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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
FIGYELEM  ! Mullheti szó- ' 

műnk címlapján tévedésből II. 
évt. 18. szám szerepel II. évi. 
19. szám helyett. Előfizetőink 
szíveskedjenek u bekötésnél n 
könyvkötőt figyelmeztetni, hogy 
u lapszám keltét kisérje figye
lemmel. Kérjük összes olva
sóinkat, lapterjesztőinket, hogy 
velünk való levelezésükben a 
II. évfolyam 18. szóm Jelzésen 
felül a keltezést Is megadni 
szíveskedjenek, hogy ezzel az 
esetleges tévedéseket elkerül
jük.

A  Kiadóhivatal.

*
Juhász János, Kunhegyes. Az 

ö n  által fö ltett kérdés iránt már 
többen érdeklődtek és őzért szer
kesztői üzenetünk ez alkalommal 
Is több érdeklődőnek szól. —  Az 
Uranus bolygót 1781 m órc. 13-án 
fedezte fel a nagy Herschel V il
mos, hat év  m úlva ugyanő akadt 
rá az  Uranus két holdjára is. 
Tilania és Oberon nevet adta 
nekik. A  másik kettőt H . Lassel 
találta m eg 1851-ben. A r id  és 
Umbriel lett a nevük. —  A  Jupi
ternek m ár 12 hold ját ismerjük. 
A négy legnagyobbat (1©,Európa. 
Ganymedes. CaMsto) legelőször 
Galilei találta m eg nem sokkal a 
távcső fölfedezése után (1610 jan. 
7.) A z  óriös távcsövek m egépí
tése után egyre-másrn fedezték fel 
a kisebb Juplter-holdaknt. 1892 
szept. 9-6n Baxnard a Lick- 
obszervatórium 91 cm -es refrak- 
lorával fedezte fel az ötödiket 
s azóta m ár a tizenkettediknél 
tartunk. K ülön nevük nincs, 
római számokkal Jelzik őket (V —  
X II .)  —  A  Saturnusnak 10 holdja 
és azonkívül töredékholdakból 
álló gyűrűje van. E g y  tetszetős 
elm élet szerint a Saturnus egykor 
magához rántott egy nagy h o l
dat, am ely darabokra Tört és 
ebből alakult volna a pompás 
égi ékszer. —  A  Marsnak két 
holdja van,m igF öldünknek k öz 
tudomás szerint egy.

Többeknek. Sajnálattal közöl
jük, hogy kiadványaink után 
kedvezményt csak könyvkeres
kedőknek adhatunk. Mérnöki 
továbbképző Intézet.

K. K. Győr. üdvözlöm az Élet 
és Tudományt. Diák vagyok ét 
mondhatom, hogy számomra meg
felelőbb é: kedveltebb tudományos 
folyóiratra nem akadtam. Szeretném 
megkérni önöket arra, hogyha lehet, 
több elektrotechnikai, rádiót és 
kémiai cikket közöljenek, házitag 
végezhető kísérleteket.

Aug. 15-i számunkban közölt 
elektrolit ikus kísérletet ajánl
juk 3— 4 zseblömnaelem sorba- 
kapciolása szolgálhat áram
forrásul. rí.-.-.-.

F E L B O N T O T T U K  
lapunk nagy vakációt 
pályázatára beérkezeti

pdly amin eket
\

A bírálóbizottság fő
szerkesztőnk elnöklésé
vel összeült szeptem
ber 3-án az Élet és Tu
domány szerkesztősége 

helyiségeiben a/, asztalokon halomban csúcsosodó pálya
művek körűi. Megkezdődött a sokszáz pályamunka osz
tályozása, amit részben megnehezített az a körülmény, 
hogy egyesek különböző kérdésekre egy pályamunka 
keretében küldték be a dolgozataikat. Már az első osztá
lyozásnál meg lehetett állapítani, hogy a legnagyobb ér
deklődést főszerkesztőnk kérdései váltották ki. A  föld
rajzra vonatkozó kérdésünk szinten számos pályamunkát 
eredményezett. Sorban a harmadik helyen következik 
az állattani kérdésekre beérkezett dolgozatok tömege. 
Kaptunk olyan pályamüveket is, amelyek csak távoli, 
vonatkozásban állanak a pályázaton szereplő kérdésekkel 
s amelyek elbírálásáról a bizottság még nem döntött.

Már most meg lehel állapítani, hogy lapunk közön
sége szeretettel és komolyan foglalkozott vakációjában 
a műszaki és természettudományos gondolatokkal, s 
anélkül, hogy elébevágnánk a bírálóbizottság munká
iénak, beszámolhatunk arról, hogy a bizottság tagjai 
bizakodva távoztak az első ülésről azzal a benyomással, 
hogy az október 15-iki eredmény hirdet és- alkalmából 
mindegyikük jelentkezhet!k olyun munkával, amelynek 
szerzőjéről lapunk olvasói méi gyakran fognak hallani 
cs további működésük elé bizalomteljesen tekinthet az 
újjáépítésen fáradozó országunk közönsége. M. Z.

ANGOL MÉRNÖK.-ÉPÍTÉSZ SZAKSZÓTÁR.
A felszabadulás óla mind nagyobb mennyiségben ér

kező, külföldi nyelvű műszaki folyóiratok olvasása és 
tanulmányozása, egyre fokozódó mértékben teszi szük
ségessé cgv, az összes műszaki tudományokra kiterjedő, 
többnyelvű műszaki szótár szerkesztését.

E műszáki szótárnak mintegy előfut árjak ént jelent m eg 
jfj. Cscrépy István építészmérnöknek, a műegyetemen az 
angol műszakinyelv lektorának angol-magyar és magyar
án goi mérnök-építészi szakszótára, második kiadásban.

A szótár felöleli az építészet, városépítés, út-, híd- és 
vízépítés, anyagvizsgálat cs közigazgatás szavait és szak
kifejezéseit. Az első kiadás szógyűjteményét,mely hosszú 
évek gondos gyűjtési munkájának volt az eredménye, a 
szerző most az angolszász technik ai irodalom újabb szak- 
kifejezéseivel egészítette ki. A szógyűjtemény teljessége 
és a szakkifejezések gazdagsága mellett említést érdemel a 
szótár könnyed áttekinthetősége.

A szótár a Fővárosi Könyvkiadó kft. kiadásában jelent 
meg. I). L.

Felelős szerkesztő t M ariska Zo ltán . Felelős k ia d ó t Palkó Sándor. 
Képszerkesztő  :  Szántó  T ibo r. Szerkesztőség t Budapest, V I I . ,  Erzsé- 
bet-körút 7 . Szerkesztőség i ó rák  : Hétköznapokon, szom bat k ivéte
léve l 2 -4 - ig . Te le fo n t 2 2 4 -2 6 0 . K iad ó h iva ta l *. V I I . ,  Rákáczi-út 5 4 . 
T e le fo n : 223-Ó 25. Csekkszám la :  Budapest 4 2 3 6 i E lő fize tés V« évre  
7 .— forin t, 1/,évre  14.—  fo rin t. Egyes szám  6 0  f i l lé r . K éz ira to ka t nem 
őrzőnk mog. —  4 7 4 6 7 8 . A z  A tnenaeem  m élynyom ása, Budapest.

Felelős :  G o rszky  T ivad a r ig azg ató .
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A z Élei és Tudomány párisi tudósiiája jelenti: 
Piccard professzor közölte az újságírókkal, hogy 
szeptemberben leszáll az Atlanti-óceán egy meg
felelő helyén iOOO méteres mélységije > hogy a koz
mikus sugarakat tanulmányozza. Piccard ki
jelentette, hogy ha nem felejtett el semmit, álja 
sikerülni fog. -

fáradtsággal jár.. Hogy meg
csinálhasson egy kísérletet, 
amely egy vagy két óra hosz- 
szat tart, éveket töltött azzal, 
hogy léggömböt építsen és 
most újra évek óta azzal fog
lalkozik, hogy egy új készülé
ket szerkesszen, amely alkal
mas arra, hogy levigye öt és
műszereit 4000 méterre a ten-

* •ger színe alá.
Piccard nem az első lesz aki

leszáll a tenger mélyébe. A ma- 
láji gyöngyhalászok nagy lélek-

Az állatok nem szívesen 
hagy;ák el lakókörnyezetü
ket A vakond megvakul a 
fénytől, a hal megfullad a sok 
levegőtől, a madár a levegőben 
érzi biztonságban magát. És 
az em ber? Az embernek min
den kevés. Az ember meghó
dította a világot, legyőzte a 
tengert, meglovagolta a leve
gőt, megfúrta a földet és le
száll a tenger fenekére is. A 
nagy hódítók nevét feljegyezte 
a történelem, tetteiket is : az 
egyik fegyvert vitt magával, a 
másik pálinkát ; az egyik ara
nyat rabolt, a másik uránt ke
resett atombomba gyártására, 
volt aki vitorláshajón ment és 
még alig ismerte az iránytűt, 
volt aki tengeralattjáróra ka
pott és radarral irányították. 
És volt köztük egy, kéiség-

klvül a legnagyobb hódítók 
közül való, aki léggömbbel fel
szállt a sziratosztférába, hogy 
megmérje a kozmikus sugarak 
tulajdonságait a magasban is. 
Olyan magasba repült, mint 
előtte még senki és most elha
tározta, hogy leszáll a tenger 
mélyébe, olyan mélységbe mint 
előtte még senki és ott is meg
méri a kozmikus sugarak tulaj
donságait. Piccard professzor

%
nem sportember. Nem a ma
gasság vagy a mélység érdekli, 
nem is hódító, aki valami apró
ságot akar hazavinni, hogy
biztosítsa Öreg napjai nyugal
mát. Tudós, a tudósoknak 
abból a makacs és tiszteletre
méltó fajtájából, akik meg 
akarják ismerni a valóság egy 
részletét és tudomásulveszik, 
hogy ez bizonyos esetekben

zetet^véve buknak le a vízbe 
néhány méter mélyre és három 
négy percet is töltenek lent. A 
búvárok légmentesen záró ru
hában ereszkednek le a vízbe, 
vízalatti építkezéseket búvár
harang segítségével végeznek. 
Katonák tengeralattjáró hajó
kon bújtak a víz alá. 80— 100 
méternél mélyebbre nemigen 
jutottak, amikor William Beebe 
amerikai természetbúvár el
határozta 1927-ben, hogy a 
mélytengeri állatok tanulmá
nyozása céljából néhányszáz 
méter mélybe fog leereszkedni 
Az ugyancsak amerikai Barion 
segítségével megterveztek azt 
a készüléket, amellyel Verne 
Gyula álmát valóra váltották. 
Egy másfél méter átmérőjű, 
4 cm vastag falú acélgömböt 
készítettek, három vastag 
kvarcból készült ablakkal. Ezt 
a 2.250 kg-os acélgömböt



William Beebe acélgömbje, amellyel 923 méter mélységbe 
szállt le 1930-ban, hogy a mélytengeri állatok életét

tanulmányozza

hajóról engedték a viz alá 22 
milliméter átmérőjű acélhuzal 
segítségével és kábeleken ál 
kapták a bent ülők az elektro
mos áramot és telefonössze
köttetésben voltak a föntiekkel. 
Barton és Beebe az első méte
rek vörös és narancssárga fény
játéka után sárga, majd zöld 
fényben játszó rétegekbe értek, 
majd 200 méter után olyan zó
nába, ahol meghatározhatatlan. 
szavakkal leírhatatlan kék ra
gyogás uralkodott, amely aztán 
egyre sötétebbé és sötétebbé 
vált és a legtökéletesebb sötét
ségbe olvadt bele. 923 méter 
mélybe jutottak.

Piccard 4000 méter mélyre 
akar eljutni. Ilyen mélyre 
már nem lehet acélhuzalon 
leengedni a megfigyelő
gömböl, meri a huzal elsza
kadna. 4000 méter huzal súlya 
S tonnát tenne ki és Piccard 
nagyobb acélgömböt csinálta* 
tott, amely négyszer súlyosabb 
az amerikaiakénál. Világos te- 
há 1, hogy olyan tengeralatt
járót kell építeni, amely a kísé
rőhajótól függetlenül műkö
dik ! Mikor ez kiderült, Pic
card léghajózási tapasztalatai
hoz fordult és sztratoszféra 
léggömbje mintájára alkotta 
meg a tengeralattjáróját ! 
Sztratoszféra léggömjét egy
levegőnél könnyebb gázzal töl
tötte m eg: hidrogénnel. Ten
geralattjáróját pedig egy víz
nél könnyebb folyadékkal : 
benzinnel.

Co;yns professzor, Piccard munkatársa megvizsgálja azt 
az acélgömböt, amely tengeralattjárójuk utazófülkéje lesz. 
Már a képről is látható, hogy jóval nagyobb, mint Bonon 
és Beebe acélgömbje v o lt : átmérője 2 méter, a falvastag
sága 9 cm. Kell is ez a vastagság, mert hiszen 4000 méter 
mélységben 400 atm. nyomás uralkodik, vagyis az acél
gömb minden cm2-ére 400 kg súlyú vízoszlop nehezedik

Miniahogy a képen látható 
Piccard tengeralattjárója két 
részből áll: egy nagy tartályból, 
amely 27 tonna benzint (tehát 
csaknem 3 vagónt) tartalmaz,* 
és a 8 tonna súlyú acélgömbböl, 
amelyben a kutatók és műsze
reik vannak. Mivel a benzin faj-
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súlya 0.75—0.S0 lehet könnyen 
kiszámítható, hogy a 35 tonna 
súlyú tengeralattjáró nem fog 
elsüllyedni, ha a tenger színére 
bocsátják! Ezért az acélgömb 
alá még két tonna ballasztot 
helyeztek el, ami már elégséges 
ahhoz, hogy a tengeralattjárót a 
tenger mélyébe lehúzza. A 
ballaszt 200 kg-os vastömbök- 
bőláll, amelyeket elektromágnes 
fog és szükség szerint elektro-

^ 4

4 000 méterre 0 tenoerulatt 
>Kuksii képzeletében

WL r L,

K lw i • 1

9

'  4

A  nagy nyomás szükségessé teszi, hogy az acélköpeny 
teljesen egységes és ép legyen, repedés vagy b első feszültség 
nem lehet benne. Épen ezért külsejét teljesen simára 
csztergályozzák, nehogy az Öntéskor ottmaradt varratok

zavart okozzanak

Az acélköpenyt nagy elektromos kemencében hőkezelésnek 
vetik alá. Á hőkezelés következtében az acél teljesen 
egységes, homogén lesz és nem »fárad« vagyis szilárdsági 
tulajdonságait akkor is megtartja, ha hosszú ideig nagy 
nyomás alatt van, sőt ez a folyamat (amint várható is) 
többször megismétlődik. A  köpenyt króm, nikkel, molibdén 

, acélötvözetből készítették
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Piccard professzor a tengeralattjáró tervét
tanulmányozza

Az acélfüikc falát meg kell vizsgálni. Ellen
őrizni kell, nincsenek e benne hajszálrepe
dések. húzódások, buborékok, belső, feszült
ségek. Az ilyeii vizsgálatokat általában rönt- 
genezéssel szokták elvégezni. Ezúttal azon
ban az öntvény vastagsága miatt nem sikerült, 
úgy hogy az ^átvilágítást* rádium segítségével 
végezték cl A y sugarak ugyanis elég ke
mények és áthatolnak az iger, vastag acélon 
is- A2 acélfülke közepére tehát egy gramm 
rádiumot helyeztek, a külső falát pedig film
mel borították b^. Kellő ideig tartó expozí
ció után a filmeket előhívták, azonban sem- 
jhi zavarót nem találtak, az acél öntés töké

letes sikerült

litíí toíi és Weébe 
iacúlgombjey amo-.;.' 
ív el acélhuzalon eto/.v 
getitek 1c '92a DÚS* 

K‘r melyre• •» - . • V* • r * *  » . ■ '* *. *

.

‘ • ' .■ -  . -/..•/ .:••• .. . -.v

/ - / V  _ •• * * •%> • +
* . '*•*•> /«*«••> ►  / .‘ 1 

tt-v . . .
v : . • ■

^ ■ ( j c i a r d  tenger 
mialattJÁrúJi* 4000 m. 

mélye*tud lemenni 
:, Análló vezetéssel



mos irányítással lehet kioldani 
őket. Erre már a leszállás során 
is sor kerülhet, ha a tenger
alattjáró sülyedési sebességepcr- 
cenként 60 m. fölé emelkedne, 
így azután mintegy másfélórai 
utazás után eléri a tengeralatt
járó a kívánt 4000 méteres 
mélységet.

Amint a levegőben szél van 
bizonyos zónákban, akként a 
tenger vizében is vannak áram
lások. Éppenezérta tengeralatt
járó megfelelő propellerekkel 
van ellátva, amelyekkel szükség 
szerint kormányozhatják utasai.

A szükséges mérések elvég
zése a tengerfenéken 8— 10 órát 
vesz igénybe. Ezalatt az idő 
alatt is kapcsolatban vannak a 
kutatók a kísérőhajó személy
zetével. Rádiókapcsolatok nem 
lehetségesek, mert a víz már 
2— 300 méteres rétegben is 
elnyeli a rádióhullámokat, ezért 
ultrahangok segítségével (lásd P. 
Langerinról szóló cikkünket 
Élet és Tud.' II. évf. iá  szám) 
morse jeleket adhatnak és vehet
nek. A kisérőhajó ezenkívül 
radarral ellenőrzi a tengeralatt
járó útját és ha szükséges, 
követi is a tenger felszínén.

Piccard és Cosyns nehány 
nap múlva, ha csendes lesz a 
tenger, leszállnak 4.000 méter 
mélységbe a tenger színe alá és 
megmérik odalent a kozmikus 
sugarak tulajdonságait.

Benedek Pál, Pár is.

A tengeralattjáró benzintartá
lyát alumíniumból, illetőleg 
aluminiumötvözetbŐl készítet
ték. A tartálynak nem kell nagy 
nyomásokat kibírnia, mert hi
szen belül nem légköri nyomás 
van, mint az acélfülkében, ha
nem teljesen benzinnel van 
töltve, ami átveszi a külső nyo

mást

Tengeralatti f< ^Órákétól

Ebben a tartályban 
összesen 27 tonngu 

benzin^van

Propeller

Reflektor

Própeller

Reflektor 7

Megfigyelő
R ab ia k

Megfigyelő
ablak

Irányzó

Akkumulátorok

Ballaszt
szerkezet eltávolítható

Elektromágnes amely 
rádió Irányítással a hallasz 

tót (nehezék) kikapcsolja

A  T E N G E R A L A T T JÁ R Ó  S Z E R K E Z E T E



A levegő összetételét /  
ellenőrző készülék^/' élységmérő műszerek

OxigénpalackFris< levegő

Levegő kondicionáló
Ennivaló

lmfelvevő

1CCARD
műszerei

között

Akkumulátorok

j^"^M űanyágból készült 
■^A átlátszó megfigyelő ablak

Víztartály

Piccard tengeralattjárója: saját 
>í.lyánól fogva süllyed a vízbe. 
Az ■íicélveze! ék a tengeralattjáró 
függőleges helyzetét biztosítja

A ballaszt eltávolítása* után a 
tengeralattjáró a vÍ2 felhajtó

ereje következtében felszáll

A vízszintes irányban vaftf int**- 
gást a propellerek segítségével 

'■'•'érik el .

6 1 6



A  kenyér a legfontosabb nép
táplálék. Bár mindennap 

fogyasztjuk, mégsem unjuk 
meg, mert semleges „kenyér* r’ 
íze“  van. A történelem sok 
ínséges idejében leginkább a 
kenyér hiányzott a népnek, 
s ilyenkor a történetírók fej - 
legyzései szerint a legkülön
bözőbb pótanyagokból voltak 
kénytelenek azt elkészíteni.
Háborúk, árvizek, aszály pusz
tításakor fakéregből, tölgy- 
makklisztböl, őrölt gyékény
ből, szalmából, sulyomlisztböl 
sütötték a kenyeret. Ezektől 
a sorssujtotta esztendőktől el
tekintve általában a gabona a 
kenyérsütés nyersanyaga.

A gabonafélék közül a búza 
és a rozs legalkalmasabb ke
nyérkészítésre, a kettő közül 
is a búza rendelkezik előnyö
sebb tulajdonságokkal. Ha a 
búzaliszt vegyi összetételét 
megvizsgáljuk, azt látjuk, hogy 
az keményítőt, fehérjét, cuk
rot, zsírt, cellulózét, ásványi 
sókat tartalmaz. Vannak a 
lisztben vitaminok is, így elég 
sok B t-vitamin és kevés B*-,
D- és E-vitamin. A barnaliszt - 
nek nagyobb a vitamintartal
ma, mint a fehér-liszté, mert 
a vitaminok őrléskor a korpába 
kerülnek. A keményítő búza
lisztben 0.002—0-05 mm nagy
ságú szemeeskéket alkot, ame
lyek őrlés után is egészben 
vannak, nem sérülnek meg, 
mert ellenálló ccllulózeburok 
veszi őket körül. 60— 65 C°-on, 
vízben ez a burok felreped és a keményítő 
elcsirizesedik. A fehérjék adják a liszt 
sikértartalmát, ez teszi lehetővé nyúlóssá
gánál fogva a rétestészta nyújtását (a régi 
magyar nyelvben sikér körülbelül annyit 
jelentett, mint cnyvszerű) és fontos szerepe 
van, mint majd látni fogjuk a kenyér ké-* 
szülésénél is. Zsír o*6% , nádcukor 2— 30;, 
van a lisztben. Tartalmaz még a liszt úgy
nevezett. enzimeket (erjesztők) is, amelyek 
bizonyos vegyi folyamatokat hoznak létre 
a kenyér készítése közben. A rozsliszt ke
vesebb keményítőt cs sikert tartalmaz, 
mint a búzaliszt.

A kenyér fogalma és készítési módja vál
tozott az idők folyamán. Az Ószövetségben 
gyakran szereplő kenyér tulajdonképpen 
kovász nélkül készüli lepény volt, ennek 
emlékét őrzi a zsidók által ma is fogyasztott 
macesz. Általában azt mondhatjuk, hogy 
a lepények Európában ma is elterjedtebbek

a kenyérnél. A magyarság körében is igen 
általánosak a lepényfélék. Régen kölesből 
sütötték, ma inkább búzából, szegényebb 
vidéken kukoricából vagy hajdinából. A 
lepényt kovász nélkül készítik, lábakra 
állított kőlapokon vagy vasserpenyőn sütik. 
Finn- és Svédországban is elterjedt a fél- 
ujjnyi vastag, gabonából készült kovász- 
talan lepény kenyér helyett. A kovász nél
kül készült lepény száraz, nehéz, a könnyű, 
ükacsos kenyér készítéséhez kovászt vagy 
élesztőt használnak. A kovászt már nagyon 
régen ismeri az emberiség, már a gyűjtö
gető életmódot folytató ember is készített 
savanyú ételeket s a kovász tulajdonképpen 
savanyú pép, tészta. Valamikor csodálatos 
erőt tulajdonítottak a kovásznak, a házi
asszony valóságos tisztelettel kezelte, gon
dozta. A falusi gazdaasszonyoknak még ma 
is külön szerszámaik vannak a kovásznak 
az edényről való levakarására és tárolására.

s
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Ma már tudjuk, lu *v . kova*. különböző 
élesztőgombákat, b ktcHuin kát ' '•* 
előbbiek alkoholom er; édest uiubc^k 
savas erjedést hoznak létre Mivel n tejsav 
a rothadást, az alkohol pedig a penészedést 
akadályozza meg, a kovász sokáig eltarthat, 
nem romlik meg.

Komxzfa
(kf>b:li

palócai dik) 4)

Pituar. 1. Kemence szója, 3. Katlan ( Ilodroffkaz)

Kopasz fa /Alföld)

I.cpen hajlíts kopek 
tüzállópá égetett 
csiszolt paláktól 

(Érdéin)

Kemence és katlan 
a sütőházban
(Szntwrir um.)

Az élesztőt valószínűleg az ókori Mezo
potámiában ismerték először, itt különí
tették el az erjedő borból, illetve sörből. 
P/inius, a római természettudós fehegy- 
zésciböl tudjuk, hogy az ókorban már Euró
pában is használták az élesztőt, de eleinte 
még csak hozzákeverték a kovászhoz, mint
egy savanyú izének enyhítésére és kelesztő 
hatásának növelésére. A mikroszkópos ku
tatás kiderítette az élesztőről, hogy az abban 
különbözik a kovásztól, hogy csak élesztő- 
gombákból áll, tehát csak alkoholos erjedést 
hoz létre. Ma már azt is tudjuk, hogy az 
élesztőnek több fajtája van és sikerült olyan 
ijesztőt kiiényészteni, amely fokozott mér
tekben alkalmas tészta kelcsztésérc.

Mi történik éjjel a dagasztó teknő ben?
A kenyérsütés előtti esten teknőbe szitál

ják a lisztet, a teknő egyik végébe helyezik 
a kovászt. A liszt enzimeket is tartalmaz, 
mint már említettük, amelyek a kovászban 
is megtalálhatók, hiszen az nem más, mint 
erjedésben lévő tészta. Az éjszaka folyamán 
az enzimek hatására a keményítő egy része 
cukorrá cs dextrinné alakul. Hogy ez be
következhessek, a kovászban lévő celluló*- 
bonró enzimnek fel kell először bontania 
íí kéményítőszemecskck burkát. Reggel lan
gyos súsvízzel feleresztik a kovászt s a 
kenyértésztát megdagasztják. Könnyű, lika
csom kenyér c*--ak iói kidagasztott tésztából 
lesz, mert ennek a műveletnek az s célja, 
hogy a keletkezett cukor és az cuzimek 
egyenletesen oszoljanak ei u tészra nvndr-n 
részében.

A dagasztás befejezése után a icsóró* 
9 meleg helyen hosszabb ideig állni hagyják 

a tészta lazítása céljából, eközben folyik 
1c  a legfontosabb kémiai folyamat : a cukor
ból egy harmadik enzim hatására alkohol 
és széndioxid keletkezik. A széndioxid* 
igyekszik kiszabadulni a tésztából, de nem 
rúd; mert a liszt fehérjetartalma, a siker 
nyúlósságánál fogva nem engedi a tésztát 
$2 :iszakadni. így sok-sok apró buborék 
támad, mindegyiknek a fala cgy-cgy ki
nyújtott rétcslapnak felel meg, a sok millió 
buborék megnöveli a tészta térfogatát, a 
kenyér megkelt. Fontos szerepe van a da- 
g ászt ásnál a tésztába adott sónak is, ez a 
siker nyújthatóságát csökkenti, a sőtalan

Az ókor kenyere



tészta ragad, kenődik. Szoktak víz helyen 
tejjel, tejsavóval is dagasztani, ennek* az az 
előnye, hogy az így készített kenyér a ta
pasztalatok szerint nem nyúiósodik meg. 
A nyúlósodást egy bacillusfajta okozza, 
amely a liszttel kerül a kenyérbe s a sütés 
hőfokát is kibírja. Kovásszal készült kenyér 
kevésbbé nyúiósodik meg, mert a kovászban 
lévő baktériumok hatására is tejsav kelet
kezik. Nagymennyiségű kenyér dagasztása 
igen fárasztó munka, nagy péküzemekben 
ma már elektromos árammal hajtott kenyér- 
dagasztógépekkel készítik a kenyértésztát. 
A nagybani kenyérkészítést meglassítja az’ 
a körülmény, hogy az élesztővel vagy ko
vásszal készült kenyér megélésére bizonyos 
ideig várni kell, ezt a nehézséget különböző 
újításokkal igyekeznek áthidalni. így Ang
liában az úgynevezett ABC-kenyeret úgy 
lazítják, hogy sűrített széndioxidot sajtol
nak a tésztába, sokan pedig különböző 
Összetételű sütőporokkal próbálkoznak. 
Ezeknek a kísérleteknek a kclési. idő meg
rövidítésén kívül más céljuk is van, kovász- 
szál vagy élesztővel való kelesztésnél ugyanis 
a liszt egy része mint táplálék elvész, mert 
a keményítő bizonyos százaléka cukron 
keresztül alkohollá és széndioxiddá alakul, 
az utóbbi eljárások alkalmazásakor ez a 
keményítőmennyiség is megmarad a szer
vezet táplálására.

Harmadik szakasz a kiszakított kenyér 
sütése. A  sütés módja is sok változáson 
esett át az idők folyamán. Valamikor hamu
ban Sütötték a tésztákat, ennek emlékét őrzi

a mesék vándorainak „hamubansült po
gácsája44. A palócok „bodag“  nevű lepénye 
még ma is hamuban sül. Majd áthevített 
kőlapon, agyagserpenyőben, rostélyon sü
töttek, ezeket váltotta fel a sütőharang. Ez 
gombakalapalakúra kifaragott kő, melyet 
alájarakott tűzzel felhevítettek, majd a tűz 
helyére tették a tésztát s a harangot rá
borították. (Nevezik „bujdosódnak is, 
mert a gazdaasszonyok kölcsönadják egy
másnak s így házról-házra bujdosik.) A 
sütőharangtól már csak egy lépés volt a 
kemence megépítése, mely először külön 
állt s csak később épült be a házba. A mai 
kenyérgyárak már villannyal vagy túlhe- 
vített gőzzel fűtött, hatalmas sütőkemen 
céket használnak. Bevetés előtt a kenyeret 
vízzel kenik meg, hogy külseje meg ne 
repedjen. Sütés közben a hő hatására a 
széndioxid-gáz kiterjed, az alkohol gőzzé 
alakul, a tészta tovább emelkedik, de lika
csain 'most már lassan elillannak a gázok és 
gőzök. A kenyér mégsem es'k össze, mert 
a sikér, fehérjetermészete folytán, a magas 
hőmérsékleten megalvad s megőrzi a kenyér 
alakját. A külső héj, amely első kézből 
kapja a meleget, megbámul, mert itt a 
cukorból karamell képződik, amely ropogós 
kérget ad, amikor a forró kenyeret kivéve 
ismét vízzel permetezik meg. A jó kenyér 
megszelve kellemes illatú a még benne 
lévő szesz gőzöktől, belseje likacsos, sziva
csos s annyira rugalmas, hogy ha ujjunkkal 
benyomjuk, ismét felemelkedik.

Odorfer Magdolna
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A z Élet és Tudom iny április 15-i füzetében 
(II. évf. 8. sz.) megjelent magvas tanulmány- 
ból megismerkedtünk a kősótelepek föld- 
történelmi múltjával, képződésük módjával 
s a nagyobb sótömzsök, illetőleg bányák elő
fordulási viszonyaival. Szó esett a cikkben 
arról is, milyen rohamosan emelkedik a só-
szükséglct általában, m ert hiszen a különféle
sókat, de magát a konyhasót is mind több
féle ipari célra tudják fölhasználni. A z ember 
elsőrendű életszükséglete bizonyos mennyi
ségű konyhasó, amelynek hiánya végzetessé 
válik szervezetünkre. Haláláig megközelí
tőleg súlyának megfelelő mennyiségű sót 
fogyaszt az ember. H ogy mit jelene a 
sólnség, csak az 1919— 20-as években • ud- 
tuk meg. De minthogy a szomszédos álla
mokkal való gazdasági kapcsolatok úgy-f hogy 
rendeződtek, az akkori, kellően meg nem 
alapozott hazai sókutatás ügye hamrrosan 
lekerült a napirendről.

Ma érős ugyan a bizodalmunk- hogy 
Szovjet-Oroszország könnyedén megment a 
sóínség borzalmaitól, mert hiszen a ^szállí
tás legkönnyebb, legolcsóbb módja a tuta
jon való szállítás is módjában van. de kor
mányunk ennek ellenére is gondol arra, 
hogy mai határainkon belül fölkuta lató ter
mészeti kincseinket —  bármily csekély 
tömegben vannak —  nem szabad parlagon 
hevertetnünk, mert ezzel élhetetlenségünk
nek s egyúttal tudatlanságunknak is adnék 
bizonyítékát. S azt se felejthetjük, hogy az 
1945-ös sólnség idején 1 kg síért 1— 1 Vt 
kg zsírt, vagy 6— 8 kg lisztet adtak, —  
pedig ezeknek a cikkeknek is s*. akiben vol
tunk.

M ENNYI KONYHASÓRA VAN 
SZÜ KSÉGÜ N K?

Lakosságunk kb. 90.000 tonna ét-sót 
fogyaszt ma évente. Ezenkívül állattenyész

tésünk marhesó szükséglete évi 8— 10.000 
tonna. Nagyon lecsökkent ipari sószükség
letünk ma is meghaladja a 15.000 tonnát;  de 
hamarosan ennek kétszeresét is föl tudná 
dolgozni.

HOGYAN IN D U L T  EL A  M OSTAN I 
SÓ K U TATÁS?

1 . Tisztázandó először is, vájjon lehet-e 
reményünk valóságos hazai kősót elep föl
tárására?

2. Vannak-e vagy fakaszthatók-e hazánk
ban olyan töménységű sósvizek, amelyek l e 
párlása révén gazdaságos a sónyerés?

LÁSSUK A Z ELSŐ K É R D É ST!
Kétségtelen, hogy az első kérdésre adandó 

választ hosszas kutatásoknak kell megelőz- 
niök. Hiszen, sajnos, nálunk nemcsak a föl
színen nincs sószikla, mint Erdélyben, 
Parajdon, de a régibb kutatások arról is 
meggyőztek, hogy még 2— 300 m  mélységen 
belől sem remélhető sehol sótelep. Ha pedig 
csak tetemes, mondjuk 2000 m körüli mély
ségben érhető el a sótömzs, nagy kérdés, 
gazdaságos lenne-e a kitermelés?

Az idevágó földtani kutatásokat már 1919- 
ben megindították úgy, hogy most nem 
a legelején kell kezdenünk. Eddig is tisz
tázódott annyi, ha valahol, úgy leg-
iukább m ai északkeleti határaink közelében
lehetne szó földalatti sótelepről. Sajnos, ez a 
telep, ha megvan is, csak tekintélyes (1000 
m-en alóli) mélységben lehet. Más baj 
pedig az, hogy nagy sótömegre ott sincs 
kilátásunk.

A derűsen látók azonban azzal biztatnak, 
hogy a technika haladásával hamarosan el
jutunk odáig, hogy 1000 m-en aluli mélység
ből é3 csekélyebb tömegű termeléssel is 
megtalálhatjuk számításainkat.
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Felső kép: Torziós inga mérések 
eredményei Sóshartyán környékén. 
A  földtani szerkezet bizonyos meg
egyezést mutut a  kétségtelenül kő
sót rejlő aknaszlatinai szerkezettel, 
f  A  Magy. Áll. Báró Entitás L6- 
ránd Geofizikai Int. torziós inga- 

mérései alapján.) A  képeket a 
M agy. Pénzügymin. 1946. éoi só 

kutató » Jelentéséből* ítéltük. 
Alsó kép : Gravitációs minimum  

az aknaszlatinai sólömxs jelelt 
(A  Magyar Állatni Húréi Eötvös
l.órúnd Geofizikai Intézet torziós 

in'ja mérései alapján)

MILYEN SÓSVIZEINK VANNAK 
ÉS M IT  VÁRH ATUNK TŐLÜ K?

Jóval könnyebb a második kérdés tisztá
zása. Ügy véljük, olvasóink nagy százaléka 
maga is ismer „só 4‘-jelzővel használt hely, 
vagy dűlőnevet. Sóhegy, Sósvölgy, Sós
mező, Sóskút, Sóspatak, s más hasonlók 
figyelmeztetnek arra, hogy azokon a helye
ken, ha nem is minden esetben, de rend
szerint van vagy volt valami szerepe a 
konyhasónak.

Itt eszünkbe kell jusson Eperjes-Sóvár, 
ahol az ottani 26'75%-os sósvízből 1914-ig 
évente 60.000 mázsa konyhasót főztek — 
fatüzeléssel ! (Ez a sófőzde ma is üzemben 
van !)

Ország-világ előtt ismeretes vonása Buda
pest területének, hogy rajta a 
hév- és ásvány- vizek minden 
fajtája előfordul. Még sósvize 
is van ! A Sósfürdő régen isme
retes gyönge sósvizén kívül 
egyik soroksári-úti gyártelepen 
10 év előtt 176 m mélységben 
olyan 20 C fokos hévizet tár
tak föl, amelynek literjében 
17 5 g (vagyis i-75% ) kony
hasó, 2 4 mg jód és 41 mg 
bróm van. (Ez valóságos ten
gervíz — 20 C fokra fölmcle- 
gítve !) És ez a kút percenkint 
1000 1 vizet ont.

Eddig különben Sóshartyán 
sósvizével foglalkoztak a kuta
tók legtöbbet. Ez a Salgótarján 
közelében fekvő Hártyán csak
ugyan rászolgált „sós“  jelző
jére, mert lakói egy 26 m 
mélyre ásott aknából már a 
XVIII. század elején merítet
ték a sósvizet ; — bizonyára az 
akkori háborús sóínség kény
szere vezette Bécsi őket erre. 
intézkedésre ezt az aknát be
tömték és csak az 1919-es 
sókutatás idején terelődött reá 
a figyelem. Ekkor 156 m-re 
fúrtak le, hogy a sósvíz erede
tének kérdését megvilágíthas

sák. Sajnos azonban, sem akkor, sem pedig 
—  az akkor elejtett fonalat újra fölvéve — a 
tavaly 146 m mélységig lehatolt fúrással 
nem jutottak közelebb a megoldáshoz. Mind
két alkalommal literenkint csupán 13 g 
konyhasót tartalmazó sósvizet tártak "föl. 
S mivelhogy a hartyáni fúrásból 24 óra alatt 
25— 30 köbméter víz nyerhető, a napi só
termelés — egy kútból ! —  300-— 350 kg-nál 
többre nem rúghat.

Avatatlan számára talán kielégítőnek tűn
hetik ez az eredmény, ám ne felejtsük, hogy 
a valóban kiadós sósvizek hazájában, Erdély
ben, épp úgy, mint Sóvárott, 25— 27-szer 
töményebbek a sósvizek ; vagyis a budapesti 
17*5- a hartyáni 13 g-mal szemben literen
ként 250— 270 g-ot, 2 szovátai Medvetó vi
zéből pedig 340 g konyhasót nyerhetnénk.

Inianmawtx 1 **/-** 4fiik»ínti
*  ’  •

• . • *_• , 
Séfrtá, *10 m t,«rmuit/irtti mageu 
ben feréxokbit
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DRÁGA SÓNAK H ÍG A LEVE
Természetesen súlyosan latba eső körül

mény az is, hogy a sófőzést mekkora költ
séggel végezhetjük? Részletes költségvetés 
nélkül is tudhatjuk, hogy fával, vagy szén
nel, kivált, ha messziről hozzák, tüzelni nem 
volna gazdaságos. Kutatóink arra gondol
nak, hogy a mi sósvizeink legtöbbjével együtt 
jelentkező földi gáz volna a legcélszerűbb 
tüzelő anyag. Ezt az ötletet Hajdúszobosz
lón már készültek is megvalósítani, s a be
rendezés fölépítését meg is kezdték, de 
utóbb mégis csak minden abbamaradt.

Vagyis tehát ott tartunk, hogy a kérdés 
mai állása szerint, a mi nagyon híg sós
vizeink bepárlásáról mind addig nem lehet 
szó, amíg csak i— 2% -os konyhasós vizeket 
tudunk föltárni, vagy pedig a technika a só
kiválasztásnak valami új, az adott viszonyok 
között is gazdaságos módjával a gordiusi 
csomót ketté nem vágja. Mert világos, hogy 
nem lehet messze az idő, amikor gyönge 
sósvízből is haszonnal termelik majd a 
konyhasót.

BU LGÁRIA PÉLDÁJA.

Bizonyos tekintetben hivatkozhatunk 
Bulgária példájára, ahol régebben csak be- 
párlás útján jutottak belföldi sóhoz. 1906-ig 
két tengerparti sófőző berendezésük v o lt ; 
ezek évenkint 17.000 tonna konyhasót ter
meltek. Később ők is rátértek a mélyfúrás
sal fakasztott sósvizek fölhasználására. Ma 
már 50.000 tonna hazai főttsó elégíti ki a 
szükséglet nagy részét.

De ennél sokkal tovább is eljutottak. 
Újabban a kutató fúrások során Próvádia 
közelében több, mint 400 m vastag kősó- 
telepet tártak föl. Ez kb. a parajdi sótömzs 
tömegének felel meg. Mondanunk sem k ell: 
ma már Bulgáriának nincsenek konyhasó
gondjai.

Látható ebből, hogy a sófőzés afféle gyors
segélyhez hasonlítható kisegítő módszer, 
amelynél olykor még azt sem szabad mérle
gelnünk, megfelel-e az üzleti számvetés kívá
nalmainak, vagy sem.

TÖBB LEGYET EGY CSAPÁSSAL
Az imént említettük, hogy a budapesti 

sóskútban jelentős a jód s a bróm mennyi
sége. Nagyon hasonló különben a sóshar- 
tyáni és egyéb sósvizeink összetétele is. 
Hivatalos vegyclemzés adatai szerint a sós- 
hartyáni I. sz. fúrás napi 28 köbméter vizet 
szolgáltat. Ebből 376-3 kg konyhasó, 2-17 
kg szín jód és 2-38 kg színbróm nyerhető. 
(Ez évente 1372 mázsa sót, 792 kg jódot és 
868 kg brómot jelent I)

Nem kétes, hogy ezek a mennyiségek 
aránylagos csekélységük ellenére sem hanya- 
golhatók el.

De kapcsoljuk most ki a konyhasót és 
vegyük közelebbről szemügyre a vele együtt 
jelentkező jódot és brómot.

Első megállapításunk az lehet, hogy a sós- 
hartyáni s vele rokon összetételű jódos- 
brómos sósfürdő az eddig egyedülálló 
Csíz-fürdőnek (Gömör vm.) volna komoly 
versenytársa. Ha pedig 5-—6 ilyen fúrás vizé
ből kivonnék a jódot meg a brómot, hazánk 
ilyetén szükségletét tökéletesen fedezhetnők.

íme, már ebben az esetben is elmondhat
nék : több legyet ütöttünk egy csapással.

S még egy figyelemreméltó jelenség! 
Ilyen jódos, brómos, sósvizek jóformán 
mindenütt jelentkeztek, ahol kőolajra fúr
tunk. Szakembereink egyenesen „olajvíz 
nek nevezik ezeket, mert bizonyos tájékoz
tatást is nyújtanak. Vagyis tehát a konyhasó- 
és a kőolajkutatás egymást kiegészítheti.

Jusson eszünkbe az is, hogy egy-egy mély
fúrás nem ritkán váratlan kellemes meglepe
téssel járhat. Ismeretes, hogy a .sármási 
mélyfúrás káliumsót akart föltárni, s ehelyett 
óriási mennyiségű és páratlan, jó minőségű 
földgáznak nyitott utat. A hajduszoboszlói 
hévíz pedig (s épp így a karcagi és debreceni 
is) ott tört a fölszínre, ahol —  petróleumot 
kerestek.

Más szóval ez annyit jelent, hogy a fúrá
sok költségei ne riasszanak vissza a kutatá
soktól, mert amit elvesztünk a réven, meg
nyerhetjük a vámon.

De mindennél fontosabb irányító tétel az : 
ha nem kutatunk, semmit sem találhatunk !

Dr. Gaál István e. ny. r. tanár

ECHAHitA
Budapest I X ,  Lónyay-u. 41
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FORRADALOM A 
RIISHÁNTOLÓBAN

Kínában még ma i* famoziár-- 
ban hántolják a rizst:

A külföldi sajtót már 1944-ben bejárta az a hír, — amelyről mi csak megkésve 
értesültünk — hogy két lelkes szakembernek a Texasbeli Houstonban sikerült jelentős vita
mintartalmú, csiszolt rizst előállítania. Az új rizskészítménynek a feltalálók a ^konvertált 
rizs* nevet adták.

Maga a gyártási eljárás roppant egyszerű. így a csiszolt rizs nyilván márcsak emiatt 
sem fog olyan szédítő pályát befutni, mint a legutóbbi évek élettani felfedezéseinek csillaga: 
a penicillin. De erre nincs is szüksége. Nem életmentő szerepre vállalkozott, s mire a rizs 
újból hétköznapi táplálékunk lesz, a csiszolt rizs is elfoglalja majd illő helyét — a kony
hában.

De vájjon mi az eljárás lényegesmennyiben jelent haladást az eddigiekhez képest?
Ismeretes, hogv a rizsnek éppen úgy, mint a búzának élettani szempontból leg

értékesebb rétegei közvetlenül a héj alatt vannak. Itt találjuk a Bt-vitamint,amelynek 
a hiánya a Kelet-Ázsiában jó) ismert beri-beri nevű betegséget okozza. (Nálunk is gyakori, 
de csak részleges vitaminhiány alakjában.)

A modern malomipari eljárás lehetővé teszi s a közönség fejlődő ízlése megkívánja, 
hogy a kereskedelembe kerülő rizs minél fehérebb, tetszetősebb külsejű legyen.

Az áru *szépítése« nagyot fejlődött a legutóbbi évtizedekben, de a rizs élettani érté
kének a rovására. A koptató, csiszoló eljárás tökéletesen elválasztotta ugyan egymástól 
a héjrészeket és a mag belső részét, de a héjrészekkel együtt távoztak a korpába a B-vita- 
minok és egyéb értékes anyagok is. Ami még az értékes ú. n. védőtápanyagokból megmaradt 
a csiszolt rizs felületén, azt a háziasszony a főzés előtti gondos mosással végkép eltávolí- 

• tóttá. így aztán az, ami a fogyasztó asztalára kerül, alig egyéb, mint könnyen emészthető 
szénhidrát (keményítő). * „

Huzenlaub és társa,a két feltaláló, jutott arra a gondolatra, hogy a héj alatt rejtőző 
értékes anyagokat a mag belsejébe kellene vinni valamilyen módon, hogy a csiszolás és 
mosás okozta veszteség a legkisebb legyen. A gondolatot tett követte, Huzenlaub és barátja 
beszerezte a szükséges eszközöket és lázas munkához látott. A kísérletek eredménnyel jár
tak. 1943-ban mór napi 200.000 font (kb. 90.000 kg) rizst dolgoztak fel a Huzenlaub-féle 
eljárás szerint, kizárólag a — hadsereg számára.

De hogyan is készül az újfajta rizs? A hántolatlan rizst megtisztítják, kazánba rakják 
s a levegőt az edényből kiszivattyúzzák. Az így előállított légüres térbe most igen nagy 
nyomású forró vizet sajtolnak, s ez a vízben oldható B-vitaminokat a mag belseje felé 
taszítja. Utána a magvakat még gőzzel kezelik, s ezzel a munka véget is ért. Szárítás után 
a rizst a szokott módon hántolják és csiszolják.

A csiszolt rizs B-vitamin tartalma kétszer-háromszor akkora, mint a közönséges 
csiszolt rizsé és a hántolatlan rizs eredeti vitamintartalmának 80%-át is elérheti.

Bennünket, magyarokat a csiszolt rizs ma talán kevésbbé érdekel, hiszen nagy óra miatt 
a csemegék között szerepel, de nem érdektelen az eljárás maga.

Az eljárás ugyanis más gabonaneműekre. tehát búzára is alkalmazható. Köztudomású, 
mekkora szerepet játszik a magyar nép táplálkozásában a liszt, a belőle készült tésztafélék. 
Falun ma is általános a fehér kenyér fogyasztása, s a szegénység kétségtelen jelének tekin
tik, ha valaki fekete (barna) kenyeret fogyaszt. Minél fehérebb a kenyér, annál kevesebb 
van benne a héj alatti értékes védőtápanyagokból. Élettani vizsgálatok megállapították, 
hogy csak a 80%-on felüli kiőrölt búzából készült kenyérben van számottevő B-vitamin, 
Másrészt minél több szénhidrátot fogyaszt valaki, annál több B-vitaminra van szüksége. 
Téli B-vitamin szükségletünket pedig főleg kenyérrel és burgonyával fedezzük. Mivel a fehér 
kenyér erre alig alkalmas, népünk zömének B-vitamin ellátása hiányos ; falun, de a város
ban is általános a B-vitaminhiány.

Az eddigiekből is megállapítható, hogy a konvertálásnak hazánkban is nagy jelentősége 
van néptáplálás szempontjából. A B-vitáminok fokozottabb hasznosítása népegészségügyi 
érdek. Kívánatos, hogy az új eljárás minél előbb népünknek is közkincsévé legyen.

C.senles József
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Az ország gazdasági talpra- 
állásának és megerősödésének 
egyik igen fontos tényezője lesz 
a közeljövőben elkészülő és meg
nyitásra kerülő Sió-csatorna. 
Sok akadályt kelleti leküzdeni 
és elhárítani az útból, amíg el
jutott az építkezés a jelenlegi 
állapotig. A parlfalépltés egyes 
szakaszain megtörtént, hogy hét 
alkatommal csúszott meg a me
redek folyópart egy nap alatt. 
Ezek felentékeny munkatöbbletet 
okoztak és visszavetették a mun
kálatokat. Különösen a bal part 
volt veszélyes, mert ez finomabb 
szemcséjű homokból áll, és a 
szivárgó talajvíz könnyen ki
mosta az alsóbb rétegeket. Ez
által a felsó part meglazult és 
leomlott. A lezuhant sok köb
méter földet el kellett szállítani, 
uz összezúzott állványokat helyre
állítani és a partfalakat ki 
kellett támasztani az újabb be- 
omlás ellen. Ma már ilyen 
akadályok nincsenek. A part
falak nagyjából készen állanak. 
Csak a befejező munkák folynak.

A zsilipépttési munkálatok 
akkor kezdődlek meg, amikor a 
Sió-csatornát a kikötő mögött 
két sorban átló, hatalmas, 1 0 — 
12  m hosszú szádfalakkal el
zárták. Ezután a Balaton vizé
nek lefolyása megszűnt. A me
derben pedig megkezdődött a 
munka. A zsilipépttési munká
latok megindításánál Tildy Zol
tán köztársasági elnök is meg
jelent és személyesen kezdte meg 
a munkát. Azóta 1800—2000 
munkás dolgozik állandóan. Fá
rad halai lan munkásságuk ered
ménye ill áll előttünk: ez a

1. U gsűrítős pisztolyokkal vágják
2. H a erős a vizszivá

az agyagos talajt l
3. Munkában a betonkeverő gép.
4. É pítik  a luilászkikötö part falát.

nagyjelentőségű forgalmi út. — 
Eredménye pedig —  biztosra 
vehetjük — a csatorna környé
kén fekvő vidék gazdasági fel
lendülése lesz.

A SIÓ TORKOLATÁNÁL
Az építkezés a Sió-torkolattól 

lefelé egykilométeres szakaszon 
folyik. Két főrészből állott. Az 
egyiket a zsilipmüvek, az úf 
kikötőmedencék és a kiszélesített 
folyómeder helyén lévő föld
tömeg kiemelése és elszállítása 
alkotta. A másikat pedig a 
szükséges építkezések: partfalak, 
kamrák, turbinahelyek és gépi 
berendezések megépítése. A meg
nyitás alkalmával üzembe lépő 
zsilipkamrák és úf fotyómeaer 
a partfalakkal közvetlenül be
fejezés elölt áll. A többi része
ken a munkák lovábbfolynak a 
teljes befejezésig. A munkála
tokat öt vállalat végzi. KÜlön- 
külön dolgozik mindegyik az % 
elvállalt szakaszon, külön rmm- 
kássiemélyzetlel. Az egész 
munka irányítása azonban ál
lami kézben van. Az ellenőrzés 
hasonlóképpen. A vállalatok a 
legnagyobb összhangban végzik 
a tevékenységüket. Arra töre
kednek, hogy mielőbb elérjék a 
kitűzött munkapontokat.

Az építkezés helyén kitermelt 
földmennyiség megközelítőleg 1  
millió köbmétert tesz ki. Ennek 
óriási mennyiségéről fogalmat 
alkottunk akkor, amilior fel
kapaszkodtunk a tíz bánya- 
csittéből álló kisvonalra. A vo
natot egy kis mozdony vontatja 
fel a Sió-mederből dobhártya

fel a kemény kávés tulajt, 
rgásszivattyúzás ellenére is csak lapállal lehet 
demelni.

repcsztő puffogással. Raktárak, 
munkás báróitok, műhelyek és 
irodák tömkelegé között kijutunk 
a Balaton partjára. Itt egy új 
félsziget tárul elénk. Partjain 
körülful a kisvasút vágánya. 
Itt munkáskezek ragadják meg 
a csilléket és a sziael pereméről 
a földet beledöntik a Balaton 
kék hullámaiba. Az új félsziget 
többezer négyzetméter területe ha
talmas értéket jelent, okár nya
ralótelepet, akár kikötőmüveket 
létesítenek majd rajta.

A Sió medrének minden ré
szén sokszáz serény, szorgalmas 
munkáskéz dolgozik. A legna
gyobb részük jelenleg a csatorna 
oldalait képező partfalakat építi. 
A 10— 12 m mélységben dol
gozó munkások szádfalakat ver
tek a folyó medrének két olda
lába. Ezek közé épült a partfal. 
Szélessége alul 2— 4 méter kö
zölt változik. A folyó-kanyuru- 
latok külső oldalán szélesebb 
partfal szükséges a nagy viz- 
nuomás miatt. Ennek magas
sága 4— 5 méter. A partfal 
anyaga kaviccsal kevert beton 
és ebbe ágyazott homokkő. Belső 
oldalait faragott vörös homokkő
vel borítják be, a réseket pediu 
nagyszilárdságú cementtel (Öltik 
ki. Az eaész medret a sok száz 
és száz kalapács hangos kopá- 
csolása, a levegővel dolgozó fúró
ét vésőpisxiolyok zúgása, motor
puff ogás, betonkeverőgtpek moz
gása, a nagy erővel dolaozó 
szivattyúk sziszegése, a 10 m 
magas partról lemezcsatornákon 
a mederbe zuhanó hatalmas kő
tömbök zuhanásának zaja tölti 
ki. Saját hangját sem érti 
senki. Mindent elnyel a munka 
titáni zaja. Minden kalapács- 
ütéssel közelebb jut a nagy mű 
a befejezéshez. A rekkenŐ nyári

S. Halász u Sió-zúyónál.



Jorróságban barnára sült férfi
karok minden mozdulata cél
tudatosan, rendszeresen dísz 
előre a megnyílás ünnepi pilla
natához.

PATAKOKBAN ÖMLIK 
A VEREJTÉK

A Sió-torkolat felé közeledőé 
még inkább sűrűsödik a dol
gozók tömege. Itt a kisvonat 
csilléit rakja meg 30— 40 ember. 
Pillanatok alatt tele van a Hz 
kis-kocsi. A tűző napban fé
nyesen villogva emelik magasba 
a csillék fölé a szürkés agyagot. 
Bizony bőven pereg a szikkadt, 
barna férfiarcokról, homlokokról 
a verejték az agyagba, amíg 
egy-egy kocsisor meglelik. Fü
tyül a mozdony, a kocsisor 
megrándul és a sok kemény 
izommal átszőtt férfikar meg
pihen néhány másodpercre a 
lapát nyelére támaszkodva. Kéz
fejjel letörlik a szemekbe csurgó, 
csípős verejtékcsöppekct, de már 
itt is az új kocsisor. Rajta! 
Ismét suhan a sok lapát és 
m élyül a meder. íg y  m egy ez 
napról-napra hónapok óta. Ott, 
a készcr.álló zsilipkamra előtt, 
talán ló— 1 6  méter mélységből 
szerpentin módján egymás fölé 
kanyargó vékony, hintázó deszka
pallón kubikosok hosszú sora 
tolja, talicskáját tele agyaggal. 
A kubikos-talicska elnyűtt szíja 
mélyen belevág a meggörnyedi 
hátak sovány izmaiba, de mégis 
előregurul a sok talicska. Fent
kiürülnek és —  néha még futva 
is —  tolja le gazdája ismét 
a mélybe, hogy az agyagot ki
emeljék és a helyére kőtömbök 
kerüljenek, nehogy a zsilip
kamrából kiáramló víz alámossa 
a betonfalakat.

Fent a zsilipkamra tetején 
kék munkásruhában dolgozók 
miniumvörossel befestett gép- 
alkatrészeket emelnek daruval 
a helyükre. Hatalmas, 3 méter 
átmérőjű csonka fogaskerék ke
rül egy kivájt üregbe. Ez moz
gatja majd a zsilipkamra egyik 
ajtaját. A többiek vasszerkeze
teket állítanak jel. hajlókarokat 
szerelnek oszlopokra, olajozzák 
a forgó részeket, hogy minden 
készen és rendben legyen. A 
készenálló zsilipkamra mintegy 
60 m hosszú és 18 m széles 
lesz. A Balaton felől is és a 
másik oldalról is két-kél óriási 
zsilipkapuval nyílik, illetőleg

zárul. A kapukat villanymotorok 
mozgatják, de szükség esetén 
kézierővel Is lehet zárni. Ezeket 
a szerkezeteket már felszerelték 
és most próbálták ki. A kapuk 
is készen várják az áruval ra
kott uszályokat, hogy befogadják 
oagy ellenkező irányban elbo
csássák őket.

K É T ÉS FÉLM ÉTERES 
LÉPCSŐ

A zsilipkamrákat itt azért 
volt szükséges megépíteni, mert 
a Balaton és a Sió felszíne 
között két és félmélcr szint- 
különbség Dán. Ezt a magassá
got eddig egy egyszerű lemez- 
zsilippel tartották jenn, ez vi
szont lehetetlenné tette a hajó
zást. Ezt a zsilipet elbontották 
és a helyére épült a mai modern 
zsiliprendszer, A nagy szint- 
különbség folytán a Balatonból 
a Sióba átfolyó víz jelentikenu 
energiát tartalmaz. Ezl turbinák 
útján fogják hasznosítani. A 
turbina-álfolyók és kamrák is 
készen állnak már. Ezeket mé
lyen a folyó fenékszintje alá 
ágyazták le a budapesti hidak
nál használt pillérépltó harang 
(ú. n.*keszon<) segítségével. Már 
csak a turbinákat keli a he
lyükre felszerelni.

A zsilipkamra jobboldalán 
épül a Balatoni Halászati Rt. 
új kikötője és az új, modern 
teherkikötő. Terjedelme egész ha-

S t tud majd befogadni és 
Önnylti a nyugodt, gyors 

be- és kirakodást. A zsilip
kamráktól és a kikötőktől lefelé 
a folyó összeszűkül 23 méter 
mederszélességüre, majd áthalad 
a felrobbantott vasúti és közúti 
híd alatt. Ezek egyelőre még 
facölop lábakon állanak a me
derben. A Sió innen 120 kilo
méter távolságra ömlik a Duná
ba és ezen a távolságon 17 m 
esése van. Ez azonban élesztik 
ezen a távolságon. Későbbi idő
pontban még Öl új zsilipkamra 
építését tervezik a folyón. A víz
magasság a Sióban 2*4 méter 
körül lesz, ilyen módon a nagy 
dunai uszályok rakományukkal 
együtt feljárhatnak a Balatonba. 
Az uszályokat vontató motorosok 
is készen állanak a kikötőben, 
várják azt a napol, amikor be
futhatnak az új zsilipeken ke
resztül a Sióba és onnan az 
öreg Dunába.

Antal József-

6. É pül a csatorna oldalfala. Kubikosok hordják u betont.
7. Kisvasút szállítja el a folyómederből a földet.
8. A  gyakori beomlás ellen ki tárna szíják a  Sió oldalfalait.
9. Javítják az egyik legszebb balatoni hajó, a 'Szigligeti ltajócsavarjál



^aggtél 
vitorláz<

lej tö
mődéi indítása

játék és
A *modell« egy nagy tárgy

nak, rendszerint mótornak, 
járműnek, épületnek, és a töb
bi, lépték szerint megépített 
kicsiny »mintáját« jelenti. A 
felületes szemlélő, vagy ol
vasó elképzeli ilyenkor lelki 
szemei előtt a rettegett, hatal
mas, négymótoros »Libera- 
tor«-t, amint az modellként 
az asztalán áll. Rendszerint 
fából vagy fémből szokták 
ezeket 50-szcres, vagy 100- 
szoros kisebbítésben megépí
teni. Ezek szép vitrin-darabok, 
s az építő kisebb vagy na
gyobb kézügyességéről tesz
nek tanuságot. Sajnos azon
ban ezek nem repülőképesek, 
azaz nem hajlandók a levegő
ben repülni. Ezek csak repüiő- 
modellek, a szó szoros értel
mében, s messze vannak az 
ideális, egy 1 betűvel írt re- 
pülőmodeltől, amely tényleg 
képes elhagyni az édes anya
földet és szárnyai segítségével 
a levegőbe emelkedni.

Egy »/«-/«/ a levegőbe
Mert olyan modcl is van, 

amely repülni is tud 1 És ezek
ről a modelekről lehet hallani, 
olvasni itt és ott. Ilyen mode- 
lekkcl szoktak nemcsak nem
zeti, de nemzetközi versenye
ket is rendezni. Ezeket a re
pülőképes modeleket — csen
des megegyezés alapján — 
megkülönböztetésül csak egy

1 betűvel, egyszerűen illődéi
nek írjuk, mivel helyes magyar 
szó még nem vált szokottá a 
modelezŐ társadalom körében.

A model és a repülőgép
De nemcsak azért írhatjuk 

egy 1-Iel a model szót ebben 
az esetben. A nagy gépek re
pülése közben megfigyelt Iég- 
erőtani törvények és jelensé
gek jó  vagy rossz: tulajdonsága 
nem egyezik mefí a modeleké- 
vel. Például nagy gépeknél a 
felületek minél tökéletesebb 
simaságára törekednek, ugyan
akkor a modeleknél ez a sima
ság nem kedvező. Sokkal jobb 
hatásfokü repülést érhetünk cl 
modelünkkel, ha a szárny 
mellső éle —  és itt különösen 
a mellső élen van a hangsúly 
—  kissé bolyhos. Ugyanis így 
a levegő áramlása turbulenssé, 
örvénylővé válik, s ez a tur
bulens áramlás sokkal köny- 
nyebben tud alkalmazkodni a 
szárnyprofil alakjához, azaz 
nehezebben válik le. A model 
sokkal biztosabban repül, biz
tosabban ^fekszik* a levegő
ben. Különösen a rovarok 
szárnyélén figyelhetünk meg 
ilyen »bolyhos« felületet. Itt 
ritkább-sűrűbb szőrzetek gon
doskodnak az áramlás tur
bulenssé tételére. A Termé
szet, úgylátszik, ismeri az aeró- 
dinamika, a légerőtan törvé
nyeit is 1

Tehát modelünk és a rova
rok között több rokonság van, 
mint az »igazi« repülőgépek és 
modelek között.

Azonban más ellentétek is 
vannak a repülőgép és a model 
között. Például nagy gépeknél 
a kevésbbé ívelt és elég vastag 
szárnyszelvények bizonyultok 
alkalmasnak. Ha ezeket a szel
vényeket alkalmazzuk modei- 
építésnél, akkor kellemetlen 
meglepetésben lesz részünk. 
Modelünk cifra mutatvány 
vagy mutatványok után — 
ami semmiesetre sem lesz re
pülésnek nevezhető —  hamaro
san összeölelkezik' az édes 
anyafölddel. Mégha nem is lesz 
törés a vége, ilyen modellel a 
világrekordot nem dönthetjük 
meg. Ha azonban megfigyeljük 
nagyobb madaraink szárny- 
keresztmetszetét, és ilyen ha
sonló vékony és erősen ívelt 
profillal fogjuk elkészíteni re- 
pülŐmodelünket, azt fogjuk 
tapasztalni, hogy modelünk 
gyönyörűen fog körözni.

A model és rokonai
Tehát nemcsak a rovarok

kal, de a madarakkal is több 
rokonságot lehet felmutatni, 
mint a repülőgépekkel. Igv a 
repülőmodelezés, különösen az 
utóbbi évtizedben, az új kül- 
és belföldi model- és madár- 
kísérletek alapján új utakra 
terelődött, és teljesen elsza-
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Vitorlázó model siklása. J ó l lat- 
ható, hogy a model törzse kissé 

ferde helyzetben áll

Vitorlázó mndel termikus felhajtó 
áramlásban iiainalnfelhő alatt

kadt a repülőgépektől. így a 
modelezés egy külön tudomány 
lett. Tehát nem játék ez. ha 
valaki játszva is csinálja ezt. 
Nagy elméleti és gyakorlati 
felkészültséggel kell rendelkez
nie annak, aki nemzeti verse
nyen is meg akarja állni a 
helyét.

Az •/?< szám
Az előbbi két példánkat 

számokkal is alátámaszthat
juk. Az aerodynamika ismer 
egy úgynevezett Reynolds-szá- 
mót, melyet röviden csak Fa
számnak szoktak írni. Ez még 
a gyakorlott modelezők előtt 
is egy igen bűvös számnak 
látszik, pedig lényegében egész 
egyszerű, ha a gyakorlati ol
dalát is ismerjük.

Tudjuk, hogy a repülőgép 
és a model körül repülés köz
ben a levegő áramlik. Igaz, 
hogy a repülő sebessége : V, 
a levegő pedig nyugszik körü
lötte, tehát a levegő sebessége: 
0 . Azonban a felülethez ké
pest a levegő mozog, áramlik 
V sebességgel. A szárny felület 
körüli áramlásra jellemző egy 
Reynolds-szám. Ez azt jelenti, 
hogy két mértanilag hasonló 
testen az áramlás akkor azonos, 
ha Reynolds-szama is azonos, 
vagy megfordítva : ha a Rey
nolds-szám azonos, akkor kell. 
hogy a két mértanilag hasonló 
test körül az áramlás is hasonló 
legyen. A gyakorlatban ez azt 
jelenti, hogy ha két repülő
gép, vagy két model, vagy 
akár két madár Reynolds 
száma megegyezik, akkor fel
tétlenül kell, hogy az áramlás 
is hasonló legyen a két testen.

A Reynolds-szám kiszámít
ható. A modelező megelég
szik ezzel az egyszerűbb kép
lettel is :

R =  7 . h . v
h a szárny szel vényhosszúság 
centiméterben ; a v pedig a 
test sebessége centiméler per 
secundumban.

Nézzük meg képletünket és 
hasonlítsuk össze az előbb el
mondottakkal. Mivel képle
tünk egy egyszerű szorzat, 
könnyen m egá Ha píthat j uk,
hogy a Reynolds-szám növe
kedik, ha növeljük a szelvény
hosszúságot, vagy ha növeljük 
a sebességet, vagy mind a 
kettőt. Ugyanolyan Revnolds- 
ssámot úgy is elérhetünk, ha 
a profil hosszát felére csök
kentjük, és ugyanakkor a se
bességet növeljük a kétszere
sére; vagy lehet fordítva is.

Milyen Reynolds-számmal

repül a repülőgép, milyennel a 
módéi és milyenekkel a ma
darak és rovarok? így szá
mokkal tudjuk meghatározni, 
hogy a model mihez áll köze
lebb : a repüléshez, vagy ahogy 
már előbb megállapítottuk, a 
rovarokhoz és madarakhoz.

A repülőgépek Reynolds- 
száma a legnagyobb. Ez ért
hető. Hiszen ezek a legnagyobb 
méretűek és a sebességük is 
jóval nagyobb, mint akár a 
modeleké, akár a madaraké. 
Vegyük a kissebességű, kis
méretű repülőket, melyek 
legközelebb állnak a mode- 
Iekhez. Ezek Reynolds-száma 
az 2,000.000-nál kezdődik, és 
enné* nagyobb lehet. A repü- 
lőmodel Reynolds-száma igen 
különböző. A kis papírmode- 
lek Reynolds-száma méréseim 
és számításaim szerint 4.0Uu 
és 8.000 között mozog. Egy 
egyméter szárny-szélességű gu
mimotoros model R-száma 
30.000-től 50.000-ig terjed. Egy 
ilyen modelrepülő sebessége 
kb. 4 m/mp. A nagyteljesít
ményű vitorlázómodelek R- 
száma 100.000 és 250.000 kö
zött mozog. A nagysebességű 
(óránként 60 km/óra) sebes
ségi modclek R-száma meg
haladhat az 5,000.000-t is. A 
zárttéri modelck 1— 10.000 R- 
száinmal repülnek. Ha a ma
darakat vizsgáljuk, hasonló 
eredményre találunk. A követ
kező R-szátnok csapkodószár
nyú repülésnél elért értékek. 
A vándorsólvom R-száma 
500.000, a galambé 300.000, 
az ölvvé 250.000. A rovarok 
természetesen még kisebb R- 
számmal repülnek. Szitakötőé 
körülbelül 6.000, a méhé 4.000, 
a káposztalepkéé 500.

Tehát megállapíthatjuk, 
hogy a különböző modelck Fő
száma 1.000-től kb. 250.000-ig 
terjed. A hasonló méretű ro
varok és madaraké pedig 500- 
tól— 500.000, mely két szám- 
határ magába foglalja a mode- 
lek R-számának az értékét is.

Viszont a repülőgépek R-szá- 
m al ,000.000-nál kezdődik. Te
hát az általában ismert mode- 
lek sokkal közelebb állnak a 
madarakhoz, mint a repülő
gépekhez. Kivétel a sebességi 
model, amely éppen a nagy- 
sebessége miatt közelebb áll 
már a repülőgépekhez.

De más körülmények is a 
*madárrokonság«-ot bizonyít
ják. Figyeljük meg és hasonlít
suk össze a repülő, a model és 
madár felületi terhelését. (Fe
lületi terhelés: a hordozófe
lület cgv területegységére cső



Széncinke, amely a Városligetben lévő nagy topolyfa 
oldalén ütött gránátnyílásba rakta fészkét. Síró fiókái 
vannak bent és édesanyjuk éppen ennivalót visz nekik.

súly.) Ha a repülőknél csak az 
igen kis felületi terhelésű is
kolagépeket figyeljük meg, 
ezek felületi terhelése is 40— 
70 kg/m-,* nem szólva arról, 
hogy a gyors gépek felületi 
terhelése túlhaladja a 200 
kg/m»-t is. Ha ezeket 9/dm*-es 
értékre számítjuk át, akkor az 
eredmény 400—700, illetve 
2.000 g/dm-\ A modelek felü
leti terhelése általában 50 és 
1 g/dm-* között mozog, teher 
csak egy nyolcada a legna
gyobb modelfelületi terhelés a 
legkisebb repülőgép felületi 
terhelése. A madarak felületi 
terhelése megint igen érdekes 
eredményeket ad. A legna
gyobb felületi terhelésű madár 
a tengerek ragadozója: az 
albatrosz. Felületi terhelése 
1,60 g/dm-'. A  héja felületi ter
helése 30 g/dm-*. Az ezüstsi
rályé 60 g/dm-1, a fecskéé, 
amely legjobban megközelíti a 
normál model felületi terhelé
sét : 17 g/dm-*. A lepkék felü
leti terhelése azonos a mi zárt
téri modeleink felületi terhelé
sével: 1.7— 1 g/dm*.

Az azonos felületi terhelés 
is azt bizonyítja, hogy a mó
déi tehát a miadár-rovar* ro
konokhoz áll legközelebb. Az 
azonos felületi terhelés és az 
azonos Reynolds-szám azt je 
lenti, hogy a model azonos 
aeródinamikai körülmények 
között repül, mint a madarak 
vagy a rovarok. Tehát a mode- 
lezőnek elsősorban ezeket, és 
nem a nagy repülőgépeket kell 
megfigyelnie, mielőtt egv mo
del megtervezéséhez hozzáfog. 
Modelünk csakis így lehet mo- 
delszerű !

A repiilőmodel és a model
Ezek után már könnyen 

megértjük, hogy mi a különb
ség a repülőmodel és a model 
között, r'Őt azt is megállapít
hatjuk, hogy a model szó nem 
helyes. Nevezték már nálunk 
a modelezést repkénck, röp
kének, mintának, kisrepülés- 
nek. de ezek a rossz elnevezé
sek nem maradhattak meg. 
mert nem a modelezők társa
dalmában született meg, s 
mert egyáltalán nem fejezi ki 
mindazt, amit mégis csak ki
fejez a model szó. Nálunk most 
ez az elfogadott elnevezés, s 
ezen kényszerrel nem lehet 
változtatni. Smi a helyzet kül
földön? Ott is ugyanaz ! Mo
dell, modéle, modello, model, 
modclo . . . Akkor mi is elé
gedjünk meg a model elneve
zéssel. Jtiszai Sándor
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1750 körül Réaumurnak volt egy kedvenc 
madara, egy kánya. Ez a madár mindent 
kihányt, amit nem tudott megemészteni és 
Réaumur különféle edényeket nyelctett le 
vele, melyekkel így gyomornedvet kapott 
és vizsgálni tudta oldóhatását az ételekre. 
Spallanzani saját magán kísérletezett úgy, 
hogy egy fonálra szivacsot kötött, ezt le
nyelte, majd kihúzta. A szivacs gyomorned
vet ivott magába és ezt vizsgálni tudta. 
Máskor apró fadarabkákat nyelt le, melye
ket megtöltött hússal, majd addig piszkálta 
torkát, míg kihányta és így tanulmányozta 
a gyomornedv emésztő hatását. Ilyen és 
hasonló kísérletek alapján jöttek rá, hogy 
a gyomorban sósav és ú. n. pepsin van, ami 
a gyomorba jutott táplálékot meg tudja 
emészteni. 1822-ben Alexis St. Martin t-ha- 
lálo<$< gyomorsérülést.szenvedett. Egy ame
rikai orvos, Beaumont azonban nem mon
dott le róla és tényleg sikerült úgy meg
gyógyítani, hogy csak egy kis nyílás maradt 
a hasán, mely a gyomrába vezetett. Beau
mont így könnyen jutott gyomornedvhez, 
és ezt 11 éven át tanulmányozta. De hogy 
a gyomor működéséről ma már olyan sokat 
tudunk, azt elsősorban a múlt század leg
híresebb élettan tudósának, az orosz Iván 
Petrovics Pavlow-nak köszönhetjük. 0  ez
rével végezte még 85 éves korában is a 
kutyakísérlctekct. Ezek közül igen érdekes 
az, amikor műtéttel kivarrta a nyak bőré
hez a nyelőcsövet, a gyomrot pedig a has 
bőréhez. Amikor tehát a kutya evett vala
mit* az kifolyt a nyakán. De kiderült, hogy 
a gyomor mégis termelt sósavat és pepsint, 
ami a has sebén át kifolyt. Sőt kiderült 
az is, hogy éhes kutyánál az étel egvszerö 
meglátására is a gyomor elkezdett dolgozni, 
ahogy mondani szoktuk, hogy összefut a 
nyál a szánkban, úgy összefutott a gyomor
nedv a kutya gyomrában és kifolyt a ha
sára. A szovjetálíam megbecsülte Pavlov 
munkásságát és 1934-ben több millió rúbel 
költséggel egy gyönyörű kísérleti intézetet 
épített fel a számára. Ma már persze, sok
kai egyszerűbben tudjuk vizsgálni a gyo
mortartalmat; ledugunk egy hosszú gumi
csövet a gyomorba, azon át kijön a gyomor
nedv és ezt kémiai módszerrel megvizsgál
juk. Nagy segítségünkre van ma már a 
röntgensugár is, mcfyct 1895-ber. Röntgen 
fedezett fel. A vizsgálandó beteggel olyan 
anyagot itatunk (bárium), mely a röntgen-

sugarakat nem ereszti át és így pontosan 
kirajzolódik a gyomor körvonala. Újabban 
olyan készüléket is szerkesztettek (gastro- 
scop), melyet a szájon és nyclőcsövön át 
ledugva, közvetlenül belenézhetünk a gyo
morba.

Mindezen vizsgálati eljárásokkal próbál
ták kideríteni a gyomorfekély okát, de ezt 
a kérdést még ma sem sikerült teljesen meg
fejteni. A gyomorfekély tulajdonképpen egy 
nehezen gyógyuló seb a gyomor belső fel
színén, a nyálkahártyán. Ha ez a seb hóna
pokig, évekig fennáll, akkor belerágja magát 
a gyomor ízomzatába is és láthatóvá lesz 
a gvomor külső felszfnén. Ha a fekély 
még tovább terjed, akkor a gyomor össze
nő a közelében fekvő szervekkel, leggyak
rabban a májjal vagy a hasnválmi-rigy- 
gvel és a fekély ezekbe is belenő.- Könnyen 
érthető, hogy egv ilyen mély seb különböző 
zavarokat, komplikációkat okozhat. Mint
hogy a gyomor falában útjába esnek az 
erek is, ezeket is megtámadja és elroncsolja 
ás így gyomorvérzést okoz. Amíg csak pi
ciny erekből történik a vérzés, nincsen na
gyobb b a j, a bet cg ezt rendesen nem is veszi 
észre, csak az orvos tudja kimutatni a gyo
mortartalom, vagy a széklet vizsgálatával. 
Ha azonban nagyobb eret roncsol cl a fe
kély, akkor súlyos vérzést kaphat a beteg, 
amit csak azonnali vérátömlesztéssel lehet 
megállítani. Sőt-az is előfordul, —  szeren
csére csak ritkán — hogy olyan súlyos vérzés 
lép fel* ami pár óra alatt halálhoz vezet. 
Egy másik súlyos komplikáció akkor követ

Ó30
*



kezik be, ha a fekély túl gyorsan terjed a 
mélybe, a gyomornak nincs ideje Összenőni 
a környező szervekkel és ezért, amikor a 
fekély eléri a gyomor külső felszínét, az 
kilyukad. így azután a gyomor tartalma bele
kerül a hasüregbe, és ha nem operáljuk meg 
elég korán, akkor liashártyagyulladáshoz. és 
halálhoz vezet. Szerencsére azonban a gyo- 
morkilyukadás óriási fájdalommal jár, úgy
hogy a beteg nagyon gyorsan orvoshoz ke
rül. És ez a fontos, mert statisztikai adatok 
mutatják, hogy akit 6 órán belül megoperá
lunk, az mind meggyógyul. Egy kevésbbé 
veszélyes komplikáció a gyomorszáj szűkü
let. Ez úgy jön létre, hogy a fekély körül 
gyulladás, majd hegesedés lép fel, és ha a 
fekély a gyomorszáj (pylorus) közelében 
fekszik, akkor fl hegedős azt beszűkíti. Az 
ilyen beteg gyomrában az étel sokáig pang, 
még 24 óra alatt sem ürül ki a gyomor egé
szen és előfordul, hogy a beteg olyan étel 
maradékát hányja ki, amit tegnap v a g y  
tegnapelőtt evett meg. Minthogy a gyomor
ból csak kevés táplálék jut a belekbe, az 
ilyen beteg erősen lefogy. Ezen az állapo
ton is csak műtéttel lehet segíteni. Egy 
nagyon komoly, de szerencsére ritka kompli
káció a fekély rákos elfajulása. Ez csak 
hosszú évek óta fennálló és kezelés nélkül 
maradt fekélyeknél szokott előfordulni, és 
ha a beteg legalább ilyenkor idejében je 
lentkezik orvosnál, műtéttel még meg
gyógyítható. Persze, ha a beteg nem törő
dik saját bajával és nem fordul orvoshoz, 
míg csak mindent ki nem hány, akkor már 
nem lehet segíteni rajta. Egy órát is köny- 
nyebb megjavítani akkor, mikor még csak 
egy kerék romlott cl benne és nem jó  meg
várni, míg az egész belső szerkezete beteg lesz.

A gyomorfekély sajátságos betegség. 
Gyermekkorban és idősebb korban ritka, 
leggyakoribb 20 és 50 év között. És fér
fiaknál kb. 8— fO-szer olyan gyakori, mint 
nőknél. Keletkezésének okát biztosan nem 
ismerjük. Kétségtelen az, hogy gyomor
fekély csak ott van, ahol gyomorsav is van, 
tehát a gyomorban és a belőle nyíló duo- 
denum (patkóbél) kezdeti részén.” A duó
dé mim tartalma erősen lúgos és ezért már 
néhány cm-el a gyomorszáj (pylorus) után 
közömbösíti a gyomorsavai. A duódénum 
lúgos vegyhatású részében sohasem fordul 
elő fekély. De ha bizonyos okok miatt 
összevarrjuk a gyomrot egy szintén lúgos 
vegyhatású vékonybéllel, akkor a gyomor- 
tartalom ezen az új szájadékon keresztül 
Jut a bélije és bizony gyakran fejlődik ki 
fekély az odavarrt vékonybél kezdeti részén. 
És mégsem mondhatjuk azt, hogy a gvo- 
morsav okozza a fekélyt, mert hiszen akkor 
minden embernek fekélye kellene hogy le
gyen. A gyomor sósava és pepsinje meg
emészti a húst és a gyomor fala is húsból, 
izomból van, közelfekvő tehát a gondolat, 
hogy a gyomornedv a gyomrot is meg 
tudja emészteni. Ciaude Bemard annak
idején végzett is olyan kísérletet, hogy 
kutya hasán nyílást készített a gyomorba 
(ú. n. gyomorsipoly) és ebbe beíedugta 
egy élő béka combját. A gyomornedv meg 
js emésztette a combot, miközben a béka

életben maradt. De más kísérletek azt bizo
nyítják, hogy a gyomornedv az egészséges, 
élő szöveteket (izomszövet, kötőszövet) nem 
tudja megemészteni. Világosan következik 
ebből, hogy a fekéiyes ember gyomrát va
lami károsította, hogy annak nyálkahár
tyája nem egészséges és nem tud többé 
ellenállni a gyomornedv emésztő hatásá
nak. Az egyszerű mechanikus, sérülés nem 
elég ok a magyarázatra, mert bár durvább, 
keményebb anyagok képesek felületes hor
zsolásokat okozni a nyálkahártyán, ezek 
mindig hamarabb begyógyulnak és nem 
lesz fekély belőlük. Egyes kutatók vizsgá
lata szerint a gyomor falában az apró erek 
elzáródnak, emiatt ott a gyomor fala nem 
kap táplálékot, elhal és ezt a részt támadja 
meg a gyomornedv. Mások azt tételezik 
fel, hogy vannak emberek, akiknek az ideg
rendszere túl érzékeny, minden kis lelki 
behatásra fokozottan reagál. Az idegeknek 
ez a túlingerlékenysége a gyomorban ismé
telt görcsökhöz vezet és ezek az erős izom
összehúzódások összeszorítják és elzárják a 
kisebb ereket és így károsodik a gyomor 
fala. Tény az. hogy a sovány, szikár, •ide
ges « embereknél gyakoribb a gyomorfe
kély, mint a kényelmes, kövér, joviális 
embereknél. Biztosan fontos szerepe van 
a krónikus (idült, hosszú ideje fennálló) 
gyomorhurutnak is a fekély keletkezésében. 
Akinek rossz fogai vannak, sohasem rágja 
meg az ételt rendesen és a gyomor számára 
szokatlan nagy darabokat nyel le ; aki 
rendszeresen iszik szeszes italt, különösen 
pálinkát; aki túl sokat dohányzik; aki 
szereti a nagyon borsos, fűszeres, paprikás 
ételeket; aki az ételt forrón eszi meg és 
mindig kapkodva, csak félig megrágva nyeli 
le, annál előbb-utóbb kifejlődik egy gyomor
hurut, amely azután egy későbbi gyomor
fekélynek lehet az alapja. Mi, magyarok, 
bizony eléggé szeretjük a pálinkát, a do
hányt és a fűszereket, és ezért nálunk elég 
gyakori is a gyomorfekély.

Ami már most a betegség tüneteit illeti, 
a legelső és legfontosabb a fájdalom. Ez 
rendesen 1— 2 órával az étkezés után je 
lentkezik és néhány óra hosszal eltart. 
Gyomorfekélynél a ” fájdalom az étkezés 
után korábban szokott jelentkezni, mint a 
pylorus mögött a duodenumban ülő fekély
nél. Úgylútszik, amint a táplálék a fekély
hez ér, az váltja ki a fájdalmat. Más bete
geknek viszont akkor van fájdalmuk, ha 
üres a gyomruk és amint esznek valamit, 
a fájdalom elmúlik. Itt a gyomorsav marja 
a fekéiyes részt és okozza a fájdalmat, az 
étel Pedig azáltal, hogy magába szívja a 
gyomornedvet, azt. megszünteti. A fájda
lom elsősorban az ú. n. gvomorgödörbeii 
jelentkezik, de gyakran kisugárzik a hátba, 
esetleg a vállba is. A fekély második fontos 
tünete a gyomorvérzés, mely a betegek 
50—60%-ánál megvan, persze csak igen 
enyhe formában, úgyhogy csak különleges 
vizsgálattal lehet a székletben a vért ki
mutatni. Egy további fontos tünet, hogy 
fekéiyes betegnél rendesen jóval több a sav 
a gyomorban, mint normálisan. Azonban 
ez a sok sav nincsen mindig meg, és lehet



valakinek akkor is fekélyt*, ha kevesebb a 
sav a gyomrában, mint az egészséges em
bernek^ Ezek alapján tehát nagyon nehéz 
volna a diagnózist felállítani, azaz meg
állapítani, hogy van-e fekélye? Szerencsére 
kisegít bennünket a röntgenvizsgálat, amely 
megmutatja pontosan, hogy hol van az 
ú. n. fekélyfészek. Ebbe a kis tasakba bele
jut a bárium tartalmú kása és jsokáigf ott 
is marad, még akkor is. mikor már a gyo
mor kiürült. A röntgenvizsgálat alapján 
mindig pontosan meg tudjuk állapítani a 
fekély helyét és nagyságát és ehhez tudjuk 
szabni a tennivalóinkat.

Ami mármost a gyomorfekély therápiá
ját, gyógyítását illeti, tudnunk kell, hogy 
az ritkán magától is meggyógyulhat. Más
kor viszont évtizedeken ál is dacol minden
fajta kezeléssel. Fersze ez a két véglet, és 
n legtöbb eset helyesen keresztttlvitt bel 
gyógyászati vagy sebészeti kezelésre né
hány hónap alatt, meggyógyul. A  belgyó
gyászati kezelés lényege a gyomrot kímélő 
étrend. Ez nem jelent persze koplalást 
Tejjel, főtt hússal, könnyen emészthető szén- 
hydrátokkal (pl. piskótatészta) jó l lehet 
lakni. Tilos minden olyan étel, ami égeti, 
csípi a nyelvet, mert az izgatja a gyomor
ban lévő fekélyt is. Tilos tehát a nyers gyü
mölcs, saláta, káposztafélék, alkohol, fű
szer, feketekávé, stb. Nagyon megkönnyíti 
a gyógyulást, ha a beteg 3— 4 héten keresz
tül ágyban fekszik. A használatos gyógy
szerek célja, hogy a gyomornedv-elválasz- 
tást csökkentse, (atropin, belladonna) vagy 
a gyomornedvben lévő sósavat kémiailag 
közömbösítse (szódabicarbona, alucol, stb.). 
Ami a belgyógyászati és sebészeti kezelés 
közti választást illeti, nem helyes a kér
dést így feltenni, mert a fekélyek 70— 80%-a 
belkezelésre meggyógyul és csak a többi 
szorul műtétre. A fizikai és szellemi dolgo
zók legnagyobb része ma még nem leheli 
meg azt, ho«v ha fekélye van, lefeküdjön 
3—4 hétre és betartsa az orvos által előírt 
étrendet. A  régi rendszer alatt erre azt mond
ták, hogy szociális okokból ilyenkor nem 
szabad á bel kezeléssel időt vesztegetni, 
hanem azonnal meg kell operálni. Valójá
ban ez a legantiszociálisabb felfogás, mért 
minden dolgozó, aki beteg, megérdemli azt. 
hogy megkapja mindazt, amit az orvostu
domány mai állása neki nyújtani tud.

A sebészi kezelés nagy fejlődésen ment 
át az utóbbi évtizedek alatt. Régebben a 
fekélyt benthagyták és csak a táplálék és 
gyomornedv útját akarták a fekélytől el
terelni úgy, hogv egy gydmorhélösszeköttc 
tést végeztek De ez az eljárás nem vált 
be. Ma már a fekélyes betegek túlnyomó 
többségét úgv operáljuk, hogy nemcsak 
a fekélyt távolítjuk el, hanem a gyomor 
ép részéből is egy nagy darabot, kb. a 
felét, vagy ‘ /.-át, hogy így a sósavtemmo 
rész megkisebbítésével a gyomorfekély km- 
jutásának lehetőségét is megakadályozzuk 
(gvomorcsonkolás). A gyomorfekély tehát a 
tudósok és gyakorlóorvosok ezreinek szor
galmas munkája révén ma már jól gyógyít 
ható betegség.

Dr. r.i/tmnnn tnv

A kínaiak a földgázt ni úr az ősidőkben h 
ipari célokra használták és már évezredekké.' 
ezelőtt megépítették a maguk 200 km 
hosszú, bambuszcsövekből készült földgáz-
vezetékét.

Nálunk Erdélyben, Bázna községben 
1670-ben véletlenül gyulladt meg a földből 
kiáramló gáz. Az Alföldön az artézi kutak 
fúrásánál sokszor mutatkozott földgáz, de 
kezdetben kis mennyiségben. Gyakorlati 
felhasználásukra azonban mégis sor került. 
1908-ban a pénzügyminisztérium kissnmiási 
kálisó után folytatott mélyfúrásainál pedig 
már oly jelentékeny volt a földgázélőtörés, 
— pl.: a 301.9 m mély kútnál naponként 
660.000 m* — hogy arra az egész világ 
szakértői felfigyeltek.

Magyarországon azono .inneni akadt senki. 
:iki megszervezze a töméntelen és szinte 
ingyenvaló erőforrás kihasználását. Ellene 
volt ennek a magyar ipar erősödésétől tartó 
és az osztrák gyáripart* támogató Habsburg- 
politika. De nem kívánták az olcsó földgáz- 
erőforrás vetélkedését a szénánkat féltő 
hányaérdekeltségek sem.

Így a pénzügyminisztérium nem tudott 
m it kezdeni a földgázzal, melyet —  mert 
közel 50 légkörnyomással tódult ki a kutak
ból —  elzárni *se lehetett és éveken át 
a szabadba szökött. Hasonló volt a helyzet 
a többi erdélyi földrétegekből— az Eötvös
e ié  torziós ingával megállapított és mély
fúrásokkal feltárt. — újabb kutaknál is.

Csak 1916-ban jutott a földgáz-ügy egy 
lépéssel előbbre. Egy svájci mérnök kidol
gozta a levegő nitrogénjének kiválasztási 
módját. A nitrogénre szükség volt a lőszer- 
gyártásnál. A  gyártáshoz pedig nagy hő- 
erőforrásra. így megalakult a Magyar 
Mésznitrogéngyár Rt. és a Magyar Földgáz 
Rt. Igaz, mindkettőnek csak a neve és az 
alkalmazott mérnökök és munkások egy 
része volt magyar. Minden egyéb : tőke, 
a? irányítás, a szellem és a kikötött haszon 
i németeké.



*

A Földgáz Rt. azonban vállalta, hogy 
az erdélyi Magyarsáros földgázk útjaitól 
Kolozsvár, Nagyvárad. Budapest, Arad és 
Temesvárt érintően körvezetéket létesít. 
És ebből megépítette a 16 km-es Magyar
sáros—Dicsőszentin árion közötti szakaszt 
a szintén , elkészült nitrogéngyárig. Ekkor 
mindenre pontot tett n háború.

A LJSPE1 M E Z Ó K

1937-ben Lispc mellett és Bükkszéken 
olajinezőket fedeztek fel. Az olajjal együtt 
gáz is feltört, az 1000- 1600 méter mélység
ből. Az első évben csak kb. 2 millió m*, 
1946-ban azonban már több mint 400 

millió mJ- 7—8000 kalóriás methán. tehát 
olyan magashőértékű gáz, mely a Buda
pesten használtnál 100— 120%-kai jobb.

Már 1937-ben nagy tervek születtek a 
földgáz felhasználására. Közbejött azonban 
újra egy esztelen háború és az olajjal együtt 
érkező földgáznak felét ma is felhasználat
lanul a levegőbe kell bocsátanunk. Olaj
termelésünket ugyanis a megengedhető 
napi 140 vagon helyett kb. napi 170- -180 
vagonra kell szükségből fokoznunk és 
ilyen erőltetett olaj felvételnél sok olaj 
örökre a föld mélyében marad. Minden 
felhozott m* olajjal együtt 450 m* földgáz 
is érkezik. Ennyi földgázzal pedig ma 
egyszerűen nem tudunk mit csinálni. Nem
zeti vagyonunk így 10 év alatt 160.00 0 
vagon dorogi szén hótartalmának megfelelő 
értékkel, 230 millió forinttal csökkent. 
Illetve csökken most is. nap mint nap 
több mint kétszer annyi szén értékével, 
mint amennyibekerülBudapest gázmüveinek 
az a szén és gazolin, amelyből a Budapesten 
elosztott gázt készíti.

ÚJABB FELTÁRÁSOK
Újabb földgáz- és olaj terület ék el is fe

deztek fel szakembereink. Bcregböszörmeny
hén pl. olyan telep is van, mely napon
ként egymillió m* gázt szolgáltat, vagyis 
kalóriában több mint háromszorosát a 
budapesti gázgyár termelésének. Ezenkívül 
Inkén, Tótkomlóson, Bugyin, Karcagon, 
Hajdúszoboszlón és egész közel Budapest 
mellett: Üllőn is földgázkutaink vaunak, 
[gaz, ezek egy része egyelőre kisebb mennyi
ségű földgázt ad csak, de mégis kézzelfogha
tóan igazolja azoknak a hozzáértőknek a 
derűlátását, akik talaj kutató műszerek méré
seinek alapján még további földgáz- és 
ásványolaj-előfordulásokat jósolnak Miskolc 
Eger, Kecskemét, Kerekegyháza, Salomvár, 
Igái, ICurd.- Répcelak vidékén és még 
sok más helyen is.

VASÚTOK UTAZIK A GÁZ
A földgáz értékesítése Magyarországon 

ma még szűk keretek közölt mozog. Egy 
részét maguk a termelőtelepek veszik igénybe 
kútfúrógépeik és kompresszoraik meghaj
tásához, másrészt pedig kb. napi 40.000 
m*-t Nagykanizsa város közönsége és ipar
telepei fogyasztanak el. Budapestre a föld
ből kiválasztott és összeprésell napi 2—3



Épülnek a kutak

/XIessz t vidékekre csövek 
szállítják a földgázt

vagon propán-butánt vasúton -/.alti; iák 
hl. végül 24 óránként .n«g ! ó vagon- 
gazolin is kicsapódik .•* ha&/.no.%í iható.

Nem gazdaságos lispei fölrigáitcrmciésünk 
következtében a tudományos úton 
műszerekkel igen pontosan megmért 
korábbi 4150 millió köbméter földgáz 
készletből eddig 1X00 millió 'm ’ -t. tehát 
teljes földgázkínesünk kb. V. részét máris 
elhasználtuk vagy elpocsékoltuk. A még 
megmaradt földgáz felhasználására alapít
juk a jövőben a városok kiszolgálásán kívül 
egészen különleges, új iparágak születését 
is. Így gázkészülékekből és gázszerelvények
ből olyan tekintélyes mennyiségekre lesz 
idővel szükség, hegy azokat a már meglévő 
gyárak előállítani képtelenek Icszrck.

A földgáz maradéktalan kihasználásához 
tervszerű, nyugodt munkán kívül igen nagy 
tőke szükséges. Pl. a Lispe —Budapest 
250 km-es, vagy Beregböszörmény— Buda
pest 240 km hosszú távvezeték elkészítésé 
hez 150 millió forint és két és fél év idő
tartam keli. Igv is azonban Budapest teljes 
napi 7 millió ni' 4000 kalóriás gázzal fedez
hető mindennemű hőigényének csak 'V ét 
lehetne földgázzal fedezni, mert a főváros 
meglévő belső hálózatai szőkék és át
alakításuk után is csak legfeljebb 1 millió 
m» gázt képesek a fogyasztókhoz juttatni?-

Meggondolás tárgyát képezi tehát külön 
magasnyomású gázhálózat lefektetése a 
nagyfogyasztó fővárosi nehézipar hőszük
ségletének földgázzal való ellátására, egyes 
ipari városrészekben Hasonlóképpen meg 
kell gondolni a föidgázkutak és Budapest 
között a fővezeték mentén vagy közelében 
fekvő városok és községek gázellátásának 
kérdését is.

Olyan vegyi gyárak létesítéséhez pedig, 
amelyek a földgáz alkatrészeiből korom- 
festéket, mügumit stb. készítenének, meg 
szám Iá Ihatatlan milliók szükségesek, leg
alább 5—6 év tervezés, építkezés és szerelés.

7EH V SZERŰ GAZJJ Á LKOD A ST

A földgázvezetékek irányának meg
határozása központi intézkedést kíván Jó 
előre kell megállapítani, hogy a csövek a már 
meglévő mezőkről milyen irányban halad 
janak, tekintettel a közeljövőben létesülő 
új földgáz településekre is. Számítani kell 
ugyanis arra. hogy egyes kutak évek folya
mán kimerülnek és újabb földgázteriíletekot 
kell majd igénybe venni.

Nyilt kérdés még. készüljön-e országos 
körvezeték, vagy egymást átlósan keresz
tező csőrendszer lenne-e megfelelőbb?

A tervgazdálkodás feladata lesz a földgáz 
felhasználásának rendezése, a legjobb meg 
oldás megvalósítása és így népünk élet - 
szintjének emelése, életének szebb ététclc.

Mert ha eddig idegen érdekek szolgálatá
ban nem juthattunk el odáig sem, ahová 
a kínaiak évezredekkel előbb eljutottak, 
most majd lefektetjük földgázvezetékeinket 
és erre támaszkodva kifelé is verseny- 
képessé tehetjük iparunkat, bármilyen erős 
versenyről lesz is sző.

Hcminicky Károly.



A gondolat nem új. Hiszen a régi egyp- 
tomiak is használták a mézet, sebgyógyí
tásra, csak ők még nem tudták, mi az, ami
től a mézzel kezelt seb gyorsabban gyógyul, 
mint az olyan, amelyiknél nem alkalmazták 
ezt a gyógymódot. *

A mézben, mint az 
Élet és Tudomány 
II. évf. 7. sz. ol
vastuk, bőséges vit a
min lelhető fel,hogy 
cukrot is tartalmaz, 
azt tudjuk. Ha tehát 
olyan kenőcsöt ké
szítenek, amely mé
zet is tartalmaz, ak-
kpr a méz A és B vitaminja, valamint a 
mézben lévőcukor a rosszul táplált sebekre 
kedvező hatást gyakorol, szerves savtartal- 
nia pedig a sarj szövet burjánzását segíti elő.

A szovjet orvos, aki már 1937 óta kísér
letezik a sebek mézzel való kezelésével 80 
rész mézhez, 20 rész halzsirt kever és ebbe 
3 rész xeroform port lesz. (A yeroform por 
fertőtleníti a sebet). Az eredmény gyors és 
majdnem biztos, a gyógyszer pedig igen olcsó 
ami szintén fontos tényezó.

.  I .F. I .KI VIS Z K KTF.GS ÉG ÉK- 
GYÓGYÍTÁSA

A viszketés. . Walshe professzor szerint 
a fájdalom egy faja, amely sokszor még a 
nagy fájdalmaknál is tűrhetetlenebb. Gyak- 
i un okoz viszketést gyomorron tás, csípések 
stb. Az idegesség, nyugtalanság, különböző 
lelki izgalmak is kiválthatnak viszketeg- 
séget. Sokféle módon kísérelték meg azt, 
hogy ezt a delki viszketegséget* gyógyít
sák,' de a kísérletek, ha olvkor ideiglenesen 
meg is szüntették a viszketést, mégis ered
mény telenk maradtak.

Walshe professzor legújabb kísérlet élnék 
eredményeképpen végleg meg tudja szün
tetni az ideges-viszketegséget. Tartós nyu
galomba hozza a betegét úgy, hogy 5 -14 
napon át altatja. Ébredés után a viszketés 
megszűnt.

HAZAI ELJÁRÁS FRISS VÉR 
TÁROLÁSÁRA

Gyakran nagy vérveszteség okozza a 
beteg halálát. Meg lehetne menteni ar. élet
nek, ha kellő időben vérátömlesztést alkal
mazhat az orvos. Találni kell valakit, aki 
vért ad, oiyanvaiakit. akinek a vére azonos 
vércsoportba tartozik a betegével. (L. Élet 
és Tudomány II. évf. 3. sz.) Megállapítani, 
hogy a vértádó maga milyen erőben, egész
ségi állapotban van, mert nem cél az. hogy 
egy .betegből kettőt csináljunk.

Ha kevés, néhány köbcentiméternyi vér
ről van szó, akkor ez nem nagy kérdés, etfy

kevés vért igen hamar pótol a szerve/.ef, de 
vannak esetek, amikor nagyobb mennyiségű 
vérre van szükség egyszerre.

Sokat gondolkoztak, kísérleteztek a tudó
sok, miképpen iehet nagyobb mennyiségű 
vért frissen tárolni, s honnan lehel egyszerre 
a szervezet megterhelése nélkül nagyobb
m ennyiségű vért szerezni ?

A placenta (méhlepény) sűrűérezetében 
legalább fél liter vér van, a köldökzsinórban, 
amelyen keresztül a kicsi új szülőit táplál
kozott, szintén legalább egy deci vért talá
lunk. A placentából s a köldökzsinórból 
felfogják a vért, citráttal kiöblített üvegekbe 
teszik s 14 fok mellett citráttal átitatott 
dugóval ledugaszolva, tárolják. így iiároin- 
ncgy napon át is eltartható a vér és mint 
friss vér alkalmazható vérátömlesztés cél
jára, felmelegíteni sem kell, mert kísérletek 
bizonyítják, hogy melegített vérrel történt 
vérátömlesztés esetén gyakrabban állott be 
hidegrázás, mint hideg vérrel.

A három napon át felhasználásra nem 
kerülő vért sem öntik ki, abból vérplazmát 
készítenek, szárítják.

VÁGOTT VIRÁGOK FRISSEN
A  lakúi kedves dísze néhány szál virág 

a vázákban. K i nem szeretné virágai életét 
meghosszabbítani,  íme néhány bevált ta
nács : Célszerű a virágok szárát, illetve 
kocsányát vízben levágni, így megkőny- 
nyiijiik a víz további felszívását, meri a 
szár edénanyalábfaiba víz tódul be, amely 
összefüggő olzoszlopot alkot, míg a levegő
ben levágott szárba levegő nyomul be s meg
nehezíti a vlzszloást. Persze a vizet gyak
ran kell cserélni s áfán latos a vágási felü
letet mindennap az előbbi módon meg
újítani, meri a felületre telepedő baktériu
mok eltömik a szárat. Baktériumok szapo
rodása s  a rothadás meggátlására sót, fa
szenet, néhány csepp stalmiáJcszeszl szok
tak a vízbe tenni. Régi tapasztalat szerint 
meghosszabbítja a virág életét, ha a vízbe 
rézpénzt teszünk. Már a K r. e. 2000. évből 
származó szanszkril feljegyzések, orrúi ta
núskodnak, hogy a vizel frissentartás céljá
ból faszénen szűrték át, napfénynek tették 
k i,s  vago rézedényben tartották vagy időn
ként izzó rezet mártottak bele. Hogy a réz
nek baktériumölő hatása nem Ósí babona, 
bizonyítják az újabb vizsgálatok, amelyek 
szerint a vízben tartalmazott minimális 
mennyiségű oldott réz (11 .  itízben) száz
milliomod gramm) elegendő arra, hogy 
különböző baktériumokat, moszatokat stb. 
megöljön. A  tapasztalatok szerint külö
nösen a rózsa, tátika, viola, szarkaláb, 
szekfü marad meg sokáig frissen, ha réz
vázában tartjuk vagy rézpénzt teszünk a 
vízbe.

ÍNYENC
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A Utdtot*áwf kiszabadnia a fráuyászakat FÖLDALATTI BÖRTÖNEIKBŐL
A föld mélye a természeti 

kincsek csodálatos és kimerít
hetetlen tárháza. A Szovjetunió 
nemzetgazdaságának fejleszté
sét és újjáépítését célzó ötéves 
terv megállapítja e kincsek 
felkutatásának cs kiaknázásá
nak nagyarányú feladatait. 
Ezeknek a feladatoknak a 
megoldására felsorakoznak a 
geológusok, bányászok, ko
hászok, vegyészek és más 
szakemberek.

A technika szakadatlan fej
lődésének cgy-egy fejezetében 
az alábbi állomások figyel
hetők meg : tegnap — elkép
zelés, ma —  lehetőség, holnap 
—  valóság. Más szavakkal: 
tegnap gondolat, ötlet, talál
mány született ; ma : folyik a 
tudományos kísérletezés, m o
dellezés a laboratóriumokban; 
holnap : a gondolat a gyakor
lati megvalósítás állapotába 
lép. Mit kell a közeljövőben 
a technikának gyakorlatilag 
megoldania?

A zseniális orosz tudós, 
Mcndelcjev, 1888-ban a kőszén 
feltárására új, figyelemreméltó 
eljárást ajánlott, éspedig java
solta a kőszén földalatti ei- 
gázositását. A tudós számí
tásokkal mutatta ki, hogy
sokkal előnyösebb a szénréteget
éghető gázzá alakítani át, mint 
kibányászni. A szénrétege: 
meg keli gyújtani, s az akna 
hatalmas föld alatti gázfejlesz
tővé változik. A szén nem ég 
el teljesen, ha nem vezetünk

hozzá elegendő levegőt, hanem 
éghető gáz formájában felszáll 
a föld felszínére, s gázcsöveken 
eljut a kazánok tüzterébe, 
kohászati és vegyi gyárak 
kályháiba, stb. Mcndtlejev 
tehát azt javasolta, hogy bizo
nyos technológiai folyamato
kat a föld alatt, úgynevezett 
geotechnológiai eljárások alak
jában végezzenek el.

Vladimír Iljics Lenin, meg
ismerkedve a földalatti elgázo- 
sítás gondolatával, 1913-ban 
megírta a „Technika hatal
mas diadala" című cikkét, 
amelyben ragyogóan méltatta 
az új eljárást. A cári Orosz
országban azonban nem való
sították meg Mcndelcjev ter
vét, a bányatulajdonosok a 
régi módon dolgoztának to 
vábbra is. Szovjet mérnökök 
már a háború előtt több mód
szert dolgoztak ki a földalatti 
elgázosításra, és kísérleti állo
mást is létesítettek. A munka 
azonban abbamaradt a háború 
idején. Az ötéves tervben fon
tos helyet foglal el a föld
alatti elgázosítás fejlesztése.

Sok előnye van a földalatti 
elgázosítás alkalmazásának. 
Ezzel a módszerrel a mini
mumra csökken a bányászok 
nehéz, földalatti munkája. T o
vábbá nagvfűtŐértékü gázzá 
alakíthatók át egészen vékony 
szénrétegek és silány, palás 
szenek is, amelyeket nehéz, 
vagy gazdaságtalan kibányász
ni. A gázalakú tüzelőanyagot

2 . ábra
1

azonfelül könnyebb szállítani, 
mint a szenet, és kényelmeseb
ben, jobb hatásfokkal lehet 
elégetni.

A földalatti elgázosítás azon
ban egyáltalában nem az egyet
len olyan geotechnológiai cüá-
rás, amely már jel átgondoltan 
elő van készítve és ccr.í.- a 
gyakorlati megvalósításra vár 
Ismeretes a Iddrogénczés eljá
rása, amelynek során a kőszén 
vagy más éghető kőzet nagy
nyomású, forró hidrogén ha
tására éghető, folyékony tüze- 
lőii.yaggá változik. Ez a folya-
mát megvalósítható a töld 
mélyén is, amint az 1. ábrán 
látható. A cseppfolyósítandó 
kőzetig fúrva, két csövet kell 
leengedni, s az egyik csövön 
lcáromlik a hidrogén, a mási
kon felemelkedik cseppfolyós 
alakban a szén. Ezen geo
technológiai eljárás tehát a szi
lárd, természetes tüzelőanyag

4. abra
ból mesterséges, folyékony 
tüzelőt termel anélkül, hogy a 
szilárd kőzetet fejteni, felhozni, 
stb. kellene.

A nyersolaj lelőhelyein gya
kori jelenség, hogy az olaj ho
mokos kőzeteket itat át, s a 
homokból az olajnak esetleg 
mindössze 20% -a szivattyúz
ható ki. Régóta foglalkoztatja 
szakembereket az a kérdés, 
hogy miként lehetne javítani 
ezen az arányon. A következő 
módszerrel folytatnak kísér
leteket a Szovjetunióban. Egy 
csövön forró gázt vezetnek az 
olajjal átitatott homoki ét cg!) ez 
(2. ábra). A gáz melege elpáro
logtatja az olajat, s az olaj- 
gőzök a másik csövön a gazzal 
együtt felszállnak a felszínre.

A konyhasó kitermelésénél 
fel lehet használni a só oldha
tóságát c fentebbi elrendezés 
alkalmazásával (3. ábra). Az 
egyik cső forró vizet szállít a

sóréteghez, a másikon felszi
vattyúzzák a sóoldatot. Azután 
medencékben elpárologtatják 
az oldat vizét, s nyerik a sót. 
Ugyanennek az elvnek az alap
ján kioldható a kálisalétrom, a 
mezőgazdaság fontos műtrá
gya-alapanyaga. A kénnek, a 
kémiai ipar e fontos) anya
gának a kitermelésénél is 
alkalmazható geotechnológiai 
eljárás éppúgy, mint a konyha
só vagy a kálisalétrom eseté
ben. Minthogy azonban a kén 
xi 5° C körül olvad, gőzre vagy 
nagynyomású meleg vízre van 
szükség a kioldáshoz.
Néhány arzénvegyület különös 
sajátságokat mutat. Bizonyos 
hőfokra hevítve, szilárd hal
mazállapotból légnemű alakb 
megy át, kihagyva a csepp
folyós haimazallapotot. Ezek 
az ásványok is alkalmasnak 
mutatkoznak geotechnológiai 
eljárással történő kitermelésre. 
Furatokon keresztül a vegyü- 
letckhez kell sajtolni valami
lyen forró gázt, s a meleg ha
tására a szilárd anyagok gőzzé 
válva a felszínre szállnak. Fel
fogva és lehűlve, szilárd kris
tályos alakot öltenek.

Igen érdekesek a földalatti 
kohászat kilátásai. Tegyük fel 
például, hogy a helyett, hogy 
kibányásznánk a rézércet, a 
következőképpen járunk cl. 
Készítünk furatokat az érchez, 
s a furatokba íémrudakat en
gedünk le. Majd savat Öntünk 
az ércre, mire az feloldódik.

A  femrudakat villamos áram
körbeiktatjuk, ezáltal hatalmas 
galvanizáló kád létesül. Az 
egyik fémrúdon (a karódon) 
réz fog kiválni. Időnkint ki
vesszük a fémrudat, s eltávo
lítjuk a lerakodott rezet. A 4 . 
ábra szerint lehetséges lesz a 
rézen kívül az ezüstöt s né
hány más fémet is érceiből a 
föld alatt kiválasztani. Ezáltal 
a fémeknek elektrolitikus úton 
való előállítása gyökeresen 
megváltozik, egyszerűsödik és 
olcsóbbodik. Nincs szükség 
terjedelmes földmunkákra, érc- 
szállításra, ércfeldolgozó mű
vekre. Mindössze utat kell 
nyitni az érchez, villamos ára
mot kell vezetni a helyszínre, 
végül aránylag kismennyiségű 

:v szükséges az érc feldől- 
.c zására.

ibbcn a rövid összeállításban 
1 geotechnológiai módszerek 
.cgjcllegzetesebb példái szere
pelnek, melyekből kiderül,hogy 
bizonyos munkafolyamatoknak 
a föld mélyén történő elvég
zése miként könnyíti meg az 
ember munkáját, s miként 
egyszerűsíti a termelést. Ezek 
közül némelyiket mar alkal
mazzák a gyakorlatban, néme
lyik még a kísérletezés, kutatás 
állapotában van. Talán már
nincs messze az a nap, amikor 
az emberiség eddig nem látott 
eredményeket fog elérni a geo- 
technikai módszerek segítségé
vel. (Technika Malagyózsi, 

Moszkva nyomár.)



GOMBÁK
Sokan úgy vélik, hogy ehető gombát 

szedni csak erdőben lehet. Valóban legtöbb 
gombánk az erdők talaján vagy a fatörzsek 
oldalán terem. De ha az ALföldön, réten, 
mezőn, legelőn járunk, esős idő után sok 
gombát találhatunk ott. is, sőt még a szántó
földeknek, ugarnak, tarlónak is megvannak 
a maga gombái. Igaz, hogy ezek nem sok
félék, de'mennyiségben kiadás termést ad
hatnak. Néhány ilyen jellemzően alföldi 
gomba leírását röviden az alábbiakban atljuk meg. 
Belőlük, ha felismerjük őket, ízletes és tápláló ételeket 
készíthetünk.

Jellemző tavaszi gomba az Alföldön a kucsmagomba 
(Morchtlla csculenta). Könnyen felismerhető, mert 
gömbölyű vagy hosszúk ás-tojásalakú, felül néha hegyes 
kalapja rendkívül jellegzetesen gödrös-rücskös felü
letű, olyan mint egy bárány bőrkucsma. Színe világos-

szivacsosan üveges gombáktól jól megkülönböztet hető.
Füves helyeken, a tavaszi hónapokban mindenütt 
gyakori. Kitűnő csemegegomba. Leforrázta nélkül is 
éppúgy fogyasztható, mini a többi ehető gomba. Ha 
a belsejében lévő egyetlen nagy üregre figyelünk, máa 
gombákkal össze nem téveszthetjük.

Réteken, legelőkön, esők után tömegesen jelenik 
meg az apró sz/.gf ágamba (Marasinius orcades). Helyen
ként tévesen csiperkének, csipetke-gombának is neve
zik. Egyszínű világosbarna, merevhúsú, kellemes 
illatú gomb ácska. Levesnek elkészítve igen ízletes. 
Nagyon ajánlatos azonban vele szemben az óvatosság, 
mert több hozzá hasonló, veszélyes, mérgező gomba 
is van. Ezek ugyancsak füves helyeken élnek, néha 
még a szegfű gomb a között is megtalálhatók, s így 
könnyen előfordulhat, hogy közéje szedik. Az egyik 
ilyen mérgező gomb ács ka a parlagi tölcséroomba (Clito- 
cybe corda). Ezt legkönnyebben úgy különböztethet
jük meg tőle, ha a kalap alján lévő lemezek elhelyez
kedését megfigyeljük, mert a parlagi tölcsérgomba 
lemezei sűrűn állók és reákanyarodva lefutnak a 
gomba tönkjére, még a szegfű gomb a lemezei ritkásan, 
egymástól kissé távol állnak, a tönkre pedig nem fut
nak rá. Ezenkívül még néhány kicsíny, barnás
színű mérgező gombácsk a teremhet a szegfű gombával 
egy helyen, ezek a susulyka-gombák (Inocybe) egyes

az ACfolcUh* 
és a piucéfou
továbbá, hogy tünk jen gallért talá
lunk. Közismerten jóízű gomba, 
amelyet sokféle fogyasztanak is. 
Hozzá hasonló más gombáktól, 
különösen a mérgező galócáktói 
úgy különböztethetjük meg, ha 
megsötétedő lemezeire figyelünk. 
Ezért az egészen fiatal, még fehér- 
lemezű vagy ki nem  nyílt pél
dányokról csak úgy mondhatjuk 
ki, hogy azok is csiperkék, ha a 
mcgvörösödött vagy m egfeketedett 
lemezű példányok tövében, azok
kal együtt találjuk őket.

További jellegzetes, leginkább 
tarlókon, szántóföldeken előfor
duló ehető gomba a tarló őzláb- 
gomba (L. naucina). Fehér vagy 
halványbarna színű, lemezei fehé
rek, tönkje is fehér. A tönkön 
fejlett gyűrűje van. Jól ismert, 
helyenként* kakukgomba* néven 
emlegetett ehető gomba. Azonban 
más fajokkal könnyen összeté
veszthető, ezért ügyeljünk arra 
a körülményre,hogy nem erdőben 
terem. A hozzá hasonló mérgező 
fajok ugyanis erdei gombák.

Végül említsünk meg egy érde
kes gombát, ez a téli f  ülőke 
(Collybia velutipes). A fák tör
zsén vagy kivágott fatuskókon, 
gerendákon, csoportosan terem, 
az egész éven át, még télen is, ha 
nincsen fagy. S mivel mindenféle 
fán cl, például az akác/án is 
gyakori, ezért az Alföldön is

fajai. Ezeket azonban könnyű 
felismerni, ni ért húsuk puha, vize
nyős, igen törékeny, ezért kalap
juk is sugarasan behasadozú.

Általánosan ismert, főleg lege
lőn, de réteken, sőt kertekben is 
termő gomba a közönségei csiperke 
(Psalliotacampestris). Helyenként 
tévesen csirkegomba, nyúl gomb a 
és egyéb nevekkel illetik. Mestei- 
iégesen termesztett alakját »cham- 
pignon«-néven ismerjük. Nagy 
termetű, húsos, fehéres színű. 
Jellegzetessége, hogy lemezeinek 
fehéres színe a gomba érésekor 
rózsaszínűre, majd vöröseskor- 
■iára, végül fok et cbarnlra változik,
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mindenütt megtaláljak. Jóízű ehe
tő gomba, különösen ecetes- 
hagymás * salátának elkészítve. 
Ismertető jelei, melyekkel más 
csoportos, esetleg ártalmas gom
báktól megkülönböztethető, hogy 
lapos kalapja barnássárga színű 
és* ragadós-nyálkás, lemezei sár
gás fehérek, tehát nem sötétek, 
tönkje pedig szívós, merev, bár- 
jsonvos tapintatású és más gom
bákból eltérően nem fehér vagy 
sárga, hanem különösen a tövén, 
sötétbarna, néha majdnem íeketés
színű. .Az utóbbi időben mindig töb
ben és többen kísérlik meg a 
gombát m est erségesen term észt e ni. 
Az elhagyott óvóhelyek, pincék 
most különösen alkalmasnak mu
tatkoznak a gombatermesztés cél
jára. Ezért időszerű, ha néhány 
szóval megemlékezünk erről.

A gombatennészt.és kellékei k ö 
zül az első a megjelelő helyiség. Ez 
leggyakrabban pince, de lehel más 
is. A fontos ugyanis csak az,hogy 
három szempontból megfelelő le
gyen, ezért minden olyan helyiség 
megfelel a termesztés céljára, 
ahol ez biztosítható. A három 
szempont: megfelelő hőmérséklet, 
jó páratartalom és kellő szellőzte
tés. A megfelelő hőmérsékleten a 
gombának legalkalmasabb, 15— 
20 G° körüli meleget értjük s azt 
a kívánalmat, hogy a helyiségben 
ez a hőmérséklet lehetőleg állandó 
legyen, ne ingadozzék. A gomba 
számára legjobb a páratartalom 
akkor, ha a helyiség levegőjenem 
száraz, de túlságosan nedvesnek 
sem mondható. A kellő szellőztetés 
lehető bégének pedig ok vei lenül 
meg kell lennie. Úgy mellékesen 
megjegyezzük, hogy a világosság 
vagy á sötétség nincs nagyobb 
befolyással a gomba termésére. 
Az is mindegy a gomba szem
pontjából. hogy a helyiség pado
zata kő, beton, föld vagy fapadló-e 
és csak azért kívánatosabb a beton 
vagy a kikövezett padozat, mert 
az a legkönnyebben tartható 
tisztán.

A legfontosabb kelléke a gom
batermesztésnek a gomba tápta
laja, a trágya. Ha ez nem alkal
mas, termést hiába várunk ! Leg
megfelelőbb az n trágya, amely 
zabbal etetett lovaktól származik.
Az olyan trágya pedig, amely zöld 
takarmánnyal, burgonyával, répá
val vagy más efféle nedvdús táp
lálékkal etetett lovaktól ered, 
egyáltalában nem használható. Az 
sem mindegy, hogy a lovak alatt 
milyen volt az alom. A legjobb 
eredményt az olyan trágya adja. 
amelyben az alom részek buza-

vagv iozsnzálmából állnak. Nem szabad a trágyának 
túlságosan nedvesnek vagy erjedtnek sern lennie, 
M)t még az i s fontos, hogy benne a szál marészek 
mennyisége minél több lég; cn, viszont idegen anyagot 
nem szabad tartalmaznia. A trágyának bármilyen 
kis hibája miatt is bekövetkezhet a termés részleges 
vagy teljes elmaradása!

\ megfelelő trágyát a termesztés megkezdése előtt 
előkészítő eljárásnak kell alávetni, térlelni*kell. Ennek 
lén vege az. hogy nagyobb halmazokban, megfelelően 
öntözve bizonyon ideig állni hagyjuk, sközben néhány
szor úgy átrakjuk, hogy a külső részek mindig belülre 
kerüljenek. Az érlelés egyéb apró részleteit hossza
dalmas lenne*, itt ismertetni. Megemlítjük azonban, 
hogy az érlelésben esetleg elkövetett hibával a legjobb 
trágyát is cl lehet rontani.

A jól érlelt trágyából elkészíthetők az ágyúsok. 
Ezeknek a megfelelő kezeléséhez azután szükség van 
még további járulékos kellékekre is, mint például a 
mész. gipszpor, műtrágya, homok vagy kőpor és a 
fertőtlenítőszerek. Mindenek élőit pedig szükség 
van a gomba betelepítésére • az úgynevezett csira 
útján.

A gomba-csira készen szerezhető be. Kétfélék eres 
kcdclmi alakja van. Az egyik a kertészeti csira, amelyet 
sokfelé árusítanak. Ez olcsóbb, de megtörténhet, 
hogy egyes esetekben nem válik be, mert nem mindig 
életképes és fertőzött is lehet, ha más erjesztő vagy 
penész gombákat tartalmaz. A másik a steril csíra. 
Ezt laboratóriumban, ennek előállításával üzemszerűen 
foglalkozó vállalatok készítik. Forgalmi értéke jóval 
nagyobb, de egészséges és fertőzésmentes minősége 
biztosítva vau, s ezért felhasználása mindig eredmé
nyes A beszerzett csírát az előkészített ágyúsokba 
az előírás szerint kell elültetni. Utána az ágyások 
még néhány kezelési eljárást kívánnak meg egészen 
addig, amíg a gomba teremni kezd. Az állandó hő
mérsékletre, a kellő páratartalomra és a szükséges 
szellőzi elésre pedig mindvégig figyelni kell. Ha a bete
lepített ágyúsokban rendellenesség (például penésze
dés, rovarkártevők stb) jelentkezik, fertőtlenítés és 
egyéb óvintézkedések válnak szükségessé. Ha azután 
a*termesztésben sehol sem volt hiba, a gombából 
négyzetméterenként kb. 3— 4 kg fog teremni.

Az előadottakból látszik, hogy a gombatermesztés
ben nagyon sok olyan hibalehetőség rejlik, ami miatt 
esetleg teljesen eredménytelen marad. Ezért mindig 
kockázatos vállalkozás, amelyhez abban az esetben 
nem érdemes hozzákezdeni, ha a megkívánt szükség 
leteket nem tudjuk biztosítani. Ha azonban minden 
kellék megfelelő módon rendelkezésre áll és a terme
lés valóban eredményesen zárul, igen kifizetődő 
lehet.

A tudomány mai állása szerint nagyban termeszteni 
csakis a közönséges csiperkét lehet. Termesztett alak
ját helytelenül, francia szóval »champígnon« (sampi 
nyonl néven ismerik, ami csak annyit jelent, hogy 
»gomí>a«. (Még helytelenebb a * Champion* szó, meri 
az, sportbajnokot jelent.) Viszont a ^csiperke, neve! 
nálunk egyes vidékeken a réteken termő apró szegfű
gombára is alkalmazzák, ami ugyancsak hely
telen.

Végül megjegyezzük, hogy a mesterséges gomba
termesztésről az Országos M. Kémiai Intézet (Bp. 
II., Keleti Károly-u. 24.) tájékoztató útmutató füzetet 
adott ki. Ebben a legújabb szakirodalomból összegyűj
tött összes tudnivalók és gyakorlati útbaigazítások 
részletesen megtalálhatók.

Ür. Kalmár Zoltán
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AK A TENGERBEN
A Káspi-tenger hullámai 

alatt, Bakutól Krasznovodszkig 
hegyvonulat húzódik a Kauká
zus hegyláncának folytatása
képpen. Mint a szovjet geoló
gusok megállapították, a víz
alatti hegyvonulatban igen 
gazdag olajos rétegek vannak. 
Az olaj kitermelése nemrégen 
kezdődött meg. Ma már 150 

olajkútból szivattyúzzák az 
olajat. Egyelőre még csak hét 
kilométerre vannak a kutak a 
parttól, s a fúrótornyok 10— 12 

méter mély vízben állanak.

Nem lesz azonban akadálya a 
kitermelésnek a mélyebb vizek 
felett sem, mert a fúrótornyok 
acélcső-alapzatai a szárazföl
dön elkészülnek, s leállításuk 
hajókról, búvárok nélkül tör
ténik. A lerőgzítést az acél
váz csövein keresztül a ten
ger fenekére sajtolt cement - 
oldat megszilárdulása bizto
sítja. A képek a Káspi-tenger 
vizében 'tükröződő fúrótor
nyok erdejét mutatják.

(Technika Malagvózsi,
Moszkva.)


