad, ami
kor a Föld évről-évre augusz
tus 10-én áthalad rajta. Csu
pán a gyűrű egyes parányi 
részei parázslónak fel, amikor 
légkörünkbe jutnak. A  novem
beri rajra vonatkozólag Schia
parelli, Oppolzer. Peters és 
Leverriez számításai meggyő
zően mutatták ki, hogy a 
Tempel 1866 I. üstökös pálya
elemeivel esik Össze. Ennek 
az üstökösnek gyűrűvé való 
átalakulása azonban nem ha
ladt annyira előre, mint az 
augusztusi ra jn á l; 33V* év 
alatt, kerüli meg a Napot 
s mögötte a kis meteortes- 
tecskék hatalmas raja mint

nagyon széles 'éy Hgsázú*esóva 
húzódik, amelyen' á'.Föld há
rom egymásra következő évben 
november 13-án áthaladt, mint
hogy azonban a Jupiter és Sza
turnusz zavaró hatása miatt 
Földünk ezklőszerint elvesz
tette kapcsolatát a gyűrű leg
sűrűbb részével, az a páratlan 
ragyogósú tűzijáték, amelyben 
Humboldt az 1799. november 
11-ről 12-re virradó éjszakán 
Venezuelában gyönyörködött, 
megszűnt.

A  meteorgyürü tehát úgy
szólván áz Üstökösök or- 
szágűtjai, amelyen a pusztuló 
égi csavargó nagyon ritkásan 
megoszló anyaga meteorparó- 
nyokká sűrüáödik s amint 
a népmese testvérkéje fivé
rének az utat szétszórt csillogó 
kövekkel és papírszeletkékkel 
jelölte meg, a hullócsillagok 
Is ilyen útjelzői az üstökösök 
egykori útjának.

A  legszorgalmasabb kutató
munka ellenére is eddig csupán 
néhány meteorgyűrűt sikerült 
üstököspályákkal kapcsolatba 
hozni. így  hovatovább szabá
lyos hullócsillag-naptárt lehe
tett szerkeszteni.

Perzeidák aug. 12., Tuttle 
1862. IIT. —  Leonidák nov. 
közepe, Tempel 1866. I. —  
Andromedidák nov. végén, Bi- 
ela. —  Lyridák ápr. 22 körül, 
1861. 1 . —  Májusi Akvaridák 
május eleje, Halley. —  Júniusi 
Drakonidák június vége,Pons- 
Winnecke. —  Októberi Drako
nidák okt. 9., Giacobini—  
Zinner.

Az októberi Drakonidák leg- 
pazarabb tűzijátékában 1933 
október 10-éu gyönyörködtünk.



í Jellemző a nácizmus szolga- 
íelkűségére, hogy akadt »csil- 
lagász«, aki nem átallotta azt 
írni, hogy az ég az uralom 
átvételének dicsőítésére ren
dezte ezt a k iv ilág ítást!) E zt 
a fenséges látványt egy Üstökös 
időközi vissza térésének köszön- 
hetjltk. 6— 6 évig futja meg 
pályáját ez az üstökös ; két 
felfedezőjéről *G ia c o b in i—  
Zínner«-nek nevezték el. Már 
1926-ban égi tűzijátékkal üd
vözölt bennünket, de ez nagyon 
szerény vo lt. Ez az üstökös 
ugyanis pusztaiéban van és 
ü. n. meteorfelhőkre omlik 
szét pályáján. 1926-ban Föl
dünk az ‘üstökös pálya keresz
tezésénél csak egy kis felhőbe 
ju to tt, 1933-ban egy nagyobb 
felhőn robogott át. Portu
gáliában a babonás nép úgy 
megijedt, hogy azt hitték, 
itt a világ vége. Németország
ban 14.000 meteort számláltak 
meg ebben a tűzesőben, de 
egy maina-frankíurti csillagász 
több milUárdira becsülte szá
mukat s azt állította, hogy a 
Föld súlya ekkor 10 m illió 
kg-m&I gyarapodott volna.

Akkor hát várhatjuk-e az 
Idén az októberi ragyogó tűz
esőt? Ez előre nem mondható 
meg, m ert nem bizonyos, hogy 
a. gyűrű valamelyik sűrű cso- 
mósodású részét érintjük. A z
után' meg néha éppen olyan 
meglepően kimaradnak, m int 
am lly meglepően tűntek fel. 
Ennek oka a Tövld Időközökben 
visszatérő üstökösök állhatat- 
lanságában keresendő. Ez a 
nagyobb bolygók, főleg a Ju
piter vonzásának a következ
ménye. Ha az üstökös pályája 
megváltozik, a Földipályával 
való metszéspontja is meg
változik.

ÜSTÖKÖS SORS •
A hulló csillagok egyik cso

portja tehát szétroncsolt üstö
kösök anyagából keletkezik 
Naprendszerünkben. Mint va
lami felrobbant repülőgépből, 
mely most darabokban fekszik 
a földön, a széthullott üstö
kösből is csak törmelék marad. 
Különösen szemléltető volt az 
üstökösök sorsára a Blela meg
figyelése. A z  üstököst 1826-ban 
fedezte fél egy Biela nevű. 
osztrák tiszt. Minthogy 6 */» 
évnyi keringése alatt a Föld- 
pályát metszette és így egyszer 
a Földdel is Összeütközhetett 
volna, általános rémület várta 
1832-es visszatértét. A világ- 
katasztrófa persze elmaradt.

1845-ben csodálatos jelenséget 
figyeltek meg r a jta : villa
szerűén szétágazott, m ajd két 
részre szakadt külön fe jje l és 
csóvával. A z  Üstökös fiókát 
egy ideig világító csík, égi 
köldökzsinór kötötte össze any
jával. A  család aztán, csaknem 
párhuzamos pályán, 280.000 
km-ny! távolságban egymástól 
folytatta útját. 1852-ben újból 
megjelentek, de távolságuk 2.6 
millió km-re nőtt, fényük hal
ványodott. Azután végleg el
tűntek. Mikor Földünk 1872 
nov. 27-én metszette az üstö
kös régi pályáját, az Andro- 
meda csillagkép irányából pom
pás tűzijáték jelentkezett, s ez 
1885 nov, 27-én megismét
lődött, 1892-ben már november 
23-án megjelentek az Andro- 
medidák, mert az üstökös pá
lyájának a Föld pályájával 
való metszőpontja a Jupiter 
óriásbolygó zavaró hatására 
erősen eltolódott. A  Biela- 
üstökös búcsú-üdvözlete volt 
ez. A  Földpálya s az üstökös 
pályája annyira, eltolódott, 
hogy az Andromedidák többé 
nem Jelentkeztek.

A  híres Halley-üstökösre is 
ez a sors vár. K r. e. 240-tól 
kezdve 75 évenként látogatta 
meg Földünket s idősebb nem
zedékünk 1909 szeptemberében 
tanúja volt új látogatásának. 
Tízm illió km-nyi közelségbe 
került Földünkhöz, de a félel
mes várakozásnak nera felelt 
meg szegény. Elöregedett,közel 
van a felbomláshoz s nem 
valószínű, hogy 1985-ben való 
látoga tásán távcső nélkül meg
figyelhető lesz.

KO ZM IKU S KÖBBŐL 
H U LLÓ  C SILLAG O K

Ismerjük most már a csillag- 
rajokat,- amelyek gyűrűkben 
keringenek a Nap körül üstö
kösök egykori pályáin. Van 
azonban két olyan erősen haté
kony meteorraj Is, melyről 
biztosan tudjuk, hogy nem 
üstökösök roncsaiból való. Az 
egyik a Taurus-raj október
november havában, a másik a 
Skorpió-raj november havá
ban, ezt azonban csak kevéssé 
figyelhetjük meg az északi 
féltekén áramlási iránya miatt. 
E két raj csillagai már a 
Naprendszerünkön kívüli tér
ből látogatnak hozzánk.

Ott van azután a szabály- 
talanu I j  elentkező, raj okba nem 
csoportosítható s minden év
szakban felbukkanó hulló csil
logok milliárd ja . Honnan va

lók ezek? Valószínűleg abból 
a kozmikus felhőből hullanak 
alá, amelyen most Naprend
szerünk a Herkules csillagkép 
Irányában tett világűri vándor
ú já n  keresztülhatol. Különö
sen Hoffmcister figyelte évek 
szakadatlan kutató munkájá
ban ezeknek a szabálytalanul 
megoszló csillagoknak .útját 
és sebességét és arra az ered
ményre ju to tt, hogy az a 
kozmikus felhő, amelyen Nap
rendszerünk áthaladóban van, 
a Bika csillagképétől a mi 
vllágtéri utunkon keresztül a 
Skorpióig terjed. Ezek a koz
mikus eredetű hulló csillagok 
tehát ennek a felhőnek több
nyire ultramikroszkopikus kl- 
csinységú, legdurvább alkat
részei. A  hulló csillagok jelen
tékeny többsége a kozmikus 
felhőből záporoz alá s csak a 
kisebb rész kerül légkörünkbe 
az Üstökösök roncsaiból.

MESTERSÉGES
H U LLÓ C S ILLA G O K

Meg kell emlékeznünk azok' 
ról a kísérletekről, amelyeket 
Amerikában a svájci eredetű 
dr. F. Zwicky professzor veze
tésével folytatnak, (Lásd Élet 
és Tudomány I, évf. 2. szám : 
Utazás a Holdba.) A  világűr! 
repülés kísérleteinek sokirá
nyú tudományos célkitűzése 
van, egyik volna mestersége
sen előállított parányi lövedé
keknek nagy magasságban való 
kiröpítése. Minthogy ezeknek 
megfelelő kezdősebességet lehet 
adni, elméletileg a mesterséges 
csillagesö elképzelhető, a múlt 
év decemberében végrehajtott 
kísérlet azonban nem sikerült. 
Egyelőre be kell érnünk a 
természet által nyú jtott pom
pás égi tűzijátékok szemléle
tével és tanulmányozásával.

A  tudományos kutatás újab
ban a hulló csillagok és az élet 
összefüggését is behatóan ta
nulmányozza. A  hulló csillagok 
átalakuló energiája nagy mér
té iben  ionizálja a felső lég
rétegeket és ezért, amikor a 
Föld caillagrajba kerül, rádió
zavarok keletkeznek. Egy má
sik Ilyen hatást Myrbach kuta
tásai derítettek föl. A  Földnek 
különösen beható nedvesség! 
időszakait állapította meg ame
lyek mindig a novemberi csil
lagraj legbővebb Jelentkezése
kor, 33— 35 évenként jelent
keznek, A  kutatásnak it t  rend
kívül bő területe nyílik.

Vándor Zoltán
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Jókedv ésf bőség' napjai a szüreti napok. 
Apraja nagyja Örül az áldásnak, ami a 
szőlőtőkéken fakad. Ha van szőlő s lágy 
kenyér, elmúlik a búbánat, kedvre derűi az 
ember. A  magyar föld jószőlőtermő, jó  bort 
adó tulajdonságát már régen felismerték. 
A  római tapasztalat szerint is, különösen 
Dunántúl földje igen jó  borokat termett. 
Pannónia híres volt jó  borairól Ezért Probus 
római császár, egy egyszerű vincellér fia  
260— 282 között K r. t. még a mocsarakat is 
kiszárittatta Pannóniában és helyükre szőlőt 
ültetett, Akkor még nem tudták, hogy mi a jó  
szőlőtermés oka. M a azonban tudjuk, hogy 
a legjobb szőlőtermő helyek a vulkanikus 
hegyek mdlladékából keletkező agyagos, 
kötött talajok. Ilyenek a Badacsony, Somló 
s a többi Balaton környéki vulkanikus 
hegyek, a Pécs— Villányi 
szőlőhegyek. Ilyen a híres
tokaji hegy andezitből ____
keletkezett földje is, a 
Mátra alja, a miskolci 
és egri szőlőhegyek.

termelt ki a magyar v ,
föld. Tisztán magyar fy
fajtáknak mondhatjuk a
Balaton körül régebben I
termelt kéknyelűt, a ba- \
dacsoryi somszőlőt, a *
sdrfehép. a juhfarkát,

Oszt képek a Mátra 
vidékéről: az édes 
W esemeoe

Sitoyardl szúrd

a fehér Bálintot, fehér 
szőlőt, mely utóbbi kü
lönösen a Balaton mel
lékén igen elterjedt szőlő
fajta, az ezerjó, ősrégi 
magyar szőlőfajta a 
vadfeketc és a mézes
fehér, a bakator és a 
szlankamenka. Ellenben 
idegenek a fehér bajor, 
hárslevelű, fekete bajor, 
a Balkánról kerültek a 
kadarkák, kecskecsöcsü- 
ek, ökörszcmüek és a 
chasselik. Nyugati ere
detűek a francia mus
kotály, a burgundi, az 
olasz rszling, a spanyol 
oportó s az amerikai 
Izabella ( 1820-ban ke
rült először Európába). 

Ezek közül vidékenként válogat
tak és az egyes borfajtáknak a ki
válogatott szőlőfajok adták külön
leges zamatát.

A  szőlőhegy a munkás ma
gyar népnek második otthona, a 
pince legkedvesebb tanyája.? Pince
szer ezést nélkül sivár volna• az 
élet. Nemcsak a jöldműves nép, de

az iparos és bányász ember is arra törekszik, 
hogy egy kis szőlőt szerezzen magának, 
ahol öreg napjait nyugalomban töltheti. 
Jó példa rá Badacsony, ahol a fellendülő 
szénbányászattal a szőlőket is újra kezdték 
művelni a philoxcra pusztításai után.

A szőlő valósággal szent hely, ahol illet
lenséget elkövetni bűn. Ezt szigorúan til
tották ű régi szőlő ártikulusok, melyek 
büntetést róttak ki a szőlőben elkövetett 
paráznaságra. Szent Donátus és Orbán szob
rai sok helyen'őrködnek* a szőlők jó  erköl
csű fölött, de ezek távol tartják a viharokat 
és korai fagyokat is. Néhol még az ősi hit 
szerint a szőlő megrontása ellen lókoponyákat 
tűznek egy karóra.

A  szüret a munkás emberre lelki fe l- 
szabadulás is, amikor vidámság, szórakozás 
ju t osztályrészül az egyhangú munkanapok 
után. Maga a szőlőművelés kedvesebb munka, 
a pinceszer ez és is kellemes szórakozás, de a 
szüret mindenek felett való öröm.

Szigorú szabálya van a szüret idejében 
való kezdésének. A  Dunaszentgyörgyi Nemes 
Tandts és Communitds végzésének 1800-ik i 

jegyzőkönyvében olvashatjuk, hogy *aki a 
szüretet elkezdi a rendes szüretelés ideje előtt 
akár fehér, akár fekete szőlőben, büntetése 
legyen 4 forint.

A  szüreti mulatságokon sok régi bohó-

I.ukodutnii horos bütykös. Tiszufúrrd

Ságokat felelevenítenek. A bemázolt képű 
bohóc, a bolond, a töröknek, menyecskének 
öltözött legények éppen olyan elmaradhatatlan 
alakoskodói a szüreti, mint a farsangi mulat
ságoknak. Különös táncokat is járnak ilyen
kor egyes vidékeken. Váralján Tolna megyében 
a szőlőtaposó táncban pantornimikusan utá
nozzák a szölŐiiprást. Helyben járják fe l
váltott lábakkal sarkukra ugorva s végén 
a fé rfi balsarka körül forogva sebesen per
díti körbe párját.

A z  erdőbényei bognárlcgonyek, akik jelen
tős szentélyek a Hcgyalján, nemcsak a jó 
hordó készítésben remekelnek, de olyan táncot 
járnak, amit nia már csak ők tudnak. Régen 
a mádi szüreteken is járták. Abroncsokat 
vettek kezükbe és gyors futólépésekben körbe 
haladva énekelték :

Hej nem ér ez a legény,
Hej nem ér ez a legény 
Három piros vadalmát,
Három piros vadalmát!



A z abronccsal való körbehcladással a  
mesterségnek azt a részéi utánozzák, amely- 
ben a hordói körüljárva felverik rá az abron
csot. A  tánc közben az abroncsokat dt-dt- 
ugorj dk, majd felemelik magasba és ívesen 
ossz efonj dk középen. Végül szétmennek és 
helyet adnak a pohdrforgatónak. Egy ken
gyel alakra Összehajtott abroncs talpának 
közepére borral színig töltött poharat tesznek 
s az abroncsot a mutatóujj és középső ujjal 
a nóta ütemére sebesen forgatják körbe, 
de egy csepp bornak sém szabad kiömölni. 
Végül a pohárforgató kiissza a bort. ősrégi 
európai kardtáncok emléke él ebben a 
bogndnáncban, mely a • régi kardokat a 
mesterségnek megfelelően abroncsokkal helyi 
tesltettck.

A  szüret felbolygatja az egész szőlőtermő 
vidéket. M int a megzavart hangyák, 
nyüzsögnek a szíiretelők a tőkék között, 
hátukon puttonny al a puttonyosok, kezükben 
kis melsncckkel vagy kosarakkal a szedők.\ 
Egy-kcitörc lekerülnek a fürtök és viszik 'aj, 
gyűjtőkádakba, csöbrökbe. Régen hatalmas 
tiprókádakban lábbal taposták k i a szőlőt£ 
vagy helyenként a megszcmelt szőlőt be?}y 
tették zsákokba és úgy tiporták ki, nutfötr$ 
a saruba tették volna az összetört szőlőt, 
Ma csomoszlókkal% muszikolókkal, nagy bún] 
kós botokkal törik össze s azután betöltik 
a szőlőprésekbe, satukba. Bulgáriában k i sem *' 
préselik, hanem egy nagy kádban Összetörik 
s egy másik aláhelyezett kádba leszűrik, 
majd a törkölyt hozzá teszik és így erjesztik 
borrá a levet.

A  nagy présekéi, satukat olyan vidéken 
csinálhatták, ahol hatalmas tölgyfák ter
meitek. Dunántúlon, Erdélyben, a Felföldön: 
láthatunk ilyen hatalmas ü. n. medvepréseket, 
amelyeket Veszprémben orégős présnek ■ 
gerendás, gúzsos présnek neveznek, Somogy* ' 
bán szűrös satunak mondják, mert a présel 
fészek előtt egy szurü, medence van a 
préselt must részére.

A lig  különböznek ezek a prések a római 
pompéjibeli falfestményeken látható présektől.

A z  összetört és kipréselt szőlő közön meg 
sok mag és törköly van. Hogy ez át ne menjen, 
egyszerűen úgy oldják meg, hogy a kád köze
pére egy vesszőbal font hengert, borszűröt 
tesznek> ami visszatartja a szemeket és lopó 
tökből készüli merőkanálláf, a kapinyávaI 
merhetik ki a mustot. M a már a faedény eket 
kiszorítja lassanként ci cement felhasználása. 
Ezeket a cement edényeket könnyebben lehet 
tisztán tartani és tartósabbak is. A mustot 
ezután beörnik a hordókba s a vidán szüret 
után nyugodtan fo rr a bor.

A  jó  bor és a seprőből, törkölyből készi- 
lett pálinka a boroskorsóknak, az emberalakú 
boros Miskóknak, pálinkás butykosoknak ké
szítőit is megihlet te és ezeknek oldalara

Szüreti szekér \u(/uréftéti

tréfás rigmusokat írtak, amit nem lehetett 
letörölni s csak az edénnyel együtt pusztul
tak el. Ezek a versek a társas együttérzést 
bizonyítják. Sorra já r t a bütykös a jó  bará
tok között s a vers ivásra biztatott mindenkit :

Igyitnk k i angyala van 
A  bankónak nagy dögi van 
Valamennyi rongyos bankó 
■Mind a kacsmávosnak va ló!

A boros Miska díszes embcralakot utánzó 
művészi alkotás. Ezt nagy lakodalmakban 
az asztal közepére iették s úgy já r t sorra 
az asztal korul ülök kezében. Nemcsak a 
külseje volt gyönyörűség, de a tartalmúi is 
s a ívesen ürisgetiék.

Dr. Gonvev Sándor



Az évezredek titokzatos gonosztevőjét 
KOCH RÓ B ERT leplezte le 1882-ben, 
amikor egy fcstékoldatban fele jtett készít
ményben meglátta a tuberkulózis badlhis 
halványkékre színezett karcsú pálcikáját. 
A z  egész világot izgalomba hozta felfede
zésével és főleg avval a kijelentésével, 
hogy most már nem ismeretlen ellenségről 
hanem leküzdhető ártalomról van szó, 
amellyel a fertőző betegségek szabályai 
szerint könnyű lesz elbánni. A  jóslat azonban 
nem vált be, a bacillusok sok gondot és 
bajt okoztak. Kiderült, hogy meglapulnak 
a szervezetben, anélkül, hogy tüneteket 
okoznának* évtizedek múlva törhetnek ki 
börtönükből, de akkor sem árulják el 
magukat mindig. Almányi és nagyobb 
üregeket okoznak a tüdőben és a beteg nem 
tud róla, dolgozik tovább. Köhögését jelen
téktelennek tartja és ezért késik el a szeren
csétlen áldozatok több mint háromnegyed 
része a korai gyógykezeléstől.

Zavarosak voltak a viszonyok a fertőzéssel 
kapcsolatosan is :• gyermekre, csecsemőre 
már egyetlen találkozás a fertőző beteggel 
végzetes lehet, viszont a felnőttek —  orvo
sok, ápolónők, házastársak stb. —  év- 
tizedekig élhetnek fertőző környezetben 

*  anélkül, hogy betegek lennének. A  legutóbbi 
évtizedek felfedezései nagy fontosságúak 
voltak, kezd már tisztulni a probléma és 
megérthetünk sok olyan jelenséget, amiről 
azelőtt fogalmunk sem volt.

p*
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Kezdődik a dráma

A dráma avval kezdődik, hogy a bacjllus 
bejut a szervezetbe. Erről bőven gondos
kodik az a sok gondatlan beteg, aki szerte 
köhög és köpköd, mert parányi nyálcsep- 
pecskék kerülnek a levegőbe, avval együtt 
libegnek a bacillusok, amelyek a belélegzett 
levegővel könnyen bejutnak a tüdőbe. 
A  veszedelmes zóna kb. 2 méter, ez az a 
környezet, amelyen belül a köhögő ember 
fertőz, a tüsszentés még messzebb sodorja 
a kórokozót. A  tüdőbe kerülő bacillusok 
megtelepednek valamelyik kis hólvagocs- 
kájában (alveolus). Bátran tehetik, mert 
hiába erőlködik a szervezet, nem bír a bacil- 
Iussal, egyszerűen azért nem, mert páncélos 
lo va g : viaszburokkal védett, nem lehet 
hozzáférni, maga viszont a mozgósított 
falóse j tekét egvmá sután megm érgezl, tönkre
teszi. Seregestül pusztulnak a védők, körü
löttük izzadmány képződik, az megalvad, 
elsajtosodik. így  keletkezik az a parányi 
kis tüdőlob, ami kiindulópontja lehet 
a tüdővésznek. A z  elfolyősodó, bacillusokat 
dúsan tartalmazó váladék bejut a kisebb 
hörgőkbe, átfolyik s egyik területet a másik 
után betegiti meg. így  terjedne akadály
talanul, ha a szervezet nem tudna más
képpen védekezni ellene. De védekezik : 
amikor a bacillusok elleni támadás nem 

■sikerül, igyekszik a bajt elhatárolni, sánccal, 
gáttal veszi körül a beteg részt, s ha a tüdő 
egy része meg is betegszik, a vége leg
többször az, hogy mégis elhatárolja, be
falazza.

Mindebből a küzdelemből nem látunk 
semmit, az némán folyik le s legtöbbször 
csak évek múlva derül ki, amikor egy meszes 
fo lt, sötét nyirokcsomók árulják el a 
röntgenvizsgálatnál.

A csecsemőt minden más fertőző beteg
séggel szemben az anyai szervezet bőségesen 
ellátja védőanyagokkal, kivéve a tuber
kulózist, amellyel szemben ebben a korban 
fokozottan érzékeny. A  bacillusokat nem 
tuclja elsáncolni, a sejtek mérgezése, alvasz- 
tása akadálytalanul folyik, a Iéghólvagoc.s- 
kákat elönti a savó, abban a bacillusok

A tuberki'.lin reakció. I. Tuberkulózis bacillus 
levestenyészete. 2. Az ebből készített tuberkulin. 
J. A megkarcolt bőrre cseppentett tuberkulin lobot 
okoz olyanoknál, ahol gümös fertőzés volt. 4. Nem 
•>Icik elváltozást, ha az egyén még nem fertőzött.
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A iUdúursz fejlődése, i. .1: elsődleges góc: góc a tüdőben meyruiyyobbodoll nyirokcsomóval. 2. Az 
elsődleges góc el meszesedet!, u csúcsban szórás van. 3. Felhős, kulcscsont alatti beszűrődte. 4. .4 be
szűrődte szétesett, kauerna képződött, amelynek váladéka elkerüli a tüdő különböző részeibe 1 ott

újabb gócokat okozott.

.4 tüdögíirnókór különböző formai, a) Eyu lebenyre terjedő folyamat, kavernával. b) Galoppá tő tüdo- 
oész. c) Köles gürnőkór — mtlknris tbc. d) aránylag jóindulatú, évtizedek alatt kifejlődő rostos

folyamat, zsugorodással.

meg jobban clszaporodnak. A  mérgezett sej
tek elhalnak, kiesnek a szervezetből. így 
maradnak vissza azok a kisebb nagyobb 
lyukak a tüdőben, amelyek kaverna (barlang) 
néven ismeretesek. Erősen megduzzadnak 
a tüdőkapu (hilus) nyirokcsomói is, a kis 
borsónyi képletek tojásnyira is megnőnek, 
tartalmuk ciíolyósodik, felrágódik az az 
erős tok is, ami körülveszi. Ha egy vérér 
közelében van, s annak a falát is felmarja, 
'a sok milliárd bacillust tartalmazó geny 
a vérpályába jut, elárasztva a szerveket. 
Agyhártyalob, kölesgümőkor (mlliaris) a 
következménye. Minden szerv tele van 
hintve kölesnyi kis göbcsékkel, minden 
göbcsében ott vannak a bacillusok, szapo
rodnak, nőnek s a kis szervezet merőben 
védtelen áldozat.

De betörhet a geny egy hörgőbe is, 
következménye a sajtos tüdőlób, ami rá
terjed egy tüdőlebényre, vagy akár a fél 
tüdőre is. Ha már nagyobb a gyermek és 
kevesebb a genyben a bacillus. úgy egy 
jobbindulatú tüdőlobszcrű betegséget okoz, 
ami azonban rendszerint meggyógyul.

Ekkor már a szervezet érzékeny a bacillus 
és a mérgekkel szemben, amint azt könnyen 
ki lehet mutatni. A  bacillusokat táptalajon 
lehet a test hőmérsékletén tenyészteni, 

* a tuberkulózis bacillus nagyon jó l nő az 
olyan levesen, amelyben glicerin is van, 
Az ilyen leves felületén vastag, penész
szerű réteget alkot, az végül lesüllyed a 
folyadék aljára. Ha ezt a tenyészetet 
gőzben elöljük, sűrű papírszűrőn átszűrjük 
és n tizedére besűrítjük, barnás, olajsűrű

folyadékot nyerünk : a Koch-féle tuber- 
kulínt. Ha a megkarcolt bőrre ebből rá- 
cseppentünk, vagy 1 :4000 hígításban a 
bőrbe fecskendezünk, úgy olyan egyéneknél, 
akik tuberkulózis bacíllussal még nem 
fertőzöttek, semmiféle következménye nem 
lesz, azoknál azonban, akik a fertőzésen 
már átestek, élénkpiros, lobos udvar kép
ződik. Ez a tuberkulin próba, így lehet 
könnyen elkülöníteni a fertőzötteket a 
még nem fertőzöttektől. A  próba tehát 
nem azt mutatja, hogy az illető beteg, 
kivéve a csecsemőkorban, amikor is a 
fertőzöttség együttjár a betegséggel.

iYfásodik felvonás

Ez a tüdővész első felvonása, hogy lesz-e 
folytatása vagy végzetes volt, tisztán attól 
függ, milyen korban történt a fertőzés és 
milyen mértékben. A  régebbi felfogás az 
volt, hogy hároméves korig minden fertőzés 
végzetes, ma már tudjuk, hogy elég nagy 
százaléka meggyógyul még ebben a korban 
is. A  4. és 12. év között a legnagyobb a 
gümősfertőzésscl szemben az ellenállás, ezért 
á legkisebb a halálozás. A nyirokcsomóknak 
még m in iig nagy jelentőségük van, kis- 
inennyiségű bacillusok bc-bctörnek a vér
edényekbe. megindul a második felvonás, 
a két tüdőcsúcsban képződnek apró kis 
gócok, szerencsére általában jóindulatúak. 
Eljutnak azonban a bacillusok szóródással 
más szervekbe is : szembe, agyra, mell
hártyára, ízületekbe, csontokba, vesébe. 
Még az a sajátosságuk is megvan, hogy a 
már járt utakat kedvelik.



A  tulajdonképpeni tüdő v isz —  a régiek 
tézise —  csak a 15 éves kor után, fejlődik 
ki, a most már túl érzékeny szervezetben. 
Azt hitték, hogy a csúcsban indul meg és 
húzódik egyenletesen lefelé. A  röntgen- 
vizsgálat —  ami nélkül helyes diagnózis 
el sem képzelhető, mert az a tüdőgyógyász 
szeme — sok zavaros fogalomban' rendet 
csinált. Eltűnt a csúcshurut, amit vala
mikor annyit emlegettek, mert azoknak 
egy része tüdőbajnak bizonyult, másik 
részéről meg kiderült, hogy a csúcsban semm i 
sincs. Azután jöttek  rá, hogy a legtöbbször 
a. kulcscsont magassága alatt felfedezhető 
kerek beszűrőd és, vagy felhős kis árnyék 
a tüdővész névjegye. Ezek panaszokat, 
tüneteket alig, vagy egyáltalán nem okoz
nak, néha influenzával tévesztik össze és 
tiszta szerencse ni ég, amikor véres köpet 
a figyelmeztető jel, mert avval a megijedt 
beteg siet az orvoshoz. Máskor vannak előz
mények, fogyás, ideges panaszok, kis hő- 
emelkedések, a beteg megváltozik, amit 
figyelmes hozzátartozók észre is vesznek. 
Van a tüdővésznek még egy fontos, kevéssé 
ismert sajátossága: fejlődésében hosszú
szüneteket tart. A  szünet lehet pár hét. 
hónap, év, Goethe esetében pl. 60 évi A  be- 
szúrődés sokszor visszamegy, elhatárolódik, 
de rendkívül könnyen szét is esik, tartalma 
kifolyik a hörgőn át, s visszamarad a ka- 
verna. Rendkívüli veszélye a kavernának 
abban rejlik, hogy mérhetetlen nagy szám
ban tenyésznek benne a bacillusok, amelyek 
most a hörgők nyitott útjain a tüdő bár
melyik részébe elkerülnek. így  fejlődik 
egyik góc a másik mellett, s egyik kaverna 
követi a másikat.

A  betegséget mindig valami olyasmi 
lobbantja fel, ami a szervezet ellenállását 
lecsökkenti. Am íg egyensúly van, nincs 
semmi baj, de túlerőitetés, elszegényedés, 
betegség, cukorbaj, házasság, anyaság, szop 
tatás, megváltozott életmód mind meg
indíthatják a végzetes folyamatot. A  férfiak 
könnyebben és tartósabban gyógyulnak, 
m int'a nők. -

A  városiak előnye és hátránya
Sok szó esik arról, hogy Magyarország 

mennyire vezet a tuberkulózis halandóság 
tekintetében, milyen mérhetetlen a pusztítás 
nálunk. Ennek is érdekes a magyarázata : 
a tüdővész bölcsője egy vo lt a társadalom 
megalakulásával. Mint idült fertőző beteg
ség hullámokban mutatkozott, nagy pusz
títással megindult és lassan lezajlott. Azon
ban éppen idült természete miatt egy-egv 
ilyen hullám 100— 150 évig tartott. EI- 
vonulóban egv bizonyos fokú védettséget

Felső kép:
Fiatal asszony jobb tüdejében körülírt gumós i>e 
tfartrőítÁs (lásd nyilakl) .4 betegnek légmellel aján

lunk, de. nem egyezik bele.

Alsó kép:
Közben terhes lett és szült: a jobb tüdőjét súlyos 
megbetegedése, számos kavernával (lásd nyilak!j 

MentheteJlen, rövidesen meghalt



Imgyoll vissza. A szociális ember hamarabb 
esett át, ellenállóbb lett, a forgalomból 
távoleső tömegek nem fertőződtek, de 
védettséget sem nyertek. Amikor a forga
lomba besodródtak —  iparosodás, keres
kedelem, közlekedés, városbaköltözés stb. 
át kellett esniük szintén a tüdóvészpuszti- 
tásain.

Mert két főformá.)a van a tüdővésznek : 
a pusztító, rosszindulatú, gyors lefolyású
pár hónap, két év alatt végez —  és a lassan 
haladó idült megbetegedés, amely évtize
dekig is elhúzódik. Ha város halálozását 
felbontjuk elemeire, akkor két csoportot 
kapunk : az egyik a régi városlakó, kis 
tuberkulózis halálozással és a bevándorol
ták, legalább négy akkorával. Az idők 
folyamán ez a különbség elenyészik, a be
vándoroltak is védettek lesznek, a halá
lozás 60— 80 tízezrelékről leszáll 8-rö, külö
nösen kedvező esetekben 3-ro 1 Mi még 
jóval a 10 fölött tartunk. A gümőkór hullá
mának leszállását sok kedvezőtlen körül
mény akadályozza; nálunk később indult 
meg, tehát, magasabban is tart, rossz élel
mezés, háborús szenvedések hátrányosan 
befolyásolják, ez az oka, hogy 35 évvel 
tolódott el a hullám. E z azt je len ti: ha nem 
lettek volna sanyarú körülmények és telje
sen magára hagyott társadalmi rétegek, 
úgy már 35 éve elértük volna azt a szintet, 
ahol ma tartunk. A pusztítás általános 
mértékére Jellemzőek a következő adatok : 
3.935/37-ben (Oroszországról és Albániáról 
nem rendelkezünk adatokkal Európában 
évenként 420.000-en haltak meg gümő- 
kórban, naponta. 1152 óránként 48 ! 
(I/E LT0 R E )

Van-e menekülés'/

Még két kérdésre kell felelnünk ; gyó
gyítható- e a tüdővész és hogyan lehet 
ellem.* védekezni?

A tüdői /.erkezetc. hajlamosítja a meg
betegedésre : ó ’-j.Vsl h-.Ui'i ;ő, hólyagos, sziva
csos s z e r k e z é t »'?• iüíóU  állandó moz
gásban van — 2 f óra alatt 26.00(1 kinvujtás. 
Arra már évezredek ott rájöttek, hogy a 
nyugalom és a íj lég í*/f erősítése használ

u legjobban. Hogy magát a tüdőt is lehel 
pihentetni, arra a zseniális olasz Für lati ni 
jö tt rá s ma is ez az alapja a lildŐvész 
gyógyításának. A pihentetés jelentősége 
azért volt meg, mert a légzöfelület bősé
gesen túl van méretezve, jó  részét ki lehel 
kapcsolni. A  tüdő nincs a mellkas falához 
nőve, a mellhártya lemezei esik egymásra 
feküsznek, közöttük légüres tér van s ez 
tartja a tüdőt a mellkasban kifeszltvé. 
Abban a pillanatban, amikor gázt vagy 
levegőt bocsátunk a mellhártyalcmezek 
közé, a tüdő rugalmasságánál fogva Össze
esik. Ilyenkor a beteg részek még jobban 
összesnek, zsugorodnak, mint az egész
ségesek, s most már csak arról kell gondos
kodni, hogy a felszívódó levegőt rendszeresén 
pótoljuk mindaddig, amíg a gümőkór meg
gyógyul. Ez a légmellkezelés -• pneumo- 
thorax, vagy ahogyan népiesen hívják ; 
tüdőtöltés. Hatása bámulatos, az elesett 
lázas beteg, még aznap láztalan lehet, 
tojásnyi kavernák hetek alatt elmúlnakí 
Kétoldalt is lehet tölteni; láttunk ökölnyi 
kavernát az egyik oldalon,diónyit a másikon, 
közben ikerszülés volt s a beteg 3 év alatt 
tökéletesen meggyógyult. A  friss folyamatok 
maradéktalanul felszívódhatnak, a régieknél 
csak aránylagos gyógyulás érhető el, mert 
ott már sok a heges, pusztult tüdő. Leg
nagyobb baj azonban, hogy a betegség 
hely éne1' megfelelően a mellhártya is meg
betegszik, összenő kisebb vagy nagyobb 
mértékben. Ha csak kis területeken van az 
Összenövés, úgy a töltés kapcsán azok 
szalagokká húzódnak ki és éppen a beteg 
részeket húzzák. Ezen még lehet segíteni; 
noteszceruza vastagságú finom látcsővel, 
amit a mellkasiakul átszűrt cső segítségével 
lehet bevezetni, minden ilyen összenövés 
felkutatható és villannyal izzított platina
kaccsal átégethető. Ezrek életét menti meg 
ez a beavatkozás, mert az összenövéseket 
nyomon kíséri az izzadmány, az meg tönkre
teszi a légmelleit, lerontja a beteget.

Segll-e. a késV

Ha azonban az összenövés végleg össze- 
tapasztotta a két mellhártyát, a légmell 
nem sikerülhet. B RÁU ER  gondolta ki,

n.ugv a csontos mellkas bcsz Ciki lésével, miav 
bordárészek kivágásával is lehet a beteg 
reszt pihentetni. Eljárása nagyon radikális 
és veszélyes volt. SAIJERBRUCH egy
szerűbb plasztikát ajánlott, s legveszély 
telenebb formája a svájci M AU R E R  ne,Véhez 
fűződik. Műtétre csak a inegnyugodoii 
íolyamat.ú, jó  erőben levő láztalan belek 
alkalmas, az nem lehel az utolsó mentség I 
Sok műtét van. újak születnek., régiek 
elmaradnak. A frenikotómia - rekcsz- 
bénítás,népiesen : tüdőüekapcsolás —  műtété 
sok bajt okozott, ma szerencsére már ritkán, 
csak jó l kiválasztott esetekben alkalmazzák

7 0  -Aű%-os gyógyulás

Az idejében fölfedezett betegek 70— 
meggyógyítható, minél későbben jön a segít
ség, annál eredménytelenebb. De ni ég 
súlyos betegeknél is észlelünk a csoda 
határán álló gyógyulást. Legnagyszerűbb 
volna, ha egyszerű gyógyszerrel lehetne a 
bacillusokat elpusztítani. Minden év meg
hozza a maga csodaszerét, és sok év kell. 
amíg kiderül, hogy nem ér semmit. í.etöul 
a réz. az arany, stb., most a streptomicin- 
ben bíznak a csodavárók. Annyi tény, 
hogy az egészen friss, kis kölesnyi gócos 
formáknál használ némely esetekben, de* 
hat hónapig kell adni, kb. 4000 dollár a 
gyógyszer költsége. A  kiterjedt tonnáknál, 
tüdő vésznél azonban inkább károkat okoz. 
Nem váltak be az ultraszeptűszerű készít- 
m ények sem. A  bőrtuberkulózisnál —  lupusz- 
nál van egy nagyszerű szer :• a T>, vitamin 
nagy adagja. A  remény mindenesetre meg 
van, hogy a fáradhatatlan kutatás elóbb- 
utóbb eredménnyel jár s ha nem is biztos, 
de hathatós gyógyszert fog találni.

A  védekezés 4 pillérre épü l: 1 . a fertőzés 
megakadályozása, 2. a betegség megelőzése, 
3, korai felismerése, 4, helyes gyógykezelése,

A fertőzés elleni védekezést mar. a szülés 
előtt meg kell indítani, folytatni kell a gyer
meknél és ki kell terjeszteni az ifjúságra, 
A csecsemő és az ifjúság környezetéből

3

i A légmell hutása;
1 . jobboldalt eyy le

benyre terjed/) friss fo
lyamat kavemával. 2. A 
légmell következtében a
Jüd6 és kavernu össze
esnek. *. A kaoema 
el Iónt.

2 1 .  Tökéletlen lég-
i j mell.a szálag kihúz

za a kavernát, ezért át~ 
szórna a másik oldalra. 
2. Átégetós után a ku* 
néma simán gyógyul.

3 P laszt ikai  műtét 
r eredménye: 7 borda 

részleges eltávolítása kö
vetkeztében a jobb mell
kasiéi felsőrészt beszű
kült, a kerek kauerna 
nieynyúlt, s rövidesen 
teljesen eltűnik.

ei kell távolítani mindazokat, akik fertőzők : 
gyermekgondozónök, rokonok, tanítók, taná
rok stb, A  betegség megelőzésének a módja 
a gyermek és az ifjúság szemmeltartása 
az egész vonalon. Végig kell kísérni az egyént 
az élet minden kritikus szakában. Okosan 
kell irányítani a munkát, idősebbek kimé- 
Iendők, gondoskodni kell az üdülésről, 
helyes sportról.

Ma már van egy nagyszerű eljárásunk, 
amit évtizedeken át hiába próbáltunk 
nálunk bevezetn i: a BCG oltás. Két kitűnő 
francia tudós CALM ETTE és U E R IN  
fedezte fel. Röviden összefoglalva az a 
lényege, hogy megfelelő tenyésztési eljárá
sokkal Jeszelfdítették a gümöbacillusokat. 
Ha a szervezetbe beoltjuk, nem okoz 
betegséget, de bizonyosfokú védelmet b iz 
tosít. A tapasztalat az, hogy a halálozást 
a felére csökkenti. Mi az oltás jótéteményé
ben a dánok önfeláldozó munkája révén 
részesülünk : tuberkulinnak kiválasztják az 
egész országban azokat, akik még nincsenek 
megfertőzve,ezeket beoltják az oltóanyaggal, 
s így biztosítanak védelmet a gümős fertő
zéssel szemben.

Hazánkban a gümőkór elleni védelmet a 
népjóléti minisztérium a legnagyobb créllyel 
folytatja, nagy akadálya szegénységünk, 
de minden lehető megtörténik, hogy a súlyos 
népbetegség gátak közé szoruljon.'

Prof. Kovát* F.
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Desztillációs tornyuk. 60 atmoszféra nyomás alatt 
kerülnek a t ólafmolekulák bontás tcracklng) alá

Figyelte már a benzint? Amellyel az orvos 
lemossa a karját mielőtt beleszúrja az 
injekciós tüt? Vagy amikor az autó benzin
tartályába a benzinkútnál átszivattyúzzák? 
Figyelte milyen könnyű és milyen könnyen 
folyik, milyen színtelen, kristálytiszta, 
mint a friss forrásvíz, nincs benne por, 
üledék, még a szaga sem kellemetlen.

Figyelte a petróleumot? A z t a halvány- 
sárga folyadékot, amint a lámpásban sárga, 
kormozó lánggal ég. És megfigyelte-e a 
kenőolajat, amellyel a varrógép finom 
csapágyait kenik, vagy amit a motorokban 
használnak, hogy könnyen, karcolásmente
sen csússzon a dugyattyú a hengerben. 
Figyelte-e a vastag gózhenger olajat, ame
lyet a cséplőgépek gőzlokomobil jajban hasz
nálnak fel ?

a föld mélyéből többszáz méter
nyi mélységből tör fel a fúrá
sok nyomán, piszkosan, szür
kés-zölden, vastagon, nehezen 
folyóan.

Hogyan lesz ebből a sötét, 
nehezen folyó (viszkózus) As- 

! ványolajból benzin, autók és 
repülőgépek nagyhatá sú motor
hajtó anyaga?

A  HÓ >KRAK*
Ha az ásványolajat egy 

edényben melegíteni kezdjük, 
akkor csakhamar észrevesszük 
azt, hogy az olaj forrásnak 
indul, gőzök távoznak el belőle. 
És, ha. gondoskodnak arról, 
hogy e gőzöket felfogjuk, le
hűtsük, akkor meglepetéssel 
fogjuk tapasztalni azt, hogy á 
lehűtött, cseppfolyósított, föl-

Ismeri-e a vazelint? Am elyet patikákban 
használnak, hogy gyógyszert 8 kenőcsöket 
csinálnak belőle. A  paraffint, amit padló
viaszban és gyertyában használnak. Mind
ezeket a termékeket, amelyek külsejükben 
alig hasonlítanak egymáshoz, az ásvány
olajból állítják elő, az ásványolajból, amely

fogott folyadék szép tiszta, színtelen, könnyű 
benzin fesz. Ha vizsgálódásaink során 
hőmérő segítségével megfigyeljük azt Is, 
hogy a forrásban lévő nyers olaj gőzeinek 
hőmérséklete milyen, vagyis megfigyeljük 
a nyersolaj forráspontjának változását, 
akkor azt tapasztaljuk, hogy állandóan 
emelkedik a hőmérő higanyszála. És ezért 
különböző forrpont határok között van 
módunkban a szedőedénybe a lehűtött 
cseppfolyósított ásványolajterméket fel
fogni. Az első párlatok negyven és száz fok 
között forrnak. Ezeket nevezik könnyű
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benzinnek, más néven gazolinnak. 100-tól 
200 fok között forr az a benzin, amit autó
motorokban használnak, 200— 275 fok között 
helyezkednek el a világítóolajnak, vagyis 
a petróleumnak forrponthatárai. Efölött 
egészen 350 fokig forr a gázolaj, vagyis 
dieselolaj, amelyet dieselmotorok hajtására 
szolgálnak. És, ami mindezek után vissza
marad azt nevezik pakurának vagy mazutt- 
nak s abból készül a könnyű és híg, finom 
műszerek kenésére szolgáló olajoktól egé
szen a legnehezebb, legvastagabb gőzhenger- 
olajig,legkülönbözőbb célokra szolgáló kenő
olajok nagy választéka.

L O M B I K B Ó L
A M A M M U T H  Ü Z E M E K B E

Persze azt a desztiNációt, amelyet mi 
a mi kísérleti edényünkben most képze
letben végig csináltunk, végig lehet csinálni 
a gyakorlatban is, s be kell vallanunk, 
hogy valamikor a múlt század második 
harmadában régen valóban így csinálták, 
így dolgozták fel az ásványolajat. Valahogy

S  csinálták mint hogyha kisüstön főztek 
iá pálinkát. A z t hisszük nem szorul 

különösebb bizonyításra az az állításunk, 
hogy azt a sok millió tonna ásványolajat, 
amelyet évente az ásványolajtermékek szá
zalékát a legkülönbözőbb kívánalmaknak 
megfelelően feldolgoznak, nem kisüstön 
főzik, hanem valami íolytonosabb, meg
szakítást nem igénylő feldolgozási módszert 
találtak ki rá. Valóban az ásványolajat 
írakcionáló tornyokban dolgozzák fel, vá
lasztják szét a felsorolt: különböző forr- 
ponthatárok között forró, különböző tulaj
donságú párlatokra: frakciókra. A nyers
olajat nagy szivattyú segítségévül egy 
csőkemencében melegítik fel, sok atmosz
féra nyomáson 450 fokra, folytonos áram
lás közben.

A kemencében, amelyet olajtüzeléssel 
fűtünk fel több százméter hosszúságú 
ide-oda húzódó csőkígyó van szabályosan 
elhelyezve. A hideg nyersolaj miközben 
végighalad többszázmétercs útján a forró 
kemencében valóban 400— 450 fokra meleg
szik fel. Körülbelül úgy áll a dolog, mint a 
háztartásokban használt gázautógejzirekben, 
gáztüzelésű vízmelegítőkben. Egyszerűbb és 
kényelmesebb a háztartásban az autó- 
gejzírből meleg vizet kivenni, mintsem 
fazékban forralgatni, az ásványolaj fel
dolgozó iparban is egyszerűbb és gyorsabb 
a nyersolajat csőkazánban melegíteni, mint 
nagy tartályokban, nagy fazekakban, ahogy 
régebben tették.

Mikor a 450 fokra felmelegített olaj 
a csőkazánból kilépett, írakcionáló to
ronyba jut, ott hirtelen fölforr : a benzin.

Felnő kép :
A  ét B különleges ásványi katalizátorok, magvas 
oagy sajtolt alakban. C és D mesterséges katali
zátorok (kovasav és timföld) gombóc- vagy kis

golyó-alakokban.

Alsó kép:
A három reakciókamara, hol a katalitikus bontás

(ckrak)  történik.

a petróleum és a gázolaj gyorsan elpárolog: 
gőzzé alakul; a pakura peaig forrón, folyé
konyan a torony alján gyűlik össze, ahonnan 
csakhamar elvezetik.

S É T A  A  T O R O N Y B A N
Nézzünk meg most közelebbről egy ilyen 

írakcionáló tornyot. Kívülről csak annyit 
látunk, hogy talán 20 vagy 25 méter magas 
és 70— 80 cm átmérőjű. Acélanyagból van 
és különböző helyeken be- és kivezető 
csövek fonják körül. Belül a torony emele
tekre van osztva. Az emeletek tulajdon
képen a torony teljes átmérőjét kitevő 
tálcák 30, 40, 50 emelet egységre. És ezek 
az emeletek átmenő csövek segítségével 
érintkeznek egymással, mégpedig úgy, hogy 
a torony alján keletkezett gőzök fölfelé 
haladnak a toronyban tálcáról-tálcára. Köz
ben- lehűlnek úgyhogy lassacskán csepp
folyósodnak a gőzök. Először: az alsóbb 
tálcákon a magasabb forrpóntú párlatok : 
a gázolaj frakciók fognak lehűlve csepp- 
folyósodnl és az egyes tálcákon összegyűlni. 
Feljebb a torony közepetáján a világitóolaj, 
a torony tetején pedig: a benzin.

Mi történik a tálcákon cseppfolyósodó 
folyadékkal? Amikor már annyi gyűlt belőle 
össze, hogy eléri a tálcának a peremét, 
akkor átcsordul a csőnyílásokon s az alatta 
lévő tálcára csurog. Vagyis a írakcionáló 
toronyban két irányú mozgás van. fölfelé 
haladnak fl gőzök, lefelé csurog a folyadék 
s a dolgot úgy intézik, hogy az egyes tálcá-
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kon fölfelé törekvő párlatok á{buborékol
janak a folyadékrétegen és így a gáz és a 
folyadék kölcsönösen kimossák egymást. 
b z  azt eredményezi, hogy végső fokon 
egy-egy tálcán állandóan azonos minőségű 
szűk forrpont.liatárok között forró párlat 
gyűlik össze és onnan azután elvezethető. 
Ennek megfelelően tehát a torony tetejéről 
benzint, az alsóbb tálcákról világítópetró
leumot, a torony alsó harmadában gázola
jat legalsó részén, mint már mondottuk 
pakurát vesznek el.

A  B E N Z IN ,
A M I  A  H A L A K N A K  S E M  K E L L E T T

Az ásványolajat 50--6G évvel ezelőtt 
azért dolgozták fel, hogy világító petró
leumot készítsenek belőle. Akkortájt a 
többi termékkel nem sokat tudtak kezdeni. 
A  gázolajat s a pakurát még csak eltüzelték 
valahogy, do a benzinnel végkép nem tudtak 
mit kezdeni a gyárosok, mert még folyóba 
se volt szabad önteni. Sok benzintől ugvanis 
megdöglöttek a halak. Ezért aztán inkább 
a petróleumba keverték, ami a legkülön
bözőbb helyeken számos és keserves robba
nást okozott. Aztán fordult a világ sora, 
kiderült, hogy a benzin igen jó l alkalmazható 
motorok hajtására, s megszülettek az első 
autók, később pedig a repülés elterjedésével 
hatalmasan megnőtt a világ benzinszükség
lete. Ekkor már nem tudtak annyi ásvány
olajat feldolgozni, amennyi a benzinszükség- 
letet fedezte volna, és immáron a petró
leummal és a gázolajjal nem tudtak mihez 
kezdeni. Ekkor rájöttek arra, hogy az 
ásványolajat nem csak úgy lehet feldolgozni, 
hogy a bennclévő alkatrészeket lehetőség
hez képest változás nélkül válasszuk szét, 
hanem úgy is, hogy megváltozzanak, még
pedig úgy változzanak meg, hogy a világító
olaj. és a gázolaj nagyobb molekulái kisebb : 
benzin molekuláihoz hasonló méretű kisebb 
molekulákká alakuljanak át. A  molekulák
nak ezt a széttördclését angol szóval rak- 
kolásnak nevezik. És ezt a krakkolást 
úgy hajtják végre, hogy a frakcionálást 
megelőzően az olajat 500 fokon s 15— 20 
atmoszféra, esetleg nagyobb nyomáson tart
ják, mert a nagyobb molekulák ilyen fizikai 
körülmények között ^zétbomlanák.

Ilyen módon elérhető vo lt az, hogy az 
ásványolajban eredetileg jelenlévő 20% 
benzin mennyiséget a petróleum és gázolaj 
rovásárá 40%-ig lehetett fokozni. De még 
itt sem volt megállás. Csakhamar rájöttek 
arra is, hogy ha a krakkoló szerkezetben 
még katalizátorokat is alkalmaznak (lásd : 
Bölcsek köve Élet és tud. I I .  évf. 14. sz.) 
akkor a benzinkihozatalt 80% fölé lehetett 
emelni. Sajnos Magyarországon az ásvány
olaj finomítók, amelyek csaknem évi 1  milíió 
tonna ásványolaj feldolgozására vannak 
berendezve, egy üzem kivételével a krak- 
kolást nem vezették be.

A JÓ LN E V E LT  B E N Z I N  N E M  KOPOG t

A krak-benzinek alkalmazásakor észre
vették, hogy ezek minőségileg is jobbak

nz egyszerű lepárlással előállított benzinek
nél. Ez abban állott, hogy a krakkbenzinek 
kopogásmen lesen hajtották a motorokat 
Es itt álljunk meg egy percre.

A  benzinmotorok dugattyúval ellátott 
hengereibe alkalmas porlasztószerkezeti a 
karburátor segítségével benzin és levegő- 
elegyet porlasztónak be. Ezután ezt a 
ronbbanó gázkeveréket összesűrítik a dugaty- 
tyúval: komprimálják. A  komprimált rob
banó gázclegyct pedig elektromos szikra 
segítségével felrobbantják. A gáz kiterjed, 
a dugattyút megnyomja, a dugattyú tenge
lyéről pedig meg lehet hajtani azután az 
autót, vagy repülőgépet. Ezután a dugattyú 
kiszorítja a gázkeveréket, a karburátor 
újabb gázelegyet porlaszt be, ezt kompri
málják, gyújtják és a motor játéka folyik 
tovább. A  motor hatása szempontjából 
fontos az, hogy a bcporlasztott gázelegyet 
minél nagyobb mértékben lehessen kom
primálni: eredeti térfogatának nyolcad, t i
zed részére is.

Minél nagyobb tejesítményú motorokat épí
tenek, annál nagyobb kompresszió viszonyt 
alkalmaznak. Csakhogy ennek akadálya van, 
akadálya pedig az üzemanyag. A  robbanó 
gázkeverék ugyanis a kopresszió során 
igen erősen felmelegszik, minél nagyobb 
arányban komprimáljuk, annál magasabb 
hőmérsékletre melegszik, és ha a hőmérsék
let emelkedése olyan nagy, hogy a gáz 
öngyulladáspontja fölé emelkedik,’ akkor a 
gázelegynck a robbanása önként bekövet
kezik, már az elektromos szikrával való 
gyújtás előtt is. Ekkor jelentkezik a motor
ban az a jelenség, amit a motorvezetők 
kopogásnak hívnak és ami nemcsak ron
gálja a motort, hanem teljesítőképességét 
is csökkenti. A  krakkóit benzinek sokkal 
nagyobb kompressziót tűrnek, mini az egy
szerű lepárlással készültek, ezért például
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repülőbenzinek készítésére ilyeneket alkal
maznak.

De van más mód is arra, hogy n benzinek 
kompressziótűrését megjavítsák, mégpedig 
adalékanyagok segítségével, ugyanis azt 
tapasztalták, hogy ha ólomtetrae.til nevű 
vegyületet néhány ezreiéknyi mennyiséget 
keverik a benzinhez, akkor annak a kotnp- 
pressziétűrése megjavul.

A Z  O K T Á N  M E G M U T A T J A  : 
M E N N Y I B E  T Ü R E L M E S  A B E N Z I N  ?

A kompressziótűrést természetesen mérni 
is lehet és a benzineknek ezt a tulajdonságát 
az oktán számmal jellemzik. Ugyanis azt 
tapasztalták, hogy a legjobb kompresszió- 
tűrő anyag az izooktán, a legrosszabb 
pcdi6 a heptán. A z  előbbinek az oktán
számú 100, az utóbbié 0. és a kettő keverésé
vel elő lehet állítani 0 és 100 között bár
milyen oktánszámú benzint. Egy tetszőleges 
benzin oktánszámút tehát úgy határozzák 
meg, hogy megvizsgálják egy szabványos 
motorban, hogy milyen feltételek mellett 
kezd el kopogni, és előállítanak heptánból 
és izooktánból olyan keveréket, amely azo
nos feltételek mellett kezd kopogni, s a 
szóbanforgó benzin oktánszámnt az adja megt 
hogy a vele azonos tulajdonságú keverékben 
hány százalék izooktán foglaltatik. Repülő
gépmotorokban 100 oktános benzint alkal
maznak.

Még adósok vagyunk annak magyaráza
tával, hogy miért emeli meg az ólorn- 
tctraetll a benzinek oktánszámút 10 — 20

fokkal és hogy miért nagy a krakkóit 
benzin oktánszáma.

A z  előbbinek a magyarázata pontosan 
még ma sem ismeretes, de valószínűnek 
látszik az a magyarázat, hogy az ólom- 
tetraetii katalizátor anyag. Legalább Is 
erre mutat az, hogy jelentéktelen kevés 
mennyisége hatalmas hatást hoz létre.

Az oktánszám természetesen összefüg
gésben van a benzinek kémiai szerkezetével. 
A zt tudjuk, hogy a benzin : szénhidrogén- 
vegyületek keveréke, vagyis a benzinben 
csakis olyan vegyül etek vannak, amelyek 
szén és hidrogén alkotórészből állanak. 
De egyáltalában nem közömbös az, hogy 
milyen szénhidrogén vegyületekből. A ki
sebb szénatom számú szénhidrogénekből álló 
benzin könnyebb, könnyebben párolog, 
könnyebben gyullad. De azonos szénatom
számú szénhidrogének is különböző tulaj- 
donságuak belső szerkezetük szerint. (4. 
ábra.) A z  itt felrajzol! nyolc-szénatomos 
vegyületek közül az első egyenes szénláncú, 
a második elágazó szcnláneú, a harmadik 
ciklikus: zárt szénláncú vegyület, és az a 
tapasztalat, hogy az elágazó szén láncú 
vegyületek, vagy a ciklikus vegyületek 
oktánszámú nagyobb.

És valóban a krakkolás során nemcsak 
az történik, hogy a szénhidrogén láncok 
rövidebbekre szakadoznak, hanem az is 
hogy normális szénláhcú szénhidrogének 
átalakulnak elágazó szénláncú, sőt ciklikus 
vegyületekké, ez pedig az oktánszám meg
növekedésével jár. Éppen ezért ma már 
nemcsak olyan katalizátorokul használ
nak, amelyek a krakkolódást segítik elő. 
hanem úgy vezetik a folyamatokat, hogy 
minél .nagyobb mértékben keletkezzenek 
katalitikus hatásra elágazó szénláncú és 
ciklikus vegyületek. Sőt lelj csen szinte
tikus úton ma már száznál nagyobb oktán
számú, elágazó szénláncú szénhidrogénekből 
álló benzineket is előállítanak.

Pedig a technika fejlődése nem áll meg 
és a jövő  nem a benzinmotorok további 
fejlődését hozza, hanem e kényes szerkezetek 
helyett a JET motoroknak, a hőlégsugár- 
motoroknak a fejlődését. (Lásd Élet és Tud. 
II. évf. 15, szám.) Ezek az üzemanyagra 
nem kényesek, jó  oda a petróleum is.

Éppen ezért lehet, hogy fölöslegesen (?) 
untatjuk az olvasót azzal, amit a benzin 
tulajdonságairól és gyártásáról elmondottunk



A  kép^k automata-szerszám
gépek sorozatát mutatják, me
lyek a repülőgép gvujtógyer- 
tyájának megmunkálását vég

zik a félgyártmánytól a kész 
munkadarabig, A műveleteket 

a gépek Önállóan végzik, a 

gyertya futószalagon megy 

egyik automatától a másikra. 

A gépsor tervezése és felállí
tása a Szovjetunióban történt.

7. kép. A z  első gépen történik a 

külső átmérő esztergályo- 

zása, a hatszög kopirozása, a 
belső menet vágása és a da

rabnak a nyersanyagul szol
gáló rúdból való levágása.

A FASZÉN 
HÁTRÁLTATJA 

AZ ALMA 
BEÉRÉSÉT
A  távoli vidé

kekre szállítandó 
vagy későbbi idő
ben fogyasztásra 
kerülő almát tar
tósító ládákba
csomagoljuk vagy
tároljuk. A lá
dákban az alma 
közé helyezzünk 
faszenet , egy hek
toliter almára 10 
deka faszenet 
számítva. A  kí
sérletek ugyanis 
azt mutatják, 
hogyha a csoma
golt alma 1 %-a 
már beérett, az 
ezekből kiáramló 
ethyl egy ne
gyedrésznyi idő
vel meggyorsítja 
a többi beérését. 
A faszén magába 
szívja ezt a gázt. 
késlelteti az érést. 
A faszén ezen
kívül még meg
gátolja azt is. 
hogy az alma á 
(teigne) betegség
nek essék áldo
zatul és elnyeli 
a rossz szagokat 
is.

■



.1 leninyrádi ,,'Sziter- 
illtio"-gépgyár új fél-
aulQimita elektromos 
marógépéi kipróbállak.

A darab a futószalagra hull 6. kép. Az utolsó m űvelet: a 

és továbbítódik. külső menet hengerelje.

2. kép. A második automata 
munkája kényes : az elektró

dák helyét kell kimunkálni, 
az előírt méretek igen pon

tos megtartása mellett.

kép. A harmadik gép végzi a 
munkadarab szappanos o l

dattal történő zsírtalanítú- 

sát. meleg vízben való öblí
téséi és megszárítja forró 

levegőben. .

4. kép. KHeitŐrző állványra k i

ről a munkadarab. Villamos 

érintkezők vizsgálják mi
re leit. Más-más színű íám- 
pácska kigyuNadósa jelzi, 

hogy a darab jó, vagy rossz 

ugyan, de javítható, vagy 

pedig •selcjU, azaz eldob
ható.

•5. kép. Kényes művelet követ
kezik : az elektródák befor- 
rusztása. A forrasztás üveg

búra alatt, vákuumban tör
ténik. A darab hevítését 

na gy frekvenciája áram vég z i.

7. kép. Az automata-sor képe.

S. kép. A  kérz gyártmány, a 
repülő gépmotor lelke : a 

gyújtógyertya.

(  Tér lm'ka Malai/tfózsí. Moszkva}



A K I  A V O N A T N A K  
SZÁRNYAKAT ADOTT...

i

A  magyar mérnökképzés cJsŐ hajtása Kandó Kálmán 
volt. Fényes tehetségének és a budapesti műegyetemen 
szerzett kitűnő tudásának köszönhette azt a külsőségekben 
és belső tartalomban, egyaránt jelentős és szép életet, 
amelyben része volt.

1869-ben született Budapesten. A  műegyetem elvég
zése utón már 25 éves korában a Ganz-gyár szolgálatába 
áll. A  Mechwart által létesített szerkesztési osztályon nyer 
elhelyezkedést. Egy év múlva már kinevezik ennek az 
egyik legfontosabb osztálynak az élére. Rá is szolgál erre 
a kitüntetésre. A lig  telik e l ismét egy év és Kandó Kál
mán bemutatja a gyár mérnökeinek első nagyobb szabású 
£alálmányát: a háromfázisú indukciós motort.

Hogy ez a szabadalom mit jelentett az elektrotech
nikában ? Csak azok mérhetik fe l igazán jelentőségét, 
akik tisztában vannak azzal, hogy az indukciónak Faraday 
által történt felfedezése milyen mértékben alakította át 
egész civilizációnk képét. A z  elektromos és mágneses 
indukció ugyanis lehetővé tette, hogy segítségével elek
tromos gépeket szerkesszünk. A z  ugyanis kiderült Faraday 
kísérleteiből, hogyha bármilyen módon is változtatjuk 
meg az erővonalak számát ott elektromos erőnek kell 
keletkeznie. Ha tehát úgy hozzuk létre az erővonalak szá
mában a változást, hogy közben az erővonalak sűrűsége ne 
változzék meg, ami ugyanazt jelenti, a tekercs helyzetét 
változtatjuk, eljutunk a váltakozó áramú gépek és a dina
mók elvéhez. Ha viszont az erővonalak sűrűségének meg
változtatásával hozunk létre erővonalszám-változást, 
akkor a transzformátor elvhez jutunk el. Rendkívül érdekes 
és figyelemreméltó, hogy a fenti elvek alapján az első 

elektromotort és dinamót magyar ember, Jedlik Ányos 
szerkeszti meg. Ugyancsak magyar emberek, a Ganz- 
gyár mérnöki kara állítja elő az első szószoros értelem
ben vett transzformátort is. Zippérnovszky, D éri és 
Bláthy egyaránt büszkeségei a magyar konstruktőr mér
nöknek és a Ganz-gyárnak. Most szinte az ő munkáju
kat folytatja Kandó Kálmán, aki az elektrotechnika fej
lesztésében újból az élen jár.

Kényelem vagy olcsóság?

Nem  Kandó gondolt először arra, hogy az elektro
motorokat közlekedési eszközként és vontatási célokra fe l is

ta meg az első elektromos von
tatót, bár találmányának jövő-, 
jét félreismerte. Kandó Kálmán 
viszont messzebbre lát. A  mér
nök hideg, elfogulatlan szemé
vel nézi a lehetőségeket és szá
mítások alapján állapítja meg, 
h ogy : „N em  a közönség foko
zódó kényelmi igénye, hanem 
a gazdasági és technikai elő
nyei biztosítják az elektromos 
mozdony elsőbbségét a gőz
mozdonyokkal szemben. “  FŐ: 
lég olyan helyen látja az elek
tromos vontatás lehetőségét, 
ahol a szén termelésében nagy
fokú hiány mutatkozik. Első 
sorban természetesen azokon 
a helyeken, ahol nagyméretű 
vízmüvek létesítésére kínálko
zik alkalom.

Elméleti elgondolásait vég
re is gyakorlatban kivitelezheti. 
1905-ben Westinghouse ame
rikai mérnök hívja meg válla
latához, hogy vezesse a felső
olaszországi vasutak villamosí
tását. Rendkívül nagy lendü
lettel kezdi meg munkáját, 
amely aztán 10 esztendeig tart. 
Addig, amíg Magyarország 
Olaszországgal háborúba nem 
lép. Ekkor otthagyja nagyjöve
delmű állását és visszatér hazá
jába.

Egymásután kerülnek ki 
keze alól a különböző elektro-
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mos mozdonyok. A mérnöki érzés és a tervezői kész
ség szinte már természete. Nem  kell már számításokat 
se végezni ahhoz, hogy helyesen tervezze meg a vontató
szerkezetet. Egy alkalommal amerikai és olasz mérnökök

• •

kérdezik egy új mozdony bemutatójánál, hogy végül is 
semmiféle ingadozást nem mutat semmiféle irányban? 
Kandó azt feleli, csak érzéssel csinálta az egészet. 
Semmiféle számítást nem végezett. A  mérnökök 
tovább kíváncsiskodtak. Megkérdik, vájjon az ilyen rugó
rezgések harmonikusait nem lehetne-e kiszámítani, hogy 
aztán megállapíthassák, vájjon Kandó „érzése*4 megfelel-e 
a műszaki képletek követelményeinek?

Kandó kis ujja

Kandó nem vállalkozik erre a feladatra. M int mondja: 
nincs annyi ideje, hogy pár napot ezekre a kísérletekre 
szánjon rá. A  telepen dolgozó két mérnökét ellenben 
utasítja: végezzék el a kísérleteket, számítsák ki ezeket 
a harmonikusokat, hasonlítsák Össze a gyakorlat adta 
eredményeket az elméleti követelményekkel és állapítsák 
meg végül, mekkora eltérés mutatkozik. Párnapos munka 
után a két mérnök jelenti, hogy az eltérés olyan csekély 

mértékű, hogy csak századszázalékkal fejezhető ki. Ez 
az egyszerű kis történet nyilvánvalóan igazolja, hogy 
ennek az elméletileg is kitűnően képzett elektrotechni
kusnak milyen finom gyakorlati érzéke volt a kérdések 
megoldása iránt. Szinte azt mondhatjuk róla, hogy az 
eszményi mérnök megtestesítője volt. A z  olasz Valtclina- 
vasút nemcsak Kandó nagyszerű találmányát dicséri, 
hanem a tervező elmén túl a mindennapi kérdésekkel 
tisztában lévő és a körülményekhez alkalmazkodó gya
korlati mérnök munkáját is.

Végre itthon

Midőn 1915-ben visszajön hazájába, a Ganz-gyár- 
ban talál ismét elhelyezkedést. Rövidesen az egész gyár 
vezetésével bízzák meg vezérigazgatói minőségben. Most 
is kísérletezésekkel kezdi meg munkáját. O j és nagyobb 
feladatokat tűz ki maga elé célul. A z  a célja, hogy olyan 
elektromos vontatási rendszert dolgozzon ki, amely fel 
tudja használni a világítási áram rendes periódusát is 
vontatási célokra. így  születik meg egyfázisú váltakozó 
áramú motorja. Ennek segítségével mozdonyokat szer
keszt. A  kísérletek jó eredményekkel biztatnak. Mindenki 
megelégedett, csak Kandó Kálmán néz újból tovább.

Megszületik az első próbamozdony, amely most 
már minden elképzelhető igényt kielégít. Úgynevezett 
fázisváltó rendszerrel dolgozik. 1923 október 31-én fut

végig az első ilyen rendsze
rű mozdony a villamosított 
alagi vonalon. Teljes a siker. 
Kandót most már nemcsak 
Közép-Európa ünnepli, hanem 
ráterelődik munkájára a tenge
rentúli államok: Anglia, Ame
rika figyelme is. Sorra jönnek 
a különböző megbízások. A  
tárgyalások egymást érik. A  
Ganz-gyár valósággal a világ 
műszaki központja lesz.

M a már lényegében túl
haladott álláspont az, amely 
Kandó idejében merész újítás
nak számított. Elévülhetetlen 
érdeme azonba© Kandónak az, 
hogy először mert alkalmazni 
nagyfeszültségű elektromos ára
mot nagy vasutak villamosítá
sára. E z a tény korszakalkotó 
jelentőségű. Feltalálójának pe
dig a technika történetében 
mindenkor előkelő helyet biz
tosít .

D r. Koczkds Gyula

Felső kép; Kandó első 600 voltos próbakocsija 1896-ban 
Alsó kép :  A VaUcltna vasút első 900 lóerős villamos mozdonya
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A Lockheed P  —  80 Shúoling Slar hőlégsugár- 
motoros vadászgép, a sebességi világrekord ú j

tulajdonosa.

Az Élet és Tudomány augusztus 1-i számá
ban írtunk azokról a problémákról, amelyek az 
egyre nagyobb sebességek elérését megnehezí
tik. Ez év június 19-én sikerült egy különle
ges amerikai géppel 1000 km/óra fölé emelni 
az abszolút sebességi rekordot.

A kísérlethez a Lockheed-gváv P— 80 
jelű egymotoros, hőlégsugárhajtású gépének egy 
válfaját választották. A  Shooting Star (hulló
csillag) rendes szolgálati gép. 960 km/öra a leg
nagyobb megengedhető repülési sebessége, mert 
e fölött kormányozhat atlanná válik. Ezért a 
szárnyon és törzsön egyaránt módosítani kel
lett., ha a gép sebességét tovább . kívánták 
fokozni. Megváltoztatták a Szárny, szelvé
nyét, keskenyebb profilt használtak r'/ és át
alakították a pilótaülés borítását .s. így ké
szült a P— 80 R (R  =: racer =  versenygép). 
A z  eredetileg beépített motor tolóerőtcljesft- 
ménye sem volt kielégítő, ezért egv új, nagy

ié! jesílméíiyú kísérleti motort építettek a gépbe. Ez az Allison 400 jelzésű gázturbina közel 
2100 kg tolóerőt ad le, amit azonban különleges módszerrel, víz és alkohol keverékének 
befecskendezésével Időlegesen 3200 kg-ra lehet növelni. 3200 kg tolóerő a rekord sebességénél 
kereken 11.600 tisztán hasznosított lóerő hajtóteljesítménynek felel meg! (Ez hat közön
séges vasúti mozdony együttes teljes(tményel)

A  rckordrcpülést megelőzőleg Igen fontos kísérleteket kellett végezni, hogv megállapít
hassák, melyik az a felső sebességi határ, amely fölött a gép repülése a kormánvozhatóság 
csökkenése miatt veszélyessé válik. A z  említett módosításokkal, valamint a hajtómű egyes 
részein végzet t változtatásokkal sikerült a gépnek ezt a felső kritikus határát 1000 km/óra 
fölé emelni, úgyhogy eddig a határig nem kell számolni a levegő összenyomhatóságábói 
eredő káros jelenségekkel.

A rekordrepülés színhelye a kaliforniai Muroc Laké száraz homoktó volt, amely jelenleg
a sebességi repülések kísérleti telepe.

A  repüléseket, a nemzetközi előírásoknak megfelelően, 3 km hosszú mérőalap felett 
hajtották végre, alkalmas műszerek, így elsősorban radar és kinoteodolltok ellenőrzésével.

A kísérletek nyomán összesen 8 értékelt repülést végeztek, négyet-négyet ellentétes 
irányban. A z  egyes oda-vissza repülések sobességi átlaga a következő v o lt : r. repülés

mányos kiértékelése szempontjából is igen jelentős volt az a körülmény, hogy a repülés során 
a gép pilótája állandó rádiótelefon-összeköttetésben állt a földi mérőállomásokkal és így 
mindenkor közölte a hajtóműre vonalkozó adatokat is, például a víz-alkohol befecskendezés 
megindítását.

Az új rekorddal elsőízben haladták túl hivatalosan az 1000 km/óra bűvös határt, amely
ről annakidején a francia nagy akadémia hivatalosan megállapította, hogy repülőgép által 
elérhetetlen, Blériot emlékére tűztek ki egy serleget annak a repülőnek, aki elsőnek éri el az 
1000 kilométeres sebességet. Már a rekordot eddig tartó Gloster Meteor is többször elért 
1000 km/ó fölötti, sebességei kísérleti repülései és rekordja során, de az átlagteljesítmény 
mégis ennél kisebbnek adódott. Most az új rekord hivatalosan 1000 km/óra fölé emeli az 
ember által eddig elért legnagyobb sebességet.

Érdekes megemlíteni, hogy aerodinamikai szempontból az új rekord még mindig kevésbbé 
értékes, mint a Meteor gép rekordja. A  Meteor sebességi csúcseredménye ugyanis az akkori 
légköri viszonyok között a hangsebesség 83 százalékának, tehát M  =  0.83 értékű Mach- 
szamnak felelt meg, m íg az új rekord csak M =  0.80, tehát a hangsebességnek csak 80%-a, 
Oku ennek, hogy Kaliforniában jóval magasabb a hőmérséklet és melegebb időben a hang- 
sebesség is nagyobb. S minthogy a kritikus felső sebességhatár a hangsebességtől függ és 
Mach-számban adható meg, nyilvánvaló, hogy a melegebb időben a géppel nagyobb sebesség 
repülhető ki, mint a hűvös angol időjárási viszonyok között. Ezért az angolok, akik a Meteor 
íelso sebességhatárát M — 0.85 értékben adják meg, számolnak azzal is, hogy átmennek 
amerikai földre, éppen az új rekord színhelyére valamelyik kísérleti gépükkel, az amerikai 
rekord megdöntésére.

A  repülés ezzel a nagyszerű rekorddal újabb tanúbizonyságát adta az utóbbi években 
elért szinte hihetetlen arányú fejlődésének. Nagy Ernő

ŐOS


