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SZERKESZTŐI
ÜZENETEK

H. A., Gyömrö. Nagyon örül
tem lapjuk megjelenésének, amely
nek párja alig akad  a honban. 
Naguon szeretném, ha még rádió
amatőr rovatot is beiktatnának 
lapjukban, esetleg minden két hét
ben.

Rádióról lapunk II . évf. 2. sz. 
44. oldalon Clystron és Rhum- 
batron, II . évf. 4. sz., 97. olda
lon To vagy a legény Tyukodi 
pajtás és I I .  évf. 24. sz. 70 fo
rintért rádiót című cikkeinkben 
írtunk, éspedig, hogy úgy rádió 
szakembereknek, mint amatő
röknek egyaránt élvezhető ol
vasmány legyen. Ezentúl is 
gyakran és sorozatosan foglal
kozunk a rádió úgy tudományos, 
mint praktikus kérdéseivel. Üd
vözlet.

SZERVETLEN  M EN N YISÉGI 
ANALÍZIS

Irta: Sarudi István oki. vegyészmérnök, 
m. klsérletQgyl igazgató

A kémiát tanuló ifjúság komoly hiányát 
érezte, hogy magyarnyelvű analízis szak
könyv eddig nem állt rendelkezésére, öröm
mel üdvözöljük tehát a Szervezetlen Meny- 
nyiségi Analízis most megjelent könyvét. I)c 
kitűnő hasznát vehetik majd az üzemekben is 

és laboratóriumokban dolgozó vegyészek Is. A müelső részében álta
lános gyakorlati tudnivalókat és az alapvető müvoletok leírását 
tartalmazza, továbbiakban a súlyszerlntf analízisek leírása követ
kezik, megfelelő olmélotl utalásokkal, melynek elsősorban a tanuló 
ifjúság fogja használt látni. Komoly értéke a könyvnek, hogy a 
leirt módszerek nagy részét a szerző gyakorlatban kipróbálta és 
számszerű adatokat közöl a módszer pontosságára vonatkozóan.

Dr. Ja k a b  Erzsébet oki. v, m,

*
Kiragadva két üdvözlő levolot a sok közül, letesszük az olvasó 

asztalára, mórt érezzük, hogy rajtunk keresztül minden barátunk
nak, terjesztőnknek, munkatársunknak szól.

8. £ . Mezöcsát. B. jutalmukat 
örömmel vettem és egyben köszö- 
netemei fejezem k i. B . könyveiket 
nem, mint jutalom használom fel 
szórakozásomra, hanem a gazdál
kodásban. mint helyes tanácsadó 
nagy segítségemre lesznek. Kérem  
a t. szerkesztőséget egy téli vakációi 
pályázatra. %

Jó  munkát cs sok eredményt 
kívánunk a gazdálkodásban. Leg
közelebbi pályázatunkat is kény
telenek leszünk nyáron megren
dezni. mivel a téli idő a legtöbb 
természeti jelenség megfigyelé
sére alkalmatlan. A bírálóbizott 
ság tagjai sem tudnak máskor, 
mint nyáron időt szakítani ma
guknak.

L, R . A témák érdekesek, 
de feldolgozásuk még sok kívánni
valót hagy hátra.

KJ. K. J .  Kndurkút. Mint az 
Elet és Tudomány régi olvasója
Íordulok Önökhöz. Kérem szíves- 

edjenek részemre felvilágosítás 
adni afelől, hogy lúgos fém akku
mulátorok kállumhydroxid-ból ké
szült elektrolitjának pótlására lehet-e 
fahamuból főzött lúgot használni. 
E sh a  igen, mindegy-e,hogy milyen 
fán ak  a hamuja és nem-e befolyá
solja károsan az akkumulátor 
élettartamát és kapacitását, ha 
ezzel az elektrolittal töltöm fel ?

Fahamuból készített lúg első
sorban káliumkarbonátot (K,COs) 
tartalmaz, ami épúgy elektrolit 
mint a KOH vagy (H4N)C1. 
Azonban a hamuból nem tiszta 
K,CO,-at nyerünK, hanem igen 
sok szennyezés is van az oldatban, 
ami esetleg az akkumulátor kapa
citásának rovására is mehet. 
Egyéb káros hatása nincs, ezért 
nyugodtan használható.

R Ó D D
MOLNÁR GYULA 
B U D A P E S T , V II., 
Somogyi Béla-út 3/c 
T e l e f o n :  42-75-75

T. Szerkesztőségi
Meleg szoretettol köszöntöm a t. Szerkesztőséget az *Élet és 

Tudomány* egyéves jubileuménak alkalmából.
Mint a lap terjesztésének MÁVa G megbízottja,örömmel látom, 

hogy a lap egyre nagyobb közkedveltségnek, szeretetnek örvend. 
A nehéz anyagi viszonyok mellett is a dolgozók alig várják a leg
újabb szám megjelenését. Ennek magyarázata az, hogy az *Elet és 
Tudomány* érdekesen, szórakoztatóan ad Ja azokat a tudományos 
és a mindennapi életben hasznos tudnivalókot, amit más hasonló 
folyóiratok szárazon és unalmasan közölnek. Azonkívül a képek 
Ízléses elhelyezése is elragadtatást vált ki a dolgozókból. Nevelő 
hatása páratlan Jelentőséggel bír.

Most, amikor e pár Üdvözlő szót tolmácsolom magam és a 
dolgozók nevében, arra kérem a t. Szerkesztőséget, hogy továbbra 
is olyan odaadással és szeretettel szerkesszék az »Elet és Tudo
mányt*, mint amilyen szeretettel várják azt a dolgozók, a lap hű 
olvasói.

További kitűnő munkásságot kíván . . .  .
Budapest, 1947. november 25. M adár Mária

Tisztelt Szerkesztőség 1
Egy belső hang biztatott arra, hogy leüljek az asztal mellé, s

megírjam ezt a levelet. .  . .
Köszöntéül és köszönni akarok. Köszönten! az Élőt és Tudo

mányt egy éves jubileuma alkalmából és köszönni azt, hogy egy 
értelmetlen háboiú pusztításai után Önök nyújtottak először 
értéket lapukkal nekünk munkásembereknek és mindenkinek, akit 
érdekelt a tudomány, a természet és sok más hasznos tudnivaló.

Nekünk is érthető, egyszerű nyelven Írott cikkeik hozzásegí
tettek bennünket életünk egy magasabb szemszögből való szemlé
letéhez, létünk kérdéseinek megismeréséhez.

S érzem, hogy ezt a lopot elsősorban nekünk Írják, reánk gon
dolnak szerkesztésénél, s ez nekünk, kik mindig a társadalom 
mostohagyermekei voltunk. Jól esik. .

Kívánom, hogy azt a célt, amit maguk elé tűztek, egy ma még 
csak vajúdó, de emberibb világ kialakulását elérjék, mert csak a 
tudás, az élet igazi értelmének megismerése lehet az, ami felszaba
dítja a szellemet, azt a szellemet, amely most még az emberekben 
mélyen meghúzódva bilincseiben várja megszabadítását, s ez a 
megszabadítás gyümölcsként meghozza egymás megbecsülésének 
igaz szocialista módon való kikristályosodását.

Szeretném hasok,sok év múlva ósz hajjal, még mindigkezembe 
vehetném az Élet és Tudomány legújabb számát és megírhatnám 
üdvözlő levelem lapjuk ötvenedik születésnapján is.

Munkájukhoz sok szerencsét kívánva, küldöm őszinte üdvöz
letem Á rpád ,

Mávng dolgozó

Felelős szerkesztőt Mariska Zoltán. Felelős k iadó: Palkó Sándor. 
Képszerkesztői Szántó Tibor. Szerkesztőség i Budapest, Vlh, Erisé* 
bet-körút 7. Szerkesztőségi ó rák« Hétköznapokon, szombat kivéte
lével 2-4-ig. Telefont 224-260. Kiadóhivatal t Vli., Rokóczl*ut 54. 
Telefon t 223-625, Csekkszámla t Budapest 4236. Előfizetés l/« évre 
7.— forint, Vs évre 14.—  forint. Egyes szám 60 fill. Kéziratokat nem 
őriünk meg. ~  477033. Az Athenaeum mélynyomása, Budapest.

Fotelős t Gorszky Tivadar igazgató.
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A mindennapi kenyérharc 
robotjában bizony jólesik néha- 
néha szívből nevetni cs a jelen 
realitásai elől elmenekülni a 
mese birodalmába. Vájjon ki
nek nem ajándékozott már 
néhány derűs percet a rajzos- 
film ? De ki gondolt arra a 
mérhetetlen munkára is, amit 
cgv ilyen mescfilm elkészí
tése felemészt ? Fizikai és 
szellemi dolgozóknak valósá
gos kis hadserege működik 
közre, hogy az a legfeljebb 
tízperces színes filmecske elénk 
kerüljön.

A rajzosfilm, vagy mint 
helytelenül nevezik, trukkfilm, 
mondhatni egyidős magával 
a filmgyártással. A legelső 
próbálkozások idején csak kör
vonalakat (k o n tú r o k a t)  adó 
tárgyrajz volt. Vele egykorú 
a sz ilu e ttk c p c k b ö l készüli film 
is, mely igen értékes és mű
vészi alkotásokat szolgáltatott. 
Később a puszta kontúrokat 
betöltötték, árnyékolták. A 
keményebb árnyékolást oly 
módon egyszerűsítették, hogy 
azt egyenletes tömör fekete 
foltnak rajzolták, az enyhébb 
árnyékolást pedig teljesen el
hagyták. Evvel a módszerrel 
született meg a legnagyobb 
filmsztár : Miki egér ! Ter
mészetesen, a színesfilir. hasz
nálatával a kép még elevenebb, 
még valóságosabb és mégis 
meseszerűbo lesz. A szín
foltokkal való festés puhítja 
a képet, sokkal plasztikusabb 
térhatású.

Lényegében a rajzosfilm 
nem más, mint egyes rajzok
nak egymásutáni filmre fény
képezett sorozata. Hogy a

M u Ili pl nno fel vevöszerkeze l .
A lámpák mcloyál liűtülpvcfjft mér
sékli. a levryü nj o más át pedlp kVI- 
luíRználJák u cclluloldlapok Kimú

lására

film rezgésm entes legyen és 
valószerü képet adjon, ahhoz 
másodpercenként 24 rajzot kell 
lefényképezni. Egy percnyi 
filmhez 1440 folyamatos rajz, 
egy estéi betöltő teljes játék
filmhez (pl. Hófehérke) 100.000 
rajz szükséges. Hatalmas 
munka ez ! Ez az oka annak, 
hogy régente csak egész rövid, 
alig pár perces filmeket gyár
tottak. Ezek a filmek azonban 
minden gondosság mellett nem 
voltak egyenletesek, hanem 
pontatlanságból eredő ugrá
sokat láthatunk rajtuk.

Később, a munka meg
könnyítésére és egyszerűsíté
sére. bevezették, hogy' minden

egyes képet csak egyszer raj
zolnak meg jelenetenként és 
a rajta szereplő mozgást át
látszó ce llu lo id iem ezck rc  vagy  
üveglap okra  dolgozzák ki, me
lyeken csak annyit kellett újra
rajzolni, amennyi éppen moz
gásban volt. így az alaknak 
pl. csak a lábát, karját stb. 
rajzolják meg folyamatosan 
fejlesztve külön-külön átlátszó 
lapokra. Az alaprajzot és a 
mozgásrajzot egymásra he
lyezve, alulról átvilágítva fény
képezték le. Az egész alakot 
vagy tárgyat csak akkor kel) 
minden lapra teljes egészében 
lerajzolni, ha közeledő, táv..-



l 'p n l: Fekete és fehér lóitokból felépítőit ra j7.o>;lim
\lit|: Lágy művészi linifisű színes foltokkal kévzüll r.ijz

van. Tehát minden rajz egy
mással meghatározott vonat
kozásban készül, mindegyik
nek az előbbihez és a közvetlen 
utána következőhöz bizonyos 
eltéréssel kell készülnie, hogy 
mindegyiken a mozgás fokon
kénti fejlődése lássék.

A régi rajzosfilmeknek na
gyon illúziót lerontó hibája 
volt, hogy a háttér együtt 
mozgott az előtérrel. Ezen 
segítettek D ttpois, L obligeois

és Járm ot francia filmtechni
kusok (1937). Szabadalmuk 
szerint a háttér és előtér külön- 
külön cclluloidlcpra lesz raj
zolva, a cselekményt pedig 
egy reáhelyezett harmadik la
pon rajzolják meg. Ezen a 
lapon a háttérből csak azokat 
a részeket húzzák be, melyeket 
az alakok vagy mozdulatok 
nem takarnak el pillanatnyilag. 
Előtérnél mindig az előteret 
rajzolják meg előbb s utána

a mozgó cselekményből csak 
annyit, amennyit nem takar 
cl az előtér I

A rajzosfilm-rajzolás külön
leges művészgárdát nevelt ki 
magának és egészen új művészi 
elképzeléscketébresztéit. Gon
doljunk csak az állatok mond
hatni „cmberics" ábrázolá
sára vagy élettelen tárgyak 
mcgelevcnitésére 1 Először 
mindig az ú. n. k u lcsra jzo k a t  
készítik el kiváló és híres mű
vészek. A közbeeső fázisokat 
(pl. egy kar vagy láb fel
emelését) a segédrajzolók vég
zik el.

A közönséges játékfilmek
hez hasonlóan itt is van 
fo rg a tókön y v , melyben minden 
jelenet, kép- és hanghatás, a 
fel vevőgép közeledő vagy tá
volodó mozgása stb. a leg
apróbb részletekig ki van dol
gozva. Itt is van ren d ező , aki 
kezében tart minden szálat. 
Mellette népes szakta n ácsad ó  
gárda  működik, akik a tech
nikai és művészi részletkérdé
sekben állnak a rendelkezé
sére. A rajzolók munkájának 
megkönnyítésére szokás élő 
szereplőkkel, megfelelő ruhák
ban jeleneteket filmre venni. 
( L iv e  action  =•• élő szereplők 
módszere.) Az így készült 
filmet a rajzolók levetítik ma
guknak és a mozgásokat meg
figyelve, sok értékes tapaszta
latot gyűjtenek. A Hófehérke 
Co%-a ilyen módszerrel ké
szült.

A rajz néma, nem beszél. 
A hangot külön kell felvenni 
és legtöbbször már előre l 
A szükséges komikus és ki
fejező hangok hangképét a 
hangszalagon megjelölik és a 
képkockák és jelenethosszak 
méreteire alkalmazzák. Kü
lönböző táblázatok szolgálnak 
arra, hogy a hangcsíkon n hang 
értelmét és időbeli követke
zését feltalálhassák. Ezek se
gítségével aztán pontosan meg 
tudják állapítani, hogy melyik 
kockára kell kerülni annak a 
mozdulatnak, amelynek hangja 
már. rögzítve van. Az utólag 
készült hangnak az a hibája, 
hogy a hangkeverők nem tud
nak a kész filmszalag képeinek 
sorával párhuzamosan töké
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letes összhangban és művészi 
pontosságú együttműködésben 
együttműködni. Megtörtén
hetik aztán az az eset, hogy 
éppen akkor hallunk beszéd
hangot, amikor a szereplő 
szája csukva van. Forradalmi 
találmány volt W . D isn ey  új 
szerkezete, a M u ltip la n e  C a -  
m era C ra tic . Alapclvc, hogy 
az egyes jeleneteket több 
elemre bontja, a hátterek moz
gathatók, a rajzok mind át
látszóak. A tervező osztály 
által készített perspektivikus 
rajzot felbontják az esetleges 
különleges effektusok figye
lembevétele után előtér-, cse
lekmény- és háttérelemckrc. 
A rajzolók különleges, barnás 
kromátképet mutató celluloid 
lapra dolgoznak, melyek mé
rete 100 x 170 mm. A multi- 
oláne módszernél azokat am
rajzokat, melyek mozgásban 
nem változnak több képkoc
kán vagy jelenéten keresztül 
(leggyakrabban háttérelemek), 
egyszerűen fényképezéssel sok
szorosíthatnak. Ennek nagy 
előnye a munkamegtakarításon 
kívül, hogy az egymást követő 
rajzok a legpontosabban meg
egyeznek.

Disney eme módszerénél cgy-

egy jelenetnél egyszerre több 
lapot alkalmaznak, melyeket 
egymás fölé p olcosá n  helyeznek 
el. Legfelülre kerül az elő
tér, majd a cselekmény, közeli 
háttér és legalul a távoli hát
tér (hegyek, hold, felhők stb.). 
Ez a módszer megoldotta a 
háttér helyes távlatát az arány- 
lagos elmozdulások esetére is. 
A felvevőgép mozgatásával a 
jelenet tetszésszerinti külön
böző részei megnagyithatók, 
a cselekményből kiemelhetők. 
(Premier plán.) Minden polc 
függőlegesen mozgatható és 
ugyanekkor vízszintes síkban 
is elhúzható. Ezzel utánoz
ható pl. a mozgó vonat ablakán 
kitekintve kapott kép : a kö
zeli tárgyak nagyobb sebes
séggel haladnak, mint a távo
labb lévők, a háttér pedig 
alig-alig mozdul.

Bonyolult és szellemes vilá
gítási berendezés biztosítja a 
legváltozatosabb fényhatások 
elérését. Mindegyik polc kü- 
lön-külön is megvilágítható. 
A fénymennyiséget sz ín szű r ő k  
segítségével változtatják. Tűz
rakás fényét, felhők mögötti 
napsütést r e jte tt  hátsó v ilá g ítá s  
segítségével oldják meg. Az 
izzító feszültség változtatásá

val is különböző fényhatások 
egész sora valósítható meg. 
Veszélyt rejt a lapok egymásra 
vetett árnyéka és ezért lapos  
beesési szö g ű  (270) világítást 
alkalmaznak.

A legfelső polc felett helyez
kedik el a felvevőgép, mely 
minden irányban mozgatható.
A mozgatásokat szin k ro n  m otor  
végzi. A mélység-élesség el
érése végett igen erősen kell 
rekeszelni (f =  1 : 32).

Az egész szerkezet 3*5 m 
magas és 1—6 személy kezeli. 
A felvételkor beállítandó sza
bályzók száma olyan nagy, 
hogy ezekről v ezérlő la jstro m o t  
kell készíteni. Ez a film min
den egyes kockájára vonatko
zólag előírja a beállításukat. 
Az esetleges hibák elkerülése 
céljából csak a gépezetet kezelő 
főoperatőr indíthatja el a fel
vételt a villamos ellenőrző be
rendezés bekapcsolásával. Ára 
nem nekünk való: 75.000
dollár.

A rajzosfilm a huszadik 
század gyermeke. Művészet 
és technika egyesül benne ésf 
teszi kicsinyek és nagyok bol
dog, önfeledt szórakozásává.
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Hogy elmünk meg ne té
vesszen senkit sem, nyomban 
kijelentjük: nem a Föld ten- 
gclyforgásáról, sem a Nap 
körüli keringéséről van szó, 
hanem egy harmadik, kevésbbé 
ismert mozgásáról, amely a 
modern fizika egyik legérde
kesebb, sokat vitatott kér
dése. •

A természettudományi is
meretek fejlődéstörténete egy
ben az emberi tévedések tör
ténete is. Mai világképünk az 
ellentétes felfogások állandó 
küzdelmében csak lassan fej
lődött ki. Akár a Napnak és 
Földnek viszonyára, akár az 
elektromosságra, vagy a fényre 
gondolunk, megfigyelhetjük, 
hogy egy évszázadokon át 
biztosnak hitt föltevés egy 
szép napon tarthatatlanná 
válik, újat kell bevezetni he
lyette, amely a megfigyelt je
lenségeket jobban megmagya
rázza. Gyakran történik meg, 
hogy az „új“  elmélet nem is 
olyan nagyon új, hanem ha
sonló gondolatokat már régen 
kimondottak, de akkor a kor 
még nem érett meg befogadá
sukra. Ezt látjuk pl. a fény 
elméletében. A középkor vé
gén, csaknem egy időben, a 
fény megmagyarázására két 
elmélet bukkant fel. Az egyik 
«■*■« * M.c a fény hullámjelcnség, 
i Másik szerint a fény a sugár
zó testekből kilövelt parányi 
részecskékből, korpuszkulák- 
ból áll. Hosszú időn át alig

akadt komoly fizikus, aki 
a fény hullámelméletében hitt 
volna, míg mintegy 130 évvel 
ezelőtt általánosan elfogadták, 
a korpuszkuláris elmélet pedig 
a lomtárba került. A huszadik 
század elején azután ezt a meg
cáfolt és csaknem elfelejtett 
elméletet Max Planck új 
életre hívta, ha más formában 
is, s úgy látszik, hogy az egy
kor egymással harcban álló 
két fényclméletct egybe kell 
kapcsolni, hogy a fényjelen
ségeket kielégítően megma
gyarázhassuk.

Ugyanilyen fejlődési folya
mat zajlott le az utóbbi év
tizedekben a fizika egy másik 
területén. Egy elmélet szerint 
a világűrt az úgynevezett világ
éter tölti ki, amely a fény-, 
hő- stb sugarak elektromágne
ses rezgéseinek a közege. A 
tudomány régi vitás kérdése 
volt, hogy ez a fényéther, 
amelynek létezésében néhány 
évtized előtt még senkisem 
kételkedett, nyugvó állapotban 
van-e, úgy, hogy az égitestek 
mozgásuk közben ezen a nyug
vó étheren hatolnak át, vagy 
pedig az éther résztvesz a 
testek mozgásában. Idáig a 
legérzékenyebb eljárásokkal 
sem tudták kimutatni a Föld 
mozgását a világéterrel szem
ben.

A felfogásokban mutatkozó 
ellentétet két különböző úton 
lehet kiküszöbölni. Az egyik 
magyarázat H. A. Lorentz 
holland fizikustól való. ő  el
fogadta a- klasszikus mecha
nika szemléletét az abszolút 
nyugalomban lévő éterrel és 
eszerint van abszolút mozgás 
is. Tegyük fel, hogy a világűrt 
a nyugalmi helyzetben lévő 
éter tölti ki. Tegyük fel azt 
is, hogy a világűrben mozgó 
testeket az éteren való át- 
nyomulás közben az éther a 
mozgás irányában összenyomja, 
így csak annak a föltevése 
szükséges, hogy ez a mozgás 
irányában történő összenyo
módás határozott mértékben 
jelentkezzék és akkor mindent 
meg tudunk magyarázni. Ez 
Lorentz úgynevezett összc- 
nyomódási, belapulási, kon- 
trakciós elmélete.

Az ellcnmondások kiküszö
bölésére a másik utat az A. 
Einstcin-félc speciális relati- 
vitási elmélet jelöli meg. Ez 
szintén feltételezi, hogy a moz
gó test megrövidül, a megrö
vidülést azonban nem lehet 
megmérni, mert a mozgás 
közben valamennyi mérték 
megrövidül. A relativitás el
mélete továbbá tagadja az 
éter meglétét s azt állítja 
mindenek előtt, hogy nincs 
abszolút mozgás. Két testnek 
a mozgását csupán egymáshoz 
viszonyítva lehet megmérni, 
egy testnek a mozgását a 
térben azonban nem lehet 
megmérni.

Melyik a kettő közül a 
helyes út ? Olyan alapvető 
kérdés, amelytől egész fizikai 
világképünk függ.

L. Courvoisier, korunk 
egyik legjelesebb asztrofizi- 
kusa már 1920-ban kezdett 
foglalkozni ezzel a problémá
val. 1920-ban a leideni (Hol
landia), a következő két esz
tendőben pedig a berlin-ba- 
belsbergi csillagvizsgálóban 
számos mérés és számítás 
alapján megállapította a Föld 
abszolút mozgását, vagyis a 
nyugvó éterhez viszonyított 
egyenesvonalú mozgását, az 
ú. n. tranzlációt. Eveken át 
folytatta vizsgálatait és 1945 
tavaszán a bázeli egyetem 
asztronómiai intézetében öt hó
napon át új megfigyelési soro
zatba kezdett, amelynek ered
ményeit a bázeli természet- 
tudományi társaság I94ó.-iki 
évkönyvében adta közre. 
Ezek az újabb eredmények 
megerősítik addigi vizsgálatait. 
„Kétségtelenül igazolták a 
Föld-nek a világűrben tova
haladó (transzlációs) mozgását 
és ezzel a klasszikus fényé- 
terelmélet használhatóságát a 
speciális relativitási elmélet
tel szemben. Ennek ellenére 
a jövőben arra kell törekedni, 
hogy a használt módszer alap
ján részletes, rendszeresen 
ismételt csillagászati megfi
gyelésekkel fokozzuk még in
kább a transzlációs mozgás 
gyorsasági adatának pontos
ságát. Az abszolút mozgás 
megfigyelt sebessége semmi
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esetre sem haladja meg 3 
másodpercenkénti 1000 km-t.“ 
Ezekben a szavakban foglalja 
össze Courvoisier negyed év
századon át végzett vizsgála
tainak, számításainak ered
ményét.

• Ha ez megfelel a valóságnak, 
ott állunk újból fizikai világ
képünk alapvető átalakulása 
előtt.

Vizsgáljuk meg tehát kissé 
behatóbban, miről is van szó 
Courvoisier munkálataiban.

Az asztronómusok méréseik 
alkalmával már régóta bizo
nyos ingadozásokat figyeltek 
meg, amelyekről nem tudták 
megállapítani, hogy a hőmér
séklet, légnyomás változásai, 
vagy más fizikai jelenségek 
okozzák-c. Courvoisier ezek
nek az ingadozásoknak meg
figyeléséből indult ki és föl
ismerte, hogy ezek nem al
kalomszerűen jelentkeznek, 
hanem szabályosan, 12 órás 
időközökben ismétlődnek. így 
jutott arra a gondolatra, hogy 
a föld a világűrben való moz
gása közben talán mégis csak 
a Lorcntz-féíe kontrakció9 el
mélet értelmében belapul s 
a megfigyelt, máskép megma
gyarázhatatlan ingadozások 
erre vezethetők vissza. Hu
szonötéves megfigyelési mun
ka eredményeképpen mutatja 
ki, hogy a Föld másodpercen
ként 750 km. sebességgel rohan 
tova a világűrben, még pedig 
a tejútrendszer egy meghatá
rozott pontja felé. Eddig csak 
azt tudtuk, hogy az egséz 
Naprendszer a többi állócsil
lagokhoz viszonyítva másod
percenként 17.7 km, sebesség
gel halad a Herkules csillag
képe fejé. Courvoisier elméle
tének igazsága esetén föl kel
lene tételeznünk, hogy a 750 
km-es sebességű mozgásban 
nemcsak a Föld, a Nap összes 
bolygóival, hanem számos 
állócsillag is részes.

Mutassuk be röviden, ho
gyan bizonyítja be Courvoisier 
a Földnek a mozgás irányában 
való bclapulását, vagyis a Lo- 
rentz-féic kontrakciós-elmélet 
helytálló voltát.

Első ábránk a gömbalakú 
Föld keresztmetszetét mutatja.



'Mozogjon a Föld az AB nyíl 
irányában, közben pedig — 
amim tudjuk — függőle
ges tengelye körül CD nyíl 
irányában 24 óra alatt egy
szer megfordul. A föld LŐ- 
rentz elmélete szerint a moz
gás irányában belapul, amint 
azt ábránk ellipszise eltúlzott 
mértékben mutatja. Ezért a 
tengelyforgás következtében 
egy napon belül a Föld fel
színén lévő pontok kétszer 
közelednek a Föld középpont
jához, kétszer pedig távolod
nak tőle. Ha ez a föltevés 
helyes, a jelenségek egész so
rának kell bekövetkeznie. Eze
ket Courvoisier egyenként mcg 
is figyelte. így pl. a Föld 
felszínének bármely pontjában 
fölfüggesztett függőónnak a 
nap folyamán szakaszosan bi
zonyos kis ingadozásokat kell 
mutatnia, mert csupán akkor 
maradna állandóan szilárd, ha 
a Föld alakja a tengelyforgás 
alatt semmiben sem változik. 
Az asztronómiai mérések 
azonban már régóta megálla
pították a függő ónnak ezeket 
az ingadozásait. Ügy a zenit-, 
mint a nadir-pont méréseiben 
már régóta jelentkeztek ezek 
az érthetetlen ingadozások. 
(A zenit, tetőpont, az égbol
tozatnak a függőleges irányá
ban fölöttünk tetőző pontja, 
a nadir az alsó pont. E két 
pontot a függő ón iránya 
kijelöli.) Minthogy Courvoi
sier gondos összeállítás és 
vizsgálatok alapján megálla
pította, hogy az ingadozások
ban 12 órás szakaszosság mu
tatkozik, bizonyos, hogy ezek 
nem származhatnak a Nap 
hősugárzásától, a légnyomás 
változásától, vagy más fizi
kai behatástól. Az a föltevés 
azonban, hogy a Földnek a 
világűrben való mozgása kö
vetkeztében be kell lapulnia, 
kielégítően megmagyarázza az 
ingadozások szakaszosságát. 
Courvoisier számításai 16 mé
teres belapulást mutattak ki. 
Ez alapon a Föld világűrben 
való abszolút mozgásának se
bessége 800 km. másodper
cenként. Valójában azonban 
több megfigyelés is igazolni 
látszik a Föld 16 méterrel való 
belapulását és 750 km-es se

bességét. így az ingának asze
rint, ahogy a tengelyforgás cs 
a Föld belapulása következ
tében közeledik a Föld köz
pontjához, ezután távolodik 
tőle, 12 órás szakaszokban föl
váltva gyorsabban és lassab
ban kell lengenie. Ezt is meg
figyelték, a mérések azonban 
meglehetősen nehezek s ezért 
nem értékelhették ki a mu
tatkozó ingadozásokat.

A nehézségi erő periodikus 
ingadozását azonban közvet
lenül is ki lehet mutatni. Cour
voisier ebből a célból egy 1 m. 
hosszú finom vonórúgóra egy 
200 g. súlyú vastömeget 
akasztott. Mennél nagyobb a 
gravitációs erő, annál erőseb
ben kell a vasdarabot a Föld
nek vonzania, vagyis annál in
kább húzódik ki a rúgó. Az 
ilyesfajta mérések nem egy
szerűek, elsősorban a zavaró 
hatásokat, mint a hőmérséklet, 
a légnyomás változásait, tel
jesen ki kell küszöbölni. A 
kísérletekben a felfüggesz
tett súly periodikus ingado
zása újból jelentkezett s a 
rúgó legnagyobb kitérése 
0,002 mm-t tett ki, ami már 
igen jól mérhető mérték. Ez 
megfelel 16 m-cs belapulásnak 
és 800 km-es sebességnek.

A Föld belapulása követ
keztében továbbá a csillagok 
helyének is szakaszos ingado
zást kell mutatnia. Courvoisier 
gondos megfigyelései ezt is 
igazolták. Végül a legfonto
sabb bizonyítékot a tükrökön 
végzett megfigyelések szol
gáltatják. Ha a Föld a nyugvó 
éterhez képest cgyenesvonalú, 
transzlációs mozgást végez, 
úgy a Földdel mozgó tükörben 
a csillagfény beesési és vissza
verődési szöge között a csil
lag helyi idejének megfelelő 
szakaszos, csillagászati úton 
mérhető különbségnek kell 
lennie. Courvoisiernek 1946- 
ban közölt számítási eredmé
nyei ezt látszanak bizonyítani.

A kérdés jobb megérzésé
hez figyeljük 2. ábránkat. Ez 
egy nyugvó tükör kereszt
metszetét mutatja (T), amelyre 
sugárkévc esik. Ezt a tükör 
visszaveri s a visszavert hul
lámfront a fénytan törvénye 
szerint, amint az könnyen

átlátható, ugyanakkora szöget 
alkot a tükör síkjával, mint 
amekkora a beesési szög volt. 
Ha azonban a tükör, amint 
az 3. ábránkon látható, a nyíl 
irányában mozog, a sugárkéve 
egyes sugarai nem egyszerre, 
hanem egymás után érik a 
távolodó tükör felületét, az 
első sugár a leghamarabb, 
a negyedik a legkésőbb esik a 
tükörre, a visszavert hullám
front tehát nem ugyanazt a 
szöget alkotja a tükörrel, mint 
a beeső hullámfront, hanem 
megfordul. A beesési és visz- 
szaverődési szög között tehát 
szakaszosan különbségnek kell 
mutatkoznia és Courvoisier a 
megfigyelések hosszú sorában 
— legutóbb 1945 február és 
május között — mutatta ki, 
hogy ez a különbség tényleg 
megállapítható. A megfigyelé
sek eredményeképpen a Föld 
abszolút mozgásának sebes
ségére 600—900 km. közti 
értékek adódtak, a megfigye
lések gondos kritikai össze
hasonlítása pedig 750 km.-es 
középértékre vezetett. A moz
gás irányát is meg tudta hatá
rozni Courvoisier. Ez az irány 
a Tejút-rendszerben levő Ka- 
pella csillag felé mutat.

Most még fölmerül az a 
kérdés, hogy a Föld tovamoz- 
gása közben miképpen lapul 
be a mozgás irányában ? 
Lorentz elektrón-elméletévcl 
felelt erre a kérdésre : eszerint 
az anyag parányi építőkövei, az 
elektronok a mozgás közben 
belapulnak. Courvoisier sze
rint Lorentznek úgy kontrak- 
ciós mint elcktrón-clmélcte el
fogadható, mert kielégítően 
magyarázza meg az észlelt 
jelenségeket.

Ezeknek a kérdéseknek 
vizsgálataiban a fizika határ
kérdéseiről van szó, amelyek
nek eldöntése — amint már 
mondottuk — egész fizikai 
világképünk kialakításában el
határozó fontosságú. Cour
voisier vizsgálati anyagát 
többen ellenőrizték és helyes
nek találták, de a megfigye
léseket és méréseket még hosz- 
szú időn keresztül kell folytat
ni, míg a kérdéscsoport telje
sen tisztázódik.

Dr. V écsey  Z o ltá n
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Mind a városi, mind a falusi lakosság
nak egyik kedvelt zsírfajtája a libazsír. 
A libatömés egyes magyar vidékeken kiter
jedten űzött iparág, amely jelentős mennyi
ségű árut küld a piacra. Ne gondoljuk azon
ban azt, hogy a libatömés magyar specialitás. 
A liba már régen az ember szolgálatában 
áll, amit bizonyít többek között az az 
egyiptomi sírkép is, amelyen a libatömő 
az állat szájába tömi az előtte lévő tálból 
a takarmányt. Szóval már legalább abban 
az időben rájött az éleslátású, jó megfigyelő- 
képességű gazdálkodó, hogy a libával egy 
igen jó takarmányértékesítő, kiváló minőségű 
zsírt szolgáltató állat birtokába juthat.

A liba a tömés folyamán hirtelen sokkal 
nagyobb mennyiségű takarmányt vesz fel 
szervezetébe, de ennek ellenére ezt a 
takarmánytöbbletet is igen jól értékesíti. Bár 
tömhetjük a libát tésztával, burgonyaliszttel 
is, nálunk rendszerint kukoricával szokták, 
mint az egyik legnagyobb keményítő
tartalmú takarmányunkkal. A tömés követ
keztében a liba szervezetébe sok keményítő 
kerül, amiből nagyrészt zsírt készít s ezt a 
zsírt részben a bőre alatt, részben a belek 
tájékán háj alakjában halmozza fel. Kísérlete
ket végeztem azirányban, hogy a tömés követ
keztében mennyivel több takarmány kerül 
a liba szervezetébe, mint hogy ha ugyan 
olyan körülmények között élő állat étvágya 
szerint fogyasztotta volna a takarmányt. 
A négy hétig tartó kísérleti idő folyamán 
töméskor átlagosan 15— 18 kg kukorica 
került a liba szervezetébe, viszont ugyan
azon idő alatt, ha étvágya szerint fogyasztja 
a kukoricát, akkor átlagosan csak 4.5— 
5.5 kg-ot fogyaszt. Ennek megfelelően 
a kísérlet végén a libák súlya is igen nagy 
eltérést mutat a két csoport között, amennyi
ben a töméssel hizlalt libák testsúlya a négy 
hét folyamán 2.5—3.5 kg-mal gyarapodik, 
ezzel szemben a hízlalóketrecben tartott, 
de étvágy szerint fogyasztó állat csupán 
fél kilogrammal növeli testsúlyát. Még eddig 
sajnos nem sikerült olyan módszert kita
lálni, amelynek alapján a liba étvágya

A rcf|I litmtömésl mód

nagy mértékben gyarapodna, hogy annyi 
takarmányt fogyasztana, mint ha tömtük 
volna.

A tömés folyamán vigyáznunk kell arra, 
hogy a liba szervezetébe juttatott takarmány 
adagja lassanként növekedjen, hogy az 
állandóan növekedő többlethez a liba szer
vezete hozzászokjon. Az első napokban csak 
15—20 deka kukorica kerüljön a libába 
egy tömés alkalmával, a vége felé ez a meny- 
nyiség 30, 40 sőt $0 dekára is növekedhet. 
A kukoricát a tömés előtt lehetőleg már 
24 órával beáztatjuk, hogy ezáltal simább 
legyen és könnyebben megeméssze az állat. 
Töméskor egy kevés zsírral vagy olajjal 
összekeverjük a felhasználandó kukoricát, 
hogy ezáltal jobban csússzon az állat bö- 
gyébe. A takarmány értékesítésének növe
lése érdekében ajánlatos a tömés vége felé 
jobban megsózni a tömésre kerülő kukoricát. 
Ha megfigyeléseket végzünk azirányban, 
hogy a négy hét folyamán miként hízik a 
liba, akkor a következő eredményre jutha
tunk : az átlagos 2.5 kg-os hízás esetén 
a súlygyarapodás hetenként a következő :

első héten ...................................  420 g
második héten ...........................  690 „
harmadik héten........................  1020 „
negyedik héten ...........................  548 „

Ezekből az eredményekből megállapíthat
juk, hogy a legnagyobb mértékű súly- 
gyarapodás a harmadik héten következik 
be. Ugyanis ekkorra szokta meg a liba, 
hogy a szervezetébe kerülő nagymennyiségű 
kukoricát jól fel tudja dolgozni, viszont 
ugyanekkor ki is merül a szervezete, mert 
rendszerint a negyedik héten már annak 
ellenére, hogy aránylag nem csökken na
gyobb mennyiségben a beléje tömött takar
mány, mégis a súlygyarapodás mértéke 
jelentősebb mértékben csökken. Igaz, hogy
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ez a súlygyarapodás-csökkenés részben csak 
látszólagos, mert ilyenkor a liba szervezetébe 
felgyülemlik a zsír s aránylag kevesebb 
a több vizet tartalmazó hús- és csontállo
mány. Ugyancsak ezen eredmények utal
nak arra is, hogy nem szabad a libatömést 
a második héten abbahagyni és piacra 
dobni az árut, mert a harmadik heti hízlalási 
eredmények a legfontosabbak.

Egy tömés alkalmával a libába juttatott 
kukorica mennyiségének mindig alkalmaz
kodni kell a liba emésztőképcsségéhez. Az 
állatnak ez az emésztőképessége eleinte 
csekélyebb, míg nem alkalmazkodik a 
fokozatos takarmányfelvétclhez, viszont a 
tömés idejének vege felé néha már rohamo
san csökken. Az emésztőképességnek a 
csökkenését a járatos tömőasszony rögtön 
észreveszi. Ilyenkor ugyanis, mire az újabb 
tömés ideje elérkezik, még nem egészen 
üres az állat begye, még meg nem emésztett 
szemek tapinthatók ki benne. Ilyenkor 
ajánlatos kisebb mennyiséget tömni az

allarba s ügyelni arra, hogy az egy tömés 
alkalmával az állat bögyébe került kukorica 
a következő tömés idejére teljesen meg
emésztődjön. A tömés vége felé a libák 
rendszerint lihegni kezdenek, mert a szerve
zetükbe felhalmozott melegtől nehezen tud
nak megszabadulni. Ennek oka az, hogy a 
böralatti zsírréteg jelentősen megvastago
dott, részben pedig a fokozott emésztési 
munka is hőtermeléssel jár.

A li'oatömési kísérletek még azzal az 
eredménnyel is jártak, hogy fokoy.ott figyel
met kell szentelnünk az ivóvíz minőségére 
is. Ugyanis sokkal jobb eredményeket 
kaphatunk akkor, ha az ivóvíz vegyhatását 
egy kicsit mcglúgosítjuk, mert ezzel az 
állat hízóképcsségét növeljük. Erre már gya
korlati alapon egyes vidékek libatömő 
asszonyai is rájöttek, amikor a libák ivó
vizébe a környéken található fehéragyagot 
keverik. Vizsgálataim szerint ez a fehér- 
agyag rendszerint nagyobb szódabikarbónát 
tartalmazó talaj. Ha ilyen nem áll rendel
kezésünkre, akkor meglúgosíthatjuk a libák 
ivóvizét úgy, hogy 10 liternyi vízhez 2—3 
deka szódabikarbónát oldunk fel benne.

Végül fel akarom hívni a figyelmet 
arra, hogy a nálunk általában szokásos 
libatömési mód igen kényelmetlen és ezt 
egy egyszerű berendezéssel jelentősen meg- 
könnyíthetjük magunknak. Eddig rend
szerint a libatömő asszonyok lábukkal a 
földhöz szorítják az állatot s csak meghajolvn 
tudják megfelelően tömni az állatot. Ezzel 
szemben az ajánlatos, hogy vegyünk egy 
nagyobb húvságó deszkát és arra csattal 
ellátott hevedereket szögezzünk. Ráhelyez
vén az állatokat a deszkára, a hevederrel a 
hátuk közepetáján őket odaerősítjük s azután 
asztalra téve a lecsatolt állatot, kényelmesen 
megtömhetjük.

Libát gazdaasszonyaink szívesen tömnek, 
mert aránylag kis befektetéssel hamarosan 
pénzhez jutnak s nem kell fél évig vagy ennél 
több ideig várni, mint a sertéshízlalásnál, 
mert a liba gyorsan megérik s négy-öt 
hét múlva a kiváló áru már piacra dobható.

D r . T a n g l H  a ra id
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A iXorécin 1200 kétüléses, orrkerekes futóművel, 
iflen Jó teljesilméuycl. Avlou école NORD — 1200 —

A néprepülőgép, a mindenki repülőgépé
nek gondolata mindenkor leginkább a fran
ciákat foglalkoztatta. A repülés mindenki 
számára hozzáférhetővé tétele már jóval a 
háború előtt napirenden volt a francia 
repülőkörök előtt és igen sok és igen érdekes 
terv és gép született meg a kezdeményező 
viták nyomában. Igaz, hogy a francia állam 
és a francia ipar is alaposan kivette 
részét mindebből, mert állandó pályázatok 
kiírásával és az érdemes tervek kivitelezésé
vel ezt az érdeklődést folytonosan ébren is 
tartották.

Emlékezzünk a híres „Légi bolhá“ -ra 
(Pou de Ciel), amelyet Henri M ig riet  
francia mérnök tervezett s akinek tervei 
nyomán sokszáz ilyen kis repülőgép épült 
meg. Sajnos, később derült ki .a gépnek 
egy eredendő stabilitási hábája, bebizonyo
sodott, hogy van egy repülési helyzete, 
amelyben menthetetlenül kormányozhatat- 
lanná válik s így valamennyi gépet le 
kellett tiltani, tovább nem repülhettek ezek 
a kis légi bolhák és nem terjeszthették a 
mindenki repülésének nagyszerű gondolatát.

A Pou de Ciel még ma is a legnépszerűbb 
kísérletet jelenti a repülés széles körben 
való kiterjesztésére, azóta sem akadt hozzá 
hasonló géptípus, amely annyira lázba hozta 
volna a repüléssel foglalkozókat és annyi 
amatőrt bírt volna rá a repülőgépépítésre.

Nagy leckét is jelentett a Pou de Ciel 
kudarca. Kétségkívül mindenki előtt vilá
gossá vált, hogy a repülőgép túlságosan 
veszélyes jószág ahhoz, hogy amatőr alapon 
kezdetleges szerszámokkal és nem kellőkép 
ellenőrzött anyagokkal lehessen építgetni, 
barkácsoló alapon előállítani. A magaépítette 
csónakkal befordulhat a vízbe, a maga
készítette kocsiról leeshetik valaki anélkül, 
hogy életét különöskép veszélyeztetné, de 
a magaépítette géppel való lezuhanás leg
feljebb a temetkezési vállalatok hasznú 
és forgalmát növeli. Kiderült tehát, hog; 
csak igen kevés embernek lehet meg a tudása 
és módja arra, hogy a magaépítette repülőgép 
biztonságos üzemű is legyen. A néprepülő
gépet ne úgy értelmezzük tehát, hogy kiki 
otthon megépítheti a maga repülő masináját, 
amibe megveszi a motort és máris megkezd
heti a repülés művészetének elsajátítását,, 
hanem a néprepülőgép legyen olyan repülő- 
géptípus, amelyet valamely nagy üzem 
hatalmas sorozatokban igen olcsón gyárthat 
és így a szükségletnek megfelelő mennyiség
ben mindenki által elérhető olcsó árban dob
hat a piacra. \
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A Pou de Cici iránti hatalmas érdeklő
dést látva, a francia állam és az egyik leg
nagyobb alumíniumkonszern pályázatot írt 
ki olyan néprepülőgépre, amely a felállított 
kívánalmaknak minden tekintetben meg
felel és alkalmas az olcsón, nagy mennyiség
ben való gyártásra is. A beérkezett tervek 
igen érdekes és újszerű műszaki megoldá
sokat tartalmaztak, de mégsem voltak 
alkalmasak arra, hogy a repülés népszerű
sítését elvégezzék. Némelyikük ugyanis 
annyira „csodabogár*‘-külsejű volt, hogy 
inkább derültséget váltott ki a nem kife
jezetten szakértő szemlélőből. Már pedig a 
néprepülőgép nyilván a nép számára készült 
repülőgép, amely tehát éppen a nem kifeje
zetten szakemberek szükségleteinek kielé
gítésére hivatott.

Lássuk tehát, milyen követelményeket 
támasztanak a franciák a mindenki számára 
elérhető népreptilőgéppel szemben.

Megkívánhatjuk a néprepülőgéptől, hogy 
a )  legyen olcsó a beszerzési ára, b )  legyen ol
csó a karbantartása, c )  legyen olcsó a repülő
üzeme, d )  legyen biztonságos a fel- és le
szállása, e )  legyen könnyen és biztonságosan 
repülhető,/^ repülőteljesítménye, így sebes
sége, hasznos terhe, csúcsmagassága és 
hatástáva mégis kiclégítőek legyenek.

Az olcsó beszerzési ár követelményének, 
anélkül, hogy a minőség rovására mennének, 
úgy tehetnek eleget, ha a gépből nagy soro
zatokat gyártanak. Utóbbi azonban csak 
akkor következhetik be, ha a gép a további 
követelményeknek is eleget tesz. Ugyan
akkor természetesen tartózkodni kell minden 
felesleges fényűzéstől, nem feltétlenül szük
séges' felszerelési ^tárgytól, mert ez csak 
drágítja a gépet. Nem kell a néprepülőgépre 
vakleszálló felszerelés avagy radar-magasság
mérő, csak a legszükségesebb műszerek.

Az olcsó, karbantartás a gép általános 
szerkezeti megoldásától, építési anyagától 
függ. FémfcpülÓgép karbantartási költségei 
csaknerfrelenyészőek, ugyanakkor beszerzési 
ára üiagasabb, mint a faépítésüé, legalább 
iö bizonyos sorozatszámon alul. Hozzá
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tartozik ehhez, hogy a karbantartáshoz 
szükségestartalékalkatrészck általánosan kap
hatók legyenek és azokért ne kelljen minden 
esetben a gyártó üzemhez fordulni és hogy e 
tartalékalkatrészek ára se legyen magas. 
Minthogy leginkább a motor karbantartásá
val vannak gondok, a gépbe általánosan elter
jedt, gyermekbetegségein már túlesett 
motortípust kell építeni.

Ennek a motornak a nagyságát már a 
harmadik követelmény, az olcsó repülő- 
üzem szabja meg. A néprepülőgép számára 
a 40—80 lóerő közötti teljesítményű kis 
4— 5 hengeres motorok a legmegfelelőbbek, 
mert ezekkel a gép fogyasztása — tisztán 
összehasonlítás kedvéért az autókhoz hason
latos — 100 km-re átszámítva körülbelül 
6—7 liter, tehát kevesebb, mint egy kis
autóé.

A biztonságos fel- és leszállás követelmé
nyei közül a második a fontosabb, mert ez 
a nehezebb művelet. A gépnek szükség
repülőtéren (magyarán mondva: réten,
mezőn) is fel- és le kell tudni szállnia és 
nekifutása akkora legyen, hogy 300 méternél 
rövidebb térség is elég legyen számára. 
Vagyis a rövid nekifutás után megfelelő 
emelkedési sebességgel is kell bírnia, le
szálláshoz pedig elég meredeken kell tudnia 
a repülőtérre jönnie és futóműve tegye 
lehetetlenné á beperdülést. Ezért a szárny- 
fékek megfelelő alkalmazása mellett orr
kerekes futóműre is van szükség. A gép 
lcszállósebessége lehetőleg ne haladja meg 
a 60—65 km/óra értéket. r

A repülőtulajdonságok kérdése foglalkoz
tatta talán leginkább a tervezőket. A repülő
gép három kormányának kezelését valahogyan 
le akarták egyszerűsíteni és ezért többféle 
kombinációt próbáltak ki. Az egyik géptípus
nál teljesen elhagyták a legkevésbbé szüksé
ges oldalkormányt és a kormányzást csak 
a csűrő segítségével akarták biztosítani, a 
másik típusnál a csürőt és oldalkormányt 
összekapcsolták és így a pilótának csak az 
oldalkormány pedálját kellett működtetni, 
a fordulóhoz szükséges bedölést az oldal-



kormánnyal automatikusan kapcsolt csűrő 
minden külön kormánymozdulat nélkül 
adta. Fontos, hogy a gép túlhúzás iránt 
ne legyen érzékeny 8 túlhúzott állapotban 
se essék dugóhúzóba. Ezért került szóba 
a résszárny alkalmazása. Ugyancsak e szem
pontból előnyösebbnek találták a felső
szárnyas gépeket, ahol a jó repülőtulajdon
ságokhoz még a megnövekedett stabilitás 
is járul. Ugyancsak a felsőszárnyas gépek 
előnye a jobb kilátás a pilótaülésből, hátrá
nya viszont a nagyobb súlyú és nehézkesebb 
megoldású futómű, bár megfelelő szerkezeti 
megoldással ez is áthidalható. A kilátás 
növelésére többízben szóba került a motor
nak a gép orrából való eltávolítása és toló 
légcsavarral való hátrahelyezése, amint azt 
például az új francia SUC. io. gépen is 
láthatjuk.

A repülőteljesítményekkel szemben tá
masztott követelmények előtt említsük meg 
azt a tényt, hogy minden jó repülőgépnek 
egyúttal formailag is szépnek kell lennie. 
Úgy is fogalmazhatnék ezt a tételt, hogy 
a jó repülőgép feltétlenül szép is, bár nem 
minden repülőgép feltétlenül jó repülőgép 
is. Jóalakú gépet eladni is könnyebb, 
mint valami légi csodabogarat. S most 
lássuk, mit kívánunk egy ilyen géptől — 
pontosabban, mit kívánnak a franciák: 
180 km körüli legnagyobb sebességet, 
legalább két személy vitelét (háromüléses 
gép előnyben), 3500—4000 méter körüli 
csúcsmagasság elérését és legalább 500 
km-es hatótávolságot. A hozzávetőleges 
számítások megmutatják, hogy mindez leg
alább 40, de lehetőleg 60—80 lóerős motor
ral valósítható meg megfelelő mértékben. 
A fejlődés útja tehát a 6o—80 LE  körüli 
gépekhez vezet, mert ezeknek van kellő

A Miffiiet m i .  18. A gép tipikus »Jégí bollm- 
íelxzálli'isa. Fesztáva 5 méter, hasznos súly 125 
kg. Motorja 35 lóerős. Csúcsmagassága * <1000 
méter. 1935-ben építették, az 1936-os kiállítá
son résztvett a Grand Palais-ban tartott Sálon 
dcPAéronnutique-on, ma is repül. (Mignct foto)

teljesítménytartalékja is ahhoz, hogy nehe
zebb viszonyok között is minden biztonsági 
feltételt kielégítsenek.

S végül beszéljünk mégegyszer az első 
követelményről, mi legyen a gép ára?- 
A francia állam a múltban a gép beszerzési 
árának egy részét magára vállalta és olcsó 
benzint adott az üzemhez. így a gép ára 
úgy alakult, hogy 24—30 hónap alatt részle
tekben kifizethetővé vált a közepes fizetésű 
dolgozó számára is. Valami ilyesféle után 
áhítozunk mi is s reméljük, hogy mihamarabb 
beszélhetünk a magyar néprepülőgép kérdé
séiről, annál inkább, mert néhány kitűnő 
mérnökünk éppen ezen töri a fejét.

N a g y  E r n ő

A Mlflnel IIM. Ifi. a Pou de Cici egyik javított válfaja. 1935-ben építette meg Henri Mignet. Fesz
tava .» méter, 3;> lóerős motorja van és hasznos terhe 150 kg. Ez az utolsó egvüléses légi bolha.

azóta Mignet csak kétüléseket épített. (Mignet foto)
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A MEGZABOLÁZOTT FOLYÓ
A KÁMAI VIZIERŐM O A SZTÁLIN I ÖTÉVES TERV LEGNAGYOBB ERŐ M Ű-ÉPÍTKEZÉSE

A Káma a Szovjetunió egyik 
legbővebb vizű folyója. Körül
belül 70 mellékfolyója van. 
Hossza 2000 km. Ebből 1600 
km hajózható. A Káma külön
ben a Volga mellékfolyója. 
Alsó folyása mentén a meder 
1 km-re szélesedik; benne
sokezer köbméter víz hőm- •
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pölyög. A Káma azonban 
nemcsak fontos közlekedési út
vonal, hanem valóságos kin
csesháza az energiának. A 
szovjet vízienergia-szakértők 
kiszámították, hogy a Kámán 
Molotovo város közelében gi
gantikus vízerőművet lehet 
építeni, melynek teljesítménye

alig marad el a dnyeperl víz
erőmű teljesítménye mögött.

A kámai vízerőmű ma már 
nemcsak terv, az építkezés 
javában folyik. Egyik részle
tének üzembehelyezésc 1950-rc 
van tervezve. A Szovjetunió
ban a vízerőművek százai mű
ködnek, százai vannak épülő
ben és mindegyiknek megvan 
a maga különlegessége. A ká
mai vízerőmű azonban a szov
jet mérnöki gondolat utói- 
érhctctlcn eredményeinek min
taképe, teljesen eredeti, szo
katlan és merész ötlet. A képen 
sehol sem látható a gépház. 
Ez nem véletlen, mert külön
álló gépház nincs is. A kámai

vizerőtelep összes erómúvi be
rendezései (turbinák, villamos 
generátorok) magában a vas
beton duzzasztó-gátban vannak 
elhelyezve. Természetes, hogy 
a szovjet szakemberek nem 
azért dolgoztak keményen éve
ken át, hogy valami eredetit, 
különlegeset tervezzenek. Min
denekelőtt az építkezés költ
ségeinek csökkentését, vala
mint a vízerőmű munkájának 
tökéletesítését tartották szem 
előtt. És ezt a célt sikerült is 
elérni. A legóvatosabb szá
mítás ugyanis azt mutatja, 
hogy a betonmunkálatokat ez
zel a megoldással sikerült felére 
csökkenteni, ami 300 millió 
rubel megtakarítást jelent. 
Könnyű elgondolni, hogy ha 
a munka terjedelme ilyen mér
tékben csökken,akkor csökken 
a munka elvégzéséhez szük
séges idő is. Ez a magyarázata 
annak, hogy nem a szokásos 
4—5 év szükséges a hatalmas 
vízerőmű felépítéséhez, hanem 
2 *5— 3 óv alatt fölépül az óriás 
energiatelep, melynek árama 
az Ural villamos hálózatát 
fogja táplálni.

( T e c h n ik a  M a la g y ó z s i, 
M o s z k v a  )



A világ legrégibb nyomtatott küny- 
\e u G yém ánt Sutra 868-ból. Steln 
Aurél, a nagy monyát kutató ta

lálta 1907-ben

tokbafoglalt ólomrúdja, mely
nek helyére lépett később, kb. 
1560 körül a grafit. Kézi
gyártás helyett már a ceruza 
gyári készítését végezte első
ízben Faber Lother.

A legmodernebb íróeszköz 
az írógép, melynek eszméje a 
kedélyeket régóta nyugtalaní
totta. Miit Angliában már 
1714-ben kért szabadalmat, 
Kempelen pedig 1779-ben állí
tólag egy bécsi vak leány ré
szére készített írógépet. A pro
blémát véglegesen 1867-ben 
oldják meg, ekkor keletkezik

A könyvnyomtatás előtt a 
gondolat közlésének és meg
örökítésének ősi formája a kép
ből keletkezett írás, módja a 
másolás volt. A kőkorszakbeli 
ember színes kavicsai, fajel
zései, sziklajegyei a legrégibb 
irásmaradványok. Az úgyne
vezett csomózott írás is egyik 
fajtája volt a gondolat közlésé- 
nak, ahol a csomó alakja és 
száma szerint volt megkülön
böztethető a gondolat, ez rend
kívül nagy hasonlóságot mutat 
a ma emberének zsebkendő
iére kötött csomókkal, melyek
kel emlékezőtehetségét pótolja 
ki. A legrégibb csomós. írás 
Kínában Kr. e. 5—6 évezred
del keletkezhetett, mely a titkos 
írás egyik formája is volt. Az 
úgynevezett rovásírás már be
járhatta az írás főlépcsőit is, 
— fogalomjegy, szótagírás, be
tűírás — ennek első marad
ványait a föníciaiaknál talál
juk. A székely és mai magyar 
pásztorjegy rováscmlékei ta
lálhatók Kézai Simon X III. 
és Turóczi János XV. század
végi krónikáiban, valamint a 
későbbi krónikákban. A követ
kező írásforma a XV. századi 
kígyózósorú farovás-rendszer 
mely egyszer balra, majd jobb
ra halad. A következő állomás a 
kőtáblafcüratok, aztán a kép
írásnak, ékírásnak agyagba vé
sése, melyet kiégettek, amely 
végül is alapja lett minden
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haladásos írásnak. Hogy a szó- 
írásból miképpen lett hang 
vagy fonetikus írás, azt leg
jobban a kínai és egyiptomi 
betűvetés tükrözi. Az írás 
világtörténelmi hősei a föní
ciaiak, akiknek kultúraátvivő 
szerepe sohasem méltányol
ható eléggé. A görög abc-nek 
megalkotása, valamint a gótikus 
abc voltak a fejlődés következő 
állomásai.

Természetesen az írással egy
befüggő iparok is állandóan fej
lődnek. Elsősorban az írás esz
közeinek ipara fejlődik, de rend
kívül jelentős volt az egyip
tomi papyrus szerepe is. A gö
rögöknek és rómaiaknak viasz- 
szal bevont fatáblára volt szük
ségük, melyre stílus segítsé
gével írtak s csak később, mi
dőn megismerkedtek a papy- 
russzal és pergamennel, kezd
ték használni a festőanyagba, 
majd tintába mártott nádtolla- 
kat, de ugyanezen időben már 
gyártottak fémtollakat is. A fej
lődés további menetében ne
vezetes szerep jut a ceruzának 
is, melynek Őse a rómaiak

a mai értelemben { vett író- 
f gép. A könyvnyomtatás szem

pontjából olyan jelentős papi
rosnak két őshazája van: 
Egyiptom és Kína. A maJ ér
telemben vett paoirost állító
lag a kínaiak mór Kr. e. több- 
ezer évvel előbb készítettek 
Anyaguk három nemes nö
vény, rizsszalma, bambusz, fa
háncs, valamint rongy és a 
selyemhernyó tokja. Az anya
gokat hónapokig áztatták, mos
ták, kalapácsolták, tisztították,
A kÚ7 Í<7.»MlÖ »SorJfl7.Öj:t4

♦Miiütypí* ranrifiznű szedögápofc ;»/. fgyík Imdnpotl íiyoimluiizomUen

heteken keresztül főzték, az- elektromosságnak használatá- 
után péppé törték, fehérítették, val mérhető csak. 
lapokba merítették, víztclcní- A könyvnyomtatás nyilván 
tették, sajtolták és szárították, kínai találmány, 43 a róla szóló 
Lényegileg ma is ez a papír- hírek adhatta?, rápot és ötletet 
gyártásnak a módja. Nagy az Európában való újbóli fól- 
kerülőutakpn jut cl a papír- találásra. A kínai fatábláról 
gyártás Európába, ahol először nyomtatás, mely a vászon-, 
Spanyolországban működik selyem- vagy papírívek csak 
1154-ben egy papírmalom, egy oldalán volt használható, 
ahol már rongypapír-készítést a hagyomány szerint már Kr.e. 
csinálnak. 2000 évvel is megvolt, és Gou-

A papírgyártásnak, valamint Hung volt a kezdeményezője, 
felhasználásának mind több és A különböző agyaghengerek 
több módja ismeretes. Lég- vagy kőmetszetek, aztán a 
jelentősebb felhasználása a X I I I—XIV . századi bélyeg
nyomtatás érdekében történt vésés jelzik a fejlődés további 
a gondolat, az írás, a betű sok- állomásait. Elődjük ezeknek is 
szorosítása céljából. A könyv- nyilván lehetett, hiszen Nagy 
nyomtatás az emberi haladás Károlyról írja a krónikás, hogy 
lcghatalmasabbtényezŐjc, mely írni ugyan nem tudott, de 
a tűznek, a hajózásnak és az kardjába metszett jeggyel pe

csételt. A X III . században a 
Künyviiyonitatónirthely ir,69-bó! faducokkal való nyomtatás ter-
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jed el, mely jobbára szent
képek, játszókártyák, gyónó
cédulák létesítésére irányul. 
A XV. században már röyívek 
is vannak, a fára domborúan 
metszett képek magyarázatára, 
ugyanekkor megjelennek már 
kis krónikák, búcsúlevelek és 
versek. A XV. században fel
merül már a gondolat, hogy 
a kódexeket fatáblákkal sok
szorosítsák. Egy további gon
dolat szétszedhető fabctűkkel 
nyomtatni, majd fa helyett 
ércből önteni a betűket és 
valami sokszorosító gépről is 
gondoskodni, hogy így a nyo
más olcsó és gyors legyen. 
Űgylátszik mindezeket a pro
blémákat Gutenberg-Gense- 
fleisch János mainzi polgár 
oldotta meg 1440 körül. Bár 
egyes részleteket mások köze
lítettek a célhoz, mégis bizo
nyos, hogy a fémbetűöntést és 
a sajtógépet ő fedezte fel nagy
bátyjának „Hof zum Jungen4* 
c. házában, ahol a könyvnyom
tatást Füst vagy Faust János 
aranyművessel kezdi meg 
1450 körül a latin Vulgata-

biblia nyomásával. A könyv- 
nyomtatás tökéletesítése óriási 
fejlődést mutat. Az iparágak
nak egész sorozata jön létre. 
Elsősorban a betűöntés. Az 
első betűmetsző és öntő maga 
Gutenberg volt, bár betűi még 
nyersek és egyenetlenek. Kó- 
dexbctűkből indul ki, melynek 
színes iniciáléi, szegélydíszci, 
fej- és aljdíszei, színes rubrikái, 
majd egész lapképei szintén 
benyomulnak a nyomtatott 
könyvbe. Mesteri betűt vés és 
önt Schöffer, kinek eljárása 
400 évig divatozik. A betű, 
a nyomás, a kitűnő festék, a 
papír és egyéb elemek mind 
művészi gondjai a pompás 
megoldások sorozatának, me
lyekben híres mesterek voltak 
Goldoni, Plantini, Elzevir, Di
dót, a magyar Misztótfalusi- 
Kiss Miklós, valamint Kap- 
roncai-Nycrges Miklós. A fej
lődés további során a betű* 
metsző, az öntő és a nyomdász 
elkülönülnek. Az első betű- 
vésetek árusítóhelye Nürnberg 
lett. Ma már nagy gyárak 
vannak, amióta a kézimunkát

líor Hólx'rl 1847-ben épített Mumimit>sn)tója tíz nyomóhengerrel. A 
Kétméteres ntméretfí henger felületének egyrésze nyolc *zed6*oldalnuk 
köpő?; záróeMzkfizőkkel való rögzítésére, n tiíhbl ré«ze foRtéknldürzHÜ-

lésrc szolgált

a gép váltotta fel. A betűk 
birodalma rendkívül népes. 
A betűnemek nyelv, nagyság, 
alak, véset szerint sokfélék 
lehetnek. A betűk egymás
mellé állítása, a szedés, mind
ennél nagyobb foglalkoztatást 
jelent. A munkások legtekin
télyesebb része, a szociális 
mozgalmak régebbi korában 
mind a nyomdából jöttek. 
A szedők több csoportra oszol
nak, — újság-, könyv-, táblá
zat-, hirdetés-, gép-, dísz-, 
mesterszedők — természete
sen az oldalak összeállítása, 
a technikai megoldás irányítása 
külön kiképzést igényel. A sze
dés kevert és sima, valamint 
gépi vagy kézi lehet. A szedés 
közben nagy szerepe van az 
illusztrációnak. A szedésről a 
sokszorosítást a sajtó végzi. 
Régebben a Gutenberg által 
feltalált kézisajtó, majd a gőz
gép feltalálásával az ú. n. gépe
sített sajtó. Az első mechani- 
zált gyorssajtót az angol Ni- 
choison készítette, melynek 
hengerét gőz hajtotta és órán
ként nyolcszáz oldalt bírt ki
nyomni. A körforgó, vagyis 
rotációsgép alapeszméjét 1790- 
ben szintén Nicholson vetette 
fel, de a további megoldó lépé
seket 1815-ben Cooper végezte.

A nyomtatott könyvhöz az 
egyoldalas fatáblák, majd a 
könyvsajtó vezet el. Tenger- 
sok lesz a könyv, mely a kó
dexeket utánozza. A könyv- 
nyomtatás és díszítés mindig 
áhítatot, legalább is műgondot 
képvisel. A X V III. században 
az üzletszerűség, az olcsóság, 
mely a tömegével piacra dobott 
könyvek egyenes következ
ménye, hanyatlást idéz elő és 
csak a modern korban kap
csolják be megint a könyvet a 
művészetbe. Díszművek, ama
tőrpéldányok. művészi illuszt
rációk, ex librisek és szinte 
pazarló könyvkötés utalnak a 
könyv új megbecsülésére, mely 
Angliából indul el. Az első 
igazi könyvművész Zichy M i
hály, aki a szöveget és illusz
trációt, technikát és művészi 
szellemet egészen összehan
golja, míg az angolok továbbra 
is a sík díszítés művészei ma
radnak.
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A könyvkötés nemcsak a 
tartósság és védelem biztosí
téka, hanem a könyv, az idő, 
a birtokos szellemiségét is 
tükrözi, egyszerű vagy ragyogó 
művészet, aztán iparág, mely 
remeket igyekszik alkotni.

A könyveket könyvtárakban 
őrzik. A könyvtár majdnem 
olyan régi, mint a könyv. Már 
a Kr. e. X IX . században em
legetik az egyiptomi templomi 
könyvtárat, Ptolomeus sótér 
alexandriai könyvtára már 
700.000 tekercset tartalmazott, 
melyet az arabok gyújtottak 
föl. Rómába Sulla korában 
jönnek görög könyvek és má
solók. Híres könyvtára volt 
Cicerónak. A Kr. u. IV. szá
zadban már 28 közkönyvtára 
volt Rómának. A középkor 
könyvtárai kolostoriak és káp
talaniak voltak. Magyarorszá
gon a Pannonhalmi könyvtár. 
Világhírű volt az 5000 kódexet 
tartalmazó Mátyás Corvinája. 
A XIV. században már egye
temi könyvtárak is vannak, 
1348-ban Prágában alakult az 
első és 1350-ben már Pécsett 
is van ilyen. A humanizmus 
a városi könyvtárak fogalmát 
valósítja meg. Ma a legnagyobb 
és legnagyobb számú könyv
tárak Szovjet-Oroszországban

vannak. Most indult egy külön 
mozgalom, hogy a könyveket 
is filmre fotografálják, hogy az 
óriási méretű könyvkiadás és 
az elpusztult könyvek meg
felelő pótlását hely szempont
jából is biztosítani tudják. 
A könyvek mellett feltűnnek 
a folyóiratok, időszaki lapok 
és a hírlapok. A legrégibb 
hírlap a kínai King Tao, mely 
Kr. u. 713-ban jelent meg elő
ször és 1351 óta rendszeresen.

A könyvnyomtatás nemcsak 
iparágakat létesít, a papiros- 
gyárak, gépgyárak, szedőszek
rények, valamint könyvköté
szetekben foglalkoztatva ezer
nyi embert, munkát adva a 
művészeknek is, hanem a tör
ténelem legnagyobb forradal- 
masítója. Az érzésnek, a gon
dolatnak, az eszmének szár
nyakat ad és a humanizmus 
nyomdokaiban demokratizálja 
a polgárságot, felvilágosítja a 
tömeget. A sajtó és a könyv 
révén megkezdődik a szabad 
gondolat és a bírálat, megbukik 
az arisztotelcszi és plátoni 
amik világ. A paraszti felkelé
sekben megvalósult szabadság- 
vágy, valamint a reformációú 
a vallásháborúk, az elvakult 
nagy zsarnokságokat gyöngítik. 
A tudás terjed, szélesül és

mélyül. Régen csak kiváltsá
gosak olvashattak kézzel írott 
foliánsokat, ma a jól nyomta
tott, könnyen olvasható köny
vek tömege kerül cl a nép min
den rétegéhez. Irodalom és 
művészet együtt lendül fel, 
mert a szellem kitágult, a nem
zeti nyelvnek és a reformáció
nak útjain. A hűbéri 'szellem 
helyett úrrá lesz a felszabadult 
polgári szellem. A kiváltságo
sak intuitív korszakának vége 
és kezdődik a mindenki szá
mára egyformán érvényes in
duktív gondolkodási korszak, 
mely szabad sajtó nélkül el 
sem képzelhető. A sajtó világot 
formáló tényező, a XVI. szá
zad a fordulat első állomása. 
A francia forradalom a nagy 
szabadságelvck sorába iktatja 
a sajtószabadságot, melyet 99 
évvel ezelőtt Petőfiék 12 pontja 
éppen március idusán valósít 
meg Magyarországon. A sajtó- 
szabadságot az időnkénti cen
zúra és átértékelés még a leg
utolsó években is senyveszti, 
de teljesen tisztán és szabadon 
él a fogalom, mely felé a nagy 
tudást sugárzó sajtó révén el
jutott ember határozottan és 
visszavonhatatlanul törekszik.

D r . K o c z k d s  G y u la



A víz lényeges alkotórésze minden élő 
szervezetnek. Az anyagcsere életfontosságú 
folyamatai az állati és növényi szervezetben 
csak víz jelenlétében, csak vizes oldatokban 
mehetnek végbe. Víz nélkül nincs élet. 
A táplálékot sokkal hosszabb ideig tudja 
nélkülözni az állat vagy növény, mint az 
éltető vizet. Ennivaló nélkül io— 15 napig 
is megvan az ember különösebb ártalom 
nélkül, — egyes koplalóművészek koplaltak 
már 30, sőt 40 napig is, — de a szomjú
ságot, a vízhiányt nem képe9 elviselni 
5—6 napnál tovább. Amint a test víztartalma 
bizonyos érték alá száll, megáll a bonyo
lult gépezet, beáll a halál.

A felnőtt ember teste átlagosan 60 
százalék vizet tartalmaz. Tehát több mint 
felerészben vízből állunk ! Milyen csodá
latos dolog már ez is, ha kissé jobban 
elgondolkozunk rajta? S ez a csupa víz 
gépezet, ez a nagyon „híg*4 valami, év
tizedeken keresztül működik, erőt fejt ki, 
munkát végez, dolgozik! Mit csinálna a 
mérnök, a biológus, ha az cíé a feladat 
elé állítanók, hogy tessék, itt van 60—65 
százalék víz, 6—7 százalék szén, néhány 
gáznemű anyag, hidrogén, nitrogén, oxi
gén, egy csipetnyi kén, foszfor, meg miegy
más, állítsál össze belőlük olyan gépet, 
mely ötven-hatvan esztendőn keresztül dol
gozik, s ilyen meg ilyen erő kifejtésére 
képes?

S ez még sem m i! Hozott létre a termé-

Az ídttsvlzl hidra tudyvúltoztfttúsu

szét az emberi testnél sokkal, de sokkal 
nagyobb víztartalmú szervezeteket is, me
lyek mozognak, éreznek, küzdenek más 
állatokkal, s vívják harcukat nap-nap után 
a létért, — pedig úgyszólván csak „vízből44 
állnak 1

Aki megfordult már tenger mellékén 
és vett magának annyi fáradságot, hogy 
néhány csónakkirándulást tegyen a végte
lenbe nyúló víztükör csodálatos életének 
megismerése céljából, annak figyelmét bizo
nyosan nem kerülték el azok a korong-, 
gomba- vagy harangalakú lények, melyeket 
gyakran látni, amint széltől, vagy tenger- 
áramlásoktól hajtva, kisebb-nagyobb csopor
tokban, úszó bójákhoz hasonlóan imbolyog- 
nak, lebegnek a hullámok hátán. Szépsé
gükkel, különös alakjukkal, s főképpen 
gyönyörű színeikkel mindjárt magukra von
ják a szemet, ha megjelennek valahol. 
A tudomány medúzáknak nevezi ezeket 
a különös állatokat, melyek a tenger szépsé
gekben oly gazdag világában is a leg
szebbek közé tartoznak. A testük csaknem 
teljesen áttetsző, mintha színes üvegből 
volnának, s szinte elképzelhetetlenül légie
sek, könnyedek. És a színeik?! Mintha 
a Nagy Művész palettájának legszebb 
színeit öntötte volna rájuk 1 Kék, sárga, 
lila, rózsaszín, piros! De ezek a színek 
legfinomabb tompa pasztellszínek. Úgy 
hozzáÜlenek az állatok könnyed lényéhez, 
s oly enyhék, lágyak, hogy nem homályo
s t  ják cl testük áttetszőségét sem.

Közelebbi vizsgálatnál rájövünk az átlát
szóság okára is. A korong, a harang anyaga
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egészen lágy, kocsonyaszerű, 95—96 száza
lék a víz benne I Az egész állat tulajdon
képpen nem egyéb, mint víz, amit egy 
kevéske szilárd anyag meghatározott alakba 
kényszerített. Ha a hullámok partra sodor
ják a medúzát, szétmállik, szétfolyik, s nem 
marad belőle más, mint egy kis színes, 
nyálkás maszat. Nagy viharok olykor tíz
ezerszámra vetik szárazra őket. Roncsaik 
ilyenkor kilométereken színes nyálkával 
borítják be a partot. Az ilyen tömegpusz
tulás méreteiről némi fogalmat alkothatunk 
magunknak, ha meggondoljuk, hogy vannak 
medúzák, melyek korongja átmérőben meg
van 30—40— 50 centiméter. A Földközi 
tenger legnagyobb medúzája, a Rhizostoma 
Cuvieri nevű faj, megnő 80 centiméter 
átmérőjűre I Sőt az északi tengerekben 
él egy faj, amely eléri a kétméteres nagy
ságot is ! Persze ezek mellett vannak 
egészen kicsi, néhány centiméteres, vagy 
éppen csak milliméterekkel mérhető apró
ságok is.

A meduzatest szerkezetéről és felépí-> 
téséről nem sok a mondanivaló. Az ernyő 
alsó részéről nyúlványok, bojtszerű caf- 
rangok lógnak le, s a harang pereméről 
hosszú, színes fonalak függnek alá. Néme
lyiknek egész koszorú, valóságos erdő. 
Ezek a medúza fegyverei, rablófonalai. 
Ezeken ülnek a csalánsejtek. Sokszor 
száz meg százezer minden fonalon. Jaj 
annak a kisebb állatnak, rákocskának vagy 
halnak, amelyik a fonalak közé keveredik 1 
Legkisebb érintésre működésbe lépnek a 
csalánütegek, felpattannak az apró tokocs- 
kák és a méreggel átitatott fonalacskák 
az áldozatba vágódnak, amitől az elkábul, 
vagya ha kisebb állat, mindjárt el is pusztul. 
A fonalak aztán megragadják a zsákmányt 
és a szájhoz viszik, mely az ernyő alsó 
részén középen nyílik.

Az állat belső szervezete még egyszerűbb, 
mint a külseje. Voltaképpen csak egyetlen 
üregből áll. A tudósok TömlőbelŰeknek 
nevezik az ilyen állatokat, mert a test
üregük valóban olyan, mint egy tömlő, 
egy zacskó. Ebbe az üregbe vezet a medúza 
szája s ott megy végbe az emésztés. A meg
emészthetetlen részek aztán ugyanezen az 
úton, a szájon át jutnak a szabadba. A köz
ponti üregből csatornák ágaznak szét, s 
azok az ernyő peremén körbefutó csator
nába torkolva, zárt üregrendszert alkotnak, 
melyet bélüregrendszemek neveznek, mint
hogy a benne áramló folyadék a táplálékkal 
együtt az életnedveket is továbbítja a 
szövetekhez, akárcsak a magasabbrendű 
szervezetekben a véredényrendszer.

Ha még tudjuk azt, hogy az ernyő pere
mén körkörös izomgyürű fut végig, más 
medúzáknak pedig az ernyő peremén túl
érő úgynevezett fátyoluk van, melynek üte

mes Összehúzásával, összerántásával, az 
állat ernyője alól a víz egy részét kilöki, 
s így lassan továbblebegve helyét változ
tatni tudja, meg, hogy egyiknél-másiknál 
a korong peremén különböző bunkószerű 
testecskék, piros, kék stb. pontok, úgy
nevezett ,,párkány szervek* * vannak, melyek 
közül egyesek fényérzőszervek, „szemek* % 
mások hallóhólyagocskák, „fülek**, ismét 
mások cgyensúlyozószervek, akkor körülbelül 
mindent tudunk állatainkról, ami lényeges.

Az elmondottakból láthattuk, milyen 
egyszerű a medúzák szervezete. Életük 
folyásáról azonban már nem mondható el 
ugyanez. Hosszú és különös az út, amíg a 
medúza medúzává lesz. A bölcsőjét ugyanis 
nem a nyilt tenger habjai ringatják. Ha 
látni akarjuk születését, a nem nagyon 
mély parti vizeket kell felkeresnünk, ahol 
a pompás színű tengeri kökörcsinek, tengeri 
szegfűk és egyéb különös, mozdulatlanul 
a fenékhez tapadó állatok élik titokzatos 
életüket. A fenéken itt is o tt is különös, 
csoportosan álló lényeket figyelhetünk meg. 
Néhol egész kis erdőket alkotnak. Az ember 
inkább növényeknek nézné őket, mint 
állatoknak. Pedig azok. A medúzák szülői! 
A tudósok polipoknak nevezik őket.

Hogyan lesz a polipból medúza?
Egyszerűen.
A polipocska felső részén egyszercsak 

befűződés támad, a befűződés egyre mélyeb
ben és mélyebben vágódik a testébe, azután 
az elkötődött rész, melynek időközben tapa- 
gatószerű nyúlványai fejlődnek, leválik az 
anyaállatról, megfordul, azzal a részével föl
felé, mellyel eddig összefüggött az anyjával, 
és előttünk áll a szabadon úszó medúza.

Mikor aztán a medúza megnőtt, petéket 
termel, melyeket egyszerűen csak kiürít 
a vízbe. A petékből kis, tojásdad alakú, 
csillangós lárva fejlődik, melynek Planula 
a neve. Ezideig szabadon úszkálva él, 
aztán későbben a parti vizeket keresi fel, ott 
leszáll a tenger fenekére, szilárdan meg- 
Ülepszik és polipocskává fejlődik, mely 
aztán újra medúzáknak ad életet.

A szaporodásnak ezt a módját nemze
dékváltozásnak nevezzük. Legtöbb medúza 
így szaporodik. *



Van a medúzáknak egy csoportjuk, 
mely különösen rászolgál érdeklődésünkre : 
az úgynevezett hólyagos medúzák, Si- 
phonophorák (e jtsd : szifonofórák). Ezek
nek nincsen korong-, vagy harangalakú 
ernyőjük, mint más medúzáknak, hanem 
inkább valami tarka virágfüzérhez, virág- 
bokrétához hasonlítanak, melyet egy vagy 
több gázzal telt úszóhólyag tart lebegésben. 
Innen kapták a nevüket is. Legkülönösebb 
bennük azonban az, hogy nem különálló, 
egyes állatok, hanem egész állattelepek, 
állatkolóniák, egymással szervesen össze
függő medúzák közösen alkotott sajátságos 
alakulatai, államai!

Csakhogy ezek a medúzák semmiben sem 
hasonlítanak azokra, amelyeket föntebb 
megismertünk ! Sőt a telepek egyes egyedei 
még egymástól is nagyon különböznek. 
Átalakultak a telep egyes részeivé, szerveivé ! 
Egyesek lettek úszóharangok, • mások csa
lánszervekkel felfegyverzett rablófonalak, 
fogópolipok, melyekre a zsákmányszerzés 
feladata hárul, vagy evőpolipok, közös gyom
rok, melyek az emésztést végzik, ismét 
mások a faj fenntartásáról gondoskodnak 
s petéket, vagy csirasejteket termelő sza- 
,poritószervekké alakultak, és így tovább.

Képünkön bemutatunk egy ilyen csodá
latos medúza-államot, az Indiai óceánban 
élő Strobalia cupola nevű fajt, körülbelül 
Z2  természetes nagyságban. Lapunkban 
sajnos csak egyszínű képeket tudunk adni 
és így bizony csak nagyon halvány elkép
zelést nyújthatunk kedves olvasóinknak a 
medúzák igazi szépségéről. Csak körvonala
ikat mutathatjuk be. Főszépségükből, csodá
latos színeikből nem érzékeltethetünk sem
mit !

Képünkön látható telepes-medúza a való
ságban kissé zöldesbe játszó halványkék. 
De olyan tompa, halványszínü, hogy majd
nem teljesen átlátszó. Egyes részei pirosak. 
A vérvöröstől a barnásvörösig és halvány
pirosig mindenféle árnyalatot megtalálunk 
rajta.

A kép felső részén jól láthatjuk a nagy, 
tojásalakú úszótestet. Az egyes pajzsalakú 
részecskék mind-mind kis úszóhólyaggá 
átalakult külön-külön meduza-egyedek. A 
legfölül lévő kis gömböcske piros. Rajta 
keresztül a bója medúzái összeköttetésben 
állnak a külvilággal, gázt bocsáthatnak ki, 
ami által a telep tetszés szerint süllyedhet 
vagy emelkedhet a vízben. A piros testecske 
valószínűleg szem gyanánt is működik. 
Belőle ugyancsak pirosszínü zsinór indul ki 
és húzódik végig az egész telepen. Ez az 
állattelep törzse. Ebbe jutnak bele az 
emésztőpolipocskák termelte táplálónedvek 
s onnan áramlanak szét az egész szerve
zetbe. Hozzá kapcsolódnak az úszótcst 
alatt lévő többi részek :'a vékony tapogatók,

rajtuk a szintén piros, csavaros csalánütegek
kel, a számos kar, a rengeteg, különféleképpen 
módosult és különféle hivatást betöltő 
medúzával.

Külön képen bemutatunk olvasóinknak . 
egy ilyen kart, nagyítva. Jól láthatjuk 
fölül a szárat, lejjebb a gömbalakú gyomrot,
— ez kissé pirosas színezetű, — még lejjebb 
a hosszúkás, hengerded clŐgyomrot, hosz- 
szanti bordáival, melyek a természetben 
élénk vörösek, s alatta a rozettaszerü száj
nyílást, meg a hosszú rablófonalat, a csava
rodott csalánütegekkel. Ez utóbbiak is piro
sak. A mellette lévő képen egy ilyen sok
ezer apró csalánscjtből álló csolánüteget 
láthatunk, erős nagyításban.

Következő képünk ugyanazt a kart mu
tatja a női (baloldali) cs a hím (jobboldali) 
szaporítószervekkel, melyeket a másik képen 
a könnyebb áttekinthetőség kedvéért el
hagytunk.

A tengereket járó hajósok név szerint 
nem ismerik a végtelen óceánok számtalan
sok medúzáját, de egyet minden tengerész 
jól ismer és igen respektál, ez a „portugál 
gálya**, tudományos nevén Physalia cara- 
vella (ejtsd : füzália karavella). Ez is a hó
lyagos medúzákhoz tartozik. Szépség dolgá
ban semmiben sem marad el a föntebb 
megismert telepes medúza mögött, de ami 
a veszedclmességet illeti, felülmúl minden 
más medúzát. Olyan, mint valami szépséges 
szirén, aki szépségével magához csalogatja 
a halandókat} hogy azután romlást hozzon 
rájuk.

Az állat úszóhólyagja tojásdad alakú, 
fölül csücskös zacskó, a régi gályák vitor
lájára emlékeztet. Innen a neve. A 
színe olyan, mint a vert ezüst, s kissé 
lilásba játszik. A fölső részén lilás taraj 
vonul végig. Lent az egyik végén kis csü
csökbe nyúlik meg — képünkön jól látni
— az gyönyörű lilaszínű.

A légkamra alsó részén vannak az evő- 
polipocskák. Ugyanonnan hosszú, sötétkék 
rablófonalak lógnak le a vízbe.

Olyan szépek, olyan kecsesek, hogy az 
embernek kedve kerekednék megfogni őket. 
De jaj annak, aki hozzájuk nyúl! Azonnal 
működésbe lépnek a „gyönyörű** rabló
fonalak. Azok pedig teüsdedteli vannak 
millió meg millió csalánsejttel, melyek 
mérge borzalmas fájdalmat okoz. Még az 
ember is esztméletét vesztheti a Physalia 
mérgétőll

S többé-kevésbbé hasonlókép vannak 
felfegyverezve a nagyobb medúzák mind. 
K erüli is őket messze minden teremtett 
állat. Csak a természet titkait fürkésző 
ember érdeklődik irántuk. Különös szerve
zetükkel, szépségükkel, érdekes életfolyá
sukkal meg is érdemlik az érdeklődést !

B á n k i  S á n d o r
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a u i ó t o U ?

A kerékpár 150 éves múltra tekinthet 
vissza, mint az emberi izomerővel hajtott 
közlekedési eszköz. Napjainkban az ifjúság 
legkedveltebb sportja. (Lásd majd Élet és 
Tud. 33. szám.)

Sok feltaláló közös munkájának ered
ményeképpen a kerékpár oly célszerű szer
kezeti formát öltött, hogy több mint 50 év 
óta lényeges részeiben nem változott annak 
ellenére, hogy állandóan próbálkozások foly
tak tökéletesítésére. A kerékpár alapvető 
előnye abban rejlik, hogy jelentős meg
takarítást tesz lehetővé a mozgásra fordított 
emberi erőkifejtésben a gyalogláshoz képest, 
így például ugyanannyi energia szükséges 
12—16 km/óra sebességgel történő kerék
pározáshoz, mint 3—4 km/óra sebességgel 
végzett gyalogláshoz. Ennek ellenére ter
mészetes, hogy sok kerékpáros felveti a kér
dést : nem lehetne-e a pedálok forgatásához 
szükséges emberi erőkifejtést gépi erőre 
hárítani anélkül, hogy a kerékpár súlyát 
lényegesen megnövelnénk.

Ez a gondolat már régen felvetődött, s a 
feladat megoldása : a motor. Ez a meg
oldás azonban nem született meg könnyen. 
A kerékpár ugyanis úgy nyerte el mai elő
kelő, célszerű formáját, hogy csak a kerék
páros súlyát vették tekintetbe a méretezés
nél. A motor által képviselt súlytöbblet a 
kerékpár törésére vezetett sok esetben, annál 
inkább, mert a motorok abban az időben 
igen nehezek és kezdetlegesek voltak. A két
kerekű motoros jármű megoldása a motor- 
kerékpár, itt azonban nincs meg a kerékpár 
fontos jótulajdonsága : a könnyűség. A mo
torkerékpár nehéz, emeletre nem vihető, 
tehát külön garázst igényel. Éppen ezért 
a motorkerékpár gyártása mellett sohasem 
hagytak fel a kerékpár motorizálására irá
nyuló törekvésekkel. Amint az utak javultak, 
a kis hengertérfogatú motorok tökéletesedtek 
és a kerékpár szerkezeti anyagainak szilárd
sági tulajdonságai is kedvezőbbek lettek, 
megnyílt a lehetőség gyakorlatilag is meg
felelő szerkezet tervezésére.

A segédmotoros kerékpár legfeljebb né
melyik szerkezeti részének erősebb kialakí
tásában különbözik a normálistól. A segéd
motor gyorsan le- vagy felszerelhető. A mo
tor mellett természetesen a pedál is meg
marad, azonban csak indulásnál vagy mere
deken emelkedő útszakaszokon jut szerep
hez. Sok különböző megoldással kísérletez-

(Folijtatásu az 1021. oldalon)
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Az amerikai hadsereg vasúti kocsi
parkjából a MÁV 510 darab használt, 
de nem régi mozdonyt vásárolt meg. Az 
1942-ben és 1943-ban épült mozdonyokat 
három amerikai gyárban: az American 
Locomotivc Company, a Baldwin Locomo- 
tives Works és a Lima Locomotives Works 
gyáraiban készítették.

A megvásárolt mozdonyok egy része 
már a MÁV szolgálatában, magyar síneken 
fut. A mozdonyok nem újtipusúak és 
elsősorban tehervonatú mozdonyoknak kell 
őket tekinteni, de jól használhatók a személy
vonatok forgalmában is. Teljesítmény te
kintetében mögötte maradnak a magyar 
gyártmányú 402. sorozatú mozdonyoknak, 
de az eddigi mérési próbák mind azt mu
tatják, hogy ezek az amerikai mozdonyok 
a terheléseket könnyen, sőt bizonyos fokú 
gyorsítással is kibírják.

Azonban az eddigi próbákon még nem

lehetett egészen határozottan megállapítani, 
hogy az amerikai mozdonyok üzeme a 
magyar termelésű szénnel elég gazdaságos 
lesz-e, vagy sem. Mindenesetre bizonyos
nak látszik, hogy az amerikai mozdonyokon 
az itteni üzemi követelményeknek megfelelő 
átalakításokat kell majd végezni.

Az amerikai mozdonyok 16 tonna ten
gely nyomású ak, túlhevítős ikcrgépczetüek. 
A futótengely beálló szerkezetű, a futó
kerékpárt egy nagyméretű himba köti az első 
kapcsolt tengelyhez. A tengelyek rúgózása 
lemezes és csavarrúgós. Az álló kazán 
elől és hátul, a hosszkazán egy helyen van 
lengőlemezzel alátámasztva. A tűzszekrény 
hegesztett, lágyvaslemezes kivitelű. A Hul- 
son-rendszerü rostélyt a MÁV mozdonyain 
eddig még nem használták, de már tervbe
vették az alkalmazását az ezután építendő 
magyar mozdonyokon. A füstszekrény mé
retei eltérnek a MÁV szabványaitól, az ajtaja

is kisméretű, ezért nehezen tisztítható. 
Nem jó a fülül nyitott hamuláda szerkezete 
sem, mert a felszálló hamu főleg a tuztisz- 
tításkor zavar.

A henger és a tengelyágyak kenésére 
a Náthán-féle kenőszivattyút alkalmazzák, 
a kazán táplálására ugyancsak Nathán- 
rendszerű nem szívós lökettyűket használ
nak. A kazánhoz tartozó szerelvények 
amerikai szabványúak, de nem sokban térnek 
cl a mieinktől. A mozdonyt gőzfékkel, 
•’ szerelvén* t pedig íé.cny m/t . .> és 1* c- 
ürtekkcl fékezik le.

A szerkocsi könnyebb szerkezetű, mint 
a mieink, mert a vízszekrény merevítését 
a szénszekrény oldalfala biztosítja és így 
nincs szükség a nálunk használt erősebb

merevítésre. De a szénszekrény feneke 
emiatt mélyebben, a vízszekrény fenekével 
egy színvonalban van és így a fűtőnek 
jóval fáradságosabb munkájába kerül a 
szén lapátolása. Az amerikai mozdonyok 
alacsonyabbak a magyar mozdonyoknál, 
ami a sátorkiképzcsnél mutatkozik hátrá
nyosnak, de arányaik és vonalvezetésük 
tetszetösek.

Az amerikai mozdonyok a nehezebb 
felépítményű vonalakon fognak közle
kedni. amire 16 tonna tengelynyomásuk 
teszi alkalmassá és ezzel sok kisebb tengely
nyomású magyar mozdonyt fognak a nehéz- 
felépítményü vonalakról felszabadítani és 
ilymódon a forgalom tempójának fokozását 
elősegíteni.

1017



A háború és a háborúutáni 
időszak leromlott közegészség
ügyi viszonyai sok veszedelmes 
járvány előtt nyitották ki kapui
kat. E járványok közül leg
félelmetesebbek egyike a tífusz. 
Általában háromféle tífuszról 
szoktak beszélni. Legsúlyosabb 
tífuszfajta a rendkívül magas 
és jellegzetesen fluktuáló (in
gadozó) lázgörbével, hasi szö
vődményekkel járó h a stífu sz , 
régi magyar nevén h a si hagy
m á s. Ennek kórokozóit É b crth  
és Q a ffk y  nevű kutatók 1884- 
ben rövid, lekerekített végű, 
vastag pálcikákban fedezték fel 
a górcső alatt. A kiütéses tífusz 
is igen súlyos, magas lázzal 
járó betegség. A fertőzést ruha
tetvek terjesztik. (Ezért gyakori 
c járvány táborokban, tömeg- 
szállásokon, mostoha egészség- 
ügyi viszonyok közepette.)Har- 
madik tífuszfajta tulajdonkép
pen nem is jellegzetes tífusz, 
csak a tüneteiben ahhoz igen 
hasonló súlyos mérgezéses álla
pot. Ezt ezért p a ra tifu szn a k  
nevezik. (Para =  mellette levő, 
hasonló.) E rövid lappangási 
idejű betegséget másfajta, de 
az Eberth-bacillusokhoz ha
sonló pálcikák okozzák.

A vidékeket elárasztó súlyos 
járványokkal szemben a küz
delemnek eddig két akadálya 
volt: 1. a nem közvetlen, ha

nem ismeretlen egyének, ú. n. 
bacillusgazdák útján való fertő
ződések veszélye, és 2. a kór- 
ismézésre alkalmas módszerek 
hosszadalmas volta.

K i k  a b a cillu sg a zd á k ?

Kik az orgazdák? Azok, akik 
maguk nem  lopnak, de lopott 
dolgokat őriznek, vagy vásá
rolnak. Ennek mintájára meg
érthetjük a bacillusgazda fo
galmát. Ezek olyan egyének, 
akik valamikor megbetegedtek 
valamilyen fertőző betegség
ben (pl. tífuszban) és meg
gyógyultak, anélkül, hogy meg
szabadultak volna a kórokozó 
lényektől (=  baktériumoktól). 
Ezek maguk tehát nem lesznek, 
vagy csak igen kicsiny, észre
vétlen mértékben lesznek be
tegek, mint ahogy az orgazdák 
sem lesznek közönséges tol
vajokká. Természetesen a ba
cillusgazdák nem „őrzik* * a 
testükben levő baktériumokat, 
— hiszen nem is tudnak azok
ról — hanem az anyagcsere 
folyamán a továbbélő baktériu
mok eltávoznak szervezetük
ből. Ez az a pont, amelyen a 
bacillusgazda végzetessé válik 
embertársaira.

A századfordulón sikerült 
Amerikában az orvosoknak egy 
ilyen bacillusgazdára évtizede
ken keresztül felügyelniük. Le

sújtó eredménye volt a meg
figyeléseknek. Egy szakácsnő,
— a szóbanforgó bacillusgazda
— névszerint Mary M e ló n ,
1901-ben tífuszban betegedett 
meg. Néhányheti fekvés után 
simán gyógyult és elhagyta a 
kórházat, hogy hivatását foly
tassa. Otthon állandóan fertőzte 
környezetét. Évtizedek teltek 
el, miközben az orvosok állan
dóan figyelték, elkülönítették, 
kísérleteztek vele, kivették az 
epehólyagját, de mindezzel 
nem sikerült megakadályozni a 
„tífuszos Mary**-t abban, hogy 
környezetét .megfertőzze. Ez 
a „bacillu8hordozó<4 szakácsnő 
38 éven keresztül fertőzte az 
embereket. Közvetve talán ezer /
embert is beteggé tett, mig 
1939-ben meg nem halt.

H ogy an  ism erh ető  f e l  
a b a cillu sg a zd a ?

Ebből megérthető, hogy a 
bacillusgazdák legalább olyan 
veszélyesek, mint maga a be
tegség, amit nem sikerült fel
ismerni. Ellenük igen nehéz 
védekezni. A mindennapi élet
ben, amikor valakivel beszé
lünk, kezet fogunk, tárgyakat 
érintünk, amiket ezer és ezer 
ember érint naponta, nem 
győződhetünk meg arról, ki és 
mi fertőzhet meg bennünket.
A bacillusgazdák és általában 
a tífuszos megbetegedés vagy 
fertőzöttség felismerésére hasz
nálatos módszerek megértésé
hez tudnunk kell, mi történik 
a szervezetben, ha kórokozó, pl. 
tífuszbacillusok kerülnek bele.
Ilyenkor vérünk a betolakodók 
leküzdésére úgynevezett „ e l le n 
testek e t i( termel. Több ilyen 
ellenanyagot ismerünk, amely 
a kórokozót káros munkája 
kifejtésében gátolni igyekszik.
Egyik fajtájuk a betolakodó 
„ellenséges* ‘ kórokozó anyagot 
összecsapja  (idegen szóval: 
agglutinálja), a másik fajtájuk 
fe lo ld ja , vagy máskép teszi ár
talmatlanná. Ha pl. az E b e rth - 
{éle tífu szb a cillu so k  szervezetbe 
jutása ott ellentestek termelő
dését indítja meg, tehát a fer
tőzés egy védekező folyamatot 
szervez „maga** ellen, akkor 
ezt a jelenséget megfordítva is
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értelmezhetjük és azt mond
hatjuk, hogy viszont: e llen - 
testek  fo k o z o tt  term elődése  
tífu szb a cillu so k  je le n lé té t  b iz o 
n y ítja . Ez az elv szolgál alapul 
a betegség, vagy orgazdaság 
kórismézéséhez.

Világszerte ma is mindenütt 
a híres W id a l—O ru b er-fá le  el
járást alkalmazzák a fertŐzött- 
ség kimutatására. Ezt az eljá
rást 6— 8 kémcsősorozattal, te
kintélyes laboratóriumi felsze
reléssel alkalmazzák. A kém
csövek a gyanús vagy beteg 
egyén különböző higítású vér
savóját és élettani konyhasó
oldatot tartalmaznak. Ezekhez 
adják hozzá a tífusz és a para- 
tífusz „A“ és „B*‘ betűvel 
jelölt két kórformájának megfe
lelő úgynevezett „emulziót**. 
A készítményt hőálló és hő- 
tartó edénybe (termosztátba) 
helyezik és 24 óráig állni hagy
ják. Ha a kémcsövecskék vala
melyikében cllcntcstck vannak, 
ezek összecsapják a tífusz- 
bacillusokat és jól látható cso
mókat képeznek. Attól függően, 
hogy a „kicsapások** melyik 
csőben következnek be, kide
ríthető, hogy egyáltalán fe r tő -  
z ö tt-e  a  v iz s g á lt egyén és ha 
fertőzött, m ily en  tífu szb a cillu s- 
s á l?

„ Ü j gyors m ódszer! **
A „ Z i a r u l  S t i in te lo r ,i  c. nép

szerű tudományos román képes 
lap beszámol arról, hogy a nyár 
folyamán lezajlott bukaresti és 
vidéki tífuszjárványok elleni 
küzdelem során három román 
orvosnak sikerült egy, a Widal 
— Gruber-módszernél lényege
sen egyszerűbb, gyorsabb és 
hasonló eredményű eljárást be
vezetniük a tífuszfertŐzüttség 
felderítésére. A bukaresti Bak
teriológiai Intézet három mun
katársa, dr. P a ra ch iv escu , dr. 
D r a u h e t és dr. D ó rin  — a be
számoló szerint — a követ
kezőkép egyszerűsítették le az 
eddig használatos módszert: 
a vizsgálandótói lándzsával vért 
vesznek, abból egy cseppnyit 
górcső-tárgylemezre helyez
nek. ( A  W id a l-rea k ció h o z a be
teg / c m '-n y i vér éré v o lt szü kség , 
itt  csak néhány csepp k e l l ! )

A megszáradt vérre tífuszos 
kórokozó pálcikákat tartalmazó 
készítményt, ú. n. baktérium
emulziót kennek. Ez a csJra- 
kivonat cm'-ként harmincmil- 
liárd baktériumot tartalmaz, 
tehát cllcntestckkel szemben 
rendkívül érzékenyen viselke
dik. Különböző irányba for
dítva az üveglapot, sza b a d 
szem m el is lá th a tó v á  v á lik  a z  
ellentestek hatására összecsapó
dó baktérium csom ó. Ez esetben 
a „reakció** pozitív, míg ha 
nem keletkeznek csomók, ne
gatív.

A román orvosok azonban 
nem énék be ennyivel. Annak 
megállapítására, hogy a tífusz 
melyik fajtájáról van szó, szin
tén kidolgoztak egy egyszerű 
és gyors eljárást. Mikroszkóp 
alatt ugyanis a három betegség: 
a tífusz, az „A ‘* és a „B “ jel
zésű paratífusz baktériumai 
igen hasonlatosak. A Widal- 
féle eljárásnál a baktérium
fajták elkülönítésére (minthogy 
háromféléről lehet szó) hármas 
kémcsősorozatot alkalmaznka. 
Az új román módszer szerint 
nem a kémcsövek számozása 
dönti el a kérdést,hanem akkor, 
am időn v a la m ely ik  ba cillu sfa jta  
a  vérben le v ő  ellen testek  h a tá 
sára csom ósodni k e z d , a k ó r
oko zóra  je lle m z ő  s z ín ű  fo lto k  
v á ln a k  lá th a tó v á  és ebből 
könnyűszerrel következtethető 
a fertőzés milyenségére. így a 
tífu szl)M Ú )baktériu m ok p iro sra , 
a „ B “ je lz é s ű  p a r a tífu sz-b a k -  
térium ok zö ld re  festődnek, míg 
a z  „ A * *  f a j t á k  ered eti sz ín ü k et  
m eg tartjá k.

M e n n y i a z  ellen testek  szám a ?

Fontos azt is tudni, hogy a 
beteg vére mennyi ellentestet 
tartalmaz. A Widal—Gruber- 
féle vizsgálat során különböző 
mennyiségű (az oldat vagy 
emulzió különböző tömény
ségű) mikrobát juttatnak a 
kémcsövekbe és úgy vizsgálják 
az alvadást (koagulációt). A 
csomósodás mértékéből követ
keztetnek azcllctestekmennyi- 
ségére. A román eljárás — a 
beszámoló szerint — ennél 
egyszerűbb. A tárgylemezre 
cseppentik egy olyan  beteg v é

rét , a k irő l tu d já k , hogy tífu szo s  
és hogy széru m a , a z a z  v ér savója  
c m '-k é n t m en n yi e llen testet ta r
ta lm a z. Majd ugyanerre a 
vizsgálólapra a beteggyanús egy 
csepp vére kerül. A baktérium
emulzió hatására bekövetkező 
csomósodás alkalmával össze
hasonlítják a gyan ús egyén 
vérének kicsapóképésségét, a z  
ism ert beteg m in táu l szo lg á ló  
vérsavójának agglutinálóképes
ségével. így a mintául szolgáló 
vérszérum ellentestmcnnyisé- 
gének ismeretéből, a kicsapó
dás után, következtethetünk a 
vizsgált beteg vérsavó ellen -  
testm ennyiségére.

A román eljárásról közelebbi 
eredményeket szaklapban még 
nem olvastunk. A S z o v je tu n ió 
ban nem teljesen azonos, de 
hasonló módszert már a há
ború óta alkalmaznak, igen ko
moly eredményekkel. Ezt a 
módszert szovjettudós, dr. L o 
béi immunológus fedezte fel és 
eljárását szerényen a „ W id a l- 
reakció* * m ódosításának n ev ezte .
A vizsgálat előnye, hogy gyor
san véghezvihető, nem kell 
napokat várakozni, azonkívül 
nem kell a Widai-reakció által 
előírt nagy (50—ioo-szoros) 
hígításhoz alkalmazkodni, ha
nem töményebb oldatok alkal
mazásával, szinte perceken be
lül, rázásra adja meg e módo
sított eljárás az eredményt. 
Amennyiben a román mód
szerről széles orvosi publikum 
előtt is kiderülnek eredményei, 
előnyei (kényelmesen hordoz
ható néhány csövecskével, jól 
csomagolható táptenyészettel, 
stb. elvégezhető a vizsgálat), 
úgy ez kiszámíthatatlan fejlő
dést fog jelenteni nemcsak 
Románia, hanem a szomszédos 
országok, sőt kontinensek jár
ványainak a leküzdésében is, 
hiszen ha ismeretesek a bete
gek, ismerjük az ellcntestek 
számát, a fertőzött ség fokát, 
egyrészt helyes elkülönítéssel 
a bacillusgazdák kataszterezé- 
sével, másrészt a megfelelő 
védőoltás, ellcnanyagfokozás 
segítségével egyre jobban ki
küszöbölhetjük a tífuszjár
ványt.

D r. H íd v ég i J e n ő  '
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Lapunk hasábjain a közelmúltban olvas
tunk arról, hogyan lesz a répából az annyira 
közkedve’t fehér cukor, amely kávénk, 
teánk legjobb édesítőszere, emellett első
rendű táplálóanyag, végül egy egész ipar
ágnak : az édesiparnak nélkülözhetetlen
alapanyaga. Ennek a szép fehér, kristályos, 
kellemesen édes anyagnak van azonban egy 
mostohatestvére, amely tulajdonságaiban 
éppen az ellenkezője. Barnásfekete, méz- 
sűrűségű, ragacsos, sósán édesízű szirup 
ez, hiszen a háború utáni cukorhiány idején 
volt alkalmunk megismerni. A melasz, 
amely a cukorgyárak legfontosabb mellék- 
terméke, körülbelül felerészben tiszta cukor
ból áll. Ezenkívül — és ez éppen a baj — 
sok, körülbelül 20%-nyi sötétszínű, nyálkás 
anyagot tartalmaz, amely megakadályozza 
azt, hogy a cukrot kikristályosithassuk be
lőle. Ezeknek a szerves, nem cukoranyagok
nak nagyresze organikus savak sóiból áll, 
amelyek közül az értékes nitrogéntartalmú 
amid-anyagokat egyes helyeken gyárilag 
is előállítják a melaszból. Tartalmaz ezen
kívül a melasz körülbelül 10%-nyi ásványi 
alkotórészt is, amelyek közül a káliumsók 
értékes alapanyagai a hamuzsír-gyártásnak. 
A melasz víztartalma 20—22%. Mint lát
juk, a répában lévő cukornak, amely év
járatok szerint változik, de 18—20% körül 
mozog, csupán a felét állíthatják elő a cukor
gyárak emberi fogyasztásra alkalmas tiszta 
cukor alakjában, a másik fele a cukornak 
benne marad a melaszban, mert attól ipa
rilag már nem lehet elválasztani. Ezért is 
drága a cukor, mert a fele a gyártás folyamán 
mint olyan elveszik s a melaszban már csak 
ipari vagy mezőgazdasági célra fordítható, 
természetesen csak olcsó áron. Gyártási 
költsége arányosan ugyanannyi, mint a 
cukoré, ezt a veszteséget ezért a fehér cukor 
árába kalkulálják.

A melasz ipari feldolgozását illetően csak 
megemlítem, hogy a szeszgyárak elerjesz
tik a bennelévő cukrot és a keletkezett 
szeszt lcpárolják. A visszamaradó moslék
ban vannak az értékes hamualkotórészek, 
amelyeket hamuzsírra dolgoznak fel, ami 
egyes iparok fontos nyersanyaga. Egy másik, 
nálunk is használatos feldolgozási módja a 
melasznak a préselt élesztő gyártásánál van.

Mai viszonyaink között, amikor a köz- 
ellátás kérdése az első vonalban van, a

melasz legfontosabb felhasználási módja a 
mezőgazdaságé, illetőleg az állattartásé. Most, 
a cukoripari kampány idején jelenik meg a 
melasz a piacon s ez nagyon fontos esemény 
a téli takarmányellátás gondjai között. A 
melasz ugyanis,, tekintve azt, hogy körül
belül,felerészben cukorból áll, értékes takar
mány. Az említett amidvegyületek még eme
lik jelentőségét, mert fehérjeszegény takar
mányadagokban az értékes fehérje egyré- 
szét pótolni tudják.

A melaszt ragacsossága miatt csak más 
takarmányokkal keverve adhatjuk az álla
toknak, éspedig leginkább mezőgazdasági 
és gyári hulladékanyagokkal keverten, úgy
mint : pelyvával, szalmával, malátacslrával, 
de értékes baraktakarmányokkai: pl. olaj
pogácsadarával keverten is. A különféle 
takarmányok egymástól eltérő mennyiségű 
melaszr. tudnak felvenni, addig a határig, 
amíg még könnyen kezelhetők. így a leg
több melaszt a sörgyártás mellékterméke, a 
malátacsíra veszi fel, éspedig körülbelül 
60%-ot. Utána a korpa következik 50% -kai; 
keverik a melaszt előnyösen búzapelyvával, 
szalmaőrlcménnyel és baraktakarmányokkai, 
pl. olajpogácsadarával, hercrostaaljakkal is. 
Az így előállított melasztakarmánykeverékek 
a gazdaságban tárolhatók, ami fontos, mert 
télen a hidegben a m-lasszal nehezen lehet 
bánni. Ezeket a melasztakarmányokat ké
szen is piacra viszik, vásárlásuknál azonban 
óvatosnak kell lenni, mert nem ritkán érték
telen mclaszhordozó anyagokat, úgymint: 
köleshéjat, rizspelyvát stb. is tartalmaznak. 
A melaszból így, keverék alakjában a követ
kező mennyiségeket etethetjük háziálla
tainkkal : növendékállattal 0.5— 1 kg,
igásökörrel t— 1.5 kg, hízóökörrel 1—2 kg, 
tehénnel 1— 1.5 kg, íóval 0.5—2 kg, csi
kóval 0.5 kg, sertéssel 0.25 kg, juhval 0.25 
kg-ot naponta és fejenként.

A melasz azonban nem csupán így tömény 
alakban használatos, hanem langyos vízben 
oldva, pác alakjában is. A melászos oldattal, 
szénahiány idején a kevéssé ízletes szalmát, 
pelyvát, töreket ízletessé tehetjük az álla
toknak. A pácot úgy készítjük, hogy a 
melaszt 3— 5-szörös mennyiségű langyos 
vízben feloldjuk és ezzel öntözőkannából 
a szálastakarmányt meglöcsoljuk. Termé
szetesen ezt a pácolt takarmányt, mivel 
könnyen erjedésbe mehet, esetről-csetre 
frissen készítjük. A selejtes takarmányokat 
így állataink részére ízesebbé tehetjük.

A melasznak van még egy fontos tulajdon
sága, éspedig az, hogy gyengén hashajtó, 
ezáltal étrendi hatása igen előnyös. Főleg 
a dugító takarmányok etetésénél, úgymint: 
hüvclycsdaránál, makkoltatásnál jó szol
gálatokat tesz az egyidejűleg etetett melasz. 
Természetesen más hashajtó és vizenyős 
takarmányokkal egyidejűleg nem etetünk
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Töltő anyag
, ---------1 ------------

melaszt. így pl. leveles répa
fej, takarmányrépa vagy ká
poszta, savanyú répaszelet 
mellett a melaszetetés fölös
leges. A melaszetetésre azon
ban fokozatosan térjünk á t j  a 
fentebb megadott legnagyobb 
mennyiségeknek kb. egyne
gyedét adjuk az első napon, és 
ezt fokozatosan növelve, 4 nap 
alatt térjünk át az egész meny- 
nyiségre.

A hazai répamelaszon kívül, 
melaszhiány esetén, a tenge
rentúli nádcukor-melasz is 
megjelenik. Ennek az össze
tétele eltér a répamclaszétól, 
amennyiben körülbelül io% - 
kal több cukrot tartalmaz. Míg 
a répamclasz cukortartalma 
túlnyomórészben nádcukorból 
áll, csak néhány százalék in- 
vertcukor mellett, addig a nádcukorme
laszban a cukortartalomnak több, mint a 
fele invertcukor. Utóbbi a nádcukor kit 
egyszerű cukor-alkotórészének keveréke, 
amely a nádcukorból gyenge savakkal 
forrón kezelve keletkezik. Az invertcukor 
képezi a méz cukortartalmának túlnyomó
részét. A cukornádmelaszban ezenkívül még 
körülbelül io%-nyi mennyiségben egy el 
nem erjeszthető egyszerű cukor, a glukóz is 
van, amely a répamelaszból hiányzik.

Cukorrépa 
100 kg 17% cukor

Mosás és szeletelés 

Kilúgozás

JL

Választó anyag ír?

Nyers lé

Pulpozás, ulókéjzltéa
I

Elválasztás
t

Telítés íli
I

Szór ők

i
telítés

i
—  Szőrös

1

r

1

Hígított
folyadék

Felfőzés, szűrés, előmelegítés
i

. Sűrítés .

±
Sűrített""! 
folyadék *
Uerőzés

(Kristályosítás) 

Hűtés és kristályosítás
I

Centrifugálni

Hígított U 
foly.ulék <

A cukorgyártásnál 100 kg répa után ÍJ—0*1! kg melasz kapható. 
A feldolgozott összes cukornnk 0—9°/0-n vun a melaszban

A kétféle melasz takarmányként való fel- 
használása teljesen egyforma, a cukortarta
lomban mutatkozó különbségek a takarmá
nyozás szempontjából közömbösek és csak 
az összes cukortartalom dönti el a melasz 
értékét. A gyárból kikerülő melasz gyengén 
lúgos hatású, hosszú ideig tárolható meg
romlás veszélye nélkül. Csak hígabb mela
szok válnak erjedés által savanyúvá, amikor 
takarmányozás céljára már nem használha
tók. D örtier L a jo s

(Folytatás az 1015. oldalról) 
tek a motor elhelyezésével kapcsolatban, 
s a kérdés még ma sem jutott nyugvópontra. 
A motor elhelyezésénél tekintettel kell lenni 
arra, hogy a kerékpár súlypontját minél 
mélyebbre kell helyezni, továbbá a hűtés 
szempontjából kedvező, ha a légáram sza
badon kürülfújja a motort, végül alkalmas
nak kell lenni az elhelyezésnek a hajtókerék
kel való összeköttetés szempontjából is.

Kezdetben arra törekedtek, hogy a motort 
a váz háromszögének alján helyezzék el, 
abban a föltevésben, hogy így kis súlynöve
kedés .következik csak be. (L. i . ábrát.) 
A motor hengerének feje előre nézett a 
mozgás irányába a hűtés növelése céljából. 
A kedvező hűtési viszonyok és a súlypont 
alacsony helyzete képezik ennek az elren
dezésnek az előnyeit. Hátrányos azonban az 
a körülmény, hogy a motor rezgése átadódik 
a vázra; a rezgésnek rúgók alkalmazásával 
megkísérelt kiküszöbölése mindeddig nem 
járt sikerrel.

El lehet helyezni a motort a vázon kívül, 
a pedálok előtt is. (2. ábra.) Ebben az eset
ben azonban igen kis motorra van szükség, 
hogy elegendő hézag maradjon a motor és 
föld, illetve az első kerék között. A hűtés és

a súlypont helyzete tekintetében különben 
az elrendezés nagyon is megfelelő.

Első pillantásra igen sikerültnek látszik a 
motornak a csomagtanóra való helyezése. 
(Ilyen megoldású kerékpár már 1897-ben 
szerepelt kiállításon.) Ennek a típusnak 
azonban sok hátránya van : rossz a hűtése, 
magasan van a súlypontja, nagyon meg van 
terhelve a hátsó kerék. (3. ábra.)

A villára szerelt segédmotor viszont az 
első kereket terheli meg. (4. ábra.) Itt is , 
hátrányos a súlypont magas helyzete, a 
hűtés ellenben kitűnő. Legjobbnak bizonyult 
az 5. ábrán bemutatott elrendezés : a motor 
közvetlenül a kerék tengelye mellett helyez
kedik el. A forgattyútengely forgása lassító 
fogaskerék-áttétellel adódik át a kerék ten
gelyére. A motor 1—2 lóerős, 30 km/óra 
sebességgel képes továbbítani a kerékpárt, 
fogyasztása í ji te r  benzin 100 kilométeren
ként. Különös gondot kell fordítani a be- 
szívott poros levegő szűrésére, különben 
a motor gyors elhasználódása következik be.

A háború befejezése óta a Szovjetunió 
ipari termelésének programmjában fontos 
helyet foglal el a segédmotoros kerékpárok 
gyártása.

(T e c h n ik a  M a la g y ó z s i, M o s z k v a .)
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E gy szabad esténket áldoz
zuk fel és 30 forintot s 

megvan a díszes csillogó ka
rácsonyfánk.

Körülbelül ;V 1 méter magas 
fára gondolunk, amikor ezt 
mondjuk. Az Élet és Tudo
mány II . évf. 31. számában 
leírt módon fél kiló cukorból 
már el is készítettük a szalon
cukrot. Most egymásra he
lyezünk 10 ív tarka selyem- 
papirost s késsel arasz hosszú 
és fél arasz szélességű szelet- 
kékre vágjuk. A papírszclc- 
teket összefogjuk és ollóval 
mindkét oldalán sűrűn bevag
dossuk. Ha egy-cgy darab 
cukrot két szelet papírba cso
magolunk, akkor 80 darab 
cukrot tudunk a 10 ív selyem-' 
papírba csomagolni.

A karácsonyfa ágai, mint 
tudjuk, felfele állanak, szük
séges, hogy legyen valami, ami 
súlyánál fogva lehúzza. Be
megyünk az üzletbe és vásá
rolunk plasztilint. Egyenle
tes golyócskákat készítünk, de 
ügyelünk arra, hogy a rózsa
szín és fehér plasztilinünk 
megmaradjon, mert arra még 
szükségünk lesz. Diónagyságú 
golyókat készítünk s horog- 
alakúra görbített végű gom
bostűt szúrunk bele, hogy 
legyen, amire felakasszuk.Most 
sztaniol-papírba burkoljuk a 
golyócskákat, hogy ne csak 
lehúzza a gallyakat, hanem 
díszítse is, a tűhurokra fehér 
pamutszálat kötünk, amin a 
fára fogjuk akasztani. Kb. 15 
drb készüljön ezekből a nehe
zék golyócskákból, amelyek 
csillogásukkal a fényes göm
böket is pótolják.

Ragasztóshátú ezüst- és 
aranypapírral bevonunk 12x12 
cm négyzeteket és négy sar
kába bevágásokat teszünk, hogy 
a -képen látható cs gyerek
korunkból ismert forgót ké
szíthessük belőle. A rövid- 
szárú fényes forgó igen kedves 
dísze a karácsonyfának. Piros- 
tetejű, zöldablakos és zöld
kapus aranyházikót készítünk, 
ezüst füsttel, arany nyulacskát. 
A kartonformát két egyenlő

példányban vágjuk ki és mi
előtt összeragasztjuk, fehér fo
nálból hurkot teszünk közé. 
Ezen fog lógni. Mindkét felét 
sztaniollal vonjuk be vagy ra
gasztóshátú színes, arany- 
ezüstpapirral ragasztjuk be. 
A cseresnyc lehet piros, a szára 
zöld. A Mukifc) egyik oldala 
sir, a másik pedig nevet. Gon
doljuk csak el, hogy a kis
gyerek órákat üldögél a kará
csonyfa alatt és szemléli a dí
szeket s ha egyet kacag a 
nevető vagy pityergő Muki- 
fej láttán, már megérte a 
fáradságunkat. Sárga, arany- 
csőrű csibe, arany nap, tarka 
foltokkal teleragasztott cica és 
piros alma egészíthetik ki a 
ragasztós papírral bevont kar
tonpapír díszeket.

A karácsonyfa ágait füzérrel 
kötjük össze. Tízfilléres nagy
ságú arany, ezüst, tarka köröcs- 
kéket vágunk ki ragasztöshátú 
papírból és kettőt-kettőt össze
ragasztva, közéje fonalat fogva, 
csillogó, tarka füzért kapunk, 
amely felveszi a versenyt a 
drogériák kirakatában kínál
kozó „boával“ is. A gyertya 
nélkül nem karácsonyfa a ka
rácsonyfa. Puha dróttal he
lyettesítjük a gyertyatartót. 
A fenyőágra sodorjuk, felfelé 
merőlegesen álló véggel, 
amelyre azután ráhúzzuk a 
tarka gyertyákat.

Cirokpálcikából egy arasz 
nagyságút vágunk és két darab 
5—5 centimétereset. Dróttal 
átszűrjük a mellékelt ábra sze
rint. A megmaradt rózsaszín 
plasztilinből kerek fejecskét 
formázunk, s miután a nyak
nak megfelelő résznél elsimí
tottuk, rászúrjuk a cirokszár 
felső végére. Ez a karácsonyi 
angyal feje. Krcppapírból (le
het fehér, rózsaszín vagy hal
ványkék) a mellékelt szabás 
szerint ruhát szabunk és fel
öltöztetjük vele az angyalt. 
Fonalat kötünk a derekára. 
Kartonpapírból szárnyakat sza
bunk számára, bevonjuk csil
logó papírral és tűvel, cérná
val a hátára öltjük. Fejére 
fehér vattahajat, a leírt módon
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készített csillogó koronát ké
szítünk, a kezébe, amelyet 
szintén rózsaszín plasztilin 
gömböcskékből készítettünk, a 
fenyőfa ágából törünk egy kis 
darabot. Az angyal testét ké
pező cirokdarab alsó felére 
plasztilin gömböt helyezünk, 
azt az asztalra nyomjuk, hogy 
lapos legyen. Ebbe a plaszti- 
lingömbbe nyomjuk bele a 
karácsonyfa felső csücskét, Így 
szilárdan fog ott ülni az angyal 
egészen vizkcresztlg.

Talán nagyon íb egyszerű 
mindez így leírva és nem is 
egészen új. Bizonyos, hogy 
jövőre vagy legkésőbb két év 
múlva ilyenkor már nem fog 
gondot okozni az édesanyáknak 
a sokkal tetszetősebb és keve
sebb munkával beszerezhető 
gyári karácsonyfadísz, de addig, 
ameddig ez az Idő elkövetke
zik, kár elkeseredni, mert a 
hiányzó filléreket pótolja egy 
kis leleményesség, egy kis 
ügyesség és sok-sok szerété^

Szükséges anyag :
forint

1 doboz plasztilin...........  7.—
10 ív selyempapír .......  i .io
1 ív kreppapír................  2.—
10 ív enyveshátú papír 3.— 
Vz kg cukor....................  3.50
2 dkg fo n a l....................  2.—
cirokszár (vastag) .......  —.50
1 ív kartonpapír...........  2.—
gombostű........................  1.—
20 dkg sztaniólpapír... 3.—-
2 m drót........................  1.—
gyertya (4 drb) ...........  2.—
cserép és föld, amelybe

beleállitjuk ................ 2.—
összesen.......  30.—

1. Ezüst papírral bevont forgó.
2. Ptrosfedelü zöldahlnko* urnnv-

há7.
3. Nyúl.
•I. Seprús hóember.
5. Cseresnye.
d. Mukifoj, egyik fele kacag, n 

másik sir.
7. Tarka csillogó füzér.
8. Sárga csibe.
9. Piros alma.

10. Cirokszárból készült angyal
test.
Angyal ruhájának szabásmin
tája.

12. Kész angyal.
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Első- lépések

Készítsünk sö tét k a m rá t. Egy 
cipődoboz egyik oldalán csi
náljunk egy kis lyukat, a szem
ben lévő falát vegyük ki és 
helyette ragasszunk fel át
tetsző papírt (lehet fehér se- 
lyempapir).

Ha a nyílás elé égő gyertyát 
teszünk, a szemben lévő falon 
a gyertya fordított állású képe 
jelenik meg. ( i .  ábra.)

Próbáljuk megállapítani, hogy 
— a gyertyát a nyílás előtt 
mozgatva — mikor lesz a kép 
nagyított és mikor kicsinyített.

★
Vágjunk ki kartonból egy 

körlapot és rajzoljuk meg a 
kör egy átmérőjét. Az egyik 
félkört osszuk fel nyolc egyenlő 
részre. (2. ábra.)

Vékony bádoglapot haj
lítsunk meg a 3. ábra szerint 
úgy, hogy ez kis tengelyre 
(lehet fa is) ráilleszthető és 
körülötte forgatható legyen. 
(4. ábra.)

Ragasszunk fel a bádoglap 
két szárnyára egy tükröt és a 
tengelyt erősítsük a körlap 
közepére úgy, hogy a tükör 
a körlapra  ̂merőleges legyen. 
(5. ábra.)

A tükör a körlapon forgat
ható és mindig merőleges

helyzetű a körlaphoz képest. 
(6. ábra.)

Most egy asztali állólámpá- 
ról vegyük le a burát és he-' 
lyctte erősítsünk rá egy olyan 
sötétszínü hengert, amelyből 
csak a henger alapján levő 
kis környíláson át lep ki egy 
kis fénynyaláb.

Állítsuk ez elé a fény
nyaláb elé kis készülékünket 
(7. ábra) és ellenőrizzük a 
beesési és visszaverődési szög 
egyenlőségét.

Állapítsuk meg, hogy ha a 
tükröt elforgatjuk bizonyos 
szöggel, mennyivel fog el
fordulni a visszavert fénysugár?

★
Ha vízzel teli borosüveg 

és egy égő gyertya közé üveg
lapot állítunk az asztal síkjára 
merőlegesen, az üveglap hely
zetének változtatásával elér
hetjük azt, hogy a gyertyának 
az üveglapban mutatkozó képét 
a borosüvegben látjuk. (A 
gyertya közvetlen fényét ma
gunk elől eltakarjuk 1)

Égő gyertyát látunk a víz 
alatt !

Mi a jelenség magyarázata? 
★

Tapasztalatainkat vezessük 
be jegyzőkönyvünkbe.

D a la  L á s z ló
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