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Közel negyedmillió magyar munkás, paraszt, tanár, tanító diák ás különböző értcl- 
mfségi dolgozó szentel figyelmet munkatársaink Írásainak. Ez az olvasógárda már csak 
számánál fogva is a hazai olvasóközönség egy tekintélyes része, összetételénél és a 
nemzet életében elfoglalt helyénél fogva azonban számarányát is meghaladó jelentőséggel 
bir. Erről a tényről az évforduló alkalmából nem lehet máskép megemlékezni, mint azzal 
a mélyen átérzett felelősséggel, ami eddig is eltőltötte a szerkesztőség tagjait, ami ezután 
még fokozottabb mértékben kell, hogy érvényesüljön, és érvényre jusson cikkeink minden 
sorában. Mint eddig, ezúttal sem kívánunk többet foglalkozni magunkkal, mint ami szűk-

munkatársainkat és a Munkások a Tudományért, Tudósok a Munkásságért akció tagjait 
ezen a napon abban a reményben köszöntjük, hogy ezt a kis ünnepet ók is egy kicsit 
magukénak érzik, mint mi, az
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Élet és Tudomány belső munkatársai

Ö V E G E S JÓ Z S E F  
egyet. int. tanár:

„ A z  ember életének értelme a 
szolgálat** (T o lszto j). —  Ennek  
a gazdagon illusztrált lapnak min
den száma —  mindenkinek hozott 
újat, tuddsgazdagitót. Szórakoz
tató nemes segítőnk abban,  hogy 
az életet jobban megértsük és töké
letesebben szolgáljuk.

A z  új M agyarország egyik leg
szebb teljesítményét látom az Élet 
és Tudomány első évfolyamában. 
A d  multos annos!
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Az Élet és Tudomány egyéves 
munkásságát már kezdete óta 
élénk figyelemmel kisérem. Örü
lök, hogy van egy olyan folyó
irat is, amely a tudományt nép
szerű nyelven és formában ismer
teti meg a legkülönbözőbb nép
rétegekkel. Ez a munka köszönetét 
és elismerést érdemel. Mintha 
tudományok művelője, mindig 
élvr'rettel s érdeklődéssel olvas
tam az Élet és Tudomány sorait. 
Mint kultuszminiszter, azt tapasz
taltam, hogy a diákok szívesen 
olvassák a tudományok népszerű 
ismertetését. Ezért kívánom, hogy 
ez a munka fokozódjék, tökélete
sedjék. Szerettesse meg a tudo
mányt azokkal is, akiknek eddig 
nem volt alkalmuk betekinteni 
a tudományok sokrétű titkaiba.

Budapest, 1947. november 21.
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K apunk-e havat a télen? Ez 
a kérdés erősen érdekli a 

gazdát és a sportolót egyaránt. 
A  kérdést úgy is feltehetnénk, 
hogy mikor és mennyi hóra 
számíthatunk a mi éghajlati 
viszonyaink mellett? A  laikus 
is jól tudja, hogy szeszélyes 
teleink évről-évre meglepetés
sel szolgálnak. Egyik évben 
novemberben már hó borítja 
a budai hegyeket, —  másikban 
viszont a vetés még a januári 
hidegben is védő takaró nélkül 
áll. Egyik évben januárral be
áll a tavasz, —  másikban a 
boldog sízŐk még április első 
napjaiban .csuszkáinak a Sza
badsághegy északi . lejtőin. 
Ilyen nagy eltérések mellett 
csak hosszú évekre kiterjedő 
megfigyelések alapján mondha
tunk ki általános törvényszerű
ségeket.

Magyarországon hosszabb 
időre kiterjedő megfigyelések
ről lapunk előző számában ta
lált néhány adatot az olvasó. 
Ezeket és a Meteorológiai In
tézet adatait vizsgálva, a buda
pesti telek csapadékmennyi
sége igen nagy ingadozást mu
tat. Októbertől áprilisig ter
jedő időben az átlagos csapa
dékmennyiség 40 év alatt 335  
mm volt. Az átlagos csapadék- 
mennyiséget úgy számítjuk ki, 
hogy 1900 és 1940 között 
minden év téli csapadékát 
összegezzük és az eredményt 
osztjuk 40-el. A z egyes évek 
téli csapadékai ennél általában 
kisebbek, vagy nagyobbak, de 
ha 40 éven át minden télen 
335 mm csapadék esne, akkor 
összegben pontosan ugyan
annyi csapadékot kapnánk, 
mint a tényleges 40 évi csapa
dék mennyisége. Az átlagot 
mindig így kell értelmeznünk. 
Ebből a 335 mm-ből átlag 
266 mm volt eső és 69 mm 
hó. Ha 1 mm csapadékot egy 
cm új hóval egyenértékűnek 
tekintünk, akkor ez azt jelenti, 
hogy Budapesten telenként át
lag 69 cm új hóra számítha
tunk. A  valóság azonban az, 
hogy egyes teleken a hó lehet 
ennek kétszerese is, máskor 
viszont harmadát sem éri el. 
így 1901 és 1940 között öt 
tél volt egy méter új hónak

iichavazott fenyők a Kárpátokban

megfelelő csapadékkal. Leg
több hó 1939— 40 telén esett 
—  13 1  cm, legkevesebb vi
szont 1924— 25 telén, —  nem 
is egész 22 cm.

A síző ezzel a 22 cm-el is 
nagyon meg volna elégedve, 
ha az megmaradna. A  jelzett 
mennyiség azonban nem egy
szerre esik, és az előző hó rend
szerint már régen eltűnik, 
mire a következő jön. Ezért 
vizsgáljuk most a hótakaró 
tényleges magasságát. A  fenti

időben a Meteorológiai Inté
zet adatai szerint a hóréteg 
magassága 3 cm és 61 cm kö
zött változott. A  két szélsősé
get az 1901/2-es és az 1939 ' 
40-es tél jelenti. A z előbbi 
évben 3 cm, az utóbbiban 
61 cm volt a legvastagabb hó
takaró. Egyébként 40 év alatt 
14 telünk volt legfeljebb 10 
cm-nyi hómagassággal és to
vábbi 13  mindössze 10 és 20 
cm közötti hómagassággal. A  
leszúrt mérce csak négy ízben
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mutatott 30 cm-nél nagyobb 
énéket. Ez a tény sízőinknek 
már nem szolgál nagy örö
mére.

Nézzük már most, hogy ez 
a kis hó milyen eloszlásban 
jelentkezik. A  meteorológus 
havas napnak nevezi azt a 
napot, melyen legalább 0.1 mm 
vizet adó hó vagy havaseső

Felnagyított liúkrlwCályok

esik. Ez kb. 1 mm hónak 
felelne meg. Ilyen nap évente 
átlag 26 van. Legkevesebb 12, 
és legtöbb 40. A  kevéske hó
esés ennyi napra oszlik el. 
Nem kell csodálkoznunk, ha 
az egyik hóból nem sok ma
rad a másik havazásig, hiszen 
egy-egy alkalommal aránylag 
igen-igen kevés esik.

A  gazdát és a sízőt is leg
inkább az érdekli, hogy 
mennyi a hótakarós napok 
száma, vagyis hány napon át 
számíthat összefüggő hótaka
róra. A  Zugliget közismert, 
füves északi lejtőin már egé
szen kis hómagasságnál lehet 
sportolni, ha a takaró össze
függő. A  hótakarós napok 
száma telenként átlag 34. A  
szórás ebben is igen nagy, 
mert 1901/2 telén mindössze 
egyetlen napon volt össze
függő hótakaró, viszont 1933/ 
34-ben nem kevesebb, mint 
75 ilyen nap volt. 40 év alatt 
3 év volt ic-nél kevesebb, és 
7 év volt 50-nél több nap 
összefüggő hótakaróval.

Nézzük most már, mikor 
esik le ez a hó és meddig 
marad? A z első hó néha már 
október második felében jön, 
de az átlagértékek alapján 
november 19-re várható. Az  
utolsó havazás átlagosan márc. 
25-én következik be, de elég

sokszor április második fele 
is lehet belőle.

A z első összefüggő hótakaró 
dec. 7-rc jön meg —  persze 
átlagosan! A sísport buda
pesti hívei a dec. 8-i ünnepre 
mindig erősen várják a havat.
Néha megjön, máskor azon
ban nem ! Az utolsó átlagosan 
febr. 25-ig tart. Igen érdekes 
adat még egy-egy hótakaró 
tartóssága, mondjuk élettar
tama. A  leghosszabb ideig 
tartó hótakaró átlag 24 napot 
bír ki. A  szélsőségek ebben is 
nagyok. 1901/2. év telén a . , 
legtovább tartó hótakaró mind- megérkezett a tavasz es az 
össze egyetlen egy napig tar- avatatlanok megmosolyogjak a 
tott. Ezzel szemben áll az hosszú deszkákkal sétáló fiata-

é?euan^otW m utat7ó2hóntaPka- °A'hótakarós. napok számára 
róval. Kétségkívül ez volt a és a takaró időtartamára, a 
magyar telek Matuzsáleme, magasságon kívül a hely vi- 
Egészen más számot kapunk, saermti fekvése van nagy
ha az első és utolsó havazás befolyással Napos dél olda- 
között eltelt időszakot néz- lakon, enyhe szelek hatásának 
zük. Ez 86 és 201 nap között le'V *ön  a hó gyorsan
változik. Ennyi idő választja ^ u m k . Vedett, árnyékos völ- 
el egymástól az első és utolsó vekben a ho meglepően soká 
havas napot. A  40 évi átlag “ fgmarad. Ezt mutatják a 
is 12 7  nap. Most még inkább lillafüredi adatok is A z alig 
megértjük, hogy közben az 3 °2  m magasan fekvő Lüla- 
összefüggő hótakaró többször fje d e n  a hótakarós napok 
e ltű n ik ;-  ha egyáltalában ki- 83 és a leghosszabb
alakul hotakaró időtartama 103 nap.

Meg kell azonban emlite- A  J 63 m magas Galyatetőn 
nünk, hogy ezek az adatok a hótakarós napok szama csak 
a városban lévő megfigyelő- «5, a legtartósabb hótakaro 
helyre vonatkoznak. A  sízők P ^ ig  89 napig marad meg.

£ , £ »  a s g  ,.br  s - s

vannak napról-napra mért pon- 
adatok érdeklik. Itt a helyzet tos adataink. Itt az állandó 
valamivel kedvezőbb, főként a hótakaró néha már szept. 24- 
takaró tartósságát tekintve. Jól én, átlagosan pedig okt. 25-én 
tudjuk, hogy mikor a városból beáll. A  40 évi közepeket 
a hó már régen eltűnt, a budai nézve a hótakaró november 
hegyek árnyékos északi vagy 7-én eléri az 50 cm-t, nov. 
északkeleti lejtőin még mindig 23-án az egy métert, febr. 
lehet összefüggő hótakaróra 12-én a két métert. A  maxi
számítani. A  városban már^mum 273 cm-el átlagosan ápr.
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7-re esik. Ez alatt a 40 év 
alatt a legmagasabb hótakaró 
670 cm volt, 1916-ban. Gon
doljuk meg, hogy 670 cm egy 
földszintes ház teljes magassá
gával egyenlő ! Mindez a mé
rés céljaira kiválasztott, szél
csendes helyre vonatkozik. A  
szél nagy változásokat idéz 
elő. így közvetlenül a Gott- 
hard hágó alatt, az egyik út- 
kanyarból tavasszal 10 m-nél 
is több havat kell eltávolítani. 
A  hó a maximum után vála- 
mivel gyorsabb fogyásnak in
dul. Ha a hó magasságát egy 
görbében feltüntetnénk, a fo
gyó ág meredekebb lenne, 
mint a növekvő ág. A z  össze
függő hótakaró átlagosan jún. 
17-én tűnik el. A  236 napig 
egyfolytában tartó télből 164 
napon át állandóan növekszik, 
azután 72 nap alatt elfogy. A  
többi 129 nap az évnek mind
össze 35 -3% “a !

Köztudomású dolog, hogy 
minél magasabbra megyünk 
a hegyekbe, a csapadéknak 
annál nagyobb része esik szi
lárd alakban. Ugyancsak svájci 
adatok szerint 1000 m-en az 
összes csapadék 26 % -a hó., 
2000 m-en már 60% -a, 3000 
m-en 90%-a, 3500 m-en felül 
pedig teljes 100% -a. Ezért 
igyekeznek a sízők a hegyek 
közé. A  nagy népszerűségnek 
örvendő Davosban az évi át
lag 261 cm. 52 év alatt csak 
4 év volt 1 m-es vagy annál 
kisebb hóval, viszont 5  év 
volt 4  m-nél is több hóval. 
Egyes kedvezően fekvő völ
gyekben aránylag kis tenger- 
szinfeletti magasságon is nagy 
a hótakarós napok száma. A  
divatos télisport-központok 
azokon a helyeken fejlődnek

ki, ahol a csapadék bőséges, 
az éghajlati viszonyok követ
keztében a hótakaró tartós és 
a megközelítés könnyű. Kitz- 
bühel, St. Anton, Davos, Áro
sa ezeknek köszönhetik nagy 
népszerűségüket.

Es most még néhány érde
kes szám ! A z egyszerre leeső 
hó mennyisége is egészen fan
tasztikus méretet érhet el. A  
svájci Brigben 19 31 február
jában egyszer 25 óra alatt

260 cm új hó esett. Grönland- 
ban a hó ködös napokon szinte 
ömlik az égből. Wegener napi 
60— 80 cm új hóról számol be. 
A  Kaukázus és a Himalája 
hegyóriásai között a napi 2 m 
sem ritkaság. Ennyi havat már 
azután igazán nem kívánunk, 
és inkább megelégszünk a mi 
barátságosabb éghajlatunkkal, 
ahol a tavasz hamarabb be
köszönt !

K u n falvi Rezsff
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A  második világháború befejezése óta a repülőgép végre kezd közlekedési eszköz 
lenni. Egyre nagyobb tömegeket vonz a gyors és nem költséges légi utazás (a mi Maszovlet- 
ünk légi vonalain a díjszabás körülbelül azonos a vasúiéval!) és egyre nagyobb árumennyi
ség kerül légi úton való szállításra.

A  repülőgépgyárak is kezdenek tekintettel lenni a légi közlekedés várható alakulá- • 
sára. A  várható feladatkörökre megfelelő géptípusokat készítenek, növelik a meglévő gép- 

- fajták gazdaságosságát, hasznos terhét, sebességét —  amelyik tulajdonságra az adott üzemi 
körülmények között éppen szükség van.

Egy ilyén új, — végre— kizárólag a polgári légiforgalom követelményeivel számotvető 
új géptípus született nemrégiben a readingi Miles-repülŐgépgyárban, amely a múltban is 
kiváló sportrepülő gépeket gyártott. Joggal nevezhetjük ezt a gépet repülő tehertaxinak. 
Tervezésénél figyelemmel voltak minden olyan körülményre, ami a légi teherszállítással 
szemben érvként hozható fel.

• Mert mi volt eddig a baj a légi teherszállítás terén? Londonból Párisba 45 perc 
alatt érkezett meg az áru repülőgépen. Ott átrakták a gépből teherkocsiba és 3 óra alatt ért 
be a repülőtérről a városba. Négyszer annyi idő alatt tette meg a repülőtérről a városba 
vezető 7  kilométert, i$int a légiút 240 kilométerét I A z  árut legalább kétszer át kellett 
rakni: autóból a repülőgépbe, repülőgépből az autóba. Természetes, hogy eközben esetleg 
törési veszteségek adódtak, különösen érzékeny rakomány megsínylette a többszöri rakodást.

Mindezt számításba vették, amikor a Miles M . 68. gépet megalkották. (A Miles- 
gyár egyébként arról is nevezetes, hogy itt is működik egy, a mi üzemi bizottságunkhoz 
hasonló szerv s az üzemben mintaszerű az együttműködés üzemi bizottság és igazgatóság, 
természetesen -a dolgozók előnyére s nem a profit növelése érdekében.) A  Miles M . 68. 
gépnél (neve még nem született) arra törekedtek, hogy a gép repülési üzemköltsége igen 
alacsony legyen, de ugyanakkor az üzembiztonság a lehető legnagyobb. Ezért kis motor
teljesítményre törekedtek, ami kis üzemanyagfogyasztást jelent, de ezt a motorteljesítményt 
négy darab 100 lóerős motor között osztották meg, ami a motorhiba valószínűségének csök
kentését és a .biztonság nagymértékű növelését is jelenti. A  210 kilométeres óránkénti'utazó
sebesség teherszállítási célokra bőségesen elegendő, különösen, mert a gép szerkezeti meg

oldásánál fogva az időtrabló 
repülőtéri rakodás elmarad.

Ennyi az, ami a gép köz
vetlen légiszállítási részére 
vonatkozik. De nemcsak 
erre voltak tekintettel, ha
nem arra is, hogy a gép 
hasznos rakományát a leg
egyszerűbben, legolcsób
ban és leggyorsabban, te
hát a lehető legkisebb át- 

(Folytatása a 992. oldaton)
Lekapcsoljuk az úrutnrtónyl. 
amely gépkocsi mögé kap
csolva pótkocsiként megy a 

címzetthez



Az éjszaka nem jó barátja 
az embernek. Sötét palástjával 
beburkolja az élet vidám, tarka 
színeit, —  a sötét éjszakában 
a természet szívverése is hal
kabban lüktet. .  . Milyen gond
talanul röpdös az éjjeli pillangó 
a fény felé. . .  de nemcsak 
a pillangónak —  minden élő
lénynek legősibb ösztöne a 
világosság felé való vonzódás 
és a Biblia szerint is az élet 
egy mondattal kezdődött a 
Földön : „Legyen világosság !“

„ .  . . És lŐn világosság . .
Az ősember barlangjában a 
tűz nemcsak meleget árasztott 
maga körül, hanem világosságot 
is. A  mesterségesen keltett 
világosság mindig együtt járt 
a tűzzel. A  fény és hő iker
testvérek, a tűz szülte őket . . . 
De amíg a mesterséges fény 
a barlanglakó ősember tüzétől 
a villanyvilágításig eljutott, 
nagy utat kellett megtennie 
a fejlődés útján és ennek az 
útnak egyik állomása a szerény 
gyertya volt.

A  gyertya története nem is 
olyan régi, mint amilyennek

készítési módja és anyagának 
egyszerűsége mellett el lehetne 
képzelni. A  római és a görög 
birodalmak virágzása idején 
még nem ismerték a gyertyát, 
olajmécsesekkel világítottak ott
honaikban a római és a görög 
polgárok és ha éjszakának 
idején az utcán járt, akkor 
rabszolga ment előtte és mö
götte égő szurokfáklyával. L i-  
vius és Plinius ugyan meg
említik írásaikban, hogy bizo
nyos kákafélék szivacsos belét 
zsiradékokkal itatták át és 
annak a fáklyának a fénye 
mellett töltötték el az éjszakát 
a halottvirrasztók. Ilyen káka- 
bél-fáklyákat még azután is 
sokáig használhattak, mert pl. 
egy angol író egyik regényé
ben említi, hogy az angliai 
Hampshire-grófságban a falu
siak 1775-ben még olvasztott 
faggyúval átitatott kákabéllel 
világítottak.

A 4. század elején, Konstan
tin császár uralkodása alatt 
Byzánc városát karácsony esté
jén viaszgyertyákkal világították 
ki. Ebben az időben tehát már



A  gyertynmártás egyik régi módja

Győri ynőntés régi, elavult óm tó- 
asztalon

/
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ismerték úgy a viasz-, mint 
a faggyúgyertyát ; a viasz- 
gyertyának cerci, a faggyú- 
gyertyának pedig sebacei volt 
a neve.

A viasszal dolgozó mester
emberek —  a cerari-k főfoglal
kozása a halottak testének 
viasszal való bevonása volt, 
de mellékfoglalkozásképpen 
gyertyákat is készítettek viasz
ból, amelyet nem annyira 
világításra, mint inkább idő
mérésre használtak, —  akár 
a homokórát —  mert a gyer
tyák vastagsága és hosszú
sága szerinti égési idő szabta 
meg az idő mértékét.

A  gyertyának üzemszerű 
gyártása a 18. század vége 
felé kezdődött, bár Velencében 
már a 17 . században készí
tettek vékony viaszgyertya- 
fonatokat ; addig csak a mézes- 
kalácsosok, és a szappanfőzők 
készítettek —  az előbbiek 
viaszból, az utóbbiak pedig 
faggyúból —  gyertyákat. A 
gyertya gyári, tömeges elő
állítását főleg a fölhasznált 
nyersanyagok nemesítése moz
dította elő. An vegyészet a 
faggyút, a viaszt, a cetvelőt 
—  a gyertya akkori nyers
anyagait —  is vizsgálgatni 
kezdte és megtalálta a gyertyák 
nemesebb nyersanyagát : * a 
stearint és a paraffint.

A faggyú mindig kellemet
lenül zsíros tapintású, lágy 
tömeg volt ; elsősorban tehát 
ezektől a hátrányos tulajdon
ságoktól igyekeztek megsza
badítani. A  faggyút erős nyo
más alá vetették és így való
sággal kisajtolták belőle az 
elain nevű anyagot, amelyet 
a gyertyagyártásnál nem, de a 
szappanfőzésnél igen jól föl 
lehetett használni. A z elainból 
megszabadított faggyúból most 
már keményebb és kevésbbé 
zsírosfogású gyertya készül
hetett.

A zsiradékok kémiatermé
szetéi —  egymástól függet
lenül —  két francia vegyész : 
Bracomiot és Chcvrcul vizs
gálták meg. Braconnot meg
állapította, hogy a zsiradékok 
nem mind egyforma termé
szetűek, olvadási pontjuk más

és más hőfokon van, tehát az 
alkatrészeiknek is különböz
niük kell. A faggyúnak normá
lis hőmérsékleten is kemény 
részeiből erős nyomással ki
sajtolta a bennelevő nedv- 
tartalom legnagyobb részét és 
az így visszamaradt szilárdabb 
faggyút nevezte cl stcarinnak, 
a kisajtolt olajszerű nedvet 
pedig olcinnak. Braconnot 1818  
bán kért és kapott szabadalmat 
stearingyertya gyártására és 
mert a stearingyertya nyers
anyagához némi viaszmennyi
séget is vegyített, gyertyáit 
céromiméne néven hozta forga
lomba.

Valamivel később, 1820-ban 
Chevreul feltalálta a zsírsavak 
előállítási módját és 1825-ben 
szabadalmaztatta a zsírsavak 
és a stcarinsav felhasználá
sával készült gyertyákat.

1830-ban X . Károly király 
egykori komornyikja, M illy  
az akkori politikai események 
következtében elvesztette állá
sát és hogy új egzisztenciát 
teremtsen magának, felcsapott 
gyertyagyártónak. Párizsban 
rendezett be magának egy 
kisebb üzemet, megvásárolta 
a Chevreul-féle szabadalmat 
és 1834-ben már nagyban 
gyártotta a viasz és stearin 
keverékéből készített és a róla 
elnevezett —  nálunk is ismert 
—  milligyertyákat.

Milly gyára rohamosan fej
lődött és mivel a faggyúnál 
jóval olcsóbb, hulladékzsira
dékokat, továbbá pálma- és 
kókuszolajokat használt föl a 
stearin előállítására, gyertyáit 
is jóval olcsóbban tudta áru
sítani, úgy hogy azokat már a 
szegényebbek is megvásárol
hatták és a gyertyavilágítás 
tulajdonképpen csak akkor kez
dett általánosan elterjedni, ad
dig bizony az előkelők fény
űzése volt.

A gyertyagyártás egy másik 
nyersanyaga a paraffin , amelyet 
1830-ban dr. Rcichenbach állí
tott elő bükkfakátrányból, ő  
adta a fehér és íz- és szag
nélküli anyagnak a paraffin 
nevet, amelyet a latin parum 
(kevés) és affinis (kötőképes) 
szavak összetételéből képzett.
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Gyertyák készítésére azonban 
csak jóval később, 1850-ben 
kezdték Angliában fölhasz
nálni, ahol a fakátránynál ol
csóbb barnaszénkátrányból is 
elő tudták állítani.

A lengyelországi Bordyslaw 
környékén —  ahol petróleum- 
források is vannak — a méh
viaszhoz nagyon hasonló fö ld
viaszra —  ozokerit-ve bukkan
tak, amelynek keletkezése bizo
nyára összefügg a petróleum- 
forrásokkal. Ezt a —  nyers- 
állapotban feketeszínű —  
anyagot kénsawal előbb 200 
C°-ra kellett felhevíteni, hogy 
megtisztítsák ; utána pedig víz
zel való öblítéssel távolítják 
el belőle a kénsavat és a vissza
maradt szenny anyagokat.

A földviaszból készül a 
cerezin nevű müviasz, amely 
erős versenytársa a paraffinnak, 
mert annál jóval keményebb 
és az olvadási pontja is maga
sabb hőfokon van. De még a 
cerezinnél is keményebb a 
carnaubaviaszy amely a Bra
zíliában termő viaszpálma 
(Corypha cerifera)levelein talál
ható. A  carnaubaviaszt ke
ménysége és magas olvadási 
pontja miatt a paraffinnal ve
gyítik, hogy így a paraffin- 
gyertya is keményebb és tartó- 
sabb legyen.

A gyertyának másik fontos 
nyersanyaga a kanóc. A  fonott 
gyertyából alig valamivel több, 
mint 100 év óta ismert. 1834- 
ben találta föl Cambacere, 
addig közönséges gyapotból, 
vattából sodorták a gyertyák 
kanócát. De ezeknek az égése 
alatt a megszenesedett kanóc
darabokat időnkint el kellett 
távolítani —  lekoppintani, —  
ehhez a művelethez koppantó 
ollót kellett a gyertyatartó 
mellé tenni, hogy mindig kéz
nél legyen. A  mai gyertya- 
belet rendszerint három szál 
pamutból az erre a célra szol
gáló gépen sodorják. A  fona
lakat 5% -os klórsavas káli
vagy saiétromoldattal kell pá
colni, hogy a kanóc égés köz
ben el ne szenesedjen és ne

Gyertyaöntőgépek, egyenként 
tübbezer gyertya napi 

teljesítménnyel

legyen szükség a koppantásra. 
A  gyertyát különbözőképpen 
készítik. Legelterjedtebb el
járás a mártás és az öntés. 
A mártást régebben úgy végez
ték, hogy a kanócfonalból 
két gyertya hosszának megfe
lelő szálat a közepénél fogva 
egy erős drótkarikára akasz
tottak —  annyit, amennyi a 
karikára éppen ráfért —  azután 
bemártották a folyékonnyá ol
vasztott zsiradékba. A  kihúzás 
után egy másik karikára, majd 
a harmadik és a többi karikára 
került a sor. Mikor valamennyi 
karikát megmártották, újra 
elölről kezdték az egészet és 
ezt addig ismételték, míg a 
gyertyák elérték a kívánt vas
tagságukat. Egy-egy gyertya 
8 —12-szcri mártással készült cl.

Ma már modern gépekkel 
végzik a gyertyamártást. A 
kanócszálak —  végtelen szalag 
formájában —  két egymással 
szemben forgó hengeren van
nak áthúzva és az alul futó 
szálak keresztülhaladnak az 
olvasztott zsiradékon, amely 
paraffinnak vagy stearinnak 
viasszal való keveréke.

Gyakoribb és gyorsabb 
módja a gyertyakészítésnek az 
öntés —  ami úgy történik, hogy 
a felolvasztott nyersanyagot 
horganyból készült —  a gyer
tyák hosszának és vastagságá

nak megfelelő —  hengerekbe 
öntik, amelyekben a kanócot 
már előre kikészítették. Az ön
tést is ma már modern gépekkel 
végzik, amelyeken rendszerint 
száz öntőforma van és egy-egy 
gép napi teljesítménye 25 
öntés, vagyis 2500 darab 
gyertya.

A z öntőből kikerült gyer
tyák végeit finom körfűrésszel 
levagdossák, —  megstuccolják
—  hogy a gyertyák egyenlő 
hosszúak legyenek. Ezután a 
fényező gépbe kerülnek, amely 
az utolsó simításokat végzi 
rajta. Most már csak a gyer
tyák hegyének lcesztergályo- 
zása van hátra és a —  gyertya 
kész.

Ma —  a villanyvilágítás mel
lett —  a gyertyának nincs 
nagy jelentősége. Világításra 
csak ott használják, ahol más 
világítás nincs. De azért mégis
—  nélkülözhetetlen a gyertya. 
M a —  majdnem kizárólag —  
a kegyeletet szolgálja. Lángjai 
ott lobognak halottak napján 
a sírokon, valamennyi vallás 
templomaiban az oltárokon. 
És a karácsonyfa is sokkal 
kedvesebb és hangulatosabb, 
ha a színes villanykörték he
lyett apró gyertyák lobogása 
áraszt áhítatot és vidámságot 
karácsony estéjén maga körül.

Papp Béla
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SzIktalaJJavitó gép gyaluló 
munkája közben. Ilyenkor 
10—15 cm vastagságú föld' 
réteget gyalul lo és tar
tályába gyűjti, amelybe 
12 köbméter föld fér be

Vőnláíóg ép, föl dg yal

Nagykiterjedésű, gyengéntermő, mész- 
telen, savanyú, szikes talajainknak meg
javítása meszezéssel, illetőleg sárga altalajjal 
való beterítéssel történik. A  szikességet elő
idéző káros nátrium nagyobbmérvű jelen
léte okozza azt, hogy ezek a talajok nedves 
időben szétfolyóvá, pépessé válnak, száraz 
időben pedig kőkemények. (Lásd lapunk 
II. évf. 9. szám 282. old.) Ennek következ
tében bennük a talajélet nem alakulhat ki 
a kívánt mértékben, úgyhogy a kultúr
növények termesztése is egészen bizonytalan 
és rendszerint csak éppenhogy a vetőmag

térül meg. A  meszes altalajjal való javítás 
esetében a káros nátriumot mésszel cserél
jük ki és egyben a talaj savanyúságot is 
közömbösítjük. A  tapasztalatok szerint az 
altalajjal való beterítés eredményesebb el
járás a meszezésnél. Ezeknek a Tiszántúlon 
előforduló talajoknak a megjavítása a 3 éves 
terv keretében nagyobb terjedelemben folya
matban van. A  múltban a gazdák kézierővel 
javítgatták szikeseiket, hogy a vetőmagot 
éppenhogy megtermő szikeseiken azok meg
javítása után rendes mezőgazdasági termelést 
űzhessenek. 1 kát. hold szikestalaj kézierő-
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Szik javító flép ajavitqnd 
területen 8—8 cm-en t i  
tegben' kiteríti a Jó (óid
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vei történő megjavításához ioo munkanap 
szükséges. Nyilvánvaló, hogy kézierővel 
való javítás esetében évszázadok telnének 
cl, míg a javítási munka befejeződnék. 
Már 1943-ban lánctalpas kotrógéppel indult 
meg a kísérlet a szikesek gyorsabb ütemű 
meghódítására. Jelenleg két állami és három 
vállalati kotrógép dolgozik és egy-egy kotró
gép naponta átlag 1 kát. holdat javít meg. 
Ez a teljesítmény azonban nem elégít ki 
bennünket, kutattunk egészen korszerű 
gépek után, amelyekkel olcsóbban és gyor
sabban érhetjük el a kívánt eredményt. Ebből 
a célból vásároltunk — a szüKséges körül
tekintéssel —  egy amerikai gépegységet 
kipróbálásra, melynek eddigi munkái telje
sen kielégítik a hozzájuk fűzött reményeket.

A  sziktalajjavító gép tulajdonképpen egy 
150 HP vontatóval összekapcsolt talajgyalu, 
amely leengedve, töltéskor a fenéklapjával 
menetközben —  a kemény szikeseknél 10—15  
cm vastagsággal —  szeleteli le 
a javítóanyag kitermelésére 
kikeresett jó helyen a földet 
2— 5 m mélységig, ahol azt a 
javítási munkát talajtani szak
emberek megelőzően előírják.

A  kivágott talajréteg meg
felelő keveredés után a kocsi 
tartályába kerül.

A  gép méretére jellemzés
képen megemlítem, hogy egy- 
egy gépbe 12  m1 föld fér egy
szerre bele. A  megtöltött gépet 
ezután a homlokfal leereszté
sével lezárják, a gépet vízszin
tes állásba hozzák és elindul
nak vele 20— 30 km-es sebes
séggel a javítandó szikes terü
letre. Ott a gép fenéklapját

a felszíntől 6— 8 cm magasságba állítják, —  
megfelelő gyakorlattal pillanatok alatt a 
homlokfal felhúzásával a kívánt nyílást 
megadják és a gép a hátsófal előrehúzásával 
menetközben kitolja a benne lévő földet, 
amelyet a fenéklap egyben elsimít.

A  gépvezetők gyakorlottságán, ügyességén 
múlik, hogy a kívánt legjobb terítést érhes
sük el. Ilymódon, ha napi kétszeres sze
mélyzetváltással dolgozunk, az eddigi saját 
tapasztalataink szerint 10— 15 kát. hold 
szikest javíthatunk meg. Természetesen 
a teljesítmény függ attól is, hogy a gépnek 
mily gyakran és mily távolságra kell egyik 
birtokos területéről a másikéra vándorolnia. 
Jó szervezéssel azonban a gépek legjobb 
kihasználását biztosítani lehet.

A  most beszerzett gépi egység 3 föld
gyaluból és 1 tolótraktorból áll. Ez utóbbi 
a gyalugépeket a földdel való megtöltésnél 
tolja. A  tolótraktor 180 HP, ezzel a kiegé-

(FolytuUis a 9^0 oldalon*

Szlkjnvitó gép földszállítás közben. 
A íöldbáuyából a Javítandó szi
kes területre viszi a Jó talajt



A  közönséges filmek, melyeket a film
színházakban látunk, 35  mm széles film
szalag tekercseinek sorozatából állanak. Egy- 
egy tekercs 250— 300 méter hosszú szalagot 
tartalmaz. Másfél— kétórás előadásra való 
film tekercseinek összes súlya átlagosan 
20 kg. A  városokban gépkocsin szállítják 
e tekercseket a színházakba. Nem ilyen 
egyszerű ezen filmtekercsek szállítása távoli, 
nehezen megközelíthető, vidéki helyekre. 
A  falvaknak filmekkel való ellátásában 
felbecsülhetetlen szolgálatot tesznek a kes- 
kenyfilmek.

A  keskeny film 16 mm széles szalagra 
 ̂ van felvéve. Egyébként azonos feltételek 

mellett a keskeny fi lm súlya a szélesfilm 
súlyának egyötödénél is kevesebb. A  kes- 
kenyfilm anyaga nem gyúlékony, s ez a 
körülmény különösen fontos a filmbemu
tatásra kevéssé alkalmas falusi olvasó
körökben és ehhez hasonló helyeken. Végül 
az a szempont is lényeges, hogy a keskeny- 
film egyszerű, könnyű és olcsó berendezést 
igényel.

A  filmkocka mérete széles szalagon 
1 6 x 2 2  mm. Ha 3 x 4  méteres vetítő- 
vásznat veszünk alapul, akkor 35-ezerszeres 
nagyításra van szükség a vetítésnél. A  
keskenyfilm kockájának mérete 7.5 x  10 
mm, a 3 x  4 méteres vászonra történő vetí
tés tehát 175-ezerszeres nagyítást kíván 
meg a vetítőlencsétől. Ez a nagymérvű 
nagyítás szükségessé teszi, hogy a keskeny film más anyagból készüljön, mint a széles. 

A  filmkockán lévő kép zselatinrétegbe 
ágyazott e2Üstrészecskékből áll. Igen nagy
fokú nagyítás esetén ezek a részecskék jól 
láthatók.(Ez a kép úgynevezett szemcséssége.) 
A z apró részleteknek a film pergetése közben 
történő visszaadása a fényérzékeny réteg 
szemcsefínomságától függ. A  keskenyfilm 
kockáján lévő finom részletek méretei 
ugyanakkora nagyságrendűek lehetnek, mint 
az ezüstréteg szemeséi; ebben az esetben 
a kép élessége romlik. A  viszonylagos 
durva-szemcséjŰség másik kellemetlen hatása 
a kép „gőzölgése**, ekkor a vászon olyan 
benyomást kelt, mintha gőzölgő folyadék 
'elszíne lenne. A  „gőzölgés** oka abban 
rejlik, hogy az egyes kockákon a szemcsék 
különbözőképpen helyezkednek el, s a 
kockák váltása alkalmával (ez másodper
cenként 24-szer történik) a különbségek 
a vászonon megjelenő képeken is kifejezésre 
jutnak. Ezért kell a keskeny ilm készítésénél 
különleges, finomszemcséjű réteggel bevonni 
a szalagot, akkor a nézők nem észlelik 
ezeket a zavarokat. .. ...

CFolu la tá s  u 992. oldalon)



A helyesen megfejtők között 
könyveket sorsolunk ki. A meg
fejtések beküldésének határideje 
1947 december 14. A megfejté
seket *Rejtvé»y« megjelöléssel a 
szerkesztőség elméié várjuk.

A keresztszórejtvényben föltett 
kérdéseink nagy részét lapunk
28. és 29. számának anyagából 
merítettük.

VÍZSZINTES SOROK:
1. Magas, igen mérges növény.

12. Város Kis-Ázsiában vilajet 
székhelye.

13. Mezőgazdasági eszköz.
14. Híres utópista vezetékneve s 

keresztnevének első betűje.
17. Ikerszó első fele (. . . .-leng). 
19. Spanyol szó. nevelőt jelent.
21. Maró lúgfajta.
22. Kisgyermek gügyögi.
23. A méh termeli. (Betűi föl

kavarva.)
25. Élelmiszer anyagaink nagy 

része ilyen.
27. Régi kelta törzs Franciaor

szágban.
28. A latin loco sigilli rövidítése.
29. V betű hiányával: vallomást 

tesz ellene.
31. Kalászos növény.
33. Történetüket Ninive korától 

vezettük le.
34. Patakok kövecses medrében 

a víz ilyeneket alkot.
25. A gazdasági élet fontos szek

tora.
37. Nem tegnapi.
38. A 31. vízszintes első két 

betűje.
40. Tűzgyújtásra való.
41. A kör átmérőjének fele.
43. *Deditrövidítése, a.m .adott, 

megfizetett.
44. Piacra kerül.
46. Vissza: a Volga mellékfo

lyója. Partján éltek a magya
rok ősei.

47. ókori görög város Szicília 
szigetén.

48. Az áru csomagolásának súlya. 
50. Fizikai műszer.
52. A szőlő kártevője.
56. A család feje.
59. Művészet — idegen nyelven.
60. Helyhatározó rag.
62. Keresztény — idegen nyel

ven.
63. Afrikai lófajta.
65. Hazánk monogrammja.
66. Némely vadász ilyen.
68. A 41. vízszintes 2 első betűje 

és a szamár hangja.
69. V issza: légi vezető.
70. Kicsinyítő képző és személyes 

névmás.
72. Parányi súlyegység rövidítése.
73. Akiről sokan tudnak.
74. Nagyobb időszak.
75. Valakinek éneke.
77. Azonos magánhangzók.
79. Azonos mássalhangzók.
80. Nagyközség Komárom megye 

gesztesi járásában.

81. A fényképezőgép egyik lénye
ges alkatrésze.

83. Azonos mássalhangzók.
85. Népiesen: éppen.
86. Újságcikkek egyik fajtája, 

eleven leírása az események
nek.

88. Nagy elektromos világcég 
volt. (Első betűn fölösleges 
az ékezet.)

90. Régi magyar név.
FÜGGŐLEGES SOROK :

1. Vegy folyamatokat segítik elő.
2. Zsir, háj, zsiradék latin neve.
3. Perben van nagy szerepe.
4. Fehérnemű.
5. Kicsinyítő képző.
6. A szelén vegyjele.
7. Régi székely vár Háromszék 

megyében.
8. Az emberi szervezet téglái.
9. Nagyobb hosszúságegység rö

vidítése.
10. Húz szinonimája.
11. Ázsiai világvallás (3. betű 

felesleges).
15. USA-állam.
16. Taszítod !
18. Ebből készülnek futószalagon 

az ezüstházak (névelővel).
20. Ezt akarja elérni a karaván 

a Szaharában.
23. Fontos gyógynövény (5. betű 

kimarad).
24. Az erdőt alkotja.
26..Polynézla lakója.
29. Monda nyelvújítási szinoni

mája.
30. Fémek, ötvözetek stb. bevo

nására használják (2., 3. betű
felcserélve).

32. Pillangós virágú növény.
36. Ritka franciául, fonetikusan.

39. Menyasszony.
42. Vissza: férfinév (utolsó betű 

hiányzik).
45. Svájci kanton.
49. H betűvel*, csendes.
51. Súlyegység mássalhangzói.
53. Ebbe állítják a katonákat 

(betűk íölcserélve).
54. Kerti kártevő.
55. Kakason van (névelővel).
56. Vissza: szent fogalom.
57. A geológiai őskor Földközi 

tengere.
58. Nagyobb francia város.
61. Híres találmány (névelővel).
64. Félhang.
67. Szervezetünknek nélkülözhe

tetlen (a 2. betű hiányzik).
71. Vissza: rágcsáló emlós.
74. Tápláléka.
76. Kártevő rovarok ellen hasz

nálják (névelővel)
78. Vissza: furcsa tengeri hal. 
80. Gyümölcs.
82. Lásd : függ. 39.
84. Hólégsugármotor Idegen neve.
85. Menjetek ! — latinul.
87. Vissza : Részvénytársaság röv.
89. Menj — angolul.
90. Mutatószó.

A 2-ik rejtvényünket 283-an 
fejtették meg helyesen. Sorshúzás 
útján dijat nyertek: M&csay 
János, Bp., Zalka M. népi koll., 
Tóth Gusztáv, Kámon, Balogh 
Sándor, Veszprém, Zlatniczky 
István, piarista gimn., Nagyka
nizsa. Megyés Antal kántortanitó, 
Csákány, Horváth Károly. Szé
kesfehérvár, Mármarosi András, 
Komárom. Domonkos János, Ke
vernie*, Lápossy Lajos, Budapest, 
Veres Sándor, Felsőgöd.

A könyveket postán küldjük.
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A z újjáépítés legújabb és egyik legna
gyobb eredménye a Margithíd újjáépítése. 
A z új Margithíd a hidak újjáépítésében 
különben is fordulópontot jelent, mert ez 
az első hidunk, mely nemcsak hogy eléri 
a régit, hanem úgy szélességben, mint 
teherbírásban felül is múlja azt. Hogy 
forgalmilag és teherviselés szempontjából 
mit is jelent az új Margithíd, azt legjobban 
akkor érzékelhetjük, ha adatait összehason
lítjuk az eddigi hidak eredményével.

Az újjáépítés legelső hídja, a Petőfi-hid  
még pontonokra épült és anyagát hídron
csokból, romházak gerendáiból biztosítottuk. 
A  két part között nem is biztosit állandó 
összekötettést, mert a hajók áthaladásakor 
ki kell nyitni, a közúti forgalmat be kell 
szüntetni. Télen pedig a jégzajlás előtt 
le kell bontani, ami évente három hónapon 
át teljes forgalmi szünetet jelent. Teher
bírása még csak 300 kg/ni-, illetve 8 tonna 
súlyú jármű, pályaszélességé pedig 1 .5 0 +  
6 .0 + 1.5 0  =  9.0 méter. A z egész híd 
ideiglenes jellegű.

A  Kossuth-hid már állandó összeköttetést 
biztosít a két part között, de szerkezete, 
pillérei és oldalsó fanyílásai még nem végleges 
jellegűek, teherbírása sem éri el a régi 
budapesti hidakét, mert m'-ként 300 kg-os 
embertömegre és 15  tonna súlyú teher
autókra van méretezve. Kocsipályaszélessége 
7 méter, melyhez hozzáadva a 2 x  2 l/A méter 
széles gyalogjárót, a teljes pályaszélesség 
1 1 .5  méter.

A  Szabadság-hidat, mint tudjuk, már 
teljesen eredeti állapotában állítottuk helyre. 
Teherbírása a régi hidaknak megfelelően

450 kg embertömeg m'-ként, 24 tonna 
teherkocsi, pályaszélessége pedig 11.5  +  
2 X 2.90 — 17.3 m.

A z új Margithidat —  mint tudjuk —  
most csak fél pályaszélességben adtuk át 
a forgalomnak, vagyis egyelőre csak a 
3.50 m széles déli gyalogjáró és a 18.0 m-re 
tervezett kocsipálya fe le : 9.0 m. szélesség
ben van készen. Ehhez épül hozzá a jövő 
évben a kocsipálya másik ^.o m-es fele 
és az északi gyalogjáró szintén 3.5 m 
szélességben s így az új Margithíd összesen 
25.0 m széles lesz. Eredetileg kocsipályája 
11.0 4  m, gyalogjárói 2.90 m szélesek 
voltak. A z  1935/37-ben történt kiszéle
sítés 5.44 m-el 16.5 m-re növelte a kocsi- 
pálya szélességét, míg a gyalogjárók mérete 
a régi maradt. A  kiszélesítés után a napi 
járműforgalom meghaladta a 20.000-t. A z  
új Margithíd pályabeosztása lehetővé teszi, 
h0gy a lassú lovaskocsik külön pályasávon 
és az autók is külön pályasávon és a villa
mosok is külön pályasávon mozogjanak 
mind a két irányban, sőt az autósávon 
mozgó teherautókat a könnyű személy- 
gépkocsik a villamos pályasávon előzhetik. 
Ilyen körülmények között a hídon a nappali 
12  óra alatt 5000 lovaskocsi, 40.000 autó 
és 2000 villamos képes áthaladni, ami az 
eddigi csúcsforgalomnak több mint két
szeresét jelenti.

A  híd eredeti teherbírása 400 kg/m2 
embertömeg és 16 tonna súlyú teherkocsi 
volt, amit a kiszélesítés és erősítés során 
450 kg/m2 embertömegre és egy darab 
24 tonna súlyú teherkocsira emeltek. A z új 
Margithíd teherbírása ezzel szemben a
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fcbcsipályán és a 'gyalogjárókor 
embertömeg,a villamos pályásán
embertömeg és 2 dat'ab  ̂24 uu^ás. Jwcak -Jp 
D e ezen felül a villamosvágányokon vasúti 
terhelés is lebonyolítható, mely á ll: elöl- 
hátul 1— 1 377 sor. 29.7 tonna súlyú 
mozdonyból és S- darab 30 tonna súlyú 
vasúti kocsiból. A  híd teherbírása tehát 
kereken 20%-kal több, mint volt a ki- 
szélesítés után és a híd minden fm. hosszú* 
ságára összesen 12.25 tonna súly helyezh< 
el teljes szélességben. Ez azt jelenti, hogy pl. 
a hídnak a középső két legnagyobb nyílásán 
összesen egyenként 1080 tonna súly, a 
partok felé eső legkisebb nyílásán pedig 
egyenként 880 tonna súly helyezhető el 
egyszerre. Az előbbi 108, az utóbbi pedig 
88 vasúti kocsi rakományának felel meg*

Az ívfőtartókra legveszélyesebb terhelés 
azonban nem az, ha az egész ívet hosszában, 
hanem ha csak fél hosszában terheljük. 
Ilyen terhelés mellett vizsgáltuk meg 1947 
november 13-án és 14-én az új Margithfd 
tényleges viselkedését is. A  „próbaterhelést4*
1 drb 44 tonna és 1 drb 23.5 tonna súlyú 
Diesel-mozdony, 2 drb 28 tonna súlyú vasúti 
teherkocsi és 8 drb 7.05 tonna súlyú autóbusz 
szolgáltatta összesen 179.9 tonna súllyal.
Az ívek az ábrán feltüntetett alakváltozást 
mutatták. A  terhelt félszakasz 23.2 mm-t 
lesüllyedt, a terheletlen félszakasz pedig 
9.2 mm-t felpúpo8odott. A mért értékek 
alatta maradtak a számított —  tehát a 
megengedhető behajlásoknak, (25.4— 16.7) 
ami a számítások helyességén kívül az új 
Margithfd vasszerkezeteinek kiváló, meg
bízható minőségét is mutatja.

Dr. Széchy K ároly

Olvasó, hu áthaladsz a romjaiból feltámadt Marglt- 
lildon. emlékezz n Duna funyos hullámaiban ful

dokló Lánehiduiikra és e-eleknll í

\  Kossuth-hid megépítésével lett ismét Duda éh IV-1
Hudunestté!

Nagy Ünnepe volt az á'jáépitésuek a Sznbadság-
I id átadása
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Csillagászati pontossággal... 
ez a kifejezés szinte közhasz
nálatúvá vált és mindenesetre 
a nagyközönség értékelését 
fejezi ki a csillagászok számí
tási és mérési munkájának 
irányában. Nézzünk azonban 
kissé behatóbban e foga
lom : „csillagászati pontosság*1 
mögé. Ez év elején napilapok 
és folyóiratok hasábjain ilyen 
hírt olvashattunk: Ez év má
jus 20-án ennyi és ennyi óra, 
ennyi és ennyi percében 
teljes napfogyatkozás lesz, 
amelynek teljessége 6*5 per

cig tart. A  napfogyatkozást 
csupán Dél-Amerikában lehet 
megfigyelni. A  napfogyatko
zás meglehetősen ritka ter
mészeti tünemény és ennek 
bekövetkezését a csillagászat 
hosszú időre előre meg tudja 
állapítani, úgyhogy szakem
ber szemében semmi feltűnőt 
nem rejt magában az ilyen 
hír. A  laikusok közül pedig 
a legtöbben, amikor ilyen hírt 
olvasnak, figyet sem vetnek 
rá, ,nem is törődnek vele, 
hogy milyen úton-módon ju
tott a ecillflpászat hozzá, h ow

akár évekkel előre megjósolja 
—  még pedig percnyi pontos
sággal —  egy ilyen égi jelen
ség bekövetkezését. Akadnak 
néhányan, akik a hír olvastára 
fejüket csóválva mondják: 
„Lehetetlen! Ezt nem lehet 
másodpercnyi pontossággal 
előre megjósolni. Persze, az 
újságíró arra gondol, hogy 
évek, hónapok múltán már 
senki sem tartja számon, hogy 
ilyen hír megjelent és ki sem 
fog törődni azzal, hogy a 
megjósolt esemény a való
ságban nem következett be. 
Bizony, csak kevesen tudják 
értékelni az ilyen számadat 
pontosságát. Ezért nem lesz 
felesleges, ha egyszer bete
kintünk a csillagász műhelyé
be és kilessük, hogy az asztro- 
nómus általában milyen pon
tossággal dolgozik és mikép
pen ad számot megfigyelései 
pontosságának fokáról.

Az elektromlkrofotométer. A 
fényerősség mérésére szolgáló mű
szer. Mivel a fényerősségre abszo
lút mértékünk nincs, a mérés vala
mely egységül választott fényerős
séggel való összehasonlítás útján 
történhetik. A műszer alkalmazása 
azon uz optikai tételen alapszik, 
hogy valamilyen felület megvilá
gításának erőssége u fényforrástól 
való távolság négyzetével fordí

tott arányban áll

tartó fáradságos előkészítő munkálatban dol
gozza ki, hogy egyáltalán miként kell szá
molnia, hogy a végeredmény pontosságá
nak lehető legnagyobb mértékét biztosítsa. 
Más szavakkal: a végegyenleteknek, ame
lyekből az ismeretlen értékeket ki kell há
moznia, olyanoknak kell lenniök, hogy az 
egyiknek esetleges bizonytalansága ne has
son ki egy másik egyenletben a megtalá
landó szám pontosságára. A  számítási for
mulákat tehát mindig úgy kell megválasz
tania, hogy az egyik szám esetleges pontat
lan ismerete a lehető legkeyésbbé befolyá
solja azt a pontosságot, amellyel egy másik 
számot kell meghatároznia. Ehhez nagyfokú 
matematikai érzék, tehetség, tudás, szinte 
azt mondhatnók: matematikai ösztön —  
és igen nagy gyakorlat, azután pedig jó

A Szabadság hegyi Csillagvizsgáló 
Intézet nagy kupolája, amelyet 

'Budapest székesfőváros építtetett. 
Kbbeu van elhelyezve a 60 em-es 

nagy reflektor

A z asztronómiai eredmé
nyek számítások és megfigye
lések alapján alakulnak ki. 
Az asztronómusnak a meg
figyelést és a számítást a le
hető legnagyobb pontosság el
érése céljából úgy kell végez
nie, hogy minden hibaforrást 
kihatásának lehető legkisebb 
mértékére csökkentsen.

Rágjuk magunkat nyom
ban a keserű héjon át az 
édes magig s kezdjük a dol
got a csillagászati számítással. 
Nem is kell mondanunk, hogy 
a csillagászati számítás bo
nyolult, nehéz dolog, képle
tek és számok tömkelegé hosz- 
szú lapokat tölt ki és bizony, 
nem elegendő egyszer végig
számítani a dolgokat, minden v 
számítást kétszer kell végre
hajtani és a számítási hi
bák elkerülésére esetről-esetre 
ellenőrizni kell a számítás 
menetét. Mielőtt azonban a 
csillagász egyáltalán hozzáfog
na a számításhoz, órák hosszat

A nagy reflektor. Fölötte n 60 
em-es' refraktor



adag türelem kell. Hogy az gely csapágyait, amelyeken a 
ilyen elméleti megfontolások távcső forog. A  megfigyelő 
bizonyos körülmények között körök ezüsttükör felületét re- 
miiyen nehezek lehetnek, mi mek szerkezetű gépekkel oszt- 
sem bizonyítja jobban, mint- ják fel fokokra, azokat per- 
hogy Kari Friedrich Gauss, cekre és másodpercekre. Való- 
a matematikusok „fejedelme" bán az egyszerűség, elegencia 
s Friedrich Wilhelm Bessel, és tökéletesség csodaművei 
a csillagászok mintaképe, azok, amelyeket a modern 
erről a kérdésről méiyenszán- műszeripar a csillagász kezébe 
tó tanulmányokat írtak. ad s már a gépeknek ez a töké-

Ennyit a számítások pon- letessége szinte kezességet 
tosságáról. Most térjünk át nyújt az eredmények megbíz- 
a megfigyelések pontosságára, hatósága irányában.
Olvasóink sokat hallottak, ol- Felesleges külön kiemel- 
vastak és bizonyára képről nünk, hogy az asztronómus 
már ismerik a világ legnagyobbolyan gonddal bánik ezekkel 
csillagvizsgáló intézeteinek, a műszerekkel, mint az anya 
pl. a Mount Wilson csillag- újszülöttével. A  távcsövet be
vizsgálnak nagyszerű mű- építi a csillagvizsgálóba, nem 
szereit. A  műszereket tervező állítja egyszerűen oda a padló- 
és kivitelező művészek, —  zatra, hanem valahogy a ku
niért a szó igazi értelmében pola-szerkezetű megfigyelő
művészeknek kell őket tekin- tornyot építi a távcső köré. 
tenünk —  minden egyes csa- A  távcsőt különálló pillérre 
varnak a csavarmenetét a lég- építi fel, amely sehol sem 
nagyobb pontossággal szá- függ össze, sehol sem érint- 
mítják ki és dolgozzák ki, a kezik a padlózattal, vagy az 
mikrométerekben alkalma- épület valamelyik részével, 
zandó minden egyes fonálnak külön test az építményben, 
a helyzetét a leggondosabban amely mélyen be van ágyazva 
kiokoskodják, s a műszerész a homokos talajba, vagy rá 
nagyítóval és csiptetővel a van falazva a szűz sziklata- 
leggondosabban rakja fel a lajra olymódon, hogy a meg- 
hajszálnál vékonyabb fonalat rázkódtatások nem érik. Azok 
a kiszemelt helyre. A  lenesé- az órák, finom kronométerek, 
két a legnagyobb gonddal, a amelyek az elérhető legna- 
legtökéletesebb eljárással esi- gyobb pontossággal mutatják a 
szólják s a lehető legnagyobb csillagidőt, mélyen a pincében, 
gonddal dolgozzák ki a ten- pillérekre helyezett Üvegszek

rényekben állanak, amelyek
ből kiszivattyúzzák a levegőt. 
A  padlózat rezdüléseinek nem 
szabad az órákra kihatni. így  
gondoskodnak arról, hogy 
egyenletes légnyomáson és 
állandóan egyenletes hőmér
sékleten egyenletes legyen a 
járásuk.

A  csillagász tehát ott áll az 
új műszer, pl. a távcső előtt. 
Vájjon mit vár a műszertől, 
mit tételez fel róla, miután 
olyan nagy gonddal épített 
hajlékot a számára? Ismerve 
a készítő művész szaktudását, 
a szállító cég megbízhatósá
gát, már eleve megbízik a mű
szerekben? Korántsem ! Ha

A cslllngAszuti óra, amely a mű
szertől megkívánt lehető legna
gyobb pontossággal mutatja a 

csillagidőt

a távcsőnek a forgási tengelyre 
függőlegesen kell állania, fel
tételezi, hogy ferdén áll. Mert 
a forgási tengelynek, amelyen 
a távcső nyugszik, jobbra és 
balra egyenlő vastagnak kell 
lennie, feltételezi, hogy ez 
nem így van. A z ő szemében 
az ezüstkör fokfelosztása sem 
pontos, a mikrométer csavar
jának csavarmenete nem egyen
letes a csavar különböző pont
jain. Mindaz, aminek függő
legesen kellene állani, az ő 
szemében ferdén áll és for
dítva. Röviden, a csillagász
nak műszerével szemben a 
legnagyobb mértékben pesz- 
szimistának kell lennie, bár
milyen vakító fényességgel, 
imponáló technikai tökéle
tességgel került ki a művész 
keze alól. Kételkednie kell 
mindenben, meg kell fontol
nia, mi minden lehet hibás 
és így a megfigyelések hiba
forrása, mi minden nem olyan, 
amilyennek lennie kellene. 
Azután ráirányítja műszerét 
a csillagos égboltozatra s hó
napokig tartó aprólékos, gon
dos, fáradságos munkával ha
tározza meg műszerének kis 
eltéréseit attól a technikai esz
ményképtől, amelyet a töké
letes műszertől elvár, amelyet 
azonban a világ egyetlen op
tikusa, egyetlen műszerésze 
sem tud megvalósítani. Meg
határozza azt a mértéket, hogy 
megfigyeléseit az eszményitől 
való parányi eltérések meny
nyire fogják meghamisítani. 
Ha ezeket mind megismerte, 
számba is veheti őket, bekal
kulálhatja számításaiba s ak
kor, de csakis akkor jut azok
hoz az eredményekhez, ame
lyeket a hibamentes, de em
beri kézzel elő nem állítható 
ideális műszer minden to
vábbi nélkül önmagától adna.

Csak ezután kezdődhetik 
a tulajdonképpeni megfigyelő 
munka. Ehhez azonban még 
egyszer ellenőrizni kell a mű
szer felállítását. A  meridián- 
műszer tengelyének pl. pon
tosan vízszintesen kelet-nyugat 
irányban kell elhelyezkedni, az 
optikai tengelynek erre füg
gőlegesen észak-dél síkjában 
kell lenni, a pillérnek függő-
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legesen kell állania. Ám  új
ból fölmerül benne a kétely: 
Igen, igen, lehet, hogy ez 
valóban így is van, de itt 
vannak a műszerben fölme
rülhető hibaforrások, a belső 
feszültségek, a hőmérséklet
változás, légnyomásváltozás 
hatásai, mind megannyi hiba
forrás, ami minden munka 
eredményét tönkreteszi. Mi 
tehát a teendő? A  megfigyelés 
egész tartama alatt a legfino
mabb érzékenységű vízszin
tezővel kell a forgási tengely 
hajlását ellenőrizni, újból és 
újból meg kell határozni azt 
a mennyiséget, amivel a for
gási tengely a kelet-nyugati 
iránytól elhajolt, újból és új
ból meg kell vizsgálni, meny
nyiben változott az optikai 
tengely helyzete, mennyiben 
változott a pilléré, amelyen 
a műszer nyugszik.

És ezek az ellenőrzések a 
legérdekesebb eredményekre 
vezethetnek.

Meg tudjuk mérni és ki 
tudjuk mutatni, hogy a hegy 
a tél folyamán —  hogy úgy 
mondjuk —  mennyire billen 
át délre. M iért? A  hegy északi 
oldalán a víz mélyebben fagy 
a talajba, mint a délin, amelyre 
a Nap olvasztó ereje hat. 
Minthogy a víz fagyás közben 
kiterjeszkedik, az északi oldal 
jobban terjeszkedik ki, mint 
a déli. Tehát a hegynek, a 
műszert tartó pillérnek délre 
kell hajolnia. Ezekkel az ellen
őrzésekkel kétségtelenül be
bizonyult, hogy a Nap fel
kelése után a hegy, a pillér 
keleti és délkeleti oldalát job
ban melegíti fel, hogy tehát 
ez az oldal kiterjed, hogy a 
déli órák táján a Nap fölme
legítő munkája következtében 
a tulajdonképpeni déli oldal 
duzzad meg, a délutáni órák
ban pedig ez a duzzadás a 
nyugati oldalra vándorol. A  
déli oldal felduzzadásának ez 
a naponkénti keletről nyugatra 
vándorlása okozza a távcső 
forgástengelyének kelet-nyu
gati irányban való ingaszerű 
lengését.

A  csillagásznak tehát végig 
kell tanulmányoznia mind
azon okokat, amelyek meg

figyeléseit eltorzíthatják. M eg
állapítja a hibát, felderíti nagy
ság és irány szerint annak 
okát, azután a megfigyelést 
megszabadítja ezektől a hiba
forrásoktól. Ezek a ,,mellék
munkálatok* * több időt ra
bolnak el, mint amennyi idő 
kell a tulajdonképpeni meg
figyeléshez. Ezzel szemben a 
csillagász olyan eredmények
hez jut, aminőket csak kevés 
méréssel foglalkozó tudomá
nyos működési terület tud 
felmutatni. Viszont ez a pon
tosság a megfigyelésekben és 
számításokban feltétlenül szük
séges, mert a csillagász olyan 
jelenségeket figyel meg, ame
lyek óriási távolságokban ját
szódnak le és hatalmas idő
közöket fognak át. A  legki
sebb pontatlanság is nagy 
mértékben hamisítja meg te
hát a valóságot.

Ezeknek előrebocsátása után 
áttérhetünk magukra a meg
figyelésekre, az asztronómiai 
munkának a számítás mellett 
másik alapjára. Kiragadunk 
néhány példát. A  Földön 
élünk, Földanyánk legalább 
annyi érdeklődést elvárhat tő
lünk, hogy nagysági adatait 
ismerjük. Ezért példánkat a 
Földre való vonatkozásban vá
lasztjuk meg.

Hallottunk róla, hogy a 
Föld két sarkán belapult gömb. 
Ha tehát képzeletünkben ezt 
a gömböt a két sarkon átfek
tetett síkkal elmetsszük, a met
szési görbe nem lesz teljes

kör, hanem két szembenfekvő 
sarkán belapult kör, amely 
azonban a körtől kevéssé tér 
el. Az ilyen idomot ellipszis
nek nevezzük. A z ellipszis 
hosszanti tengelye hosszabb, 
mint a kereszttengely és most 
már az a kérdés merül fel, 
milyen nagy a különbség a 
Föld hosszabb, egyenlítői és 
rövidebb, sarki tengelye kö
zött, vagy a matematika nyel
vén kifejezve : mekkora a Föld 
lapultsága?

Ezt közvetlenül meg lehet 
állapítani az erre a célra végre
hajtott fokmérésből s Bessel 
1841-ben, Clarké 1880-ban 
ezen az alapon határozta meg 
a lapultságot. Laplace más 
úton járt, ő 1846-ban a hold
pálya zavaraiból számította ki. 
Mert ha a Föld tökéletes gömb 
lenne, a Hold is másképpen 
keringene körülötte, mint 
ahogy kering. A  Föld alakja 
tehát visszatükröződik a hold
pályán és Laplace ez alapon 
végezte számításait. Egészen 
más úton járt el Helmert, 
ő  1901-ben ingamegfigyelé
sekből állapította meg a Föld 
lapultságának mértékét. En
nek az eljárásnak alapja is.igen 
egyszerű. Ha a Föld lapult, 
a sarkon közelebb vagyunk 
a Föld központjához, mint az 
egyenlítőn. Minthogy a nehéz
ségi erőt a Föld központjában
képzelhetjük összpontosulva
s így hatása annál kisebb, mi
nél távolabb van tőle az a test, 
amelyre hat, a sarkon vagy
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annak közvetlen közelében 
sokkal nagyobb ménékben 
kell hatnia a testre, mint az 
egyenlítőn. Az egyenlítőn fel
függesztett ingára tehát a ne
hézségi erő kisebb mértékben 
hat, mint a sarkon és így las
sabban is kell lengenie. A  len
gési idő különbségeiből meg 
lehet állapítani az egyes meg
figyelő helyek távolságát a 
Föld központjától és ezzel a 
Föld alakját meg lehet hatá
rozni, a lapultságot ki lehet 
számítani.

Bessel ty2 99 ’2 —  Laplace 
V306, Clarké 7 293*5> végül 
Helmert 7 298*3 eredményhez 
jutott. (Egy-egy szám azt fe
jezi ki, hogy a lapultság a Föld 
sugarának hányad részével rö
vidíti meg a sarki sugarat.)

Mit jelent ez a négy külön
böző adat a pontosság szem
pontjából ? A  legkisebb lapult
ságot Laplace, a legnagyobbat 
Clarké számításában találjuk. 
Fogadjuk el Bessellel, hogy 
n Föld egyenlítői sugara 
6377*40 km, eszerint tehát 
Laplace számítása a sarki su
gárra 6356*544 km-t, Clarké 
számítása pedig 6,355.662 
km-t ad. A  sarki sugár két 
legtávolabbi értéke közti kü

lönbség 0*882 km-t, vagyis 
882 métert tesz ki. A  mért 
nagyság o*oi4%-át jelenti. 
Ha földi viszonylatban pl. egy 
hat méter hosszú szoba fel
mérésében ezt a pontosságot 
akarom elérni és erre a célra 
egy 10 cm hosszú milliméteres 
mértékem van, ha négyszer 
mérem fel a szobát, a két 
szélső érték között 0*8 mm 
különbségnek szabad mutat
koznia, ha a pontosság azon 
fokát akarom elérni, amely a 
csillagászati mérésben mutat
kozott. A  szoba hosszát pedig 
úgy tudjuk fölmérni, hogy 
mértékegységünket ráfektet
hetjük a megmérendő távol
ságra, a csillagásznak pedig 
a közvetlen mérési mód soha
sem áll rendelkezésre.

Még fontosabb tudnunk, 
hogy hol vagyunk, vagyis is
mernünk kell a Földgömbön 
való pontos helyzetünket. Ezt 
két adat határozza m eg: 
a földrajzi szélesség és a 
földrajzi hosszúság. Ma már a 
földrajzi szélesség meghatáro
zásában a csillagászok olyan 
pontosságot érnek el, hogy a 
bizonytalanság legfeljebb 0*006 
ívmásodperc. M it jelent ez 
a bizonytalanság a pontosság

szempontjából? 18*5 centi
métert ! Ha egy 1 méter át
mérőjű földgömbünk van, a 
bizonytalanság mindössze egy- 
tized millimétert tesz ki. A  
földrajzi hosszúság megálla
pításában a bizonytalanság már 
nagyobb : 2*5— 2*7 méter kö
zött mozog. A  18. századig 
végzett hosszúság-meghatá
rozásokban a bizonytalanság 
néha 5 km-t is kitett.

A  csillagászati mérések pon
tossága az égitestek mérhe
tetlennek látszó távolságának 
megmérésében is megbízható, 
így pl. a Napnak a Földtől 
való távolságát a csillagászati 
mérések 149*5 millió km-ben 
állapították meg. Földi vi
szonylatban azt jelenti ez, 
hogy ha egy 117 3  m hosszú 
útszakaszt 10 cm-es mérték
kel kellene felmérnünk, a bi
zonytalanságnak nem szabad
na meghaladnia az egy métert.

Amikor egy-egy csillagá
szati számadatot hallunk, gon
doljunk tisztelettel arra a 
gondos, fáradságos megfigye
lési és számítási munkára, 
amelyet a csillagász gyakran 
hosszú éveken át végez, hogy 
feltárja előttünk a végtelen
ség kapuit. Dr. Vécscy Zoltán

(Folytatás a 971. oldalról)
szítő erővel könnyen vághatja a talajgyalu 
a kemény szikes talajt még kisebb fagyok, 
vagy akár a szikes talaj átázása esetében is. 
Ezzel a korszerű gépi egységgel 1 kát. hold 
szikes talaj megjavítása*—  beleszámítva a 
gépek amortizációját és az összes adminisz
trációs költségeket, 600.—  Ft-ra rúg. Ezzel 
szemben eddig az állami kotrógépekkel a 
javítási költség 1.100.—  Ft-ot tesz ki, 
a vállalati gépek javítási költségei pedig, 
figyelemmel az adóra és a nagyobb szociális 
terhekre, ennek megfelelően magasabb.

A  kézierejű talajjavításokra a birtokosok, 
amennyiben árokrendszerrel maguk eszköz
ük a talajjavítást, kát. holdanként 1.200.—  
Ft kölcsönt kapnak a ténylegesen elvégzett 
munka arányában. Amennyiben pedig, ha 
földmunkásokkal végeztetik el a sziktalaj- 
javítási munkálatokat, a kát. holdankénti 
fizetés 1.600 Ft, ugyancsak árokrendszerű 
kitermelés esetében. Ha bányából kell 
kitermelni a sárga altalajt és onnan fogatos 
járművel továbbszállítani, ez esetben a kát. 
holdankénti javításra 1.000. Ft van engedé
lyezve.

A  legkorszerűbb talajjavító gépek munkája 
összevetve a kézierejű és kotrógépi munkák 
költségeivel, igen lényeges olcsóbbodást 
jelent. Ezért törekednünk kell arra, hogy 
a munka meggyorsabbítása és olcsóbbá 
tétele érdekében ily korszerű talajjavító
gépeket szerezhessünk még be. Ebben az 
esetben a talajjavítási költségek, amelyekből 
eddig az állam is hozzájárulást vállalt, 
teljes egészében a birtokosok részéről térít
tetnék meg. Ugyanis a birtokosok kát. 
holdanként 12  q búza mindenkori hivatalos 
árát fizetik 12  éves egyenlő részletekben. 
A  mintegy % millió kát. hold mésztelen 
szikes területnek a megjavítása, tekintettel 
arra, hogy mintegy átlag 5 q búzaértéknek 
megfelelő többlettermés érhető el, a Tiszán
túl mezőgazdasági eredményeinek lényeges 
megváltozásához vezetne. Ezek a területek 
ugyanis az eddigi külterjes gazdálkodás he
lyett belterjes gazdasági üzemekké válnának, 
aminek kihatása lenne Tiszántúl népének 
anyagi, egészségügyi és kulturális fellen
dülésére, rajtuk keresztül pedig egész demo
kráciánk megerősödésére. Ébényi Gyula
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A család ünnepét, a karácsonyt, a csillogó 
karácsonyfa teszi bensőségesebbé. Nálunk 
elmaradhatatlan dísze a bevagdalt szélű 
színes selyempapirosba csomagolt és ezüs
tös vagy színezett fémlemezkébe, régebben 
ón, ma alumínium lemezkébe takart szalón- 
cukor. Ize és zamata mindig a karácsonyt 
juttatja eszünkbe. De akkor különösképpen 
ízlik, ha magunk készítettük.

A  cukrászok szerint a jó szalóncukor 
készítése művészet. Mi tagadás, bizony 
nem könnyű dolog. Legalább is az első 
próbák nem mindig sikerülnek. De. azért 
meg lehet tanulni.

Előállltásmódja mondhatnánk négy részre 
különül. Az első művelet a szirup léte
sítése. A  második ebből a szirupból a szalon
cukor alapanyagának, szaknyelven: a „fon- 
dant**-nak az elkészítése. A  harmadik az 
ízesítés. Ekkor kapja meg a cukoranyag 
a kívánt ízt, illatot, egyszóval zamatot és 
a színt. A  negyedik a formázás vagy ala
kítás. Végeredményben ez a munkaszakasz 
dönti el azt, hogy a fondantból szalóncukor, 
vagy karácsonyfadísz születik-e?

A  szirup előállítására mintegy fél kiló- 
grammnyi kristály- vagy kockacukrot hasz
nálunk. Ezt az anyagmennyiséget zomán
cozott vagy alumínium lábasba tesszük. 
Ennek az edénynek okvetlenül zsírmen
tesnek kell lennie. A  cukorra most annyi 
vizet öntünk, amennyi éppen ellepi. Ehhez 
körülbelül másfél deciliter vízre van szükség. 
A sűrű péppé alakult tömeget ezután

lassan melegíteni kezdjük. A  hőhatásra 
a cukor lassan feloldódik, amit gyakori 
keveréssel gyorsíthatunk. Amint az oldódás 
befejeződött, a folyadék hamarosan forrni 
kezd. Most is többször megkeverjük. Eköz
ben azt tapasztaljuk, hogy a lé felszínén 
és az edény szélén kevés szennyeződés 
gyűlik össze. Ezt el kell távolítani. Erre, 
jól bevált módon, előzetesen hideg vízbe 
mártott, ú. n. „összemosó** ecsetet hasz
nálunk. Ezzel a folyadék felszínét végig- 
símítjuk, majd az edény falát is gondosan 
körülmossuk. A z esetleg képződő habot 
pedig, akárcsak a húslevesről, lyukas merítő
kanállal szedjük le. Ezt a műveletet, addig is
mételjük, amíg az oldat teljesen megtisztult.

Ezután a folyadékot —  az edényt fedő
jével letakarva, —  amint szaknyclven mond
ják : a „szálasodás** kezdetéig forraljuk. 
Ennek az állapotnak egyik jele, hogy a 
forrásban lévő folyadék már csak apró 
buborékokat vet. Közben természetesen 
meg-megk everjük. Hogy a főzés elegendő 
volt-e, azt szálpróbával állapítjuk meg.

A  forralás feladata a vízfelesleg eltávolí
tása, elpárologtatása. A  szálpróba célja 
pedig annak a pillanatnak a megragadása, 
amikor ez bekövetkezik. Kivitelének több
féle módja van.

Az egyik lehetőség, hogy jobbkezünk 
előbb hideg vízzel kissé megnedvesített 
hüvelyk és mutató ujjával gyorsan a forrás
ban lévő folyadék felületére nyúlunk, de 
szinte csak érnitjük azt ! Ekként abból 
egy keveset kiveszünk. Kellő besűrüsödés 
esetén az így kapott csepp ujjaink hirtelen 
széttárásakor szálat ereszt, vagy húz. Aki
nek nincs kellő gyakorlata, ennél a próbá-
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Faragóit nál bizony megéget-
íiyoiuöszöiő rúd heti magát. De ez

ellen is van orvos
ság. Nem kell egye
bet tenni, mint va
lamely vékony drót
darab, pl. virágdrót 
végére egy kis kari
kát hajlítani, mely
nek átmérője mint- 
e g y  mogyorónyi, 
azaz körülbelül egy 
centiméter legyen. 
Ezt a kis eszközt 
azután a folyadékba 
mártjuk, abban kissé 
ide-oda ló b á lju k ,  
majd hirtelen ki
emeljük. A  karikán 
most vékony szirup- 
hártyát látunk. Ezt 
szájunk elé emeljük 

és erősen ráfúvunk. Ha ilyenkor a karikából 
hosszan kitüremkedő, vagy többszörös hó
lyag képződik, a forralást befejezhetjük.

Legalaposabb a harmadik módszer, a 
fondant-készítő próba. Ekkor, amint a 
művelet neve is mutatja, próbaként mind
járt egy kevés fondantot készítünk. Ez a 
következőképpen történik : A  szirupból egy 
evőkanálnyit kiveszünk és —  a kanalat 
a balkézben tartva, —  annak tartalmát 
mintegy fél méter magasból vékony sugár
ban, a szaloncukor előállításához már jóelőre 
odakészített márványlapra, üveglemezre, 
vagy síma falapra folyatjuk. A z ezeken méz 
módjára összetekerődző sűrű, forró folya
dékot ezenközben jobbkézbe fogott főző
kanállal erőteljesen kevergetjük. Ha az 
ekként kezelt tömeg hamarosan hófehérré 
válik, a besűrítés végére értünk.

A  kész szirupot most fondanttá kell 
alakítani. Ehhez mindenekelőtt lehűtjük. 
Hűtésre zománcozott lábas vagy tepsi szol
gál, amelyet hideg vízzel belül kissé meg
nedvesítettünk. Ebbe a készre forralt folya
dékot betöltjük, majd felületét finom víz- 
permettel beszórjuk : „bespricceljük“ , mint 
ahogy a fehérneműt is szokás. Ezután 
megvárjuk, amíg a tömeg teljesen kihűlt. 
A szirupot márvány- vagy üveglapra is 
kiönthetjük. Ezeket előbb természetesen kis
sé szintén meg kell nedvesíteni, majd a raj
tuk szétterülő cukrot meg kell permetezni.

A  kihűlő tömeg dermedni és kristályo
sodni kezd. Ha magára hagyjuk, üveg- 
szerű, a kandisz cukorhoz hasonló anyaggá 
merevedik. Hogy ez ne következzék be, 
jól megkeverjük. A  megzavart kristályosodás 
apró, fínomszemű kristálykákból álló tömeg
hez, a fondanthoz vezet. A  kevergetést erős 
fakanállal kell végezni és addig folytatjuk, 
amíg a tömeg teljesen kifehéredik és meg-

keményszik. A  kész fondantot további 
feldolgozásig valamilyen edényben félre
tesszük. Ebben mindenekelőtt lepréseljük 
és megnedvesített, majd jól kisajtolt vászon
darabbal, vagy nedves, de nem csuromvíz 
papírlappal betakarjuk.

Ha nem csak szalóneukrot, hanem kézzel 
gyúrt alakdarabokat is akarunk készíteni, a 
fondantot a következőképpen kell előállítani 
Amit a fondant-készítő próbánál a szirup 
egyik részletével tettünk, azt most annak 
egész tömegével elvégezzük. Vagyis a szirup 
egész mennyiségét kanalanként, vékony 
sugárban, márvány- Üveg- vagy falapra 
csurgatjuk és közben alaposan megke
verjük. Amint ez megtörtént, a masszát 
nagy, pl. kenyérvágó késsel kisimítjuk. 
A z így kapott készítmény jól gyúrható, 
tehát alakításra alkalmas. Feldolgozásáig 
ezt is nedves réteggel borítjuk be.

Alapanyagunkat, a fondantot, aszerint, 
hogy hányféle szaloncukrot kívánunk ké
szíteni, több részre osztjuk. Azután, eseten- 

’ ként, egy-egy részletet kiveszünk, zomán
cozott, vagy alumínium edénybe tesszük 
és a tűzhelyen folytonos kevergetés közben 
megömlesztjük.

A z elfolyósított alapanyagot rummal 
vagy valamilyen likőrrel keverhetjük el. 
Ezek helyett persze a rumaróma, vagy a 
likőr „esszenc" is megfelel. Kávéízű termé
ket akként kaphatunk, hogy finomra őrölt 
pörköltkávét sűrű selyemszövedéken át
szitálunk és az áthullott finom port keverjük 
be. Avagy erős feketekávét főzünk és ezt 
alaposan besűrítjük. A  fondanthoz ezt a 
sűrítményt adjuk. Ugyanis a lével csínján 
kell bánni, mert ha az alapanyag nagyon 
felhígult, már nem keményedik meg. Kakaóiz 
létesítésére az alábbi módon járunk e l : 
A  fondant kis részletéhez kakaóport adunk 
és ezt külön, szinte forrásig hevítjük és 
jól összekeverjük. A z ömledékbe ezt a külön 
keveréket dolgozzuk bele. Narancs- vagy 
citromízű keveréket a következő eljárással 
kapunk: Egy narancs vagy citrom héját 
jó erősen néhány szem kockacukor felületé
hez dörzsöljük. Ilyenkor annak sejtjei fel
hasadnak és az illóolajban dús lé a cukorba 
szívódik. Ezzel a cukordarab felszíne ter
mészetesen pépessé, könnyen lekaparhatóvá 
válik. A  fondantba ezt a pépes anyagot 
kaparjuk be, majd ott jól elkeverjük.

Igazi narancs- vagy citromízt csak akkor 
kapunk, ha a fondantba e gyümölcsök levé
ből is facsarunk.

Bármelyik módon készült szaloncukorba 
apróra vágott, lehéjazott diót, mogyorót, 
mandulát vagy esetleg finomra szeletelt 
cukrozott narancshéjat, vagy más cukrozott 
gyümölcsöt is bekeverhetünk.

(F o líjlu lá su  a  984. o ldalon)

Olvadt cukor

Az öntéshez előkészí
tett adagoló tölcsér 

(Metszet)
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AZ ELEVEN 
MIKROFON

A fül nem csupán a hallás 
végkészülékét, hanem az egyen
súlyérző rendszer felfogó ké
szülékét is tartalmazza. Mind
két végkészülék a nyolcadik 
agyidegtől nyeri idegelemeit. 
A fül berendezése anatómiai 
szempontból három részre 
osztható. Ezek közül a fül
kagylót és a külső halló
járatot nevezzük a külső fül
nek. A  dobüreg és annak 
a csecsnyúlványba terjedő lég
tartalmú melléküregrendszere 
alkotja a középfület. A  halló
járatot a dobüregtől a dob
hártya választja el. A  dob
üreg tartalmazza a kalapácsból, 
üllőből és kengyelből álló hal
lás csontláncolatot. A  dob
üreget az Euchstach-féle fül
kürt köti össze az orrgarat- 
üreggel. A  belső fül a csontos 
tokba elhelyezett labirintus
ból áll, amelynek ismét két 
részét különböztetjük meg, 
éspedig a csigát és a félkörös 
ív járatokat. A  hallás végké
szülékét a csiga tartalmazza. 
Azt, hogy az egyensúlyérzés 
végkészüléke a félkörös Ív
járatokban foglal helyet, már 
több mint 50 esztendő előtt 
a budapesti egyetem kórtan 
professzora, Hőgyes Endre írta 
le, azonban a közlési ne
hézségek miatt ez nem került 
át kellően a köztudatba és 
így Bárány Róbert szintén 
magyar származású upsalai 
egyetemi tanár errevonatkozó 
közleményei hívják fel a figyel
met a labirint működésének 
szerepére.

Ha egy hanginger elér a 
fülhöz, akkor a hanghullámok 
a hallójáraton keresztül a dob
hártyát rezegtetik meg, mely 
rezgést átveszi a dobhártya 
lemezeibe szőtt kalapácsnyél 
és ez áttevődik a hallás csont 
láncocskára. A  kengyel talpa 
a labirint csontos falán látható

Dobhártya

A kalapács a dobhártyával, a kengyel a belső füllel van ősszefüg* 
lésben. A kengyel talpa ugyanis a dobüreg és a belső fül kozott 
vő ovális al tkú nyílás hártyájába illeszkedik. Ezáltal a hang- 

Imllámok rezgése a belső fülbe is átterjedhet.

tojásdad alakú ablakba ízesül, már a szemmozgató-idegmag- 
A  kengyel felől érkező hang- vakkal is megtörtént. Ez utóbbi 
hullámok rezgését átveszi a működés következménye a 
csigában —  a hártyás labirint szemtekerezgés. A z agyi köz- 
többi részéhez hasonlóan —  pont a visszatérő reflexpályán 
lévő folyadék, amely azután közli utasításait az izomzattal. 
ezen hanghullámokat a csigá- Az egyensúlyérző rendszer 
bán lévő Corti-féle szervhez vizsgálata elsősorban hőmger 
közvetíti. A  Corti-féle szerv bevitelével (a hallójáratnak hi- 
tartalmazza a hallás végké- deg, illetőleg meleg vízzel 
szülékét. E  folyamatot lég- történő kifecskendezése révén) 
vezetéses hallásnak nevezzük, továbbá forgatás útján, vagy 
mert ezen kívül még a kopo- elektromos árammal való ínger- 
nyacsontboltozat által közve- léssel történik, 
tített csontvezetéses hallásról A  röviden összefoglalt élet- 
is beszélhetünk. tani alapismeretekből követ-

A  Corti-féle szervben elhe- kezik, hogy a hallászavarnak 
lyezett idegelemek a meg- kettős oka lehet. Jelesebben 
felelő idegpályán a hallóideg romolhat valakinek hallóképes- 
közvetítésével juttatják el a sége, ha a légvezetéses hallás
felvett hangbenyomásokat az nak útjában valamely akadály, 
agyban elhelyezett hallásköz- mint pl. a különben jelentek- 
ponthoz. A  Corti szerv ideg- télén fülzsírdugasz kerül, ílle- 
elemeinek működésére vonat- tőleg a külső és középfül 
kozólag Fritz Kahn szellemes valamely olyan kóros folya- 
hasonlatát idézhetjük, amely mata áll fenn, amely a hang- 
a Corti szervet a különböző ingerek továbbvezetését nehe- 
magasságú húrokkal ellátott zití meg. Ezzel szemben be- 
zongorával állítja párhuzamba, következhet a hallásromlás úgy, 

A z egyensúlyérző rendszer hogy a felfogó készülék ideg
élettani és kórtani működése elemei szenvednek valamely 
oly bonyolult, hogy ezekről ok —  mint pl. valamely fertőző 
csupán a legszükségesebbeket betegség baktériumtermelte 
kívánjuk ismertetni. A  félkörös mérgei, vagy akár más korok 
ív járatok ingerülete a megfc- —  következtében károsodást, 
lelő idegen keresztül a kisagy Előfordulhat azonban azon 
és veresmag érintésével jut eset is, amikor a légvezetés 
el az agyi központokhoz, mi- jelentékenyen romlik és a csont- 
után az inger közlése előzőleg vezetés még aránylag kevésbbé



szenved károsodást. Ezek a 
nagyothallók azok, akik tele
fonon még elég jól tudnak 

•érintkezni, mert a telefon- 
kagyló a csonttal is érintkezik 
és így a légvezetés mellett 
a csontvezetési képességüket 
ki tudják használni. A  labirint 
ereinek vérellátási zavara szin
tén okozhatnak szédüléssel 
kapcsolatos átmeneti hallás
zavarokat.

Három olyan kérdést talál
hatunk, amelyek nagy vonal
ban történő érintése közér
deket szolgálhat. Elsősorban 
is azt kell kihangsúlyoznunk, 
—  hogy az olyan sokszor 
hallott — „Fültisztulás" nem 
létezik, hanem a hallójáratból 
kikerülő geny éppenséggel 
valamely kóros hallószervi fo
lyamat tünete. Aki fülfolyás
ban szenved, az beteg. Tehát 
feltétlenül forduljon szakszerű 
tanácsért orvosához, mert a 
fül gyulladásainak bizonyos 
csoportja az életet fenyegető 
szövődmények keletkezéséhez 
vezethet, melyeket azonban 
a megfelelő gyógykezeléssel 
elhárítani képesek lehetünk.

Meg kell még továbbá emlé
keznünk az otosclcrosis kór
képéről. Ezen öröklődő és ret
tegett betegséggel szemben ma 
már lényegesen kevésbbé ál

lunk tehetetlenül, mint néhány 
év előtt és számos olyan 
gyógyító tényező, így hallás
javító műtét ismert előttünk, 
melyekkel nem csupán a meg
maradt hallás konzerválását, 
hanem annak fejlavítását és a 
kínzó fülzúgás megszüntetését 
az esetek jelentős számában 
biztosítani képesek vagyunk.

Végzetül még szótanunk kell 
a foglalkozási hallászavarokról. 
Laikusok előtt is régóta ismén, 
hogy bizonyos foglalkozási 
ágak, mint pl. a kazánkovácsok, 
a hallóképcsség romlására ve
zetnek. Éppen ezért nagy- 
jelentőségű, hogy azon üze
meknél, ahol ezen károsodás 
veszélye fennáll, az egészség- 
védelem terén tett intézkedé
sek során a hozzáértő szak- 
vélemény is meghallgatásra ta
láljon és így a szükséges 
védőberendezések alkalmazá
sával a hallást károsító ténye
zőknek kiküszöbölését érhes
sük el.

Még ezen összefoglaló köz
lemény sem lenne teljes, ha 
legalább néhány szóban nem 
érintenénk a hallásjavító készü
lékeket. Elmondottak ismere
tében természetesnek tűnik fel 
az olvasó előtt, hogy a hallás 
javítása két úton, éspedig a 
lég-, vagy csontvezetés fel

erősítésével történhet meg 
Viszont ebből következik, hogy 
hallásjavító készüléket csupán 
a hallásromlás jellegének ponto
sabb kivizsgálása után vásárol
hatunk, mint ahogy a szem
üveget sem használhatnánk a 
fénytörés tüzetesebb optikai 
kivizsgálása nélkül.

A  hallásjavító készülékek lé
nyege kicsiny mikrofon, amely
nél a hanghullámokat a hallás 
szervéhez juttató illeszték a 
légvezetéses hallászavaroknál a 
hallójáratba vezetett, a csont- 
vezetéses bántalmaknál pedig 
a fül mögötti csecsnyúlvány- 
csontra illesztett toldalék bizto
sítja. Mindkét készüléknél az 
energiaforrást zsebbe helyez
hető szárazelem biztosítja.

Űjabban olyan amerikai 
készülékek ismertek, amelyek 
igen kicsiny és finom szerke
zetűek és a hallójáratban fog
lalnak helyet, míg a mikrofon 
fülbevalóra emlékeztet és így 
a nőbetegek anélkül viselhetik, 
hogy használata fogyatékos
ságukra felhívná a figyelmet.

Hallászavarban szenvedő 
embernek ma már nincsen 
oka az elkeseredéshez, mert 
betegségének, illetve panaszai
nak orvoslásához jól bevált 
gyógyító tényezők állhatnak 
rendelkezésére. Méret dr.

(Folytatás a 982. oldalról)
Ha valóban szaloncukrot készítünk, a 

legegyszerűbb a következőképpen eljárni: 
A  már előkészített márvány-, üveg- vagy 
falapon négy darab vékony falemezzel a 
szaloncukor vastagságának megfelelő ma
gasságú négyzetet alakítunk. Ebbe a meg
olvadt ízesített fondantot egyszerűen be
öntjük. Megvárjuk, amíg megszilárdul és 
ekkor hideg vízzel megnedvcsített késsel 
feldaraboljuk. A  kapott kis tömböket csak 
másnap csomagoljuk be. De a darabo
lásnak még azon langyosan kell meg
történnie.

Ha díszes, tehát különleges alakú szalón- 
cukrot kívánunk, az ízesített fondantot önte
nünk kell. A  közismert, nagyjából fél 
tojáshoz hasonló alak pl. a következőképpen 
készül. Ezt az alakot viaszból, paraffinból, 
gipszből megmintázzuk. Egyszerre annyi 
mintát készítünk, amennyi az öntŐ- 
doboz szélt ében jól elfér. Most egy 
vékony falemezre tapasztjuk őket, persze 
olyan távolságban, hogy az öntődobozba 
beférjenek. Az öntődoboz céljára valamilyen 
lapos dobozt kerítünk. Ezt azután teletöltjük

jól kiszárított rizsliszttel. A  liszt száraz 
mivolta fontos követelmény, mert a nedves 
rizsliszthez a cukoranyag hozzátapad. A  
liszt felületét jól lesimítjuk, majd a négy 
mintát persze a hordozóléc segítségével 
annyiszor nyomjuk bele, ahányszor csak 
lehet. Ezzel az öntőforma 20— 24 szalón- 
cukor részére elkészült. Most már csak 
az öntés van hátra. Ezt zománcozott, füles 
bádogtölcsérrel végezzük. Fenyőfa pálci
kából mindenekelőtt egy „dugót" faragunk, 
amellyel a tölcsér belső nyílása zárható 
vagy nyitható. Ezután a tölcsérbe kevés 
olvadt ízes fondantot töltünk és ezt, a dugó 
kiemelésével, szétosztogatjuk az öntőforma 
mélyedései között.

A  csurgatással készített fondantból, miként 
említettük, alakdarabokat mintázhatunk. Ezt 
az alapanyagot azonban nem ömlesztjükmeg, 
hanem sűrű pépek begyúrásával ízesítjük 
és színezzük. Persze, annyiféle változatot 
készítünk, amennyi éppen kell. Ezekből 
azután, szabad kézzel, gombát, dominót, 
perecet és számtalan más apróságot mintáz
hatunk.

d r. BaskaiErnő> egyet. ny. rk. tanár
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A  „létért való küzdelem “  fogalma az 
utolsó száz év alatt közmondásossá váll 

Kevés tudományos kérdésről írtak, beszél
tek, Vitatkoztak annyit, mint erről. Ritkán 
keverték össze olyan áttetsző célzatossággal 
az állatvilágból vett megfigyeléseket és az 
emberi társadalomban érvényre jutó törvé
nyeket.

Világos, hogy az állat a helyét megállni, 
ellenségei között életét megvédeni csak 
úgy tudja, ha megfelelő fegyverei vannak.

Passzív védőfegyverek
Számos állat már eleve védve van legtöbb 

ellenség támadása ellen azáltal, hogy testét 
tüskék, szúrós nyúlványok borítják. A  kis 
sün, ha összegömbölyödik és a hátát borító 
tüsketakarót magára húzza, olyan, mint 
egy minden oldalról tüskékkel körülvett 
labda. Megtámadni nemigen lehet. Hasonló 
tüskepáncél védi a többé-kevésbbé gömb
alakú tengeri sünöket. A  Dél- és Nyugat- 
Ausztráliában élő molochnak, vagy tövises 
ördögnek nevezett gyíkfaj testét a felső 
oldalán végig, összevissza álló, rózsatövis- 
alakú, nagy, hegyes tüskék fedik. A  jókora 
nagyságú sünhalat körülbelül öt centiméter 
hosszúságú erős tüskék vértezik, melyek, 
ha az állat fölfújja magát, minden irányban 
szertemerednek és hordozójukat megtámad- 
hatatlanná teszik.

A tengeri állatok egy nagy csoportja, 
a tüskésbőrűek, melyek sorába tartoznak 
a már említett tengeri sünök is s rajtuk 
kívül a tengeri csillagok, tengeri uborkák, 
kígyókarú tengeri csillagok és tengeri lili
omok, annak révén vannak nagy mértékben 
védve, hogy a bőrükbe kis mésztestecskék 
mészlapocskák vannak ágyazva, amitől tes
tük érdes, kemény, ehetetlen.

A  mészpáncél ellenfegyvere

Sokáig úgy gondolták a- tudósok, hogy 
ezeket az állatokat nem is eszi semmiféle

Az ausztrállal *t<n Isos örUiiir* jóimul viseli a nevét

A sűnhal U elén szúrós falut volna

Az ö lkarú  miilú
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lény sem. Újabban azonban egdsz sor álla
tot ismertünk meg, melyek' éppen ezeket 
a mésztestecskékkel teletűzdelt szervezete
ket fogyasztják nagy előszeretettel. És 
ami a legkülönösebb, éppen olyan állatok, 
melyekről legkevésbbé tételeznők fel, hogy 
ilyen kemény falatokat le tudnak nyelni: 
csigák. Sok tengeri csigafaj valósággal speci
alizálta magát erre a táplálékra.

Milyen fegyvereket használnak ezek a 
jámbor puhatestűek a kemény tüskésbőrűek 
ellen és hogyan tudják az egyébként ehetet
len lényeket —  legalább a maguk számára —  
élvezhetőkké tenni?

Igen egyszerű módon.
Sok csiga nyálmirigyeinek váladéka erős 

savakat tartalmaz, kénsavat, sósavat, 
aszparaginsavat stb. A  hordócsiga, Dolium 
galea, nyálának kénsavtartalma például meg
haladja a négy százalékot s amellett még 
sósav is van benne. A  savak bénítólag hat
nak a megtámadott állatra s amellett el
bontják és porhanyóvá teszik a szénsavas 
meszet, a tüskésbőrűek mésztestecskéinek 
alkotóanyagát, úgyhogy a puhatcstű rabló 
szépen megeheti áldozatát.

A z  ötkarú útonálló különös fegyvert

Föntebb röviden szólottunk már a tengeri 
csillagokról. Aki olvasóink közül volt már 
az Állatkert akváriumában, bizonyára jól 
ismeri ezeket a pompás színezetű, különös, 
ötágú csillagalakú állatokat. Egyik ragyogó 
piros, a másik gyönyörű sárga, rózsaszínű 
vagy zöld. A  szabad természetben a sekélyes 
tengerfenéken élnek, kagylók, csigák, tengeri 
sünök és egyéb állatok társaságában. Nap
hosszat ott hevernek az iszapban prédára 
lesve, vagy lassan kúsznak ide-oda saját
ságos szerveik, az úgynevezett ambulakrális 
lábacskák, más néven pedicellák segítségével. 
Olyanok ezek a szervecskék, mint parányi 
fogók. Alapjában véve nem egyebek, mint 
kis bőrszerű. kiemelkedések az állat felü
letén. Legtöbbnyire picinyke, igen mozgé
kony nyelük van. A z  alakjuk nagyon 
különböző lehet, de mindenkor igen kicsi
nyek. Nagyságuk rendesen alul van az 
egy milliméteren.

Ezek az ambulakrális lábak nem csupán 
„lábak* *, nemcsak a helyváltoztatás szolgá
latában álló szervek, hanem fegyverek is.

Akváriumban kézi nagyító segítségével 
jól megfigyelhetjük működésüket. A  kis 
fogók folytonosan zsákmány után kutatnak. 
Mozgolódnak, hajlonganak erre-arra. Ha 
valami állatot teszünk a csillag mellé, a 
legközelebb eső fogócskák nyomban meg
ragadják. A z áldozat kétségbeesetten vergő
dik, kapálódzik, de hiába. Mindig több és 
több fogólábacsjca kapaszkodik bele, amíg 
csak teljesen ártalmatlanná nincs téve.

A pedicellák szerkezete nagyon érdekes, 
érdemes lesz röviden megismerkednünk 
vele. A  lábacskák, mint már mondottuk, 
hajlékony, bőrszerü kiemelkedések. Végü
kön rendszerint két- 
három ágra oszlanak, 
melyek csuklósán nyit- 
hatók-csukhatók, mint 
egy fogó szárai. M in
den kis nyúlvány kü- 
lön-külön összekötte
tésben áll az állat úgy
nevezett vízedény- 
rendszerével. A  nyc- 
lecskékbcn hosszanti 
irányban futó izom
rostok vannak, azok 
vízzel való megtöltő- 
dése eredményezi a 
lábacska kinyúlását.
Mikor az állat vizet 
bocsát lábacskáiba, a 
nyelecske hosszanti iz- Az öt kuni rabló ícfjyvr-
mai mpenvúlnak s a pcdlscllók, 20-mai megnyúlna* s a szoroSau n»íiyitv». Két-
kis fogo szárai ónmú- óíjú pcdicelln nyitva.
ködőén szétnyílnak, l'pynimz zárva. Három-
Mikor vissza- szivaty- zí,rva
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tyúzza a vizet, az izmok megrövidül
nek, s ugyanakkor, ugyancsak önműködően, 
a fogó szárai becsukódnak és a közöttük 
lévő tárgyat erősen fogva tartják. Mégpedig 
—  ez fontos —  a szerv sajátságos alkotásánál 
fogva, minden izommunka nélkül!

Vadászat pedicellákkal

Ambulakrális lábacskáik segítségével a 
tengeri csillagok maguknál sokkal nagyobb 
és mozgékonyabb állatokat is el tudnak 
fogni. Száz meg száz apró fogó vágódik az 
áldozatba és lecövekelik, úgy hogy mozdulni 
sem tud. így  tartják, ha kell órák hosszat, 
mert hiszen erőkifejtésbe nem kerül, —  
mígcsak teljesen ki nem merül és nem 
mozdul többé. Akkor aztán a fogólábacskák 
továbbadják egymásnak és így viszik lassan- 
lassan a test alsó oldalán lévő szájnyílás 
felé. Még halakat is el tudnak fogni ezek a 
lassúmozgású állatok.

Ez persze aránylag ritkán sikerül nekik. 
Rendes prédái nem is ezek, hanem a tenger 
iszapjában heverő lomha kagylók. Érdekes 
megfigyelni hogyan lesz úrrá az ötkarú 
rabló keménypáncélú ellenfele fölött.

Szájnyílásával a kagyló felé fordul és 
testét meghajlítva átöleli áldozatát, úgy 
hogy a teknők szétnyíló oldala szemben 
feküdjék a szájnyílásával. Akkor aztán a 
karjain lévő pedicclláival rátapad a két 
teknőre és húzni kezdi őket szétfele. A  
kagyló küzd a feszítés ellen, 15— 20 percnél 
tovább azonban nem bírja, záróizmai el- 
emyednek, a teknők engednek a karok 
húzásának: lassan szétnyílnak. S ekkor 
következik a legkülönösebb. A  támadó 
a száján keresztül kitüremlíti a belét, 
egészen bele a felnyitott kagyló belsejébe, 
körülfogja vele zsákmányát és ott tulajdon 
házában emészti meg.

Mérgezett parittyák

Ha a pedicellák kicsinységük mellett is 
igen hatásos fegyverek, még inkább elmond
hatjuk ezt a csalánozó állatok csalánszervé
ről. Ott, ahol az ötkarú rabló küzd a békés 
kagylóval, a sekély tengerfenéken, élnek 
a szépségükről híres virágállatok, tengeri 
rózsák, tengeri kökörcsinek. Virágállatok
nak nevezik Őket, mert mozdulatlanul 
a vízfenékhez tapadva élnek és valóban 
inkább hasonlítanak virágokhoz, mint álla
tokhoz. Tengeri akváriumoknak ők a leg
szebb ékességei. A  testük olyan, mint egy 
tömlő, mely alsó részével a talajhoz van 
erősítve. A  csövecske szabad végén nyílás 
van. A z a száj, melyet tapogatófonalak 
koszorúja vesz körül, mint a virág kelyhét 
a szirmok. Olyan szépek, olyan vonzók, 
hogy az ember szeretné megfogni őket. 
De próbáljunk meg csak hozzájuk érni !

\ \ iz i  puskázó Jávnl lüvütmt

Ügy érezzük, mintha csalán csípte volna 
össze a kezünket. S valóban az történt. 
A z állat csalánfegyverei sebeznek meg. 
Hasonló kellemetlen tapsztalatokat szerez
hetünk, ha a tengerfelszínén úszó medúzát, 
vagy élő korallállatot érintünk meg.

Ha ennek a sajátságos fegyvernek a szer
kezetét meg akarjuk ismerni, mikroszkóp 
segítségét kell igénybe vennünk, olyan 
kicsi. A z egész mindössze egyetlen sejtből 
áll. A  sejt belsejében kis tojásdad alakú 
tokocska van, melynek belső fala maró 
méreganyagot választ ki. A  külső részén 
rendkívül érzékeny tapintószőröcskék van
nak, melyeknek cnidocü a nevük. A  tokocska 
egyik végén hosszú, vékony, végig parányi 
tüskékkel megrakott fonalacskába megy át, 
mely nyugalmi állapotban, többszörösen 
összecsavarodva a tok belsejében foglal 
helyet. Amint azonban a külső érzőszö- 
röcskékhez valami idegen test, például 
tamadó állat, hozzáér, a mérges váladékkal 
átitatott fonál kipattan és finom tüskéivel* 
a mérget az érintő testbe oltja.

A  csalánméreg igen erős hatású, kisebb 
állatokat azonnal megöl. Nagyobbakra álta
lában bénítólag hat.
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Egy állatnak természetesen nemcsak egy 
csalánsej ve van, hanem sokezer. Egyes 
fajoknak tőbbfriillió I Különösen a táplálék- 
szerzésre szolgáló fogókarokon és rabló- 
fonalakon helyezkednek el nagy tömegek
ben, csoportosan, úgynevezett csalánütegek 
alakjában. Ismerünk például egy tengeri 
kökörcsint, melynek mindegyik karjában 
4 millió csalánsejtje van ! összes karjaiban 
több mint ötszázmillió ! Egy másik fajnak 
minden karjában 43 millió ! És van 150  
karja ! Összes csalánsejtjeinek száma tehát 
hat és fél milliárd 1

A  rettenthetetlenek
De érdekes, vannak állatok, melyek még 

ezektől a veszedelmes fegyverektől sem 
félnek és vígan eszik a csalánozókat, mintha 
a legízletesebb falatok volnának. Bizonyos 
halak, rákok s főképpen csigák. Sok csigafaj 
kizárólag ezekből a szervezetekből él. Élő 
koralltörzseken, tengeri kökörcsineken min
dig lehet látni csigákat mászkálni. Legelik 
a sajátságos állatokat, mint szárazföldi roko
naik a növényeket.

Kölcsön csalán}egy verek
Van ezeknek a csigáknak egy csoportja, 

az Eolidák neme, mely különösen megér
demli figyelmünket. A  testük teljesen 
csupasz s rendesen szép, élénk színű. 
A  többi meztelen csigák közül azzal tűnnek 
ki, hogy a hátukat mindenféle ágas-bogas 
nyúlványok, szemölcsök díszítik. Ezek a 
szép kis állatok nemcsak hogy eszik a csalá
nozókat, hanem a megevett csalánsejteket 
felhasználják saját védelmükre. Ha meg
fogjuk háti nyúlványaikat, nyomban csaláp- 
fonalak csapódnak a kezünkbe.

A  jelenség magyarázata az, hogy mind
egyik nyúlványba egy-egy tömlŐcske nyúlik 
bele az állat emésztőcsatornájából, illetve 
sajátszerűen elágazó májából. így a táplá-

MODELEZŐK ÉS

Szerkesztősöd és kiadóhivatal: BUDAPEST, IX., 
LÓNYAY-U. 41 (Aeromccbanlka) — Ara 2.— Ft

Repülőgép 
modell
anyagok, tervek
Kérj en  d í j t a l a n  
árjegyzéket. Vidékre

Budapest IX, Lónyay*u. 41 utánvéttel szállítunk

lékkai felvett csalántokocskák a nyúlványokba 
jutnak s ott nagy számmal gyűlnek össze. 
A  különös módon szerzett fegyver igen jó 
szolgálatot tesz a kis csigáknak. A  támadó 
ellenség egészen bizonyosan a jó célpontul 
kínálkozó háti elágazásokba kap bele. Persze 
rajtaveszt, mert a csalánsejtek összecsípik.

Távolsági fegyverek
A  tengeri kökörcsinek csalántokos fogó- 

karjai azt a célt szolgálják, hogy az állat 
ne csak a közvetlen közelébe vetődő szer
vezeteket ejthesse zsákmányul, hanem 
a távolabb lévőket is. Ugyanezt a célt a ter
mészet a legkülönfélébb állatoknál a leg
változatosabb eszközökkel valósította meg. 
A  kaméleon villámgyorsan messzire előre- 
lövellŐ ragadós nyelvével fogja el a rovarokat. 
A  hangyászmedve szintén hosszan kiölthető 
ragadós nyelvével fosztogatja ki a hangya
fészkeket. Hasonló fegyver a harkályok 
ragadós váladékkal bevont nyelve, mellyel 
a fákból kihúzkodják a kártevőket.

A z  imádkozó sáskának, más néven ájtatos 
manónak, az első lábpárja szolgál ilyen 
távolsági fegyverül. A  ravasz ragadozó 
a lombok közt észrevétlenül meghúzódva 
leselkedik. Ha aztán valami rovar kerül 
„lőtávolba", az első lábak hirtelen elŐre- 
lendülnek és összecsapnak az áldozat fölött.

Lasszóvetők
Igen érdekes módon szerzi meg zsákmá

nyát sok kis nyilttengeri csiga, úgynevezett 
tengeri pillangó. A  kis állatok csendesen 
evezve úszkálnak a víz színén. Időnként 
aztán vékony nyálkafonalacskákat bocsá
tanak ki magukból s azzal, mint valami 
lasszóval fogják el az apró lebegő szerve
zeteket. A  szárazföldön is akadnak ilyen 
lasszóvetők, a pókök közön. Ezek nem 
szőnek hálót, hanem fűszálak tetején, növé
nyek ágain ülve lesnek zsákmányukra. 
Ha azután egy hangya, vagy más kis rovar 
halad el alattuk, ragadós fonalat vetnek 
rá és elfogják.

Vizipuska
M ég különösebb fegyvert használ prédája 

megkaparintására a jávai lövőhal. Való-

J Á T É K ,  SPORT,
élmény és kézügyesség! erő
próba, munkára és önállóságra 
nevel a RepQlőraodcl Építő 
Szekrény. A díszes dobozban 
lévő anyagból könnyen mep- 
építhető a kis vitorlázó repülő
gép : minden gyerek és folnőtt 
legszebb játéka. Kapható uz 

►EZERMESTER «-nél, 
Budapest, VI., Teréz-körút 10. 
Ingyen árjegyzék és ismortetg »
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Sággal azt lehet mondani, vizipuskát. A  
mintegy 20 cm nagyságú, pompás színezetű 
halacska a folyók, patakok tükre fölé hajló 
növényeket figyeli. Ha valamelyiken rovart 
pillant meg, odaúszik a közeibe, fejével 
kissé kiemelkedik a vízből és a szájából 
vékony vízsugarat fecskendez áldozata felé. 
Meglepő, milyen pontossággal tud célozni 
a kis állat. 50—~6o centiméter távolból 
pontosan célba talál. A  megfecskendezett 
rovar egyensúlyát veszti, beleesik a vízbe 
s a hal szépen megeszi.

K a rd  és villamos akkumulátor

A  halak fegyvere általában csupán a 
fogazat. De azért itt is találunk különleges 
fegyvereket. A  hatalmas kardorrú hal méter 
hosszúságú csontdárdává megnyúlt felső 
állkapcsával nyársalja fel áldozatait. Ez a 
fegyver olyan félelmes, hogy a vadságáról 
hirhedt hal csónakok, sőt hajók oldalát is 
képes át ütni vele.

S a halak mondhatják magukénak a leg
modernebb fegyvernemet, az elektromos
ságot is. A  villamos szerv a bőr alatt fekszik 
és sok-sok kis oszlopocskából áll, melyeket 
vízszintesen futó hártyák apró rekeszekre 
osztanak. A z  oszlopocskák valami kocsonyás 
anyaggal vannak töltve, az termeli az elek
tromosságot. A z elektromos szerv nem 
nagyon elterjedt fegyver. Csupán három hal 
mondhatja magáénak: a Dél-Amerika folyói- 
ban élő elektromos angolna, az elektromos 
harcsa és az elektromos rája.

Méregfegyverek
Annál jobban el van terjedve az állat

világban a mérgek és különféle vegyi anyagok 
fegyverül való használata. A  kígyókról 
általánosan ismeretes, hogy igen sok fajnak 
van méregkészüléke, illetve méregfoga. A  
pókok legtöbbje szintén mérges harapásával 
öli meg áldozatát. Hasonlókép mórges a 
trópusokon élő nagyobb százlábúak harapása. 
A  skorpiók faroktüskéjükkel oltanak mérget 
ellenségeikbe. A  méheknek és darazsaknak 
a fullánkjuk szolgál erre a célra. A  hangyák 
között is nagyon sok a mérges fullánkos. 
A  fullánktalan fajoknak aztán megint más- 
forma méregszervük van, melyből a rágó- 
jukkal ejtett sebbe bocsátanak mérges 
folyadékot. Egyes fajok, mint a vörös 
erdei hangya, potrohúkból hangyasavat 
fecskendeznek ki, azzal teszik ártalmatlanná 
ellenfeleiket a harcban.

Bűzbombák
Sok lepke, bogár és egyéb rovar veszély 

esetén olajos, kellemetlen szagú váladékot 
bocsát ki magából, hogy támadóit el
riassza. Általánosan tudott dolog, milyen 
undorító szag árad ki a mezei poloskából, 
ha az ember megfogja. A  közönséges ágyi

Elektromos rája. A hal u leuyer Iszapjában hever 
és elektromos ütésekkel kábítja el áldozatait

poloskáról sem lehet semmi jót mondani 
ebben a tekintetben. S nem is olyan hatás
talan ez a fegyver, mint az ember gondolná. 
A  mi poloskaféléink mégcsak hagyján. 
De a melegégövi vidékeken akkorák élnek, 
mint a cserebogár, gyönyörű élénk színűek,
—  és a szag, amit árasztanak magukból. . .  í 
Francé Rezső, a nemrég elhúnyt nagy 
magyar biológus beszél el egy érdekes 
esetet, ami vele történt meg. Űjkaledóniában, 
az ottani gyapotültetvényeken vagy féltucat 
pompásszínű fapoloskát szedett ö?sze s nyom
ban nekiült, hogy színes ceruzával leraj
zolja őket. Rajzol, rajzol, küzd a förtelmes 
szag ellen, aztán egyszerre mindennek vége
—  lefordult a székről, elájult a szagtól. .  .

Sok esetben a védekezésül használt
folyadék maga az állat kellemetlen szagú 
vére. így  több sáskafaj, ha bajban van, 
lábizületein keresztül külön erre a célra 
szolgáló apró nyílásokon vért fecskendez 
ki magából. Van egy afrikai sáskafaj, ame
lyik 40— 50 centiméterre tud így lő n i! 
Bogaraink közül, többek közt a bödék és 
nünükék védekeznek ilymódon. A  futó
bogarak, sáskák, dögbogarak, ha megfogjuk 
Őket, sokszor a gyomruk bűzös tartalmát 
köpik ki.

Más bogarak végbélmirigyük váladékát 
használják ellenségeik elriasztására. Leg
eredetibb példája az ilymódon való védeke
zésnek a pöfögő futrinka, más néven tüzér
bogár. A  folyadékcsepp, amit a kis állat 
kilövel magából, a levegőn pöfögve robban, 
ami az üldözőt módfelett megijeszti. A  
váladék valami salétromsavas vegyületet 
tartalmaz, ami a levegőre jutva hirtelen 
elbomlik, az okozza a pöfögést.

Bánki Sándor
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Elsősorban fontos, hogy a 
kicsi gyerek színezékét, szám
érzékét és formaérzékét fej
lessze a játék, amelyet kezébe 
adunk. Ezt a célt szolgálja és 
még hozzá kitűnő szórakoz
tató a híres lottó. Üzletben 
is kapni, de sokkal kedvesebb 
és ötletesebb a házilag készült, 
és nem kell hozzá egyéb, mint 
egy kis kartonpapír, vízfesték, 
színes ceruza, vagy enyveshátú 
színes papír, meg egy olló.

Akár kartondoboz fedelét 
is felhasználhatunk erre a 
célra.

Két egyforma kartonlapot, 
20 X 20 cm nagyságút, négy 
egyenlő négyzetre osztunk. Ha 
egészen kicsi gyereknek készül 
a lottó, akkor mindegyik koc
kába rajzolunk egy-egy labdát. 
Pirosat, kéket, zöldet, sárgát. 
A  labdát vízfestékkel is színez
hetjük, színes ceruzát is fel
használhatunk erre a célra, 
vagy színes papír enyves hát
lapjára rajzolhatjuk s kivágás 
után egy-egy kocka közepébe 
ragaszthatjuk. Mind a két kar
tonlapot egyformán készítjük 
el. A z egyik kartonlapot a fel
osztás helyén ollóval négy egy
forma kockára vágjuk s kész 
a lottó. A  kicsi gyerek a nagy 
kartonlapon lévő kockában el
helyezett különböző színű lab
dákhoz a kicsi kockákba raj
zolt labdák közül ki fogja ke
resni a megfelelő színűt . . . 
Ha két-két kartont készítünk 
különböző rajzokkal, és a kicsi 
négyzeteket összekeverjük, ak
kor már játszhatunk a kicsivel

mi is, s kész az úgynevezett 
társasjáték.

A  formaérzéket fejleszthet
jük pld. különböző, jellegzetes 
alakú levelek rajzolásával. Az  
egyik kockába pld. vadgesz
tenyelevelet, a másikba akác
levelet rajzolunk és így tovább. 
Persze olyat, amilyen levelek
kel a kicsi a sétatéren, kert
ben már találkozott. Ezek a 
levelek egyöntetűen zöldek. 
Itt a formán van a fősúly. . . 
hogy csak egy dolog legyen, 
ami egy időben leköti a figyel
mét. Tudomást szerez arról, 
hogy a levél zöld. S ezen a 
megkötöttségen belül: szív
alakú, tenyéralakú stb.

A továbbiakban a számérzé
két is fejleszthetjük a gyerek
nek. Pld. tulipánt rajzolunk 
egy cserépben. A  cserép barna, 
a tulipán piros, a levele zöld. 
Mindegyik képen egyformán. 
A z egyik száron azonban egy> 
a másikon kettő, a harmadikon 
három, a negyediken négy vi
rág nyílik és így tovább. A  
gyerek így kénytelen számolni, 
ha a megfelelő kockába a meg
felelő képet akarja tenni.

A  továbbiakban már kom
binálhatunk, a gyerek jól ját
szik a primitív lottóval, ké
szíthetünk neki olyan játékot, 
amely egyidőben fejleszti. a 
szín- és formaérzékét. Külön
böző színű és különböző alakú 
virágok, gyümölcsök segítsé
gével. A  további lépés az, hogy 
ehhez még a számszerűséget 
is hozzákapcsoljuk. Különböző 
színű,* különböző alakú és kü

lönböző számú virágokat, gyü
mölcsöket stb. rajzolunk. A  
kicsi eleinte hosszú ideig fogja 
kezében tartani a kis lapot, 
hogy a nagy lapon megtalálja 
a megfelelő számban, színben 
és formában is azonos rajzot. 
De amikor megvan, nagy lesz 
az öröme, hiszen egyet lépett 
kis lábaival a fejlődés útján.

Amikor a gyerek járni kezd, 
legjobban az olyan játékkal 
szeret játszani, ami mozog. 
Készítsünk hát kicsi kocsit, 
szekeret neki, amit maga után 
húzhat a sétatéren, homokkal 
megrakva, vagy vadgesztenyé
vel tele. Egészen piciknek elég, 
ha egy doboz elejére két lyu
kat fúrunk, abba közönséges 
spárgát fűzünk, aminek a 
végét megfogja s maga 
után húzza. Következő lépés 
a doboz kiszínezése, kifestése. 
Itt már érvényesülhet fantá
ziánk. Kislányok • számára 
babakocsi formára vágjuk a 
doboz kartonszéleit, kis abla
kot vágunk bele s rózsaszín 
papírral ragasztjuk be. Kis
fiúknak apró ablakok, s ajtó 
vágásának segítségével, s kék 
ragasztós papiros alkalmazásá
val kitűnő autóbuszt készíthe
tünk. A z autóbusz persze sok
kal szebb, ha kereke is van. 
Erre a célra cérnaorsót hasz
nálunk. A  doboz szélességénél 
valamivel hosszabb hurkapál
cikákra fűzzük a cérnaorsót, ez 
képezi a tengelyt. Elől spárgát 
vagy szalagot füzünk a szoká
sos helyen kivágott lyukba, és 
készen van az autóbusz.
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TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS MŰSZAKI K IS  E N C I K L O P É D I A
Előre megrendelve és kifizetve 10 forint 
4- 80 fillér csomagolási és portóköltség
Megjelenés után b o l t i  á r a  15 forint 
C s o p o r t o s  m e g r e n d e l é s n é l
(iskolák, egyesületek, gyárak, egyéb szervezetek)
a  véte lár k é t részletben  fizethető
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(Folytatás a 966. oldalról)
rakodási költséggel, a legkisebb átrakodási idő mellett és a rakomány biztonságának leg
jobb megóvása mellett lehessen a rendeltetési helyre eljuttatni.

így  született meg a légi tehertaxi külön lekapcsolható tehcrtactályának gondolata. 
A  hasznos rakományát berakják a közel 6 köbméter rakodóterű, 1.40 m széles és 1.40 m. 
magas, valamint 3 m hosszú tartányba és ezt kapcsolják a repülőgépre. A  tartány előtt a 
pilótafülke van, ahonnan a gépet vezetik, végére áramvonalas borítást csatolnak a légellen
állás csökkentésére.

Ez a tartály még a feladónál, a városi raktárban megrakható és onnan személygépkocsi 
mögé pótkocsiként kapcsolva .vontatható ki a repülőtérre, mert kerekei vannak. A  repülő
téren a gépre csatolják, mint ezt az előbb leírtuk és megkezdheti légi útját rendeltetési he
lyére. Leszállás után ismét lekapcsolható a gépről és megint, mint személygépkocsi mögé 
kapcsolt pótkocsi folytathatja útját a városi címzetthez, ahol kirakhatják. Ezzel a megol
dással nyilván elmaradt a kétszeri átrakodás, az áru mindvégig az eredeti, szakszerű be
rakás állapotában, gondosan védve folytathatta útját, elmaradnak a törési veszteségek, el
marad a sokféle átrakodási időveszteség. A  légi tehertaxi háztól-házig szállít, mert hét- 
mázsás hasznos terhét a feladás pillanatától kezdve a címzett által való átvételig nem rakják 
át és mindez a lehető legkisebb időveszteséggel és költségtöbblet nélkül jut el rendeltetesi 
helyére.

Kitűnően alkalmas ez a szállítási módszer minőségi mezőgazdasági termékek, így 
mélyhűtött gyümölcsök, jégbehűtött virágok légi szállítására, gyógyszerek, minőségi áru
cikkek továbbítására. Remélhetőleg mihamarabb nálunk is találkozhatunk ilyen repülő
gépekkel, amelyek a magyar minőségi gyümölcsöt és a magyar gyógyszeripar gyártmányait 
viszik külföldre, hogy az értük kapott szerszámgépekkel, nyersanyagokkal folytathassuk 
a munkát a hároméves terv érdekében. N agy Ernő

(Folytatás a 972. oldalról)
A  keskenyfilmek rendszerint a széles

filmekről készülnek megfelelő kicsinyítő 
lencsével eszközölt másolás útján. A z 1. ábra 
érzékelteti a két filmszalag kockáinak mére
tei között lévő különbséget.

Sok millió ember él a Szovjetunió ki
terjedt térségein, kultúrájuk gazdagítá
sának hatalmas eszköze a keskenyfilm. 
Ezért terveztek nemrégiben a Szovjet
unióban újtípusú keskenyfilm-vetítő bérén-, 
dezést (1. a 2. ábrát), amelyhez nem szük

séges villamos hálózat, mert fel van szerelve 
egy kis benzinmotorral és egy miniatűr 
dinamógéppel. A  legeldugottabb helyeket 
pedig kézihajtású vetítő-berendezéssel lehet 
felkeresni, ha a benzinmotor és a,dinamó 
szállítása nehézséget okoz. A  berendezés 
súlya filmtekercsekkel együtt 20— 30 kg. 
Ilymódon két ember bejárhatja vele az 
elhagyott vidékeket, faluról-falura járva, 
pusztítva az elmaradottságot és a sötétséget.
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