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SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

B. J .  Nagyiéin. Szerkesztőségünkhöz
Intézett levelének a hastífuszra vonat
kozó részére a  következőkben vála
szolunk s , ,  ,

A hastífusz (hasi hagyniáz) fertőző, 
ragályos betegség. Okozója a  vékony 
pálcika-alakú tifuaz-bactllui. A kór
okozó a  tífuszboteg ürülékéből, székle
téből, vizeletéből vagy közvetlen úton, 
betegrőbbetegre, vagy közvetett úton, 
tápszerek, ivóvíz, kerül az egészséges 
ember izervezctébc.

A tífusz mindig az egész szervezet 
általános megbetegedése, de tóiért a 
bélben okoz elváltozásokat. A bél és a  
bélfodor nyirokcsomói a fertőzés követ
keztében megduzxadnak, felületük kJ? 
fekélyesedlk. A legtöbb-esetben a bél- 
elvAltozások okozta tünetek állanak 
előtérben, Innen a hasthagymáz elne
vezés. Régebben gyakran hallott #fel- 
tífusz* legtöbbször fel nőm Ismert más 
eredetű agyhárty agyú Uad&sokot takart, 
de részben hastífuszban Is előfordulnak 
átmeneti agyhártyagyulladások, más
részt a  hastífusz esetek öntudatzavara

af> lmt  csakis megfelelően felszerelt kór- 
. klinikai laboratóriumokban, vagy 

az Országos Közcgé«»égügyl Intézet
ben (Budapest. Oyáll-út) végezhető.

1 fMit ehet a  tífuszoa beteg? A régi 
szigorú megszorításokkal szemben ma 
ezen a téren sokkal engedékenyebb 
felfogás uralkodik. Az azelőtt általá
nosan előírt kizárólagos tejdlátát ma 
m ár nem használják. Nincsen szükség 
teljesen folyékony étrend tartását a 
sem. A főcél az, hogy az amúgyis 
étvágytalan betegnek .lehetőleg vál
tozatos kaWrladús. vitamindus, de 
cellulóza és rostalkatrészektöl lehetőleg 
mentes étrendet adjunk. Tehát i te], 

-'telestea, kakaó, csokoládé tejszínnel, 
húslevesek, becsináltleves, krémlevesek 
bennefőtt rizzsel, darával, tojássárgé- 
fával, puding-félék, kevés puhárafőtt 

“ ehüs,borjúhú*»kaparék, burgonyád ig

é« a magas láz idején észlelt deürium 
szerű állapot gyakran emlékeztetnek 

: agyhártyagyulladás képére. 
Afertőzést kővető 1— 3 hetes 
■ 1 szakban nem okoz tünetet.

miatV csak finom drótszitán áttörve.,VMJS'.s wáSTMar
" öld, p* rádiósom püré

gásl szakban nem okoz tünetet. Az úgy
nevezett előkészítő szak a la tt Is csak-

val 'és'szükség esetén 
‘ yekkel keli

rend ö
lappon- leges szűkítése, bövilóse esetröVesetre 
Aí

észitmónyekke 
összeállítása, eset

nem jellemző általános panaszokat 
illunk ? rossz közérzet, étvágyta tan
ít. fejfájás, hóemelkedések, főleg 
tönként. Az első ilyen tünetek után

hall

Sszokta a  láz lassú emel kedése elérni a 
39— 40 fokot. Ez a lázas állai t  azután

lég'tovább ü  ta rt  majd a láz fokozatos 
lenéssel szűnik meg. A lázmenet

az orvos jelad ata . .  -  ,
A  tífusz halált okozhat x 1. A fertőzés 

oly súlyos, hogy a szervezet nőm tud 
vele megbirkózni és a  beteg •  teljes 
elerőtlenedés következtében hal meg, 
2. Szövődményei által oly módon, 
hogy a kifekélyssedett: bélnyírokcsc- 
mokból erős vérzés Indul meg, vagy a 
bél átfúródik és a beteg általános has

Üadást"kap ?s emiatt pusz-

JUegtöbbször utókövetkezmény nélkül 
ógyul. Előfordul azonbanJ. hogy 

ődménye, miniJellemző sajátsága a tffűiznak. S y d  siövSményrmTn?*p3diul*epe-
A kezdeti szakban a  tffusz fellsmo- hólyaggyuUndás. csontvelőgyuUadás, 

rése, főleg nem Járványos Időben és 'szívizomgyulladás, a tuinjqonképeni
‘ ‘ * ................................. ‘ «  gyógyulása után még hosszú

fennállónak és esetleg maré-

SUsa belső
•zürkés, később barnás-fekete lepedék, 
a has kissé felfújt volta ,a  bőrön jelent
kező, ujjnyomáéra eltűnő balványpiros
foltok (roseolák), a  lép raegduzzadása 
és nem utolsó sorban a beteg saját
ságos, közömbös m agatartása. A köz
felfogással ellentétben a  tlfusZbeteg 
az első héten inkább székszorulásban 
szenved s csak a  2 ., 3 . héten szokott 
megjelenni á  Jellegzetes, big »bor#ólé- 
szerűt széklet. Jellemzőek a  fehérvér
sejtek számában (csökkenést) és össze
tételében Jelentkező változások.

A legbiztosabban a baclllusnak a 
vérből később a vizeletből és szék-

s & L  károsodást okozhatnál 
például a  gége porcszövetének » 
m iatt tám adt rekedtség, a  belső fül 
gyulladása m iatt keletkezett süketség,

álkro részleges vagy teljes yi
A tőmlzomzatbnn

szem
elő-

6  vérzései

klotében állandóan ürít fertő-

vérből "később a vizeli
enyésztél által állítható fel a  

vizsgálatok, éppen úgy, 
a vérben tőr-

letböl kiteny< 
rlsme. _E

tépő klm utatáS?^Izó Widal-féle vizs-
kó ^ 
m in tás ell lóknak

fOUúgynevezett _ _ 
i i a s  sxéklotébon
zöképes tiluszbacfllufokat és ezáltal 
környezetére, főleg ha az élelmiszer, 
iparban foglalkozik, állahdó veszedel
m et j e l e n j  Ezeknek fe ld e r íté s e *  
kezelése elsőrendű közegészségügyi fel
adat. .

Fe l e l ő s  s z e r k e s z t ő : 
M a r i s k a  Z o l t á n .  
F e l e l ő s  k i a d ó i  
P a l k ó  S á n d o r .  
K é p s z e r k e s z t ő i  
S z á n t ó  T i b o r .  
S z • r k e s x t ő s é g t  
B u d a p e s t ,  V I I . ,  
Erzsébet-kőrút 7. szám. 
S z e r k e s z t ő s é g i  ó r á k  t 
Hétköznapokon, szom 
bat kivételével 2 — 4-ig. 
Tel. i 2 2 4 -2 6 0 . K ia d ó 
h i v a t a l t  V I I ,  Rákóczi
ét 54. Tel. t 2 2 3 -625 .
Csekkszám la i Budapest 
423Ó. Előfizetés >/« évre 
7.—  forint, •/• évre 
14.—  forint. Egyesszám  
Ó0 fillér. K é z ira to k a t  
nem  ő r z ő n k  m eg. —  
476091. A z  Athenaeum 
mélynyomása, Budapest. 
Felelősi G orszky  Tivadar 

igazgató.
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KŐRENGETEG

A n a g y v á r o s o k  
k i a l a k u l á s a

A XIX. század ipari forradalmának és a közle
kedés szédületes iramú fejlődésének egyik természetes 
következménye volt az a tünet, amelyet „urbanizációd
nak : városbaözönlésnek szokás nevezni. A  kereske
delmi és ipari központok kialakulásuk után szinte 
mágnesként vonzották magukba a vidék lakóit. A  tőkés
társadalom főoszlopai: a gyárosok és a nagykereskedők 
kimondottan városlakó réteget alkotnak. Főtörekvé- 
scik közé tartozott városaik fejlesztése és nagyobbítása.

Egyes országok fővárosai között egész versengés 
támadt a „legnagyobb" címért. Az angolok nemzeti 
büszkeségét kifejezetten sértette az első időkben az a 
tény, hogy New-York fejlődése túlszárnyalta Lon
donét. A z építkezések oroszlánrésze ilyenformán 
az utolsó ioo év folyamán a nagyvárásokra jut. Pl. 
1920 és 1930 között Franciaországban másfélmillió 
új lakás közül 500.000 Párizsban épül meg. Ilyen arány
talan, ugrásszerű fejlődés a nagyvárosok javára más 
országban is megfigyelhető.

T ü n d ö k l é s  u t á n  
—  h a n y a t l á s i

Ez a gyors folyamat azonban nemvárt akadályba 
ütközik századunk derekán, a 30-as évek felé. Jön a 
gazdasági válság I A nagyvárosok lakóinak száma csök
ken, munkanélküliéinek száma pedig növekszik. Majd 
bekövetkezik a második világháború, melyről méltán 
állapították meg, hogy a nagyvárosi civilizáció mély
pontját jelentette. Varsó, Rotterdam, Belgrád, Párizs, 
Róma: pusztító légitámadást szenved. Hamburg, 
Berlin és a legtöbb német nagyváros romhalmazzá

Hatalmas, 40— 50 emeleten felhőkarcolók 
meredeznek t i 7 . feló New-York *z|vébeu

s.
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L akásunk azonbau azivesebhcn használják  
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A terv ra jzon  fe ltö n le teU  lakótelep  n valóságban 
egy h e k tá r , azaz  a k k o ra  nógyzetalnkú terü let, 
m elynek m inden o ld a la  ' 100 - 1 0 0  m hosszú. 
A iify y  o ldalra nózö épülettöm b egy IUI x G l ni-es 
fás k e r te t  zár be. A z épülettöm b három  em elet 
m aga*. 1 0 4  lak ást é *  nyolc üzlethelyiséget foglal 
m agába. Kyy-egy la k á s  négy szobából á ll. A 
szobák m érete  4\50 x íl*I»0 n i. H ozzátartoznak 
m inden lakáshoz : egy  :i x  4  m*es konyha, fürdő
szoba és a  m ellékhelyiségek. A háztöm b befogadó' 
képessége —  \ fi tau ú  enaládokat véve alupiil 
4  500  fö . A k ert közepén egy 20  * 2 0  n i-es a l á 
p incézett, lop o stete jfl, egyem eletes épület á ll. 
I t t  n yer elhelyezést a  töm b kölcsön könyvtára, 
o lvasóterm e, nap közi o tth on a és alul a  mosó- 
kon yh a. A töm b k é t oldalát 12 m széle* k ö zle
kedési ú tvon alak . Illetv e  k é t 10  ni széles fás 
sétány szegélyezik. Az egy h cjitáriiy l terü let 
-10% -a k ert, 3 5 % -a  b eép ített rész, a  lobbi 2 5 %  
útvonal.

válik. Az élelmiszerellátás és a fűtés-világítás 
nehézségekkel küzd bennük, nem egyszer 
meg is bénul. A  vidéki, rokoni csomagok 
jelentenek csak némi segítséget. Még ma is : 
egy-két évvel az ellenségeskedések befejezése 
után az egykor irigyelt városlakók: isten- 
hátamögötti kis falvak lakóinak jóindulatú 
segítségére szoruló nincs-telenek I

A  nagyvárosok élelmiszer- és tüzelő
hiánya azonban aránylag újkeletű. A  népe
sedési és közegészségügyi kérdésekkel fog
lalkozó tudósok már ezt megelőzően ki
mutatták, hogy mikor kény ér még nem volt 
kevés ezekben a városokban, már akkor is 
kevés volt bennük a levegő, a napfény és a 
mozgási lehetőség. Ezzel szemben nagy volt a 
zsúfoltság, sok az egészségtelen lakás. A  kör
nyezet —  anyagi és erkölcsi téren egyaránt —  
sok kívánni valót hagyott maga után. Ennek 
következtében a születések száma egyre 
csökkent. A halálozási ezrelék, a csecsemő- 
halandóság pedig állandóan növekedett. 
Kern csoda tehát, hogy egyik népesedési 
szakértő elkeseredésében azt mondta: „A  
nagyváros ássa meg egy ország sírját.**

M i a J ö v ő  
m e g o l d á s a ?

Mivel tehát így nyilvánvaló, hogy a 
nagyvárosi életforma sem egészségi, sem 
gazdasági, sem emberi szempontból nem 
bizonyult eddigi alakjában jónak : felmerül a 
kérdés, hogy mi is itt a teendő? Hol a 
megoldás? Talán vidékre kell telepíteni a 
nagyvárosok lakóit? Vagy újból kell fel
építeni az emberi települések világvárosi 
formáit a falusi lakásépítés szempontjai 
szerint? A megoldás valahol a kettő között 
van. Ha a nagyvárosokat nem is kell el- 
néptelenítenünk, tagadhatatlan, hogy áj 
lakóhelyrépitési elvek születésének vagyunk 
tanúi. Ahogy ugyanis a XIX. század ipari 
forradalma kitermelte magából a sűrűn 
lakott ipari és kereskedelmi gócokat —  ahol a 
lehetőség szerint minden egyhelyütt van —  
ugyanúgy napjaink technikai fejlődése (villa
mosság, hírközlés gyorsasága, közlekedés 
tökéletesedése) nemcsak hogy nem teszik 
szükségessé a zsúfolt, központi jellegű tele-
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i -n.\í  egyenesen kedveznek az elszórtan, egymástól nagy távolságban épült

Vagyis : az egészségesebb, emberi élet- feltételek megvalósítása lehetővé válik.
A  jövő fejlődésének és az új városépíkezési lehetőségeknek iránya tehát nem a 

kőrengetegek felé mutat, hanem a fás, kertes, kényelmes, egészséges lakótelepek felé. Maga 
a felhőkarcolók hazája : Amerika is rájött arra, hogy lakásoknak ezek a kőóriások nem 
alkalmasak. A  felhőkarcolókat irodáknak, középületeknek, munkahelyeknek hasz- Hálják. 
Lakni szívesebben laknak kis családi házban, a nagyváros peremén vagy azon kívül.

Mindez persze —  ismételten hangsúlyoznunk kell —  nem jelenti a nagyvárosnak mint 
települési formának megszűnését, csupán azt, hogy ezek egészségtelen túlzsúfoltságát szün
tessük meg a lehetőséghez képest. Alakítsuk át az embertelen, kaszárnyaszerű bérház
tömböket egészséges, célszerűen berendezett lakónegyedekké. Jelentsenek az abban lévő 
lakások minden szempontból igazi pihenést a nagyváros műhelyeiben és irodáiban, bármely 
munkahelyén működő dolgozóknak. Ilyen célt hivatott szolgálni az a korszerű lakótelep 
is, melynek tervrajza itt látható. Nézzük meg,: milyen megoldási lehetőségeket is tartalmaz 
megvalósítása esetén! ^  0 *

Fii*Holt terekkel, széles 
utakkal, 3—4  emeletes 
házukkal épített vidéki 
város Frniu*laor*záql»nn



föld-
réJJkefc^ . i& é v liu t 'B ió k  m ár 
160—1 r»0" e e z e l ő t t  
nioolsraorkedtek eflyes ben- 
szflldU tömck*nfr(jczeU íooy- 

vorelvcl

Y I L M E R E G
A  Hcinc-Medin betegség elleni elkeseredett küzdelem 

Amerikában új fegyverre akadtak az orvosok. Ez az új 
cr a gyógyszerirodalomból jól ismert romantikus hát- 

usi nyilméreg vagy más néven : kurare. Az ismeretlen 
w vi földrészeket járó kutatók már ioo— 150 esztendŐ- 
íló tt megismerkedtek egyes bennszülött törzsek mér- 

ezett fegyvereivel. Dél-Amcrika földjén az Amazonasz és 
Dríitoco vidékein találtak olyan népeket, amelyek dárdái- 
és hyilaikat különös hatású méreggel kenték be. Az ilyen 

érrel leterített ember vagy állat összeesett mozdu- 
,nú vált és esetleg csak néhány nap múlva szenvedett 

. Á  kórbonctan és a vegytan tudományának a lendületes 
fejlődése tette lehetővé, hogy részint a megsebzettek tetemé

je k  felboncolásával, részint bennszülöttek által féltve Őrzött 
méregtartalmú kis fazekak és tökök átvizsgálásával sikerült 
Megállapítani a méreg származását, hozzávetőleges összc- 

yajtételét és hatását.

A  legkegyetlenebb méreg
Megjegyezzük, hogy még ma sem ismeretes teljesen 

a nyilméreg vegyi képlete. Annyit megtudtunk róla, hogy a 
Strichnos-félék kérgéből származik, rokon a sztrichninncl, 
brucinnal, akonitinnel, tehát nyilván erős alkaloida, ami 
annyit jelent, nitrogéntartalmú, lúgos természetű és heves 

mérgező vagy gyógyító hatása van. A  működéséről már több derült ki, bár hatásmechaniz
musának egyes részletei még rém c irtózottak. A harántcsíkolt izmok mozgatóidegvégződé- 
seirc gyakorolt hatásával a test összes ilyen izmait meg tudja bénítani. Ugyanakkor az izmok 
ingerelhetők, a szívre, nyúltvclőrc, a működéseket gátló ú. n. bolygóidegre nincs semmi befo
lyása. Működésének ez a sajátsága rendkívül tragikus következményekkel jár a mérgezettre 
nézve. Ha a nyilméreg pusztító anyaga a hurarin vagy tubokurarin a szervezetbe hatolva eléri 
a mozgató idegvégek fehérjéit, az izomrost azonnal megbénul, mert nem kap több mozgató
ingert a megtámadott idcgvégződéstől. Az áldozat úgy dől cl, mint az clfűrészelt fa. Feje, 
nyaka, törzse, végtagjai mozdulatlanná lesznek, de ez nem okoz fájdalmat, nem is érzi a 
bénulást, csak azt veszi észre, hogy lábait nem tudja felhúzni, karjait nem tudja mozgatm. 
Be akarja húnyni szemét, nem sikerül. Nyelvét súlyos ólomdarabnak érzi. Mindenről van 
tudomása, mindent érez, azt is, hogy nem tud pislogni, torka, szája kiszárad, nyomja a ke
mény föld, de moccanni sem tud. Egy ilyen kurarinnal mérgezett élőlényt apró darabokra 
lehet vágni, anélkül, hogy a legkisebb ellenállást fejtené ki, jóllehet a fájdalommal szemben 
érzékeny marad. Fel lehet nyitni a mellkasát, hasüregét, megfigyelhető, hogyan dobog a 
szíve $ mégcsak meg sem rezdül. A kegyetlen méreg természetrajzához tartozik ugyanis, 
hogy az életfontosságú szervek működését nem zavarja, csupán a harántcsíkolt izmokat 
merevíti meg. Miután köztudomású, hogy a szív nem agyi ingerek, hanem saját autonóm 
idegközpontja hatására dobog, nyilvánvaló tehát, hogy a mérgezés után is tovább dobog —  
mindaddig, amíg a tragédia utolsó fázisa be nem következik s a rekeszizom bénulásával a 
légzőkészülék fel nem mondja a szolgálatot. Tekintettel a kurare kegyetlen mérgező saját
ságára, a legtöbb kultúrállamban büntetőtörvénykönyvi paragrafus tiltja e veszedelmes 
alkaloida használatát nem altatott állatokon való műtéteknél. (Angliában fegyházbüntetés 
jár a kurare hatásban (nem narkotizált állaton) végzett beavatkozásért.)

Szájon át hatástalan
Keserves és hosszú volt az fit a kurare gyógyszeres alkalmazásáig. Kiváló tudósok kutat

ták a kurare élettár*.i rejtélyeit. Claudc Bemard még a századfordulón megállapította, hogy e 
méreg csak a bőralatti kötőszövetből szívódik fel gyorsan, az emésztőhuzamból csak rendkí
vül lassan, ennélfogva szájon át hatástalan, m én a veséken keresztül kiválasztódik. Érthető 
volt tehát, ha nyílméreggel elejtett állatok húsát a bennszülöttek minden veszély nélkül 
fogyasztották. Századunk első évtizedében gondoltak a kutatók arra, hogy a kuraret 3 gyó-
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gyitás szolgálatába kellene állítani. Az első kísérletek útját végig Anglián, Franciaországon, 
Németországon a balsikerek sorozata kísérte. A  legkülönbözőbb izomelváltozások léptek 
fel (görcsök, tetániák, veszettség 9tb.) a kísérleti célra felhasznált állatoknál, majd később —  
embereknél is. Ezek a kudarcok rendkívül óvatosságra intették a méreggel kísérletező orvoso
kat s noha, ma már a narkózisok bevezetésében, alátámasztásában, gyógyszeres sokkok, bron- 
chusgörcsók kezelésében elég széles alkalmazási területet nyert a kurarin,ez az óvatosság ma 
is —  és okkal —  tapasztalható irányában.

Kurare gyermekbénulás ellen !

A  svájci orvostársaság egyik legutóbbi kongresszusán értesült a világ Heymans nobel- 
díjas svájci orvos szájából arról az eredményről, amelyet dr. Nicholas Ransohoff amerikai 
orvostudós én  el a kurare terápiás alkalmazásával Heine-Medin betegség ellen. 1945— 1946- 
ban 35 gyermekbénulásos betegének adott amerikai gyártmányú tubokurarint tartalmazó 
injekciókat. Két esztendő alatt mintegy 500 injekciót kaptak a betegek és a 35-ből 20 töké
letesen meggyógyult. A z amerikai Mayo klinika néhány orvosa is megpróbálkozott kurarc- 
tartalmú gyógyszerrel, de különös javulást nem tapasztaltak betegeiken. Hatalmas beteg
anyagon a kísérletek egész sorának kell eldöntenie, hogy a kurare milyen hatással van a 
gyermekbénulást okozó vírusra* és a vírus által a gerincvelő mozgató központjaiban okozott 
elváltozásokra. Kétségtelen, a vírus maga is bénulást okoz, viszont Ransohoff eredményeiből 
az derült ki, hogy a mozgatóidegvégzödéseket bénító kuxare-tartalmú gyógyszer enyhítette 
az izom merevségét,  megkönnyítette a helyes diagnózis felállítását, támogatta az úgynevezett 
fizióterápiás (gyógyraasszázs, hőlégkezelés stb.) eljárások eredményét. K i kell deríteni,

v ” hogy a beregség vírusa valóban csak a 
| gerincvelői mozgatóközpontokat támadja-e 

meg, nem hatol-e el az izmok úgynevezett 
mozgatóneutronjait (idegsejtjeit) összekötő 
szinaptikus hányáig.** Ha ez az utóbbi 
feltevés helyes, akkor énhető volna a 
kurare hatásának megmagyarázása azzal, 
hogy e gyógyszer a megmerevedett izmok 
idegelemeibe fészkelődön vírusokat pusz- 

; títja e l s ezáltal megszünteti az izmok 
görcBét. Mindezt azonban csak alapos 

H  kutatások és kísérletek dönthetik el, ame- 
lyekre várnunk kell.

Addig elégtétellel tölthet el bennünket 
a tudat, hogy egyik pillanatról a másikra 

V megszűnhetik tehetetlenségünk. Ma már 
sikerrel gyógyíthatjuk sztreptomicinnel az 
agyhányalobok egyes fajtáit, a száguldó 
gümőkón, holnap talán a tbc-t, rákot, 
gyermekparallzist s eljön az idő, amikor 
az ember nem lesz páncéltalan az öldöklő 
betegségekkel szemben. Hídvégi Jenő

• A vírusok parányi, legtöbbször mikroszkóppal 
som látható élőlények, amelyek átmennek azo
kon a porcellámzürőkön, amik az apró, mikrósz- 
kópnal legtöbbször látható állati lényeket, a 
bacíllusokai már nem engedik át. (Vírus okozza 
a himlőt, bárányhimlőt, kanyarót, agyvelőgyul- 
ladást. gyermekbénulást, infuJcnzá l stb.)

•• A izinapt kua hártya, vagy szinapszis az 
idegsejtek fürtöcskéit egymással összekötő és így 
az Ingerületet átvezető, lágy, fehéres anyagból 
készült hártya.

2<:ilUn rövidesen az Idő, amikor slkercspn vehetjük 
fel u harcot uz egyik lenszomorálih betegséggel. 
41 oyermrkparoUzlftvpl



A  legrégibb és legismertebb ruhaanyag a 
gyapot.

A  nyersgyapotot a mályvafélékhez tartozó 
gyapotcserje szolgáltatja. Tulajdonképpeni 
őshazáját nehéz megállapítani. Napjainkban 
hat nagyobb területen termesztik jelentős 
mennyiségben: az Egyesült-Államok sík 
vidékén, Brazíliában, Elő-Indiában, a Tigris 
és az Euphrates között, Egyiptomban s a 
T  urkesztán-Alföldön.

A  gyapotcserje ültetése maggal történik. 
A sorjában ásott lyukakba 1— 2 mag kerül. 
Ebből fejlődik a növény. Virágai nagyok, 
sziromlevelei sárga-, piros-, esetleg fehér- 
színűek. Ezekből lesz beporzás után a 
diónagyságú, öt kopáccsal nyíló toktermés. 
Éréskor felreped. Benne találhatók hosszú, 
egysejtű szálak közé beágyazva az olaj
tartalmú magvak. A  szálak erős nagyítás 
alatt többé-kevésbbé összenyomott, szalag- 
szerű, csavarodott rostoknak látszanak. Ha 
a tokok felrepednek, akkor elérkezett a 
gyapotaratás ideje. A  következő teendő a 
gyapotszálaknak a magvaktól való elkülöní
tése, elválasztása. Ezt az eljárást „kimagva-

A pamutcserje egy ága 1. virág, 
2. a  kinyílt termés

lásnak** (egrenálásnak) neve
zik. Ma ezt természetesen 
gépek végzik. Utána a gyapot
szálakat a hosszúságuk és a 
színük szerint osztályozzák s 
úgynevezett „bálákba** cso
magolják. Ilyen bálákban kerül 
a nyersgyapot a világpiacra. 
Onnan pedig a fonó- és szö
vőüzemekbe.

A  szálak hosszúsága és mi
nősége szerint többfajta gya
potot különböztetnek meg.

A  gyapot értékesítése régi 
időkbe nyúlik vissza. A  gya
potkereskedelem Spanyol- 

országban indult fejlődésnek. Innen átter
jedt Velencébe, Svájcba, Dél-Németország- 
ba és Franciaországba. Az angol gyapotipar 
középpontja Manchester.

A  magyar éghajlat annyira szeszélyes, 
hogy a gyapottermesztés hazánkban leg
feljebb akkor volna megvalósítható, ha 
hosszas kísérletekkel éghajlatunkhoz teljesen 
alkalmazkodó válfaját sikerülne kitermesz- 
teni.

M i mindenre használják a gyapotot? 
M i mindenféle készül belőle?

A  nyersgyapot „vatta** néven ismeretes. 
Ezt felhasználják tölteléknek paplanokba. 
Melegítőnek téli ruhákba. Cérnává sodor
ják. Pamutvásznat és pamutszöveteket sző
nek belőle, melyeket festeni is szokás. A  
zsírtalanított gyapot kötözésre szolgál. Ha 
gyapotot tömény kénsav és salétromsav 
elegyében áztatunk s ezt ezután vízben több
ször kimossuk, akkor robbanó-gyapotot 
kapunk. Ez hevítésre, ütésre robban, elég, 
a nélkül, hogy hamut hagyna hátra.

A  porrá őrölt robbanó-gyapot alkoholban 
kámforral összesajtolva a rugalmas, elefánt-
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csontra emlékeztető celluloidot adja. Hbböl 
gombokat, fésűket stb. készítenek.

A  gyapotfeldolgozóipar lehetőleg jó, 
tartós és csinosan festett utánzatok előállí
tására is tőfekszik, hogy ezek a selyemkel
mékkel felvehessék a versenyt. A  legrégibb 
ily selyemutánzat a pamutból készült fényes 
szatin. Kabátbélésnek, női ruháknak, köté
nyeknek, függönyöknek stb. dolgozzák fel.

A  legdrágább pamutvásznak közé tartozik 
a klott. Főleg a férfiruha-, a kötény- és az 
esernyőiparban jut szerephez.

A  gyapotszövet a legnagyobb diadaláig 
mint felsőruhaanyag aratja. Nemcsak köny- 
nyüek nyáron, hanem olcsók és egészségesek 
is. A z úgynevezett mosórühák legnagyobb 
része szintén gyapotszövet.

Gyapotból mindezeken felül sikeres se
lyemutánzatokat is állítanak elő.

A z angolbőr, a sportruhák és forróégövi 
könnyű öltönyök anyaga, valamint a sport
ingek készítésére használt oxford és zephir, 
szintén tiszta gyapot készítmények.

A gyapotcserje tehát az egyik legfontosabb 
ipari növény. Egymagában szolgáltat ele
gendő fehérnemű-, bélés- és ruhaanyagot, 
nyári és téli időre egyaránt.

Magyarországon az 1890-es években a 
germáni uradalom (Temes m.) ültetett elő
ször gyapotot, későbben a Tiszántúl több 
helyén, így Csanád megyében kísérelték 
meg a gyapot termesztését. A  magyar gya
pot, bár kitűnő minőségű, a termesztése 
azonban nehézségekbe ütközik, mert a ter
mesztési ideje hosszúra nyúlik; eleinte esőt, 
a beérésekor —  ami nálunk körülbelül októ
berre esik —  pedig száraz, derült, napsüté
ses, szóval meleg időt igényel. Nálunk pedig 
az október vagy esős vagy hideg, úgyhogy a 
gyapot nem érik be. Ha kísérletezésekkel egy 
olyan gyapotfajtát sikerülne kitermelni, 
amelynek rövidebb a termesztési ideje, azaz 
amely a magyar éghajlatnak megfelelne, 
akkor nálunk is eredményes, rizikómentes 
lenne a gyapot termesztése. Csakis egy ilyen 
speciális magyar gyapotfajta vehetné fel a 
külföldi gyapotfajtákkal a versenyt, szorít
hatná ki a külföldi gyapotárukat.

B. K.
A  gyapottól*! horonálásu

ih

a fizikai 
pályázattál

lajdőnképpen két kérdést adtunk fel 
oiváfcóitifciak és erre a két kérdésre kértünk 
válászojfct. Egyik kérdés sem volt egyszerű, 
mégis különbség volt a két kérdés meg
oldásának módszere között. Az egyik kér
désben a párolgás jelenségével kapcsolatosan 
adtunk olyan feladatokat, melyek önálló 
kutatásra, kísérletekre ösztökélték a vele fog
lalkozót. A másik kérdés, melyben a szivár
ványról kértünk érdekes adatokat, egysze
rűbb, hiszen csak egy természeti jelenség
nek jó megfigyelését híven kell visszatükröz- 
tetni. A  két kérdést azért választottuk így, 
mert kíváncsiak voltunk: vájjon érdeklődő 
Olvasóink közül hányán vannak, akik a kísér
leti munkát minden nehézség, minden 
kényelmetlenség és állandó felelősségérzet 
mellett is, vállalják —  másrészt kiváncsiak 
voltunk arra, vájjon van-e Olvasóink között 
olyan, aki a nyári szép természeti jelenség- 
ben, a szivárványban valami érdekeset, meg
lepőt és éppen ezáltal értékeset ismer fel.

A  beérkezett dolgozatok nagy többsége 
érdemes arra, hogy mind a munkával, mind- 
pedig szerzőikkel kissé komolyabban, be
hatóbban foglalkozzunk. Voltak azonban 
olyanok is, akik félreértették a feladatot, s 
ezek egy része a könyvekből való kiírásnak 
igen egyszerű, bár feltétlenül tanulságos 
módját választották, de voltak olyanok is, 
akik nagyképű filozofálások és elméleties- 
kedésekben látták a lényeget. Hadd szóljak 
előbb ezekről, akik eltévelyedtek. Anélkül, 
hogy megemlíteném név szerint őket, szeret
ném felhívni figyelmüket arra, hogy a ter
mészettudományos kutatómunka semmi 
esetre sem komplikált, ső t: szinte azt mond
hatnám, hivalkodóan egyszerű. Nem kell 
mást tennem, ha valamilyen kérdésre fele
letet várok, mint a kérdést megfelelőképpen 
leszűkítenem, leegyszerűsítenem és aztán 
lépésről-lépésrc haladhatok tovább. Ahogy 
magában a feladatban is jeleztem, venni 
kellett volna egyforma-nagyságú és külön
böző-nagyságú tálakat, vizet tenni beléjük 
és különböző körülmények között nézni 
mennyiségüket. Sokan nem ezt a módot 
választották ahhoz, hogy tudáshoz jussa
nak, pedig ez az egyetlen út, ahol valószínű
leg jó válaszokat kaphatunk a természettől. 
Hiába akarjuk logikánkat ráerőszakolni » 
természetre, ez nem megy semmiképpen,
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ezért is szükséges, hogy logikánkat folyto
nosan ellenőrizzük tapasztalatokkal, kísérle
tekkel. Nem Lehet tehát ezek helyett egy
szerűen egy szép elméletet konstruálni; mert 
az lehet, hogy az túlságosan is tudálékos lesz, 
de nagyon valószínűleg nem fog megfelelni 
a kísérleti tényeknek.

A  szivárvánnyal kapcsolatos kérdés, aki
ket megfogott* helyes feleletre is ösztö
nözte. Ügy látszik tehát, még többen van
nak, akik jó megfigyelők, de kevesebben, 
akik kísérletezők. Nem szabad csüggedni, 
mert ez az utóbbi lényeges és fontos, tehát 
az „Élet és Tudomány*4 szerkesztősége a 
továbbiak folyamán is elsősorban ilyen 
feladatokkal fogja Olvasóit megbízni.

De lássuk most már a feleleteket.
A  legjobb dolgozatot Barnabás Edit szfőv. 

tanítónő írta, aki a szivárvánnyal kapcsolatos 
megfigyeléseit rendkívül nagy gondossággal 
végezte, azokat igen szépen egybefoglalta 
és a megfigyelt jelenséget színes rajzokban 
is rögzítette. A gondos megfigyelés főleg 
akkor látszik meg a dolgozatban, midőn a 
mindennapi ember számára könnyen el
mellőzött finom részletekről ad bőséges és a 
tényeknek megfelelő adatot. Bizonyos, hogy 
nem egyetlen megfigyelés alapján váltak 
ismeretei ilyen biztosakká, de ha igen, akkor 
azt hiszem nem tévedek, ha alkalmasnak 
mondom a komoly természettudományos 
munkára. Nagyon szeretném, ha tanítói 
munkája mellett ezek felé a tudományok 
felé tudna orientálódni, mert én hiszem, 
hogy még szép eredményeket fog tudni 
produkálni. Hadd idézzem munkájából ép
pen ezekre a megfigyelésekre vonatkozólag a 
következő részletet: “ 18*. A nap teljes 
szabadon süthetett, az eső zuhogott ugyan 
az elvonuló felhőkből, ferde, zsinóreső
alakjában. Ekkor i856-kor egy teljes fél- 
körű, kezdetben halvány, majd mindinkább 
erősödő szivárvány jelent meg az égen. 
A balatonszepezdi állomásról nézve (a tó 
partján van I) az alaki! öbölből indulva, 
egészen Balatonlelle előttig nyúlott el és ott 
szintén a Balatonban végződőnek látszott. 
Kezdetben az erősödés után csupán a szo
kott egyszerű szivárvány jelent meg. Majd a 
teljes színképet láttuk a teljes félkörben a 
vöröstől egészen az ibolyáig, ez utóbbi kis 
szürke réteg választódással kettőzött volt*4... 
És ez Így megy tovább az egész dolgozaton 
keresztül.

Frisnyák Károly III. évf. kereskedelmi 
iskolai tanuló a második díjat érdemelte ki. 
A szivárvánnyal kapcsolatos megfigyelései, 
ha nem is olyan minuciózusak, mint Barna
básé, viszont igen komolyan és szépen 
elvégzik a párolgással kapcsolatos meg
figyeléseket is, és így tulajdonképpen mind
két feladott kérdésünkre megfelel. Főleg 
kísérleti munkája az, amely megérdemli a

jutalmat, ahol jegyzőkönyvében pontosan 
megadja az időt, amikor a kísérletet végezte, 
a hőfokot és a víz mennyiségét is. De nem 
elégszik meg ezekkel az adatokkal, de a 
szabadban végzett megfigyeléseinél meg
említi : volt-c szellő vagy sem, mely ter
mészetesen a kísérletet feltétlenül befolyá
solta. Nyugodtan írhatja: „ A  kísérletek
ből megállapítottam, hogy a párolgás nagy
sága a következő feltételektől függ : a levegő 
minél szárazabb, a hőfok nagyságától, a 
párolgási felülettől és kismértékben a szél 
erejétől is.“  Természetesen fogalmazást 
még tanulnia kell Frisnyák Kórolynak, 
azonban ez a hiányosság a dolgozatnak 
értékén nem változtat.

A harmadik díjat Szabó Elemér IV. pol
gári iskolát végzett 18 éves ifjú vitte el, aki 
igen gondosan vizsgálja mindkét feladatot. 
Munkájából látszik a kísérleti készség és a 
pályázati munkája mutatja, hogy megfigye
léseit és kísérleteit becsületesen végre is 
hajtotta. Egyszerű eszközökkel oldja meg 
feladatát, nem nagyképűsködik, legfeljebb 
csak csillogtatni akarja tudását akkor, midőn 
feleslegesen képletekhez/folyamodik. A szi
várvánnyal kapcsolatosén tett észrevételei 
nemcsak a mostani feladattal kapcsolatosak, 
hanem régebbi észlelésekre is támaszkod
nak, amint azt meg is írja. Nagyon jó lenne, 
ha Szabó Elemér is találhatna otthonában 
megfelelő lehetőséget arra, hogy ebbéli ké
pességeit megfelelőképpen fejlessze.

Még meg kell említenem Tompos Endre 
V III. osztályú gimnazistának dolgozatát, 
aki kísérleti munkáját példákkal támasztja 
alá és azokat szépen, értelmesen és komolyan 
értelmezi. Ugyancsak említést érdemel Új
vári Jenő is Magyarkesziről, aki nem tudom 
mi okból, már nem vizsgálja meg azokat az 
összes körülményeket, melyeket én a fel
adatban említettem és felsoroltam. Dolgo
zata mégis szép, mert a meglévő kísérletek 
feltétlenül helyes egymásutánban követik 
egymást.

Nem annyit jelent az előbbi felsorolás, 
hogy a többiek munkája nem érdemelné 
meg azt, hogy többet foglalkozzunk a mun
kák szerzőivel. Nem lennénk azonban mi 
sem helyes természetvizsgálók, ha egyetlen 
pályázat eredményéből messzemenő követ
keztetéseket akarnánk levonni. így csak azt 
mondjuk: ez a pályázat néhány kitűnő 
fiatalban felkeltette az érdeklődést, reméljük 
egy következő pályázat még nagyobb lelkes 
tábort fog összehozni és talán mód lesz még 
arra is, hogy a közeljövőben egyénenként is 
foglalkozni tudunk azokkal, akik szép és 
értékes eredményeket mutatnak fel. Egy 
bizonyos : a magyar természettudományos 
kultúra —  ilyen pályázatok és munkák 
után —  csak erősödhetik és terebélyesed
hetik. Koczkás Gyula. .
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Amióta A. Kircher 1646-ban megszer
kesztette a „laterna magica“ -t, a mi mo
dern moziberendezéseink ősét, újra és újra 
kísérleteket folytattak, hogy a képvissza
adást tökéletesítsék és valódi, hű képeket 
nyerjenek.

Ennek a 300 éves törekvésnek az eredmé
nye az, hogy ma hangos és színes filmek szó
rakoztatják a filmszínházakban a munkában 
kifáradt és művészi élményre vágyó közön
séget. Csak egy tulajdonság hiányzott a kép
visszaadás technikájából, a térhatás.

A plasztikus látás.
Szemünk a tárgyakat plasztikusan, három 

síkban, dimenzióban érzékeli. Ha egyik

-VÁSZON
M É L Y S É G E I

szemünket becsukjuk, nem tudjuk megmon
dani, hogy a tárgyak közül melyik van köze
lebb, melyik messzebb. Ebből a tényből kö
vetkezik, hogy a plasztikus látáshoz a tárgya
kat két nézőpontból kell szemlélnünk. 
Tehát a két szemünk egymástól való távol
sága teszi lehetővé a térszerű látást.

Sztereoszkóp.
Ennek az ismeretnek a birtokában szer

kesztette Wheatsone 1831-ben az első 
sztereoszkópot, amelyben két különböző 
nézőpontból rajzolt képet egymás mellé he
lyezett és két lencsén keresztül minden szem
hez csak a hozzá tartozó képet engedte. Ezzel 
az eredménnyel megvetette a plasztikus 
képvisszaadás alapját. Ennek a készüléknek 
a további fejlődése elé az gördített akadályt, 
hogy a képet egyszerre csak egy ember néz
hette. Ezen a módon nem volt elérhető, 
hogy a képet egyszerre többen is élvezzék.

Ismeretes oly eljárás is, amikor ugyanan
nak a képnek például egy piros és egy kék 
változatát úgy másolnak össze, hogy a két 
kép ne fedje tökéletesen egymást. Ezt a ké
pet úgy láthatjuk plasztikusan, hogy egyik 
szemünk elé kék, másik elé piros üveget te
szünk. Az egyik szemünk a piros üvegen 
keresztül csak a kék részletképet látja, a 
másik a kék üvegen keresztül pedig csak a 
pirosat. A  kétszínű kép és a kétszínű szem
üveg tehát a térszerű látáshoz szükséges két 
nézőpontot van hivatva helyettesíteni. Meg
kíséreltek ilyen eljárással filmet is készíteni, 
azonban a felvételi nehézségek és az élvez- 
hetőséghez elengedhetetlen „szemüvegvise
let “  miatt nem terjedhetett el.

V E T ÍT Ő F E L Ü L E T  M EG O LDÁ SO K 
1. Háromszögmegoldás : az  >A«-val je lzett 

oldalakra az egyik vetítőgép v etíti az  egyik rész
képet, a »B« oldalakra a másik gép a m ásik 
részképet. Ilyen  módon az A részkép csak 
az A szemhez, a B  részkép pedig a  B  szemhez 
Ju t. 2 . Ráesni egoid ás. I t t a  két nézőpont elkülöní
tését egy rács b iztosítja . 3 . Lencse raszter: A íelü- 
letre v e títe tt két részkép tökéletes elválasztá
sát egy igán kicsi lencsékből álló felület végzi.

Plasztikus film /
A  számtalan kísérletet, amit a plasztikus 

film előállítására fordítottak, fölösleges még- 
csak futólag is ismertetni, mert mind teljesen 
használhatatlan eredményt adtak. A z egyik 
megoldás, amely használhatónak és tovább- 
fejleszthetőnek bizonyult, a szovjet szak
emberek által kidolgozott ú. n. raszter-
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A F É N Y  POLA RIZÁ LÁ SA
K ét átlátszó turm allnlem ez egymásra téve 

átlátszatlanná válik , ha optikai tengelyük egy
m ásra merőleges (90 fokos szöget zár be.).

A közönséges fény o tér minden irányában
szétszóródik

- H  I  11
A polarizált (sarkíto tt) fény csak m eghatá

rozott irányban terjed

eljárás. Az első probléma, amelyet min
denekelőtt meg kellett oldani, egy különleges 
vetítőfelület szerkesztése volt, amely két 
részképet tökéletesen vissza tud adni. 
Az első ötlet volt az i .  ábrán látható három
szög megoldás, ahol a felületre vetített kép 
két részre osztva biztosította a két nézőpon
tot. Ehhez azonban magát a filmet is a 
vetítőfelületnek megfelelően igen kis át
mérőjű csíkokra kellett osztani, hogy így az 
A. és B-vel jelölt oldalra a megfelelő részkép 
essék. így a kép jól látható, azonban még 
nincs meg a kellő plaszticitása és meglehe
tősen durva hatású. A második ábrán látható 
eljárás már bizonyos fokig tökéletesen adja 
vissza a képek térszükségét. Itt magát a rasz
tert igen kis felületű fényáteresztő és fény
elnyelő részek váltakozása képezi. A  har
madik, a legtökéletesebb megoldás, ahol a 
vetítőfelületet egy ú. n. lencseraszter képezi. 
Ez a lencseraszter egymásmellé ragasztott 
néhány milliméter átmérőjű lencsék tö
mege.

A  második megoldásnál a két részképet 
nem egyszerre, hanem egymást követően 
vetítik, két vetítőgéppel megfelelő képfelü
letre, ahol a szem előtt mechanizmus ját

szódik le, amely a képváltozás ritmusában 
mindig csak a megfelelő szemnek biztosítja a 
látást.

Az ehhez szükséges berendezések azon
ban annyira drágák és komplikáltak, hogy ez 
hátán szab a szélesebb alkalmazhatóságnak. 
A fentebb ismertetett kétszínű (bichrom) 
eljárás mozgóképnél is a legegyszerűbb és 
legolcsóbb, de igen nagy fényveszteséggel 
jár, egyrészt a színes szemüveg miatt, más
részt, mert nem lehet brillánsszíneket vetí
teni, —  optikai okokból —  csak frész 
színeket.

M i a polarizáció ?
Vannak olyan kristályok, amelyek a fényt 

csak egy bizonyos forgási sík irányában en
gedik át, tehát azokat a sugarakat, amelyek 
egy bizonyos pólustól egy másik —  ugyan
csak meghatározott —  pólus irányába tar
tanak ; ugyanakkor a más irányból jövő 
sugarakat elnyelik.

Milyen legyen a vetítőgép ?
•

Ezeknek a kristályoknak optikai tenge
lyük van. A vetítéshez két gép szükséges. 
Az egyik gép szemcséjére ilyen polarizáló 
előtétet teszünk, ugyanígy a másik gép len
cséjére is, de úgy, hogy ennek optikai ten
gelye a másikhoz viszonyítva 90°-kal elfor
dulva, tehát derékszögben álljon.

Ilyen módon a két nézőpont a polarizációs 
szűrőkkel biztosítva van.

Szűrőnek először turmalin kristályt alkal
maztak, de igen nehéz volt megfelelő mére- 
tüeket találni s ezek közül Is csak az egészen 
tiszta darabok voltak használhatók. Azonban 
sikerült mesterséges úton előállítani olcsó 
sarkító lapokat s ezzel a probléma megol
dódott.

Hódit-e a plasztikus film ?
1937-ben bemutatták az első színes, han

gos, háromdimenziós filmet. De csak most, 
a háború után nyílt meg az első filmszínház, 
amelyik állandóan ad plasztikus filmműsort. 
Ez a mozi Moszkvában van, 1946-ban nyi* 
tották meg.

Más államokban, úgylátszik, nem éri meg 
a nagy költséget az, hogy a moziíátogatók- 
nak valóban művészi élményt adjanak.

Hosszú idő kell még ahhoz, hogy a tér- 
szerű, színes hangosfilm elterjedjen és a 
mozitulajdonosok ellenállását kell előbb 
leküzdeni. De a néhány —  vagyonát féltő —  
mozis nem állhat a fejlődés útjába s remél
hetőleg egy-két év vagy évtized múlva min
dennapos les2 a háromdimenziós film hasz
nálata.

Z. Kiss Endre
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T E L E P E K  A
24 . számunkban közöltünk egy olcsó 

telepes készüléket, akkor meg is Ígértük, 
hogy olcsó és könnyen előállítható tű tó- és 
anóriUlepet fogunk Ismertetni.

A fűtőtelephez a kővetkező anyagokra 
van szükségünk : 1 drb. telefonelembe való 
szénrúd, 1 drb. 10 x20 cm-es horganylemez 
és 1 drb. kisebb uborkásüveg. Az anódte'ep-
hez szerezzünk egy drb régi kimerült anód- 
telepet, vagy zseblámpa elemet, horgany
lemezeket 70  x 80  mm:es nagyságban. Minél
vastagabb horganylemezt tudunk szerezni, 
annál tovább tart. Mindkettőnek —  az 
anódtelepnek és a fütőtelepnek —  a töltésé
hez szalmiáksó kell.

FÜtőtelep

A szénrudat és a horganylemezt —  amit 
előzőleg félköralakban meghajlítunk —  egy 
uborkásüvegbe állítjuk. Majd 
vízzel feltöltjük (legjobb az 
esővíz) és annyi szalmiáksót 
töltünk bele, hogy a fenekén 
maradjon oldatlan állapotban.

Hogyan készül 
az anódtelep egy eleme ?

Az anódtelep elkészítéséhez 
régi zseblámpaelem anyagát 
használjuk fel. A horganycellá
kat éles késsel óvatosan, hogy 
a bennük lévő szénrudak ne 
sérüljenek meg, szétvágjuk és 
kiemeljük a szénrudat a hozzá
tartozó barnakő zacskóval 
együtt. A zacskókra rárakó
dott fehér masszát úgy tudjuk

eltávolítani, hogy egy napra szal- 
miáksóoldatba áztatjuk őket és 
utána, egy használt körömkefével 
lekeféljük róla a rárakódott fehér 
kristályokat. (Használt kefével 
csináljuk, mert utána a kefét 
máscélra nem használhatjuk többé. 
Ezután egy napra kálium-hyper- 
mangánát oldatba állítjuk Őket, 
ami által a barnakő ismét vissza
nyeri eredeti tulajdonságait, re-

generálódik.Ezután olyan vastag gumicsőből, 
ami rámegy az e«yes zacskókra, vágunk 2 
mm széles gyűrűket, minden szénrúdra 
kettőt számítva. Ezeket ráhúztuk az elektró
dákra és 4 -—  4  gyufaszálat dugunk alájuk. 
Ezzel lehet ugyanis a legkönnyebben és a 
legolcsóbban az alaptól és a horganylemeztől

Gyufaszál

Minél vastagabb ez a lemez, annál tovább 
tart. Utána félköralakúra meghajlítjuk, 
hogy minél jobban körülvegye a szénrudat. 
Ez a meghajlítás függ az edény belső mére
tétől.

A telep összeállítása

A telephez szükséges edényt 
többféleképpen is csinálhatjuk, 
kinek mihez van több ügyessé
ge, vagy mihez tud könnyeb
ben hozzájutni. Lehet csinálni
mázolt és égetett agyagedény
ből, porcellánból, kis poharak
ból,orvosságos üvegekből,desz
kából, stb. Készülékünkhöz 20 
cellára (egységre) van szük
ség, tehát ennyi edényt kell 
szerezni. A legkönnyebben és a 
legolcsóbban a következőkép
pen- lehet előállítani: Asztalos
nál veszünk »foszni« deszkát 

és abba 3 0 mm-es fúróval 20  drb 45— 50  mm 
mély lyukat fúrunk. Ezzel kész is az edény, 
csak még a szigetelése van hátra. E zt gon
dosan kell végezni, mert a legkisebb szige
telési hiba is ront ja a hatásfokot. A szigetelő- 
anyag lehet bitúmen, szurok, parafin, 
viasz stb. Úgy szigetelünk, hogy a meg
olvasztott szigetelőanyagot beletöltjük az 
edényünkbe, de azonnal ki is öntjük belőle, 
nehogy sok száradjon bele. Nem árt, ha a 
tartályt előzőleg kissé megmelegítjük, 
nehogy hamar kihűljön benne a szigetelő- 
anyag.

Az összekötést vastag rézdróttal úgy 
csináljuk, hogy minden egyes szénrudat 
összekötjük a következő horganylemezzel 
így végül marad egy szabad szénrúd, amihez 
kell a rádió pozitív ( + ) anódfesziiltségét 
bevezető telepzslnórt kapcsolni és egy szabad 
horganylemez kivezetés, amihezt a negatív 
(— ) telepzsinórt kell kapcsolni.

A  fűtőtelepnél Is a horganylemez a nega- 
tlv  (— ) sarok, a szénrúd pedig a pozitív ( +).

Az anódtelepet is szalmiáksó-oldattal tölt
jük, ugyanúgy, mint a fűtőtelepet. A húsz 
cella 3 0  Volt anódfeszöltséget szolgáltat.

S. Z.



A háziasszonyok: gondja: élelmiszergyüjtés telire. Bármilyen szerény is háztartásunk, 
a nyári gyümölcs- és zöldségbőségből —  valamilyen formában —: tárolnunk kell télire, 
hiszen a hosszú tél alatt mindenféle élelmiszer jóval drágább, mint a nagy kínálat idején.

A  sok fáradságost gondos munkának nincs mindig kel lő eredménye. Az elrakott befőt
tek, lekvárok tetején, a savanyúságokon, a válogatott gyümölcsökön penészgombák, káros 
élesztősejtek és baktériumok kezdik meg életműködésüket. Jelenlétüket legtöbbször csak 
akkor vesszük észre, ha a számukra kedvező környezetben már elszaporodtak, pl. amikor a 
penészek a befőtteken sajátos tenyészetet, bevonatot képeztek.

Sajnos, a városi éléskamrák szűkek, levegőtlenek, sötétek és szellőződésük rossz. Gyak
ran halljuk azt a panaszt, hogy „dohos** az éléskamra. Oka : penészek jelenléte. Különösen 
az ilyen helyiségekben nehéz egész évre biztosítani a nyári készítmények épségét.

Alma m 
rnthedásn.

RO M LAN AK A B E FŐ TTE K  !

A  levegős, évről-évre rézgálicos mésszel kimeszelt és igen enyhén kikénezett, tágas 
polcú éléskamrában könnyebb dolga van a háziasszonynak. Az említett meszelés és kénezés 
egyformán a penészek és baktériumok elpusztítását célozza. Ilyenkor őszi időben, a hétről- 
hétre történő „seregszemle** alatt, gyakran fordul elő, hogy a háziasszony nagy ijedten pil
lant meg az egyik lekváron valami gyanús fekete, a másik üvegen meg zöldszínü vagy fehér 
vattaszerű tömeget. A  továbbiakban a leggyakoribb penészekről, azok hatásáról és az ellenük 
történő védekezésről lesz szó. Azt minden háziasszony jól tudja, hogy csakis ép, egészséges 
gyümölcs használható fel befőzésre. Elkészítésük a lehető legkülönbözőbb módon történik. 
Olykor annak ellenére, hogy konzerváló, azaz tartósító szert is tettünk a kérdéses befőt
tekbe, mégis előfordul, hogy egy-két hét vagy pár hónap múlva a befőttek és lekvárok pené- 
szedni kezdenek. A szürkészöld színű penészek közül 
igen sok a Penicillium nevű penészek csoportjába tar
tozik (t. rajz). A  Penicilliumok többsejtű gombák. Sza
porítósejtjeiket konidiumoknak nevezzük. A  konidiu- 
mok olyan aprók és könnyűek, hogy már a leggyengébb 
légáramlat felkapja őket s lebegve maradnak a levegő
ben. Életfenntartásukhoz a gyümölcs cukrát használják 
fel. A befőttek és lekvárok tetejére kerülő konidiumok 
kicsiráznak, vékony szálakat, hifákat hajtanak, melyek 
összessége a telepet, micéliumot alkotja. Amikor a 
háziasszony kanállal leemeli a lekvár felületén lévő 
penészfoltot, ilyen telepet távolit el. Ezek a telepek 
csak látszatra egyformák. Ha két, megjelenésére nézve 
egyformán penészes üveget nyitunk ki, előfordul, hogy 
az egyikből kellemetlen szag csapja meg orrunkat, a másik szagtalan.

Változatos formában és színben jelennek meg az Aspergillus nevű penészek is. Kö
zöttük van sárga-, zöld- és feketeszínű. Az előbbi rendszerint az Aspergillus glaucus két 
formája, az utóbbi az Aspergillus niger. A befőttes üveg kinyitásakor fekete porfelhő alak
jában hull szét millió és millió szaporító sejt, konidium. Fehér, vattaszerfl telepet ké
pező gomba a Rhizopus nigricans. Telepe indaszerü fonalakból áll, amelyek helyenként 
gyökérszerű képleteket fejlesztenek. (2. rajz.)

A  penészgombák csak levegő jelenlétében tenyésznek. Ajánlatos tehát az üvegeket min
denkor úgy lekőtözni, hogy a béltartalom felülete szemlélhető legyen.

„FORR** A PARADICSOM  I

Az üveg falánál buborékok törnek a felszínre és kissé megrázva az üveget, élénk 
pezsgés észlelhető. Azt mondják, hogy „forr a paradicsom**. E  jelenség okozói olyanféle 
élesztősejtek, amilyenek a must cukrát alkohollá és széndioxiddá alakítják át, vagyis 
kierjesztik. Ezek az erjedést okozó élesztők egysejtű, csak mikroszkópban látható gömb
vagy tojásdadalakú, sarjadzással szaporodó gombák. (3. rajz.) A befőttek- és lekvá
rokhoz előirt cukormennyiség nemcsak a készítmény tápláló voltát növeli, hanem az 
említett penészekkel és élesztőkkel szembeni ellenállását is. A tömény cukoroldat ugyan
is meg- gátolja a készítményekbe kerülő apró élőlények kicsirázását. A cukormentes
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készítmények eltartása, a cukor konzerváló erejének 
hiányában nehezebb ; az ilyen készítményekbe bensőé- 
savat, kénessavat teszünk. Az utóbbit használat előtt 
forralással kell eltávolítani s ha elillant, csak azután 
adagolhatjuk a kívánt mennyiségű cukrot.

M IÉRT RO M LAN AK A SA V A N YÚ SÁ G O K ?
T

Éléskamránkban ki-ión sorakoznak az eltett zöld
ségfélék : zöldbab, borsó, lecsó, uborka, paprika stb. 
Az ilyen készítmények romlásakor rajtuk élesztőket, 
penészeket, baktériumokat találhatunk. Megjelenési 
formájuk finom, fehér, gyengén gyűrött bevonat, 
fehér pettyek, zavarosodás. A  zöldborsó és zöldbab a 
fehérjebontó baktériumok miatt nehezen tartósítható 
Ha 20% sót adunk a zöldbabhoz, ez a sómennyiség 
biztosan konzervál. Hátránya, hogy a bab nehezen 
puhul. A gyenge sós és ecetes víz sem a babot, sem 
az uborkát nem védi meg a romlástól. A  kovászos 
ugorka levét a gyümölcsről és a levegőből odakerülő 
tejsavbaktériumok népesítik be. Ezeknek a baktériu
moknak anyagcsere terméke tejsav, amelyből ViQ/o-nyi 
mennyiség elegendő a konzerváláshoz. Éz a tartósítás 
azonban csak átmeneti, mivel nagyrészt a készítmény 
tetején mindig megtalálható virágélesztők és penész
gombák hatására a lé sávtartaJma csökken, így megszű
nik a konzerváló erő, a rothasztó baktériumok elszapo
rodnak és lassan tönkremegy a készítmény.

A savaknak már ismertetett tartósító ereje indo
kolja, hogy erős ecetet használjunk az ecetes uborka és 
paprika eltevésénél. A gyenge ecetben nincs elegendő 
ecetsav, ami a készítményt a romlástól megvédené.

FORRALÁSSAL TÖ RTÉN Ő  TA R TÓ SÍTÁ S

Csírátlanítás, vagy ahogy a háziasszonyok neve
zik, „dunsztolás1* alkalmazása minden esetben aján
latos. Hatása azon alapszik, hogy a forró gőz egyen
letesen áthevíti a készítményt s a belekerült penészek, 
élesztők, baktériumok a magas hőfokon elpusztulnak. 
Meg kell jegyeznünk azt, hogy egyszeri forralás nem 
elegendő, mert bár a gombák túlnyomó része elpusztul, 
bizonyos tartós sejtek (spórák) életben maradhat.,ak. 
Ezek kiválóan érzik magukat a lehűlő készítmények
ben. Ott kicsiráznak, de újabb forralással szemben 
már védtelenek. Ezért ajánlatos édes készítményeknél 
a 15— 20 perces forralás mcg'smétlése néhány nap 
múlva. Bab és borsónál három ízben kell megismé
telni a forralást. Először 25— 30 percig forralunk, 
majd két ízben 15 percig. A forró víznek a béltartalom 
felső széléig kell érnie.

Az almagyümölcs rothadásáról akkor beszélünk, 
ha az alma húsa megbámul. Ilyenkor rothasztó gom
bák termékei teszik tönkre az alma szöveteit. Az cltett 
almákon gyakoriak a zöld és szürke penészek, vala
mint a befőttekről ismert indás penész, a Rhizopus 
nigricans is. Előfordul az, hogy az alma magházkör
nyéki része rothad. Okozója főleg a Fusarium nevű 
penész, amely még a fán lévő almába telepszik.
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ügye evett már kedves olvasó februárban cukorborsó 

tüzelőket, s jól esett tólen, vasárnapi ebód után a barack- 
kom pót. A X X . század embere megszokta már, hogv az óv 
minden napján asztalára tálalhatja a nyár ós az ősz kincseit: 
a vitamindus gyümölcs- ós főzelékféléket. Nincs kötvema már 
a háziasszony a piachoz, az érési időszakokhoz, fej lett konzerv
iparunk termékei minden időben rendelkezésére állanak.

Az első konzervet nem mostanában készítették, az ős
embercsinálta. A nomád ember füstölte, szárította az elejtett 
vad húsát, később a pásztor a tejből sajtot készített, a föld
művelő szőlőjelevét borrá erjesztette. A sózás is ősrégi konzer
válás! eljárás. A halkonzerv már háromezer évvel ezelőtt is 
ismeretes volt a fáraók országában. A Hansa városokhoz 
tartozó tengerparton a X III— X IV . században nagy hal- 
füstölő müvek dolgoztak. A manapság is használt sóval, 
salétrommal és fűszerrel való pácolást és füstölést a holland 
Pöchel vezette be, a németek a füstölt húst ma is *Pöchel 
fleisch«-nek nevezik.

A gyorsan romló élelmiszereket savanyítással,cukrozással 
óvták meg a pusztulástól, azonban ezek az eljárások kivétel 
nélkül megváltoztatták a nyersanyag ízét, jellegét ós külsejét. 
Határkövet jelent a konzervipar történetében Appert francia 
szakács felfedezése, ö  volt az első, aki 1809-ben különböző 
ételeket üvegbe rakva és lekötve hő hatásának tett ki —  ki
gőzölt —  és azt tapasztalta, hogy ezek az ételek nem rom
lanak meg. »L'art de conserver toutes les suhstances anlmales 
et végétables<címü művében írta meg tapasztalatait és alapí
totta meg a konzerv irodalmat. Másfél évszázados eljárásait a

bakteriológia és táplálkozás 
tudomány művelői,tudósok 
és szakemberek százai töké
letesítették.

Látogassunk el modern
k o n zerv g y ára in k  egyikébe 
s nézzük meg, hogyan ké
szül a konzerv. Mi módon 
lesz a gyümölcsből kompét, 
a paradicsomból sűrítmény 
és u vajbabból dobozos 
konzerv.

Vagónszám érkezik u 
gyümölcs a gyárba, az alma 
ömlesztve, a kényesebb és 
pulxábbhusúak,—  meggy, 
cseresznye, őszi- és kajszi
barack —  ládákba csoma
golva. Az alatt a néhány 
hét alatt,míg egy-egy gyü
mölcs beérik, nagy meny- 
uyiséget keli belőle a gyár
nak konzerválnia. E zt a 
tömeget nem tudja, de nem 
is akarja készáruvá dol
gozni. mert. ez egyrészt 
túlhaladja gépeinek telj esítő 
képességét, másrészt a téli 
hónapokban, amikor nem 
terem gyümölcs, akkor is

foglalkoztatnia kell munkásait és gépeit. 
A gyümölcsök nagy részéből tehát félkészíl- 
inényeket, pulpokat, velőket gyártanak is 
ezekből készülnek télen a dzsemak, finom- és 
vegyesízek. A vagónból kirakott almát (1 . 
kép) szorgos munkáskezek ládába szedik és 
az egész gyárat behálózó keskeny vágá
nyokon csillék segítségével eljuttatják a 
válogató terembe. Itt a gyümölcsöt minőség 
és nagyság szerint osztályozzák, külön téve 
a legszebbeket, ezekből kompót'készül, a 
másodosztályút —  aszalvány lesz belőle, az 
apróbbakat —  ez a vegyesíz alapanyaga és 
végül a hulladékot, melybél lecefrézés és 
erjesztés után a gyár szeszfőzdéje pálinkát 
készít. A legnagyobb tömeget a közép
minőség képezi, ezt félkészítményként teszi 
el a gyár. Hengeres mosógépbe öntve a víz 
etlenárama, az almák egymáshoz dörzsölése 
által kifejtett mechanikai tisztítást kiegé
szíti és a gyümölcsöt tisztára mossa. Egyetlen 
porszemnek sem szabad a gyümölcsön 
maradni, mert azt onnan később már eltá
volítani nem lehet. Az a lekvár pedig, ame
lyik a gyümölcsön maradt porszem követ
keztében a fogak alatt ropog, eladhatatlan. 
A tisztaságot tehát nemcsak a higiénia 
követelményei írják elő, hanem a gyár üzleti 
érdeke is. Mosás után az alma zúzógépbe 
kerül (2 . kép). Itt hengerre szerelt éles fogak 
a gyümölcsöt széttépik. Az így előkészített

almát hordóba rakják, 
rétegenkint kénessavas 
(nem kénsavas I) vízzel 
locsolják —  ez bizto
sítja megmaradását —  
majd a hordót befe- 
nekelik és tároló helyére 
gurítják. A  gyümölcs 
félkészítmények ezt a 
fajtáját, hideg úton fő
zés nélkül készül, pulp- 
nak nevezik. Ha a mo
sást főzés és passzirozás
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követi, az Így melegúton nyert lélkészlt- 
ményt velőnek hívj A k. A  gyümölcsvelőt épp 
úgy, mint a pulpot, hordóban kénessavval 
lefojtva tárolják a további feldolgozásig. 
Nagy lábosokba kora reggel föl teszik 
a gyümölcsöt s egész nap erős tűzön 
állandó kavargatás mellett forralják, rotyog- 
tatjók mindaddig, míg a kellő sűrűséget 
eléri. lOO'-ra hevítik a gyümölcsöt, mi
által annak legértékesebb anyagai a vitami
nok tönkremennek, a cukrok karnmelizálód- 
nak, az állandó keverés pedig bőséges levegő 
bejuttatását jelenti s ez még fokozottabb 
mértékben segíti elő az értékes tápanyagok 
rombolását.

Konzervgyárban nem így  készítik az 
ízeket. Hatalmas üstökben (3 . kép), amelyek 
1500— 1500  literesek, légüres térben —  
vacuumban 50— 5 5 *-on sűrítik a gyü
mölcsöt. A z állandó keverés, m ely az üst 
falaihoz való égést megakadályozza, Itt is 
megvan, azonban ez levegő kizárása mellett 
történik. A z alacsony hőfokon történő 
sűrítés legnagyobb előnye a vitaminok meg
maradása. A gyümölcs jellegzetes Ize is 
változatlanul megy át a készítménybe, mi
után a félkészítinény konzerváló szere, a 
kénessav a hő hatására már a főzés első 10 
percében eltávozik.

A  vacuum üstök augusztustól októberig 
éjjel-nappal paradicsomot sűrítenek. A beér
kező gyümölcs —  mert a paradicsom gyü
mölcs —  beöntő garaton keresztül a válo
gató asztalra kerül. Itt kivágják a rothadt, 
penészes vagy zöld részeket, s a futószalag 
továbbviszi a pneumatikus mosóba. S —110 
m-es hosszú, vízzel telt tartály ez, melynek 
közepén vassodTony futószalag viszi előre 
a víz alatt a paradicsomot. A sodrony alatt 
lyuggatott cső fekszik, melybe állandóan 
levegőt pumpál egy motor. A levegőbuboré
kok a vizen keresztül hatolnak, annak 
állandó mozgást adnak, s így a paradicsom 
tisztítását fokozzák. A mosóból elevátorra 
szerelt perforált kosarak emelik ki a para
dicsomot, s kétszeri zuhanyozás után juttat
já k  a zúzóba, onnan három passzírozóba. 
Az első passzirozókiveszi a héját, a második 
a m agját, s a harmadik a magház körüli 
kocsonyás részektől szabadítja meg a para
dicsomot. A megmaradt színtiszta lé rozsda- 
mentes acéltartányba folyik. Innen szivattyú 
juttatja a sűrítő terem gyűjtőjébe. A para
dicsomlé következő állomása az elősűrítő. 
A 3 0 0 0  literes elő sűrítő vacuum alatt 
negyedére sűríti a gyűjtőből beszívott 
paradicsomlével. Ezen gép működése még 
gazdaságosabb, mint a vacuum üstöké,mert 
am ellett, hogy 5 0 — 55#-on forral, az el
távozó forró párák nem vesznek el a levegő
ben, hanem a képen is jó l látható tfissza- 
vezetó csövön az üst fütőterébe kerülnek, s 
újabb párák felszabadítását segítik elő. Ezek 
az újabb párák ismét a fűtőtérbe kerülnek 
és sürílenek. Természetesen a felszabadult 
párákon kívül a sűrítéshez friss gőz hozzá
adása is szükséges. Amíg azonban a vacuum 
üstnél kb. 3 0  dkg hazai szén szükséges 1 kg 
viz elpárologtalásához, addig az elsűrítőnél 
ugyanezt a vízmennyiséget 20 dk szén 
párologtatja el. Az elsűrítőhén, miután

csöves fütórendszerű,keverő nem működik, s
így a leégés veszélye nélkül csak negyedére 
sűríthető benne a paradicsom. A végső sűrítés 
vacuum üstökben történik. Elkészült a 
paradicsompüré. Vagy fehérbádogból ké
szült dobozba töltik, vagy —  miután ma 
fehérbádogban igen nagy hiány van —  
bükk-, vagy tölgyfából készült hordókban 
hozzák forgalomba (4 . számú kép hordós- 
paradicsom szállításra készen). Ha dobozba 
kerül az áru, zárógépen történt lezárás után 
sterilizálják. A hordós árut konyhasóval 
tartósítják. A  légüres térben történő para
dicsomsűrítésnek nemcsak azaz előnye, hogy 
a vitaminok és a természetes cukortartalom 
változatlanul megmarad, hanem az Is, hogy a 
paradicsom tűzpiros színét sem veszíti cl. 
A lycopln nevű festék, m ely a paradicsom 

élénkpiros színét okozza, levegő jelenlétében 
7 0 #-on elbomlik.

A konzervgyár nemcsak gyümölcsök, zöld
ségfélék feldolgozásával is foglalkozik-. A  
válogatást, ha az szükséges, gépi hámozás, 
vagy hántolás, majd osztályozás követi. A 
válogatás munkáját gép végzi. A borsót 
osztályozó gép lassan forgó henger, m ely
nek beöntő garatján át bejuttatott borsó
szemek a terelő lapok segítségével lassan 
jutnak előre. A henger palástján különböző, 
a kiömlő nyílás felé egyre nagyobbodó lyu k
méretű leiiicz alkotja. A borsót ezután pu
hára főzik, máj dfehérbádogdobozba rakják, 
cukros sós vízzel leöntik és lezárás után 
sterilizálják.

A vajbabkonzerv gyártásánál nehézséget 
jelentett a konzerviparnak a megszokás. A 
háziasszonyok a vajbabot nem tengelyére 
merőlegesen darabolják, hanem ferdén. A 
gondosan válogatott és mosott vajbabot 
ferdén terelő lemezekkel ellátott futósza
lagra öntik. A  szeletelő kések merőlegesen 
állnak, de a terelő lemezek a  babot 4 5 * 
alatt szorítják a késpengéhez. A felszeletelt 
babot előfőzik, m ajd hideg vízbe lehűtik. 
Az előkészített és gondosan kimosott dobo
zokba (5 . számű kép) minőség szerint osztá
lyozva Kézzel rakják az árút. A  sósvízzel való 
le Öntés légmentesen lezárják és lyuggatott 
vashengerekbe rakják a dobozolt konzervet. 
Ezeket a hengereket Öntöttvas tartályokba 
—  autoclavokba—  eresztik és 1— 1/2 atmo
szféra gőznyomáson tartják 15— 2 0  percig. 
Ezen idő alatt az erjedést előidéző baktériu
mok elpusztulnak, s a konzerv megmaradása 
biztosítva van. A készáru szállító ládákba 
kerül és a raktárban várja piacra kerülése 
pillanatát.

A konzervgyártó állandó háborúban él. 
Harcot v ív  láthatatlan, de igen nagyszámú 
ellenségével, az erjesztő baktériumokkal. 
Technikai és szellemi felkészültségén, körül
tekintő gondosságán és nem utolsó sorban a 
tisztaságán múlik, mi lesz az eredmény : 
jóízű konzerv, vagy kidobásra kerülő romlott 
massza.

Amikor konzervnyitó kését belevágja ked
ves olvasó a doboztetőbe’, gondoljon egy 
pillanatra arra a sok munkára, melynek 
eredmények éppen állnak fogyasztásra készen 
asztalán a jóízű vitamindús konzervek —  a 
fehérbádog éléskamrák. Lengyel Miklós.
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A TUDOMÁNY
H A L O T T A I

Megemlékezés Adám professzorról

Adóm professzor szegény szülők gyer
meke volt. Már a gimnáziumban kitűnt 
tanulmányi eredményével. 1904-ben avatták 
orvosdoktorrá a budapesti egyetemen. 
Utána Hültl professzor mellé került, aki 
felismerte rendkívüli képességeit és műkö
désének tág teret biztosított. Mikor a Szent 
István kórháztól megvált, az akkori igazgató, 
Müller dr. búcsúzóul azt mondotta róla, 
hogy Ő volt a legjobb alorvosa. „Hiszen
nem is ismert igazgató úr" —  mon

dotta szerényen. Müller dr. azt válaszolta : „Éppen azért volt jó alorvos, mert nem 
kellett megismernem." Hatéves alorvosi működése alatt kb. 4000 nagy műtétet végzett. 
Már mint teljesen kiforrott sebész ment a Dollinger-klinikára műtőnövendéknek, hogy 
tovább képezze magát. Két év múlva a műtőorvosi vizsgán golyva-műtétet operált helyi 
érzéstelenítésben. Az ilyenfajta műtét akkoriban nagy feltűnést keltett. Főnöke második 
tanársegédjévé választotta, majd 2 év múlva, 1914-ben első tanársegéd, 1915-ben magán
tanár, 1919-ben a Zita-, majd a kun-utcai kórház főorvosa lett. 1926-bán a III. sz. Seb. 
klinika igazgató tanára, 1946-ban a II. sz. Seb. klinika vezetője és az egyetem rektora egészen

nov. 19-én bekövetkezett haláláig.
Tudományos működése úgyszólván az 

egész sebészetet felöleli. Közel 100 dolgo
zata jelent meg és számtalan előadást tartott. 
Főként a hasi sebészettel foglalkozott. A 
gyomor, a vastag- és végbél, valamint, az 
epehólyag műtétéiben jelentős újításokat 
alkalmazott. Ezek hozzájárultak a halálozási 
arány leszállításához. A golyva sebészetében 
is lényeges haladást ért el. Legnagyobb . je
lentőségű munkája azonban, amely világhírt 
szerzett számára, a helyi érzéstelenítés mód
szereinek kidolgozása és alkalmazásának ki- 
terjesztése. Hogy ennek jelentőségét érzé
keltessem, elég, ha rámutatok arra, hogy 

az általa és iskolája által helyi érzéstelení
tésben végzett kb. 100.000 műtét alkalmával az érzéstelenítés következtében nem történi 
közvetlen haláleset. Ezzel szemben köztudomású, hogy altatással ilyen eredmény nem 
érhető el. A későbbi műtét utáni zavarok elkerülésében szintén jelentős szerep jut a helyi 
érzéstelenítésnek. A klinika legutolsó kimutatása szerint az összes műtétek ö/io“c  ̂ része 
történt helyi érzéstelenítésben. Azt hiszem, ez egyedülálló adat az orvosi irodalomban. 
Érzéstelenítő eljárásainak elméleti és gyakorlati bemutatására több ízben kapott meghívást a 
legnagyobb amerikai egyetemekre, többek között a rochestcri Mryo-klinikára, ohcl még a 
háború előtt felajánlották neki a professzori állást. A sok méltatlan üldöztetés sem tudta 
azonban rávenni arra, hogy szülőhazáját elhagyja.

Nagy súlyt helyezett a kíméletes műtéti technikára és a betegekkel, valamint hozzá
tartozóikkal való humánus bánásmódra. Fiatal alorvos korában egyik éjszakai ügyeleté 
alkalmával egyik operált nőbetege hivatta és egy kis aludtejet kívánt. Addig nem nyugo
dott, amíg a kívánt italt meg nem szerezte a betegnek. Ezt az emberbaráti tettét sok nagy 
és nehéz műtéténél többre becsülte.

A  klinikán nagy fegyelmet tartott, maga járt elől jó példával. Mindenkitől ioo%-os 
munkateljesítményt követelt a klinikai és tudományos munkrí minden ágában. Szombaton-



kent lehetőleg nem operált, hanem tudományos beszámoló-ülést tartott » az elmúlt hét min
den érdekes esetét megbeszélte tanítványaival. Előadásai nem voltak tankönyv szer üek, 
hiszen az életből, tapasztalatból származtak s a gyakorlati tudást célozták. Égyszerű elő
adási mód és magas színvonal jellemezte. A  klinika tagjait családjának tekintette, mindenki
nek szigorú, de igazságos atyja volt.

Csodálatos sebész volt, technikai nehézséget nem ismert. Műtétéi lccsiszoltak és egy
szerűek, magától értetődőek ób kristálytiszta logikájúak voltak ; az ember siinte el sem 
tudta képzelni, hogy itt valami nehézség is lehetne. Legmeglepőbb volt nyugodt, egyszerű 
mozdulatai mellett rendkívüli gyorsasága. Ennek az volt a magyarázata, hogy sem felesleges 
mozdulat, sem bizonytalan tépelődés nem akadályozta a műtét mepetét.

Ha belépett a kórterembe, derű, nyugalom és biztonság érzése sugárzott belőle. A  bete
gek bizakodással és 0'rö‘m m d fogadták 8 neki mindenkihez volt egy kedves szava vagy mo
solya. Különöfc mosolya volt. Miközben ajka derűsen mosolygott, világos, szép szeme 
szomorú maradt és a betegek érezték, hogy a mosolygás az ő  nyugalmukat szolgálja, a szo
morú szemek mögött pedig az érettük való aggodalom, féltő gondoskodás és önfeláldozó 
szeretet rejtőzik.

Munkában fáradhatatlan volt. Előfordult, hogy 8— io műtétet is végzett. Szorgalma, 
kötelességérzete példátlan volt. A  felszabadulás után, mint a sebészszakosztály elnöke, 
minden .ülésen jelen volt. Bz az akkori közlekedési viszonyok között azt jelentene, hogy 
súlyos betegségének terhével, gyalog ment lakásáról a klinikára és Vissza.

Tragikus, hogy éppen az a betegség pusztította el, amellyel igen sokat foglalkozott s 
amiből annyi embert kigyógyított. Ennek a betegségnek minden fájdalmát és a2 elkerül
hetetlen vég biztos tudatát hordozta magában. Hősies, valóban csodálatos magatartásával 
kitartón munkahelyén utolsó jártányi erejéig. A z utolsó hónapok emésztő fájdalmai köze
pette is ellátta minden munkáját. Három héttel halála előtt még nehéz műtétet végzett. 
Utána leült, fájdalmas arccal tapintotta meg térdét s amikor elszorult szívvel kérdeztük : 
„Annyira fáj professzor ú r? "  azt fe le lte: „N em , még sokkal jobban." Utána újra felkelt 
és ment vizitelni, mosolygó arccal.

Nagy ember volt, igazi humanista. Soha senkinek tudva rosszat nem tett, bosszút 
nem állt, haragot nem tartott* Nothnagel mondotta: „C sak jó ember lehet jó orvos." 
Ádám professzorra valóban ráillik ez a mondás. Dr. Mester Géza egy. m. tanár.

DR. T H I E R I N G  O S Z K Á R

» t

A  kéziszövés e lsa já títá sá n a k  m ódszereiben legm odernebb 
és népszerűén m egírt g y a k o rla ti k é z ik ö n y v e . G azdagon 
illu sztrá lva . H áziiparosok, kézm űiparosok és kereskedők

szám ára nélkülözhetetlen

2 . l é n y e g e s e n  b ő v í t e t t  k i a d á s

Á r a  f ű z v e  2 2 .—

*

K a p h a tó  minden könyvesboltban

A T H É N  A E U M  K I A D Á S
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M A X  P L Á N O K
8? éves korában halt meg a 

göttingai kórház csendes miliő
jében elaggottén és elhagyot
tan korunk legnagyobb klasz- 
szikus tudósa és legnagyobb 
forradalmárja. Forradalmár 
volt a szó szoros értelemben, 
mert szakított mindazzal, 
amit addig tudományában: a 
fizikában egyetlen járható út
nak tartottak. A  klasszikus 
fizika hatalmas fejlődésének 
útját zárta le azzal az elmélet
tel, amely később a modern 
fizikai irány és felfogás hajnal- 
hasadását jelentette. Max 
Planck egyike volt azoknak a 
legnagyobb tudósoknak, akik 
termékeny munkásságukkal 
nemcsak tudományuk műkö
dését teszik gyorsabbá és érté
kesebbé, hanem lehetőséget 
szolgáltat arra is, hogy a rokon
szakmák tudományai az Ő el
mélete útján kiindulva, mind 
egységesebb irányt foglalja
nak el. ő  mondotta egyik rek
tori székfoglaló beszédjében, 
hogy valamely tudomány fej
lődése akkor kezd igazán be
teljesülés felé haladni, amidőn 
mindkevesebb lesz a benne 
uralkodó elméletek száma.

A  fizika tudományának ha
talmas iramú fejlődésében talán 
az indítást Galilei adta, aki a 
kísérleti módszer állandó al
kalmazásával, az induktív gon
dolkodási módszer megeterem- 
tésével sok-sok új ismeretnek 
és ténynek felfedezéséhez 
vezette a fizikával foglalkozó 
kutatókat. Ennek a Galilei 
által kifejlesztett klasszikus 
fizikának volt egyik igen fon
tos megállapítása a natura non 
facit saltus elve, mely szerint a 
természetben minden jelen
ség folytonosan játszódik le és

nincs a természetben ugrás. 
Planck ezzel szemben éppen 
az ellenkezőt állította. Éppen a 
századforduló évében jött ró 
arra, hogy bizonyos hőjelensé
geket nem tud semmiképpen 
megmagyarázni, hacsak nem 
teszi fel, hogy az energia is 
csak bizonyos legkisebb ener
giarészecskéknek egészszámú 
többszöröseként jöhet létre. 
Tehát Planck szerint nincs 
mindinkább kisebbedő ener
gia, mert van egy tovább fel 
nem osztható energiakvantum 
és ebből egy másik energiába 
való átmenet, csak ennek az 
energiakvantumnak egész
számú többszöröseként jelent- 
kezhetik. Ennek az elvnek kap
csán jelentkezett Planck fel
fogása úgy, hogy egyszeribe a 
fizika több területén vált al
kalmazhatóvá, sőt némely he
lyen egyedül alkalmazhatóvá.

A  fényhullám elmélete már 
régóta éreztette hiányait, amely 
hiányok főleg akkor lettek 
szembetűnőek, midőn a foto- 
elektroxnosság és a fénynyomás 
jelensége ismeretessé vált a kí
sérleti fizikában. Sem egyik, 
sem másik jelenséget nem lehe
tett a hullámelmélettel ma
gyarázni és éppen ez a két 
jelenség mutatta a fényhullám 
elméletének hiányát. Planck 
kvantumelméletét Einstein al
kalmazta először a fényelek
tromos tünemény megmagya
rázásában, amikor is a fényt 
mint energiát fogta fel és a 
fényenergia legkisebb egy
ségeit fotonoknak nevezte. 
Ezek a fotonok adták a lehető
séget arra, hogy most már az 
elmélet ezt a két jelenséget is 
teljesértékűnek magyarázza. 
Volt azonban ennek az elmé

letitek is hiánya, hiszen ez az 
Műbelet adós maradt magyará
zattal, mind az interferencia, 
mind pedig a fény polarizációs 
jelenségeit illetően. Sokáig 
tartott a fénynek ez a dualisz
tikus felfogása, mely szerint 
egyszer, mint hullám, másszor 
pedig mint anyag jelentkezik. 
Mesélik, egyszer megkérdezte 
valaki Planckot, hogy ő egye
temi előadásaiban miképpen 
magyarázza a fény keletkezé
sét és elméletét. Planck éppen 
erre a dualisztikus felfogásra 
célozva mondta kedélyesen: 
hétfőn, szerdán és pénteken 
úgy beszélek hallgatóimnak, 
mintha hullám lenne ; kedden, 
csütörtökön és szombaton pe
dig a fényanyag-elméletét is
mertetem. Tehát Planck gon
dolata, mely szerint a sugárzó 
energia nem terjed folytono
san, hanem csak diszkrét, 
finom kis részecskékben: 
kvantumokban, most már a hő 
és a fénysugárzásban is érez
tette hatását. Planck szerint 
igen egyszerűen kiszámíthat
juk ezeket az energiaadagokat, 
vagy kvantumokat, ha a sugár
zás rezgésszámát egy univer
zális állandóval, a hatáskvan
tummal szoro22uk. Ez a hatás
kvantum a modern fizika egyik 
legnevezetesebb állandója lett, 
mely jóformán minden fizikai 
képletben előfordul.

Planck gondolata azonban 
további termékenységet ho
zott. Felvetődött egy kérdés a
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fotonokkal kapcsolatban, me
lyeknek közönséges értelem
ben vett tömegük nincs, csak 
energiájuk. A kérdés az volt, 
hogyan lehet a fotonokat ré
szecskéknek nevezni, ha nincs 
tömegük. A  kérdésre Einstein 
felelt meg a relativitás elméle
tében, midőn kimondotta, 
hogy az anyag és energia rela
tív fogalmak, ami viszont azt 
jelenti, hogy a két fogalom 
egyenértékű, egyik a másiktól 
csak megjelenési formában 
különbözik.

Az atomfizikában is óriási 
jelentőségű lett a kvantum
gondolat, melyet a modem 
atomfizika egyik legnagyobb 
alakja : Niels Bohr testesített 
meg atomelméletében.

Az atomkutatások közben 
megdöntötték a klaszikus 
fizikában olyan döntő szerepet 
vitt okság elvét is bizonyos 
körülmények között. Semmi 
esetre sem áll az, melyet 
Laplace után képviseltek a 
klasszikus fizikusok, mely sze
rint ismerjük egy anyagi ré
szecske pillanatnyi helyzetét és 
sebességét, akkor ezekből az 
adatokból abszolút biztonság
gal kiszámítható az egész világ- 
folyamat múltja és jövője. Az 
atomfizikai kutatásokban alap
vető jelentőségű lett a Bokát 
vitatott Heisenberg-féle hatá
rozatlansági vagy bizonytalan- 
sági elv, mely szerint minél 
pontosabban határozzuk meg 
valamely részecske helyét, an
nál tökéletlenebb lesz sebesség- 
meghatározásunk és viszont. 
E szerint az elv szerint 
tulajdonképpen már arra sincs 
jogunk, hogy pl. az elektron 
pályájáról beszéljünk. Ugyanis 
az elektron pályájának meg
határozásánál meg kell világí
tanom az elektron fénysugarát. 
Igen ám, de ekkor a fény
sugár fotonjai összeütköznek 
az elektronokkal és így meg
változtatják az elektronok se

bességét. Végeredményben te
hát mindezen méréseknek ha
tárt szab az a tény, hogy mérő
eszközünk korpuszkulákból, 
elemi-anyagi részecskékből áll. 
A  modern fizikában tehát a mé
rés pontosságának elvi határa 
v a n : a pontatlanság mértéke a 
Planck-féle állandó, a hatás- 
kvantum. Ha igaz Heisen- 
bergnek ez a felfogása, akkor 
megszűnik a lehetősége is an
nak, hogy az atomokról mo
dellt állítsunk fel magunknak. 
A z atomot alkotó rész<cskék- 
ről többé már csak valószínű 
fogalmaink lehetnek . . .

Nem kívánom a modern 
fizika haladásának izgatóan ér
dekes útját követni. D e le 
akarom szegezni még azt; hogy 
a modern fizika kapuján egy 
felírás díszük mindazok szá
mára, akik nem ismerik a 
matematika nyelvezetét: las- 
ciate ogni speranza ! —  hagy
jatok fel minden reménnyel. 
Ez a n8fey matematikai appa
rátust igénylő elmélet Broglie 
herceg hullámmechanikája, 
melyet Hehenberggel, Shrő- 
dingerrel, Diraccal és másokkal 
dolgozott ki. Ezen elmélet sze
rint a fény megjelenési alakja 
kétféle, egyszer mint anyag, 
másszor mint hullám jelent
kezik, amiknek klasszikus kísér
leti bizonyítása az a tény, hogy 
anyagi részeknek, elektronok
nak is van interferenciája és 
elhajlása csakúgy, mint a fény
nek.

Planck hatása a fizika egész 
területére termékenyítőleg ha
tott. A  X X . század legnagyobb 
alakjai közé tartozik, aki Ein
steinnel és a többi hatalmas
sággal együtt nemcsak tudós
nak volt nagy, de mint ember 
is példát mutatott. Mértékadó 
volt következtetéseiben. Állás
pontja az volt, hogy igaz 
ugyan, hogy az okság elve 
bizonyos körülmények között 
nem a klasszikus értelemben

Magyar Földrajzi Társaság Évkönyve
a %  1 9 4 ? .  é v e t k a p h a t ó  a

MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET RT-
nűl, Budapest, IV, Vármogyc-u. 11-13

igaz, mégsem mondható, hogy 
a szellem lomtárába került ez 
az elv, csak alapvető változáso
kon megy keresztül. Planck 
nem megy arra a fizozófiai 
útra, melyet Jeans és Edding- 
ton követ, akik a modem 
fizika kísérleti eredményeire és 
elméleteire egy új világfelfo
gást, az idealizmust, már-már 
spiritualizmust építettek fel, 
ő megmaradt a tudomány ha
tárain belül és csak annyit 
fogad el mindig helyesnek, 
amennyi kísérletileg igazolható.

A  fizika tudományának ha
tárai közül ő is kilép akkor, 
midőn Németország Hitler pa
rancsára halad a végzetes úton. 
ö  már ekkor is öreg, bölcs em
ber, aki rezignációval szemléli 
az eseményeket és bár semmi 
bántódósa nem esik, mégis 
visszavonul és néha-néha való 
megnyilatkozásaiban vagy in- 
tervjújaiban bölcs mérsékletet, - 
emberszeretetet és humaniz
must hirdet. Ebben az időben 
írja meg ragyogó beszédét a 
tudománynak és vallásnak sze
repéről és ekkor adja klasszikus 
fogalmazásban azokat a néze
teket, amelyeket minden mo
dern tudós bátran, nyugodtan 
hirdethet. Nem dogmatikus, 
haladószellemü tudós volt Ő 
még akkor is, amikor néme
lyek már behódoltak annak a 
szellemi áramlatnak, m ely Kö- 
zép-Európát igájába hajtotta.

Embersége és tudománya 
egyaránt nagy volt, méltó a 
megbecsülésre és a kitünteté
sekre. 1918-ban Nobel-díjat 
kap, aztán egész sorát a ki
tüntetéseknek, különböző aka
démiák tagságainak. Legutolsó 
kitüntetését a bevonuló ame
rikai hadseregtől kapta, akik 
nemcsak tudományát, de maga
tartását is  elismerték azzal, 
hogy neki Ítélték 1945-ben a 
Gocthe-érmet, Németország 
egyik legnagyobb kitüntetését.
A  világ egyik legnagyobb tudó
sát vesztette el, aki mindaddig 
örökkélobogó fáklya marad a 
tudomány történetében, amíg 
a fizika tudománya az emberi 
tudás tárházát fogja gazda
gítani.

Dr. Koczkás Gyula 
egy. m. tanár.
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lyüi. Ennek behajlított széléhez finom 
gyapotfonalakat erősít. Azután zúzmó-, 
gyökér- vagy egyéb szálakat fészekké sző 
össze és azt mohával béleli ki. A levél 
hegye a fészek súlyánál fogva természetesen 
lefelé hajlik és ebben a Naptól védett fé
szekben költi ki a nőstény tojásait.

A  fészekpítés igazi művészei az afrikai 
szövőmadarak. Munkájukhoz fűszálakat, 
gyékényt, háncsot, szőrszálakat, gyapjú
fonalakat stb. használnak. A z  építőmester 
a hím. Hosszú fűszálaknak művészi kereszt
szövésével készíti az alul tölcsérszerű, 
felül pedig félgömbszerű fészket. A  fészek

A madarak egy része beéri az igen egy
szerű fészeknek a készítésével. A strucc 
például homokot kapar tojásai fölé. A sark
vidéki búvármadarak csupán vékony toll- 
réteggel bélelik ki a fészekként szolgáló 
kis földmélyedéseket. A  harkályok kitűnő 
ácsok, de Ők sem nagyon fáradoznak fész
küknek puha aljjal való ellátásában. A ve
rebek, úgyszintén a gólyák és más gázoló
lábúmadarak szintén hanyag fészeképítők. 
Ezzel szemben a madaraknak egy másik 
része a fonásban, szövésben, tapasztásban 
és ragasztásban szinte művészi tökélyre 
viszi a fészeképltést. Tervszerű, gondos 
munkájuk minden csodálatot és elismerést 
megérdemel.

Már a kistestü madarak között is akad
nak igazi építőművészek. A szürkészöld- 
színű kolibri szívesen választja ki egy ba
nánlevélnek a hegyét fészekkészítési he-
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oldalán lévő kerek nyílás, a ki- és bejárat. 
Legtöbbször délfelé néz. A  kész fészket 
belül gyapjúfonalakkal és gyékénydarab- 
kékkal béleli ki. *

Az ausztráliai ú. n. galiérosmadarak költés 
idején fészküket tüskés bozótok aljára rak
ják, akárcsak a mi rigóink. Vannak azonban 
ezenkívül külön lugasszerű fészkeik is. Ezek
nek építésekor olyképpen tűznek faágacskákat 
a talajba> hogy szabad felső végeik villásan 
összeérjenek. Utána ezt a vázt harántirány
ban menő fűszálakkal átfonják. A z így elké
szített »társasfészket* tarka toliakkal, színes 
rongydarabkákkal és apró, világosszínü 
kagylóhéjakkal díszítik ki belül. Sőt még a 
'‘ társasfészek* elé is kagylóhéjakat, ál
lati csontdarabkákat és színes kavicsokat 
hordanak.

A Jáva-szigetén otthonos szabómadár a 
falevél két szélét a lábával egytnásfclé haj
lítja. A  két szegélybe csőrével lyukakat fúr. 
Ezeken a szálakat vagy a fonalakat áthúzza. 
Ebben a munkájában a lecsüngő lomblevél 
hegye felé halad. Utána a fészket lószőrrel, 
gyapotfonalakkal stb. tölti ki.

Brazíliában gyakori a rozsdabarnaszlnű 
fehértorkú fazekasmadár. Emberi telepü
lések közelében szeret tartózkodni. Fészkét 
a fáknak az ágaira rakja. A  hím vállvetve a 
tojóval, nedves agyagból kis gömböcskéket 
alakít. Ezekből a kiszemelt helyen lábuk 
segítségével készítik el a fészek alját. A  ke
rek oldalnyilásos, gömbalakú fészek alsó 
felét a közepén függőleges agyagfallal ketté
választják. A  két kamra fölé vízszintes

n e p ü lGm oofZ e z ő k ,  h a jó  m o d e l e z ő k  é s  
CSÓNAK ÉPÍTŐK havonta ni egjelonő SZAKIAPJA  
Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IX ., 
LŐNYAY-U. 41 (Aeroineehmilka) —  Ara 2.— Ft

Repülőgép 
ík modell

anyagok, terve
E C H A H IK A K é rje n  d í j t a l a n  

n j  .  árjegyzéket. Vidékre
Budapest IX, Lonyay*u. 41 utánvéttel szállítunk

agyagfalat húznak. A  felső te re t: a költő
helyet fonalakkal bélelik ki.

Dél-Ázsia partvidékein a tengervíz által 
kimosott sziklamélyedések falaihoz tapaszt
ják ehető fészkeiket a mi fecskéinkre emlé
keztető, szürketollű salangák. Nyálkamiri- 
gyeik gumiszerű váladéka szolgáltatja hozzá 
az anyagot.

A z Amazonas-folyam mentén él az Őser
dőkben egy rendkívül vidámtermészetű, 
fekete színű, fején búbot viselő m adár: a 
függő seregély. Faháncsból és hajtásokból 
készíti a fészkét. Csőrével lehántolja a fa
rostokat. A  háncsrostokat sorjában valamely 
faág vége körül csavarja és azután haránt
csíkban rövidebb rostokkal átszövi.

Nemcsak a trópusoknak vannak szárnyas 
építőművészeik. Találunk ilyeneket más
felé, így Európában is. Ilyen nálunk pl. a 
kis függőcinege. Mocsaras helyeken, náda
sokban, füzesekben és nyárfásokban fon 
magának a fűzfa s a nyárfa háncsából és 
ezek magvainak a szálaiból tojásdadalakú, 
függő fészket. Fészkét a vízből több méter 
magasságban kiemelkedő fűzfavesszőhöz 
vagy nádszálhoz erősíti. A-fészek függő ko
sárkához hasonlít. Oldalán előreugró kerek 
nyílás van.

Másik ilyen középeurópai szárnyas építő
művész, a sötétbarnatollú, világosabbtorkú 
nádirigó. Ez három-négy, egymáshoz közel
álló nádszálat fűszálakkal harántirényban 
fon át mindaddig, míg a fészek oldalfalai el 
nem készültek. Utána elkészíti a fészek alját. 
Végül kibéleli puha növényi szálakkal, állati 
szőrökkel és hernyószövedékkel.

A  madárfészeképítés terén is megmutat
kozik tehát az a törekvés: az egyszerűbből 
tökéletesebbet alkotni. B . K .

OUsd
J Á T É K ,  SPORT,

élmény é* kézügyesség! erő
próba, munkára és önállóságra 
nevel a Rop ülőm odri Építő 
Szekrény. A díszes dobozban 
tévő anyagból könnyen meg
építhető a kis vitorlázó repülő
gép t miniden nyerek és felnőtt 
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ÉPÜLŐ 
CSÉSZEALJAK
AMERIKA FELETT

Néhány hónappal ezelőtt úgynevezett 
*repülő csészealjak o vonták magukra a világ 
érdeklődését .és egyben nyugtalanságot kel
tettek. Ezeket a rejtélyes eszközöket az 
Egyesült államok több államának helysé
geiben észlelték, valamint Kanadában, sőt 
a Gascogne-i öbölben is. Némelyik híradást 
csak kétkedéssel lehet fogadni, de a » repülő 
csészealjak* létezését nem lehet tagadni j 
egy ilyen gépnek Texasban, július 8-án 
történt lezuhanásáról hivatalos közleményt 
is adtak ki.

*i hallá*
gömbszelet 68 Irányítás szervei

Miben egyeznek a megfigyelések?
A  »repülő csészealjak «-ról a legfurcsább 

és legszenzációsabb hírek keringtek. Mond
ták, hogy rádióadóval felszerelt meteoro
lógiai léggömbökről van szó, melyeknek 
célja felszállni húszezer méter magasságba. 
Azt is bizonygatták, hogy különleges, rc- 
pülőrádióadókról van szó. Ez a két feltevés 
megmagyarázza a gömbre vagy félgömb
alakú sapkára emlékeztető farinát, amit a 
gép közepén láttak, de egyáltalán nem ma
gyarázza meg azt az egészen általános má
sik megfigyelést, mely szerint köralakú, 
csészealjhoz hasonló tárcsa veszi körül a 
gömböt, mint valami széles, lapos szárny
felület. Ha a megfigyelők nincsenek is 
egy véleményen a méretek tekintetében, 
—  beszélnek 70 cm-es, 8-16 m-es, sőt 
60 m-es átmérőről —  valamennyien igen 
nagysebességű mozgásról számolnak b e : 
1200, sőt 1800 km/órá-ra becsülik a sebes
ségét. Ilyen nagysebességű mozgás —  
eléri vagy felülmúlja a hang sebességét —  
feltételezi jelentékeny saját energiaforrás 
létezését, amely energiaforrás valószínű
leg hőlégsugár-hajtás alakjában fejti ki 
hatását. (Érdekes azonban, hogy semmi zaj, 
vagy láng nem volt észlelhető.)

)

leváló
rakéták

körivé* 
szárny

fúvócsövek
■

kormány
t t S S / . f c o m ^

2. ábra

kormány
JX ÍÚVÓCftÖ 
.a  hajtáshoz

forgó felület

I fúvói’Mi
3. ábra



Nem valószinűek tehát az említett ma
gyarázatok, mert egyrészt a meteoroló
giai léggömb általában lassú, függélyes 
mozgások végzésére hivatott, másrészt az 
egyszerű rádióadónak nincs hajtóenergiája 
ily nagy sebesség kifejtésére.

A két biztos m egfigyelés: vagyis a
nagy sebesség és a tárcsa-alakú szárny
felület alapulvételével felépíthetünk egy 
sereg feltevést a orepülő csészealjak« ter
mészetére és szerkezetére vonatkozólag. 
E feltevések megegyeznek valamennyien 
abban, hogy különleges, hőlégsugár-haj- 
tású gépekről van szó, melyeknek kor
mányzása vagy távolról, vagy önműkö
dően történik.

A kérdést körülvevő homály, a híradások 
és a hivatalos cáfolatok arra mutatnak, 
hogy új, titkos fegyverről van szó, melynek 
jellegzetes tulajdonságait az alábbiakban 
próbáljuk jellemezni.

Nyilazott szárny. Amikor a nagysebes
ségű repülés problémáját kutatták, kide
rült, hogy kevéssel a hangsebesség elérése 
előtt a szárny körül áramló levegőben lökés
hullámok jelennek meg. Ebből származott 
a szárnyprofil erélyes nyilazása (1. Élet és 
Tud. II. évf. 9 sz. 265 oldal). A vizsgála
tok ugyanis kiderítették, hogy a szárnyak 
nyilalakban történő kialakítása jelenté
keny sebességnövelést tesz lehetővé anél
kül, hogy ezek a veszélyes gomolygás 
jelenségek fellépnének. A kritikus Mach- 
féle szám (a gép sebességének és a hang 
sebességének a viszonya, 1. Élet és Tud. 
II. évf. 19. sz. 608. oldal) 0.7-ről 0.85-re 
tolódik a szárny nyilazása következtében, 
ami azt jelenti, hogy 290 m/mp, vagyis 
1050 km/ó sebességnél következik be, a 
felhajtóerő csökkenése és az ellenállás 
hirtelen megnövekedése 240 m/mp, azaz 
860 km/ó helyett. A  gép által elérhető 
sebesség tehát közel 250 km/ó-val növek
szik meg anélkül, hogy erősebb motorra 
és nagyobb üzemanyag fogyasztásra lenne 
szükség. A nyilazott forma ennek megfe
lelően gyorsan elterjedt az utóbbi években. 
Vannak ilyenformájú vadászgép-típusok, 
repülőbombák, stb. Mint az 1. ábrán lát
ható, nyilazott szárnyhoz teljesen hasonló 
az ivalakú szárny viselkedése. Érdekes,

hogy a körivalakú szárny a »repülő csésze
aljak <' alakjára emlékeztet és ez a forma 
jól megfelel aerodinamikai szempontból a 
megfigyelt 1200— 1800 km/ó sebességeknél.

A  »repülő csesz aljak <t körvonala. A 2. 
ábrán a „repülő csészealjak”  valószínű 
alakja és elrendezése látható. Alaprajzban 
a szárny alakja többé-kevésbbé közeledik 
a teljes körhöz. A középen szimmetrikusan 
elhelyezkedő két gömbsüvegben foglalnak 
helyet a hajtó-művek és a távvezérlés esz
közei. A  távvezérlésnek megfelelően pilóta
fülke nincs. A z üzemanyag és az esetleges 
bombateher a szárnyakban van elhelyezve.

A felszállás. Mint a modern, hői ég
sugaras repülőgépek legnagyobb részének, 
úgy a »repülő csészealjak «-nak a levegőbe 
emelkedése is valószínűleg rakéták segít
ségével történik, amely rakéták a felszál
lás után leválnak a gépről. A leváló rakéták 
a 2. ábrán szaggatott vonallal vannak fel
tűntetve. Nincsen kizárva azonkívül, hogy 
a „repülő csészealjak”  egy része ballisz
tikus pályán mozog (tehát úgy, mint egy 
kilőtt lövedék), miután megfelelő sebes
ségre tett szert a rakéták révén vagy külön 
repülőgépek támogatása útján. Ez a fel
tevés magyarázza meg azt a tényt, hogy 
semmi zajt vagy lángot nem észleltek a 
szemtanúk.

Forgó korong a csészealj? Nem látszik 
valószínűtlennek az a feltevés sem, hogy a 
középponti rész körül elhelyeszkedett tár
csa forgásban van. Ez az elképzelés a har
madik ábrán van feltűntetve. E  szerint a 
középponti részben találhatók a hőlégsu- 
gár-hajtás és a távvezérlés eszközei, felet
tük van elhelyezve a kormány, körülöttük 
pedig tárcsa forog, ugyancsak hőlégsugár- 
hajtás útján. (A  fúvócsövek a kerületen 
helyezkednek el.) A  tárcsa kelti a felhajtó
erőt, forgása pedig biztosítja a gép egyen
súlyi helyzetét, sőt az előrehaladásának is 
kedvez. —

összefoglalás. A  hézagos sajtójelenté
sekből kiindulva tehát megállapíthatjuk, 
hogy a »repülő csészealjak* pilótanélküli 
repülőgépek. Hajtásuk a központi részben 
lévő hőlégsugár-motorokkal történik, a 

csészealjak* pedig a szárny szerepét 
töltik be.
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I Z Z Ó L Á M P A  T Í P U S O K
1. a  lámpa. 2 . A wolíramszálat lámpa. 3 . A woiframsiálns gáztöltésű Jútop*. *

Némely trnnlvnió
Ha a szénszálas villany

körtét sikerült ír üzembiztossá 
tenni, sárgás-vörös fénye a 
gázizzófény ragyogó fehér szí
nével nem vetélkedhetett. Ha 
pedig megkísérlették a szál 
hőmérsékletét fokozni, ami a 
fehér fény keltésének egyetlen 
lehető módja, a szén gyorsan 
gőzölögni kezdett. Ekként az 
üvegkörte belső falát fekete 
lepedék vonta be. Ezért az 
üzemi hőmérsékletet 1850  fok 
fölé nem emelhették. A  lassú 
szénporlódás azonban még így 
is jeletkezett és a villany
körte fényétbocsájtósa vége
zetül, hogy úgy mondjuk, 
siralmassá vált. A párolgással 
egy időben természetesen a szál 
anyaga fogyott, keresztmet
szete elvékonyodott és előbb- 
Utóbb elszakadt. A lámpa 
kiégett.

Elfogulatlanság
Azzal, hogy a jövő a villa

mos világításé, Auer, nagy 
sikerei ellenére teljesen tisz
tában volt. Pártatlan ítélet 
alkotására jellemző, hogy sza- 
badalm I pereinek lezajlása után 
a villanylámpa megújító! kö
zött találjuk. Sőt, ő volt az 
első, aki a fémszállal újból 
megpróbálkozott.

Mert hogy a szén nagy 
illek onysága következtében 
nem a megfelelő szálanyag, 
ahhoz Immár kétség nem fért. 
Helyettesét természetesen az 
elektromos..ág vezetők, vagyis 
a fémek között kellett keresni. 
Mivel a cél végeredményben 
az üzemi hőmérséklet emelése 
volt, nyilván csak a magas 
olvadáspontú elemek jöhettek 
’ zóba. Ezért a durranógáz

lángjában már megolvadó pla
tina eleve kiesett. Ellenben 
egyik rokonfémével, az ozmi- 
umm dl Auer tett próbát. Mások 
a tant.'i*!.,; és a cirkóniummal 
kí  ̂ úde/.tek. A legjobb szál

anyagot végezetül is a Voliram
ban találták meg. Ezt, anélkül, 
hogy elpárolgása a szénszál 
185Ó fokon mérhető elgőzöi- 

ését meghaladta volna, már 
150 fokra lehetett hevíteni. 

Ezzel a fénykibocsájtás mér
téke megháromszorozódott.

A Voifram fémet 1903-ban 
Just és Hanamann vezették be. 
Szállá alakítása azonban nagy 
nehézségekkel járt. A Siemens 
és Halske cég jóval tökélete
sebb eljárása 1907-ben szüle
tett meg. De az Auer-égő 
az ezzel a szállal ellátott 
lámpánál is olcsóbban vilá
gított, Annyi azonban már 
bizonyos volt, hogy a jó szál
anyagot és ezzel a járható 
utat megtalálták. Különösen 
azután,hogy az amerikaivilág
cég, a General Electric Com- 
pany a megbízható Voifram - 
szálak előállítására olcsó el
járást dolgozott ki.

A Voifram szál gőzölgése, por
lódása, mindegy, hogy miként

nevezzük, akárcsak a széné is, 
eredendő hiba. Idővel mind a 
szénszálú villanykörték bórája, 
mind a Voifram szálúnk üveg
fala is megfeketedett, majd 
száluk ugyancsak elszakadt. 
Ezen persze a légritkítás foko
zásával sem lehetett segíteni, 
hiszen, mint később kitűnt, 
a vákuum növekedtével a 
párolgás gyorsabbodik.

Ea a véletlen most avat
kozott be.

Ez alkalommal afféle tudo
mányos véletlen volt, mint 
Auernél, aki az elemek szemét
dombjának felszámolásakor a 
színtelen Bunsen-léngban ra
gyogóan fénylő anvagokrabuk- 
kant. Mert amikor Langmuir 
a villanylámpa tökéletesítésé
nek megoldását megtalálta, 
éppen nem ezzel a kérdéssel 
foglalkozott.

Vizsgálódásai az atomos hid
rogén kémiai viselkedésének 
tisztázására vonatkoztak. Az 
ehhez szükséges magas hő
mérsékletet legkényelmesebben 
Voifram szál elektromos útorf 
végzett izzitásával kapta. És 
eközben azt a nagyhorderejű 
megfigyelést tette, hogy ennek 
párolgása - valamilyen közöm
bös gáz terében jóval kisebb 
annál, amit légritka környe
zetben mérhetünk. Nevezetes 
felfedezése a villanylámpa tör
ténetében fordulópontot jelent. 
(1913 .)

A gdztöltés
Innen kezdve a szálat már 

nem légritka térben, hanem 
éppen ellenkezőleg, gáztérben 
izzították. A levegőt, mivel 
oxigénje nz izzó szálat meg
támadná, persze most is ki 
kellett szivatni. Helyébe az-
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után közömbös gázt bocsátot
tak. Először nitrogént, majd 
az újabb tapasztalatok alapján 
egyre nagyobb molekulasúlyú 
nemesgázokat használtak. Az 
első az argon volt. Ezt azután 
az újpesti, immár világhírt! 
gyár, a z . Egyesült Izzó, a 
kriptonnal váltotta fel. A krip- 
tonlámpák megalkotása a gyár 
fizikusának, az azóta elhúnyt 
Bródy Imrének és egyik mér
nökének, Theisz Emilnek ér
deme.

A szálanyag elpárolgását te
hát megnehezítették. Ezzel az 
előnnyel azonban egy hátrány
is j á r t .  A tö itő g á z  a  lé g r itk a
térrel ellentétben jó hővezető, 
tehát hűti a szálat. Ilyen
formán ennek felütéséhez na
gyobb áramerősség kell. Hogy 
a hőveszteséget és ezzel az 
áramfogyasztást csökkentsék, 
szellemes fogáshoz folyamod
tak : a szálat kétszeresen csa
varozták. így  az izzószálat 
álló szálrétegborítjaés ameleg 
elvezetődése a lehető legkisebb. 
Viszont a volfram, m ivel a 
párolgás megnehezült, az ar
gonban most már 2400 , a 
kriptonban 2500  fokra hevít
hető. Ehhez ugyan, mint lát
tuk, gáz jelenlétében több 
elektromos energia kell, mint 
légritka térben. De mivel a 
hőmérséklettel a termelt fény 
mennyisége a melegveszteség
nél aránytalanul gyorsabban 
emelkedik, az energia egysé
gére eső fényhozam, végered
ményben, jócskán meggyara
podott. Ez magyarázza, hogy 
a kriptonlámpa 2500  fokon 
Izzó szála ugyanakkora áram- 
fogyasztás mellett mégis kere
ken ötször annyi fényt sugároz, 
mint őse, a szénszálas körte.

A szerkezettel az alak is
megváltozott. A lámpa hosszú
kás, körtére emlékeztető for
máját kecses külső váltotta 
fel. Ez már nem villanykörte, 
hanem izzólámpa.

í)r. fiaskói Ernő

•mtWe/íWe-

A TRAKTOR
A  traktor szó annyit jelent, mint : vontató. Az első 

világháború előtt úgy külföldön, mint nálunk üzemben 
voltak gőztraktoros szántógépek. Későbben a belső 
égésű traktorok teljesen háttérbe szorították a gőztrak
torokat. Ennek oka a kisebb beszerzési költségek, moz
gékonyság és az azonnali üzemkészség. A traktornak, 
bármilyen rendszerű is három főrésze v a n : a motor, az 
erőátviteli szerkezet és a kocsiszerkezet, ( i. ábra.)

A  motorba betáplált üzemanyag a levegővel keve
redve gázkeveréket képez, ennek gyors elégése folytán 
a dugattyúra nagy nyomást nyerünk, melyet mozgássá, 
illetve forgássá alakítunk át. Az erőátviteli szerkezet a 
motor főtengelyének forgó mozgását több szerkezeti ré
szen keresztül átszármaztatja a traktor kerekeire vagy 
szíjtárcsájára. A  kocsiszerkezet, mely á l l : az alvázból, 
járókerekekből, kormányszerkezetből, alkalmassá teszi a 
traktort helyváltoztatásra és tehervontatásra.

A  traktorokat osztályozhatjuk a motor gyújtása sze
rint : karburátoros, izzófejes. Diesel-rendszerű trakto
rokra. Kocsiszerkezet szerint megkülönböztetünk kerekes 
és lánctalpas traktorokat.

Karburátoros motorú traktorok.

Világviszonylatban legelterjedtebbek, hazai traktor- 
állományunk 50-55%-át képezik. Legismertebbek: Aus
tin, Cormick, Fordson, Hanomag, Móvag, Wallis, Csepel, 
Hart-Part, John-Decre, Rába traktorok.

Üzemanyagul benzin, petróleum, gázolaj szolgál, 
de üzemanyagban szegény országokban szívógázt is fel
használnak. A  robbanókeverék képzéséhez szükséges 
levegőt gondosan kell szűrni és tisztítani. A  gázkeveré- 
kek meggyújtását nagyfeszültségű mágnessel eszközük. 
A motor hűtésére általában szivattyúval működtetett 
vizhütés szolgál, a traktor elején elhelyezett csöves radi
átorral. A  motor teljesítménye 10-—60 lóerő között van.

Izzófejes gyújtású traktorok.

Hazánkban nagyon elterjedt és jól bevált a Hofherr 
gyár által gyártott izzófejes motorú traktor, de külföldön 
is nagyszámú ilyen típusú traktor van használatban. 
(Lanz Bulldog, Munktels). A  motor mindig kétütemű. 
A levegő jól megszűrve előbb a forgattyúhózba, onnan a 
hengertérbe, illetve az izzófejbe jut. A tüzelőanyagot, 
mely nehezen párolgó nyersolaj, üzemanyagszivattyúval 
poriasszuk be a robbanótérbe. A  beporlasztott üzem
anyag az izzófej melegétől elpárolog és keveredik a más 
úton odajutó levegővel. A megfelelő összetétel, nyomás 
és hőfok mellett a keverék meggyullad az izzófej mele
gétől, majd elég és a keletkező gáztermékek nyomást gya
korolnak a dugattyúra. Indulás előtt az izzófejet lámpá-
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val keil előmelegíteni, indulás után a gáz
keverék elégésének melegétől az izzófei 
állandó izzásba jön. Az olajozás sohasem 
fröccsöntéssel kombinált, hanem mindig 
központi kényszer-olajozás.

Diesel-rendszerű traktorok.

Főképpen Németországban terjedtek 
el, a Diesel-rendszerű traktorok. Ezeknél 
a nyersolajat finoman elporlasztva külön 
szivattyú juttatja sugárporlasztással a hen
ger kompresszióterébe, vagy gázporlasz
tással a hengerfejben kiképzett előkam- 
rába, harmadik esetben a hengerfej légtá
rolójába. A Diesel-traktoroknál kézierővel 
végzik az indítást, míg általában a Diesel- 
motorokat sűrített levegővel indítják. Van 
olyan megoldás is, hogy benzinnel indítanak 
és az egyes hengereket gyertyával látják cl. 
A nehezen párolgó nyersolajból aránylag 
keveset fogyaszt a Diesel-motor, az óra 
lóerőfogyasztás 200 gr. körül van.

• % 0
Közlőmü és erőátviteli szerkezet.

Mezőgazdasági traktoroknál a közlőmü 
és erőátviteli szerkezet : tengelykapcsoló
ból.-sebességváltóból, ki egyen l ítőm íiből és

szíjtárcsából áll. A traktorok hátsókerék, 
meghajtást kapnak. A közlőmüvek teljesen 
zárt acélöntésű házba vannak beépítve, 
gyakran a ház egyben a traktor alvázául is 
szolgál. A tengelykapcsolóval pillanatok alatt 
meg lehet szüntetni a kapcsolátot a motor 
és a közlőmű között. Legelterjedtebb a/ 
száraz-lamellás tengelykapcsoló, de van 
olaj-lamellás is.; . ••• • . ,

A sebességváltó átveszi a forgóst a 
tengelykapcsolótól és azt különbözőképen 
lelassítva, esetleg ellentétes irányúra vál
toztatva adja ót a kiegyenlítőműnek. Modern 
traktoroknál három vagy négy élőmeneti 
sebességet és egy hátramenetet lehet kap
csolni. Legkisebb I. sebessége előre 3.5-4.5 
km/óra. A  legnagyobb III. sebesség 8-16 
km/óra. Mióta a traktorokat gumikere
kekkel látják el és vontatásra is használják, 
a sebesség növekszik. Minél kisebb a trak
tor sebessége annál nagyobb a vonóhorgon 
leadható lóerő. A  kiegyenlítőmű arra való, 
hogy a kanyarodást lehetővé tegye, ugyanis 
a belső íven haladó keréknek kevesebbet 
kell fordulnia, mint a külső Íven haladónak. 
A  szíjtárcsa legtöbbször közvetlenül n 
tengelykapcsolótengclyről kapja a meghaj
tást, néha pedig a főtengelyhez csatlakozik
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tengelykapcsoló közvetítésével. Kerekes 
traktoroknál legtöbbször a motor forgaty- 
tyúháza és a közlőmű teknője van alvázul 
kiképezve. A járókerekek közül az elsők kor
mánykerekek és a hátsók kapaszkodóke
rekek. Hogy a hátsó kerekek megcsúszá
sát megakadályozzák kapaszkodókörmöket 
szerelnek rá.

A  súlyelosztásnál is igyekeznek a 
traktor kapaszkodóképességét növelni, ezért 
az önsúly kétharmadrészc a hátsókere
kekre esik.

A  lánctalpas traktorokat nagyon laza 
talajon alkalmazzák, ahol kerekes trak
torral nem lehet dolgozni, mert a forgó
kerekek kapaszkodói gödröt ásnak maguk
nak és az előrejutás helyett egyre mélyeb
ben süllyednek a talajba. A lánctalpas 
traktor mindkét oldalán egy-egy végtelen 
láncot találunk, mely széles acéllemezek-

Mod*m kIfitraktor

bői van összefűzve és két-két fogazott 
kerékre rászerelve. A  fogaskerekek közül 
a hátsókat megforgatja a motor, ezek a 
fogaskerekek mozgatják a lánctalpat. A  lánc 
alsó fele bordákkal belekapaszkodik a ta
lajba és mintegy vaspályát képez, melyen 
a traktor görgők segítségével előrehalad.

A  traktorok felhasználása.

Különösen nagy jelentősége van hazánk
ban a traktorok minél nagyobb számban 
való elterjedésének, ha figyelembe vesszük 
a háborús behatások következtében beállott 
igaerőhiányt. Mezőgazdasági termelésünk 
jelenleg legszűkebb keresztmetszete a talaj
művelés és igy a vonóerőhiány pótlása leg
fontosabb feladat unkát képezi. A  modern 
traktorokat sokféle munkára felhasznál
hatjuk a mezőgazdaságban: talajművelés, 
vetés, növényápolás, aratás, cséplés, öntö
zés, takarmányfeldolgozó gépek meghaj
tása, és nem utolsósorban vontatásra. 
A  traktorok olcsóbbá és gyorsabbá teszik 
a mezőgazdasági munkák végzését. Jelen
leg hazánkban 12.000 drb. traktor van és 
ebből megközelítőleg 9.000 drb. van üzem
ben. A hároméves terv keretében legyártásra 
kerülő traktorok nagy segítségére lesznek 
mezőgazdaságunknak és meggyorsítják a 
belterjes gazdálkodásra való áttérést.

Kovács Gyula



A H Y D K O X Y L IN  L E M E Z  G Y Á R TÁ SA . (1— 2) A fá t n további feldolgozáshoz körfűrészeken éa 
baltákon íelapritják . (3) A felapritott ín a »Hollandi« nevű gépbe kerül, am elynek tépő éa keverő 
hengerei befejezik  a  ía  előkészítését (4) A kikerülő m assza futószalagra ömölve halad  tovább. Előbb

te rm é k e t: cukrot á llítanak  elő. A mcgmari 
hengersorba kerül, hogy táblákká préselődjék.

permetező víz jó l  átm ossa, m ajd (5) egy tartályba emelódlk, ahol h íg  sav (S) hozzáadására a cellu
lózé egy része k iválik  belőle. A kivált cellulózéból az eljárást lényegesen olcsóbbá tevő mellék-

u megmaradó rész pedig (6 ) kötőanyagokkal megpermetezve 
préselődjék. A táb lázott lemezek (7) szárítóba kerülnek. Szárítás 

u tán  n kemény lemezek m éretre vághatók és felhasználhatók.

Az utóbbi évek folyamán a legkülönbözőbb ipari készít
ményeket fából állították elő. Maholnap —  úgylátszik —  rá
cáfol az élet arra a „lehetetlenség“ -re, amit a közmondás így 
fejez k i : „Fából vaskarika**.

Az alábbiakban néhány fából készült műanyagról lesz 
szó, továbbá azokról az újabb külföldi kísérletekről, melye
ket a fa felhasználásával kapcsolatban egyes erdészeti kutató- 
intézetekben végeztek.

i. A  kutatások és kísérletek egyik nagy csoportja arra 
irányul, hogy a fa tulajdonságait megjavítsák. Anélkül azon
ban, hogy magán a fának az anyagán változtatás történne.

A  fának zsugorodási, illetve dagadási tulajdonságát azzal 
próbálták csökkenteni, hogy bizonyos hőfokon gyantával telí
tették. E közben rájöttek arra, hogy ez az eljárás a fát annyira 
alakíthatóvá teszi, hogy bizonyos idő múlva eredeti méretei

nek egyharmadára nyomható össze. Az Így kapott anyag (az ú. n. compreg) rendkívül 
szilárd. A  víz, a szesz, sőt még a gyengébb savak behatásának is ellenáll. Nagy előnye az is, 
hogy olyan fafélékből nyerhető, melyek majd minden más célra túl lágyak.

A  staypak előállítási módja csak annyiban különbözik az előbbiétől, hogy ennél gyantát 
nem használnak. Csupán a levegőt szorítják ki a fából. Ezzel az eljárással a nyárfát pl. a 
vassal vetekedő szilárdságúvá teszik.

Egészen új műanyag az uralloy. Készítése során a fát bizonyos húgyanyagokkal telítik. 
Majd megszárítják és kb. a víz forráspontjára hevítik. Ezután tetszőleges alakra hajlítható.

Ezeket az új eljárásokat lemezáruk készítésénél is igénybe veszik. A köztudomásúan 
fából nyert papírlapokat átitatják gyantával. A z így előkészített papírlapokat azután több 
rétegben könnyű lemezzé préselik össze. Mindenütt, ahol a kis súly a fontos —  főkép a 
repülőiparban —- kiválóan alkalmas ez az új műanyag : a papreg.

2. Vegytani kísérletek során a fát vegyi alkotórészeire bontják fel. Ezeket az alkotó
részeket azután vagy külön-külön, vagy új összetétel alakjában használják fel.

A fából ilymódon legkönnyebben a cellulózé vonható ki. Ez viszont olyan cukorrá 
alakítható át, amilyen a malátában van. A facukor előállítása tehát egyszerű. Minősége jó. 
Elterjedésének azonban van egy nagy akadálya : a nád- és a répacukor a mai körülmények 
között még egyszerűbben s —  ami fő —  igen olcsón termelhető. A fából azonban nemcsak 
cukrot, hanem szeszt is lehet előállítani. Egy tonna puhafahulladékból pl. jelenleg kb. 200 
liter alkohol nyerhető. Ez a szesz nagyteljesítményű motorok üzemanyagául használható. 
Jóval olcsóbb, mint a gabonából készült szesz. A nitrogénnel kezelt fából nagy protein
tartalmú élesztő vonható ki. Használata azonban még egyelőre alig terjedt el.

A fenti rövid összefoglalásból is kiderül, hogy a fa, ez a csodálatos alapanyag nemcsak 
mind újabb és újabb alakban használható fel mint fa , hanem a vegytan segítségével állati 
és emberi táplálkozásra is átalakítható. Szőnyi László erdőmérnök.

G át meg is
tóba gurul tovóbb a  k is  kocsin ;  h a  a  száritó a jta ja  ú jra  k itá r u l: az  ÜraŰoy kész, m unkába lógható.

o W e sd M a b o k  klnagyolása állítható szalagfűrészekkel történhetik . A megfelelő prés és afcörül- 
b iui a  víz forráspontjára való hevítés elvégzik a  m aguk m unkáját.: az egy darabból készített halótó

nyugodtan szelheti a hullám okat, a lak já t meg nem változtatja
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