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S Z E R K E S Z T Ő I  
Ü Z E N E T E K

A I I .  évf. 28. számában Pap 
Béla Cukor- cikkében szarvasli Ibii 
hemzsegnek, kérjük olvasóinkat, 
•z utóbbiak szerint módosítani nz 
ott ta lá ltu k a t:

1. A hrta cukortartalm a nem 
Inozit (még hozzá hibásan inazit- 
nak Írva), hanem glükogén. 2 .
A növényi cukrot nem szénsav 
és v iz a lk o tja , hanem szén, hidro
gén és oxigén, olyan arányban, 
hogy benne a  szénre esó hidrogén- 
és oxigén-arány a vízbon levőnek 
lelel m eg & ezért neve szénhidrát. 
Ezek az anyagok teh á t nem áll
hatnak szénsavból, hidrogénhói 
és oxigénből, hanem szénből stb. 
II. A cukor netn azonos a szakha- 
róz-zal, s a  szakharóz nevű cukor 
összetétele sem C „H nOn . hanem 
Ci,H„On ,a m i lényegesen m ás. Ez 
is csak a szakharóz összetétele s 
vele együtt minden kettős cu
koré (bióz), m ás cukorra nem vo
natkozik. 4 . A cukor nem szín
telen te s t, hanem fehér anyag. 
A test lévén álakkal bíró anyag, 
$ a cukornak nem az a la k ja  fon
tos, hanem az anyagi m ibenléte, 
Yagyis összetétele. 5 . A glükóz 
vegyi képlete sem C „H „O llr ha
nem ami m ia tt jogosult a
szénhidrát elnevezés, esvén benne 
minden szénre (C) annyi hidrogén 
és oxigén, am ennyi a vízben van 
(HtO), tehát kell kétszer annyi 
hidrogén,m Int oxigén. E z  m egvan 
a fenti szakharózbon is (H „ 0 „ ) , 
bár itt  nem esik minden szénre 
pont ennyi, lévén az k é t egyszerű 
cukorból keletkező kettős cukor, 
melyben egy víznek m egfelelő hid
rogénnel és oxigénnel kevesebb 
van. 6 . Az egész napi táplálék 
nem kerülhet ki cukoriiád-szopo- 
gatásból. 7. Nem kezd a lé  20 
perc m úlva erjedni. 8 . A nválka 
nem erjedés közben keletkezik. 
9. A cukorrépa cukortartalm a 
csak lett 14%-op, célszerű ter
mesztés, kiválasztás u tán . 10. 
A mész és cukor nem összetétellé 
alakul á t , köztük pontosan ism ert 
vegyülés következik b e. 11. A 
szénsav a  mésszel kalcium karbo
nát lesz s ez ülepszík le , lévén víz
ben oldhatatlan. 12. A csontszén 
nem von ja ki a meszet a cukorból.

Dr. Csűrös Zoltán,

AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY 
OLVASÓI AZ U R Á N I A  
H E M U T A T Ó  CSILLAG
VIZSGÁLÓBAN

Az Élet és Tudománynak 
a mérnökszak szervezet szék- 
házában (Szalay-ulca 4 ) két
hetenként pénteken este hat 
órakor (legközelebb október 
24-én)rendezett népszerűsítő 

tudományos előadásai nagy mértékben egészítik ki, támo
gatják azt a munkát, amelyet lapunk maga elé tűzött: 
a tudományos ismereteknek a dolgozók, az ifjúság köré
ben való terjesztését, megkedvcltetését. Elmondhatjuk, 
hogy ezek az esti előadások, amelyeken tudományos fil
mek kerülnek bemutatásra szakemberek felvilágosító ma
gyarázataival, előadások hangzanak el a különböző tudo
mányágak közhasznú és széles rétegeket érdeklő, időszerű 
kérdéseiről, ma már a legnagyobb népszerűségnek örven
denek és olvasóink egyre fokozódó érdeklődéssel látogaják 
estéinket. Nem elégszünk meg azonban az ismeretterjesz
tésnek ezzel a könnyed, szemléltető módjával, hanem 
arra törekszünk, hogy a szerzett ismereteket minél mélyeb
ben meggyökereztessük, a tudományos érdeklődést állan
dóan fokozzuk. Ezért lapunk munkáját és az előadások 
hatását még azzal is fokozni kívánjuk, hogy tanulmányi 
kirándulásokat szervezünk, amelyeken olvasóink, hallga
tóink közvetlen bepillantást nyernek a tudományos 
munka műhelyébe, a laboratóriumok titkaiba, a gyárak 
üzemeibe, közvetlenül láthatják és megismerhetik a föld 
felszínének rétegeit s a földet borító növényzet, az állat
világ életét, egy szóval az ezerszínú, mindig érdekes és 
változatos életet.

Az első tudományos kirándulásunkat szeptember 
27-én, szombaton este a szeptember 23-án megnyitott 
Uránia Bemutató Csillagvizsgálóba vezettük. A Magyar 
Csillagászati Egyesület a Gellérthegy északi oldalán, a 
Sánc-utca 3/b alatt rendezte be ezt a hézagpótló intéz
ményt, ahol bemutató előadásokkal, tanfolyamok rendezé
sével fokozza a csillagászat iránti érdeklődést és a látoga
tóknak kitűnő műszereken tárja fel a csillagos égbolt rej
tett szépségeit.

Olvasóink sokkal nagyobb számban gyűltek össze, 
mint amekkora csoport látogatást a Bemutató Csillag
vizsgálat előír, de azért, ha kissé szorongtunk is a tető- 
terraszon, mindenkinek alkalma nyílt a már horizont 
felé bukó óriásbolygónak, a Jupiternek korongjába bele
tekinteni és felfedezni a Jupiternek nagyobb holdjait. 
A holdtöltéhez közeledő Hold pompás látványosságát is 
mindnyájan élvezhettük. Kulin György dr., á jeles csil
lagász/színes magyarázata nagv mértékben segítette elő 
a tudatos megfigyelést, a *csillagvizsgálás« után pedig 
Kulin dr. az előadóteremben a fali képanyag alapján mu
latta be az égboltozat érdekességeit. A kétórás tanul
mányi kirándulás, amelyet lapunk munkatársa, Vécsev 
Zoltán dr. tanár vezetett, elérte a kívánt eredményt, 
olvasóink egy szép este hangulatával és sok-sok új ismeret
tel tértek haza.

Pályázatunk eredményét lapunk 25-Ik számában közöljük.
Felelős szerkesztő: Mariska Zoltán. Felelői kiadó i Palkó Sándor. 
Képszerkesztő i Szántó Tibor. Szerkesztőség i Budapest, VII., Erzsé- 
bet-korút 7. Szerkesztőségi ó rá k : Hétköznapokon, szombat kivétő- 
ével 2—4-ig. Telefon t 224-260. K iadóhivatal i  V II., Rákóczi*út 54 . 
Telefon t 223-625. Csekkszámla : Budapest 4236* Előfizetés */« évre 
7 .— fo rin t, V, övre 14.—  forin t. Egyes szám oO f it t .  Kéziratokat nem 
őrzőnk meg. — 475869. Az Athenaeum mélynyomása, Budapest.

Felelős » Gorszky T ivadar igazgató.
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Barbár civilizáltak

Az ősprimitív népfajok a 
fogakban kizárólag az arc dí
szítő elemét látják. Ehhez- 
k ép est fogaikat csiszolókövek
kel, különböző színű festékek
kel ízlésüknek megfelelő ala
kúra formálják és színezik. 
Európai néptörzseknél ezek
kel az Öncsonkításokkal nem 
találkozunk, azonban még itt 
is a primitívebb népelemek 
azzal hangsúlyozzák ki a fogak 
díszítő jellegét, hogy a fogazat 
egy-egy látható tagját minden 
orvosilag indokolható ok nél
kül arany vagy más csillogó 
fémmel vonatják be. Viszont 
a lcgkulturáltabb elemek abba 
az ellenkező végletbe esnek, 
hogy egyébként tökéletesen 
egészséges, de színük vagy 
formájuk formán esztétikailag 
nem tökéletesen ható fogaikat

A
MOSOLY

DÍSZE
• i

eltávolíttatják, hogy kevésbbé 
értékes, de kozmetikailag töké
letesebb müfogakkal pótoltas
sák, vagy legalábbis porccilán, 
vagy egyéb műanyaggal borit- 
tassák. Közben a magasabb 
kultúrájú egyén, aki egyébként 
egészséges fogát, csak azért 
köszörűket! le, hogy arra egy 
csinosabb formájú porcellán 
koronát helyeztessen, elfelejt
kezik arról, hogy ezzel az 
elhatározásával igen közeli ro

Távol áll tőlünk a szándék, 
hogy a fogazat ilyen irányú 
jelentőségét kétségbe vonjuk, 
mert valóban az arc harmo
nikus felépítésének egyik leg
fontosabb alkatrésze az ép és 
egészséges fogazat, azonban c 
kérdéssel kapcsolatosan meg 
kell állapítanunk, hogy a foga
zat szépségére nem állítha
tunk fel egységes normát, 
vagyis nem mondhatjuk azt, 
hogy a kicsi vagy a nagy, 
a fehér vagy a sárga tónusú, 
a sűrűn vagy a hézagosán 
álló fogak a szépek, hanem 
csak azt, hogy az a fogazat 
szép, amely színben, alakban 
és elhelyezkedésben harmó
niában van az arcbőr és a haj 
színével, az arc alakjával, a 
fej formájával, sőt még az 
egyén temperamentumával is. 
Ezt azért tartjuk fontosnak 
leszögezni, mert a múlt század 
romantikus irodalma a női 
szépségideáit mindig piciny, 
hófehér, „gyöngy“  fogsorral

konságba került azzal a félvad 
afrikai benszülöttel, aki met
szőfogát szemfogalakúra kö
szörüli és feketére festi, mert 
így hódítóbbnak tartja külse
jét. Ebből pedig arra követ
keztethetünk, hogy a fogazat
ban —  a primitívekhez hason
lóan —  még a legkulturáltabb 
népfajok sem látják azt az igen 
fontos szervet, melynek ép
ségben való megőrzése az 

és az egészség tökéletes 
érdekében olyan 

igen fontos. Éppen azért a 
legtöbb ember nem arra törek
szik, hogy fogai jók, hanem 
arra, hogy szépek, az eszté
tikai követelményeknek meg
felelőek legyenek.

A z  arc h a rm ón iája  és a  fo g a k

739



jellemezte. Űgylátszik ennek 
hatásaként találkozik a fog
orvos oly gyakran foghíjas 
betegeinek azzal a kívánságá
val, hogy műfogsorukat pi
ciny, hófehér és egymással 
szorosan érintkező fogakból 
készítse el.

Az egészség védőgátja : a száj

A  fogazat az emberi élet 
és egészség fenntartásában igen 
fontos szerepet tölt be. A táp
lálék felvétele a szájon keresz
tül történik és az emésztő 
folyamat már a szájban meg
indul. Egyik legfontosabb nö
vényi tápanyagunk a kemé
nyítő, mely azonban magában 
emészthetetlen, ha fel nem 
bomlik egyszerű szőlőcukorrá. 
Ezt a bontást a szájnyálban 
kiválasztásra kerülő egyik fer- 
ment, a ptyalin végzi. A nyál
elválasztás legfőbb ingere a 
rágás. Ha rágásunk nem elég 
kiadós, kevés nyál képződik 
és ez a kevés nyál sem keve
redik el kellőképpen a meg 
nem rágott eledellel. Ilyen
formán a keményítő nagy
részt bontatlan állapotban ke
rül a tápcsatornába és kihasz
nálatlanul hagyja el a szerve
zetet. De egyéb táplálékaink 
is, ha kellő előkészítés nélkül, 
mcgrágatlanul, felaprózatlanul 
kerülnek a gyomorba, egy
részt túlterhelik a gyomrot, 
mert savtúlprodukcióval és 
egyéb bonyolult folyamatokkal 
kell pótolnia a rágás kiesése 
folytán reáháruló munkatöbb
letet, másrészt még így is a 
tápanyag egy jelentős része 
megemésztetlenül, tehát ha
szon nélkül hagyja el a szerve
zetet. A rágás kiesése tehát 
fokozott táplálékfelvételt tesz 
szükségessé, ami ilyen szem
pontból is az emésztőrendszer 
túlterheléséhez vezet és még 
így sem tudja a táplálkozási 
igényt kellőképpen szolgálni. 
Következménye az erőbeli álla
pot és ezzel a munkateljesít
mény fokozatos csökkenése, a 
testi leromlás, a korai meg- 
Öregedés és a különböző beteg
ségekkel szemben való foko
zott fogékonyság. Ebből pedig 
az következik, hogy mindent

el kell követnünk, hogy a 
természet által Institúciónk
kal és külsőnkkel harmóniában 
lévőnek teremtett fogsorunk 
épségét és hiánytalanságát mi
nél tovább megőrizzük.

A fog ellenségei

Ahhoz, hogy fogaink egész
ségesen és épen lehetőleg az 
emberi kor legvégső határáig 
megőrizhetők legyenek, első
sorban ismernünk kell a foga
inkat fenyegető veszedelmeket, 
másodsorban, hogy mimódon
előzhetjük meg c veszedel
meket, harmadsorban, hogy 
a már fellépett bajt miként 
háríthatjuk el, miként gyó
gyíthatjuk meg.

Miként az egyes szervi vagy 
általános megbetegedéseknél 
ismerjük azt az életkort, mely
ben az leggyakrabban jelent
kezik, úgy a különböző fog
ás nyálkahártya betegségeknek 
is pontosan ismerjük a meg
jelenési idejét, vagyis azt az 
életkort, melyben leggyakrab
ban találkozunk velük. így 
a csecsemőkor típusos beteg
sége a „fogzási láz“ , a száj
penész, a veleszületett hormo
nális, továbbá a vitaminhiány 
okozta fogbetegségek követ
kezményei. A  6— 12 éves kor 
a fogelhelyezkedési rendelle
nesség és az első nagyőrlő 
szuvasodása, a pubertás kora, 
a többi fogak oldalsó felszí
nének szuvasodása és az egy
szerű ínygyulladás. A ser- 
dültebb koré a kiterjedtebb 
szuvasodás. A felnőtt koré 
a nehéz bölcsességfog áttörés, 
különböző fogbél (ideg) és 
gyökérhártyagyulladás. 35 éven 
felül a fogak nyaki szuvasodása 
és a fogmedersorvadás (íny
sorvadás) különböző formái. 
50 éven felül a fogak kilazulása. 
5o éven felül a fogatlanság 
és ismét a szájpenész.

A  gyermekek foga

A  megelőzés kérdésével leg
először a terhes anyákkal kap
csolatban találkozunk, akik igen 
sokszor fordulnak orvosukhoz 
azzal a kérdéssel, hogy mit 
tehetnek annak érdekében,

hogy gyermekük egészséges, 
jólfcjlett csontrendszerrel jöj
jön a világra és fogai majdan 
épek és egészségesek legyenek. 
Elterjedt tévhit, hegy a mes
terséges mészsók bevitele az 
anya szervezetébe különösen 
jó hatással van a magzat 
csontrendszerének kifejlődé
sére. Sajnos ez nem így van. 
A  szervezet a normális táplál
kozással kapcsolatosan bősé
gesen hozzájut ahhoz a mészsó 
mennyiséghez, amelyre a fej
lődő szervezetnek szüksége van, 
ennél pedig többet nem tud 
felhasználni és így a gyógy
szerként bevitt mesterséges 
mészsók felhasználatlanul és 
hiánytalanul hagyják el a szer
vezetet. Ha a várandós anya 
kellő mennyiségben és minő
ségben jut a normális vegyes 
táplálékhoz és ezenfelül még 
eleget is mozog a szabadban 
lehetőleg napfényen, ezzel az 
ú. n. egészséges életmódjával 
már ki is merítette az összes 
lehetőségét annak, hogy szüle
tendő gyermeke a legjobb 
csontrendszerrel lássa meg a 
napvilágot. Minden ezen túl
menő vitaminszedés, mészsó- 
evés inkább káros, mint hasz
nos, mert az anya túlságosan 
bízva ezen mesterséges gyógy
szerek csodahatásában, köny- 
nyen mulasztásba esik a nor
mális élet és táplálkozás köve
telményeivel szemben, ami pe
dig kizárólagos fontosságú a 
magzat egészséges fejlődése 
szempontjából.

Sok gondot okoz a fiatal 
anyának az ú. n. fogzási 
láz 13, aminek elkerülése érde
kében szorgalmasan rágcsál- 
tatja csecsemőjével az édes- 
gyókér vagy ibolyagyökér rágó
pálcikákat. Sajnos nincsenek 
tudatában, hogy a fogazási láz 
nem szükségszerű kísérője a 
fogak áttörésének, hanem azt 
mindig a szájnyálkahártya sérü
lésein, hámhorzsolásain keresz
tül történő fertőzés okozza. 
Ilyen sérülések előidézésére 
és a fertőzés beoltására semmi 
sem alkalmasabb, mint ezek a 
rágópálcikák. Ha tehát nem 
igyekszünk mesterséges módon 
segíteni a természetnek, az 
minden nagyobb emóció és
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főleg minden fogzási láz nélkül 
fogja elvégezni kötelességét, 
a fogak szinte észrevétlen fog
nak áttörni.

Ne tisztítsa a csecsemő száját!

A  szájpenész a rosszultáp- 
lált és napfénytől elzárt cse
csemők betegsége. Azt is kevés 
szülő tudja, hogy a csecsemő 
szája semmiféle különleges 
ápolást vagy tisztogatást nem 
igényel. Gyakori szokás a száj 
és a szájpad batisztkendővel 
való tisztogatása, ami azért 
káros, mert a csecsemő száj
nyálkahártyáját borító védő- 
hámréteg rendkívül vékony, 
könnyen sérül és így éppen 
fölös gondosságunkkal nyit
hatunk utat valamely fenőzés 
behatolására.

A megelőzés és orvoslás

A megelőzés a legtöbb fog
betegséggel szemben a fogak 
és a száj nyálkahártya tisztán 
tartása, ami természetes és 
művi úton történik. Termé
szetes és legtökéletesebb módja 
a minél alaposabb és kiadó- 
sabb rágás, művi módja a fog
kefével és vízzel való tiszto
gatás.

A  fellépett baj elhárítása 
orvosi feladat. Ez pedig annál 
eredményesebb, minél kezde
tibb állapotban kerül valamely 
betegség megfelelő szakke
zekbe. A  szakorvosi kezelés
nek a szakszerű ellátáson túl- 
menőlcg azonban egyéb jelen 
tősége is van. Egyik jelentő
sége, hogy a fennálló bajt 
nemcsak látszólag tudja gyó
gyítani, hanem lényegileg 
is. Ez pedig azért bír fontos
sággal, mert a fog és a foga
zat a szervezet megbontha
tatlan egységének egyik olyan 
része, mely állandó és szerves 
összefüggésben van a többi 
szervekkel és az egész szerve
zettel. Következésképpen a fog 
és a fogazat minden betegsége 
szükségszerűleg kihat az egész 
szervezetre és oka lehet a 
legtávolabbi szervek, vagy az 
egész szervezet sokszor igen 
súlyos, néha halálos megbete
gedésének is. Másik jelentősé

ge, hogy az íny és a nyálka
hártya igen hű képét adja 
az egész szervezet egészségi 
állapotának és nem egy súlyos 
betegségnek —  melynek korai 
felismerése esetleg életmentő 
jelentőségű —  legelső tünetei 
éppen a száj nyálkahártyán mu
tatkoznak. Ezek felismerésére 
és kellő kiértékelésére csak az 
általános orvosi képzettséggel 
rendelkező fogorvos képes.

Mikor kell orvoshoz fordulni?
A kérdés mármost az, 

hogy vájjon minden esetben 
megtudja-e állapítani az em
ber, hogy a fogainak vagy az 
ehhez tartozó száj képleteknek 
van-e valami olyan baja, amit 
gyógyíttatnia kell. Sajnos erre 
a kérdésre nemmel kell felel
jünk. A  betegségek ugyanis 
általában két nagy csoportba 
sorolhatók. Egyik csoportba 
a heveny vagy akut lefolyású, 
másik csoportba az idült vagy 
krónikus lefolyású betegsége
ket soroljuk. A  hevenylefolyású 
betegségek általában olyan 
tünetekkel járnak, amelyek 
nem kerülhetik el a laikus 
figyelmét sem. Ilyen tünetek 
pl. a heves fájdalom, a magas 
láz, hidegrázás stb. Ezek közül 
különösen a fájdalom az a sub- 
jektív tünet, ami a betegeket 
rendszerint már a betegség 
legkezdetibb szakában arra in
dítja, hogy orvosi segítséget 
vegyenek igénybe. Ezzel szem
ben az idült lefolyású beteg
ségek legtöbb tünete nem fel
tűnő a laikusok szemében és 
főleg igen sok krónikus beteg
ség egyáltalán nem jár fájda
lommal. Ez utóbbi betegségek 
éppen azért veszélyesek, mert 
a figyelmeztető tünetek hiánya, 
főleg pedig fájdalmatlanságuk 
folytán esetleg már csak akkor 
kerülnek orvosi kezelés alá, 
amikor a betegség már annyira 
kiterjedt vagy elhatalmasodott, 
hogy a gyógyító beavatkozás 
már nem járhat a kívánatos 
eredménnyel.

A legsúlyosabb betegségek 
nem járnak fájdalommal

A  fog- és szájbetegségek 
egy igen nagy csoportja szintén

Az ember foga

ezen idült lefolyású betegségek 
csoportjába tartozik és így 
nemcsak a fog állományában 
és az állcsontokban, hanem 
az egész szervezetben is igen 
jelentős pusztítást végezhet, 
mielőtt még a betegnek a leg
csekélyebb szubjektív panaszt 
is okozná. Ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy a fogbetegségek 
közül a fogszuvasodás a leg
elterjedtebb népbetegség (a 
civilizált lakosságnak mintegy 
95%-a szenved benne) és ha 
még azt is tekintetbe vesszük, 
hogy a fogszuvasodás kezdeti 
állapotában és a fogszuvasodás 
egyik másik igen veszélyes 
szövődménye bizonyos ideig 
semmiféle szubjektív panaszt 
nem okoz, azt hisszük nem 
tekinthető túlzottnak álláspon
tunk, ha kívánatos követel
ménynek állítjuk be a serdülő- 
korúak fogazatának féléven
kénti, a felnőttek fogazatának 
évenkénti szakorvosi vizsgá
latát. Ezen vizsgálatok célja 
a szubjektív panaszokat nem 
okozó és a laikusok által fel 
nem fedezhető fog- és száj- 
betegségek korai felismerése. 
A fogbél (ideg) nélküli fogak 
gyökerének röntgenvizsgálata, 
melyeket háromévenként cél
szerű megismételni, a szak
orvosi vizsgálat kiegészítő ré
szét alkotja.

Dr. Simon Béla 
egyetemi c. ny. rk. tanár
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Egy Miller nevű amerikai tudós, aki 
most a Szovjetunióban az Örökléstani 
Intézetben dolgozik, a Drosophila legyet 
röntgensugarakkal világította át. A röntgen- 
sugarak csaknem százszorosára emelték az 
új tulajdonságok feltűnésének sűrűségét.

A tudósok hozzáfogtak, hogy az új és a 
régi tulajdonságokból a legkülönfélébb páro- 
sodásokat hozzák létre, mind újabb és 
újabb légytörzseket alkossanak.

Megtanulták, hogyan kell különböző mód
szerekkel megváltoztatni a szemek színét, 
a testalkat formáját, a szárnyak hosszát, 
sőt az élettartamot is.

Olyan légytörzset hoztak létre, amely 
hatvan nap helyett harminc napig él. Óriás- 
legyet teremtettek, amely kétszer nagyobb 
a közönségesnél.

Megtanulták, hogyan kell irányítani a 
fiúk és lányok számát a légycsaládban. 
Mintegy megrendelésre olyan légycsaládo
kat idéztek elő, amelyekben, háromszáz 
fiú volt és egyetlenegy lány sem és megfor
dítva, olyan családokat, melyekben csupán 
lányok születtek és egycrlcn egy fiú sem. 
Kitenyésztettek olyan legyet, amely a 
világosságban repked és olyant is, amely a 
fényben nem repül.

Egyszóval megtanulták, hogyan kell a 
tulajdonságok feltűnését és öröklődését iiÁ- 
nyítani, megtanulták, hogyan kell új és új 
formákat gyúrni nem agyagból, hanem 
eleven anyagból.

De a legfontosabb eredmény mégis 
az volt, hogy mindezek a kísérletek és in ég 
sok más kísérlet is hozzásegítették ahhoz, 
hogy az öröklődésre és a változatosságra 
való hajlamosság törvényeit jobban ki
ismerjük.

A tudósok megismerték az eleven sejt 
berendezését és megtalálták az öröklődő 
jellegzetességek előidézőjét. -

Minden sejtben néhány egészen apró 
csövecske van . . .  a chromosomák. A chro- 
mosomók láncok, láncszemei a gének. Ezek
től a génektől függnek az öröklődő tulaj
donságok.

A Drosophila légyben pJ. nyolc chromo- 
soma van, ezekben a számítások szerint . . . 
körülbelül 4000 gén. Aszerint, minő gér.
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van a légyben, ilyen vagy amolyan fajta 
lesz. Van vörösszem és fehérszem gén, 
fekete test és sárga test gén, hajlított szár
nyak géné, szőrözöttség gén, szemnélküli
ség gén, szárnynélküliség gén stb.

A tudósok térképeket szerkesztettek és 
ezekből kitűnik, hol van jelen egyik vagy 
másik gén a chromosomákban.

Ha a légyben a rövidszárnyúság génié 
van, a légy szárnya rövid lesz. Ha szürke- 
testüség génje van jelen, teste szürke lesz.

Minden légy a gének felét anyjától, 
felét pedig atyjától örökli. Ha anyjától is, 
atyjától* is hosszúszárnyú géneket kapott, 
szárnyai feltétlenül hosszúak lesznek. Mi 
történik akkor, ha a légy atyjától hosszú 
szárnyak génjeit, anyjától pedig rövid szár
nyak génjeit örökli.

Ez esetben az dönti el a dolgot, hogy 
melyik gén az erősebb.

Ha a hosszúszárnyú gén az erősebb . .  .
hosszúszárnyú

nak röntgensugarakkal, rádi ummal, kémiai 
anyagokkal, villamosárammal, néha meg 
egyszerűen késsel is.

Karpécsenkó és Scsavinszkája szovjet 
tudósok egy fiatal káposztát vetettek sebé
szeti műtét aló. A szár végét bevágták. 
A vágás helyén bimbók nőttek. Ezek közül 
a bimbók közül néhány a káposztának 
egészen új fajtáját adta : az óriási káposztát, 
amely a rendesnél kétszer, sőt háromszor 
is nagyobb.

Mikor az óriáskáposztának sejtjét mikrosz
kópon megvizsgálták, kitűnt, hogy bennük 
a chromosomák száma megkétszereződött. 
Ilyen módon már kaptak óriási zabot 
és óriási bükkönyt is.

Ha így megy tovább, az emberek csodá
kat fognak művelni. A  mezőkön óriás- 
kalászok nőnek majd óriási magvakkal. 
A  kertekben az ágak óriási gyümölcsök 
súlya alatt fognak töredezni. A terhet 
óriási lovak fogják húzni és óriási tehenek 
adják majd a tejet is.

Lám, így jönnek rá, hogyan csináljanak 
a légyből elefántot.

Meglehet, maguk az emberek is gigá
szokká lesznek, ha majd egyszer szükséges
nek fogják azt tartani.

De egyelőre a gének és chromosomák 
alakításával kapcsolatban még csak az első

Dr. Erdey-Grúz Tibor

VEGYSZER-
ISMERET

A

legmodernebb gyakorlati kézikönyv 
a vegyszerek ismeretének és szak
szerű v iz sg á la tá n a k  elsajátítására

I . k ö te t:

SZERVETLEN VEGYSZEREK
Ara 25.—  Ft

II. kötet:

SZERVES VEGYSZEREK
A r a  2 2 .—  F t

*

Kapható m inden 
kön yv esboltban

*

R é s z le tf iz e té s re  m egrendelhető :

A T H E N A E U M
KÖNYVESBOLTJA
BUDAPEST, VII., ERZSÉBET-KRT 7

I

légy születik . . . 
nem az anyától, 
hanem az atyát 
kapja ezt a tulaj
donságát. íme, 
így történik a tu-$ 
iajdonságok át 
származása egy 
nemzedéktől 
másikig.

De hogy 
jönnek 
újabb jelleg 
ségek ? v*3

Ezek akkor jön
nek létre, ha a. 
génekben és 
chromosomá 

bán valami Váltó 
zás állt be.

Atudósokmi 
den eszkö 
megkísérlik, hogy 
a chromosomák- 
ra hassanak, hogy & 
azokat megvál- 
toztassák, hog 
új formákat kap
janak.

Ezen dolgoz

kisérleteknél tartanak.
Jóval nagyobb sikert értek cl az emberek 

más vonatkozásban, kihasználván azokat a 
jellegzetességeket, amelyek már megvannak 
a természetben, ezeket újra és újra páro
sítják, keresztezéssel és kiválasztással újabb 
és újabb növény és állatfajtákat hoznak 
létre.

(Jljin: Hegyek és emberek c. művéből)

iétr

*

. . . A ifíezöHOii 
ó r iá s i k a lá s z o k  
nőnék óriási ■
magvakkal

5 óriási tehenek 
ad ják  majd í» tejet, is <
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T E S T E K ,  A M I K E T  A T U D O M Á N Y  S Z Ü L T

( Párisi tudó silónktól)
Legelőször meg kell tanulnunk két szót : 

analízis és szintézis. Nem érdemes magyarra 
fordítani őket, a világ valamennyi nyelve 
befogadta őket. Mi persze most csak a 
kémiai, jelentésüket nézzük meg, a mate
matikában, a filozófiában, a művészetben 
ismét mást jelentenek.

Vegyük az analízist előre. Analízisnek 
nevezik azt a kémiai folyamatot, amelynek 
során vegyületeket elemekké bontunk szét. 
Például itt van a víz. A vizet szét lehet 
bontani úgy, hogy pár csepp kénsavval 
megsavanyítjuk, vagyis elektromos vezetővé 
tesszük a aztán két elek
tródon át elektromos 
egyenáramot vezetünk 
az oldatba. Hamarosan 
azt észleljük, hogy a víz
ben buborékok szállnak 
fel az elektródákról: gáz 
fejlődik s ha a gázt a 
kis vázlat szerinti elren
dezésben összegyűjtjük, 
azt állapíthatjuk meg,
hogy az egyik henger
ben oxigéngáz, a másik’ 
hengerben hidrogéngáz 
gyűlt össze. Vagyis a

I. vizet alkotó elemeire, hidrogénre és oxigénre 
bontottuk szét. Ezt nevezik analízisnek, és 
megfelelő berendezések segítségévei számos 
ehhez hasonló megbontást tudunk végre
hajtani.

Meglehet csinálni a vízbontás fordítottját 
is? Hidrogéngázból és oxigéngázból tu
dunk-e vizet csinálni?

Igen ! A két gáz elegyítve ugyan nem 
egyesül vízzé beavatkozás nélkül, ha azon
ban, az elegyet elektromos szikrával meg- 
gyujt juk, az elemek robbanásszerűen egyesül
nek vízzé : persze a meghatározott arány
ban 2 térfogat hidrogén i térfogat oxigén
nel. s ha egyikből vagy másikból több van. 
az az egyesülés után fölöslegben válto

zatlanul megmarad. A 
hidrogén és oxigén egye
sülését nevezik a víz 
szintézisének. Az Élet és 
Tudomány olvasói előtt 
nem lehel nagy újdon
ság az, amit elmond
tunk, már egyszer be
széltünk egy nagy és 
híres ipari szintézisről, 
az ammónia szintézisé
ről (hidrogénből és nit
rogénből), amikor azt 
mutattuk meg, hogy lesz 
a levegőből műtrágya
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(Élet és Tud. II. évf. 17. szám), más alka
lommal pedig a műkaucsuk szintézisét 
magyaráztuk el. (Élet és Tud. II. évf. 7. 
szám.)

Ezúttal még néhány ilyen szintézist 
szerelnénk az olvasóval megismertetni, mert 
a kémiai tudomány naponta gazdagítja az 
emberiseget újabb és újabb szintétikus 
vegyíl!etekkel, amelyek pontos másolatai 
azoknak, amelyeket a természet produkál, 
vagy pedig olyan vegyületek, amelyek a 
természetben sohasem fordultak élű.

Itt van például az alkohol: a szesz. 
Ezt a vegyületet évezredek óta ismeri az 
emberiség é$ mindig a természet segít
ségével, cukrot tartalmazó anyagok (gyü
mölcsök) elerjeszt ésével állították elő bor, 
pálinka formájában. Később azután gabo
nából, burgonyából sikerült főzéssel és 
erjesztéssel tiszta alkoholt is előállítani és a 
mezőgazdasági államokban (Magyarorszá
gon is) ez a módszer csakhamar elterjedt. 
A XX. század rohamosan fejlődő vegyészeti 
ipara azonban olyan alkoholfogyaszióvá 
vált, hogy a nagy szeszgyárak nem tudták 
már kellő mennyiségű áruval ellátni. Üj 
szeszgyárakat ugyan még lehetett volna 
építeni, de a mezőgazdaság nem adott 
elegendő nyersanyagot. Különösen a hábo
rúk alatt és után világszerte nagy gabona
hiány lépett fel, amelyben nem lehetett 
az emberi táplálkozás elől elvonni a kuko
ricát, búzát, burgonyát, hogy szeszt főzzenek 
belőle. Ilyen a helyzet ma is.

Üj nyersanyag után kellett nézni és ez az 
új nyersanyag az acetilén volt. Bizonyára 
ismerik az acetiléngázt, ezt a karbidból 
vÍ2zel fejleszthető, kellemetlen, jellegzetes 
szagú, éghető gázt. Az acetilén képlete : 
C H = C H , Az alkoholé pedig CH ,— CH ,—  
OH. Vagyis látjuk, hogy az acetilénben 
már megvan a szesz, az etilalkohol váza, 
arra kell még hidrogén és oxigén atomokat 
ráépíteni. Ez gyakorlatilag úgy történik, 
hogy az acetilént kénsavas és higany- 
szulfátot is tartalmazó vízbe vezetik, ahol 
az acetilén a kénsav és higanyszulfát katali
zátorok segítségével vizet (H O) vesz fel. 
Vagyis :

C H = C H + H aO 
acetilén viz

kéliSa'

higanyszU lfál/
CH:,— CHO 
acet aldehid.

Ekkor acetaidehid keletkezik, amely már 
jobban hasonlít az etilalkoholhoz. Az acet- 
aldehidet „hidrogénezik" és akkor szesz : 
tiszta etilalkohol keletkezik.

CHS— CH O -f H2-------^  CH ?— CH,OH
acetaidehid hidrogén etilalkohol.

pjikcirtcsíi nagynyíiiruisrt hűlrofiéju'zíssfl

Ha azonban az aceraldehidet nem hidro
génezik, hanem ellenkezőleg oxigé nézik, 
oxidálják, akkor épúgy mint a természetes 
erjedéskor, végeredményben ecet, illetve 
ecetsav keletkezik, ami ugyancsak fontos 
vegyipari cikk :
CH..— CH O + 0  --------CH3— COOH
acetaidehid oxigén ecetsav.

Itt mindjárt le kell szegezni valamit. 
Ez az acetilénből előállított szesz, vagy 
ecetsav nem műanyag vagy poranyag 
Ez semmiben sem különbözik az erjesztés
sel előállított szesztől, illetve ecetsavtól 
és nincs is mód arra, hogy a vegyész meg
állapítsa egy üveg 100%-os, abszolút alko- 
holróly hogy erjesztés, vagy szintétikus 
úton jött létre.

III.

Ha már acetilénnel foglalkozunk, figyel
jük meg az acetilénnek egy másik tulajdon
ságát i s : nézzük meg, mi történik akkor, 
ha sósavval hozzuk össze? Az acetilén 
a sósavval is egyesül :

CH =CH -f-H  Cl -------->- CH ,= CH ‘C!
acetilén sósav vinilklorid.

Ilyenkor vinilklorid keletkezik, aminek 
az a tulajdonsága, hogy polimerizálódík 
bizonyos körülmények között, vagyis ön
magával egyesül, mind nagyobb és nagyobb 
molekulákká :

-  CH—C H2—CH —CHa—C H -  C H2—C H- 
I 1 * I í

C l C l Cl Cl.
Ezt a jelenséget, a poltmerizációt már 

szintén ismerjük a mügumiról, a műanya-



A Künn hül/niU g y ártásira  berendezett nagy- 
üzem egy részlete .’ a  berendezés m éretei arra 
m atatnák , hogy a mesterséges úton előállított 
anyagok nagy befektetéseket ig én y eln él.

gokról írt cikkekből. Ha a polivinilklorid. 
rövidítve PC elég nagyfokú polimerizáción 
megy keresztül, akkor igen jó műszálak, 
műanyagok keletkeznek belőle. Ez a vegyü- 
let a természetben nem fordult elő, amíg 
szinrétikus úron nem állították elő.

összehozva vegyülésre bírni katalizátorok 
segítségével. Ez nem is lehetetlen dolog, 
több helyen üzemileg is megvalósították 
és évenként sokezer vagon szintetikus 
ásványolajat termeltek ezzel az eljárással. 
Bergius úgy oldotta meg technikailag ezt az 
eljárást, hogy a szénport sűrű olajba ke
verte el és ebbe az olajos keverékbe vitte 
be a hidrogént nagy hőmérsékleten és igen 
nagy nyomáson. Órákig tartó hatás után 
az egyesülés lassan végbemegy és a kelet
kező termékből a benzint a szokásos módon 
desztillációval lehet elválasztani. Ezt az 
eljárást nevezik a szén cscppfolyósitásának.

V.

Van azonban a benzin szintetikus elő
állítására más, olcsóbb és elegánsabb eljá
rás is : Fischer— Tropsch eljárása szerint is 
szénből indulnak ki, csakhogy nem hidro
génezik rögtön, hanem kerülőútra vezetik : 
clgázosítják először, vízgázzá alakítják át. 
Ez úgy történik, hogy nagy generátorokban 
1000— 1200 C ’-ra fölizzított szénre vizet 
fuvarnak, amikoris a víz elbomlik elemeire, 
a szén széngázzá: szenmonoxiddá ég ei, 
a hidrogén pedig változatlanul megmarad :

C + H , 0 --------y- CO + H ,
szén víz szénmonoxid hidrogén

Ezt a gázkeveréket ezután különböző 
tisztító berendezéseken vezetik át, a szén- 
oxid és a hidrogén arányát pontosan be
állítják. Ezután a szintézisgáz a reakció- 
kamrákba kerül, ahol többszáz C ü hőmér
séklet uralkodik és katalizátorokon a 
szintézisgáz átalakul ásványolajjá. A szin
tetikus ásványolajat azután a szokásos mód
szerekkel dolgozzák föl tovább: (Gázolaj 
mozsárban. Élet és Tud. II. évf. 18. sz. 
600. old.)

IV .

Az ásványolaj termelése és feldolgozása 
sem ismeretlen az olvasó előtt. (Folyékony 
arany I. évf. 1. sz., Freund Mihály cikke II. 
évf. 2. sz. 56. old., olaj II. évf. 12. sz. 382. 
old. és Gázolaj mozsárban II. évf. 18. sz. 
600. old.) Tudjuk, hogy a föld ásványolaj
kincse fogyóban van, új oíajmezőkct ritkán 
találnak, viszont az ásványolaj termékeinek 
fogyasztása évről-évre növekszik. Ügy lát
szik igen optimista becslések szerint, hogy 
a kőolaj 30— 35 év múlva elfogy. De már 
a háborús gazdálkodás is felvetette azt a 
gondolatot, hogy szintetikusan kellen- ás
ványolajat, vagyis szénhidrogénvegyÖlete
ket, különösképpen benzint előállítani.

Miután az olaj szénhidrogénvegyülctck 
keveréke, az első gondolat az volt, hogy 
szenet és hidrogént kellene egymással

VI.

A szintetikus kémia igazi nagy sikere a 
szintetikus benzin előállításával még csak 
elkezdődött. Ugyanis csakhamar kiderült, 
hogy a szintézisgázból nemcsak benzint 
lehet előállítani, hanem ha úgy tetszik, 
mctilalkoholt, metanolt (CHn— OH) is. 
És elő lehet állítani formaldehidet, forma- 
lint (CHcO) ha szükséges, sőt másfajta 
alkoholokat (C4H;,— OH) is, amilyenek 
egyébként a szerves erjedéskor keletkeznek 
s az úgynevezett kozmaolajokat alkotják. 
Mi a titka ennek? Hogyan lehet ugyanabból 
a két alapanyagból, ugyanabból a két ki
indulási gázból (CO és H.j, széiloxid és 
hidrogén) ilyen sok különféle termékhez 
eljutni? Nos, a titok egyszerű. Ha a két 
gáz arányát esetenként helyesen választják 
meg, a rcakciókamrában h hőmérsékletet
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és a nyomást jól szabályozzák, a gázkeveré- jelelő katalizátort használnak. Ebben a 
két kellő ideig hagyják bent és mindezek táblázatban összeállítottuk a felhasznált 
felett mint leglényegesebbet talán : meg- katalizátorokat ;

katalizátor

zinkoxid
zinkoxid -f kroxnoxid
zinkoxid -f vasoxid
zinkoxid +  vasoxid +  kén (kevés)

VII.

Van a Fischer— Tropsch szintétikus ás
ványolajban egy termék, amely különben 
a nyers kőolajban is előfordul: a paraffin. 
Közismert anyag, gyertyában, padlóviasz-

H H H H H H H H H H
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H--C--C--C--C--C- C- C--C -C - C
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H H H H H H H H H H
És fölírunk ide egy másik vegyületet is,

amely már előkerült ijgyszer az olvasónak.
H H H H H H H H H H H
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

H~C -C--C -C--C--C--C--C--C -C- -C
1 1 1 1 1 ! 1 1 1 \ 1

H H H H H H H H H H H

termék

metanol (CHaOH)
magasabb alkoholok (C4HyOH stb.)
szénhidrogének
metanol

bán, cipőkrémben és még sok egyéb helyen 
használják föl. A  paraffin is szénhidrogén, 
mint a benzin vagy a petróleum, csakhogy 
nagyobb molekulái vannak, amelyek 16—  
18— 20 szénatomot is tartalmaznak. Vala
hogy úgy :

H H H H H H H H H H
1
C-

»
-C-

1
-C-

1 1 
-C -C - - U -

1
-C-

1 1
- C - C - H

1 1 l 1 1 1 I 1 ! !
H H H H H H H H H H

(A. mosakodás fizikája. Élet és Tud. II.
évf. :}. sz.)

H H H H H H H H
§ 1 1 1 1 1 1 I •

C--C--C--C--C--C--C--C--O -O —OH
1 1 1 1 1 1 1 1
H H H H H H H H

Ez a húsz szénatomos zsírsav az előbbi 
húsz szénatomos szénhidrogéntől abban 
különbözik, hogy két hidrogénatommal ke
vesebb és két oxigénatommal több van 
benne. És egynéhány év óta úgy állítják elő, 
hogy a szénhidrogént katalizátorok segélyé

vel oxidálják. Öj szintézis ez is, és azért 
fontos, mert a szintétikus zsírsavat maró
nátronnal vagy szódával főzve, szappant 
lehet készíteni. Végeredményben tehát is
mét olyan anyagot, amely nyersanyagát a 
mezőgazdaságból veszi.

katalizátor

Maradik
gázülepítő

edényH,S-inOhtc&
vlígftz

Mosó v. 
aktív  s/.én:

Majhűté
i ‘»nom tisztító 
íork. kötött  S.) Gőz

kazán
O laj-víz Benzin

iKokité

GázllszUtó(H95)

Gőz \Z//////// mu m m  M/éudtl5.S-IU .eut <‘ S 
JM UJUJ AU UJtl vízai\ t

izgiVjc*"-
gonerátoj

Mbsótürony

A i-’i .chcr-félebenzingyártás iminkamenetónek vázlatos rajza

VIII.

Erre azt kérdezheti az ol~ 
vasó: ha megcsinálták a 
szintétikus zsírsavat, akkor 
talán fel tudják építeni a 
segítségével a szintétikus 
zsírokat, olajokat is? Az ol
vasónak igaza van. Hiszen 
nem kell mást csinálni, 
mint a zsírsavat glicerinnel 
összekapcsolni. A glicerin 
egyszerű vegyület :

c h 2- - c h — c h ,
f I I 

OH OH OH

szintétikus úton földgázból 
könnyen előállítható és 
zsírsavval valóban vegyül 
bizonyos feltételek mellett.

Csakhogy két kellemet
len tulajdonsága van a szin
tétikus zsírnak. Az egyik 
az, hogy ízetlen. Ezen si
került segíteni úgy, hogy a



szihUt&tis Zsírhoz egy kevés avas disznó
zsírt kevertek: ez tartalmazta azokat az 
aromaanyagokat, amelyek aztán jó ízt adtak 
a szintétikus zsírnak, úgyhogy az élvezhe
tővé vált. A  másik kellemetlen tulajdonsága 
a szintétikus zsírnak az, hogy nem olyan, 
mint a természetes zsír. A  természetes zsír 
ugyanis sajátságos módon csakis olyan zsír
savakból épül fel, amelyekben párosszámú 
szénatom van. A  szintétikus zsírsavnál 
viszont azt nem lehetett még megvalósí
tani : van páratlan szénatomszámú zsírsav- 
molekula is benne. Ez a szappangyártás és 
felhasználás szempontjából nem zavar, ép- 
úgy habzik, mint amaz, de a szintétikus 
zsír szempontjából nagyon kellemetlen : 
mert a szervezet ezeket nem emészti meg. 
A szervezet csakis páros szénatom számú 
zsírsavmolekulákat tud megemészteni, a 
többiek megemésztetlenül kikerülnek a szer
vezetből ! Betegséget nem okoz ez a jelen
ség, de természetesen azt kell mondani, 
hogy a szintetikus zsír nem olyan tápláló, 
mint a természetes zsír.*

. . .  IX.
Itt van például az indigó, az a gyönyörű, 

mélykékszínű festék. Sokáig Kelet-India és 
Dél-Amerika indigóiéra ültetvényeikből sok
százezer hektárnyi területen termelt cser
jékből állították elő, bonyolult hosszú cr- 
jesztéses úton. Aztán a múlt század második 
felében oly hirtelen megnőtt a textilipar 
indigószükséglete, hogy nem lehetett a ter
mészetes, mezőgazdasági úton előállított 
indigóval fedezni. Üj útra kellett té rn i: a 
szintétikus indigó előállítására.

Itt van az alizarin szép tüzespiros festék, 
hasonló története van. De az is kiderült, 
hogy nemcsak indigót és alizarint lehet szin

tétikus úton előállítani, hanem száz és ezer 
más festéket, szebbeket, jobbakat mint 
amilyeneket a természet valaha is  alkotott. 
Addig néhány festéket használt a textilipar, 

-azóta megszámlálhatatlant. Soha nem sike
rült volna a textilfestészetet a mai szín
vonalra emelni, a legkülönfélébb szintétikus 
festékek megalkotása nélkül, a ruházkodás 
számára a legkülönbözőbb kelméknek azt 
a hosszú sorozatát előállítani, ami egy 
könnyű női tízszínű virágos mintás selyem 
és a legnehezebb fekete gyapjú férfi téli- 
kabátszövet közt készül évadról-évadra új 
változatban.

Az -igazi szintétikus kémiát a nagy
méretű festékgyártás hozta létre. Ez tette 
lehetővé azt, hogy a szintétikus gyógysze
rekkel is kísérletezni kezdtek. A  legkülön
bözőbb vegyületeket tízezrével állították elő 
és kivizsgálták terápiái hatásukat. A Sal- 
varsant a hatszázadik kísérlet után találták 
meg és ki tudná megmondani, hogy a leg
különbözőbb gyógyszerek, vitaminok, hor
monok szintétikus előállítása hány név
telen és világhírű kutató vegyész és mérnök 
mennyi munkaórájába telt.

Az ő munkájuk eredményeképpen a la
boratórium és az üzem egyenrangú félként 
áll ki versenyre mindennap a természettel. 
Nagy döntetlen ez a verseny. Mert a szin- 
tétikus_ ammónia, a szintétikus indigó, a 
szintétikus olaj, a szintétikus gumi, a mű
anyagok, a szintétikus festékek, gyógysze
rek, vitaminok mellett ott vannak a termé
szet mindezideig utánozhatatlan termékei, 
a fehérjék, a kinin, a digitalisz, a morfium, 
az inzulin, a fermentumok, amelyek mellé 
odacsatlakozott legutóbb a penicillin is.

Benedek Pál (Paris).

• Tévedések elkerülése végett meg kell jegyezni, 
hogy nem a margarinról és a növényi olajokból elő
á llíto tt ét elzs Írókról beszéltünk, hanem olyan te l
jesen szintétikus zsírokról, am ilyenek Magyaror
szágon még nem kerüllek forgalomba.

Olcsó
J Á T É K ,  S P O R T ,

élmény és kézügyességl erő
próba, munkára és önállóságm 
nevel u ReptilŐmodel Építő 
Szekrény. A díszes dobozban 
lévő anyagból könnyen meg
építhető a kis vitorlázó repülö-

E : minden gyerek és felnőtt 
zebb já ték a . Kapható uz 
*E Z E  R  M E S T E R  «-nél. 

Budapest. V I., Teréz-körút 10. 
Ingyen árjegyzék és ismertető !

HEPÜLÖMODELEZÖK, H A JÓ  MODELEZŐK ÉS 
CSÓNAK ÉPÍTŐK havonta megjelenő SZAKLAPJA 
Szerkesztőség és kiadóhivatal:  I l i 11) A PEST, IX ., 
I.ÓNYAI-U. d l (Aeromecliauiku) —  Ara 2 .— Ft

Repülűgép-

ECHAMA
modefl
a n y a g o k ,  t e r v e k
K é r j  e n d í j  l a  !  a n

Budapest IX , Lónyay-u. 41 u ti^ fv é tte f\ z á M  ttm k
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A jó emlékezet mindenkire nézve nagy 
kincs. Alig van foglalkozás, amelyben ne 
lenne szükség rá. Akinek kitűnő emlékezete 
van, az mindig és minden téren előnyben 
van azzal szemben, aki teledékeny, aki nem 
rudja emlékezetében tartani mindazt, amire 
napi életkörülményei között szüksége van. 
Éppen ezért nagyon fontos, hogy mindenki 
fejlessze emlékezetét. Akadnak olyanok, 
akik ezt feleslegesnek tartják, mondván, 
hogy mindenre születni kell, s akinek nincs 
veleszületett képessege, az hiába fárad, aki
nek pedig megvan, annak azt nem kell fej
lesztenie, magától megtanul és megjegyez 
mindent. Hát ez egyáltalán nem igaz. Ha 
vannak is különbségek az emberek között 
a velük született képességek tekintetében, 
nincs olyan képesség, amelyet gyakorlással 
ne fejleszthetnénk és viszont a legjobb ké
pesség is elsorvad, ha azt gyakorlással nem 
fejlesztjük. A neveléstannak (pedagógia) 
ősrégi igazsága, hogy az emlékezet igenis 
gyakorlással fejleszthető és fejleszteni kell 
és a modern kísérleti lélektan és neveléstan 
éppen ezt a kérdést vizsgálja a legbehatóbban. 
A kísérletek mind azt igazolják, hogy az 
emlékezet a gyakorlat útján fejleszthető. 
A csodaszámolók, a nagy sakkozók és más 
megcsodált emlékezettel bírók is a gyakor
lat által tökéletesítik emlékezetüket.

Ámde az újabb lélektan a régi pedagó
giának egy nagy tévedését igazította helyre. 
A régi pedagógia ugyanis azt hitte, hogy az 
emlékezet egységes. Ha tehát valaki pl. 
verseket tanul, azzal egyetemesen fejleszti 
emlékezetét, szintúgy, ha latin szavakat 
magol be, vagy hegycsúcsok magasságát 
jegyzi meg. A modern lélektan azonban ki
mutatta, hogy ilyen értelemben az emléke
zet nem egységes, van szó-emlékezet, szám
emlékezet, tárgy-, alak-, szinemlékezet és 
egyéb emlékezet. Aki pl. arcokra jól emlé
kezik, nem bizonyos, hogy az archoz tar
tozó nevet is meg tudja jegyezni és fordítva, 
így tehát az emlékezetet minden területen 
külön kell gyakorolni. Viszont az is igaz, 
hogy a különleges gyakorlás (pl. a szám
emlékezet fejlesztése) nem marad hatás 
nélkül az általános emlékezetre, vagyis más 
téren is megkönnyíti a begyakorlást. A cél
tudatos gyakorlás tökéletesíti a betanulás 
technikáját. Ez a technika abban áll, hogy 
az ember az emlékezet számára különböző 
támasztékokat vesz igénybe és ezekkel gya
korolja magát, hogy újabb és újabb ilyen 
támasztékokat, műfogásokat, könnyítéseket 
találjon.

Az élmények nyomot hagynak a tudatunk
ban, sőt készséget teremtenek arra, hogy 
újból tudatossá váljanak. Ha az élmények

újból tudatossá válnak, ezt a folyamatot 
emlékezésnek nevezzük. Amikor az ember 
visszaemlékezik, az történik, hogy azok 
az élmények, amelyek egyszer már tudato
sak voltak bennünk, újra tudatossá válnak, 
így  egy kép, szín, hangulat eszünkbe 
juttathat valami emléket, egy szó felidéz 
egy verssort, egy mozdulat egy élményt 
stb. Ez az ú. n. kapcsolási, asszociatív emlé
kezés. Ezzel nyilvánvalóvá válik a gyakor
lás módja is, szándékosan igyekszünk vissza
idézni a már megtanult dolgokat. Minél 
többször idézzük fel, annál jobban fogjuk 
tudni. Ez a tanulás feladata, amely tehát 
nemcsak abban áll, hogy a képzeteket több
szöri olvasással emlékezetbe véssük, hanem 
azokat többször vissza is idézzük.

A megtartás módjára nézve van mecha
nikus, vagy külső emlékezet, amely a 
képzet-sorokat, vagy csoportokat belső tar
talmukra való tekintet nélkül Őrzi meg, 
mesterséges, vagy ingeniózus emlékezet, 
amely müfogásokat, segítőeszközöket alkal
maz a megtanult dolgok felidézésére, végül 
logikai, vagy judiciózus emlékezet, amely a 
képzetsorokat belső tartalmuk szerint idézi 
fel. Természetes, hogy a nevelés, tanítás 
célja a logikus emlékezet kialakítása, de 
ennek elengedhetetlen alapja a mechanikus 
emlékezet.

A  mesterséges, vagy ingeniózus emlékezet 
ma már hitelét vesztette. Általános szem-

f>ontból nélkülözhető, csupán egyes speciá- 
is területeken van rá szükség. így  pl. 

sakkozónak, számolómüvésznek, polihisz
tornak szüksége van ilyen mesterséges fogá-

E . Brunswick megállapította a különböző anyag 
iránti emlékezet görbéjét fiúknál és leányoknál 
a  (5— 18 éves korig. Az ábra az összefüggéstelen 
anyag (értelmetlen szótagok, ábrák) emlékezet
ben tartásának n görbéje. 7 éves korig ily anyag 
iránt gyorsan fejlődik az em lékezet, fiúknál 
gyorsabban, m int a leányoknál. 10 éves korig 

viszont a leányoknál gyorsabb a fejlődés.
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sokra, hogy az agy munkáját megkönnyítse. 
Ez a szükséglet vezetett már az ókorban a 
mesterséges emlékezet művészetének, az 
ú. n. mnemonikának, mncmotechnikának 
kifejlesztésére. Cicero pl. a szónok elenged
hetetlen készségének tartotta a mncmo- 
tcchnikai emlékezést. Ennek a művészetnek 
megalapítója a keosi Simonidcs költö, aki 
a Kr. e. VI— V. században élt a szicíliai 
Szirakuzában és nemcsak mint költő, ha
nem mint az emlékezés művésze is kortár
sainak és az utókornak bámulatát vívta ki. 
Az Ő mnemotechnikai módszere az volt, 
hogy a képzetcsoportokat egy vagy több 
város utcáiban, házaiban, szobáiban he
lyezte cl képzeletében és így idézte fel 
azokat. Módszerét az egész középkorban 
utánozták és Ccltes Konrád, Giordano 
Brúnó, Mirandolai Picus, Lcibnitz —  hogy 
csak a legnagyobbakat említsük —  a mncmo
technikának meggyőződéses hívei voltak.

A mncmotcchnika módszere tehát az, 
hogy az érzéki képzeteket, fogalmakat, betű
ket, számokat egybekapcsolja bizonyos fo
galmakkal, képekkel. Az Élet és Tudomány 
II. évf. 13. számában már ismertettünk egy 
ilyen kis mnemotechnikai gyakorlatot a 
sakktábla híres teljes (vagyis mind a 64 
mezőt bejáró) lóugrásának megjegyzésére. 
Ilyen mnemotechnikai fogásokkal csaknem 
mindnyájan élünk a gyakorlati életben. 
Amikor pl. bogot kötözünk a zsebkendőre, 
hogy valami eszünkbe jusson, ez nem egyéb, 
mint egyszerű mnemotechnikai fogás. Ami
kor a latint tanuló diák bevágja versben az 
accusativus-szal (tárgyescttel) járó elöljáró- 
szavakat (ante, apud, ad, adversus stb.), 
mnemotechnikai fogással könnyít magán és 
az ilyen versikc sokakat éltük végéig elkísér. 
Amikor latinul már semmit sem tudjak, 
még mindig idézgetik ezt a versikét. Ilyen 
fogás pl. az ápjuszenó varázsszó használata, 
április, június, szeptember és november az 
évnek 30 betűs hónapjai. Ilyen műfogás, ha 
valaki a Bihar csúcs magasságát arról jegyzi 
meg, hogy az 1848 m, s a Bihar csoportjá
nak másik csúcsa, a Vlegyásza 1867 m, a 
magyar történelem két mélységes ellen
mondást rejtő évszáma.

Persze nagyobb emlékezési feladatok 
megoldására bonyolultabb müfogásokra van 
szükség. Zacharias Dase, a 19. század híres 
számolóművésze fejben egy 40 tagú számot 
40 tagú számmal 40 perc alatt szorzott 
össze, 60 tagú számnak 60 tagúval való 
szorzása 2 óra 59 percet vett igénybe, 60 
tagú számból 20 perc alatt vont négyzet
gyököt, 100 tagú számból 52 perc alatt és 
mindezt úgy hajtotta végre, hogy közben 
a hallgatósággal köznapi dolgokról cseve
gett. Najdorf lengyel sakkmester ebben az 
évben egy időben 45 sakkozóval mérkőzött 
anélkül, hogy maga látta volna a sakktáblát

(vakszimultán). Ezt természetesen csak 
mnemotechnikai műfogások alkalmazásával 
lehet megcsinálni.

Olvasóink bizonyára érdeklődéssel fogad
ják, ha most egy mnemotechnikai módszert 
ismertetünk meg, amellyel bárki könnyű
szerrel eleven naptárrá képezheti magát.

A mnemotechnikai feladatok jó része a 
naptárra, a dátumokra vonatkozik. Pl. ilyen 
feladatot tűzhetünk k i : 1949 november 
20-án, a Lánchíd megnyitásának 100 éves 
fordulóján adják át rendeltetésének a ma
gyar újjáépítő munka egyik legszebb telje
sítményét, a romjaiból felépítendő Lánc
hidat. Milyen napra esik majd 1949 novem
ber 20? —  A  feladatot másodpercek alatt 
megoldjuk, ha zsebnaptárunkban megnéz
zük, hogy 1947 november 20 csütörtöki 
napra esik. A Lánchidat tehát vasárnap fog
ják felavatni. —  Feltehetünk azonban igen 
távoli dátumra vonatkozó kérdést is : Hát 
1849 november 20, a Lánchíd megnyitásá
nak napja, milyen napra esett? —  Rögtön 
belátjuk, hogy ha csak 1947 november 
20-tól nem számolunk vissza évről-évre 
1849 november 20-ig —  ami hosszadalmas 
és fárasztó feladat, bizonyos mncmotechni- 
kai módszerre van szükségünk.

Fej számolási képessegünk csekély gya
korlásával az ilyen feladatokat könnyen 
megoldhatjuk.

Elsősorban ismernünk kell a X II. Ger
gely pápa reformja által bevezetett polgári 
évet. A  Gergely naptár 365 napból áll, míg 
a Napnak a tavaszponton való két átmenet
köze, a nap-év vagy tropikus év 365, 2422 
nap, vagy másképpen mondva 365 »l/m  nap. 
Amikor a naptár a törtrészt elhanyagolja, 
a hiba 4 év alatt 3l/,28 X 4  =  3l/32 napot, 
vagyis V22 híián egy teljes napot tesz ki. 
Ezért a reform minden negyedik esztendőt 
366 naposnak vett fel, a pótiéknapot a leg
rövidebb hónapba, februárba iktatta, amely 
a szökőévben nem 28, hanem 29 napból áll. 
A  366 napos szökőév azonban l/83 nappal 
hosszabb lévén a tropikus évnél, 32 szökőév 
után tehát 32 x  4 =  128 esztendő múlva, 
a tropikus évtől való eltolódás ismét egy 
teljes napot eredményez. Ezért Gergely 
pápa —  minthogy a szöktetési ciklus 400 
évben 3 nap hibát ad ki —  elrendelte, 
hogy a 400-zal nem osztható teljes évszáza
dok (1700, 1800, 1900 stb.) közönséges 
évek maradjanak. Ezután a Gergely-féle 
naptári év hibája már csak 26 másodperc, 
ami csak 3323 év múlva tesz ki egy napot.

Ezen alapismereték birtokában most már 
hozzákezdhetünk mnemotechnikai gyakor
latunkhoz. A jövő 1948-as ccntenáris esz
tendő igen kedvező kiindulási alapot ad. 
1948 szökőév, tehát 366 napos esztendő 
lesz. Az a különleges érdekessége van, hogy 
február elseje vasárnapra esvényfebruárnak



öt vasárnapja lesz. Könnyen belátjuk, hogy 
ez csakis szökőévben lehetséges, mégpedig 
csupán akkor, ha február elseje vasárnapra 
esik (febr. i, 8, 15, 22, 29 vasárnapok).

Ha most már azt a kérdést teszik fel 
nekünk, mikor fordult elő ilyen eset leg
utóbb. —  habozás nélkül felelhetjük: 
1920-ban. És mikor következik be ismét? 
A felelet : 1976-ban.

Ha szökőév nem lenne, az ilyen eset 
minden 7. esztendőben bekövetkeznék. 
1949 február 1 hétfőre, 1950 febr. 1 keddre, 
1951 február 1 szerdára, 1952 február 1 
csütörtökre és 1953 február 1 péntekre 
kerülne. 1952 azonban szökőév és így 
utána 1953 február 1 nem péntekre, hanem 
szombatra kerül és 1954 február x lesz 
vasárnap (hét év helyett tehát hat év múlva), 
1954 pedig nem lévén szökőév, februárjában 
nem lehet öt vasárnap. 28 esztendőnek kell 
elmúlnia, hogy februárban ismét öt vasár
nap legyen. Ezért egy évszázadban ilyen 
eset csak háromszor fordulhat elő, a 20. 
században 1920-ban, 1948-ban és 1976-ban.

Feltétlenül érvényes tehát az a szabály, 
hogy ugyanazon évszázadon belül egy dátum 
28 éves időközökben mindig ugyanarra a 
hétköznapra jut. Amikor e sorokat papírra 
vetjük, 1947 október 13-at írunk, hétfő 
van. Feltétlenül bizonyos, hogy 1919-ben 
és 1975-ben október 13 szintén hétfőre esik. 
(Alább látni fogjuk, hogy ez gyakorlatban 
is előfordul ugyanazon évszázadon belül, 
de a 28 éves visszatérésben már az eddigiek 
alapján feltétlenül bizonyosak vagyunk.) Ha 
3 számítás olyan századfordulón nyúlik át, 
amely nem volt szökőév —  mint pl. 1900 — , 
akkor az átugrástiál 28 helyeit 40 a kulcs
szám. Ha 1920 februárjában öt vasárnap 
volt, akkor előzőleg 1880 februárjában for
dult ez az eset elő.

Ha távolabbi időre kell visszanyúlnunk, 
egyszerűsíthetjük a dolgot azáltal, hogy 
kulcsszámnak nagyobb egységet veszünk 
fel. Minthogy a két kulcsszám ilyen kapcso
latba hozható : 40 +  (2 x  28) =  96, nyom
ban 96 évvel ugorhatunk. 1948 január 1 
csütörtöki napra esik, 1920 jan. 1 is csütör
tök volt. Ha 1920-ból 100-at levonunk és 
ehhez négyet hozzáadunk (tehát tulajdon
képpen 96-ot vonunk be), feltétlen bizton
sággal mondhatjuk, hogy 1824 január elseje 
csütörtöki napra esett. Amikor olyan század- 
fordulót ugrunk át, amely szökőév (1600 és 
2000), az ugrószám nem 40 és 96, hanem 
28 és 3 x 28 =  84.

Ez az alapmódszere annak, hogy’ élő 
kalendáriummá képezzük magunkat. Ha az 
alapmódszerrel tisztában vagyunk, apró 
technikai műfogásokkal tökéletesíthetjük 
mncmotcchnikai készségünket és igen bo
nyolult feladatokat oldhatunk meg a leg
egyszerűbb eszközökkel.

r  jgyeiéin vizsgálat a p^csi egyelem pedagógia
intézetében.

Például a centenáris évvel kapcsolatban 
érdekelhet bennünket, hogy milyen hétköz
napra jutott ama dicső 1848 március 15-e?

Most már tudjuk, hogy 1948 februárjá
nak 5 vasárnapja lesz, tehát 1948 február 29 
vasárnapra, március 1 hétfőre és így már
cius 15 hétfőre esik. Ugorjunk vissza a 19. 
századba és keressük ki, hogy 1848-hoz 
legközelebb melyik volt ez az esztendő: 
1948 —  100 =  1848 -f 4 =  1852. Tehát 
feltétlen biztonsággal tudjuk, hogy 1852 
március 15 hétfőn volt, 1851 március 15 
tehát vasárnapra, 1850 márc. 15 szombatra, 
1849 márc. 15 pedig péntekre esett. Mint
hogy 1848 szökőév volt, március 15-e 
szerdára esett. Olvasóink számítsák ki, hogy 
1849 nov. 20, a Lánchíd megnyitásának 
napja, milyen hétköznap volt?

Ilyen és ehhez hasonló feladatokat százá
val lehet megoldani és hovatovább olyan 
gyakorlatra teszünk szert, hogy másod
percek alatt végezzük el a feladatot.

Milyen napra esett 1749 aug. 28? Most 
két évszázadot ugorhatunk a 2 x9 6  =  192 
kulcsszámmal, még pedig olyan módon, 
hogy 1749-hez 200-at hozzáadunk (1949) 
és 8-at levonunk (1941). 1941 augusztus 
28 tehát feltétlenül ugyanarra a hétköz
napra esett, mint 1749 aug. 28. 1947 
augusztus 28 csütörtök volt, 1946-ban 
szerda, 1945-ben kedd, 1944-ben vasárnap 
(1944 szökőév lévén), 1943 szombat, 1942- 
ben péntek, 1941-ben csütörtök.

1941 augusztus elseje csütörtök lévén, 
1749 augusztus 28 is csütörtök volt.

(Folytatása a 767. oldalon)
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Ha arra gondolunk, hogy a 
tejet milyen sokféle alakban 
fogyasztjuk és hogy a tejter
mékeket a konyhaművészet
ben milyen sokoldalúan lehet 
felhasználni, túlzás nélkül ne
vezhetjük legfontosabb élelmi
szerünknek. Sőt a gyermekek, 
öregek és betegek számára 
nemcsak fontos, hanem gyak
ran nélkülözhetetlen is.

Sajnos ebből az elsőrendű 
közélelmezési cikkből koránt
sem áll a rendelkezésünkre 
annyi, amennyi a szükségle
tünket fedezné. Noha a hely
zet kétségtelenül javul, párhu
zamosan a háborúban meg

csappant szarvasmarhaállomá
nyunk növekedésével, attól 
még nagyon messze vagyunk 
—  különösen a városi lakos
ság ! —  hogy tejben, vajban 
fürödhessünk. De talán még 
ennél is nagyobb baj az, hogy 
a közfogyasztásra kerülő tej 
nem mindig kifogástalan mi
nőségű. Gyakran rosszul ke
zelt és piszkos. Ennek követ
keztében könnyen romló és 
gyermekek, valamint betegek 
táplálására alkalmatlan. A 
húst, gyümölcsöt és a többi 
élelmiszereink nagyrészét fo
gyasztás vagy feldolgozás előtt 
megmoshatjuk, de a tejbe

jutott szennyet többé már el 
nem távolíthatjuk. A  jó minő
ség biztosítására csak egy 
módunk van : a lehető leg
tisztább kezelés.

Már a fejésnek higiénikus
nak kell lenni, mert a legtöbb 
piszok az istállóban kerülhet a 
tejbe. Sötét, piszkos istálló, 
rosszul almozott, ápolatlan 
vagy éppenséggel beteg tehe
nek, mocskos fejősajtár —  
mind megannyi veszedelem a 
tej minősége ellen. A  fejést 
csak az végzi el szabálysze
rűen aki a tisztaság követel
ményeinek mindenben eleget 
tesz. Tehát aki először is a 
tehén tőgyét alaposan meg
mossa langyos vízzel és utána 
pedig a kezét még alaposabban 
szappannal. A  .tőgy lemosása 
és a kézmosás azonban legtöbb 
helyen a fejősajtárból törté
nik, pedig erre külön edényt 
kell tartani. A fejSsajtár semmi 
másra nem szolgálhat, csak a
fe jé s r e  !

Maga a fejés telemarokkal, 
erőteljesen, de mindenesetre

1. Nagy modem tehenészet kül
földön (Colorado)

2 . Az elektromosság a  gazdák 
segítségére siet. Úgy a fejős
ben meggömyedő fejősnek, va
lam in t a türelem m el tűrő te 
hénnek á ld ás a nagy tejgazda
ságokban m indinkább tért- 
h ó d ít ó  elektromos fejfigép. A 
tisztáram osott tehéntőgyre k i
főzött gumikupakot húzunk s 
a csövön keresztül villanyáram - 
m ai szívjuk le a tehén te jé t. 
E z  sokkal gyorsabb eljárás, 
m int a fárasztó és az állatnak 
kezdő-íejós m unkája m ellett 
bizony gyakran fájdalm as fejés.
A te j pedig, am elyet ilyen m ó
don nyerünk, m ivel úgy a
tó g y et,m in t a gumikupakokat 
m egtisztítottuk, sokkal tisz 
tá b b , m int a kézzel sa jtárba 
k ife jt  gőzölgő habos, ú. n. 
fr is s e n  fe jt  tej«

3. Eredeti elrendezés az etetés 
terén

4. K é n y e s ,  r a g y o g ó  t e h é n i s t á l l ó ,  

levegő és tisztaság a termelés
szolgálatában

752



úgy történjék, hogy az állat
nak fájdalmat ne okozzon. 
Fontos, hogy a tőgyben egy 
csepp tej se maradjon vissza, 
mert ellenkező esetben a tehén 
tejelése gyorsan csökken. Ezek 
a szabályok érvényesek a kecs
kék fejésénél is.

A  kifejt tejet nagyon helyte
len az istállóban állni hagyni, 
sokszor óraszámra. Ilyenkor 
veszi fel a kellemetlen istálló
szagot és ismét csak a szeny- 
nyeződés veszélye fenyegeti. 
Ha az elszállításra nem kerül 
sor azonnal, hűtsük le és tárol
juk zárt edényben, hűvös he
lyen.

Nyers tejet csak akkor taná
csos inni, ha biztosak vagyunk 
annak teljesen kifogástalan ere
dete felől. A beteg tehén teje

ugyanis nemcsak gusztustalan 
lehet, hanem sok esetben az 
emberre nézve veszélyes. 
Egyes betegségek pedig, ame
lyekben a fejést végző nő vagy 
férfi szenvedhet, a nyers tej 
révén juthatnak el a fogyasz
tóhoz (tífusz, gümőkór, vör- 
heny, diftéria, vérbaj, ragá
lyos bőrbetegségek). Némely 
bacillusnak, vagy baktérium
nak nemcsak egyszerű közve
títő anyaga, hanem kitűnő 
táptalaja a tej. A forralás 
és pasztőrözés, ezeket a beteg
ségokozó csírákat megöli.

Az istállóban kifogástalan 
körülmények között nyert tej 
természetesen később is fer
tőződhet, vagy piszkolódhat. 
Minél több kézen megy keresz
tül, annál több erre a lehető
ség. Mindazokon a helyeken

tehát, ahol a tej gyűjtésével 
vagy feldolgozásával foglalkoz
nak, eszményi tisztaságnak kel
lene uralkodni. Kezdve a leg
kisebb falusi szövetkezettől, 
egészen a fővárosi tejvállala- 
tokig. Ilyen üzemekben nincs 
helyük a fertőző betegségben 
szenvedő alkalmazottaknak és 
a tisztaságnak hasonlatosnak 
kell lenni egy kórház műtő
jéhez. A tej jóminősége érde
kében hozott lcgszőrszálhaso- 
gatóbb intézkedést sem lehet 
feleslegesnek vagy nevetsé
gesnek tartani, mert mind
nyájunk egészségéről van szó. 
A hibás, piszkos tej sem táp
lálkozásra, sem feldolgozásra 
nem alkalmas olyan mérték
ben, mint a kifogástalanul 
kezelt.

Barabás Endre

5 . K é t hullámos fém lap között hideg víz fo ly ik , hogy a lém - lapok külső felén lecsun 
hőmérsékletre lehűtse. Nemrégen m ég artézi v izet, vagy friss kutvizet csurgattak a  hüt 

m indinkább tért hódít ugyanennek a hűtőberendezésnek villam osított alakja
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E lekkel a hajókkal hőd Hollók meg « spanyolok 
és a portugálok a világot.

A puskapor feltalálása megsemmisítette 
a nemesek egyéni fölényét, amennyiben 
lehetetlenné telte számukra a kőváraik
ban való védekezést, és minden közön
séges jobbágyot egv puska segítségével 
a nehéz fegyverzetű lovagok egyenrangú, 
sőt fölényben lévő ellenfelévé avatott.
A puskapor a tengeri hadviselésben is 
olyan alapvető változást idézett elő, hogy 
minden hajó elavult, amelynek hajtó
erejét emberi erő szolgáltatta, mert az
ágyúk mellett nem jutott hely az evezősöknek. Az európai nemzetek az előtt a probléma 
előtt állottak, hogy olyan hajót építsenek, amely a legnagyobb átlagsebesség mellett 
a legtöbb ágyút viheti magával. A lőport 1372-ben alkalmazták először tengeri ütkö
zetben. Ezek az első kilőtt kőgolyók meglehetősen ártatlanok voltak és inkább a saját 
embereikre voltak veszélyesek, mert gyakran megesett, hogy az ágyú elsütéskor felrob
bant. De e kezdeti nehézségek legyőzése után az ágyú gyors fejlődésnek indult: a mai 
modern hajóágyú néhány másodperc alatt tüzel és újra tölt.

A hajó kezdettől fogva mindig kettős célt szolgált : háborúsat és békéset. De ez a két
féle rendeltetés állandóan egymásba folyt. Még száz év előtt is a legbékésebb kereskedelmi 
hajónak is. minden eshetőségre gondolva, szabályszerű hadihajó-felszereléssel kellett ellátnia 
magát. Háromezer év alatt, vagyis amióta a hajók idegen országokkal kereskedelmet 
bonyolítottak le. lehetetlen volt egy kereskedelmi hajót egy felvont vitorlájű hadihajótól 
megkülönböztetni. Minden kereskedelmi hajóban egy hadihajó volt elrejtve. Mindez alap
jában változott meg, amikor a lőport felfedezték. Ettől fogva lehetetlenné vált, hogy 
egy kereskedelmi hajón ugyanannyi ágyú legyen, mint egv hadihajón, mert ez esetben 
a nehéz lövegek a rakományra szánt helyet is elfoglalták volna. így hál lassan, szinte 
észrevétlenül két tökéletesen különböző hajótípus alakult ki : az egyik mindinkább áru
szállító eszközzé vált, a másik pedig harcieszközzé, amelynek az volt a feladata, hogy 
a kereskedelmi hajókat védje. A kereskedelmi hajók természetesen továbbra is vittek
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Ilyen hajókkal tórte meg H ollandia a  spanyolok Aúdvllorlázat is  .
tengert hatalmát.

tJ lJ tfc t l  Li '' Íni ‘̂ nnyi.!í.gŰ á?yú l’ ™ irl a ka,t’*ok ts tengeri rablók korában mindenre 
w J í n , ;  ? e ,am í’ ta a tengeri biztonság megvalósult, a hajók egyre nagyobbak 

án -4ÓAei^A t iri°rP?«nt dr.ea^nought-jaikká (drinaut) nőttek, a kereskedelmi 
M í lr J ln  í  6r,á,sokká.- Ma ™ár egyetlen nemzet kereskedelmi hajója sem visz
vóm í tto S  kí!^,6 fu?yveí í ’ a í éV!unÍ hány éles kést’ hogy a teához a citromot fel tudják v  1  V u n y ]^°8y a késen lévő dugóhúzóval kinyithassák a rumosfiaskót a jó erős groghoz.
w “  a} 1:  és * Y 11} '  századbeli tengeri hatalmak életébe egy új tényező lép: a sebesség.
kiy.irtenshg.«s I t s,zte,si g T f i  ?“ 61 a néhány írátó1 ' ‘ige. ami egy vagy két extravitorlának 
kö® „ " h®íí-.Aki  e'! Í “ *k, té2t haza «gy rakomány teával vagy fűszerrel, az vágta zsebre 
f , ^ r“ Íg*,t;AA J Öbb.Sk2 ek. ? " r2sá,kkal. tellett megelégedniük. Minden energiát, amit 
azelőtt a hajóderék szilárdabbá és nehezebbé tételére fordítottak, hogy a pontos tüzérségi
^rfnfmi'he.?AMn“tÓ ía,iIA Zl í ?  leg/,en- most arra használtak föl, hogy a világot egv új keres- kedelmi hajótípussal ajándékozzák meg, amelynek mindenekelőtt két célt kellett szolgálnia- 
a pontosságot és a gyorsaságot. így született meg a rendes vitorláshajó

DE MILYEN TULAJDONKÉPPEN EG Y RENDES VITORLÁSHAJÓ?

Erre nehéz felelni, mert a szárazföldi embernek sok, egészen ismeretlen fogalmat kellene 
megtanulnia, hogy a vitorláshajó leírását megértse. És ha meg Is értené, nem sok hasznát 
venné tudásának, mert az igazi vitorláshajók mindinkább kipusztulnak, azokkal a ten
gerészekkel együtt, akik a hajókötelek, vitorlarudak és vitorlák bonyolult megjelölésében 
kiismerték magukat és akik tomboló vihar közepette pontos utasításokat ordítottak, hogy 
mi legyen a fővitorlával, a Sky-vitorlával, a farvítorIával, a szálfával és a sudárvltorlákkal. 
Az érdeklődők részére Inkább bemutatunk néhány képet, amelyek szemléltetik, hogy 
milyenek is voltak a rendes vitorláshajók.

A vitorláshajók legnagyobb jelentőségű teljesítményei a földrafzi felfedezések voltak 
Igazságtalan dolog, hogy a késői középkor hajóit Kolumbusz három kis hajójáról ítélik 
meg. Tudnunk kell, hogy Kolumbuszt kortársai nem vették egészen komolyan és terveit 
is bizalmatlanul fogadták, ezért csak három rozoga hajót bíztak ró. De sikeres útja fel
villanyozta a népeket és mindenki azt hitte, hogy az új arany országban biztos szerencse 
várja. Az északi nemzetek eleinte nem vettek részt az új kereskedelmi lehetőségek kifej
lesztésében, mert hajóik nem voltak méltó versenytársai a spanyol és portugál hajóknak.

Egy tengernagyi yacht. , itrlqu

. . . csonkavitorlárat. Egy tengemagyi yacht.

A hollandusoknak és az angoloknak majd egy évszázad kellett ahhoz, míg versenyre 
kelhettek a spanyol hajókkal. Ez a versengés végre is összeütközésre vezetett 1588-ban. 
Az első világháborúig, amikor a szövetséges hajóhadak arra a gigászi vállalkozásra szö
vetkeztek, hogy általános éhségblokád segítségével legyőzzék a németeket, csak kétszer 
fordult elő a? emberiség történetében, hogy egy nagy hajóhad a világbékét fenyegette, 
illetve azzal próbálkozott, hogy a világ képét alaposan megváltoztassa. Először Kr. c. 
415-ben, amikor Alkibiades 136 háromevezós élén elhagyta Athént, hogy legyőzze és 
elfoglalja Szicíliát és a Földközi-tenger ura legyen. A vállalkozás teljes kudarcba fulladt 
Athén hírneve örökre odaveszett. A másik, sokkal fontosabb epizód 1588-ban történt, 
amikor a legyőzhetetlennek tartott spanyol armada elhagyta Lisszabon kikötőjét, hogy 
leigázza Angliát és Hollandiát. Ez a vállalkozás sem sikerült: a büszke armada kétharmada 
elpusztult és ezzel az Indiába és Amerikába vezető utak mindenki számára hozzáférhetőkké 
lettek. Holland és angol kereskedelmi vállalatok gombamódra nőttek ki a földből, hogy 
az egész világ kincseit kizsákmányolják. A legjobb hajókat a hollandok építették. Hajóik 
két fontos jótulajdonsággal rendelkeztek: több rakodóhelyük volt és Jelentékenyen kisebb 
személyzetet Igényeltek, mint a többi nemzet hajói. A kicsi Hollandiának 1700-ban 20.000 
hajóból álló kereskedelmi hajóhada volt 900.000 tonnatartalomraal, Anglia 500.000 tonná
jával szemben. E zt a vezető szerepet Anglia és Franciaország ragadták el Hollandiától. 
Ugyanis a kereskedelmi hajóhad védelmére megfelelő számú hadihajót is kellett tartani, 
de ezek a holland kikötők elégtelensége miatt csak 700  tonnásak lehettek, míg Anglia 
és Franciaország 2500 tonnás hadihajókat építettek 110—120 ágyúval. így Hollandia 
végső veresége a matematika kérdése volt.

Hollandiában építették azt az újtípusú hajót is, amely nemcsak a tenger történelmének 
utolsó két évszázadában játszott jelentős szerepet, hanem kissé megváltozott formában 
még ma is megvan. Ez a yacht (jót). A holland yacht a holland csatornajáró hajóból fej
lődött ki. Innen eredt a neve isi olyan hajót értettek alatta, amelyet egy ló húz, mi
közben békésen üget az ösvényen (jagpad) vagy a vontatóúton, mely minden csatorna 
partján található. Később árbocot szereltek a hajóra, egy hátsóvitorlát és néhány orr
vitorlát. Azután a hajó végén lévő régi tartózkodási helyet átalakították lakószobává,

Rendes vttorláshaió. A  leggyorsabb vitorláshajó, a klipper.



konyhává és hálószobákká a tulajdonos és a vendégei számára és ezzel átalakult azzá, 
aminek még ma is megmaradt: kizárólag a vitorlázás céljaira épített hajóvá, amely azon 
kevés embernek, aki ezt megengedheti magának, olyan visszavonultságot biztosít, amit 
sehol másutt a földön meg nem találhat.

A X IX . század elején megkezdődött a nemzetközi kereskedelemben a konkurrencia- 
harcok korszaka. Ez olyan új hajótípust kívánt, amely sokkal gyorsabb és főkép sokkal 
nagyobb rakodóképességű, mint az eddigi hajók. A hajóépítők el is készítették ezt az új 
hajótípust, a legnemesebb hajót, amelyet az óceán valaha lá to tt: a gyorsvitorláshajót, 
a klipperi (klipr). E névvel eredetileg a kalauzhajó egy fajtáját jelölték meg. E  hajók oly 
gyorsak és emellett oly tengerbírók voltak, hogy az 1812-es angol-amerikai háború alatt 
igen veszedelmes ellenségnek bizonyultak a közönséges hadihajókkal szemben. Mikor 
a háborús idők véget értek, e hajókat értékesebb áruk szállítására használták. A sebesség 
érdekében a rakodóképességüket kellett csökkenteni és ezért nagyobb térfogatú darab
árukat nem lehetett rajtuk szállítani. Mint utasszállító hajók és romlandó árukat (például 
teát és más gyarmatárut) szállító teherhajók azonban olyan magas fuvardíjakat szedtek, 
hogy kisebb rakodóképességük ellenére is sokkal nagyobb nyereséget vágtak zsebre, mint 
a közönséges vitorláshajók.

Az élet nagyon kemény volt a klipperen. Kapitánya tulajdonképpen vízizsoké volt, 
akinek hajóját a verseny ideje alatt állandóan szemmel kellett tartania. Ritkán alhatott 
egyfolytában három óránál többet. Csak fiatal fiúk tudtak a klipperen helytállni a kemény 
szolgálat miatt. Minden szélrohamot a végsőkig ki kellett használni, úgyszintén a kis
sebességűáramlatokat és a tenger járásokat. A vitorlázást igazi foglalkozássá, hivatássá tették. 
Ezek a teljesítmények csak úgy voltak lehetségesek, hogy a klipperen mindenki önként 
a legnagyobb erőfeszítéseket fejtette ki, csakhogy a hajó minél félelmetesebb sebességgel 
száguldhasson. A klipperek semmiben sem hasonlítottak egy modern gyorsgőzöshöz, de 
az utasnak a gyorsaság és biztonság olyan érzetét adták, amilyent eddig egyetlen más 
hajótípus sem tudott nyújtani. A 22 mérföld sebességgel futó klipperen természetesen 
minden, ami a fedélzeten vagy a falakon nem volt erősen odaszegezve, a legénység feje 
körül röpködött. A klipperhajók ezen kevéssé kellemes dolgai a nyilvánosság elől rejtve 
maradtak. Az emberek a partokon pompás Yitorláshajókat láttak és elragadtatva hallgatták 
a sebességről szóló hírüket. Nem csoda hát, hogy a klipper mindenféle romantikus dicsőítés 
tárgya lett. A kapitányok neveit az ötvenes-hatvanas évek ifjú nemzedéke úgy ismerte, 
mint a mi gyermekeink a filmsztárok neveit. Fényképeiket minden divatlap közölte, és ha 
az ember egyszer egy ilyen klipperen utazott, ezzel határozottan nőtt ismerősei szemében. 
Vagyonokat vesztettek és nyertek hajófogadásokkal, és ha véletlenül két klipper egyszerre 
startolt ugyanarra az útra, akkor egész New-York vagy Liverpool a kikötőben állt, hogy
jelen lehessen a nagyszerű verseny finisénél.

E  régi pompás hajók és kapitányaik ma már mind odavannak. Sok szépség veszett oda 
velük, de a haladás nem kegyelmezett nekik sem : a klipperekct legyőzték a gőzhajók- 
Nevüket az óceánrepülő utasgépek őrizték meg napjainkig.

Rédey Jenő tanár

B l o k k  és e l l e n ő r z ő  szalagok
minden rendszerű pénztárgépekhez J a v f t ó U z e  m ,  h a r & a n i a r * t a s
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ÚJ F O G Á S O K
áltatok étccudiéi*

Idén igen kevés a széna. 
Ennek pótlására nagy segítség 
ígérkezik a gazdának a leveles 
kukoricaszárral, amelyből a 
legtöbb vidéken elég nagy 
a termés. Minthogy a leveles 
kukoricaszárral szénát kell pó
tolni, igen fontos, hogy a széná
val egyező táplálóértékkel ke
rüljön a jószág elé. Ez a gazdán 
múlik. Ha a gazda a leveles 
kukoricaszárat helyesen kezeli, 
akkor táplálóértéke a gyen
gébb minőségű, de azért nem 
silány réti szénákéval egyezik. 
A leveles kukoricaszár helyes 
kezelése a kővetkező :

A  csőtörés után lehető rövid 
időn belül le kell vágni. A  le
vágás után a leveles kukorica- 
szár szalmakötéllel kisebb ké
vékbe kötendő. Ezekből a ké
vékből még a termőhelyen 
mindjárt tizet-huszat kupacba, 
csomókba célszerű rakni, még 
pedig olyképpen, hogy a teljes 
kiszáradáshoz elég levegőhöz 
jusson, de be ne ázzon. Ezért 
legjobb a kévéket kúpszerűen 
Összetámasztani.

Amint a kévékbe rakott leve
les kukoricaszár kellően ki
száradt, akkor azt boglyákba, 
vagy kazalba kell gyűjteni. 
A boglyák tetejét, hogy a 
csapadék lefolyhasson, csúcsba 
húzzuk és vessző, vagy szalma
kötéllel megerősítjük. A kazal 
tetejét pedig gerincesre igazít
suk. Végül a boglyákat, illetve 
kazlat a szél ellen jól meg- 
rögzítjük. Aki nem így bánik 
a kukoricaszárral, az legjobb 
esetben szalmacrtékű takar
mányt ad vele a jószágnak, 
de lehetséges, hogy csak tüzelő
nek való, egyébként érték
telen kóróhoz jut.

A  termőföldön akár a lábán, 
akár a levágottan szerteszéjjcl- 
hagyott kukoricaszárat az idők 
folyamán ugyanis mindig több 
és több táplálóanyagveszteség 
éri. A  címere és levelei le
töredeznek, az esővíz legérté

kesebb táplálóanyagaiból, így 
a cukortartalmából is sokat 
kimos. Egyéb táplálóanyagok 
bomlási folyamatoknak esnek 
áldozatul. A kinthagyott kuko
ricaszárból sok sáros és pené
szes lesz, úgyannyira, hogy a 
jószág etetésére már ezért 
sem való.

A z idén különösen ajánlatos, 
hogy a gazda a leveles kukorica
szárat ne a termőföldjén rakja 
boglyába vagy kazalba, hanem 
lakóháza táján (például a szé- 
rűskertben vagy az udvarban) 
épúgy, mint a szénát szokta. 
Ilymódon a leveles kukorica- 
szár a gazdának kezeügyében 
van, abból tetszőleges időben 
vehet etetésre. Télen könnyen 
megtörténhet, hogy a termő
földjén kinthagyott kukorica- 
szár a hó és jég miatt szekérrel 
nem közelíthető meg. Később, 
tavasz felé, az olvadások gátol
hatják, hogy a gazda a kuko- 
ricaföldrc hajtson szekerével, 
pedig a leveles kukoricaszárra 
nagy szükség lesz, mert ha 
elfogy a széna, mit ad a gazda 
a jószágnak. Éppen ezért az 
olyan gazda, akinek az egész 
kukoricaszártermés kazalban 
való eltartására szűk az udvara, 
vagy kicsi a szérüskertje, igen 
jól teszi, ha legalább amennyi 
elfér, annyit tartalékol ott, 
s ehhez csak akkor nyúl, 
ha a termőföldön lévő kész
letből nem vehet. A leveles 
kukoricaszár háztáján való el
tartása még azért is előnyös, 
mert ott a boglyát, kazlat, 
amikor szükséges, igazíthatjuk 
s evvel értékveszteségét meg
akadályozzuk.

Dr. Kurelec Viktor

1. A kukoricaszór helytelen le- 
vógósa. A visszam aradt magas 
csonk a kukoricam oly fészke

2 . Helyesen vágott kukoricas/ár
3 . A levágott kukoricaszár m ind

já r t kévékbe kötendő 1
4 . Ha a kukorlcaszárkévéket ösz- 

szetám asztva boglyákban szá
r ítju k , akkor alig vesztenek 
tápértékflkból



Ha az ország rádiózó közönségét meg
kérdezzük, hogy milyen állomásokat hall
gatnak, 90%-bán azt a választ kapjuk, 
hogy Budapest I és I l-t . Beleértve a csúcs
szuper készülékek tulajdonosait is. Erre 
a célra azonban nincs szükség drága csúcs- 
szuper készülékre, mert ezt a célt legalább 
olyan jól, sőt áramfogyasztás szempontjából 
jobban szolgálja az egyenes készülék. Ennek 
megépítéséhez nem kell sok anyag, nagy 
hozzáértés és bonyolult mérőeszközök. M in
denki megépítheti a maga rádióját.

Milyen alkatrészek kellenek? Nézzünk 
az első ábrára és sorba vesszük az egyes 
alkatrészeket.

A rajzon látható (1— 2, 3— 4, 5— 6 
jelzéssel ellátott) hullámvonalak fenti sor
rendben az antennatekercset, a hangoló
tekercset és visszacsatolótekercset jelzik. 
Antennatekercsnek nevezzük azt a teker
cset (rajzunkon 1— 2), amire érkeznek az 
antennáról a hullámok. Ezeket a rezgéseket 
átadja a rácstekercsnek (3— 4 jelzés). A  visz- 
szacsatolótekercs (5— 6) erősíti a rezgéseket. 
Elkészítése a következő : Keresünk a ház 
körül egy üres hintőporos dobozt, aminek 
az átmérője kb. 30 mm. Ha több nem baj, 
csak sokkal kevesebb ne legyen. A  szélétől 
számítva 5 mm-re fúrunk 2 lyukat, ebbe 
belehúzzuk a tekercselésre szánt drótot. 
Azért kell két lyuk, hogy jói tudjuk rögzí
teni. Hagyjunk lógni a drót végéből szaba
don 15— 20 cm-t. Rátekercselünk egyfoly
tában 30— 35 menetet (kisebb átmérőnél 
többet, nagyobbnál kevesebbet), a végét 
ugyanúgy két lyukon húzzuk keresztül és 
szabadon hagyunk 15— 20 cm-t, mint az 
elején. Ez lesz az antennatekercs (1— 2). 
Teljesen hasonlóképpen készítjük a rács- 
tekercset (3— 4 jelzés) is 95 menettel és a 
visszacsatolótekercset (5— 6) 40 menettel. 
Két-két tekercs között hagyjunk 5 mm 
üres részt. Jelöljük meg a 2. ábra szerint 
a végződéseket, hogy az összeszerelésnél 
könnyű dolgunk legyen. Tekercselésre szi
getelt rézhuzalt használjunk. Nagyon meg
felel erre a célra régi villanycsengőről 
leszerelt drót. Ha nem tudnánk ilyesmit
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szerezni, akkor 0.2 mm szigetelt réz
huzalt vegyünk, kb. 20 métert. Szükségünk 
van 2 drb forgósűrít őre (forgókondenzátor- 
ra),az egyik 500 pF-os (pF — pikofarád rö
vidítése) csillám, lég esetleg bakelit szige
telésű. Ez szolgál a hangolásra, állomás 
keresésre. Ezt a hangolótekercs két végéhez 
(3 és 4) kötjük. (Kötés alatt a rádióban 
mindig dróttal való összekötést értünk ! t) 
A másik 300 pF-os bakelit forgó. Ez az 
erősítés mértékét változtatja.

A csőfoglalatot a 3. ábra szerint kell 
bekötni. Foglalatra azért van szükség, 
mert ha közvetlenül a csőhöz szerelnénk, 
akkor nehézkesebbé válna a munka. F i
gyeljük meg, hogy az egyik csap közelebb 
van a középponthoz, mint a másik, ez azért 
van, hogy a foglalatba ne dughassuk for
dítva a csövet. Az 1. rajzon lévő elnevezések 
pontosan egyeznek a 3. ábra elnevezéseivel.

Szükségünk van egy fejhallgatóra, közöm
bös a gyártmánya, de ellenállása lehetőleg 
4000 ohm legyen. K ell ezen kívül 4 drb 
banánhüvely, 1 drb bekapcsoló, 1 drb 
1 M£J-os (Millióohmos) ellenállás, x drb 
100 pF-os tömbsüritő (blokk-kondenzátor), 
1 drb 4 ágú telepzsinór, ennek a végeire 
4 drb telepdugó, két darab forgatógomb,
1 drb DP 105 jelzésű cső, összekötöhuzal 
és szerelőlap.

Felépítés : Az egészet szerelőlapra szerel
jük. A szerelőlap méretét a 4. ábra mutatja 
előnézetben, az 5. ábra oldalnézetben. 
Méreteket pontosan nem adunk, mivel ha 
nagyobb méretre szereljük, könnyebb az 
elhelyezés. A z előlapot az alaplaphoz derék
szögben szereljük (6. ábra). A tekercsec
2 drb derékszögbe meghajlított vaslemezzel 

'erősítjük az alaphoz, hogy csavarral rögzít
hessük le. felsőszerelésü foglalatot vegyünk, 
antikváriusnál ezt olcsón szerezhetjük be. 
Következnek az összekötések. Az össze
kötéseket szigetelt huzallal eszközöljük úgy, 
hogy ahol kötés van ott a szigetelést éles 
késsel levakarjuk, összecsavarjuk és utána 
forrasztópákával összeforrasszuk. Megje
gyezzük, hogy forrasztás nélkül is kielégítő 
vételt nyerhetünk. A következő kötéseket 
kell elvégezni: a tekercs i-el jelölt végző
dését erősítjük az antenna bevezetés céljaira 
szolgáló banánhüvelyhez, a tekercs 2-es 
és 3-as végződését a föld bevezetésére 
szolgáló banánhüvelyhez, ezt azonban még 
ne szorítsuk be, m én még a következő 
vezetékek jönnek o d a : Mindkét forgó
sürítőről (forgókondenzátorról) egy-egy 
vezetéket, a cső egyik fűtéskivezetését, az 
1 MÜ-os ellenállás egyik végét és a fűtő- 
telep negatív (— ) ágát bevezető zsinórt 
is odakötjük. A  cső rácsnak nevezett ki
vezetéséhez kötjük a 100 pF-os tömb- 
sűrítőt (blokk-kondenzátort) és az 1 MO-os 
ellenállás másik végét. A  tekercs 4-cl jelölt



pontját összekötjük az 500 pF-os forgó
sürítő szabadon maradt kivezetésével és ezt 
kötjük a 100 pF-os tömbsürftő szabadon 
maradt vegéhez. Most következik a vissza
csatolótekercs bekötése. Az 5-tel jelölt 
végét kötjük a cső anódjához, a 6-tal jelölt 
végét a 300 pF-os forgósűrítő szabad 
vezetékéhez. A cső anódját összekötjük 
még a fejhallgatókivezetésre szolgáló egyik 
banánhüvellyel is. A másik banánhüvelyhez 
kötjük a cső segédrácsát is és az anódtelep 
pozitív (-r) vezetékét is. A cső segédrács 
kivezetése nem az alján van, hanem az 
oldalán egy csavarral. Itt szólunk pár szót 
a telepzsinórról is. Ez 4 ágú összesodort 
zsinór, többszínű fonállal burkolva. A piros
színűt az anódtelep pozitív (+ ) ágának 
vezetésére használjuk. Ez a kapcsoláson is 
fel van tüntetve. Az anódvezeték negatív 
(— ) végét és a fütővezeték pozitív (-+-) 
ágát a kapcsoló egyik ágához kötjük, a 
kapcsoló másik ágát pedig a cső szabadon 
levő fűtéskivezetéshez. A fütővezeték nega
tív (— ) ógát, amint előbb is említettem, 
a földkivezető banánhüvelyhez kötjük.

Készülékünknek csináljunk egy dobozt, 
amiben elhelyezhetjük. A telepzsinórt hátul 
vezessük ki, az egyes zsinórok végére te
gyünk telepdugókat, előtte azonban húz
zunk rá kis papírcédulákat, amire ráírjuk, 
hogy azt a vezetéket hova (anódtelepbe 
vagy fütőtelepbc) kell dugaszolni.

Szükségünk van készülékünkhöz anód- 
telepre és fűtőtelepre is, erről egyik legkö
zelebbi számunkban írunk.

Ha készülékünk készen van, akkor álljunk 
neki az antenna elkészítésének. Nagyon 
fontos, hogy az antennát helyesen készít
sük cl, mert ez nagyon sokat javíthatja 
készülékünk hangosságát. Keressünk a ház 
körül egy teljesen szabad területet, amin 
se épület, se fa nincs, és itt húzzuk ki 
az antennát. Hossza 20— 40 m-ig.
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A legrégibb édesítőszer —  mint tudjuk 
—  a méz volt. Az egyiptomiak, a görögök, 
a rómaiak és valamennyi ókori nép erős 
fogyasztója volt a méznek. Kr. e. 326-ban 
azután az arabok rájöttek arra, hogy egy 
nádfajta növény szárából is lehet édes 
levet kisajtolni. így kezdett elterjedni a 
méz versenytársa : a nádméz. Ezt eleinte a 
mézhez hasonló sűrű szörp alakjában fo
gyasztották, de később ugyancsak az arabok 
kitalálták a nádméz kristályosításának a 
módját. Ezzel megvetették b mai értelem
ben vett cukorgyártás alapját. (L . Élet és 
Tudomány II. évf. 22. sz.)

Évezredeken át tartott a nádcukor uralma 
az egész világon. Az emberek annyira meg
szokták, hogy amikor Napóleon majdnem 
valamennyi európai állam határát lezáratta 
a nádcukor elől, sokan inkább a húsfogyasz
tásról mondtak le, hogy az akkori „zug- 
piacon“  megszerezhető cukor hallatlanul 
drága árát megfizethessék. Ez a nagy 
cukoréhség ösztönözte aztán a spekulációt 
cs a vállalkozó kedvet, hogy az új iparágat : 
a répacukorgyártást életrekeltse.

1745 március 3-án a berlini tudományos 
akadémia ülésén Marggraf András Zsig- 
mond berlini vegyész arról tartott előadást, 
hogy az Európában termő növények közt 
is találhatók olyanok, amelyeknek nedvé
ből a messze, tengerentúlról behozott és 
így túlságosan drága nádcukorral egyenlő 
értékű cukrot lehet kisajtolni. Marggraf 
előadása nagy meglepetést keltett, de a fel
fedezés —  támogatás híján —  hamarosan 
feledésbe is merült. Kb. 50 évvel később 
egyik tanítványa, Achard Frigyes, miután 
számtalan cukortartalmú növény nemesíté
sével kísérletezett —  1799-ben megkezdte 
a cukorgyártáshoz legmegfelelőbb növény
ből, a cukorrépából (Béta vulgáris) való 
cukorgyártást.

A cukorrépa a Földközi-tenger partvidé
kén vadontermő mangold (Béta maritima) 
nemesített fajtája. A cukorrépatermelcs 
ma már minden országban nagyon jelenté
keny közgazdasági tényező.

A répából bennünket elsősorban a nedve 
érdekel. Ebből nyerik a cukrot. Helyes 
gyártási rendszerrel a répanedv cukortar
talmából to— 14, sőt bizonyos répafajták
ból x8 százalékot is lehet előállítani. A 
répanedv azonban nemcsak cukrot tartal
maz, hanem bizonyos nemkívánatos sókat 
is. Ezeket a későbbi eljárás folyamán 
okvetlenül el kell távolítani a répanedvből.

Ahhoz, hogy a rcpancdvböl hófehér, 
szilárd cukor váljék, a vegytan, a természet
tan és a mechanika sokféle segítségére van 
szükség. A tavasszal jól előkészített és 
kellően megmunkált talajban elvetett répa 
kedvező időjárás mellett a nyári hónapok 
alatt kifejlődik. Szeptember-október hó
napban pedig már meg is érik. A kiszedett 
répát még a répaföldön elsősorban lefejelik 
—  a felső részét a levélzettel együtt levág
ják (a levágott részek kitűnő állati takar
mányt adnak). A répát azután így szállít
ják be a cukorgyárba. A beszállított répát 
az úgynevezett úsztató csatornába dobál
ják. Itt a csatornán végigfolyó víz besodorja 
a mosóhelyiségbe. Egyúttal az első mosást 
is elvégzi. A mosóhelyiségben külön mosó
gépben újra megmossák a répát, sőt ezután 
még a sérült répákat külön kézzel és késsel 
is megtisztogatják a sérülésekbe, horpadá
sokba tapadó sár- és homokrészektől. A 
befejezett mosás után a répát lemérik és 
további feldolgozás végett az erre szolgáló 
gépekkel szeletekre vágják.

A következő állomás az ú. n. diffúziós
telep. Ide a répaszelctcket futószalagon szál
lítják. A diffúziós-telep több —  rendszerint 
16 —  zárt és egymással csövekkel cs szele
pekkel összekötött edényrendszer. Az 
egyes edények űrtartalma 2C— 200 hl. között 
váltakozik. Ebben a tartályrendszerben
megy végbe a répaszeletck diffundálása —  
kilúgozása. A cukor minőségére nézve 
nagyon lényeges, hogy a répaszeletck ki
lúgozása minél tökéletesebb legyen. A  jól 
kilúgozott répaszeletekből lehet csak tiszta 
és tömény levet nyerni.. A diffúziós edé-
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nyékben hárumfék folyamat megy végbe : 
i. A répaszelerck sejtjeiből —  amelyek a 
szeletelés következtében többnyire sérül
tek — az áramló víz a ievet egyszerűen 
kimossa. —  2. Az egészséges sejtekből a 
kilúgozás kivonja az oldható anyagokat. —  
3. A répa sejtjeiben levő, nehezebben 
oldódó anyagok is feloldódnak. A diffúzió 
célja az, hogy az első két folyamai hiba 
nélkül, jól menjen végbe A  harmadik 
folyamat azonban egyáltalán nem hasznos, 
inkább káros, de elkerülhetetlen, mert 
cgyüttjár a diffundálással. A  jó kilúgozáshoz 
ugyanis hosszabb időre van szükség és a 
szeleteknek a meleg vízzel való hosszabb 
érintkezése indítja meg a harmadik folya
matot. így a sejtekben levő, nehezebben 
oldódó káros anyagok is elegendő időt 
nyernek a kioldódáshoz. A munkamenetét 
mindig a répa minőségéhez kell 8‘ kal- 
mazni, hogy a diffúziós edényekből jó 
tömény levet lehessen nyerni. Minél tömé
nyebb a cukorlé, annál könnyebben dol
gozható fel később és annál szebb cukrot 
eredményez.

A  diffúziós-telepből a kilúgozott cukrot 
nyerslé alakjában vezetik el. A vissza
maradt szeleteket pedig takarmányozásra 
használják fel.

A diffúziónál nyert nyerslé gyengén sár
gásszínű. A levegőn nagyon gyorsan söté
tedik. Néhány perc múlva rnár majdnem 
fekete lesz. A nyerslé ugyanis még mindig 
tartalmazza azokat az erjesztő anyagokat, 
amelyek a diffúziós folyamat alatt a répa- 
szeletekből kioldódtak. Ezek a lé erjedéséi 
siettetik. A diffundálás után tehát azonnal 
derítem keli 2 nyerslevet. A derítésnek az 
a rendeltetése, hogy a nycrslében levő 
idegen anyagokat kivonja, egyúttal a meg
sötétedett levet szintclenítsc. A nyersievet 
további útján mintegy 85 C°-ra fclmcle- 
gítik. Majd kcveröedényekbe kerül, ahol 
rucszet adagolnak hozzá. Ezután a melegí
tést a forrásig fokozzák. A mésznek a nyers
lére való hatása vegyi és mechanikai termé
szetű. Vegyileg a mész a nemeukor anya
gokat kiválasztja, kicsapja és szétroncsolja. 
A mechanikai hatás abban nyilvánul meg, 

\ hogy a képződött csapadék a nyerslében 
levő tisztárlan anyagokat magával ragadja 
az edény fenekére. A lerakódott iszap feletti 
cukorlé pedig világos sárgaszínű, átlátszó, 
tiszta cs teljesen csiramentes. így a sava- 
nyodás veszélye is megszűnt.

1. A répát nagyerejű ví/sugárra 1 lemossák, eg> 
s/ersmind tovább ú sztatják . A vagon pár perc 
alatt kiürül. Egyszerű, kipróbált módszer. -
2 . 50 .000  kg (öt vagon) befogadóképességű íőzö- 
tn rtá ly . L égritk ított térben főzve, a cukor ki
kristályosodik. — 3 . Hosszú sorban állnak a 
centrifugáló gépek, am elyek gyors forgásukkal

választják ki a k ristá ly a ik  rőt.
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A mész kicsapása, az úgynevezett szatu- 
rdlás (telítés) a telítő edényekben megy 
végbe. A telítő edények rendszerint hen
geralakú, magas tartályok. A  telítő edénybe 
vezetett cukorlén átáramló szénsavgáz a 
mésszel egyesülve szénsavas mésszé alakul 
át. Hz oldhatatlan és a súlyánál fogva az 
edény fenekére süllyed le, míg a felszaba
dult cukor a lében marad. A  megszabadí
tott és 9C C°-ra felmelegített levet az iszap
présen vezetik keresztül. Itt a csapadék 
iszap alakjában marad vissza, a megtisztított 
lé pedig világossárga folyadék alakjában 
szivárog ki a présekből. A kiszivárgott 
levet szűrőkön is átvezetik. Ez az úgyneve
zett egyszer szaturált lé. Kellő előmelegí
tés után újra különálló telítőedénybe jut. 
Majd másodszor is telítik. Utána pedig 
mintegy ioo C ’-ra felmelegítik, felforral
ják, megszűrik. Ez az úgynevezett ’fiíglé, 
amelyet a gyártás további folyamán be kell 
sűríteni. A besűrítésnél a híglé 8o%-a elpá
rolog. Ebből meg lehet állapítani, hogy a 
cukorgyáraknak mennyi munkát ad a hatal
mas mennyiségű híglé, illetve víz elpá- 
rologtatása. Ennek a hatalmas vízmennyi
ségnek az elpárologtatása csakis rendszeresen 
egymásba kapcsolt készülékekben mehet 
végbe. így a meleget jobban ki lehet hasz
nálni, ami a gyárnak fontos érdeke.

Nagyon fontos, hogy a cukorlé a gyártás 
további folyamán rendesen megtisztítva és 
megszűrve kerüljön a párologtató készü
lékbe, nehogy a lében maradt tisztátlansá- 
gok a bepároló csőrendszerében lerakod
janak, mert ez a bepárolás sikerét a leg
nagyobb mértékben veszélyeztetné.

Ha a bepárolás kedvező körülmények 
között mehet végbe, akkor a bepároló 
állomás teljes megelégedésre és jól fog 
dolgozni. A bepároló állomás utolsó tartá
lyában a cukorlé már annyira besűrűsödik, 
hogy száraztartalma 65%-ot tesz ki. Ez 
az úgynevezett sűrűié. Ha a tisztítás jó volt 
és a feldolgozott répaanyag is egészséges és 
érett volt, akkor ennek a sűrűiének a színe 
aranysárga, a tisztasági hányada 92. A sűrü- 
levet mechanikai szűrőkön vezetik keresz
tül. Ezután pedig külön készülékekben 
tovább főzik, hogy a cukor kikristályosod
jék. A  főzés állandóan légritkított térben 
történik. A főzőmester figyelő ablakokon 
keresztül ellenőrzi a kristályosodás mene
tét.

A sűrűiében levő cukor egyenletes és jó 
kikristályosítása olyan művészet, melyet 
csak hosszas gyakorlat után lehet elsajá
títani. Az Ügyes főzőmester csak ránéz a 
sűrűiére és már tudja, hogy hogyan kell el
járni, hogy kellő számú —  és ne több —  
kristály keletkezzék és azok gyarapodjanak 
a kívánt nagyságig.

Minél túltelítettebb az oldat, annál töké

letesebb lesz a kristályosítás. Itt mutat
kozik meg a főzőmester művészete, mert 
ettől függ, hogy annyi kristály váljék ki, 
amennyire szükség van és a kristályoknak 
ne a száma, hanem a nagysága gyarapodjék. 
Vigyáznia kell tehát a főzőmesternek, hogy 
a szükségesnél több sűrűié ne kerüljön a 
készülékbe. A főzési idő itt legalább 8— 10 
óra. Főzés után az anyag szárítása követ
kezik. Majd az ú. n. első töltőanyagot 
eresztik le. Itt szörp hozzáadásával folyóssá 
teszik. Ezután még tovább folyik a kikristá
lyosítás. A kristályokat a körülvevő szörp
től ú. n. centrifugákkal elválasztják. A  centri
fuga egy függőleges tengelyen forgó dob. 
Belső felülete finom szitaszövettel van 
borítva. Az egész egy vasköpönyegben 
forog és percenként 800— 1000 fordulatot 
végez. Ha ebbe a dobba a kavarókban 
lehűlt töltőanyagot tesszük és a dobot meg
indítjuk, akkor a gyors forgás következté
ben keletkező centrifugális erő a folyékony 
szörpöt a szitaszöveten át kilendíti, a 
nyerscukor pedig bent marad a dobban.

Ma már alig van gyárüzem, amely csak 
nyerscukrot állítana elő. Minden gyár arra 
törekszik, hogy egyenletes kristályú szép 
fehér cukrot termeljen. A  kristálycukor 
készítése nem finomítás. Ha a jólkezelt 
nyerscukrot megszabadítják a kristályokat 
takaró szörptől, akkor szép fehér cukrot 
nyernek. Ezt is centrifugálással nyerik el, 
éspedig úgy, hogy ha a szörp legnagyobb ré
sze már elhagyta a centrifugát, akkor a benn
maradt kristálycukrot vízzel, vagy gőzzel 
teljesen megtisztítják és megszárítják. Ez
után még a hütő- és rostáló-berendezéseken 
megy keresztül a cukor, majd száraz álla
potban zsákokba, vagy dobozokba csoma
golva bocsátják forgalomba.

A  visszamaradt cukorléből még ki lehet 
vonni cukrot; ez a másod- és harmad
rendű nyerscukor. Amikor a visszamaradt 
szörp már annyira lecsökkent cukortartalmú, 
hogy többé nem kristályosítható, akkor ezt 
melasz néven a szeszgyártásnál és az állatok 
takarmányozására használják fel.

A kockacukrot úgy készítik, hogy a 
másod- és harmadrendű cukrok feloldásá
ból nyert levet nem keverik Össze sűrűiével, 
hanem azt egészen finom kristályokká főzik 
be. Előbb azonban meg keli tisztítani a cukor
levet. A régebbi eljárással dolgozó gyárak 
ezt a műveletet még ma is úgy végzik, hogy 
a cukorlevet csontszénen keresztülvezetve
sz ű rik  m eg . A z ú ja b b  e ljá rá sn á l cson tszén
helyett aktív szenekkel végzik ezt a szűrési 
műveletet. A további eljárás ugyanaz, 
mint amit fentebb leírtunk. A kikerült 
kristályokat rudakká sajtolják, azután szárító- 
kamrákban kiszárítják, végül a kockavágó 
gépekkel kockákra vágják.

Somló Sándor vegyészmérnök
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Közismert a búvárok nehéz 
és életveszélyes munkája. A 
búvárt a tengerben nemcsak a 
ragadozók, folyóvízben nem
csak az erős sodor veszélyez
tetik, hanem az a nagy nyo
más, melyet a felette lévő víz- 
réteg súlya jelent. Még na
gyobb nyomás alatt dolgozik 
a caisson-munkás 1 Majdnem 
mindig több méterrel a meder 
feneke alatt végzi megerőltető 
munkáját. A caisson-munkásra 
nehezedő vízréteg éppen ezért 
sokkal nagyobb. Ilyen körül
mények között néha több lég
köri nyomás alatt megváltoz
nak a fizikai, vegytani és élet
tani jelenségek. Ha például 
gyufát gyújtunk a caisson- 
b an , az hatalmas lánggal elég. 
A cigaretta is rövid pillanatok 
leforgása alatt elhamvad.

Ilyen viszonyok között ért
hető, hogy a nagyobb légnyo
más és az állandó nedves levegő 
is erősen igénybe veszik a 
munkás ellenállóképességét. 
Kis figyelmetlenség, gondat
lanság könnyen a legsúlyosabb 
betegségeket okozhatja. Külö
nösen a túlzott szcszfogyasz- 
tás az, ami akár több napra is 
munkára alkalmatlanná teszi 
az itt dolgozókat. A múló 
főfájástól, orrvérzéstől kezdve 
a súlyosabb bénulásokon és 
izületi betegségeken keresz
tül, egészen a hirtelen halálig 
a legkülönbözőbb tünetek for
dulhatnak elő. Éppen ezért 
szigorú törvények és rendel
kezések gondoskodnak az 
egészségügyi berendezésekről 
és a munkások rendszeres

Virágúiul ellenőrzi » /.silipelésiidA betartását

A caissonorvos munkások alkalmasságát 
vizsgálja



\ beteg zsilip vázlatos rajza

bemeszelik azokat. Súlyos kö
vetkezményekkel jár ez. Olyan 
szervekben, ahol a szomszé
dos kis erek között nincsen 
összeköttetés, ahol úgyneve
zett vég-artériák vannak. Vég- 
artériákat találunk elsősorban 
az agyban, szívben, izmokban, 
ízületekben stb. Az ilyen szer
vekben az cltöineszclt ér által 
ellátón területen a rendes mű
ködés megbénul, hosszabb idő 
után elhalások keletkeznek.

orvosi felügyeletéről. Minden 
munkás, mielőtt a caissonba 
leereszkedne, orvosi vizsgá
laton esik keresztül. A szív, 
a tüdő és a fül megbetegedé
seit kell elsősorban kizárni. 
Az orvos csak a teljesen egész
séges és megfelelő munka
bírással rendelkező munkás
nak engedélyezi a caissonba 
való leszállást.

A szervezetet nem annyira 
a nagy nyomás viseli meg, 
mint inkább annak gyors vál
tozása. Az előforduló súlyo
sabb betegségeknek nagyobb 
részét és a hirtelen halálesete
ket is ez okozza. Ezért a cais- 
sont úgy szerkesztik meg, 
hogy a munkatérbe csak az 
átmeneti zsilipen keresztül 
lehet bejutni. A munkásnak 
addig kell a zsilipben tartóz
kodni, míg itt a légnyomást 
lassan, fokozatosan felemelik 
a munkatérben uralkodó nyo
másra. Csak ezután lehet az 
aknacsövön keresztül a munka
térbe jutni. „Kizsilipelésnél" 
még nagyobb óvatossággal, 
még lassabban csökkentik a 
nyomást a szabad légköri nyo
másra. A be- és kizsilipelési 
időt a különböző nyomásokra 
szigorú rendelkezések szabják 
meg.

Az előforduló betegségek 
más és más jellegűek, a sze
rint, hogy be-, illetőleg kizsili- 
lipelés alatt keletkeznek. Be- 
zsilipeléseknél inkább csak mú
ló fülnyomás vagy fülfájdalom 
jelentkezik. Ezt többszöri 
nyeléssel meg lehet szüntetni. 
Szédülés, hányinger és egyéb 
komolyabb panaszok bezsili- 
pclésnél ritkák.

A tulajdonképpeni caisson- 
betegség a kizsilipelés alatt

keletkezik. Okozója —  bár
milyen furcsán hangzik, is —  
a nitrogéngáz. A levegőnek 
ugyanis nagyobb része 79.0%-a 
nitrogén és csak kisebb ré
sze 20.9%-a oxigén. A fenn
maradó %-ra esik a szén- 
dioxyd és egyéb igen kis 
mennyiségben előforduló gá
zok. A nagymennyiségű nitro
gén, ha a szervezet gázcseré
jében tevőlegesen nem is sze
repel, mint a levegőben jelen
levő gáz a tüdőbe kerül és itt 
kis mértékben oldódik a vér
ben. Szabad levegőn ez az 
oldódás jelentéktelen., de ha a 
nyomás nagy mértékben foko
zódik, a gázok oldódási képes
sége ezzel arányosan nő. A 
caisson nagyobb nyomású le
vegőjében dolgozó munkás 
vére már lényeges mennyiségű 
oldott nitrogént tartalmaz. Mi
kor a munkás kijön a caisson- 
ból, az alacsonyabb nyomá
son csak kevesebb nitrogént 
képes oldva tartani, a többi 
felszabadul. Ha ez a felszaba
dulás, azaz a kizsilipelés meg
felelő lassan történik, a tüdő
nek lesz elég ideje a nitrogén 
eltávolítására. Ellenkező eset
ben, a légnyomás túlgyors 
csökkentésénél, a felszabadult 
nitrogén nem tud távozni. 
Ilyenkor kis gázbuborék alak
jában az erekben válik ki. 
Ezen apró buborékok a haj
szálerek rendes érműködését 
megakadályozzák, mintegy el-

A megbetegedést tehát kü
lönböző lehet, a szerint, hogy 
a kis nitrogén buborékok hol 
akadnak meg. Az izmokban, 
Ízületekben kín2ó fájdalmak 
keletkeznek. Az agy és szív, 
mint az életfontosságú szer
vek ereinek elzáródása, halá
los kimenetelű is lehet. Az 
idejében jövő orvosi beavat
kozás ilyenkor életmentő.

Nagy nyomású caissonnál 
éppen ezért az orvosnak állan
dóan a munkahelyen kell tar
tózkodnia. A caisson-betcg- 
ség többnyire már a kizsili
pelés után jelentkezik. Ezért 
szükséges, hogy a munkások 
a munkatelepen lakjanak, ne
hogy a betegség akkor lépjen 
fel, mikor a munkás inár el
távozott. A  betegség tünetei
nek jelentkezésénél első teendő 
a beteget olyan nyomásra jut
tatni, amelyben a munka
helyen volt. Erre a célra a 
betegkamra szolgál. Ezt éppen 
úgy, mint a caissont, felszere
lik átmeneti zsilippel. Előfor
dulhat, hogy az orvosnak is 
be kell menni a több légkör
nyomás alá. Ott bent kell 
kezelni a beteget, szükség 
szerint injekciókat és egyéb
gyógyszereket adni. A pana
szok megszűntével pedig a 
beteget a legnagyobb óvatos
sággal és csak igen lassan sza
bad kizsilipelni, ismét szabad 
levegőre hozni.

Dr. Rossmann Béla
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M E G JE LE N T
és 11.— f o r i n 1 6 r  t k a p h a t ó  
aranyozott félvászonkötésben az

(A 448 oldalból álló kötet száz meg száz 
érdekes cikket tartalm az a tudomány — 
elsősorban a természettudományok és 
a technikai tudományok -  minden ágából)r e n d k ív ü l  é r t é k e s

ÉS N A G Y O N  OLCSÓ
AJÁNDÉKKÖNYV!

Küldjön be 11.—  forintot és p o s t a 
f o r d u l t á v a l  megküldjük a könyvet. 
A kiadóhivatalban személyesen átvéve 10.— Ft

r U D O M Á N Y  K I A D Ó H I V A T A L A
B U D A P E S T ,  V I I . ,  R Á K Ó C Z I - Ú T  5 4

(Folytatás a j$ i . oldalról)
A módszert azonban még tovább egysze

rűsíthetjük es tökéletesíthetjük. Egy dátum 
hat év múlva miudig ugyanarra a hétköz
napra esik, ha kozbül egy szökőév van 
( 1941. VIII. 28— 194J .  VIII. 28 csütörtök, 
1944 szökőév, az ismétlődés hat év) és öt 
év múlva, ha közbül két szökőév van. Pl. 
1947 aug. 28 csütörtök volt, ez legköze
lebb 1952 aug. 28-ra, tehát 5 év múlva 
esedékes, mert a két dátum között 1948 és 
1952 február 29 mint ugrató nap szerepelt.

Ha azonban 1941 augusztus 28-tól vissza
felé indulunk, sem az 5-ös, sem a 6-os 
kulcsszám nem segít. 1936 V il i .  28—  
1941 VIII. 28 között csak egy szökőnap 
1940 II. 29) van, 1935 aug. 28— 1941 

aug. 28 között pedig kettő (1936 és 1940 
feör. 29). Ilyen esetben tehát 54-6= ír 
évbe kerül, míg egy dátum ugyanarra a 
hétköznapra jut. 1941 aug. 28-ü előtt 
tehát 1930 aug. 28 volt csütörtök.

Szabályos / r-f-64-54*6 éves szakaszok- 
bar. egy századon belül ugyanazon hétköz- 
r .a p c k  esnek ugyanazon dátumra. 1930 aug. 
28 után 1941 aug. 28 (i i ), majd 1947 
aug. 28 (6), 1952 aug. 28 (5), végül 1958 
aug. 28(6) esik majd csütörtökre. Ekkor 
új periódus kezdődik. (1969, I975> 1980, 
1986.) i i -t- 6 4  54-6 összeg 28-at ered

ményez, látjuk tehát, hogy a 28-as szakaszt 
milyen elegánsan tagolhatjuk apróbb ré
szekre s jutunk így megbízható eredmény
hez. Ez a tagolás azonban csak egy év
századon belül alkalmazható, a század
fordulón nem nyúlik át. Ott a 28, 40, 
84, 96 kulcsszámmal jutunk célhoz.

•Ugyanaz a dátum mindig azonos hétköz
napra esik:

március és november, 
április és július,
szeptember és december hónapokban.

Pl. 1947 március 18 kedd volt, 1947 no
vember 18 szintén kedd.

A másik szabály így szól :
Május dátumai mindig egyeznek a követ

kező év januárjával, júniusé pedig február
ral.

Pl. 1947 május 4 vasárnap volt, 1948 
jan. 4 vasárnap lesz. 1947 június 2S szom
batra esett, 1948 február 28-a szintén 
szombati napra kerül.

Ha mindaz, amit elmondottunk, az 
első elolvasásra bonyolultnak is tűnik fel, 
a dolog igen egyszerű s k s ‘ gyakorlat után 
minden olvasónk mozgó naptárrá képez
heti ki magát.

Dr. Vécsey Zoltán
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, Diffúziós eljárásnak nevezik a  cukorrépa kilúgo- 
, r  zásót. E z  az eljárás abból fitt, hogy a  szeleteket 

a  diffúziós battériákban 80 fokos forróvízben 
addig forgatják, am íg a cukor kioldódik belőlük, 

v , a  m ár te líte tt vizet leengedik és az anyagot ú jabb 
lúgozásnak vetik  alá . E z  így megy mindaddig, 

/ am íg a  répa értékes cukortartalm ának nagy részét 
kiszolgáltatta. A kazánban m aradt anyag kitűnő 
takarm ányként értékesíthető. (Cikk a  762 oldalon)
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