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e l k e z d t ü k  

az a/köuyveiuk 
szétküldését

A z Élet és Tudomány Évkönyve megjelent. A z  első 
példányok a könyvkötészetből egyenesen a postára ke
rültek, mert olvasóinknak jórésze karácsonyi ajándék
nak szánta. Sajnos, keveseknek jutott az a szerencse, 
hogy a szeretet ünnepére az ajándéknak szánt évkönyvet 
a fa alá tehesse. Rajtunk kívül álló okokból késtünk el. 
A z  Évkönyv összeállításánál fogva nemcsak nem vesz
tette el aktualitását a karácsonyi ünnepek elmúltával, 
hanem ebből a szempontból csak most, a centenáriumi 
ünnepségek kapcsán nyeri el igazi időszerűségét. Közel 
ioo oldal foglalkozik az elmúlt 100 év természettudo
mányos és műszaki eseményeivel és tudtunkkal ez az 
első áttekintő összefoglalás, amely visszaadja ennek » 
100 évnek az erőfeszítését abban az irányban, hogy leg
jobbjaink a magyarságot a fejlődés és a haladás világ- 
nívóján tartsák a kedvezőtlen hazai körülmények között 
is. A z  Évkönyv nagyobb része, a természettudományok 
és műszaki ismeretek encyklopcdikus feldolgozásával, 
a legújabb eredmények, események és az utóbbi időben 
feltűnt személyek ismertetésével igyekszik pótolni azt, 
ami a magyar lexikonok megjelenése óta mint hiány 
mindenfelé érezhető.

Kiadóhivatalunk, kérésünkre, továbbra is az elő
fizetési kedvezményeket fogja biztosítani azon olvasóink
nak vagy előfizetőinknek, akik közvetlenül nála rendelik 
meg az Évkönyvet. (Postaköltséggel 10 forint 80 fillér.)

ttliudei* csütörtökön.
8 ó r a  4 5 - k o r  B u d a p e s t  I - e n  h a l l h a t j a

AZ ÉLET ÉS TUDOMÁNY RÁD IÓ M ŰSO RÁT

Felelős sze rke sztő i M a riska  Zoltán. Felelős k ia d ó i Palkó Sándo r 
Szerkesztőség : Budapest, V II., Erzsóbet-körút 7. Szerkesztőségi órák 
hétköznapokon, szom bat kivételével 2 -4 - ig .  Telefon i 2 2 4 -260 . 
K iadóhivatal i VII., M iksa-u. 8. I.em . T e le fo n i224 -260 , 225 -295 , 
2 2 5 -296 . C sekk szám lá i Budapost4 2 3 6 . E lőfizetésnegyodévre 7.—  
forint, félévre 14.—  forint. Egyes szám  ÓO fillér. Kéziratokat nem 
őrzőnk mog. —  4 8 0 3 0 0 .  A zA th en aeu m  m élynyom ása, Budapest.

VII., M iksa -u. 4-6. Fe le lő s i G o rszky  T ivadar iga zgató i

SZERK ESZTŐ I
ÜZEN ETEK

R . _ X. műszerész. Budapest. 
Először is köszöntőin az É let és 
Tudományt és további sok szeren
cséi kloánok a lapnak. M in t régi 
olvasója a lapnak én is azt kérem, 
mint sok más olvasó, bogii polHiba
mentes legyen a lap. Érdeklődni 
szeretnék, hogy a megígért bekötési 
táblákból lesz-c valami és mennyibe 
Ing kerülni. A  sikeres matinékai 
mikor fogják folytatni? É s végül 
arra szerelném megkérni a tisztelt 
szerkesztőséget, hogy a csütörtök 
reggeli rádióadást nem lehetne-e 
késő délután csiná ln i, mert Így a 
munkások nem tudják hallgatni. 
I la  csak egy mód van rá, próbálják 
elintézni.

K öszönjük érdeklődését. 1 . Az 
E le t és Tudom,'íny nem céloz 
egyebet, m int azt, hogy az orszftg 
fizikai, valam int szellem i dolgo
zóinak a szellem i n ívó iét ism eret
terjesztő  irésokkal, előadásokkal 
növelje. A m inél szélesebb körű 
term észettudom ányos és műszaki 
ism eretek a  m unkateljesítm ényt 
fokozzék és az elvégzett m unka 
m inőségét állandóan jo b b é  teszik. 
Lapunk segédeszköze k íván  lenni 
úgy a  fiz ik ai,m in t a  szellem i ú j já 
építésnek. 2 . A m int bekötési 
táb lán k elkészül, olvasni fog ja 
kedves Előfizeti nk a  lapban 
pontos árm egjelöléssel együtt.
3 .  V ctitottképes előadásainkat 
a  fű tési nehézségek m iatt a 
M érnökszakszervezetben a té li 
hónapok a la tt  szüneteltetjük, 
azonban egyes üzem ekben, am e
lyek arra  m egkérnek bennünket, 
m eg tartju k  az előadásainkat. Ha 
az  ö n  munkahelyén van 16  mm-os 
vetítőgép , jelentkezzék szerkesz
tőségünkben és szívesen beszéljük 
m eg  a  tov ábbiak at egy üzemi 
vetítés m egrendezése érdekében.
4 . A csütörtök reggeli rádió
adásaink időpontjának á tté te le  
érdekében ír jo n  n M agyar R ád ió
n ak  közvetlenül. Az l i lé t  és 
Tudom ány tudósai egyetértenek 
ö n n e l és szívesen ta r t já k  m eg 
előadásaikat n késő délutáni órák
b a n , hogy ne c iak  azok a rádió- 
hallgatók hallhassák, akik  ráér
nek délelőtt rádió m ellett üldö
gélni, hanem  a  m unkásság, a 
diákság és a dolgozó értelm iség is, 
akiknek aszóm éra tulajdonképpen 
ügy az E le t és Tudom ány hetilap , 
v alam in t a rádióelőadások ké
szülnek I üdvözlet.

X). Z . Salgótarján. Kereskedelmi 
iskolai tanuló vagyok. .-1 :  É let és 
Tudomány rádióműsora csütörtö
kön reggel S .él-kor van. Így az 
E let ős Tudomány olvasótáborának 
széles rétege: a tanulóifjúság ezt 
a műsort nem hallgathatja. A z  a 
kérésünk, hogy a műsort délutánra 
tegyék, vagy, ha ez nem lenne 
lehetséges, akkor legalább vasárnap 
egyen.

ír já l  közvetlenül a Magyar R á- 
lión ak . bizonyára m eghallgatják 
.érésedet. R . I.-nelt küldött üze
miünk neked is szól.
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Szénrakodó

ö u d ap est utcáin 1856 december 23-án 
■ P gyulladtak ki először a gázlámpák és 
világították meg romantikus fényükkel az 
addig sötét utakat. A  legelső pesti gázgyár 
a Józsefvárosban épült fel és az Osztrák 
(később Osztrák-Magyar) „Légszcsz“  Tár
saság tulajdona volt. Ettől a magánvállal
kozástól a főváros 1910-ben vette át az 
üzemeket, melyeknek száma akkor már 
négyre szaporodott. (Józsefvárosi, budai, 
újpesti és ferencvárosi művek.) Hogy a 
termelés mennyisége kielégítse az egyre 
növekvő fogyasztást, 1910 és 1913 között 
felépítették az óbudai gázgyárat. A z óbudai 
gyár egyike az ország legnagyobb energia- 
termelő és vegyi vállalatainak, a második 
világháború előtt, 1937-ben 97,139.200 m1 
gázt termelt. A  légibombázások és az ost
rom pusztításait kiheverve újra teljes üzem
mel dolgozik, bár a szénhiány állandó 
komoly nehézségeket gördít munkájuk elé.

Kövessük végig útján a szenet, amíg a 
bányából eljut a fogyasztó gázégőjéig ! 
A z óbudai gyár az ostrom előtt napi 80 
vágón fekete kőszenet és 20 vágón 
barna kőszenet dolgozott fel. A  jelenlegi 
szállítási nehézségek miatt csak napi 40 
vágón a fekete kőszén mennyisége. Ez a 
szén télen Lengyelországból, nyáron Pécs
ről érkezik a gyárba. Barna kőszénből most 
is napi 20 vágón a napi adag. A  vasúti kocsik

tartalmát szellemes buktatók és daruk 
segítségével a szabad ég alatt hatalmas 
halmokban raktározzák fel és tartalékolják 
az esetleges szállítási nehézségek esetére. 
(1500 vágón szén a tartalék.)

A felhasználásra kerülő szenet örök
mozgó (elevátor) szállítja a szénörlöbe, 
ahol két kalapácsmalom a kigázosítás szá
mára kedvező szemnagyságúra (o— 8 mm, 
legfeljebb 20 mm) töri szét. A  széntárolóban 
(bunker) a különféle minőségű szeneket 
az előre megállapított arányban összekeve
rik, majd innen jut a kemencékhez, ahol 
megindul a kigázosítás folyamata.

Óbudán a gázosítás.a legmodernebb Oiló- 
Koppcr-féle kemencékben történik. Egy ha
talmas épületben találjuk a kemence-sort, 
amely 78 darab 10 m hosszú, 3.5 m magas 
és 43, ill. 48 cm széles vízszintesen elhe
lyezett kamrát zár magába. A  kemencék 
előtt egy sinen futó kocsi emelője szedi le 
és rakja fel újra a tűzálló béléssel burkolt 
kamraajtókat. A  kamrák tetején három- 
három adagoló nyílás van. Ezeken keresztül 
töltik be a szenet és pedig kamránként 
egy vagónnal. Egy ötletesen szerkesztett 
gép mindjárt el is egyengeti a szénkupacokat
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SzénBrlBmnlom és elevátor

(25-50 mm), dió II. (10— 25 mm) és dara 
koksz (o— 10 mm).

A  hazai barna kőszénből állítják elő a 
generátorgázt. Ezzel fütik a kigázosító ke
mencéket, továbbá hozzá keverik a világí
tógázhoz, hogy annak fűtőértékét a nemzet
közi normának megfelelő kalóriára csökkent
sék. (75 kőszéngáz és 25% gencrátor- 
gáz+M AO RT gáz.) A telepen 12 drb 2000 
mm és 6 drb 2600 mm átmérőjű, kb. 7 m 
magas forgórostélyos generátort alkalmaznak. 
Nevét onnan kapta, hogy generátorban egy 
excentrikusán elhelyezett kúpos rostély 
forog, mely megőrli a keletkezett salakot. 
A  forró salak a generátor alján elhelye-

a kamrákban. Töltés után fel
rakják újra az ajtókat; a héza
gokat és töltönyilásokat tűz
álló agyaggal tapasztják be, 
hogy az égés levegőtől elzárva 
történjen. Egy-cgy kamrában 
24 óráig izzítják a szenet 
1100— 1200 O'-on. A kelet
kező forró gázokat a kam
rákhoz tartozó gázvezető cső 
vezeti be egy közös csőbe. 
A  gázvezető csőben vízsugár 
segítségével 40— 45l’-ra hűtik 
le.

A kiizzított kokszot gép 
tolja ki a kamrából az ú. n. 
oltókocsikba, ahol vízzel lo
csolják. Ezután széttörik és 
nagyság szerint osztályozzák 
négy szemnagyságra : darabos 
(50 mm-nél nagyobb), dió 1.

A  kem en cék töliönyilá^ni

Ottó Kopper-fólo kemencék

1

zett vízzel teli vastálba hull és terelő lapok 
távolltják el. A  generátorok napi 22 tonna 
szenet dolgoznak fel egyenként. Fűtőértéke 
1650 kalória.

A kigázosító kemencéket, mint már emlí
tettem generátorgázzal fűtik. Hogy magasabb 
hőfokot nyerjenek, a gázt előmelegítik úgy, 
hogy a füstgázokkal földalatti kamrákat 
(a kemencék téglafalát) melegítik fel s 
mikor a téglafal már izzik, akkor engedik be 
a levegőt, meg a gencrátorgázt. (Regeneratív 
rendszer.)

Óbudán a kőszéngáz és generátorgáz 
mellett még vízgőzt is termelnek. A  vlzgáz 
előállításának lényege, hogy izzó szénre 
(a főváros gázgyárában kokszra) vízgőzt 
fuvatnak. Állandó üzemben nem lehet 
termelni, hanem a gyártást generátorgáz 

E előállításával kell kapcsolni. így három-négy 
percig vlzgáz, majd tíz percig generátorgáz 
fejlődik. A vlzgáz kalória-értéke nagyobb 
a generátorgázénál: 2700 kai. Csúcsfo
gyasztás idején keverik bele a kőszéngázba.

A kigázosító kemencékben termelt gáz 
még nem alkalmas a fogyasztásra. Sok 

? idegen anyag halmozódik fel benne, amit 
5 le kell választani. Először a kátrány gőzöket 

távolltják el részben a 10— 12 m magas 
előhűtőtornyokban, majd teljes egészében 3 
ú. n. pélouse apparátusban, melyek mechani- 

, kai úton választják el a kátrányt. A  készü
lék egymásba épített hengerekből á ll ; 
ezeknek palástja lyuggatva van, de a lyukak 
elhelyezése hengerenként más és más. 
A  gázszívó a gázt átnyomja a hengereken, 
miközben a gázmolekulák ütközése folytán 
kiválik a kátrány.

A naphtalin eltávolítása azért fontos, 
mert ha nem választjuk ki a gázból, akkor 
a csövekben válik ki és eltörni azokat. 

1 Forró, 250— 30o°-os gázolajjal mossák a
gázt, mely a naphtalint kicsapja.

-Az ammóniát több szakaszban választ- 
j ják le. Először 95°-on forralják. Ekkor az 
i az ammóniukarbonát szénsavra és ammónia- 
i gázra bomlik. A  szénsavat mésztcijcl csa- 
| patják ki szűrőtornyokban a következő

módon :
K ét lignitkoksz szűrő, 
olajos mosás, 
lúgos mosás, 
két lignitkoksz szűrő.

A megmaradt tiszta ammóniákból vagy 
szalmiákszeszt gyártanak, vagy 8— 10%-os 
kénsavon vezetik át. A z Így keletkező 
ammóniumszulfátos kénsavból ammónium- 
szulfát kristályosodik ki.

A kellemetlen szagú és mérgező kén- 
| hidrogént gyepvasérces száraz tisztítással

! 1 . Hómmá lelt (|áztar«6. -  2 . Gáztnrtö ópitéso.
— 3 .  Gázcső szerelése n Marglt-hldon. — i .  Gáz- 

csS a hídon



(luxmassza) távolitják el. Külön tisztítják 
a kőszéngázt és külön a generátor-, ill. 
vlzgázt. M ind a két berendezés három—  
három 12X 12 m-es szekrényből és egy-cgy 
6 x 6  m-es regenerálóból áll. Hogy a massza 
ne merüljön ki hamar, azért a kamrák előtti 
regenerátorkamrákban a gázhoz levegőt 
kevernek.

Eljutottunk az utolsó tisztítási fázishoz, 
a benzolmosáshoz. Ebből a robbanó motorok 
számára annyira fontos nyersanyagból a

fázban 29— 30 g van köbméterenként.
gázt aktív szénnel töltött üstökön vezetik 

át, mely nagy felületén megköti a benzol
gőzöket. A  benzollal teli üstöket felhevitett 
vízgőzzel hajtják át, amivel a benzol át- 
desztillálódik.

A z Így megtisztított és fogyasztásra 
alkalmas gázt a gázmérőkön átvezetve V;— 3/i 
millió ms-es tartályokba gyűjtik össze, 
ahonnan a több mint 1362 km hosszú 
csőhálózaton keresztül jut cl a fogyasztók 
310 ezer gázkészülékéhez.

A  Budapesti Gázmüveknek 3000 dolgo
zója van. Munkájuk nagyságára álljon itt 
néhány szám : 1946-ban kereken 150 millió 
m:l gázt termeltek, a fogyasztók száma 
ugyanakkor 153 ezer volt. A  munka lendü
letét tükrözi hároméves tervük is. 1950-rc

a termelés 160 millió m3 3800 kalóriás 
gáz lesz a mai 3500 kalóriás gázzal szemben. 
A  szénszállítás olcsóbbá tétele céljából 
megoldják a vízi úton való szállítást és a 
szénkirakás gépesítését. Nagy mértékben 
fog fejlődni a csőhálózat is. Ü j kátrány
gyár épül és egy naphtalin kinyerő beren
dezés. A harmadik tervév végétől 160 ezer 
fogyasztót, azaz kb. 640 ezer személyt 
akarnak ellátni fejenként 250 m3 4000 kai. 
gázzal.

A  gáz nemes hőenergia. A z  összes tüzelő
anyagok között leggazdaságosabban hasz
nálható fel melegtermelésre. Előnye még, 
hogy nem kell raktározni, használata tiszta, 
kényelmes. M ivel a lángja látható, a leg
finomabban, a célnak megfelelően szabályoz
ható. A  gyártásnál előállított melléktermé
kek jelentősek nemzetgazdasági szempont
ból is, mert így iparunkat külföldről beho
zott anyagok helyett ezekkel láthatjuk cl.

Gázhasználatunk a külfölddel összehason
lítva még csekély. D e a nehézségek leküz
dése után és az ostrom óta egyre jobban 
fokozódó lendületet látva, bízhatunk abban, 
hogy a hároméves terv során a magyar 
gázipar is fejlődésnek indul és jelentőségé
ben növekedni fog.

Ifj. Fejér Leonlin
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A ,kmint elvetik a Szovjet
unióban a művészet öncélú- 
ságának elvét, épúgy küz
denek a tudomány öncélúságá- 
nak elve ellen is. A  tudományt 
mindenekelőtt az ember szol
gájának tekintik, amelynek az 
a rendeltetése, hogy a tech
nika segitségével az ember fel
szabadításának egyik eszköze 
legyen. Ez az elv nem önké
nyes, mesterkélt állásfoglalás, 
ezt az elvet a tudomány tör
ténelmi fejlődése is igazolja.
A z emberi haladás ugyanis 
nem a tudományok fejlődésé
nek következménye, hanem 
fordítva: a haladásra való tö
rekvés, a szükségletek jelent
kezése adott ösztönzést a tu
dományos felfedezések szor
galmazására. A  hajózás fejlő
dése a csillagászatban, a gőz
gép megjelenése a hőtanban 
indított el beható kutatásokat, 
melyek a tudományos haladást 
eredményezték. Amikor tehát 
a Szovjetunióban azt hirdetik, 
hogy az elmélet és a gyakorlat 
a legbensőbb kapcsolatban 
van egymással, akkor csak a 
tényleges helyzet mellett fog
lalnak állást, elvetve a régi 
idealizált felfogást.

A X V I— X V III. század fel
fedezései a kereskedelem és 
az ipar megbízására születtek 
meg, s a megbízókat az üzleti 
haszon érdekelte, nem pedig 
a tudomány újabb eredményei.
A  Szovjetunióban ma folyó 
tudományos kutatás célja nem egy kis cso
port üzleti haszna, hanem az egész társa
dalom szellemi és anyagi gazdagítása. Ebből 
következik, hogy a Szovjetunióban nem 
tartják titokban a felfedezéseket, az új 
gyártási eljárásokat stb. Ez a tény rávi
lágít arra, hogy a Szovjetunióban a tudo
mányos kutatást gyökeresen új alapokra 
helyezték.

A  Szovjet Tudományos Akadémia.
A  tudományos kutatás a Szovjetunióban 

a Tudományos Akadémia feladata. Ez az 
intézmény nem hasonlít sem valami büro
kratikus hivatalra, sem egy fényűzően fel
szerelt múzeumra, hanem egy hatalmas 
testület, mely szoros kapcsolatban van a 
mindennapi élettel. Résztvesz a haladást 
célzó küzdelemben a kultúra és a közneve

lés terén épúgy, mint ipari vagy mező
gazdasági téren. A z Unió központi aka
démiáján kívül az egyes szövetséges köz
társaságoknak is van saját akadémiájuk, 
melyek hovatovább mind nagyobb és na
gyobb önállóságra tesznek szert.

A tudományos kutatás.

A  tudomány mai fejlettsége következté
ben a modern kutatás drága, hatalmas fel
szerelést igénylő tevékenység. A  tudomá
nyok szerteágazása pedig lehetetlenné teszi 
az elszigetelt munkát, csak a kollektív ku
tatásnak van létjogosultsága. Ennek meg
felelően a Szovjetunióban az állam bőséges 
anyagi támogatásban részesíti az Akadé
miát és az Akadémia központilag irányítja 
intézményeinek munkáját, kiosztva az egyes 
szakintézeteknek a különböző feladatokat.
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Ez az irányítás azonban egyáltalában nem 
parancsoló, vagy ellentmondást nem tűrő. 
A kutatás tervének részletes kidolgozása 
és a terv gyakorlati végrehajtása már az 
intézetek önálló hatáskörébe tartozik. A 
központi irányításnak igen nagy jelentő
sége van azért, mert ilymódon az egyes 
laboratóriumokban elért eredményekről és 
felfedezésekről azonnal tájékozódik az ipar 
vagy a mezőgazdaság. De rendelkezésére 
állanak ezek az eredmények a többi kutató- 
intézetnek is. Rávilágít erre a következő 
példa. A Mars bolygón feltételezett nö
vényzetről Tihov csillagásznak értékes ada
tokat sikerült megállapítani azon a réven, 
hogy tudomása volt az Északi Sarkvidék 
növényzetének kutatásával foglalkozó ex
pedíció munkájáról és annak eredményéről. 
A  Mars klímája ugyanis hasonlít a Sark
vidék klímájára.

Tervszerű munka.
A z ötéves tervek szabják meg azokat a 

feladatokat, amelyeket egy bizonyos idő
szakban meg kell oldani a gazdasági, tech
nikai vagy kulturális élet különböző ágai
ban. Ennek alapján megszabják a tudo
mányos kutatás általános irányelveit. M a
gától értetődik, hogy az Akadémia mind
egyik tudományos intézete maga tesz javas
latot kutatásának tervére vonatkozólag.

Kapcsolat a dolgozókkal.
A tudomány közkincs a Szovjetunióban 

s az Akadémiának jelentős szerepe van a

tudomány népszerűsítésében. A z Aka
démia a következő módszerekkel dolgozik 
ezen a téren. Kutatóit valamennyi társa
dalmi rétegből válogatja össze, valamint 
felhívja a dolgozókat, hogy egyenként 
és együttesen kísérjék figyelemmel mun
kájuk tökéletesítésének lehetőségeit; így 
az egész társadalom belekapcsolódik a tudo
mány fejlesztésének szolgálatába. Továbbá 
tudományos színvonalú, népszerű előadá
sokat rendez az Akadémia a nagyközönség 
számára. Ezek a megbeszélés jellegű elő
adások igen gyümölcsözőek mind a hall
gatóság, mind a tudósok számára. A  tudo
mány világának és a d o l g o z ó k n a k  
k ö z v e t l e n  k a p c s o l a t a  következtében 
évente húsz-harmincezer észszerűsítési 
javaslatot nyújtanak be, ennek eredménye 
sok-sok millió rubel megtakarítás egy év
ben. A tudósok számára azonban az el
mélet és gyakorlat kapcsolata nem jelenti 
az elméleti kutató munka színvonalának 
csökkenését.

Egy kutató intézet szervezete.
Példaképpen kísérjük végig a leningrádi 

Röntgen-intézet felépítését. A z intézet öt 
alcsoportra oszlik, ezek: technikai, ké
miai, elektromos, mezőgazdasági és fizikai 
alcsoport. A  kutatók az egyetemi hallgatók, 
a mérnökök és a munkások soraiból kerül
nek ki. Két-három éves szakképzés után 
eldől, hogy valaki az intézetben marad-e, 
vagy visszakerül az iparba. A  tulajdon
képpeni kutató munka az egyes problémák
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A szovjet tudósok felkeresik 
m najjy  ipiirtclopckot, petró
leum tor rá Mokut, am elyeket
kututóHiilk iiyonmruuirtnk fel

megoldására alakított alkalmi 
csoportok kebelén belül folyik.
A vitás kérdéseket össze
jöveteleken tárgyalják meg, 
melyeken az intézet vala
mennyi alkalmazottja részt- 
vesz. Ettől függetlenül leg
alább egyszer havonta meg
beszéléseket tartanak, amelye
ken esetleg más intézetek tu
dósai vagy külföldi tudósok 
is megjelennek. Amikor a 
kísérletek túlhaladnak az elmé
leti vizsgálódások fokán, ak
kor a gyakorlati alkalma
zások lehetőségeit az érde
kelt ipari szakértők bevonásá
val vizsgálják tovább. A z 
elért eredményekért a fiatal 
gyakornokok is külön jutal
mat kapnak. A  vizsgálatok eredményéről 
a tudósok folyóiratokban és könyvekben 
számolnak be.

Az orvostani fnkultús laboratórium iban K irchensttn  akadém ikus 
m egtekinti n különböze teltételek m ellett tenyésző és JojlCdü 

m ikröhúkat

M ik az eredmények?

Jelentős lépésekkel vitték előbbre a filo
zófiát és történelemtudományt épúgy, 
mint a matematikát és a fizikát. Eredményei
ket főkép a tudományokban jártas szak
ember tudja értékelni. Külön ki kell azon
ban emelni az atomkutatás terén elért sike
reket, valamint a biológia és a bányászat 
körében mutatkozó haladást. Ami az utóbbit 
illeti, a geotechnológiai módszerek for
radalmi jelentőségű új eljárásával lapunk 
II. 20. számában részletesen foglalkoztunk.

Röviden érintsük az Akadémia háború
alatti működését. Már 1942-ben a Radar
hoz hasonlóan működő rcpülőgépjelző- 
berendezést bocsátottak a hadsereg rendel

kezésére, s a légelhárltás éjszakai munkáját 
lumineszkáló anyagok előállításával segí
tették elő. A hadirepüléssel és a tenger
alattjáró harccal kapcsolatban jelentős ered
ményekkel gyarapították ismereteinket arra 
vonatkozólag, hogy mint viselkedik a szer
vezet a túlságosan alacsony vagy túl magas- 
nyomású térben. Nagy figyelmet fordítottal; 
a sebesültek gondozása terén a testrészek 
beültetés útján végrehajtott pótlására. A 
háború befejezése óta elért számos értékes 
vívmány közül csak egyet említünk : egy 
odesszai intézet megoldotta a köd eloszla
tásának vagy fagyvcszély esetén védő köd
réteg képzésének feladatát.

összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy lá
zas tudományos tevékenység folyik a Szov
jetunióban, amelynek az a célja, hogy az 
emberi életet tartalmassá tegye, megszaba
dítsa a testi és lelki korlátoktól, s az embert 
történelmének és sorsának irányítójává vál
toztassa.

-  ' *■  ■ ■■ ■ ' .



I A  h á b o rú  á r n y é k a
Egyiptomban, Európa kapujában jelenleg 

olyan heves kolerajárvány dühöng, amilyen 
hosszá évek óta nem fordult ott elő. A  napi
sajtó hasábos jelentésekben számol be a 
járvány terjedéséről, mely százszámra szedi 
áldozatait.

Hogyan jelentkezik ez a ragályos, járvá
nyos betegség, ez a szörnyű országos csapás? 
Fenyeget-e vájjon bennünket is pusztításá
val?

A kolera kórokozója

1885-ben járvány pusztított Egyiptom
ban. Koch Róbert, a híres német tudós el
utazott Alexandriába. Itt vizsgálatai során 
felfedezett egy új kórokozó csirát, melyet 
egészséges embereknél sosem tapasztalt, 
az itteni betegek ürülékében viszont nagy 
mennyiségben volt található. Alakja kissé 
görbe pálcikához hasonlított, hossza pará
nyi v o lt : 2— 4 mikron nagyságú (1 mikron = 
1/1000 mm). Rendkívül gyorsan mozog, 
egyik nyúlványán lévő csillószőr segítsé
gével.' Tenyésztésére megfelelő környezetbe 
jutva rendkívül gyorsan fejlődik és könnyen 
szaporítható. Néhány csirapepton-oldatba 
kerülve —  37:'-os hőmérsékleten 3/i óra alatt 
úgy elszaporodik, hogy köbcentiméteren
ként 20— 50 millióra rúg száma.

Hogy kapják meg a kolerát?

Amikor a kolera kórokozója a bélcsatorná
ba jut, megfertőzi a szervezetet. Kolerás 
beteg ürülékétől fertőzött víz vagy táplálék 
fogyasztása terjeszti a ragályt. A  baktériu
mok a vékonybélbe kerülve nekik igen meg
felelő helyre jutnak. Itt hamarosan elsza
porodnak, s megtámadják a belek falait. 
Ekkor kezdenek jelentkezni a betegség első 
tünetei.

A  kolera tünetei

A  már megfertőzött beteg kezdetben az 
ú. n. lappangási időszakban semilyen rosz- 
szullétet nem érez. A  lappangási időszak 
egyébként nagyon rövid, néha mindössze 
7 ,  legtöbbször 24 óra. öt-hat napnál semmi
esetre sem több. A z első „roham " ennek 
elteltével jelentkezik. A  beteget rendszerint 
igen hirtelen —  munkaközben, az utcán —

lepi meg. Elvágódik, teljes hosszában el
terül ott, ahol éppen volt, és a betegség vala
mennyi tünete kiütközik rajta. Ezek —  ha 
nem is ilyen heves kitörés formájában, de 
—  néhány órán belül jelentkeznek az első 
rosszullét után a következőképpen: heves 
fájások a szivgödör tájékán, nyugtalan köz
érzet, fuldoklás. Ezután rendkívül erős has
menés lép fel. Ez jellemző módon elüt a 
közönséges hasmenéstől, mert a széklet 
hamarosan teljesen vízszerűvé válik, olyan 
lesz, mint a vízben főtt rizs. A  beteg ennek 
a heves, ismétlődő hasmenésnek következté
ben persze hirtelen nagymennyiségű —  24 
óra alatt 8— 10 liter —  folyadékot veszít. 
Ezt a folyadékveszteséget a kísérőjelenség
ként fellépő hányások még fokozzák. Mind
ezek kiszáradást, valóságos „aszalódást" 
vonnak maguk után. A beteg arca beesett 
lesz, szeme mélyen ülő, ajka elkékül. Bőre 
megráncosodik, mint a halottaké és ragadós 
izzadság borítja el. Külseje ijesztő, mert 
szövetei a kiszáradás folytán összehúzód
nak, s így bőre rátapad egészen a csontokra. 
Igazi csontváz-külsőt vesz fel. Szívverése 
meggyorsul, érlökése alig észrevehetővé 
válik. Majd ugyancsak a szövetek ki
száradása, illetve az izmok összehúzódása 
következtében szakadatlanul görcsök kez
dik kínozni. A  könnyebb esetekben a beteg 
öntudatnál marad. Súlyosság esetén ha
marosan elveszíti eszméletét és beáll a 
kóma ( =  az öntudat kóros szünetelése). 
Ilyen fokon már meglepő nagy hőesések 
észlelhetők, nem ritkán 35— 33°-os is. Ezek 
azután egészen a halál beálltáig tartanak. 
Gyógyulás esetén a javulás is „rohamosan" 
lép fel, mint a kezdeti rosszullét: a hányás 
elmarad, a hasmenés csökken, a széklet 
színes és szilárd lesz, a folyadékveszteség 
következtében majdnem teljesen szünetelő 
vizeletkiválasztás ismét megindul. A  beteg
ség tehát igen gyors lefolyású. Bár a halálo
zás arányszáma még mindég igen magas, 
ha egyszer javulás áll be, a gyógyulás bizto
san és meglepő gyorsasággal bekövetkezik

A  kolerajárvány kitörése 
és terjedése

A z eddigi tapasztalatok alapján főter- 
jesztöje e szörnyű betegségnek : a víz. A 
járványfészkek ugyanis kivétel nélkül az
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ázsiai és afrikai folyók tor
kolatánál és völgyeiben fek
vő falvak voltak. Mégpedig 
azért a falvak, mert ezeknek 
a többszáz család által hasz
nált közkútjaiknak a vize 
könnyen ki van téve a fertő- ^  
zésnek s igen alkalmas a kór
okozók tömeges terjesztésére. *

Nem egyszer figyelték meg 
azonban, hogy a kolerajárvány 
olyan vidéken is felüti fejét, ahol 
a környék vize több kilométeres 
körzetben nem mutatott fel szennye
zettséget. A  vizsgálat megállapította, 
hogy itt a különféle legyek terjesztették el 
a kórokozók hordozásával a betegséget. 
Ezt főleg Indiában észlelték idáig. India 
különben a kolerajárvány klasszikus hazája 
néven ismeretes a trópusi betegségek szak
értői körében. A Gangesz és Brahmaputra 
folyók torkolata a legveszélyesebb e tekin
tetben. A  másik járványfészek Kokin-Kíná- 
ban található a Mekong folyó mentén. A 
járványok szinte kimutathatóan az évnek 
abban a szakában hatalmasodnak el, mikor 
a szokásos évi zarándoklatok óriási töme
geket mozgatnak meg Benáresz és P u ri: 
a hinduk szent városai felé.

Innen indultak ki a múlt századok folya
mán mindég a nagy, világszerte áldozato
kat szedő kolerajárványok. Ezek a X V III. 
századig meglehetősen lassan és kis körben 
terjedtek, de a közlekedés tökéletesedése 
Európába és az Üjvilágba is eljuttatta e 
szörnyű csapásokat. A z első, világviszony
latban is óriási kolerajárvány az 1820-as 
évek végén dúlt. Hazánkat 1831-ben érte 
el. Száz évvel ezelőtt ismét felütötte fejét 
Nyugat-Európában, főleg a Földközi-.tcngcri 
kikötővárosokban. Utolsó nagyobb jelent
kezése 1900-ban volt földrészünkön. Tér-
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jedése oly gyors, hogy a szárazság idején 
pusztító erdőtűzhöz szokták hasonlítani. 
A  halálozási arányszám kezdetben ioo%-os 
volt, ma már 40%-ra sikerült leszorítani.

Szerencsére a járvány maga —  akárcsak 
a betegség —  nem hosszútartamú. Néhány 
hónap alatt magától elmúlik. Közegészség- 
ügyi intézkedések megtétele pedig hetek 
alatt is gátat tud emelni ellene.

A  betegség kezelése 
és a védekezés módja

A  kolcrabetcgségnek hatásos gyógyszere 
nincs. íg y  minden felépülést természetes 
gyógyulásnak kell tekintenünk. Sem a 
penicillin, sem a szulfamidok, sem szérum 
nem tudja megakadályozni az emberi szer
vezetbe jutott kórokozók pusztítását. Az 
egyetlen, amit a már meglévő betegség ese
tén tenni tudunk, a szervezetet minden 
lehető módon segítsük meg a szörnyű folya
dékveszteség pótlásában.

Különösen óvakodni kell attól, hogy 
mérgező hatású gyógyszereket nagyobb 

adagban adjunk be a szervezetbe —  vo
natkozik ez elsősorban az ópiumra. 

A vese működése, amely ugyanis —  
mint fentebb láttuk —  teljesen 

jelentéktelenre csökken, és így 
a gyógyszerek nem távozhatnak 

a szervezetből, s felhalmo
zódva néhány napon belül 
mérgezést okozhatnak.



fHiip mádm tud
300.000 KG-OT

M int láttuk, a kolera a tömegek közegész
ségügyi vigyázatlansága folytán terjed egyik 
betegről a másikra. A  kórokozó útja pon
tosan végigkísérhető, s ennek következté
ben a betegség terjedésének könnyen gátat 
is lehet vetni a megfelelő közegészségügyi 
intézkedésekkel. Ilyen elsősorban is a bete
gek gondos elkülönítése. Ha ezt pontosan 
végrehajtjuk, az eredmény tökéletes. A  
lappangási idő rövid tartama és az a tény, 
hogy csak a kolerabetegek és a fertőzöttek 
terjesztik a kórokozót, ellenőrizhetővé teszi 
az óvintézkedések hatékonyságát. A z el
különítés a lehető leggyorsabb és legszigo
rúbb legyen?! A beteg székletét, hánya- 
dékát, vizeletét és szennyesét rézszulfáttal 
és fehérítővízzel kell gondosan fertőtlení
teni. A  koleramegbetegedések bejelentése 
kötelező : ez is a védekezés egyik fontos 
kelléke !

A két főragályterjesztő : a víz és a légy, 
mint fentebb mondottuk. A z ivóvíz fer
tőtlenítése tehát elkerülhetetlenül szükséges. 
Sajnálatos tény, hogy India és Egyiptom 
koleraveszélyes területein a bennszülöttek 
a fertőtlenített kutakat egyenesen kerülik, 
s vizüket nem használják. A  legyek elleni 
küzdelem már nehezebb. Ez minden hulla
dék, szemét gondos eltakarítását tételezi 
fel, tehát csak közegészségügyi szempont
ból magas fejlettségi fokon álló vidéken jár 
eredménnyel.

Mindezeken felül szigorú egészségügyi 
zárlat alá kell venni azt a területet, ahol ez 
a szörnyű betegség felütötte fejét. A  lezárt 
területre és természetesen onnan kifelé 
minden forgalom, jövés-menés tilos. Ez 
a helyzet jelenleg Egyiptom több részén is 
fennáll.

Befejezésül említsük meg, hogy minden 
remény megvan a mostani egyiptomi kolera- 
járvány elszigetelésére. A z  ottani hatóságok 
egészségügyi zárlatán túl ugyanis az érde
kelt Földközi-tengermelléki országok is 
minden óvintézkedést megtettek. A  légi és 
tengeri kikötőkben a gyanús vidékről érkező 
utasokat 9 napos vesztegzár alatt tartják, 
hogy elvágják a lehetőségét e veszélyes 
betegség földrészünkre való behurcolásá- 
nak.

r e p ü l ő m o d e l e z ő k , h a j ó m o d e l e z ő k  é s  
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A  gépiparban, főleg a hajó- és hídépítés
nél igen használatos eszköz a víznyomású 
(hidraulikus) emelő. Ott használják, hol 
igen nagy súlyú —  esetleg több százezer 
kg —  terheket kis magasságra kell 
emelni. A z  emelőt rendszerint egy-két 
ember mozgatja, akik 30— 60 kg kézi erőt 
tudnak kifejteni. Ezt az aránylag igen kis 
erőt kell tehát átalakítani a szükséges száz
ezer kilogrammokra. A z emberek munkája 
állandó marad, és amily mértékben az erőt 
nagyobbítjuk, oly mértékben az erő útja 
kisebbedni fog. így, ha például 300.000 
kg-os terhet kell felemelni és erre kb. 60 kg 
kézi erő áll rendelkezésre, úgy figyelembe 
véve a súrlódások okozta veszteségeket is, 
kb. 6.300 áttételi viszonyra van szükség. 
Ez azt eredményezi, hogy míg a munkások 
kézi ereje egy perc alatt az emelőkaron 
kb. 25 méter utat tesz, az alatt a súly kb 
4 mm-t fog emelkedni.

A  közönséges gépi emelőknél, hol a teher
bírás rendszerint lényegesen kisebb, az 
áttétel fogaskerekekkel van képezve, és az 
áttételi viszony mindig sokkal kisebb.

A z x. ábrán vázlatosan az emelő elve 
van feltüntetve. A z emelendő súly a „ D “  
átmérőjű dugattyún van, a kézi erőhatás 
pedig, a mozgatókar közvetítésével, a ,,d-“  
vei jelölt kis dugattyúra hat. A z áttételi 
viszony mértéke tehát X -5- ami fent 
megadott esetben kb. 6.300.

A 2. ábrán az emelő metszetben látható. 
A nagyszilárdságú acélhengerben van az 
5. emelődugattyú, melyet a 6 bőrkar
mantyú tömit. A  9 víztartóban van a 4 
kis szivattyú. „2-jelű“ dugattyúval és en
nek mozgatására a bütykös emelőkar 
szolgál. A  szivattyúnak van szívó- (3) és 
nyomószelepe a szokásos rúgós elrende
zéssel. A  kis szivattyú fölött látható 7 csap, 
mely kívülről kezelhető, a teher leenge
désére szolgál. Ezen át ugyanis a nagy
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henger folyadéktartalma visszabocsátható 
a víztartóba. A  víztartón levő 8 csavaros
fedő, az alatta levő szitán át, a folyadék 
betöltését teszi lehetővé. Végül a nagy du
gattyún xo-el van jelölve egy furat, mely
nek célja, hogy a nagy dugattyút ne le
hessen túlemelni. Túlemelés esetén ugyanis 
a folyadék a furaton át a szabadba ömlik.

Bár az egész szerkezet rendkívül egy
szerű, elkészítése mégis szakértelmet és 
nagy gondosságot kíván. A  közvetítő szer
vet képező víz ugyanis nagy nyomás alatt 
áll, így a használatos ilyen emelőknél kb. 
400 atm., tehát minden cm?-re 400 kg. 
Ezt a nagynyomású folyadékot tökéletesen 
tömíteni nem egyszerű feladat, de gyá
raink, melyek ily emelőket gyártanak, több 
évtizedes tapasztalatokkal rendelkeznek és a 
készülékek jó működését biztosítani tudják.

I :1 0 0 . 0 0 0  Kg

D

1. ábra

A  téli befagyás ellen olyképpen védik a 
szerkezetet, hogy a vízbe glicerint kever
nek és így a folyadék fagypontja lényegesen 
a o C ° alá süllyeszthető.

Nagy előnye az ily víznyomású emelők
nek egyszerűségük mellett, hogy súlyuk 
aránylag kicsiny, így egy 300.000 kg teher
bírású emelő kb. 45°  kg-ot nyom. Szavi.



MAGYAR
H ÍD É P ÍT Ő

(KHERNDL ANTAL)

Mindenki örömmel és büszkeséggel szem
léli a rombadölt hidak újjáépítésének meg
indulását. Mindenkinek el kell ismerni, 
hogy a hídépítés terén elsőrangú és csodá
latos teljesítményt végeztek az újjáépítök. 
Pár nap óta már újra áll a régi hidak közül 
az első, a Ferenc József hid, vagy ahogyan 
az új hidat elkeresztelték : a Szabadság hid. 
Vájjon gondol-e valaki ia hídépítők és a 
közönség köréből arra la magashomlokú, 
szakállas, egyenestartású, kitűnő mérnök
tudósra, aki Magyarország majdnem min
den hidjánál több-kevesebb szerepet vitt.
A  műegyetem hires, kitűnő tanára Khcrndl 
Antal egyike volt azoknak, akiknek volt 
beleszólása abba, hogy milyenek legyenek 
a mindjobban iparosodó ország hidjai.
A régi Lánchíd újjáépítésében éppúgy 
tevékenykedik, ahogy ő irányítja az egész 
ország közúti és vasúti hídjainak tervezési 
és kivitelezési munkálatait is. Néha csak 
szelleme hatott irányltólag, tanítványainak 
munkáján keresztül, de legtöbbször ő maga 
is résztvett a tényleges munkálatokban. 
Nagy hídjaink nemzetközi pályázatán 
Kherndl Antal mindig bírálóbizottsági tag 
volt és ilyenkor nemcsak a többi bíráló 
Ítéletét irányította magas műveltségével és 
kitűnő szaktudásával, hanem igen sok alka
lommal az egyes pályázóknak sok olyan 
gondolatot adott, melyeket a kivitelezé
seknél igen nagy haszonnal használtak fel. 
Különösen az Erzsébet hid építésénél volt 
nagy szerepe annak, hogy Kherndl elő
zetesen közölte nagyjelentőségű elméletét 
a merevített lánctartókra vonatkozólag. A 
világ egyik legnagyobb Lánchídjának és 
Európa legnagyobb nyílású hídjának terve
zésekor tehát a Khcrndl-féle elmélet szol
gált alapul. De ha nem is ilyen mértékben, 
a Ferenc József híd építésének építésénél 
is volt néhány jelentős javaslata, melyet a 
tervezők figyelembe is vettek, fel is hasz
náltak. Most tehát, mikor az egész ország 
jóleső örömmel és büszkeséggel könyveli _ 
el újabb sikerét az újjáépítésben, illő meg

emlékezni Magyarország legnagyobb stati
kusáról és hidtervezójéről : Kherndl Antal
ról.

1842 május 10-én született Zselizen, 
Bars megyében. Középiskoláit Budán vé
gezte és az érettségi után beiratkozik a 
budapesti műegyetemre. Csak két évet végez 
itt el, aztán külföldre megy tanulmányainak 
folytatására. Német és svájci egyetemeken 
igen sokat tanul. Különösen Zürichben 
voltak kitűnő mesterei. Itt jegyzi el magát 
azzal a tudománnyal, melyet később ö maga 
is olyan kitűnő, önálló alkotásokkal fejleszt 
tovább : a grafosztatikával. Azzal a tudo
mánnyal, amely a különböző sztatikái 
feladatokat geometriai és mechanikai úton 
oldja meg. Eddig is megoldották ezeket a 
feladatokat nehézkes matematikai levezeté
sekkel, azonban a sok elmélet nem adta 
meg a statikusnak azt a lehetőséget, hogy 
munka közben szinte lássa is alkotását. 
A mechanikai gondolkodásmód és a statikai 
érzék kifejlesztésére igen nagy mértékben 
hatott az új tudomány.

A mérnöki oklevelet már 22 éves korára 
megszerzi. Nem jön rögtön haza, Karlsruhe- 
ban és Zürichben fejleszti tovább ismereteit. 
Itt Zürichben éri műegyetemünk meg
tisztelő meghívása. A  25 éves fiatal kutatót 
arra kéri a budapesti műegyetem, hogy 
jöjjön haza és mint műegyetemi segédtanár 
vegyen részt a magyar mérnökképzés úttörő 
munkájában. Nagy kedvvel, kitűnő felké
szültséggel, sok-sok tervvel jön haza a 
fiatal tudós. Hogy milyen jó munkát végez 
a műegyetemen, arra leginkább az jellemző, 
hogy 2 éves segédtanári működés után 
új katedrát szerveznek részére. Ez az új 
tanszék az út-, vasút, víz-és hidépttéstani 
tanszék nevet viseli. Később ebből a tan
székből 4 tanszéket szerveznek. Jellemző 
Khcrndl általános mérnöki tudására, hogy 
a 4 tanszékkel járó tudományos, tanító és 
technikai feladatokat egyaránt kitűnő ered
ménnyel oldja meg. Kedvenc stúdiumai 
azonban egész életén keresztül a grafoszta- 
tika és a hidelmélet voltak. Mindkét tudo
mányban olyan eredményekkel gazdagította 
a tudományt, melyek az országhatáron 
messze túl is megbecsülést szereztek ennek 
a kiváló képességű, kitűnő tudósnak és 
rajta keresztül az egész magyar nemzetnek. 
Pedig de nehéz volt akkor még tudomá
nyosan dolgozni Magyarországon. Kétsze
resen nehéz dolga volt azonban a technikai 
tudományokkal foglalkozó kutatóknak, hi
szen a magyar technikai kultúra akkor még 
gyermekcipőben sem járt. Kherndl Antal
nak és tudós társainak kellett megfelelő 
irányítással kifejlesztenie a tudományos 
technikát, mely aztán lassan itt is meg
honosította a technikai civilizáció különböző 
áldásait.
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Leghíresebb munkája a tartók grafo- 
statikájával foglalkozik. A z  igazi tudósra 
jellemző egyszerűséggel és elemi módsze
rekkel hatol a mélybe. Üj grafikai eljárá
sokat dolgoz ki és ezzel igen sok hívet 
szerez magának. A legnagyobb tanárok 
legszebb jutalmát kapja : tudományos isko
lát teremt magának munkásságával. Sok 
eljárásával évekre megelőzi a külföldet. 
Ez viszont nemzetközileg is megbecsült 
nevet biztosit számára. Alkotó tevékenysége 
olyan átütő erejű, hogy a köréje sereglö 
tanítványaitól is teljes önállóságot követel. 
Hirdeti, hogy a mérnököt szerinte az öntu
datos és önálló munkásság jellemzi.

A tudományos statikának meghonosodása 
igen nagyjelentőségű az ország közgazda
ságára is. Eddig ugyanis épületszerkezet- 
terveket, szilárdsági számításokat külföldről 
szereztek be mérnökeink. Kherndl jó mun
kája biztosította, hogy hasonló kérdéseket 
már itthon is megoldottak keze alól ki
kerülő statikusaink. Éppen az Erzsébet hid 
technikai tudományos diadalát Kherndl 
gárdája biztosítja.

D e nemcsak tudósnak volt kitűnő 
„Kherndl tata“ , ahogy hallgatói nevezték, 
hanem egészen kiváló volt, mint ember is. 
Nemhiába nagy szeretettel és eredménnyel 
kutatta az egyensúly törvényeit, élete is 
kiegyensúlyozott és harmonikus élet volt. 
Szeretett turistáskodni, ott volt minden 
képzőművészeti kiállításon is. Nagyon sze
rette a szép szobrokat, de a zene is rendkívüli

módon érdekelte. Wagner volt kedvenc 
muzsikusa. A  matematika módszereinek 
kitűnő ismerőjét a zene tudósa vonzotta 
legjobban . . .

Sok kitüntetésben volt része életében. 
1884-ben a Magyar Tudományos Akadémia 
választja tagjává. Majd a tudományegyetem, 
később pedig a műegyetem legnagyobb 
kitüntetését, a tiszteletbeli doktorságot 
nyeri el. A z akadémia megkoszorúzza 
munkáit is, midőn 1897-ben a Marcibányi 
jutalmat, 1911-ben pedig a nagy dijat 
ítéli oda Kherndl alkotó zsenijének. A 
Magyar Mérnök- és Építész-egylet tb. 
tagjának választja, kitünteti a Hollán- 
dljjal és az 1905. évi egyleti aranyéremmel, 
melyet minden évben annak a kiváló 
mérnöknek Ítélnek oda, aki abban az eszten
dőben a legnagyobb alkotással járult hozzá 
a technikai tudományok terjesztéséhez. A  
tudományos egyesületek mellett a hivatalos 
körök is kellőképpen értékelik Kherndl 
munkásságát. 1903-ban Ferenc József udvari 
tanácsossá nevezi ki a fővárosi Duna-hidak 
létesítése terén kifejtett működéséért.

A Kherndl által annyira istápolt Duna- 
hidak szomorúan hullottak a vízbe, hirdetve 
egy rémséges és szégyenteljes kornak borzal
mas befejezését. A  felépülő hidak ünnep
ségein azonban nem felejtjük cl ennek a 
páratlanul nagy alkotó magyar mérnöknek 
n evét. .  .

Koczkds Gyula
egyet. m. tanár



k világ legerősebb repülőmotorja
Háromezerötszáz lóerő két közepes nagy

ságú vasúti mozdony teljes teljesítménye. 
És ez a hatalmas teljesítmény belefér egy 
olyan ládába, amely alig r8o méter hosszú 
és 1-20 széles és magas. Ez az óriási telje
sítményű repülőmotor az angol Rolls-Roycc- 
gyár Eagle- (Sas-) típusú motorja, amely egy 
nagysebességű gép hajtóerejét szolgáltatja.

M it is jelent egy lóerő? Naponta hall
juk a teljesítmény meghatározásának ezt a 
mértékegységét, talán nem lesz érdektelen, 
ha megnézzük, mit jelent ez a gyakorlatban.

A  fizikában a munka, az erő és az út szor
zata. Ez azt jelenti, hogyha i  kg súlyt (a 
súly is erő) I méter magasra emeltem fel, 
akkor i  méterkilogramm munkát végeztem. 
A  munka fogalmától a teljesítmény fogal
mához, az idő figyelembevételével jutunk el. 
Egy házat megépíteni, annak sokezer tég
láját összeállítani lehet I hónap és I év 
alatt. A  végzett munka minden esetben 
ugyanannyi: a felépült ház, az összerakott 
ezer téglák. D e nem közömbös a teljesít
mény szempontjából, hogy a házat i  év 
vagy két hét alatt építettük fel. A  teljesít
mény fogalmában tehát már az idő is szere
pel : a teljesítmény, az időegység alatt el
végzett munka. Ha tehát az előbbi I kg 
terhet I méter magasra i másodperc alatt

emelem fel, akkor x mkg/mp munkát vé
geztem. Ha ugyanezt ‘/i másodperc alatt 
emeltem fel, akkor teljesítményem négy
szeres : 4 mkg/sec. A teljesítmény ismere
tében tehát meg tudjuk állapítani, hogy 
adott munkát mennyi idő alatt tudunk el
végezni : a teljesítmény a munkavégző- 
képesség biztos mértéke.

James Watt, a gőzgép feltalálója, a neves 
angol fizikus vezette be és határozta meg 
először a lóerő fogalmát, ö  persze angol 
mértékegységekkel dolgozott és meghatá
rozása úgy szólt, hogy x lóerő (angolul: 
horse-power, rövidítve HP) az a teljesít
mény, amely 550 font súlyt (x font súly = 
°)4S3-kg; tehát fél kilogrammnál valamivel 
kevesebb) 1 másodperc alatt emel 1 láb 
(1 láb =  0,305 méter, kb. 3 deciméter) 
magasra. ' Különféle gyakorlati vizsgáló
dásaiban, kísérleteiben úgy találta, hogy ez 
a teljesítmény felel meg a jótcljesítményű 
igásló munkavégző képességének. Amikor 
a méterrendszer megszületett cs minden 
fizikai fogalmat, így a teljesítményt is újból 
meg kellett határozni, a fizikusok a lóerő, 
most már a metrikus, méterrcndszcrbeli 
lóerő meghatározását a következőkép végez
ték : 1 lóerő az a teljesítmény, amellyel 
1 másodperc alatt 75 kg súlyt emelünk 1

A hntalmas toljcsltmény átala
kítására ebben 0 Wyvern-flípbon 
ellentétesen forgó 2 x-i-ágú léfl- 
csavarpárt kellett használni

a motornak, hogy nem közönséges sze
lepekkel működik, hanem úgynevezett 
tolattyúsmotor, ahol a hengerfal és a du
gattyú között egy tolattyú mozog és ezen 
vannak a be- és kiömlő nyílások, amelyeken 
a kellő pillanatban a benzin és levegő ele- 
gyéből álló tápkeverék beömlik és robbanás 
után, hasznos energiatartalmát leadva tá
vozik, mint kipufogógáz. Másik érdekessége 
a motornak, hogy nincs porlasztója, hanem 
a benzint egy megfelelő tápszivattyú segít
ségével a légsűrítőből (kompresszorból) ki
lépő nagysebességű légáramlatba fecsken
dezi, amely ott azonnal elporlad és meg
felelő tápkeveréket alkot. így elmarad a 
a porlasztó, amely repülőgépeknél nagy 
magasságban való befagyásával, rossz lég
köri viszonyok között eljegesedésével sok 
baj, zavar és súlyos baleset okozója volt. 
A  3500 lóerő olyan hatalmas teljesítmény, 
hogy annak hasznos húzóerővé való átala
kítására egy 6— 7 méter átmérőjű légcsavar 
lenne szükséges. Ez a gép többi méretét, 
pl. a futómű magasságát is, rendkívüli 
módon megnövelné s így az egyetlen lég
csavar helyett két, ellentétesen forgó lég
csavarpár veszi fel és alakítja át a motor 
teljesítményét. így sikerült a légcsavar át
mérőjét 3'5— 4 méterre, tehát a szokványos 
értékre csökkenteni.

Ez a motor jelenti most, tudomásunk 
szerint, dugattyúsmotorok között a végső 
szót. Nagyobb teljesítményű motorokat 
márcsak gázturbinával fognak a jövőben 
építeni, mert ez az új hajtómű igen jói 
bevált és sokkal egyszerűbb és könnyebb, 
mint a dugattyús motor —  egyelőre persze 
csak a nagylóerejü csoportban. Két mozdony 
teljesítményét egy ládanagyságú motorba 
összesűríteni: jelenti ez a mérnöki tudás, 
az alkotó munka diadalát. S főleg, hogyha 
békés célokra, az emberiség haladásának 
biztosítására fogják végre felhasználni.

Nagy Ernő

Két mozdony teljesítményét sűrí
tették ebbe az egyetlen motorba

méter magasba, vagyis 1 LE  =  75 mkg/sec. 
Későbbi, újabb mérések során kiderült, 
hogy Watt és a francia fizikusok egyaránt 
túlbecsülték a lovak erejét, mert egy ló 
tartósan csak kb. háromnegyed lóerő telje
sítmény kifejtésére képes.

Mekkttfa a teljesítménye a mindennapi 
életben előforduló gépeknek? A gépkocsik 
motorjai átlagosan 5 és 60 lóerő közötti 
teljesítményűek. A  motorkerékpárok mo
torjai két —  harminc lóerősek (ami nem 
jelenti, hogy nincsenek gyengébb segéd- 
motorosak és erősebb versenymotorok). 
A  vasúti mozdonyok közül a régi tolató
mozdonyok teljesítménye 800— 1000 lóerő, 
a közepes mozdonyok 1500— 2000 lóerősek, 
míg a legújabb nagyteljesítményű mozdo

nyok között 4000 lóerő 
is akad. Kis sportgépe
ink repülőmotorjai 100 
lóerőkörüliek, a forgal
migépekben 800— 1200 
lóerős motorok vannak, 
a katonai gépekben lévő 
motorok 2000 lóerő fö
lötti teljesítményűek is 
lehetnek. Ez a motor, a 
Rolls-Royce Eagle, a 
világ legerősebb repülő- 
motorja, mert teljesít
ménye 3500 lóerő és re
mélik, hogy fokozatos 
tökéletesítéssel elérheti 
az 5000 lóerőt is.

A Eagle- (Sas-) motor 
24 hengeres. Hengerei 
fekvő H-alakban, négy 
hatos sorban vannak 
elhelyezve és a motor 
üzeméhez szükséges 
hatalmas mennyiségű 
levegőt egy kétfo
kozatú kompresszor 
szállítja. Érdekessége
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A PÉNZ
L E G E N D Á J A ^

Valami kódorgó poéta fűzfasipján termett 
az a dal, amely a pénzről ilyenféléket zen
gett :

A  pénz fölvesz egy szalmaszálat
És belőle cédrusfát csinál;
Kezében a rongy bíborrá válhat,
M ely tündöklőbb a királyinál. . .

A  pénz valóban nagy hatalom és a tör
ténete annyira legendaszerű, hogy illik meg
ismerni. A mai kor azonban —  amelyet 
nyugodtan nevezhetünk a gyakorlatiasság 
korának —  nem kedvez túlságosan a legen
dáknak ; mégis a mai kor emberét talán a 
legenda is érdekli.

Nagyon messzire kell visszanyúlnunk, ha 
a pénz eredetét akarjuk kitapogatni. A z 
adás-vétel legősibb fizetőeszköze valószínű
leg a bunkó v o lt ; az Ősember, aki valamit 
a másik ősembertől meg akart szerezni, nem 
sokat firtatta annak az árát, hanem minden 
alku mellőzésével fejbekólintotta embertár
sát és elvette azt, amit kívánt.

D e az idők folyamán az ősember ráeszmélt 
arra, hogy az adás-vételi- ügyletek lebonyo

lításánál mindig kettőn áll a vásár és a 
bunkót nemcsak hogy nem szokták meg
köszönni, hanem olykor vissza is szokták 
adni, mégpedig —  noha a kamatszámítást 
még nem ismerték az őskorban —  kama
tostól együtt és Így békésebb útra terelő
dött az adás-vétel lebonyolítása, vagyis 
megszületett a csere. Ez volt a csirája annak 
a hajtásnak, amely a mai értelemben vett 
világkereskedelemmé terebélyesedett.

A  cseretárgyak nagyon változatosak vol
tak, szerepelt köztük: só, rabszolga, fém, 
állatbőr, drágakő, gyümölcs stb. és ezeket 
mindenhol elfogadták fizetési eszközül. Sok 
helyen még ma is folyik a cserekereskedés. 
Észak nomádjai, a lappok sok törzsénél még 
ma is sajttal fizetnek, az újguincai pápuák 
valutája pedig a malac. A z  első állandó, 
meghatározott értékű pénz is valamilyen 
termény, vagy használati tárgy volt, pl. a 
kősó, amelyet —  vásárlóértékükhöz mérten 
kisebb-nagyobb kockák alakjában használ
ták fizetési eszközül. N y ugat-Afrikában a 
kauri csiga (Cyprea moneta) volt a fizetési 
eszköz nemcsak a múltban, hanem sok 
helyen (Guinea, Dagvumba, Gamao, Akra 
stb.} még ma is elfogadják. A z ashanti
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négerek pénze az aranypor volt. (Mint 
érdekességet említjük meg, hogy Afrika 
számos országában, de főként Abesszíniában 
igen elterjedt fizetési eszköz volt még io 
év előtt is a Mária Terézia-tallér.)

A termékeny földek lakóival kezdetben 
nehezen lehetett kereskedelmi ügyleteket 
lebonyolítani. Náluk minden megtermett, 
amire szükségük volt, nem szorultak más 
országbeliek termékeire. Ezért sokszor csak 
véres harcok árán tudták a terméketlen 
földek lakói a „kereskedelmi kapcsolatok*1 
létesítését kierőszakolni tőlük.

A z adás-vételi ügyleteket rendszerint a 
vásárokon bonyolították le. A  vásár leg
régibb nyomai az ősi Mexikóba, Tlaltetolco 
városába vezetnek ; a mayák földjén hatal
mas területet foglalt el a vásártér és már 
ércpénzt is használtak, de a leggyakoribb 
pénznemük a kakaóbab volt. Brazíliában a 
rizs volt a pénzegység és az aprópénz neve 
még ma is reis és mülreis. Ugyancsak M exi
kóban a patolquaktli nevű gyapjúkendőt is 
fizetési eszközül használták és vásárlóérté
két a kendő nagysága szabta meg. A z ősi 
Mexikóban a legnagyobb értékű pér.zegység 
az aranyporral töltött lúdbögye volt, amely
nek a súlya adta meg az értékét. Az ó-egyip
tomiak is nagyon régen ismerték a pénzt, 
amely náluk arany- és ezüstgyűrűkből állt. 
A kínaiak régi pénzét olvasztott fémből 
öntötték és átlyukasztották, hogy zsinórra 
lehessen fűzni. De nem ez volt az első pénz 
Kínában. Előbb igazgyöngyökkel, később 
pedig az értékes jadc-kővel fizettek és csak 
Kr. előtt a rr-ik  században kezdék a pénzt 
fémekből önteni. A z  első papírpénz nyomai 
is Kínába vezetnek: Kr. után 807-ben az 
állam utalványokat bocsátott ki és arra 
kötelezte a kereskedőket, hogy minden érc
pénzüket az állam kasszájában ilyen utal
ványokra váltsák be.

A z ó-görögök élénk kereskedelmet foly
tattak a Földközi-tenger pattjain élő népek
kel és ehhez sokféle ércpénzre volt szüksé
gük. Foglalkoztak hitelügyletekkel is, vol
tak pénzváltóik —  a bankárok ősei —  és 
az állam kasszája Delphi templomában volt. 
Érdekes volt az etruszkok ércpénze is, 
amely egyúttal hiteles mérlegsúly is volt. 
A  rómaiaknál az első királyok uralkodása 
idején vasrúd volt a pénz, utána —  az első 
pun háború kezdetén —  sima ezüstleme
zekkel fizettek, de 100 évvel később már 
aranyból és ezüstből verték a pénzt és 
külön hatóság : a triumviri monetales in
tézte a pénzügyeket.

A pénz megszületésével a kereskedelem is 
egyre jobban terjedt, nemzetközivé vált. 
Idővel divatbajött a készpénzfizetés helyett 
az utalvány és a váltó, majd az államok 
által kibocsátott bankjegy. Ezeket mind az 
egyre jobban terjedő hitelügycletek keltet

H ú ji liluol pénzek

ték életre. D e a papírpénz csak névleges 
értéke volt mindenkor az állam tulajdoná
ban lévő ércpénznek, és ha több bank
jegyet bocsátottak ki, mint amennyit az 
állam valóságos vagyona fedezett, akkor 
csökkent a papírpénz vásárlóereje és magá
val hozta az inflációt. Ezt mi is átvészeltük 
nemrégen, de a magyar munka, amely a 
háború roncsaiból is értéket, vagyont tu
dott teremteni az ország számára, meg
teremtette az állandó értékű magyar pén zt: 
a forintot is.

*

A z ércpénz története nagyon régi. Már 
a bibliai korban ismerték az ércpénzt, és 
már akkor kidomborodott rajta az értéke, 
amit az ókori bélyegzővel ütöttek rá. Ábra
hám száz keshitát adott Hemor fiainak, 
amelyből ugyan egyetlen egy darab sem 
maradt fönn napjainkig, de a Biblia meg
említi, hogy mindegyik darab egy bárány 
képét viselte. Ez azt jelentette, hogy egy 
keshita értéke egyenlő egy bárány értéké
vel. A  görög pénzeknek is megvolt a maguk 
jele, éspedig minden görög államnak más 
és más. így pl. az aegeiek jele a teknősbéka, 
Rhodos jele a rózsa, Athéné pedig az olajos 
korsó volt, a pénzek másik oldalán pedig 
rendesen Minerva vagy Ceres képe dombo
rodott ki. A z  ókor leghíresebb bélyegző
metszői a szirakuzai Frenetos és Simon vol
tak, az ő vésőjük alól kerültek ki a legművé
szibb bélyegzők, vagy ahogy ma nevezik : 
verőtők.

A z uralkodók képeit Ázsiában verték 
legelőször a pénzekre; Artaxcrxes király 
feje díszítette először a perzsák aranypénzét. 
A  rómaiak Servius Tullius képét verették 
legelőször a pénzükre. A  római birodalom 
pénzverdéjének vezetői magasrangú hiva-
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Olvasztó

l alnokok —  procuratores monctarum —  
voltak.

A z arany és az ezüst már magukban is 
jelentékeny értéket képviseltek és így magá
tól értetődő volt, hogy a pénzt is ebből 
verjék. Azonban a kisebb értékű pénzeket 
—  a váltópénzeket •—  más fémekből is 
verték, Így bronzból, rézből, vasból és 
újabban alumíniumból is.

A pénzverde első feladata a megfelelő 
ötvözetek elkészítése, amelyek az egyes 
fémekből a törvény által előírt mennyisé
get ezredgrammnyi pontossággal tartalmaz
zák. Ez a művelet az olvasztóműhelyben 
folyik le, ahol az előirt súlyú fémtömböket 
öntik. A  kiöntött tömbök érdes felületét 
előbb simítógépeken legyalulják és ezután 
kerülnek a tömbök a hengerelőgépekbe, 
amelyekben acélhengerek közt századmilli- 
méternyi pontossággal az előirt vastagságú 
lemezekké nyújtják ki, majd keskeny szala
gokká vágják. A szalagok a darabológépbe

kerülnek, amely megfelelő átmérőjű kerek 
lapokat ver ki belőlük. A visszamaradt, 
átlyukasztott fémszalagokat újra beolvaszt
ják. A  kivert kerek lapocskákat megszám
lálják, ami úgy történik, hogy egy kb. fél
négyzetméter térfogatú tálcára lapátolják 
kézi lapáttal a kerek fémlapokat. A  tálca 
fenekén a pénz nagyságának megfelelő, 
meghatározott számú kerek mélyedés van, 
amelyek mindegyikébe a tálca rázogatása 
közben egy-egy fémlapocska kerül. A  többi 
fémlapocskát, amelyek nem helyezkedhettek 
el a tálca mélyedéseibe, egyszerűen vissza- 
söprik a tálcáról abba a tartályba, amelyből 
kilapátolták, a mélyedésekben maradt lapocs
kákat pedig egy másik, tölcsérszerű nyílás
sal ellátott zárt tartályba szórják. A meg
számlált lapocskákat most az úgynevezett 
fehérítőbe viszik, ahol különleges vegyi el
járásokkal megtisztítják a rájuktapadt olaj
tól, oxidációs és egyéb szenny anyagoktól. 
A  fémlapocskák közül az esetleg hibásakat
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kiszedik, újra megszámlálják a megtisztí
tott fémlapocskákat és ezután következik a 
lapocskák súlyának ellenőrzése. Ezt a műve
letet rendkívül érzékeny mérlegeken vég
zik. És csak ezután kerülnek a lapocskák 
a tulajdonképpeni pénzverőgépekbe. A  verő
gépek leglényegesebb alkatrészei a kemény 
acélba vésett két verőtő; ezekbe van bevésve 
a pénz feliratának és ábrájának negatív 
képe. A  kellően előkészített (egyes fémeknél 
meg is lágyított) lapocskák két verőtő között 
kapják meg végleges pénzalakjukat; az 
egyik verőtő a pénz „ fc j“ , a másik az „írás“  
oldalát veri a fémlapocskákba, amelyeket 
egy hajlított rézhenger vezet egyenként a 
verőgép lapjára, ahonnan automatikus szer
kezet továbbítja a két verőtő közé egy —  
a pénz nagyságának megfelelő —  cső-

Fcliírítö  és tisztító

Nemrég fejezte be a ma
gyar állami pénzverde a 
Románia által megrendelt 
új, stabil román pénz
érmék verését.

*
íme : a pénz útja az ős

kori bunkótól az értékálló 
ércpénzig. Ezt az utat az 
értelem és alkotószellem 
fejlődésének, az életmód, 
a szokások, a foglalkozá
sok kialakulásának mér
földkövei szegélyezik. És 
bizonyára ezen az úton ju
tott el a kezdetleges bar
langlakó Ősember is a mai 
kor felvilágosodott embe
réig, aki a népi kultúra 
ragyogó fényében halad to
vább a fejlődés útján, s 
egyszer talán felszabadul 
a pénz imádatától.

Papp Béla
A pcazverö(|6pok sora íro m  verő gép

alakú nyílásba. Ebben a nyílásban kerül 
minden egyes fémlapocska a két verőtő közé, 
amelyek nagy nyomással sajtolják rá a meg
felelő ábrákat, és ha a pénz pereme recé- 
zett, akkor a csőnyílás falán végighúzódó 
egyenes, vékony barázdák nyomják a pénz 
peremére a recézést. A  pénz külső peremén 
néha felirat is szokott lenni (pl. a Ferenc 
József-korabeli pénzeken a : „Viribus uni- 
tis“ ). A z  ilyen feliratot, vagy esetleg vala
milyen díszítő ábrát —  mint amilyen a 
mostani ötforintosunkon is van —  külön 
gépen nyomják a pénz peremébe.

A magyar állami pénzverde kitűnően föl 
van szerelve többnyire magyar gyártmá
nyú gépekkel. Most verik a nemsokára 
forgalomba kerülő ötfilléres váltópénzt.



A z utóbbi időben kevés olyan technikai 
újdonság vált annyira közismertté, mint 
a nylon A  nylonból (ejtsd nejlon) rendkívül 
sok mindent készítenek. így fogkefétől a 
retikillig, óraszíjtól a fülbevalóig és még 
számos cikket. A  nemzetközi szóhasználat 
a fenti cikkekre vonatkozólag a „ plastic“  
megjelölést használja. Vessünk egy rövid 
pillantást az eddigi ismeretes természetes 
és mesterséges textilanyagokra, mert Így 
jobban fogjuk tudni a nylonnak tényleges 
jelentőségét értékelni.

Állati és növényi eredetű textilanyagok
nak adottságaikból eredő hibája, hogy nem 
elég egyenletesek. Ugyanazon juh testének 
különböző részeiről, különböző szálhosszú
ságú és különböző szálátmérőjü gyapjút 
nyírnak. A  gyapjú minőségét az éghajlat, 
időjárás és a takarmány különbözősége is 
erősen befolyásolja.

Növényi eredetű szálas anyagok pamut, 
len, kender, juta szálainak minősége is 
nagymértékben függ az éghajlattól és idő
járástól. Különböző országokban egymástól 
eltérő sajátságokkal rendelkező pamutfonal 
terem. A tömegtermelésnek első követel
ménye, hogy hosszabb időn át nagy mennyi
ségben ugyanazt a minőséget gyártsák. 
Ennek elérése céljából a pamut és gyapjú 
keverése külön tudománnyá vált, s a fonó
dák vezetői csak évtizedes gyakorlattal tud
ják elérni, hogy a rendelkezésre álló pamut 
és gyapjú keverésével a legmegfelelőbb 
fonalat fonják. Másik fő hibája a természetes 
textilanyagoknak, hogy a hernyóselymen 
kívül, szálhosszúságuk igen rövid, alig 
néhány centiméter.

E  két hiba felismeréséből adódott a 
törekvés, hogy mesterséges úton állítsanak 
elő olyan textilanyagot, amely rendelkezik 
a természetes anyagok jótulajdonságaival, 
amellett egyenletes és gyakorlatilag végte

len szálhosszúságú legyen. A z először elő
állított mesterséges textilanyagot nevezték 
műhelyemnek. A  műselyem előállítására 
való törekvés a múlt század utolsó évtize
deire nyúlik vissza. Chardonnct 1889-ben 
a párisi világkiállításon mutatta be az első 
műselymet, a közönség szemeláttára gyár
totta, méltán óriási feltűnést keltve, az ipari 
feldolgozásra alkalmas müselymet.

A  műselyem, amint elnevezése is mutptja, 
a legkiválóbb technikai tulajdonságokkal 
rendelkező, de egyben legdrágább textil
anyagot, a hemyóselymet volt hivatva pó
tolni. E  célját ugyan nem sikerült százszázalé
kosan megvalósítania, azonban a műselyem 
ma már messze túlhaladta egy pótanyag jelen
tőségét, önálló alapfonálként dolgozza fel 
a textilipar, nemzetközi viszonylatban már 
neve sem emlékeztet arra, hogy feltalálói 
szeme előtt a hernyóselyem pótlása lebegett, 
mert műselyem helyett rayori lett a neve. 
A  műselyemnek számos előnyös tulajdon
sága mellett nagy hibája,” hogy szakítószi
lárdsága nedves állapotban jóval kisebb, 
mint száraz állapotban, s ezt a fogyatékos
ságát hosszas kísérletezéssel sem sikerült 
kielégítő módon kiküszöbölni.

A  kutatók előtt olyan szintetikus úton, 
tisztán anyagokból összetett mesterséges 
textilanyag előállítása lebegett, amely ren
delkezzék az eddig ismeretes természetes 
és mesterséges textilanyagok összes jótulaj
donságaival. Tehát az új műszál szálas
szerkezetű legyen, anyagában egyenletes, 
mind nedves, mind száraz állapotban nagy 
szakítószilárdságú, rossz hővezető, kellemes 
tapintású, jól színezhető.

Ezeknek a magasraszabott követelmé
nyeknek legnagyobb mértékben a méltán 
közismertté vált nylon-fonal felel meg.

A  nylon az előállító gyár által kitalált 
szó, amely nemcsak egyetlen szálféleséget

lód

jelent, hanem a csoportba beletartozó összes 
szintetikus szálat, nem véve figyelembe a 
szálhosszúságban, összetételben, vagy egyéb 
tulajdonságokban mutatkozó kisebb-na- 
gyobb eltéréseket.

Születési évéül 1928 vehető, ekkor kez
dődtek meg a kísérletek a du Pont de 
Nemours cég wilmingtoni gyárának kutató 
loboratóriumában, amelyek 1940-ben a tö 
meggyártást is lehetővé tették. A  nylon tel
jesen gyárilag, vagyis mesterségesen elő
állított fehérjeszerű anyag, ebből a szem
pontból hasonlatos a hernyóselyem és a 
gyapjú anyagához. Szénből, hidrogénből, 
oxigénből és nitrogénből áll.

A  különböző kémiai és fizikai eljárások 
során átalakított anyagot a műselyemfonal 
előállításához hasonlóan, fonó présfejeken, 
sokszáz apró, néhány ezredmilliméter át
mérőjű lyukkal ellátott, az öntözőkanna 
rózsájára emlékeztető fejen préselik át.

Egyébként poralakban, lemezekben, szala
gokban és oldatokban és készítik.

A  nylon műszál legfontosabb tulajdon
ságai : Igen magas szakítószilárdsága, mind 
száraz, mind nedves állapotban, amely a 
legmagasabb szakitószilárdságú textilnycrs- 
anyagnak, a hernyóselyemnek szakítószi
lárdságát is mintegy 30%-kal felülmúlja. 
Nagy a kopásállósága, a nylonfonalból 
készült cikkek eredeti méretei mosás utáni 
állapotban is megmaradnak, nem zsugorod
nak, gyorsan száradnak, jól vasalhatók, mind 
olyan tulajdonságok, amelyek 
messze felülmúlják a ter
mészetes ' tcxtilnyersanyagok 
tulajdonságait. A  nylon elemi 
szálai igen vékonyak, amely 
tulajdonság lehetővé teszi nagy 
szakitószilárdságú, i g e n  vé
kony fonalak előállítását is. A 
nylon harisnyák sokkal fino
mabbak n e m c s a k  a műse
lyemből, h a n e m  a hernyó
selyemből készült harisnyák
nál is. A  nylon-harisnyák a 
használatban nagyszerűen be
váltak, a műselyem- és hemyó- 
sclyemharisnyáknál oly gya
kori szemlcfutás csak ritkán 
fordul elő.

A nylon a harisnyaiparban 
már megdöntötte a textilfona
lak királynőjének, a hernyó
selyemnek egyeduralmát. A  
nylon olcsóbb és jobb minő
ségű, mint a hernyóselyem.
Ezzel a két érvvel szemben 
megdől a legékesszólóbb ar
gumentáció is.

A szövésre a nylont főleg 
más nyersanyagokkal együtt 
dolgozzák fel. Gyapjúval ke

verve a gyapjú kiváló tulajdonságait a 
nylon kiegészíti és kellemetlen sajátságait 
ellensúlyozza. A  nylon szilárdsága kb. öt
szöröse, kopással szembeni ellenállása há
romszorosa a gyapjúénak. A  gyapjú mosás 
után összeugrik, a nylon méretállandó és a 
nylon-gyapjú keveréket is azzá teszi. Minden 
százalék nylon hozzákeverése a gyapjú 
szilárdságát négy százalékkal emeli. Pamut
tal keverveszintén megsokszorozza a szakító
szilárdságot, és kopással szemben is növeli 
a pamut ellenállását. Melegebbé és lágyabbá 
teszi az áru fogását és az izzadság ellen is 
megvédi, ugyanis a nylon érzéketlen az 
emberi izzadság behatásával szemben. Pa
mut-nylon keverékből készült férfiharis
nyák nagyon jól beváltak, mosás után nem 
ugranak össze, megtartják alakjukat. A  
nylon nagyon jól színezhető az ismert 
textilszínező anyagokkal.

A nylon kitünően megfelel nagy rugal
masságot kívánó áruk, férfi- és női harisnyák 
készítésére. Szalagokat, paszományárut, alsó- 
fehérneműt, csipkét, estélyi ruhaszövetet, 
nyakkendőt, esőköpenyt, bútor és autóülés
huzatokat is gyártanak nylonból, valamint 
az eddig ismeretes cérnáknál jóval erősebb 
stoppolór és varrófonalakat, textilszíjakat, 
ipari szűrőket is.

Kitűnően bevált a nylon kötszövött áruk 
gyártásánál és kötött csecsemőkelengyéknél 
is. A  textilnyersanyagok általában véve 
rossz hővezetők, ezért alkalmasak ruha-



neműk gyártására, amelyek legfontosabb 
célja, hogy testünket a hideg behatása ellen 
megvédjék. A  hőszigetelést azonban nem 
pusztán a nyersanyagok hőszigetelőképes
sége hozza létre, hanem a fonalak közé 
szorult, a külső levegővel nem keveredő 
kis légrészecskék is, hasonlatosan a kettős 
ablaktáblákhoz, amely nemcsak azért szige
tel jobban, mert kétezer olyan vastag, mint 
az egyszerű üvegtábla, hanem a két tábla 
közé zárt levegőréteg hŐszigetelöképességé- 
nél fogva is. A  nylon-szálak rendkívüli 
vékonyságát már hangsúlyoztuk és Így ter
mészetes, hogy ugyanolyan árusúly mellett 
a finom elemi szálak több levegőrészecskét 
képesek magukba zárni, mint a többi tex
tilanyagok, s Így hőszigetelőképességük is 
nagyobb. A z új gyártási módszer szerint 
a csccsemőkelengyéket, a kabátocskákat és 
pici nadrágokat is nylonból állítják elő, 
mert jól tartják a meleget, viszont számta
lan mosás után sem zsugorodnak.

Amikor az első nylonharisnyák a piacon 
megjelentek, kevesen gondolták, hogy már 
a háború alatt is nylonkötelekct fognak 
igen elterjedten alkalmazni. A  nylonkötél 
rendkívül erős. Egy négyzetmilliméter ke
resztmetszetű vékony zsinór elszakltásához 
51 kg húzóerő szükséges, amit csak akkor
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tudunk kellőleg méltányolni, ha figyelembe 
vesszük, hogy a vashuzalok szakítószilárd
sága 40— 50 kg egy négyzetmilliméterre 
vonatkoztatva, s a nylonkötél súlya ugyan
azon vastagság mellett egy hetedrésze a 
vasénak. A  nylon rendkívül rugalmas, 
8— 10% megnyújtás után a terhelés meg
szűntével visszatér eredeti állapotába, ezért 
lökésszerű terhelés felvételére is alkalmas. 
A  nylon alig vesz fel vizet, a fagyot jól állja, 
az időjárás viszontagságaival szemben leg
alább annyira ellenáll, mint a kender vagy 
drótkötél.

Nagyfokú túlzás az a hiedelem, hogy a 
nylon, a jövő egyeduralkodó csodafonala, 
teljesen kiszorítja majd az eddigi termé
szetes és mesterséges fonalakat jelenleg 
elfoglalt helyzetükből. Amerikai szakkörök
ben kialakult vélemény szerint a nylonnál 
tízszer több egyéb műselyem kerül fel
dolgozásra. Hasonló hiba, illetőleg hasonló 
túlzás volna a nylon jelentőségét lekicsi
nyelni. A z  igazság középen van, a nylon 
fejlődése még távolról sem befejezett, a 
kutatók ezrei dolgoznak a nylon további 
tökéletesítésén és újabb alkalmazási terüle
teinek feltárásán. A z  eredmény már idáig 
is igen jelentős, hatalmas lendülettel vitte 
előre a textilipart. Sebestyén Endre
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■ Egy régi perzsa rege Így mondja 
el a dohányzás keletkezését : Élt 
Mekkában egy ifjú ember, aki 
nemcsak erényekben, hanem földi 
javakban is dúslakodhatott, mert 
töméntelen aranya és drága
köve volt. D e minden kincsénél 
többre becsülte szép és ifjú 

feleségét. Ám a fiatal asszony egy napon 
súlyos betegségbe esett és a leghíresebb 
tudós orvosok minden fáradozása sem tudta 
megmenteni: a szépséges fiatal asszony
meghalt. A  férj vigasztalan volt, sem barátai 
között, dús lakomákon, sem a harcokban 
és a vadászatokban nem tudta megtalálni 
a vigaszt. Egyszer aztán meghallotta, hogy 
kint a pusztaságban egy sziklaoduban él egy 
vén bölcs, magányos remete, aki minden 
lelki betegséget meg tud gyógyítani. Fel
kereste tehát a remetét és elmondta neki 
minden bánatát. És a bölcs a következő 
tanácsot adta n e k i: „T érj vissza a városba 
és keresd fel a feleséged sírját. Egy növényt 
találsz majd ott, annak a leveleit szakítsd le, 
szárítsd meg, tömd bele egy bambusznád 
belsejébe, gyújtsd meg és a füstjét szívjad 
magadba. Annak a növénynek a füstje lesz 
atyád, anyád, testvéred, feleséged, de min- 
denekfelett bölcs tanácsadód, amely értel
messé teszi az agyadat és felvidítja a lelke
det." A z ifjú férj megfogadta a remete 
tanácsát és a felesége sírján talált növény 
füstje valóban megvigasztalta. Barátai és 
mások, többen és többen követték az ifjú 
példáját és feledést, vigasztalást kerestek a 
dohányzásban azok is, akik nem vesztették 
el a feleségüket, —  talán éppen azért.

D e ha lehámozzuk a rege burkolatát, 
akkor —  a történelmi adatokból —  az a 
valóság tűnik elő, hogy a dohányzás Amerika 
öslakói, az indiánok közt már jóval előbb 
el volt terjedve, mint amikor Kolumbus 
felfedezte Amerikát. Más felfedezők Kíná
ban is tapasztalhatták, hogy a „mennyei 
birodalom" lakói szintén már régóta ál
doztak a dohányzás szenvedélyének.

Kolumbus és útitársai — ahogy Kolumbus 
naplója megemlíti —  azt látták, hogy a benn
szülött indiánok hosszúszárú agyagpipákból 
nagy élvezettel szívják magukba egy növény 
leveleinek a füstjét, amely —  az indiánok 
állítása szerint —  arra is képessé teszi őket, 
hogy napokig meglegyenek táplálék nélkül, 
a füst beszívása által a testükből a beteg
ségeket okozó nedvek eltávoznak és így 
sokféle betegségnek veszi a füst beszívása 
elejét. A  dohány tehát ilyenképpen, mint

erős hatású gyógynövény került Európába 
és az első dohánymagvakat Don Francesco 
Hernandez, II. Fülöp portugál király udvari 
orvosa hozta be.

Jean Nicot francia orvost 1560-ban kényes 
megbízatással Lisszabonba küldte II. Ferenc 
francia király. A z  volt a feladata, hogy 
Sebestyén királynak Margarete de Valois- 
val való házasságát előkészítse. Lisszabon
ban alkalma volt az Amerikából behozott és 
már akkor meglehetős hírnévre vergődött 
„gyógynövényt", a dohányt megismernie. 
A  dohányzást Európában akkor még nem 
ismerték, a dohánylevelek gyógyító erejét 
úgy használták ki,- hogy azokat sebekre és 
kelésekre rakták, úgyhogy ezáltal a sebek 
és genyedések kiszáradtak és begyógyultak. 
Használták a dohánylevélből készített főze
teket nehéz légzés, gyomorgörcsök cs fej
fájás ellen is. Nicot a csodaszernek minősí
tett dohánylevelekből küldött is királyának 
és Medici Katalinnak, kísérőlevelében pedig 
Herba de la reine rnere és Herba sancta néven 
említette az új csodaszert.

Nicot lelkiismeretesen tanulmányozni 
kezdte a dohánynak az emberi szervezetre 
gyakorolt hatásait és amennyire a kémia 
tudományának akkori fejlettsége lehetővé 
tette, igyekezett a dohányban levő vegyi
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alkatrészeket is kiku
tatni. így fedezte fel 
a dohány leglényege
sebb alkatrészét, ame
lyet őróla neveztek el 
nikotinnak (Nicotiana 
tabacum).

A  dohányzás szoká
sát Sir Waltér Raleigh 
honosította meg Ang
liában 1584-ben, ahon
nan hamarosan átter
jedt Európa többi or
szágaiba is. Raleigh 
is felfedezőúton volt, 
hajója Florida partjai
tól észak felé haladva, 

nagykiterjedésű, addig ismeretlen száraz
föld partján vetett horgonyt. Raleigh az 
újonnan felfedezett földnek Erzsébet angol 
királynő tiszteletére a „Virginia*1 nevet adta. 
ő  is —  épúgy mint Kolumbus —  látta, 
hogy az indiánok hosszúszárú pipákból 
szívják magukba a dohánylevél füstjét, 
hallott ö is a növény gyógyító hatásairól és 
maga is belekóstolt a pipázás gyönyörű
ségeibe, amely hamarosan neki is szenvedé
lyévé vált. Amikor pedig visszatért Angliába, 
csodákat mesélt a pipázás gyönyörűségeiről, 
úgyhogy rövid idő alatt számtalan követője 
akadt.

A  dohánnyal együtt hozták be Európába 
a burgonyát is. D e amíg a dohányzás szen
vedélye hihetetlen gyorsasággal terjedt cl, 
a burgonyát csak száz évvel később ismerték 
meg valójában az európaiak.

Angliában Erzsébet királynő uralkodása 
alatt megtűrte a dohányzást és senki sem 
háborgatta a pipázás szenvedélyének rabjait, 
úgyhogy a dohányzás a legelőkelőbb osztály 
divatjává vált. I. Jakab már nem volt ilyen 
türelmes. 1603-ban jelent meg híres pam- 
fletje, amelyben még nem tiltotta el a do
hányzást, de . . vakságot előidéző, tüdőt 
kaparó, förtelmesen bűzös lehelletet okozó 
sátáni füst“ -nck nevezte, hogy alattvalói 
kedvét elvegye a pipázástól. És amikor azt 
látta, hogy alattvalói nem akarják abba
hagyni a dohányzást, magas vámot vetett 
ki a dohányra: minden fontra előbb
2 pennyt, majd 6, végül 10 pennyt. De a 
ravasz dohányosok túljártak királyuk eszén : 
saját kertjeikben termesztették a dohányt, 
hogy ne kelljen vámot fizetniük, És Anglia 
nemsokára megtelt dohánykertekkel. II. 
Károly eltiltotta a dohánynak Anglia terü
letén való termesztését, de Anna királynő 
—  hogy alattvalóinak kedvében járjon —  
szabadjára engedte a dohányzást és ez ter
mészetesen most már annyira elterjedt, hogy 
nemcsak férfiak, hanem nők is behódoltak 
a pipázás szenvedélyének. Ebben az időben 
született meg a burnótozás —  a száraz do-

hányszemcséknék közvetlen az orrba való 
felszippantásának —  divatja is.

V III. Orbán pápa 1624-ben egyházi átok
kal sújtotta a dohányzókat; ezt az átkot Ince 
pápa visszavonta és csak a Szent Péter-bazi- 
likában való burnótozást tiltotta meg.

A franciáknál X III. Lajos udvarában a 
legúkkesebb dolognak tekintették a burnó
tozást. Annyira előkelő szokás volt, hogy 
a legdrágább anyagokból —  főleg aranyból 
—  készített művészi kivitelű, drágakövekkel 
és igazgyöngyökkel díszített szelencékben 
állandóan maguknál tartották a burnótot és 
valóságos tanfolyamokon tanították a finom 
dohányszemcséknek két ujjal váló elegáns 
felcsippentését és az orrba való beszippan- 
tását, hogy a burnótozás műveletét kellő 
gráciával, szinte etikcttszerüen végezzék.

A dohányzásnak azonban nemcsak lelkes 
hívei, de elszánt ellenségei, sőt üldözői is 
voltak. Oroszországban a cár ukázzal ren
delte el, hogy : „az, akit a dohányfüst szí
vásán tetten érnek, annak orra levágassék**, 
nálunk Magyarországon is kurtán bántak 
el a pipázókkal a „régi jó táblabíró** urak 
(akik titokban maguk is vígan pöfékeltek 
befüggönyözött ablakú szobáikban), a pipá- 
záson kapott zselléreknek és jobbágyoknak 
az orrán húzatták keresztül a pipaszárat. 
Svájc berni kantonjában a tízparancsolatot 
megtoldották egy tizenegyedikkel, amely így 
szólt : „N e dohányozz**. Dehát a derék 
svájciak jól tudták, hogy Mózes, amikor a 
Sinai-hegyen megalkotta a tízparancsolatot, 
aligha ismerhette a dohányzás káros hatásait 
és ezért vígan fújták továbbra is a füstöt a 
n - ik  parancsolatra.

Aztán jött a szivar, a dohánylevelekből 
sodort rúd, amelynek belsejében vékony 
szalmaszál volt keresztülhúzva, mint nálunk 
a nemrég még jólismert Virginia szivarnál. 
Csak később kezdtek cl más formákat adni 
a szivarnak, amelyet hol szögletesre, hol 
pedig a közepe felé vastagodóra alakítottak. 
A  szivar már szimbóluma volt bizonyos 
jólétnek, mert az ára jóval magasabb volt 
mint a pipadohányé és így csak a tehetőseb
bek engedhették meg maguknak a szivarozás 
fényűzését.

A cigaretta —  a dohányzásnak ma is a 
legelterjedtebb eszköze —  a X V III. század
ban kezdett Dél-Amerikában —  főkép Bra
zíliában —  tért hódítani. „Papelitos** volt 
a neve a finom, vékony papírba csavart 
dohányvagdaléknak. Dél-Amerikából került 
át a cigarettázás szokása előbb Spanyol- 
országba, ahol 1844-ben már egy cigaretta- 
gyár is működött, majd később Francia- 
országba és szélcscbbkörü elterjedése nem 
is nagyon régen : 1856-ban, a krimi háború 
idején kezdődött, ahol a különböző nem
zetek katonái között a francia katonák ter
jesztették el. (Folytatás a 150. oldalán)

Kapadohány
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ELSŐ LÉPÉSEK

A vízbe ferdén tartott pálca 
megtörtnek látszik. ((1. ábra).

Tegyünk átlátszatlan falú 
edénybe egy pénzdarabot és 
távolodjunk el addig, amíg az 
oldalfalak a pénzt el nem takar
ják. Ha vizet öntünk az edény
be, a pénz ugyanarról a hely
ről ismét láthatóvá lesz. (2. 
ábra).

E jelenségek oka az, hogy 
a fény más sűrűségű közegbe 
lépve, irányát megváltoztatja, 
megtörik.

A folyadékok fénytörésének 
tanulmányozására készítsük el 
a következő készüléket:

Egy nagyobb átmérőjű kon
zervdoboz felét bádogvágó 
ollóval vágjuk le. (3. ábra).

Egy fémlap (bádoglap) kö
zepén vágjunk keskeny, tégla
lapalakú nyílást és ezt vékony 
üveglappal ragasszuk le. (4. 
ábra).

Ezt a lemezt a félhengerre 
úgy erősítjük (esetleg forraszt
juk) fel, hogy a víz ne folyjon 
ki az edényből. (5. ábra), ö n t
sünk az edénybe vizet és 
állítsuk a II. évf. 32. számban 
leírt módon átalakított lámpa 
elé: a folyadékban szépen

látható a megtört fénysugár 
útja. (6. ábra). Figyeljük meg, 
hogy milyen beesési szög mel
lett nem változik a fénysugár 
iránya a vízben.

Hogy az üveglap miképpen 
töri a fényt, azt a következő 
módon tanulmányozhatjuk :

Húzzunk egy fehér papír
lapra sűrűn egymás mellé pár
huzamos egyeneseket, melyek 
közül a legfelsőt vastagabbra 
és a többinél hosszabbra raj
zoljuk.

Most egy jó vastag üveg
lapot —  a papiros síkjára 
merőlegesen, az egyenesekhez 
képest ferdén —  állítsunk a 
papírlapra. A  csíkozás leg
felsőbb, vastagabb vonalát az 
üveglapon keresztül önmagá
val párhuzamosan eltolva lát
juk, (7. ábra) éspedig annál 
jobban, minél jobban meg
közelít az üveglap az egye
nesekkel párhuzamos helyze
tet. Ha megrajzoljuk az üveg
lap helyzetét és a párhuzamos 
egyenesek közül azt, amelyik
nek folytatásaként látjuk az 
üveglapon át a legfelső egye
nest, —  szinten vastagabban 
húzzuk ki —  akkor megálla-

2. ábra
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píthatjuk az eltolódás mérvét 
és rajzunkon feltüntethetjük 
a fény útját az üveglemezben. 
(8.ábra). (Mitől függ az el
tolódás nagysága?)

Ha a beesési pontokhoz

megrajzoljuk a beesési merő
legeseket (8. ábra), akkor azt 
látjuk, hogy a fény törési 
szöge akkor, amikor a leve
gőből az üvegbe lép kisebb, 
amikor az üvegből a levegőbe

lép ki nagyobb, mint a beesési 
szöge.

Ha a fényeknek az üveg
lemezben megtett útját (a.) 
a csíkozásnak legfelső —  vas
tagabb —  vonalára a beesési 
ponttól visszamérjük és az 
Így nyert pontból a beesési 
merőlegesre merőlegest állí
tunk (b.), akkor a b/c viszony 
(lásd 8. ábra) az illető üveg
fajtára optikailag jellemző 
szám ot: a törésmutatót kap
juk. (Miért?)

A lencsék is a fénytörés 
alapján működnek, éspedig 
attól függően, hogy a közepük 
vagy a szélük felé vastagabbak: 
gyűjtik, vagy szórják a fényt. 
A z  olyan lencse, mely a kö
zepén vastagabb : gyűjtőlen
cse, az olyan pedig, mely a 
szélein vastagabb : szóró-
lencse.

Ha egy gyűjtőlencsét az 
előbbb használt csíkozott papi
rosra állítunk és a csíkozást a 
lencsén keresztül figyeljük, 
akkor a párhuzamos egyene
seket szétszórtaknak fogjuk 
látni, a szórólencsénél pedig 
összetartóknak (9. ábra). Váj
jon miért? (Az optikai esz
közök által adott képet min
dig a szemünkbe érkező fény
sugár útjában látjuk).

Dala László

E o y  barátságos rafirng c . c ik k  folytatása

A  dohányzásnak még egy módja a vala
mikor nálunk is, de csak a legalsóbb nép
osztálynál szokásos (és azóta megszűnt) 
bagózás, amit leginkább a mi vályogvető és 
vándor cigányaink szerettek. De Német
országban (és ez jellemző a „Herrcnvolk" 
ízlésére !) a bagó „Kautabak“  néven a leg
utóbbi időkben is rendes kereskedelmi for
galomban kapható volt és vásárolták is. 
A  háború alatt a bagózó német katonáknak 
épúgy kijárt a rendes Kautabak-adag, mint 
a cigarettázóknak a cigaretta, a pipázóknak 
a pipadohány. A  Kautabak kötélhez hasonló 
hosszú fonat volt, amelyet a dohánygyárak
ban külön erre a célra szolgáló gépekkel 
sodortak dohánylevelekből. (De csak Német
országban.) A  Kautabakot még a jómódú 
parasztok és más rendbeli németek is na
gyon kedvelték. A  rágódohányt különböző 
zöldségfélék levében kifőzték, hogy nikotin- 
tartalmát csökkentsék és valami ízt is adja
nak neki és a még nedves, kifacsart dohány
levelekből sodorták a hosszú Kautabak-

kötpleket, amelyet súlyra mérve árultak a 
német trafikokban.

*

A  dohány kékesen gomolygó füstje, mi
közben a magasba száll, valóban magával 
viszi nyomasztó, szomorú gondjainkat és 
a fantáziát is élénkebb csapongásra serkenti. 
D e ennek is megvan a maga útja. A  dohány
zást meg kell szokni. És ez rendszerint már 
a serdülő korban kezdődik, amikor a fiatal 
gyerek mindenben a felnőtteket igyekszik 
utánozni és —  minthogy a tiltott gyümölcs 
a legédesebb —  éppen az eltiltott dohányzás 
az, ami leginkább virtuskodásra izgatja, 
hogy egyenlőnek érezhesse magát a fel
nőttekkel. És amikor az első cigaretta után 
átesett az első enyhe, émelyt okozó nikotin- 
mérgezésen (meg esetleg az atyai pofonokon), 
akkor menthetetlenül rabja lesz ennek a 
barátságos méregnek, amelynek karjaiból 
csak igen keveseknek és felettébb nagy 
akaraterejűeknek sikerül —  néha—  kime
nekülni. * P. B.

lőíi
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E J T Ő E R N Y Ő K  H E L Y E T T  
E J T Ő G É P E K

Az angolok kísérleteznek ejtőgépekkel, 
amelyek az ejtőernyőket lennének hivatva 
pótolni. A selyememyŐ helyét könnyű
fémből készült két küllős forgó kerékagy 
foglalja el. Egy-cgy küllő hat ízületből tevő
dik össze, amelyek fényképezőállványszerűen 
összevonhatók. A leszállás tartama alatt a 
küllők hossza 0.4 méterről 2 méter 75-re 
nyújtható.

A szél ereje forgatja a küllőket, amelyek 
így forgó vitorlákként csökkentik az esés 
sebességét.

Az ejtőgép előnye az érkezés helyének a 
megválaszthatásában van. Ugyanis a küllők 
emelésével meg lehet határozni a leszállás 
irányát.

A kísérleti gép súlya : 12 kilogramm körül 
van.

V U L K A N I Z Á L T
K E M É N Y Í T Ő

Az amerikai piacon megjelent a vulkani
zált keményítő, amelyik ellenáll a hő föl
fúvó hatásának és a kémiai reakcióknak. A 
„Vulca“ elnevezésű keményítő elemi ré
szeinek átmérője 5 mikronnal sem nőnek 
meg forróvízben vagy alkalikus oldatban.

A fontosabb alkalmazási területek: A 
textilszinezőanyagok, tinták sűrűsitése, 
szépségápolószerek alapanyagai, a száraz
elemek tölteléke, papírkikészítés és élelmezési 
célok.

*

Köztudomás szerint az esővíz, mint a 
föld vizének desztillált csapadéka, kémiailag 
igen tiszta.

Ez a tisztaság viszonylagos. Gábriel 
Bertrand francia tudósnak sikerült kimu
tatnia —  többévi kísérlet eredményeképpen 
— , hogy többek között magnézium- és 
kálium-nyomok találhatók benne.

A  felhők, amelyek esőcseppekből állnak, 
városok és falvak felett vonulnak el, hol 
alkalmuk van különböző gáz- és sóelemeket 
feloldani.

A feltevést sikerült igazolni egy eredeti 
eljárással, amelynek nyomán a mikrokémia 
segédeszközökre tett szert a növények vilá
gában. Ezek híján ugyanis szinte lehetetlen 
volt kimutatni a nyomokat, oly elenyésző 
mennyiségekről van szó.

A párisi Pástéin: Intézet tetőteraszán 
kvarcedénybe gyűjtöttek esővizet, ami a 
legnagyobb bakteriológiai elővigyázatok mel
lett „elvetették" zöldalga mikroszkópikus 
nagyságú részeit. Egyidejűleg ugyanezt tet
ték légüres térben desztillált vízzel.

Egy év alatt csak az esővízbe vetett algák 
nőttek meg.

A z algákban sikerült magnézium m e n 
nyiségeket lemérni.

Ezúttal az algák jobb kémikusoknak mu
tatkoztak, mint az ismert kémikai eljárások 
bármelyike.

A P E T R Ó L E U M  E R E D E T E

Jean Laigretnek sikerült kísérletileg iga
zolni, hogy a petróleum baktériumerjedés
nek a terméke. A kísérletet olajbogyó
szappan erjesztésével folytatta le, amely
hez A 5029 jelű perfringens bacillust jutta
tott.

A terrfték széngáz és fekete folyadék lett. 
Ez utóbbiról kimutatható, hogy közönséges, 
tisztátlan petróleum.
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A  családnak liszten, burgonyán kívül 
zöldségfélékre is szüksége van, ezért a 
ház körül 250— 300 négyzetméter földet 
lehetőleg téglalapalakúra hasítsunk ki kony
hákért számára. A  kertet először is kerít
sük be, hogy a háziállatok ne tudjanak a 
gyenge növényekhez férni. A  kert köze
pére kb. 1 m széles utat teszünk, hogy 
azon talyigával közlekedhessünk, mert így 
megegyszerűsítjük a trágyahordást.

250— 300 négyszögölön, megfelelő körül
mények között annyi főzelékfélét termelhe
tünk, amiből egy 6 személyes háztartás el
látja egész évi szükségleteit. .

A  kert legtávolabb eső csücskében ássunk 
gödröt a trágyának. Ne dombot készítsünk 
neki, mert akkor csak kiszárad, hanem gö
dörben gyűjtsük, mert ott megérik. Trágyá
nak jó az istállótrágya, baromfiszemét 
(a libatrágya kivételével, mert az kilúgozza 
a földet), a fahamu és a lomb. Háztartási 
hulladékok is megfelelnek, de ügyeljünk 
arra, nehogy konzervdobozok vagy porcel- 
láncscrepck kerüljenek közé.

A forgó

A kertet, miután felástuk, táblákra oszt
juk és elkészítjük a forgót. A  forgó segítsé
gével elérjük azt, hogy ugyanabba a családba 
tartozó növények ne kerüljenek két egymás
után következő időszakban ugyanabba a 
táblába.

A  kerti növényeket ezek szerint két cso
portra osztjuk. Olyanokra, amelyek a friss

lőS

trágyát kedvelik és olyanokra, amelyek a 
tavaly trágyázott földeken teremnek meg 
jobban. Abba a táblába, amelyet frissen 
trágyáztunk, ültethetünk káposztát, spenó
tot, sóskát stb. A  tavalyi trágyával ellátott 
földbe a pillangósvirágúak, bab, borsó, 
lencse kerülnek. Ezek apró gumócskáikkal 
ki tudják választani a levegő nitrogénjét.

A  friss trágya illata megérzik a főzelékféle 
gyökerén, éppen ezért fontos, hogy tavaly 
trágyázott talajba ültessük a sárgarépát, 
hagymát és azokat a növényeket, amelyek
nek a föld alatt lévő részét használjuk fel. 
A  télire eltett növényeket is tavaly trágyá
zott talajba ültessük, mert a friss trágya 
bőséges nitrogéntartalmánál fogva a vele 
táplált növény könnyen romlandó.

A vetés mélysége

A trágyázott, felásott és gereblyézett 
földbe árkocskákat mélyítünk, s ezekbe az 
árkokba vetjük a magot. A  vetés olyan mély 
legyen, mint a mag nagyságának a két
szerese. Sárgarépa magja például olyan apró, 
hogy azt a sík földre vetjük s gereblye meg
fordított oldalával megnyomkodjuk.

A z elvetett mag ki is kel szépen, ha körül
ményei megfelelőek. 1. Kellő nedvesség, 
2. Megfelelő meleg. 3. Olyan helyzet, 
amelyben lehetőleg teljesen hozzátapadhat 
a földhöz.

Friss trágyát kedvelő növények:
Káposzta, kelkáposzta, sóska, spenót, 

karfiol, saláta tök, dinnye stb.

Tavalyi trágyát kedvelő növények:
Bab, borsó, lencse, paprika, bimbóskel, 

paradicsom, petrezselyem, sárgarépa, zel
ler, hagyma stb. Ha ezeket a növényeket 
frissen trágyázott talajba ültetjük, gyökér
penészt, gyökérrothadást kaphatnak.

Főbb főzelékfélék vetési ideje:
Fejes-saláta: januártól— májusig (jan.,

februárban csak akkor, ha melegágyunk 
van).

Borsót: máciustól májusig.
Paradicsomot : februártól— májusig. Az 

előre kitűzött karók mellé május végén 
ültetjük ki a palántákat. Egy szárat ne
velünk, a többit rendszeresen kimetsszük.

Paprikái: február— márciusban meleg
ágyban nevelünk, május második felében 
ültetjük ki.

Gumós zellert: március elején meleg
ágyban 30 x  40 cm távolságon, s csak 
május elején ültetjük ki.

Babot: május elsejétől kéthetenként ál
landó helyére vetünk.

Hónapos retket: február elejétől előbb 
melegágyba, majd szabadba 20 cm sortá
volságba, esetleg saláta, sárgarépa közé 
vetjük.

Téli retket: június júliusban, 30 cm 
sortávolságban vetünk.

Uborkát: április végén állandó helyére 
80 ;< 1000 sorokba és 15— 25 cm növény
távolságba vetünk.

Tököt: április közepén, állandó helyére, 
100 x  100 sorközökbe (lehet kukorica közé 
is).

Vöröshagymái: március, április végén, 
25 cm sortávolságra vetünk.

Sárgadinnyét: április végén, görögdiny- 
nyét szintén április végén, I méter sor
távolságra.

Sóskái: márciusban és szeptemberben 
állandó helyére, 30 cm sortávolságra ve
tünk.

Ha kikelt a vetemény, naponta mcglo- 
csoljuk, s ha kellő magasságra megnőtt, 
egyeljük (ritkítjuk), hogy megfelelő távol
ságban megerősödhessenek a palánták.

A fentiekben kizárólag veteményeskert- 
tel foglalkoztunk, azért, mert dolgozó embe
rek kertjéről van szó.

Ne feledkezzünk meg azonban arról, 
hogy az egyes ágyasokat 1— 1 sor virággal 
válasszuk el, tarka, illatos virággal, hogy 
szemünk gyönyörködhessen bennük es 
mélieink is találjanak nektárt.

Munka kli/.licn. K i ,  kézi kapával szedi ki 
11 gazdit 11 hagym át. Szomszédul i -  segítenek 

nehogy egy Is  u iüiilht'ii mui.idlon

Á r u l á s .  A  
fü ld ie p e n ia lá u li í

zép Sorjában ültetett
úk term ését kordiák



V íz sz in te s :
1 .  Beszcszelt
6 .  E lv á la sz tó  ú t , névelővel 

11 . A lm annchjábon bárón ál kez
dődik az  em ber

14 . I t t  ta lá ltá k  halva Búrczy 
B e n ő t

1 5 . A gyógyászat sokat köszön
h e t neki

10 . A pátság székhelye
17 . F iz ik a i tü nem ény
17a. N em , am ely  néha igent mond
18. A h íd v erő
2 0 . A n y á rfa  levele 
2 4 . V alaha pénz volt
2 7 . E la v u lt sú ly m érték
2 8 . T iszán tú li fia ta le m b e r
2 9 a . Zsinat színhelye v o lt (fon .)
3 0 . N ém et kereskedelm i rövid ítés
3 2 . Csapadék
3 3 .  P ap irm érték
3 4 . Lapunkban m eg je len t cikk 

(egy k e ttő s  hangzóval)
3 5 .  B e tű  kim ondva 
3 0 . Angol kötőszó
3 7 . Angol k e ttő s  betű  
3 0 . K é t  szó : szellem i m unkás 

és am it rón i szokott
4 1 . P o sz tó fa jla
4 2 . Fe lv id ék i helység

44 . M irákulum
45. T estrész
46 . A d riai szláv nép
49 . K öhögő
50 . E lem
51. En yh én  le jtő  ta la j
54 . F in o m  fa la t ,  de csak hidegen
5 5 . K lassz ik u s drám a

Fü|if|iilo||es :

1 . É l  ósdi
2 . Őröl
3 .  Évszak
4 . V igyáz az  ágyúra
5 . I'üs/er 
0 . Sóh aj
7 .  E z  is hangszer
8 . P erhon szerepel
9 . E zze l kezdődik a nap

10 . T anu lságos holm i
12. E z  a c ik k  Is lapunkban je le n t 

m eg
19. B e tű  kim ondva
2 1 . Igekötü
2 2 . L a t in  kötőszó
2 3 . 1gekötö 
25 . F ü g :é s
2 0 . l an tos m űszer 
28 . H uszár

2 9 . Csúfolódó (egy k e ttő s  hang
zóval)

3 1 . Főn yitöeszköz is leh et
3 2 . B á to r
3 5 . H ír t  hozók 
3 8 . Ip arág , névelővel
4 0 . N éh a a ra n y b ó l készül
41 . llé g i ró m ai pénz 
4 1 a . .Ju tta t
4 3 . R itk a  név
4 4 . A p ré m je  érték es 
4 4 a . G y akrabban  ad
4 7 . H egedűhöz ta r to z ik
4 8 . Á tkáró l
5 2 . A zonos m agánhangzók
53 . K ic s in y ítő  képző 

B ekü ld en d ő  : a v ízsz in tes 15.,
1 8 .. 3 4 .,  függőleges 1., 7 . ,  12., 2 6 . 
B eküld en d ő jan u ár. 31 -ig .
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