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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
R á d i ó s o k  f i g y e l m é b e !

Lapunk előző, 2. számában 
a 61. oldalon közölt 2. és 3. 
ábrákon nincsenek feltüntetve 
a D L 21. cső bekötésre nem 
kerülő kivezetései.

Ifj. B. L. Budapest. Szeretném, 
de talán úgy is Írhatnám, hogy sze
retnénk, ha a lap keretén belüt egy 
olyan rovat fölállítása volna lehet
séges, melynek célja a helyes ol
vasnivaló könyvek megválasztása, 
vagyis tanácsadás az ifjúság helyes 
szellemi úton való vezetésére. Saj
nos, ma az ifjúság nagy részét a por
nográfiái könyvek olvasása köti le, 
de talán mindamellett lesz egy pár 
testvérem, aki osztja nézetemet. Az 
ifjúságnak nem szabad erkölcste
lennek lenni, márpedig az ifjúság a 
demokráciánkhoz tartozik, Így hát 
vigyázni kell a szellemére. Befeje
zésül köszönetéi mondok a lapjuk 
tanításaiért és további jó munkát 
kívánok.

Helyes. Az érdeklődők részére 
könyvsorozatot á ll i t  m ajd  össze 
az É le t és Tudom ány.

D. I. Budapest. Miután már 
tekintélyes idő óta előfizetője és 
buzgó olvasóia vagyok mélyenszántó 
tudományos hetilapjuknak és még 
keresztrejtvény csak 4 volt eddig, 
fellelhető a lap hasábjain, én is tá
mogatom ama bizonyos Z . J m 
nagykanizsai piarista gimnázium 
tanulójának és társainak sürgető 
kérvényéi amely azt eredményezné— 
sikeres esetben —, hogy minden 
számukban megjelennék egy fejtörő. 
Emellett bátorkodom felhívni szives 
figyelmüket arra a sajnálatostényre, 
hogy bár spóradikusan megesik, 
hogy a keresztrejtvény feladott kér
dései alapján meglehetősen nehezen 
sikerül a megfejtést létrehozni. 
Ugyanis pl. a dec. 21. kettős szám
ban közölt 4. sz. keresztrejtvény 
függ. 14. 22. 23. és 26. sorának 
körülírása hiányzik a pontok sorá
ból. Bizonyára orvosolható ilyen 
nyomdahiba és pl. a számok fel
cserélése is, így ugyancsak ebben a 
számban a függ. 82 helyett 81. A  
vízszintes 43 pedig úgy gondolom 
Aachen, nem pedig Achen. Közölni 
szeretném azonban sokaknak kife
jezett dicséretét úgy a lap, mint a 
keresztrejtvény nívós voltát illetőleg. 
E  sorokat abban a jóhiszemben 
írtam, hogy csak használhat figyel
meztetésem. amit egyébként a t. 
szerkesztőség is bizonyára tapasz
talt már és orvoslása már meg is 
történt.

Szíves figyelm eztetését, bár mi 
is észrevettük  a h ib á k a t . . .  h á lá 
san köszönjük. A torlódó sok 
érdekes cikk m ia tt  egyelőre még 
nem  tudunk m inden  szám ban 
keresztre jtvény t hozni. Ü dvözlet.

R Ó D L I
M OLNÁR O Y U LA  
B U D A P E S T , V II., 
Somogyi B éla-ú t 3/c 
T e l e f o n :  42-75-75

N. Sz. B. Budapest, X IV .,  
Mályva-u. Burgonyacukor 
gyártása iránti érdeklődé
sére közöljük az alábbi is
mertetést, amiből kitűnik, 
hogy az ízes, egészséges, 
csemege előállítása házi esz
közökkel kilátástalan:

e l j á r á s )

Anyagszükséglet: 100 kg jóminőségö burgonyake
ményítő (fehér), 1 kg cc. kénsav, 400 liter víz, kb. 1 kg 
fehér krétapor.

A  finomra őrölt keményítőből víz hozzáadásával 
először pépszerű keményítőtejet készítünk. Ehhez ad
juk a szükséges kénsav felét. A  kénsav másik felét és 
a 400 literből megmaradt vizet autók Iá vba töltjük ét ott 
forrásig hevítjük. A  forrásban levő kénsavas vízben 
lassú ütemben csurgatjuk a már előre elkészített kemé
nyítőtejet. Ügyeljünk arra, hogy hozzácsurgatás köz
ben is állandó forrásban maradjon az elegy. Ha ilyen 
módon minden keményítőtejet hozzáadtunk, az auto- 
klávot lezárjuk és a nyomást 3 atm.-ra emeljük. Kb. 
3— 5 óra alatt a cukrosodás teljesen végbemegy és a 
fűtést is le lehet állítani. A  kész cukorszörpöt az auto- 
klávból rendszerint nagyobb edényekbe eresztik le, 
melyekben azután a felesleges sav semlegesítése történ
het. Kénsavas eljárásnál ehhez rendszerint krétaport 
használnak. A semlegesítés az eljárás legkényesebb mű
velete, mert túlzott krétapor adagolás a későbbi szűrést 
és kristályosodást nagyon megnehezítik. A  helyes kréta- 
por mennyiséget mindig az elcukrosítás és keményítő 
minősége szerint kell megválasztani. Célszerű a sem
leges pontot lakmusz-papírral ellenőrizni. A  semlegesí
tett oldatból a kivált gipszet és mechanikai szennye
zéseket szűréssel távolítjuk el. Ez nagyobb üzemekben 
szűrőpréáeken, kisebb helyeken vászonrongyokon való 
átcsurgatással történik. A  víztiszta oldatot, amennyi
ben fehéríteni akarjuk, csontszénnel felfőzzük és újra 
leszűrjük. A  nyert hófehér szörpöt azután üstökben 
70% cukortartalomra sűrítik be és melegen formákba 
öntik. Kb. 24 órai állás és hűlés után a cukor kikristályo
sodott és csomagolásra kész.

HUndct* tsütikt&Uőu ccggcl
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 R Á D IÓ M Ű S O R Á T
Felelős szerkesztő t Mariska Zoltán. Felelős kiadó» Palkó Sándor. 
Szerkesztőség t Budapest, VII., Erzsébet-körút 7. Szerkesztőségi órák 
hétköznapokon, szombat kivételével 2—4-Ig. Telefon t 224*260. 
Kiadóhivatal t VII., MIksa*u. 8. I.em . Telefon t224»2ó0, 225*295, 
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A  háború nem múlt el anél
kül, hogy a motorkerék

pár mai fejlődésére kihatással 
ne lett volna. Emlékeztessük az olvasót, 
hogy Norton, Matchless Angliában, Zün- 
dapp, BM W , N S U  Németországban a 
motorkerékpárok millióit dobták harcba. 
A  háború komoly próbatétel volt a motor- 
kerékpárok részére is.

Amíg jónéhány márka kitűnően állta a 
próbát, sőt fejlődött a háború alatt, addig 
mások elvérzettek. Angol, olasz, francia 
gyártmányok tűntek le, a Coventry-Eagle 
Üzemei pedig szétmállottak a német bombák 
súlya alatt. Általában a motorkerékpáripar 
világméretekben nézve komoly vesztesége
ket szenvedett.

Mint helyesen állapították meg már sok
szor; a gyártmányok gyakorlati eredményeit 
legjobban a versenyek sikere tükrözteti 
vissza.

M I Ü JS Á G  A  V E R S E N Y E K E N ?

A  nemzetközi válogatott csillagok öreg, 
nyolc-, tízéves gépeken robognak. Guzzi és 
A JS  gyárak kivételével az üzemekből nem 
került ki új versenymasina. Ki gondolta 
volna, hogy három évvel a háború befeje
zése után még csak itt fogunk tartani?

Elkeseredésre mégsincs ok. Ha mennyi
ségileg hiányok is mutatkoznak, a szériában 
gyártott motorok minősége annál jobb.

Két egymással ellentétes irányzatot lehet 
megkülönböztetni. Franciaország a könnyű 
motorokra vetette magát, míg Belgiumban 
és Angliában a 350 és 500 kem-és hen
gerek diadalmaskodnak. A  175 kem-es hen
gerek úgyszólván kivesztek, a 250 kem-esek 
sokat vesztettek népszerűségükből. Amerika 
kivételével sehol sem gyártanak $00— 600 
kcm-nél erősebb motorokat.

A  motorok alakja mind jobban hódol a - 
szép követelményeinek. Erősen „dekorál
tak" az új gépek. A  módosítható parallelo
gramma villákat a teleszkopikus villák vál-

A svájci >Motosacoche< Igen a l
kalm as nők részére. A henger 

fekvése majdnem vízszintes

tották fel. A  merev keretet a hátsó fel
függesztés helyettesíti, minek következtében 
eddig nem ismért mértékben íett kezelhető 
és kényelmes a motorkerékpár.

Nemcsak az alváz, a motorok is fejlődtek. 
A  kardán-átvitel terjed a lánc rovására. 
Bár a lánc jól tartja magát és mindinkább 
kielégíti az ellenfeleit is, mióta a karter 
mögött húzódik meg.

Egycsöves kipufogót és a vízszinteshez 
közeledő karburátorokat látni mindenfelé. 
A mágnesgyujtás mintha ismét divatba 
jönne, és a négyes sebességváltó ott fityeg 
a nagy sportgépeken.

1946-ban kezdték gyártani a többhenge
reseket. A  kéthengereseket egyszerre több 
országban is műsorra tűzték.

“A N G L IA , O L A S Z O R S Z Á G  |

Főleg az angol tervezők tűnnek ki a két- 
hengeres, négyütemes motorjaikkal. A  
Triumph, B SA  és Sumbeam gyárak hoztak 
ki 500 kem-es kéthengeres motorokat. 
Ariéi új gépén 1000 kem-es négy hengert 
találunk. H RD folytatja az ő „Rapid*4 
márkájú kéthengeresét V  alakban, szintén 
1000 kcm. Óriáshengerekben csak ez a két 
márka maradt meg. Panther, Royal, Enfield, 
A JS , Matchless stb. a klasszikus, felül
vezérelt, egyhengeres irányt követik. A  hen
gerek 350 és 500 kcm között váltakoznak. 
Douglasnak egy 350 kem-es ,,flat-twin“ -je 
van felülvezérelve, míg Squirrel 500 kem-es 
motorja kéthengeres.

A z angol gépek, mint látjuk elég erősek, 
a könnyű gépek úgyszólván eltűntek az 
Excelsior kivételével.

A z olaszok inkább a könnyű gépeket 
kedvelik. Aspi bemutatott egy 125 kem-es 
kétütemű blokkmotort. Guzzi túltesz, rajta 
egy 65 kcm-essel, amelynek a vonalai nem 
mondhatók csábítóknak. Ugyanez a cég 
készített egy 250 kem-eset (Áirone márka)



A Xurtou In terna tional*  501) kom-es. 
Xchéz terepjáró teleszkopikus villával

motorjai csúszós villával vannak felszerelve.
A  svájci Universal felsővezérelt motorja 

nagyon hasonlít a BMW-hez. A  Motosa- 
coche négyütemű, oldalvezérelt motorja 
forradalomszerű érdeklődést váltott ki. A  
sebességváltója fokozatos, áttételezését szíj 
biztosítja. A  szíjat karter védi.

A  csehek Jawa 250 kcm-es motorkerék
párja mélyen kivágott, és a szelepeket lánc 
vezérli. A z Ogár 350 kcm-es cseh motor 
felülvezérelt szelepeit bütykös kerék irá
nyítja.

A  F R A N C IÁ K  1

igen tetszetős kivitelben. Guzzi 500 kcm-ese 
négyütemű és majdnem vízszintes a hen
gere. Van neki még egy 500 kcm-cse, a 
„Dondolino“ , amely az utolsó versenyeken 
a legtöbb pálmát vitte el.

A M E R IK A

Tévedés volna azt hinni, hogy az ameri
kait nem érdekli a motorkerékpár. A  Harley- 
Davidson és az Indián V  alakú kéthengeres 
motorja világviszonylatban is megállja a

A  franciák főleg a könnyű gépek terén 
tettek ki magukért. Ügy ár-, mint benzin
okokból a 125 kcm dívik náluk. Motobécane, 
Monet-Goyon és Terrot négyütemesek, 
Peugeot, René Gillet, Gnom et Rhóne 
kétütcmesek. Jonghi négyütemes gépe állí
tólag a legsikerültebb, szériagéppel 100 km- 
óra sebességet ér el. Ezek közül Terrot, 
Monet-Goyon és New-Map felülvezéreltek. 
A  láb-sebességváltó ott van úgyszólván

A híres (iuzzí DoihÍoII no * 500 
kcm-es. nz utóbbi versenyek nany 
nyertese. Egységes blokkm otor h á t
só felfüggesztéssel. Eléri 11 178 km- 
órn sebességet. Az olusz technika 

fsúpstel lositmónve
helyét. Sajnos, 1000 és 1200 kcm-es hen
gereik számunkra elérhetetlen dollármagas
ságokban tartják őket.

A  belgák megkísérelték (F N  márka), 
hogy egy teljesen felfüggesztett motorral 
lepjék meg a kerékpáros világot. Gillet 
Herstal hátsó felfüggesztést és teleszkopikus 
villát használ. 250 és 500 kcm-es modellje 
szépségben sem marad el a vetélytársaitól. 
A z új Saroléa 500 kcm-es, egyhengeres

mindegyiken. A  hátsó felfüggesztést csak 
Motoconfort és Terrot alkalmazza.

Akad azonban erősebb motor is. Gnome 
et Rhőne 3$o kcm-es kétütemű motorja, 
négy henger, Terrot 500 kcm-es zárt
szelepes gépe, Motobécane 350 kcm-es 
oldalvezérelt blokkmotorja. Sublime 350 
kcm-es kéthengeres motorja, felülvezérelt 
szelepekkel, teleszkopikus villával látszik a 
legsikerültebbnek.

Gnomc-Rhone kétütem ű 
350 kom-es híres motorju.

. . .^ N é g y h e n g e re s

(iiiom-Rhonc (francia) motorke- 
rékpárju. A láncmeghajtá.s epész 
hosszában el van bujtatva. KI 1 
kell ism erni: nem ro*sz az alakja



A  szinte példátlan szárazság és hosszan
tartó meleg idő nálunk a folyók vízállá
sának eddik még alig tapasztalt alacsony 
színvonalra való süllyedését és ezzel a hajó
zásnak csaknem teljes megbénulását, kutak 
kiapadását, kiterjedt erdőtüzek keletkezé
sét idézte elő ; de ami a legfájdalmasabb, 
nagymértékben lerontotta ezévi termé
sünk eredményeit. A z  aszály azonban 
nemcsak hazánkat, hanem kisebb-nagyobb 
mértékben úgyszólván egész Nyugat- és 
Közép-Európát is sújtotta.

Ha az időjárás ilyen szélsőséges alakulást 
tüntet fel, rögtön megindulnak a találgatá
sok, vájjon mi is lehet a rendellenesség oka. 
A  nagyközönség köreiben az idei nagyon 
meleg és száraz időért többek között a 
radart és az atombomba kísérleteket tették 
felelőssé. Pedig ezek az energiák elenyé
szően csekélyek azokhoz az óriási erőkhöz 
képest, amelyek földünk időjárását döntően 
befolyásolják. Végeredményben a Nap tartja 
örökös mozgásban azt a hatalmas gépeze
tet, amely földünkön a víz körforgását 
biztosítja és ezzel a földi létet egyáltalában 
lehetővé teszi. A  nap heve az óceánok 
felületéről vizet párologtat el, a párás 
levegőt vízszintes légáramlások a száraz
földek fölé szállítják, ahol felszálló lég
áramlásokban felhővé sűrűsödik ; az abból 
hulló csapadék megtermékenyíti földjeinket, 
patakokat táplál, ezek vize pedig folyókká 
egyesülve ismét visszasiet a világtengerek 
felé. Ezzel a kör bezárult.

A  következő néhány számadat alapján 
fogalmat alkothatunk magunknak arról, 
hogy milyen roppant energiák vannak 
itt működésben.

A  Nap felülete, amelyen kb. 6.000 fok C  
hőmérséklet uralkodik, állandóan elképzel
hetetlen mennyiségű hőt sugároz ki a 
világűrbe; földünkre ebből 96.000 billió 
kalória jut, ami munkateljesítményre át
számítva azt jelenti, hogy a napból a földre 
kerülő hő energiája 32.600 millió tonna 
súlyt tudna minden másodpercben egy 
kilométer magasságra felemelni.

Már kisebb távcsővel, sőt néha szabad
szemmel is —  persze sötét üvegen keresz
tül —- azonban megfigyelhetjük, hogy a 
Nap felülete nem mindenütt egyformán 
fényes, hanem azon világosabb és sötétebb 
területek váltakoznak. Ez utóbbiakat nap
foltoknak nevezzük; számuk, nagyságuk 
és alakjuk állandó változásoknak van kitéve. 
A  napfoltok csak mintegy feleannyi hőt 
sugároznak ki, mint az őket körülvevő 
fényesebb területek. Azt is megfigyelték,

és kb. minden 11  évben lépnek fel legna
gyobb számban. A  Napnak időjárásunkra 
gyakorolt döntő befolyását tekintve kézen
fekvő volt tehát az a feltevés, hogy a nap
foltok gyakorisága és a föld időjárása között 
szoros összefüggésnek kell fennállnia. Való
ban, Koppén, a híres meteorológus, már 
a múlt század végén kimutatta, hogy a nap
foltok időszakossága visszatükröződik föl
dünk hőmérsékletének alakulásában, éspedig 
olymódon, hogy a legkisebb napfolttevé
kenység idején a hőmérséklet az átlagosnál 
valamivel magasabb és viszont, ha a nap
foltok területe a legnagyobb, a hőmér
séklet nem éri el az átlagot. Természetesen 
ez a Földre, mint egészre vonatkozik és 
nem annak oly kis részére, mint például 
Európa, ahol —  mint mindjárt látni fog
juk —  ebben az évben különleges okok 
folytán az egész föld átlagos hőmérsékle
tétől eltérő viszonyok uralkodtak.

A  napfoltok viszonylagos száma 1947 
júliusában eddig még sohasem észlelt 
nagyságot ért el és ezért a tapasztalatok 
alapján különösen hűvös nyárral kellett 
számolni. Ezzel szemben hogyan alakult 
az időjárás Magyarországon ebben az évben?

A  szokatlanul hosszantartó, kemény és 
sok havazással járó tél után szinte átmenet 
nélkül csöppentünk bele egy olyan időszakba, 
amelyben a hőmérséklet csaknem meg
szakítás nélkül jóval a normális értékek

W>



felett mozgott, míg a csapadék mennyi
sége messze elmaradt a sokévi átlag mögött. 
Budapesten a hőség augusztus 5-én 37.3 C  
fokkal érte el csúcspontját, de a hőmérő 
higanyszála az Alföld egyes helyein még 
1— 2 fokkal magasabbra is emelkedett. 
Szeptemberben a hőmérséklet több napon 
át 7— 8 fokkal haladta meg a sokévi átlagot; 
az október is meleg volt az évszakhoz 
képest és alig hozott számottevő csapa
dékot, míg végre a november közepe táján 
megindult országos jellegű esőzések véget 
vetettek a már szinte katasztrófális mére
teket öltött szárazságnak.

A  Meteorológiai Intézet jelentéseiben 
hosszú időn át sűtűn szerepelt a ^leszálló 
légáramlást, mint Nyugat- és Közép-Európa 
időjárását az elmúlt hónapokban döntően 
befolyásoló tényező. Vizsgáljuk meg tehát, 
hogy miképpen keletkeznek leszálló lég
áramlások és hogy ezek milyen hatást 
gyakorolnak az időjárás alakulására.

Ha az európai kontinens felett a lég
nyomás valamely itt részletesen nem tár
gyalható okból a normális érték fölé emel
kedik, a nagyobb nyomású légtömegből 
a levegő a talaj mentén kiáramlik az ala
csonyabb nyomású területek felé. Ugyan
akkor a kiáramló levegő pótlására nagy 
magasságokból leszálló légáramlás indul 
meg, amely a talaj mentén ismét kifelé 
törekszik az alacsonyabb nyomású terü
letek felé. Ha a leszálló levegőt a felsőbb 
légrétegekben megfelelő beáramlás pótolja, 
tehát a levegő körforgása biztosítva van, 
az időjárási helyzet hetekre, sőt néha hóna
pokra állandósul.

A  fizika tanítja, hogy a gázok és gáz- 
keverékek —  a levegő is természetesen 
az —  nagyobb nyomás alá kerülve fel- 
melegednek. Ez történik a magasból le
szálló levegővel is, mert mint ismeretes, 
a levegő nyomása lent nagyobb, mint 
fent. A  leszállás alkalmával felmelegedő' 
levegő viszonylagos nedvessége csökken, 
tehát a levegő szárazabb lesz. A  felhőzet 
feloszlik és számottevő csapadékra nincsen 
kilátás.

A  hőmérséklet ilyen időjárási helyzet 

Elslvutagosodott szántóföld Észak-A m erikában-

mellett az évszakok szerint különböző
képpen alakul. A  hosszú téli éjszakák alatt 
a kevés párát tartalmazó levegő és a sokszor 
felhőtlen égbolt lehetővé teszi a föld hőjé
nek kisugárzását a világűr felé és a hőveszte
séget a rövid nappalok alatt a napsütés 
nem tudja pótolni, úgyhogy a hideg állan
dóan fokozódik. Tavasszal és ősszel, a 
kb. egyenlő hosszúságú nappalok és éjjelek 
idején, a nap besugárzása és a föld kisu
gárzása nagyjából egyensúlyban van ; a nap
palok tehát viszonylag melegek, az éjszakák 
pedig hűvösek lesznek.

A  folyó évben a nyár folyamán a rend
szerint az Azóri-szigeteket borító magas- 
nyomású légtömeg északkelet felé nyomult 
előre és Nyugat- és Közép-Európa felett 
helyezkedett el. A  hosszú nyári nappalok 
alatt a leszálló légáramlás által okozta 
felhőtlen égbolt mellett a nap besugárzása 
zavartalanul érvényesülhet és így a hőség 
napról-napra fokozódik, míg végre a lég
kör túlmelegedése folytán az egyensúlyi 
helyzet felborul és az óceán felől hűvösebb, 
páradús légtömegek törnek be az európai 
szárazföldre. Magyarország azonban oly 
mélyen fekszik a kontinens belsejében, hogy 
mire az óceáni légtömegek hazánkat elérik, 
páratartalmuk nagy része záporesők és 
zivatarok alakjában tőlünk nyugatra már 
kicsapódott. A z ilyen légbetörés hozzánk 
tehát rendszerint már nagyon legyengült 
formában érkezik meg, úgyhogy sokszor 
nem is jár jelentékenyebb csapadékkal.

Ha el is ismerjük, hogy az idei aszály 
olyan rendkívüli volt, hogy egy évszázad
ban legfeljebb egyszer-kétszer fordul elő, 
mégis rá kell mutatni arra, hogy a meteoro
lógiai feljegyzések szerint nálunk nyáron 
sokkal gyakoribb a száraz, mint a csapa
dékos időjárás, ami a kapásnövények és 
takarmányneműek általában alacsony hoza
mában is kifejezésre jut. Ez a körülmény 
már egymagában is indokolttá teszi, hogy 
a kormány a hároméves államgazdasági 
terv keretében keresztülviendő beruházá
sok során igen jelentős összegeket szán 
az öntözési csatornák kiépítésére.

Gogala László

Az első vetés sóncolás után. A nedvességgel á t 
itutott tu lajban egészséges zöld növényzet terem .



Hallói 
Közpon

Elülső köteg

/

Elülső szarv

Hátulsó szarv

Oldalsó köteg

Hátulsó köteg

Hátulsó gyökér

A ( í E R l N C V K L Ö  K E R E S Z T M E T S Z E T I * :

Ügy az ember, mint a gerinces állatok 
idegrendszerének igen fontos összekötő 
és közvetítő része a gerincvelő. Ez egy 
elosztó szerv, amit a telefonközpont kapcsoló
terméhez hasonlíthatunk. Ide futnak be a 
test minden részéből az idegszálak, amelyek 
automatikusan kapcsolódnak a mozgató 
idegekhez. A  bonyolultabb esetekben a kis- 
és nagyagyvelő véleményét kérik ki, mint a 
telefonnál az igazgatóságét. Összeköttetés
ben van ez a központ a szervezet házi
hálózatával (autonóm idegrendszer), végül a 
belső szolgálattal, amely a zsigerek működé
sét irányítja. Fenti hasonlatunkban az utóbbi 
a gazdasági hivatalt jelenti. Ez a szerkezet, 
tekintve azt, hogy ennyi különféle feladatot 
lát el, igen bonyolult berendezésű, amelynek 
sokoldalú tevékenységéről akarok néhány 
sorban képet adni.

Maga a gerincvelő egy kerek, körülbelül 
45 cm hosszú fehéres kötél, elől és hátul 
egy-egy barázdával ellátva, amely a csigolyák 
gyűrűjéből alkotott csatornán fut végig és 
követi a gerinc elhajlásait. Felső végén a 
nyúltagy folytatását képezi, amikor az a 
koponyából kilép, alsó végén, az ágyéktájon 
pedig ecsetszerűen ágazik szét idegszálakká. 
A  gerincvelő hártyával van körülvéve, 
amelyen belül a gerincvelő-folyadék kering. 
Vízszintes metszetben a gerincvelőben két
féle állományt veszünk észre : a szürke-

állomány nagyjában a nagy nyomtatott H 
betűhöz hasonlít és az agyvelővel ellenkezően, 
a középen foglal helyet, a többi részt a 
fehérállomány tölti ki.

A  szürke állomány

szerepét az agy működéséhez lehet hason
lítani, amennyiben egyszerűbb eseteket 
önállóan intéz el az úgynevezett reflexek 
útján. Ezek azonban tudat-nélküliek és így 
megvan az az előnyük, hogy gondolkodás 
nélkül azonnal végbemennek. Ez a folyamat 
a Prochaska-féle reflexíven halad végig, 
amely a bÖrfelülettŐl az érző idegeken át a 
gerincvelő szürkeállományába vezet és itt 
megkapva a választ a mozgató idegeken át, 
mint parancs a megfelelő izmokhoz jut és 
azokat működésbe hozza. Tegyük fel például 
azt, hogy egy tűvel megszúrjuk ujjunk 
hegyét. A  fájdalomérzet a gerincvelőben 
egy reflexet vált ki, aminek következtében 
az érintett testrésznek izmai összehúzódnak 
és kezünket a tűtől elrántjuk. Ez az egész 
folyamat a szúrás és a védelmi mozdulat 
között a másodperc tört része alatt ment 
végbe és szigorú sorrendben három szakaszt 
futott végig, ezek : i . az inger közvetítése a 
gerincvelőhöz, 2. az érzet átalakulása általa 
akcióvá és 3. ennek továbbvitele az izomhoz 
a mozgató ideg által. Ez volt a legegy-
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szerübb példa egy elemi ingerre a bőr igen 
csekély felületén. Érthető azonban, hogy a 
legkülönfélébb érzetek, úgymint tapintás, 
alak, súly, anyag, fájdalom- és hőérzeteink 
kis és nagy felületen, valamint a test több 
pontján egyazon időben hatnak és ezek 
ingere állandóan éri a gerincvelőt, amely 
ezekre mozgási ingerrel válaszol. Sok ilyen 
reflex, mivel az azt előidéző érzés bonyolult, 
valamint a válasz is, amelyet közvetíteni 
kell, szükségessé teszi azt, hogy egyidejűleg 
a gerincvelő sokféle része vegyen részt 
benne, amelyek viszont változatos össze
köttetésekkel dolgoznak egymás között; 
így válik lehetővé az, hogy egyidejűleg több 
egymástól távol eső felületen tudnak hatni. 
Említettem azt, hogy a reflex jellemző 
tulajdonsága az, hogy tudatnélküli. Bizonyos 
esetekben azonban (a nagyagyvelő útján) 
tudatossá is válhat, anélkül azonban, hogy 
akaratunk megakadályozhatná, mert az agy- 
velŐ a reflexmozgás végbemenetelében nem 
vesz részt. Például említhetjük meg itt, 
mint tipikus reflexeket, a szemhéjak bezáru- 
lását, ha a szemet veszély fenyegeti, a tüsz- 
szentést ha az orr nyálkahártyáját például 
por izgatja, a köhögést, ha idegen test 
hatol a légcsőbe, például amikor az ember 
rosszul nyel, a csuklást, amely visszatart- 
hatatlanul bekövetkezik, ha a rekeszizom 

• idegét inger éri stb.
Ezen érző-mozgató idegreflexek mellett 

azonban sok olyan is van, amelyek a test 
felületi érzékenységét a véredények- és 
belekkel kötik össze az autonóm, vagyis . 
önállóan működő idegrendszer mozgató 

. szálainak segítségével. Ilyen reflex például 
az arc kipirulása a hideg hatására, a szív
verés gyorsabbodása heves fájdalom követ
keztében, az izzadás nagy melegben stb. 
Végül még más reflexek teljesen tudatunkon 
alattiak, mert úgy eredetük, mint végbe
menetelük mindkét irányban az autonóm 
idegrendszer útján megy végbe, amely 
viszont a gerincvelővel van összeköttetésben. 
Ilyenek például a gyomor és belek mozgása 
az emésztés folyamata alatt. A z autonóm 
idegrendszernek ezt az alapvető szerepét 
könnyen szemléltethetjük megkapó kísér
letekkel. Ha lefejezünk egy békát és azután 
egyik lábát megcsípjük, azonnal visszahúzza 
mintegy védekezésül. Ha egy csepp savat 
teszünk az egyik combjára, azonnal letörli

REPÜLŐMODELEZŐK, HAJÓ MODELEZŐK ÉS 
CSÓNAKÉPITŐK havonta megjelenő SZAKLAPJA 
Szerkesztőség és k iadóh ivata l: BUDAPEST, IX., 
LÖNYAY-U. 41 (Aeroraeohanlka) — Ara 2.— Ft

azt a másik lábával. Ezen túlmenően isme
retes, hogy a lefejezett kacsa még néhány 
pillanatig jár. Goltz egyik híressé vált 
kutya-kísérletében, amikor három különböző 
magasságban átvágta a gerincvelőt, elérte 
azt, hogy az állat elég hosszú ideig élt még 
és automatikus működései megmaradtak. 
Hasonló jelenséget tapasztaltak embernél is, 
szerencsétlen gerincsérülteknél, akiknél a 
felületi idegrendszer többé-kevésbbé el volt 
választva az agytól, egy bizonyos teljes 
bénulási időszak után, ami alatt az össze
szorító izmok hiányosan működtek, részleges 
javulás következett be, amennyiben az in- 
reflexek újból megjelentek, a záróizmok 
összehúzódtak és a természetes funkciók 
helyreállottak. Megmaradtak ezenkívül a 
tisztán reflexes mozgások is, valamint 
kisebb mértékben még néhány az akarattól 
függő mozgás is.

A z idegrendszer működésének megismeré
séhez igen fontos volt az, amit az idegtan a 
reflexes mozgások tanulmányozásából szer
zett úgy ép, mint sérült állapotban. Ha 
ugyanis tudjuk azt, hogy egy reflex a 
gerincvelő 'milyen szakaszával van össze
köttetésben, akkor megismerhetjük a sérülés 
helyét, ha az illető reflex kimarad. így a 
felső végtagok és a mellkas mozgása az 
5— 8. nyakcsigolyák gócaitól függ, míg az 
alsó végtagoké az i — 5. ágyékcsigolyáknál 
megy végbe. A  valóságban ez a vizsgálat 
igen bonyolult, mert hiszen előfordulhat azj 
hogy a gerincvelő sértetlen, de vagy az érző, 
vagy a mozgató ideg sérült meg. így az ideg
orvos a kiküszöbölési mdószerrel igyekszik 
a baj helyét megállapítani: megfigyeli a 
reflexérzékenységet úgy a tapintás, hő-, 
fájdalomérzet tekintetében, akár különállóan, 
akár együttesen. Ha a reflexek zavarait 
tapasztalja, ez az érzőidegek gyökereinek, 
vagy a gerincvelő hátsó részének sérülésére 
m utat; ha egészen kimaradnak, akkor vagy 
a mozgató idegek gyökerei, vagy a gerincvelő 
elülső része van megtámadva. Hogy ezt 
eldöntse, a Babinski-féle reflexhez folya
modik, amiről későbben még lesz szó. Hogy 
az orvos megtudja azt, vájjon milyen magas
ságban van a sérülés, az inreflexeket vizsgálja. 
A  térdreflex a második ágyékcsigolyák 
gerincvelőjének feleletét adja. Ilyen reflexe
ket találunk lépcsőzetesen a végtagok 
egész hosszában.

Mint láttuk, a szürke gerincvelő saját 
hatáskörében sokféle mozgást irányít anélkül, 
hogy erről a nagyagynak jelentést tenne. 
Bizonyos mértékű önkormányzata van, mint 
az állam háztartásában a nagyobb intézmé- 
nyék vezetőinek.

A  fehérdllomány
szerepe ezzel szemben csupán közvetítő. 
A  fehérállomány ugyanis különféle ideg-
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kötegekből és pályákból áll, amelyek a 
gerincvelőt a kis- és nagyagyvelővel kötik 
össze. Erre azért van szükség, mert a felületi 
idegszálak először a gerincvelőbe futnak be 
és csupán ezen keresztül jutnak az agyba az 
érzetek. A  fehérállomány hosszú és rövid 
idegszálak kötegeihŐl áll. Legfontosabb 
csoportja a pyramidalis köteg, amelynek 
pályái az agykéreg mozgatási részéből 
indulnak ki mindkét oldalon külön és köz
vetlenül a gerincvelőbe futnak. Mielőtt ezt 
elérnék, két ágra szakadnak. A  kisebb közvet
len pyramidális kötegek a gerincvelő elülső 
barázdájának oldalán haladnak. A  nagyobb 
pyramidális kötegek a kisagy táján keresztezik 
egymást, a gerincvelő ellentétes oldalán 
haladnak, s ez a magyarázata annak, hogy 
például a baloldali agyfélteke sérülése a 
jobboldali testrész bénulását okozza. Ezek a 
pyramidális kötegek az akarati mozgások 
legfőbb útjai.

Más csoportja a hosszú idegpályáknak 
a gerincvelőből a kisagyba fut és két jól 
elkülönített pályába van csoportosítva. A  

.kisagyi közvetlen pálya a gerincvelő hátsó 
oldalsó részében és a pyramidális kötegen 
kívül helyezkedik el. A  keresztezett köteg a 
közvetlen köteg mellett a gerincvelő elülső 
részén v a n : azért hívják keresztezettnek, 
mert szálai a szürkeállomány másik oldalán 
erednek. Ezek a kisagyi kötegek vezetik a 
gerincvelő parancsait ellenőrzés és tökélete
sítés végett a kisagyhoz, amely azt továbbítja 
a nagyagynak, amely végső alakjában küldi 
azt végrehajtásra. A  gerincvelő kereszt- 
metszetének egész elülső oldalsó részét a 
rövid pályák töltik ki. Ezek a gerincvelő 
egyes emeleteinek sejtjeit kötik össze egy
mással és ezáltal bonyolult mozgások keresz
tülvitelét teszik lehetővé. A  gerincvelő

hátsó két kötege hosszú pályákból áll, 
amelyek a nyúltagy magasságában kereszte
ződnek másik oldali megfelelőikkel csakúgy, 
mint a pyramidális kötegekkel és végül a 
nagyagyvelő-kéregbe futnak. Innen van az, 
hogy az agy egyik oldalának sérülése a test 
másik oldalán okoz érzési zavarokat. A  hátsó 
kötegek egyikének más pályái emeletről- 
emeletre kötik össze a gerincvelő sejtjeit.

M int látjuk, a fehérállománynak passzív 
szerepe van úgy a testfelületi érzékenység
nek az agyvelő irányába, valamint a mozgási 
parancsoknak az agyból a testfelület felé 
történő közvetítésénél. Ha az elülső-oldalsó 
pályákat átmetsszük, akkor mindazon izmok 
megbénulnak, amelyek beidegződésének ki
induló pontja a sérülés alatt van. Ez azért 
van, mert ezeket a pályákat a pyramidális 
kötegek képezik, vagyis ezek a hordozói az 
akarati mozgásoknak. A z  embernél ennek az 

. útnak sértetlenségéről, vagy az ellenkezőjéről 
a már említett Babinski-féle talpreflex segít
ségével győződünk meg. Ha ugyanis egy 
tűvel a talp szélét megkarcoljuk, akkor 
egészséges állapotban a lábujjak behajlanak. 
Ha a pyramidális köteg sérült, úgy erre a 
hatásra a lábujjak legyező alakban hajlanak 
szét. Ez az alapvető reakció lehetővé teszi 
azt, hogy biztosan következtethessünk belőle 
az agy, vagy a gerincvelő mozgató ideg- 
rendszerének zavaraira. Ha a tapintási, hő 
stb. érzékenység és az inreflexek tüneteit 
egybevetjük ezzel a reakcióval, akkor azt 
látjuk, hogy tökéletesen kiegészíti azokat.

A  hátsó idegkötegek a felületi tapintási, 
hŐ- és a fájdalomérzés vezetői az agy felé, 
amelyek közvetlenül a szürkeállomány 
hátsó szarván át haladnak. Kimutathatjuk 
a gerincvelő hátsó részének ezt az érzékelési 
különlegességét azáltal, ha átmetsszük az
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elülső részt. A  test azon a részén, amely a 
vágás alatt van, érzéketlenné válik minden
nemű tapintás, szúrás, csípés, égetés iránt, 
a mozgató képesség azonban megmarad. 
Ha a vizsgálatot tovább folytatjuk és az 
egész velőt kiirtjuk, kivéve a hátsó ideg- 
kötegeket, ez esetben a fájdalom- és a hŐ- 
érzés teljesen eltűnik, viszont a tapintási 
érzés megmarad.

Fordítva végezve a kísérletet, ha csupán 
a hátsó kötegeket vágjuk át, de szürke- 
állomány szarvait megkíméljük, akkor tönk
retesszük a tapintási érzést, de nem zavarjuk 
a többit. Ezek az adatok megerősítést nyer
nek a gerincvelő két betegsége által. A  tabes- 
nél, ahol a két hátsó pálya sérül meg, a bŐr- 
és izomérzékenység nagyfokú csökkenését 
észleljük, viszont syringo-myélianál ezzel 
ellentétben, ahol a hátsó szarvak mennek 
tönkre, a beteg nem érzi sem a szúrást, sem 
az égést, de megmarad a tapintás érzete.

összefoglalás.
A  gerincvelő, a látás, hallás, szaglás és 

ízlelésen kívül minden érzést, amely a testet 
éri, átvesz és továbbadja ezek legnagyobb 
részét a nagyagyvelőnek, amely a mozgató

parancsokat kiadja, amelyek megint a gerinc
velő közvetítésével jutnak el az érdekelt 
izmokhoz. A  legegyszerűbbeket azonban 
maga is elintézi, mint reflexmozgásokat 
és ezáltal az agy működését tehermentesíti. 
Ezenkívül közvetve ellenőrzi azokat a szer
veket és edényeket, amelyeknek szabályo
zása az autonóm idegrendszer feladata. Ez a 
munkamegosztás teszi lehetővé azt, hogy 
testünk a legkevésbbé előrelátható körülmé
nyekhez is igazodjék, amelyeket az élet 
számára tartogat. Tekintettel arra, hogy az 
alacsonyabbrendű gerinceseknél az agyvelő 
kevésbbé van kifejlődve és feladatai egy
szerűbbek, a gerincvelő fontossága viszony
lagosan még nagyobb. A zt mondhatnánk, 
hogy szervezetünk belső működésének szem
pontjából a gerincvelő sokoldalú munkájával 
még fontosabb szerepet tölt be, mint az agy, 
amely ugyan hasonlóan egy gyár kutató 
laboratóriumához, felsőbbrendű munkát vé
gez, de az üzem igazgatásában közvetlenül 
nem vesz részt. A z agynak és az autonóm 
idegrendszernek a gerincvelő útján történő 
együttműködése olyan tökéletes, hogy példát 
mutathatna az emberi társadalmak irányí
tóinak.
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íz a  repedés 
m ór bezáródott

Repedés a Balaton Jegén korán reggel, szétnyitva 
és vékonyan befagyva. Ez nem rian ás, csak a 

felső réteg repedt meg
délnt

:
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„M ikor a beállott Balaton jegére rásüt 
a nap, először valami csodálatos zengés 
támad a jégben: mintha ezer meg ezernyi 
érchúrok pattognának le egy tündéri hárfá
ról > emlékeztet a Memnon-szobrok zengő 
sziWájára, csakhogy ez nem hagyja abba. 
A  titkos zing-zöngés egyre hangosabb 
lesz, a tündérek ott a víz alatt már teli 
marokkal ragadnak hárfáik húrjaiba, éles 
pattanások kezdenek hangzani, mik folyvást 
emelkedő erővel a lövések hangjáig foko
zódnak ; és minden pattanásnál, minden 
durranásnál egy-egy csillámló repedés támad 
az eddig üvegmódra átlátszó jég tömegében ; 
minden irányban össze-vissza pattog az 
óriás jégtábla, míg utóbb olyanná válik, 
mintha apró kockák, ötszögek s minden 
alakú prizmák milliárdjaiból volna egy 
óriási mozaikká összetömörítve, melynek 
felszíne a tükör.

E z okozza ama hangokat.
Aki azokat először hallja, a szíve bizony 

hevesen kezd dobogni.
A z  egész jéglap szól, beszél, zeng lábai 

alatt. Mennydörgést és citerapengést hall 
Összekeverve. Egy-egy pattanás az ágyú
dörejhez hasonlóan mérföldekre hangzik.

A  halászok nyugodtan látnak hálóik 
szétbontásához a mennydörgő jég hátán; 
8 a háttérben szénásszekereket látni, amint 
a jégen csendesen végighaladnak négy

ökörrel. Itt már ember és állat meg
barátkozott a jég haragos perlekedésével.

Most egyszerre egy olyan rettentő dör- 
dülés hangzik, mintha száz ágyút sütöttek 
volna el> vagy mintha földalatti tűzaknát 
vetettek volna fel. A z  egész jégtábla meg
rendül és összerázkódik. S a dördülés mun
kája iszonyú ;  a füredi parttól rézsút egész 
Tihanyig —  3000 lépésnyi hosszúságban 
végigrepedt a jégtábla, s a kétfelé nyílt 
tömeg között egy öínyi széles tátongó 
nyílás m aradt. ♦

így írja le Jókai az Aranyemberben a 
téli Balatonnak azt a jelenségét, amelyet 
a környékbeli* nép „rihanás“ -nak nevez, 
az irodalmi nyelv pedig rianásnak mond. 
Egy ilyen tátongó rés nyeli el az aranyember
nek gyötrő szellemét, Krisztyán Tódort. 
Egy ordítás az éjszakában, a parton keresztet 
vetnek, mentésre még gondolni sem lehet. 
Bizony sok áldozata volt a téli Balatonnak, 
különösen régi időben, amikor még vasút 
nem haladt a partján és Somogyból szeké
ren, szánon, gyalogosan* jártak át Zalába 
névnapot, disznótort ülni. Akinek fejébe 
szállt a bor s virtuskodó kedvvel késő estére 

. hajló időben Vágott neki a jégnek, irányt 
tévesztett, 8 menthetetlenül beléfulladt a 
rianásba. Tavasszal vetette hulláját a jéggel 
együtt partra a Balaton. Legveszedelmesebb 
az a rianás, amely a part előtt, a parttal

C h o In  0 k y  térképe a Balaton 
1894-95. téli Jegének táro lásairó l. 
A pontozott vonalak m ás években 
térképezett táro lások vonulatát 
m u ta tják . A tá ro lásokat a szex- 
tans nevű m űszerrel, a part] tem p
lom tornyok segítségével térké
pezte. A táro lások — ha a tó elég 
kem ényen befagy— m lndon évben 
nagyjából Cholnoky vonalait fe
d ik . A legjobban k ife jle tt tá ro lá
sok Boglár, Révfülöp és B alaton
györök— K eresztár között házód
nak
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párhuzamosan szalad —  ilyet ír le Jókai is 
Füred s Tihany között, —  mert az északi 
szél a jeget dél felé szorítván, a rést egyre 
tágítja. A z állat finom ösztöne megérzi a 
veszedelmet, ha nyílt víz felé halad a jármű, 
a jég himbálózása megriasztja a lovat, 
amely felhorkanva megáll s tapodtat sem 
megy tovább.

Amit Jókai színes tolla rianásnak ír le, 
az alvilági pergőtűz kíséretében támadt 
repedések, amelyek mozaikká alakítják a 
Balaton jegét, nem rianás. A  jelenség nem 
gyakori, csak kemény télen, derült éjszakán 
lehet hallani. Ilyenkor hajszálvékony repe
dések szántanak végig a jég hátán, de 
bizony tátongó rések, amelyek egy embert 
elnyelhetnének, nem keletkeznek. A  halá
szok bátran járnak a jég hátán, mert hiszen 
az most „h ízik". A  rianás nem egyszerre, 
pokoli hangjáték kíséretében támad, ahogy 
Jókai leírja, hanem hosszú folyamat ered
ménye.

Cholnoky Jenő nemzetközi tekintélyű 
geofizikusunk egyike volt annak a tudós 
gárdának, amely id. Lóczy Lajos vezetésével 
éveken át tanulmányozta a Balaton problé
máit. (A magyar tudomány egyik legszebb 
munkája volt ez, amelynek eredményeit 
egy 25 kötetes monográfia örökíti meg.) 
Cholnoky „ A  Balaton jege" című kötetben 
dolgozta fel kutatásait. A z Ő nyomán foglal
juk össze röviden a rianás jelenségét.

A z első jéglemez a Balaton felületén 
csendes, derült, hideg éjszakákon keletkezik, 
rendszerint csúnya, változatos, viharos idő
ben fagy be azután a tó. A z első jéglemezt 
a vihar feltöri s a jégdarabokat a déli part 
felé tereli, a vékony jég méteres tábla
lemezeit egymáshoz szorítja. Éjjel aztán 
a darabok összefagynak s rögös jégfelület 
keletkezik. Nemsokára végleg befagy a tó. 
20— 60 cm vastag páncél keletkezik rajta.

(Az 1929. évi szigorú télen 60 cm vastag
ságot ért el a Balaton jégburkolata.) A  régi 
jégtáblák összefagynak, egy-egy dm vastag 
táblák feldebódnak s odafagynak, a közben 
leesett hó légbuborékkal telt halmaza szintén 
ráfagy a jégre, amely így mozaikszerűvé 
válik. Amikor már két dm vastag a jég, 
a legerősebb vihar sem tudja már feltörni. 
Most kezdődnek a jégrepedés nagyszerű 
tüneményei.

A  hőmérsékletnek minden testre van 
hatása. A  jégnek sincs előjoga, amely e 
hatás alól kivonná. Meggyőződhetünk erről, 
ha magunk kísérletezünk a télen. Ha a levegő 
hőmérséklete leszáll — io°-ra, erre a fó lia  
süllyed a jégben álló hőmérő is. Cholnoky 
a Balaton 40 cm-cs jegén végzett hőméré
seket. A  legalsó hőmérő állandóan közel 
o°-ot mutatott, mert a jég alsó lapja a 
o°-ú vízzel érintkezik. A  felsőbb hőmérők 
annál nagyobb változásokat mutattak nappal 
és éjjel között, minél közelebb voltak a 
felszínhez. A  felsőbb rétegek — 20, — 25°-ra 
is lehűlnek.

A z ilyen erős lehűlés következtében 
a jég nagy mértékben összehúzódlk, kisebb 
térfogatra zsugorodik. A  jég szélei a parton 
a kövekhez, a fövenyhez $ az iszaphoz erősen 
hozzáfagytak, ezért a jégtükörnek sem a 
lehűléskor összezsugorodását, sem a fel- 
melegedésben kiterjedését nem engedik. 
Amint tehát a hőmérséklet jelentékenyeb
ben változik, akár száll, akár emelkedik, 
a keményen körülr ámázott jégtükörben 
irtózatos feszültség támad, amely hideg 
időben a táblát szétrepeszteni, napos időben 
megvetemíteni törekszik. Nincs az a hata
lom, amely a sok milliárdnyi molekula 
feszítő erejének ellenállhatna I

Amikor tehát a levegő lehűl, a jégtábla 
erősen összehúzodik s ágyúlövésszerű robba
nások között megrepedezik. Persze csak



Tárolás B alatonfürcd előtt. Igazi rianás
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a felső rétegek húzódnak össze, a vízzel 
érintkező alsó réteg állandóan o°-on marad, 
tehát nem húzódik össze. Ha szabadon 
mozoghatna a jég, darabokra törne s minden 
darab homorúan felkunkorodnék, mint gyer
mekkori játékszerünk, a tenyér melegétől 
kunkorodó hártyapapiros. De a jég nem 
mozoghat szabadon, tehát számtalan repedés 
keletkezik rajta. A  repedések csak nagyon 
hideg időben képződnek, ezért nyomban 
be is fagynak. Ha másnap melegen süt a 
Nap, a jég kitágul, a hézagok bezáródnak, 
magukba fogva az éjjel képződött jéglemez- 
kéket. így a forradás helyén néhány cm 
magas jégtaraj képződik. Ha viszont nappal 
is hideg van, nem süt a Nap, a jégtükör 
tovább zsugorodik, a repedések lassan tágul
nak, de 30— 40 cm-nél szélesebbre nem igen 
nyílnak.

A  Balaton jegén a repedések is keményen 
befagynak. Amikor aztán melegre fordul 
az idő, a Nap sugarai a jeget újból o°-ra 
melegítik fel, a repedéseknek be kellene 
záródniok. A  jégben azonban most óriási 
feszültség uralkodik s minden irányban 
ki kell terjeszkednie. A  technikában ezt a 
feszítő erőt „termikus dilatációdnak neve
zik s minden építésnél (sín, gépek) figye
lembe veszik. Ezért kell hézagot hagyni 
a sínek között, hogy tetszés szerint kiterjed
hessenek és összehúzódhassanak.

Ugyanígy hézaggal, jégmentes víztér léte
sítésével („kijegelés**) kell védelmezni a 
parti építményeket, berendezéseket és nem 
szabad engedni, hogy a kemény, vastag jég 
hozzáfagyjon a parthoz. Cholnoky mérései 
szerint a 40 cm-es jég a függőleges part
falra folyóméterenként 15 tonna nyomás
sal hat.

A  jég a partokon, ahol. csak lehet, feltor
lódik. Ahol a fenékhez fagyott a jég, 
a jégtábla a nagy nyomás elől „kihajlik** 
felszakad, s a feltorlódott darabok háztető 
módjára támaszkodnak egymásnak. Ezt a 
képződményt a környékbeliek „túrolás**-nak 
mondják. A  jég ott pattan úgy fel, ahol a

legkisebb munka végzésével egyenlítőd
hetik ki a feszültség, ezért a túrolások a tó 
felszínére rajzolható körök mentén képződ
nek. Ügy vonulnak keresztül ezek a túro
lások a Balaton jegén, mint ahogy a szibériai 
és orosz tábla simaságát megszakítja az 
Ural ráncvetése. Veszélyes vállalkozás végig
menni a túroláson, mert a hőmérséklet 
változásaira mindig mozog s a feltorlódott 
táblák alatt a víz nyílt, a ferdén kiálló 
tábláról az ember a jég alá csúszhat, az 
mint Ali baba sziklabarlangjának ajtaja 
rácsapódik. A  halászok több jégtáblát 
híddá tolnak össze a túrolás fölött s szalma
csutakkal messziről jelzik az átkelést.

Olvadáskor a túrolás jégtáblái össze
omlanak s a jégtorlasz elsimul. A  jégről a hó 
leolvad, olyan lesz, mint az üveg, nehéz 
észrevenni a nyilt vizet, a rianást —  mert 
csak ezt nevezik a halászok igy, —  amelyen 
jégdarabok tutajoznak. A  repedésekben 
nincs veszély, bármilyen pokoli zenebona 
harsogjon is a Balaton éjszakájában, nyu
godtan jár rajta állat, ember, mert érzi, 
tudja, hogy most a jég „hízik**. A  rianás 
azonban már sok szerencsétlennek okozta 
pusztulását.

A  Balaton jegének felületén a „hígvizek**, 
rianások környékén szívesen telepednek 
meg pihenőre a madarak. Pihenésük közben 
olvad alattuk a jég és egy kis teknő kelet
kezik, míg a kiszorított víz a teknő peremén 
fél— másfél cm-nyi kör, vagy inkább tojás 
alakú párkányban megfagy. Ha kis magas
ságból nézzük a jég színét, mintha a Hold
kráterek gyűrűívét, ragyázott képét látnók. 
Különösen a téli vadlüdak (Anser segetum) 
szállnak meg tömegesen. Entz Béla 1939 
dec. 23— 28-a közt tanulmányozott egy 
ilyen 4— 5 km hosszúságban, 200— 500 m 
szélességben elnyúló lúd-szállást. Átlag 
20— 100 cm-re sorakoztak a fészkek, még 
pedig úgy, hogy a madarak feje az uralkodó 
széllel szembe fordult. A  nyomok számából 
arra az eredményre jutott, hogy félmilliónál 
jóval több lúd szállott meg a Balaton jegén.
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(A  légüres tér)

A  rádiónkban lévő elektroncsövek, az 
egyik legismertebb orvosi készülék: a rönt
gengép lámpái el sem képzelhetők a nélkül, 
hogy ne ismernénk a légritkítás eljárását, 
azaz azt a módszert, miképpen lehet vala
mely térből a levegőt a lehető legteljesebb 
mértékben eltávolítani. Ha nem is ebben 
a formában, de hasonló problémát akart 
megoldani a legismertebb műkedvelő fizikus, 
a híres magdeburgi polgármester is, midőn 
1650-ben megszerkesztette az első lég- 
szivattyút.

Ottó Guericke jogot végez. 25 éves 
korában már szülővárosának, Magdeburg- 
nak lesz tanácsosa, később pedig a polgár- 
mesteri méltóságot is eléri. Sokat olvas, 
és igen nagy szeretettel fordul a fizika 
tudománya felé. Leginkább az a kérdés 
foglalkoztatja, mely az olasz Toriceliit végül 
is a barométerek feltalálásához vezeti: van-e 
a levegőnek nyomása és súlya? Toricelliről 
és kísérleteiről mit sem tud. Másképpen 
fog a probléma megoldásához is. Légüres 
teret —  vákuumot —  akar előállítani és 
e célból szerkeszti meg készülékét : a lég- 
szivattyút. Ez aztán világhírt és örök di
csőséget biztosított számára.

A  híres féltekék

Guericke légszivattyúja egy hengerből és 
a henger belső falához jól tapadó dugattyú
ból áll. A  henger alsó végét azzal az edény
nyel kötjük össze, ahonnan a levegőt ki 
akarjuk szivattyúzni. A  dugattyún meg
felelő szelepek elhelyezésével és a dugattyú
nak a hengerben fel-le történő mozgatásá- 

. val sikerült Guerickének elérnie, hogy a 
kérdéses térben a levegő nyomását 760 
mm-ről 1 mm-re csökkentette. A  siker 
óriási. Az 1654. évi regensburgi birodalmi 
gyűlésnek is bemutatja készülékét. Mivel 
pedig úgy gondolja, hogy a gyűlés részt
vevői nem igen értik meg a kísérlet jelen
tőségét —  politikusok akkor se szerettek 
a valósággal, a tényekkel tudományosan 
foglalkozni — , arra határozza el magát, 
hogy látványos bemutatót csinál. Két fél
tekéből összeállított hatalmas rézgömböt

vesz, és a kísérlet során ebből szívja ki 
a levegőt. Olyan nagyarányú ritkítást ér el 
légszivattyújával, hogy a kísérlet végén a 
két féltekét 24 ló sem bírja széthúzni 
egymástól. A  gömbben ugyanis olyan cse
kély a nyomás értéke, hogy a külső levegő 
1 atmoszférás nyomása 24 ló erejét is felül
múlja. A  magdeburgi féltekékkel végzett 
ez a kísérlet egyszerre világhírt szerez 
alkotójának. A  kísérletnek azonban a hír
névnél is nagyobb jelentősége v a n : a fi
zikusok előtt ezzel nyilvánvalóvá vált a 
légüres tér előállításának lehetősége.

Guericke egyszerű légszivattyúját ma már 
iskolákban is nagy nehézséggel használ
hatná az a nevelő, aki mondanivalóját 
kísérletekkel igyekszik igazolni. A  modern 
ipar és a mai tudomány pedig éppenséggel 
nem tudná használni ezt az egyszerű, ma 
már tökéletlen eszközt. Tökéletesítésre szo
rult természetesen ez is, mint minden 
nagy találmány. Elsőnek Boyle javított 
rajta. Két dugattyút alkalmazott s ezeket 
csappal kötötte össze. M íg az egyik du
gattyú lefelé mozgott, a másik felfelé haladt. 
Ezzel ugyan még nem lehetett tökéletesebb 
vákuumot létesíteni, de a vákuum előállí
tásénak időtartamát lényegesen csökkentette.

Minél több olyan feladat merül föl, 
mely vákuum (légüres tér) előállítását teszi 
szükségessé, annál többen foglalkoznak a 
tökéletes légszivattyú megalkotásának kér
désével. A  vákuumtechnika folyton töké
letesedik. Újabban se szeri, se száma a jól 
használható, nagy vákuumot adó légszi
vattyúknak. Legismertebb ezekben között a 
Gaede-féle molekuláris légszivattyú. Ebben 
egy hengernek igen gyors forgása követ
keztében az egyes levegőmolekulák szinte 
egyenként repülnek ki abból a térből, 
melyből a levegőt el akarjuk távolítani. 
Igen nagy vákuumok előállításához azonban 
még ez sem elég. Ilyenkor az ú. n. diffú
ziós légszivattyúkat alkalmazzák. Ezek a 
légritkítandó tér egy keskeny résén át olyan 
térrel van összeköttetésben, amelyen 
állandóan higanygőz áramlik keresztül. A  
résen átszivárgó levegőt —  innen az el
nevezés is —  a higanygőzök elragadják és 
magukkal viszik. Ezzel a módszerrel már
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olyan tökéletes vákuumot lehet elérni, hogy 
a térben uralkodó nyomás i/ioo.ooo-ed mm.

A  vákuumtechnika ma már nélkülözhe
tetlen életszükséglet, hiszen pl. villany- 
körtéinkben is légritkított teret kell elő
állítani, csak aztán töltjük meg azt valami
féle gázzal, például legújabban kriptonnal.

A  hangosfilm és a távolbalátás technikai 
megoldásában és a mindennapos élet sok 
más alkalmazásában is szerepe van a foto- 
elektromos cellának. Ennek a belsejében 
szintén nagyon erősen légritkított tér van.

A  távolbalátásnál is és a tudományos 
kutatóműhelyekben szinte nélkülözhetetlen 
eszköz az iskolai előadási kísérleteknél be

Erős fémből készült, egym ásra csiszolt két 
fém tekét összeillesztve szivattyúzzuk ki belőlük 
a levegőt. A kívülről reájuk  ha té  légnyomás 
m ost nnnylra összeszorítja őket, hogy nem  
vagyunk képesek egymástól széthúzni, —  míg 
ha ism ét levegőt bocsátuuk beléjük, m aguktól

szétesnek

szívókutak működése is a légszivattyú elvén 
alapszik. A  szőlősgazdák lopója is a vákuum- 
technika egyik —  bár kétségtelenül egy
szerű —  alkalmazása.

A  hal és a gálya
Végül hadd mondom el a légszivattyúk

nak olyan „alkalmazását", melyet a ter
mészetben figyelhetünk meg. Van egy hal
fajta, melynek szokása, hogy a feje mellett 
lévő úgynevezett tapadó korongjával a ha
jókra tapad és úgy viteti magát. A  hal 
ugyanis gyenge úszó és örül, ha valami 
alkalmatosságot talál, és nem kell küsz
ködnie az úszással. A  halat gályatartó 
halnak nevezik. Plinius, a rómaiak ter
mészettudósa azt hitte erről az egyébként 
kistermetű halról, hogy hatalmas gályákat 
képes * messzire magával cipelni. A  hal 
tapadó korongjai úgy működnek, hogy a 
hal a korongban lévő lemezeket a hajó 
falához simítja, mégpedig ferdén. Ezután 
izmai segítségével a lemezeket kiegyenesíti 
s így légritkított teret idéz elő. Ez aztán 
biztosan odatapasztja, és nagy erő kell 
ahhoz, hogy a hajó faláról lehúzhassuk. 
Néha a hal teste inkább széjjelszakad, de 
a tapadó korongok nem engednek. A  hal 
viszont izmai segítségével a lemezeket el
ferdítheti annyira, hogy a korongon belüli 
nyomás egyenlő legyen a külső légköri 
nyomással —  s akkor elereszti a hajót.

D r. Koczkás Gyula 
egy. m. tanár

Egy üveghenger egyik 
végét hólyaggal be
kötve borítsuk a lég
szivattyú nyílása fölé. 
Az első húzásra m ár 
nagyon behorpad a 
hólyag s még egy 
húzásra nagy csatta- 

nússal beszakad

mutatott Braun-féle csőből keletkező katód- 
oszcillográf. A  Braun-csőben is és a katód- 
o$zcillográfban is nagy vákuumot kell elő
állítani. Mindkét készülék arra való, hogy 
igen gyors lefolyású elektromos vagy mág
neses, vagy elektromossá vagy mágnesessé 
átalakítható változásokat tudjunk velük meg
állapítani.

A  legnagyobb nagyítást adó eszköz : az 
elektronmikroszkóp is nagy vákuum elő
állítását igényli.

A  modern nagyváros reklámvilágítását 
adó neon- és egyéb gázzal töltött csövek 
sem működnének vákuum nélkül.

Az atomkutatás terén szintén nagy szük
ség van magas vákuum előállítására. Az  
atom külső körének vizsgálatához szükséges 
spektroszkópiai módszerek alkalmazása épp
úgy nem képzelhető el vákuumtechnika 
nélkül, ahogy az atommagfizikai módszerek 
is megkövetelik a lehetőleg tökéletes vákuum 
előállítását.

Az itt elsoroltakon kívül még se szeri, 
se száma annak a sok alkalmazási terület
nek, ahol a légszivattyúkat használják. Elég 
csak rámutatnom arra, hogy a nyomó- és
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m e g h ó d í t á s a

Herakleitos görög bölcs Isten forró 
leheletének nevezte a tüzet. Ez a forró 
líehelet maga az élő istenség, az egész világ 
keletkezésének ősoka. Ahová ez a hő eljut, 
ott a legrejtetteb zúgban is lelkek és 
démonok élnek. Herakleitos a tűzhely lobogó 
lángja mellett ülve fogadta barátait: „In -  
troite, nam et hic dii sunt." „Lépjetek be, 
itt is istenek vannak."

Semmi sem különbözteti meg annyira az 
embert az állattól, mint az, hogy meg tudta 
szelídíteni és szolgálatába tudta kényszerí
teni a tüzet. És semmi sem serkentette 
annyira az emberi kultúrát a fejlődésre, 
mint éppen a tűz meghódítása. A  beszéd és 
a találékonyság, amellyel a körülötte talál
ható tárgyakat életfeltételeinek megkönnyí
tésére szerszámokul és fegyverekül fel tudta 
használni, már az Ősember ösztönéből 
sarjadtak, de a tűz meghódítása egészen 
megváltoztatta az Ősember életkörülményeit. 
És ma? A  föld legeirejtetteb zúgaiban, a 
legkezdetlegesebb körülmények között élő 
népek sem lehetnek meg tűz nélkül.

Mikor lobbant lángra az első tűz, amely 
már az embert szolgálta? K i tudná meg
mondani? „Egyszer v o lt . * . "  —  mint a 
mesében szokták mondani. És mikor lehetett 
az, amikor az ember először pillantotta meg 
a tüzet? Talán a felhőkből alácikázó villám 
lobbantotta lángra az erdőt? Vagy a háborgó 
vulkán okádta tüzét és a lassúfolyású, forró 
láva melegének kellemes bizsergését érezte 
didergő testén? Vagy talán a jégkorszakban 
született meg az a gondolkozni is képes ős
ember, aki rájött arra, hogy ha fázó kezeit 
összedörzsöli, akkor az felmelegszik és így 
jött arra is, amit a fizika ma is tanít, hogy : 
„dörzsölés által hő keletkezik"?

Hogy a tűz nemcsak félelmetes, hanem 
hasznos is lehet, azt az Ősembernek is 
tudnia kellett, amint a tüzet —  hacsak. 
távolról is —  megismerte. Félt a tűztŐl és 
mégis vonzódnia kellett hozzá, mint ahogy 
az éjjeli pillangót is magához vonzza a lámpa 
fénye. Talán aNyillámtól felgyújtott erdő 
vadjai közül is néhány áldozatául eshetett 
a tűznek és az ősember —  aki eddig a fogai
val, nyersen marcangolta le a csontról a 
vad húsát —  a sült húst ízletesebbnek 
találta és ez is arra ösztönözte, hogy a 
tüzet rabszolgájává tegye.

Ha a villámsujtotta fa lángoló ágát az 
odújába vitte, akkor rá kellett jönnie arra is, 
hogy a tüzet táplálnia és ápolnia is

kell. És bizonyos, hogy a leggondosabban 
őrzött tűz is kialudt egyszer; hirtelen 
támadt zápor is elolthatta. De a másik, a 
szomszéd odúban még égett a tűz, onnan —  
szépszerével vagy erőszakkal —  lehetett 
egy kis „kölcsöntüzet" szerezni. És talán 
ezen az úton tette meg az ember az első 
lépést a társadalmi élet kifejlődése felé, mert 
a tűz adásával barátságok kötődtek és ter
jedtek odúról-odúra egészen a törzsek és 
közösségek kialakulásáig.

A  tűznek tehát nem volt szabad kialud
nia. De ha mégis kialudt, a közelben pedig 
nem volt olyan szomszéd, akitől lehetett 
volna egy izzó parazsat szerezni, akkor is 
tudott magán segíteni az Ősember, aki —  
ha nem lett volna annyira találékony —  
talán ép úgy kiveszett volna a földről a 
jégkorszak dermesztő hidegében, mint a 
Brontosaurusok, Diplodocusok és az Őskor 
egyéb szörnyei. Tudta már, hogy dörzsö
léssel fel tudja melegíteni a hidegtől meg- 
gémberedett tagjait és arra gondolhatott, 
hogy a dörzsöléstől a száraz fa is meg
gyulladhat. Bizonyára így is volt. Hiszen a 
kultúra határmesgyéin kívül élő primitív 
népeknél még ma is úgy gyújtanak tüzet, 
hogy egy száraz puhafadarabba kis lyukat 
vájnak és egy keményfadarab meghegyezett 
végét ebbe a lyukba helyezik, aztán a két 
tenyerük között, vagy valami alkalmas 
szerszám segítségével előre-hátra forgatják, 
pörgetik, míg a lyuk köré rakott száraz fű, 
vagy fakéregdarabok izzani nem kezdenek 
és most már csak erősen fújni kell, hogy 
lángra is lobbanjanak. A  tűz tehát a törzsek, 
a népközösségek legféltettebb kincsévé lett 
és már a legősibb korban is különböző 
szokások, erkölcsök, vallási szertartások 
keletkeztek körülötte ; a tűz helyet kapott az 
áldozati oltárokon is. A  római Vesta- 
szűzek rendjének csakis az volt a hivatása, 
hogy a Vesta-tüzet ápolja. A  legelőkelőbb 
római családok lányai léptek be a Vesta- 
szűzek közé és olyan tisztelet vette őket 
körül, hogy ha az utcán jártak és halálra
ítélttel találkoztak, az kegyelmet kapott.

A  legrégibb tűzhelymaradványok a jég
korszakból valók és azt bizonyítják, hogy 
amikor a Skandinávia felől megindult jég
áradat elborította majdnem egész Európát, 
amikor az állat- és növényvilág nagy részét 
menthetetlenül elpusztította a gleccserek 
fagyos lehelete, az ember a tűz melegével 
tudta magát átmenteni a jégkorszak hosszú
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évezredein, mert barlang
jában ott lobogott a meleget 
és világosságot árasztó, im
már megszelídített tűz. A  
legnagyobb jégkorszakbeli 

*tűzhelymaradványt 1946. év 
júliusában fedezte fel Vértes 
László, a kiváló fiatal régész, 
aki a Bükkhegységben vég
zett ásatásokat és a Szilvás
várad melletti IstállóskŐ ne
vű barlangban találta azt a 
nagyméretű, 80 mázsás jég
korszakbeli tűzhelyet,
amelynek tüzénél meleged
hetett az ősember valószínű
leg elég népes családjával 
együtt. Ez a Magyarország 
területén felfedezett tűzhely 
az egyetlen teljesen 
eredeti állapotában megma

r a d t  lelet, amelyen még jól 
láthatók a korom és hamu- 
maradványok és az egész 
tűzhely a régészek becslése 
szerint legalább 40 ezer éves, 
a késő java-aurignac-i kor
ból, az európai szárazföld 
utolsó eljegesedésének kez
detéről való. A  tűzhely mé
retei azt bizonyítják, hogy 
azon nem aféle apró szár
nyasokat, vagy nyulakat sü
tögettek, hanem jól meg
termett vadbivalyokat, med
véket és más kiadós pecse
nyét szolgáltató vadakat. A  
hatalmas tűzhely lobogó 
lángja megvédte az Ősembert 
a barlang nyitott száján át 
betóduló dermesztő hideg 
ellen is. És belül, a barlang 
mélyén, a lobogó tűz mellett 
pihenő ősember agyában szü
lettek meg az első találmá
nyok : a különböző kezdet
leges szerszámok és fegy
verek. Egy hatalmas állati 
lábszárcsont támadó és vé
dekező bunkónak is bevált, 
a kagylóhéjak, tűzkőszilán
kok pompás késekké csi
szolódtak, amelyek megköny- 
nyítették az elejtett vad 
nyúzását; a medve jókora 
állkapcsa a bennemaradt fo
gakkal kitűnően használható 
kalapács volt, amellyel az 
eleven medvét is fejbe lehe-

1. Az Ö3einhor tűzhelye
2. A tűzhely hátulról nézve 
5). A tűzhelyet becsomagolva

beszállítják a Nemzeti Múzeumba



tett kólintani. így fölszerelve szembe
szállhatott az ősember a nála erősebb vad
bivallyal, mamuttal és orrszarvúval is. És 
ha a vadállatokkal való viaskodásai után 
visszatért odújába, a barátságosan lobogó 
tűz mellett tovább barkácsolta a kezdetleges 
szerszámokat és fegyvereket, amelyek egyre 
jobban tökéletesedtek; már kacérkodott a 
technikával, anélkül, hogy ismerte volna és 
mindenféle anyagot, amely a kezeügyébe 
esett, fel tudott valamire használni. Bizony, 
a technika lassú, de folyamatos fejlődése a 
tűz mellett kezdődött.

Az ősember barlangjában és kint a barlang 
körül ott hevert a sok kovakő és a kovakőből 
lándzsahegyet, kést és sok más mindenfélét 
lehetett készíteni, mert könnyen hasadt. 
De nemcsak hasadt, hanem sokszor tüzes 
szikra is pattant ki belőle. Ilyen szikrákat 
látott az ősember a tüzből is elég sokszor 
kipattanni, ha jó száraz fát rakott rá, a 
szikra tehát atyafiságban lehet a tűzzel, 
talán fel is lehetne lobogó lánggá hizlalni. 
És meg is találta azt, amivel a szikrát 
lobogó tűzzé lehet szítani: a száraz taplóban, 
így tanulta meg a tűzcsiholás mesterségét; 
a kovakő szikrája belekapott a száraz taplóba, 
csak fújni kellett és már izzott is és az izzó, 
de még nem lángoló tűz mohón harapta 
magát beljebb és beljebb a taplóba. Egy kis 
száraz fakéreg, vagy egy marék aszúfű már 
lángra is lobbant az izzó taplótól. Ez a 
kovakőszikra az Őse a mai modern öngyújtó
nak. De amíg a tűzgyújtás tudománya a 
számtalan kémiai és mechanikai tűzgyújtás 
módján át idáig eljutott, addig sok-sok ezer 
év telt el.

★

Ha valamilyen oknál fogva kialudna 
minden tűz a földön és megfosztanának 
bennünket annak a lehetőségétől is, hogy 
újra tüzet gyújthassunk, akkor az ember 
visszasüllyedne abba az állapotba, amelyben 
sok-sok ezer év előtt élt. Ez a tudat kény
szeríti térdre a tűzimádót a lobogó tűz 
mellett, ez tartotta fenn a Vesta-szűzek 
intézményét és talán ezt jelképezi még ma is 
a templomok oltárai fölött égő örökmécses.

őseink a tűzben a világot alkotó négy elem 
egyikét tisztelték. Ma már tudjuk, hogy a 
tűz egy fény- és hőjelenségekkel együtt járó 
folyamat, amely két különböző testnek a 
vegyi összekapcsolódásából keletkezik. A  
kálium és a nátrium nagyon hajlamosak 
arra, hogy az oxigénnel egyesüljenek. Ha 
egy darabka káliumot vagy nátriumot 
vízbe dobunk, akkor az a vízben lángra 
lobban. Azért lobban lángra, mert a víz

hamarosan az elemeire, hidrogénre és 
oxigénre bomlik ; a kálium vagy a nátrium 
mohón vonzza magához az oxigént, ez az 
egyesülés elegendő hőt fejleszt ahhoz, hogy 
a hidrogén lángra lobbanjon és ezért látszik 
úgy, mintha a vízbedobott kálium vagy 
nátrium égne.

A  tűz és a mindig velejáró fény- és hőhatás 
ehhez hasonló vegyi folyamat eredménye és 
ennek a vegyi folyamatnak a lefolyásához 
feltétlenül szükséges az oxigén. Ha az égő 
anyag légnemű, például a világítógáz, 
vagy a hidrogén, akkor a levegő oxigénjével 
való egyesülésük következtében lobbannak 
lángra. A  szilárd testek azonban nem 
lánggal, hanem izzással égnek. A  vas tiszta 
oxigéngázban ragyogó fénnyel, ízva ég el. 
De a kén és a foszfor szintén szilárd testek, 
mégis lánggal égnek el. Ennek az a magya
rázata, hogy ezek a testek a meggyújtásuk 
következtében beálló hőhatásra gőzzé ala
kulnak át, tehát ha egy darab ként meg- 
gyujtunk, akkor nem a szilárd kén, hanem a 
hő hatására belőle keletkező kéngőz ég 
lánggal. Ugyanígy megy végbe minden más 
szilárd testnek lánggal való elégése $ ha 
meggyujtjuk, előbb fokozatosan gáznemű 
anyaggá alakul át a hő hatására és úgy ég el. 
A z égő gyertya kanóca valóságos gázgyár 
és csak annyiban különbözik az igazi gáz- 
fejlesztő készüléktől, hogy a kitermelt gázt 
nem vezeti csöveken át a fogyasztóhoz, 
hanem azon nyomban elégeti. Ezt minden 
égő gyertyán megfigyelhetjük. A  gyertya 
lángja ugyanis három részből á l l : a köz
vetlen a kanóc körüli sötétes részből, ahol a 
fejlődő gáz összegyűl, a második, világos 
fénnyel égő részből, ahol a fejlődő gáz nagy- 
része elég és végül a külső részből, amelynek 
gyenge kékeszínű fénye a visszamaradt égési 
termékek elégéséből keletkezik.

Tűzzel könnyen gyújthatunk újabb tüzet. 
De ahol nincsen tűz, ott csak akkor lehet 
tüzet gyújtani, ha előbb megfelelő hőmennyi
séget állítunk elő. A  természetben számtalan 
hőforrást figyelhetünk meg. Hiszen a föld 
méhe maga is élő hőforrás, magva még izzó
tömeg és ennek a melege különböző utakon 
tör fel a föld felszínére. A  néhányszáz
méternyi mélységből feltörő hőforrások
forró vize, vagy a vulkánokból hömpölygő
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láva is a föld belső melegétől forrósodott át» 
A  föld izzó méhe folytonosan sugározza 
fölfelé melegét a hideg, fagyos világűrbe. 
A  nap sugarai azonban visszatérítik a földre 
ezeket a hősugarakat. Ha a föld méhének 
melegét a nap nem szállítaná vissza a 
földre, akkor a föld hőforrása fokozatosan 
veszítene erejéből és a föld végül is teljesen 
kihűlne, ami együttjárna minden élet ki
pusztulásával. A  villám hatalmas elektromos 
szikra, ahol lecsap, ott felgyújt minden fel- 
gyujthatót. De nemcsak a nap, nemcsak a 
földgolyó izzó belsejének feltörő melege és 
nemcsak az elektromosság a forrása a hőnek, 
hanem a földön soha egy pillanatra meg nem 
szakadó kémiai átalakulások folyamata is, 
amely minden élet sarjadását, virágzását és 
elmúlását irányítja, mert nélküle lehetetlen 
volna minden élet a földön.

A  tűz nemcsak a tenyészet és az enyészet 
forrása; sokféle alakban —  mint hő, 
mint pára, mint villám —  jelentkezik és 
soha el nem múló erélyével ébren tartja a 
természet szívverését.

M it mozgat és mit éltet? Az anyagot. 
Az anyag ott is él, ahol a tűz hatását szem 
nem látja : a szerves átalakulásoknál. A  tűz 
által éltetett anyag folyton változik, ha 
szemünk nem is látja, fülünk nem is hallja.

A  tűz elválaszthatatlan barátja az ember
nek. Mindenki ismeri azt a kellemes érzést> 
amit a tél dermesztő hidegében a befűtött 
kályha barátságos melege kelt fel. Sok 
minden lehetetlenség volna, ami az ember 
jólétét és kényelmét szolgálja, ha a tüzet 
nélkülöznünk kellene. De a tűzzel csak jól 
szabad bánni, mert ha rosszul bánunk vele, 
rettenetesen meg .tudja magát bosszulni. 
Egész községek, sokszor az egész évi termés 
pusztul el, ha rászabadítjuk a bosszúálló 
tüzet. A  tűz nagyon érzékeny : egy könnyel
műen eldobott égő gyufa, vagy cigaretta 
már felingerelheti.

Szeressük tehát és becézzük a tüzet, 
kényeztessük, gondozzuk, nehogy bosszú
állásra ingereljük. És akkor a tűz mindig 
megmarad annak, amire a természet rendelte: 
az ember igaz barátjának. Po-PP Béla•

AJTÖNÉLKÜLI
LEVELESLÁDA

A z az óriási előnye, hogy 
nem kell keresni a kulcsát, 
sohasem veszik el a kulcsa és 
nem kell ennek hiányában fel
törni az ajtót. . .  hiszen nincs 
is ajtaja ! Ha kinyitjuk az elő
szobaajtót, máris kivehetjük 
belőle a levelet, mivel egyik 
oldala maga az előszobaajtó, 
amit ha kitárunk, kitárul a 
láda belseje is . . .

Gyártási menetrendje:
1. Deszkaanyagunkból ki

fűrészelünk és félkészre mun
kálunk ( 2 3 x 1 6 x 0 . 5 )  2 0 x 1 6  
X0.5) 1 5 x 4 x 1 )  2 3 x 4 x 1 )  
1 5 X 8 X 1 )  cm darabokat. A z  
utolsónak közepébe, a levél 
bedobására (14 x  1) cm nyílást 
vágunk.

2. Megállapítjuk a felfüg
gesztési helyét az ajtón. Am e
lyik oldala belül kerül: az 
marad falazatlan!

3. összedolgozzuk az alkat
részeket. (összeenyvezzük sze
gekkel megerősítjük és szá
radni hagyjuk.)

4. A  kész dobozt, nyitott 
oldalával az ajtóra (vagy az 
ajtófélfára) támasztva a helyére 
próbáljuk és kikeressük a rög
zítő csavarok helyét.

5. A  kikeresett helyeken 
(ábrán pontosan a függőleges 
tengely vonalán) keresztülfúr
juk (a. b.) a dobozt. . .

6. Hogy a rögzítő csavarfej 
átférjen a külső furatokon, 
illetve a csavarhúzó, a külső 
furatokat a belsőnek a kétsze
resére tágítjuk.

7. Készre munkáljuk a do
bozt : pl. bepácoljuk, pirosra 
vagy kékre festjük. Végül rá
rajzoljuk az Ősi címert, a :

Levélborítékot.
A . B .



Mindenki tudja, hogy a Föld és egész 
bolygórendszerünk a Nap körül kering, 
de annál kevesebben tudják azt, hogy a 
Nap maga i& irtózatos sebességgel rohan 
ellipszis alakú pályáján egy sokkal nagyobb 
égitest körül. Ez a hatalmas égitest, amely 
egész naprendszerünket vonzása alatt tartja, 
az Arcturus, amely körül a Nap évenként 
806 millió kilométernyi, azaz óránként 
kb. 184 ezer mérföld utat tesz meg, termé
szetesen az egész naprendszerrel együtt. 
Az ellipszis alakú pálya egész hosszúságát 
104 ezer év alatt tesszük meg és ez egy 
arcturusi esztendő. A z arctumsi esztendőnek 
is vannak évszakai, a tavaszt, nyarat, őszt 
18 ezer— 18 ezer, a telet 50 ezer földi 
évre számítják. Hogy miért nem oszlik 
négy egyenlő évszakra az arcturusi esztendő, 
azt a mellékelt ábrából könnyen megálla
píthatjuk.

Egy híres, amerikai csillagász, Leroy 
Tobey tanár érdekes elméletet állított fel 
Földünk jövő sorsára vonatkozólag, az 
Arcturus körül való keringésben. Ezt az 
elméletet tudományos szempontból többek 
között Newcomb professzor, a Hopkins 
egyetem volt igazgatója is megerősítette.

A z elmélet szerint mi jelenleg az arcturusi 
esztendő tavaszának kezdetén vagyunk. 
Ez a tavasz kb. 18 ezer földi esztendőig 
tart. A  18 ezer éves tavasz alatt fokozatosan 
közeledünk az Arcturushoz, amelynek nagy* 
sága az égbolton egy emberélet alatt válto
zatlan, de egy évezred alatt meglehetősen 
megnagyobbodik. A 18 ezer esztendős 
tavasz végefelé már óriási csillagnak fog 
látszani, fénye elnyomja valamennyi csilla
gét, beleértve a Holdat is. Amikor elérkezünk

az arcturusi nyárhoz, már olyan erősen fog 
világítani, hogy szükségtelenné válik a 
mesterséges világítás. A  hőmérséklet is 
állandó emelkedésben lesz, de az átlagos 
emelkedés legfeljebb évszázadonként vehető 
észre.

Az arcturusi nyár beálltával a földi tél 
lesz a legkellemesebb évszak. A  sarkvidékek 
jege elolvad és megszűnik a hegyek hóta
karója is. Az arcturusi nyárról rettenetes 
dolgokat jövendöl Tobey tanár. Elmondja, 
mint válik a hőmérséklet egyre melegebbé, 
a földi évszakok megszűnnek, egyforma 
meleg lesz télen-nyáron. Az emberiség 
a sarkok felé húzódik és az egyenlítő táján 
megszűnik minden élet. Végül a sarkokon 
sem lehet megmaradni. A z emberek a 
Föld belsejébe bújnak az irtózatos hőség 
elől. Földalatti városok épülnek. A z óceá
nok felszíne forrni fog, közlekedés csak 
tengeralatti hajókkal lesz lehetséges. A  tudo
mány és a technika akkor már olyan magas 
fokon áll —  írja könyvében a tanár — , 
hogy az emberek megtalálják a lehetőséget 
az életbenmaradásra. Az állat- és növény
világ azonban elpusztul. A z arcturusi nyár 
közepén teljesen kihal az élet a Föld fel
színén. Csak a mély földalatti városokban 
lakó emberek maradnak életben.

A  nyár elmúltával a hőség lassan csökken. 
Természetesen szintén évszázadok alatt. 
Aztán beáll a szintén 18 ezer éves arcturusi 
ősz. Ennek éghajlata a tavaszhoz hasonló, 
az életviszonyok ugyanazok, az élet újra 
felkerül a föld felszínére.

Az ősz után jön a nyárnál is rettenetesebb 
tél, ami $0 ezer földi évig tart. Az Arcturus- 
tól való távolodás következtében lassan
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egyre hidegebb lesz. Ez a folyamat is 
évezredek alatt megy végbe. A  földi tél 
egyre keményebbé válik. A z örök hó határa 
a sarkokról lassan az egyenlítő felé húzódik, 
a hideg fokozatosan elsorvasztja a növényi 
és állati életet, az embereknek évezredekre 
előre kell gondoskodni élelemről. A  tudo
mány akkorra valószínűleg rendelkezik olyan 
tápanyagokkal, amelyek óriási kalóriamennyi
séget rejtenek magukban és kis helyen 
végnélküli időkig tárolhatók.

Tobey tanár szerint az 50 ezeréves 
arcturusi telet kevés növény és állat éli túl. 
A  tél alatt visszakerül az élet a föld alá, 

* ahol atomenergiával és kondenzált hővel 
fűtik a városokat. A z emberekre nézve 
már nem jelent nagy veszélyt az 50 ezer 
éves jégkorszak, mert akkori tudományos 
és technikai felkészültségük diadalmaskodni 
fog az éghajlat felett. A z 50 ezer éves tél 
közepe felé szintén megszűnnek a földi év
szakok. Egyforma hideg lesz állandóan. 
Ezt a hideget a tejút sok milliárd csillaga 
fogja enyhíteni valamelyest.

Tobey tanár elmélete szerint, amely 
tudományos körökben megerősítést nyert, 
mintegy százezer év múlva jut vissza az 
Arcturus körül a naprendszer és vele

a Föld abba a helyzetébe, amelyben jelenleg 
van. A z akkori embereknek ugyanúgy 
elölről kell kezdeniök a berendezkedést, 
mint őseinknek. De a tudományos és tech
nikai felkészültségük/segítségével ez néhány 
évszázad alatt sikerülhet nekik. Tobey 
professzor Arcturus-elméletét világosan meg
magyarázza ez a vázlat. A z Arcturus ezerszer 
nagyobb a Napnál és ennek megfelelően 
nagyobb a hőmennyiség, amit kisugároz. 
A  naprendszer 104 ezer év alatt halad 
körbe az ellipszis alakú pályán az Arcturus 
körül.

A  v á z l a t  j e l e i n e k  m a g y a r á z a t a :
a) A z arcturusi tél leghidegebb napja. 

Ezen a ponton volt a Föld Kr. e. 23.095 
év február 8-án.

b) A  naprendszerrel együtt haladó Föld 
az arcturusi tavasz szakába 1905 március 
31-én lépett be, jelenleg itt van.

c) A z arcturusi nyár kezdete. A  Föld 
I9*905 június 21-én ér ide.

d) A z  arcturusi nyár legforróbb napja. 
Itt lesz a Föld 28.905 augusztus 8-án.

e) Az arcturusi nyár vége 37.905 szep
tember 23-án.

f )  A z  arcturusi tél kezdete 55.905 decem
ber 22-én.

Természetesen az arcturusi évszakok 
között évezredekig tartó átmenet van.
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AZ A N Y A TE JTO L  A TEJPORIG

Tejen az emlősök, tehén, 
juh, kecske, bivaly, ló, valamint 
a nők tejmirigyeinek váladékát 
értjük. Gyakorlati jelentősége 
főképpen azonban csak a női 
tejnek és a tehéntejnek van, 
azért közleményünkben első
sorban e kettőre fogunk bőveb
ben kitérni, illetőleg rajtuk 
keresztül fogjuk megismertetni 
olvasóinkkal a tejről való hasz
nos és gyakorlati tudnivalókat.

Születésünk után azonnal 
igen közeli érintkezésbe kerü
lünk a tejjel. A  fiatal csecsemő 
egyedüli helyes táplálási módja 
az anyatejjel való táplálás. 
Szoptatás alkalmával az anya
tej a csecsemőknek nemcsak 
értékes tápanyagot, hanem a 
betegségek ellen védőanyagot 
is szolgáltat. A z  anyatej össze
tételénél fogva inkább felel 
meg a csecsemőnek, mint a 
tehéntej. A  női tej kevésbbé 
romlandó. A zt a csecsemő 
szopás útján szívja magába 
és úgyszólván teljesen steril, 
míg a tehéntej sok baktériumot 
tartalmaz, melyek a beteg 
állatból, az állat szennyezett 
tőgyéről, a fejőnek tisztátalan 
kezéről stb. jutnak a tejbe. 
A  tehéntejet éppen szennye

zett volta miatt kell felfor
ralni. Forralás alkalmával a 
vitaminok egy része elpusztul, 
míg a csecsemő a forralatlan 
női tejjel értékdúsabb táplá
lékot kap. Ezek a különb
ségek könnyen teszik érthe
tővé, miért biztosítja az anya
tejjel való táplálkozás jobban 
a csecsemő egészséges fejlő
dését s miért kevesebb a 
csecsemőhalandóság anyatej- 
táplálás mellett, mint mester
séges táplálékon.

Ami mármost az állati tejek 
használatát illeti, tudnunk kell, 
hogy a tejet már a kőkor
szakban fogyasztotta az embe
riség, s máig fennmaradt őskori 
leletek (pl. sajtformák) arról 
tanúskodnak, hogy az ősember 
nemcsak hogy fogyasztotta 
a tejet, hanem a maga kezdet
leges módján már tejtermé
keket is előállított. Mind a 
tejfogyasztás, mind a leg
kezdetlegesebb tejfeldolgozás 
akkor alakulhatott ki és akkor 
kezdhetett terjedni, amikor az 
ősember egyes állatokat a vele 
való együttéléshez szoktatott, 
háziállattá szelidített. Törté
netíróink szerint a honfoglaló 
magyarok tejet és kumiszt

Tejkonzerv

ittak, vajat és sajtot ettek, 
melyet főként juhtejből készí
tettek.

A  tej kémiai összetételét 
a tej élettani feladata hatá
rozza meg. A  tej a fejlődés 
első, az egész további életre 
döntő fontosságú szakaszában 
egyedüli tápláléka mind az 
emberi, mind az állati fiatal 
szervezetnek. Ennek megfele
lően minden, a szervezet fel
építésére és fenntartására fon
tos tápanyagot, alkotórészt 
könnyen emészthető állapot
ban kell tartalmaznia. Fehér
jét, zsírt, szénhidrátokat és 
sókat találunk benne .A tehéntej 
átlagos összetétele :

87.5%  víz 
4.8%  tejcukor 
3.5%  fehérjék

(kazein és albu
min)

3.5% zsír 
9.7%  hamu

A z anyatej a tehéntej össze
tételétől főleg a hamu, cukor

Tejcskannák sorakozója. A lum í
nium ból készültek. A 25 literes 
alum ínium  tejcskannák egyenként 
f» kg súlyúak, szemben az ugyan
ilyen U rtartalm ú 10 kg-os vas

kannával



és fehérje tartalmában külön
bözik. Kevesebb benne a 
fehérje és hamu, több a cukor, 
a zsír mennyisége kb. egyenlő, 
de a női tej zsírját a csecsemő 
könnyebben emészti. A z anya
tej átlagos összetétele :

87-9% víz 
6.9% tejcukor 
3 .5%  zsír 
1 .5 %  fehérje
0.2%  hamu

A  tej említett alkotórészei
nek mennyisége és aránya, 
a tejet adó állat fajtája, kora, 
emésztése, életmódja szerint 
is nagyon változik, valamint 
aszerint is, hogy mennyi idő 
telt el az elléstől a fejésig.

Mind az állati, mind a 
női tejnek legjellemzőbb alkotó
része a kazein. A  kazein a 
fehérjék csoportjába tartozik 
és a szervezet nedvei és vála
dékai közül kizárólag cs^k a 
tejben található. Természetét 
illetőleg a szervezet többi 
fehérjéitől teljesen különbözik. 
A  tej forralásánál a tej fölének, 
„pilléjének*4 képződését is a 
kazein indítja meg. Ha a tej 
„összemegy**, megsavanyodik, 
akkor is a kazein válik ki 
belőle.

Ha már a kazeinnél tartunk, 
nem szabad említés nélkül 
hagynunk azt, hogy a tejnek 
kazeinje fontos ipari nyers
anyag is. A z iparban mint 
ragasztóanyag (hideg enyv) és 
formaiinnal kezelve, mint sok 
irányban felhasználható mű
anyag (galalit) értékesíthető. 
A  gyógyszeriparban erőtáp
szerek készítésére használjá- 
fel.

A  tejben lévő zsír kisebb- 
nagyobb fehér vagy sárgás 
színű golyócskák alakjában for
dul elő s annak legértékesebb, 
legtáplálóbb alkotórészét ké
pezi. A  tej „lefölözésénél** 
ezeket az apró, egyenként 
fehérjeburokkal körülvett zsír- 
golyócskákat iparkodunk a tej 
egyéb alkotórészeitől külön
választani. Minél nagyobbak 
a golyócskák, annál könnyebb 
és tökéletesebb a tej fölözése, 
s ennek következtében annál 
több vaj állítható a tejből elő. 
Bizonyos takarmányféleségek,

általában a zöldtakarmány fes
tékanyaga a tej zsírba és a 
vajba is átmegy. Ilyenkor a 
tejzsír és vaj többé-kevésbbé 
élénksárga színű.

A  tejcukor-tói kapja a tej 
édeskés ízét, bár édesítőképes
sége a nádcukor és gyümölcs- 
cukor mögött nagyon elmarad. 
Kiváló tulajdonsága a tejcukor
nak, hogy nehezen bomlik, 
nehezen indul erjedésnek, 
ezért gyermektej, gyermektáp
szerek és bizonyos gyógy
szerek készítésénél szívesen 
alkalmazzák.

A  tej igen gazdag vitaminok-

Zsíroolyócskák 
u nyerstejben

bán is, különösen a zsírban 
oldódó A  és D vitaminok 
találhatók benne nagy meny- 
nyiségben.

A takarmány mennyisége 
és minősége kihatással van a 
tejelés mennyiségére, de a tej 
összetételét csak kevéssé módo
sítja. Azonban a tejnek zsír- 
tartalmát kókuszdiópogácsa, 
pálmamag etetése által növelni 
lehet kissé. Viszont nem hígul 
fel a tej sok víz itatása, vagy 
nedves, vízben dús takarmány 
etetése esetén. T e h á t : a tejet 
„ az állaton keresztül“  vizezni 
nem lehet. De változik a tej 
összetétele közvetlen a bor jazás 
utáni napokban kb. egy hétig, 
amikor olyan rendellenes össze
tételű a tej, hogy megkülön
böztetésül föcstej-nek nevezik. 
Föcstejet tilos forgalomba- 
hozni.

Tejporgyórtás. Jól lá tható  a két 
forró gőzzel m elegített plchhenger. 
Ezekre eresztik  rá  vékony sugár
ban a te jet. A beszárítás 100— 

110 (.°-on történik

A  tej legritkábban kerül 
abban az állapotban fogyasz
tásra, amint azt a tőgyből 
nyerik. Fejés, kezelés és szállí
tás során jelentékeny mennyi
ségű idegen anyag (piszok, 
baktérium) juthat bele. Köztu
domású, hogy a hastífusz ter
jesztésében a tej gyakran szo
morú szerepet játszik. Sza
gos anyagokat is könnyen 
fölvesz. A  bűzös, erjedt takar
mánnyal táplált tehén teje 
bűzös, kellemetlen szagú és 
ízű.

Mivel a tej kitűnő tenyésztő 
talaja a .baktériumoknak, a

Összetömörült zsírgolyócskák 
a felforralt és lehűtö tt tejben

beléjutott csírák —  ha a tejet 
nem hűtötték kellőképpen —  
igen nagy mértékben elszapo
rodnak és a tej megsava- 
nyosodását idézhetik elő. M i
nél tisztábban kezelték és 
minél tökéletesebben hűtötték 
a tejet, annál kisebb baktérium- 
tartalommal jut a fogyasztók
hoz.

A  tejet különféleképpen te
hetjük eltarthatóbbá. Lehűt-

(Folytatása a $9. oldalon)



A  kártékony rovarok és 
gombák hatalmas veszteséget 
okoznak a mezőgazdaságnak. 
A  cári Oroszországban voltak 
olyan évek, amelyekben a ter
mésnek több mint felét el
pusztították a rovarok és beteg
ségek. íg y  például a szmo- 
lenszki kormányzóságban egy 
nyáron a len 7 5 % -át pusztí
tották el a kártevők. * Különö
sen sokszor forog veszélyben 
a gyapot- és a gyümölcstermés.

A  forradalom előtt végtele
nül primitívek voltak Orosz
országban a növények kár
tevőivel folytatott harc eszkö
zei. A  belföldi ipar semilyen 
gépet vagy készüléket nem 
termelt a veszélyek leküzdé
sére. Egy-egy földbirtokos 
külföldről hozatott néhány kis
teljesítményű növényvédő be
rendezést. A  forradalom után 
Oroszországban hatalmas tu
dományos kutatómunka indult 
meg növényvédő eszközök és 
módszjfgíek»kifejlesztésére. Az

e célra szükséges gépek terme
lésének feladata speciális gyá
rakra hárult.

A  kártevőkkel folytatott 
harcnak három fő formája 
van, éspedig : biológiai, me
chanikai és kémiai. A  bioló
giai módszer a legősibb, de 
jelentősége ma is igen nagy. 
A  módszer lényege az, hogy a 
kártevőket háziállatokkal, ma
darakkal, rovarokkal p u sztí
tatjuk el. A  kártevőket pusz
títják a vakondok és sündisz
nók. ötszáz tyúk például 20 
hektárnyi (kb. 33 kát. hold) 
földet képes egy nap alatt 
megtisztítani a kártékony rova
roktól. A  seregélyek, fülemür 
lék, fecskék tulajdonképpen a 
növények kártevőiből élnek, a 
kakuk felfalja a hernyók min
den fajtáját. Ezért kívánatos 
végtelenül ezeknek a mada
raknak a jelenléte erdőkben és 
gyümölcsösök közeiében. Sok
féle bogár a kártevők tojásai
val és lárváival táplálkozik. A

mandarinfa kártevőinek pusz
títására régóta használják a 
hangyákat.

A  mechanikai mód hálók ki
feszítésében, ragadós felület
tel bíró kocsiknak —  mint
egy nagyméretű légyfogóknak 
—  a veszélyeztetett területen 
való elhelyezésében áll.

A  leghatásosabb módszer 
azonban a kémiai: mérgező 
anyagoknak a növényekre való 
juttatása poralakban, folyé
kony (permetezés) vagy lég
nemű alakban. Igen elterjedt 
a Szovjetunióban a repülő
gépről való permetezés. A  
repülőgép képes rövid idő 
alatt hatalmas területeket meg
permetezni (1. 1. ábra.). A  
légi-kémiai növényvédelem te
rén a Szovjetunió jelenleg az 
első helyen áll a világon. A  2. 
és 3. ábra a permetezés földi 
eszközeiből mutat egyet-egyet. 
A  második ábrán az O K -5,0  
típusú permetezőgép látható. 
A  gép súlya 230 kg, tehát egy



ló könnyen el tudja húzni.
Menet közben működésbe jön 
egy légsűrítő, amely 5 atmo- 
szférás sűrített levegőt állít elő.
Tartályába 170 liter folyadék 
fér. Egy óra alatt egy hektár
nyi területet lehet ezzel a gép- 

♦ pel megpermetezni. A  3. ábra 
az OMP— A  típusú permete
zőgépet mutatja. Ez a gép 
734 kg súlyú, tehát vagy 2 ló 
vagy 1 traktor húzza. Három- 
lóerős benzinmótor hajtja a 
légsűrítőt, amely 25 atmo
szférára sűríti a levegőt. Ez 
a gép tehát magas fák perme
tezésére is alkalmas. Egy útra 
400 liter permetező folyadé
kot vihet magával.

A  permetezés a legelterjed- porzószerek alkalmazása. A  viszi a hatcsövű elosztóba, 
tebb és leghatásosabb véde- 4. ábra porzógépet mutat A  Ha Összehasonlítjuk egy
kezés a növények kártevői tartályból folyamatosan ki- mással a permetezést és a 
ellen. Vízben szegény helye- pergő porzószert sűrített leve- porzást, mindkettőben talá- 
ken azonban célszerűbb a .gőáram ragadja magával és lünk előnyt és hátrányt. A

permetezőgép mérgező folya
dékja megtámadja az edény 
falát, csöveket stb. Ez a hát
rány nem jelentkezik a por- 
zásnál. Viszont a porzás alkal
mával a por gyakran rosszul 
tapad a növényhez, lefújja a 
szél. A  két módszer előnyei
nek egyesítése végett új gép
típust szerkesztettek a Szov
jetunióban. Ennél a gépnél 
vízsugár lép ki egy külön tar
tályból és megnedvesíti a nö
vényeket. A  vízsugár nyomá
ban szóródik a gépből a por. 
A  nedves levelekre a por jól 
tapad.

( Technika Malagyózsi% 
Moszkva)

(Az nnyatejtő! n tejporig című cikk folytatása)
hetjük például annyira, -hogy 60— 70°-on kis térfogatra sűrí- 
a benne lévő apró szervezetek tik be és 40% cukor hozzá- 
életképességüket elveszítsék, adásával fokozva tartósságát, 
Sokkal fontosabb azonban a bádogedényekbe légmentesen 
melegítéssel történő sterili- lezárják.
zálás, vagyis a pasztőrözés. A  tej konzerválásának másik 
Gyors pasztőrözésen értjük a m5dja a tej teljes beszárítása.
2^ 3. Pf rC1? 85 ™  val,0 mele- fey Állítják elő a tejport. 
gitést, lassú pasztőrözésén pe- A . tej beszáritását vagy dob- 
dig a félóráig tartó 6$ -os szárítón, vagy porlasztó szári- 
melegítést.  ̂ tóban végzik. Első esetben

A  tejkonzervek a tej állan- a tejet gőzzel melegített forró 
dósított, sűrített formái. Lég- hengerre vagy dobra eresztik, 
ismertebb a kondenzált tejs s a beszáradt tejport késsel 
mely úgy készül, hogy a kaparják le a szárítóról. A  
tejet csökkent nyomás mellett második esetben a tejet vékony

sugárban gyorsan forgó kerek 
tálra eresztik, ahonnan a centri
fugális erő a tál szélén lévő 
vékony nyílásokon át a tejet 
kiszórja. A  tál körül ezáltal 
finom tejköd képződik, melyet 
az alulról befujtatott 70°-os 
levegő hirtelen kiszárít, s a 
víztől csaknem mentes tejpor 
finom por alakjában hull 
le a kamra fenekére.

A tökéletes gyártmányú tej
por vízben könnyen, maradék 
nélkül oldódik. Oldata a friss 
tejtől nem sokban különbözik.

Dobos Dezső
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TÜZESVIZEK
„Aqua ardens** tü

zesvíz néven emlékezik 
meg a borszeszről a 
X I. század ismeretlen 
olasz alkimistája. A z első 
megbízható feljegyzés, 
amely arra utal, hogy 
az emberi elme e téren 
újat alkotott. A z általa 
leírt folyadék szeszfoka 
még igen alacsony le
hetett, —  a lepárlás 
jelensége egészen új, 
technikája fejletlen —  
s a X IV . század rette
netes háborújának s az 
azt követő pestisjárvány
nak kellett jönni ahhoz, 
hogy az addig nagyon 
ritka és éppen ezért 
drága szesz olcsóbbá 
és a szegényebb nép- 
réteg számára is elér
hetővé legyen. Ekkor 
fedezték fel, hogy a 
„fekete halál** legjobb 
gyógyszere a szesz és 
az nemcsak bor, hanem 
erjesztett gabona és gyü
mölcsfélék lepárlása ré
vén is nyerhető. Taddeus Florentinus nevű 
orvos „Consilia** című művében írja le 
először a lepárlás terén szerzett tapaszta
latait.

E  művével megindítja mai mezőgazda- 
sági iparunk egyik legjelentősebb ágát, a 
szeszipart. Hosszú út vezet az ősidőktől 
a „Consilia* * megjelenéséig. A z erjesztett 
italok már a legrégibb időben is ismeretesek 
voltak az akkor élő népek körében. A  szőlő 
préselt és kierjesztett levét, a bort és a 
méhsört már a történelemelőtti időben 
ismerte az Ősember. A z ősmagyarok ván
dorlásairól szóló feljegyzések gyakran em
legetik a kancatejből erjesztett kumiszt és 
kefirt, melyet a Közép-Ázsiában élő fél
nomád népek ma is szívesen fogyasztanak. 
A  különböző gyümölcsök erjesztett leve, 
mint gyümölcsbor, a pálmafélék megcsapolt 
nedvéből nyert pálmabor, az amerikai 
agave nedvének kierjesztése révén előállított 
pulque, a rizsből készült saké ismeretes 
és kedvelt ital volt már évezredek előtt. 
A  felsorolt italok közös tulajdonsága, hogy 
szesztartalmuk nem haladta meg a 17 szá
zalékot. Nem is haladhatta meg, mert 
azok minden különösebb emberi beavat
kozás nélkül a növények külsején és a

FORRÁSA

levegőben lévő mikro
organizmusok spontán 
erjesztésének eredmé
nyeképpen keletkeztek. 
Az az eljárás, mely 
során a kierjedt nyers
anyagnak, a cefrének 
szesztartalma töményül, 
már fizikai felkészült
séget, fejlett anyagisme
retet és biológiai tudást 
igényel. Ezen alapok
kal a X I. század dere
kán kezdett megismer
kedni az emberiség, s 
ezért alapos kétkedéssel 
kell fogadnunk Diels 
német akadémikus meg
állapítását, aki szerint 
a Kr. utáni I. évszázad
ban Hyppolitos atya 
foglalkozott lepárlási el
járásokkal. Az antik vi
lág nem ismerte a szeszt. 
Aristoteles leírja ugyan 
egy helyen, hogy amikor 
az áldozati oltár tüzébe 
bort öntenek, a kékes 
lángok erőteljesen fel
lobbannak, de hogy mi 

idézi elő e jelenséget, arról nem tesz emlí
tést. Plinius is megemlíti, hogy az erős 
falemumi bor meggyujtható, de hogy ennek 
oka a magasabb szesztartalom, arról még 
nem tudhatott. Antik egyiptomi írásművek 
egykori magyarázói szerint a szövegben 
található „aqua vitae“ , „élet vize** elnevezés 
szeszt jelent, s ezek szerint már az egyip
tomiak is ismerhették e csodás italt. Újabb 
kutatások megdöntötték ezt a feltevést, az 
„aqua vitae** isteni eredetű elixir volt és 
nem alkohol.

Nem egy tudós próbálta a tudás lám
pásának fényével bevilágítani elmúlt idők 
sötét éjszakáit, kutatva, hogy az emberi 
elme mikor, milyen körülmények között 
jutott egy lépéssel közelebb a megismerés
hez. A V III. században élt Avicénus arab 
tudós ismerte a desztillálás jelenségét. 
Berendezésében tengervizet, füvekkel sza- 
gosított rózsavizet párolt, de bor párlására 
nem gondolt. „Alkohol**, a szesz nemzet
közi neve arab eredetű szó, sokan ezért is 
tulajdonították felfedezését az araboknak. 
Egyetlen gyenge támpontja a feltevésnek, 
hogy Abul Khasim 1100 körül írt munká
jában megemlíti, szerinte rózsavízhez ha
sonlóan bort is lehetne párolni, de hogy
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ezt az elgondolását végre is hajtotta volna, 
arról nem emlékezik meg sehol. A  bor 
erényeit számtalan korabeli költő dicsőíti, 
a szeszről senki sem szól. Döntő bizonyítéka 
a szesz ismeretlen voltának e korban, hogy 
Khasim felsorolja munkájában az általa 
ismert folyadékok fajsúlyát s megemlíti, 
hogy az olívaolaj a legalacsonyabb fajsúlyú 
folyadék. A  szesz tehát, melynek fajsúlya 
kisebb, mint az olívaolajé, még nem volt 
ismeretes.

„Alkohol* * finom eloszlású anyagot, port 
vagy sót jelent az alkimisták nyelvén. 
(A  vaspor elnevezése latinul ma is „Ferrum  
alcohoüsatum**.) A  szesznek alkohol el
nevezése csak a X V II .  század után terjedt 
el, utalva a bor finom, nemes alkotó ré
szére : a szeszre.

„Consilia** című munka megjelenése 
után óriási lépésekkel haladt előre a szesz- 
gyártás. A  bolognai Taddeus Alderotti 
az eddigi mázas vagy üvegedény helyett 
már rézből készíti főzőüstjét s kitűnő 
receptjei alapozzák meg a nagyhírű velencei 
pálinkapiacot. Savonarola a X V . század 
elején megírja „ A  szeszelőállítás művészete* ‘ 
című nagy művét, amelyben már ismerteti 
a deflegmáció —  visszaütés eljárásait is. 
Háromszor párolja a nyersanyagot s így 
már magasfokú finomítványokat állít elő.

A  magyar szeszipar legrégibb emléke 
1439-bŐl való, egy pozsonyi írás említi 
a szeszt. 1638-ban számos város kap szesz- 
fŐzési jogot és 1775-ben jelentős mennyiségű 
szeszt exportálunk Ausztriába. 1820-ban 
megépítik Magyarországon az első gőz
üzemű szeszgyárat. A z ország keleti és 
déli részén főleg gyümölcsből, északi részén 
burgonyából és gabonából főzik a szeszt. 
1836-ban Ghillányi Sándor Szerednyén 
szeszfőző iskolát alapít, 1850-ben bevezetik 
hazánkban a szeszadót és az első adó
jegyzék kimutatása szerint 5671 szesz
főzde működött az országban.

A z a hatalmas fejlődés, melyet a szesz
ipar alig két évszázad alatt elért, nemzet
gazdaságilag nagyjelentőségű. Ez az az 
ipar, mely hasznosítani tudja mindazt a 
hulladék mezőgazdasági nyersanyagot, mely
nek nagy része máskülönben veszendőbe 
menne. Jelentőségének másik oka az állat
tartásban játszott fontos szerepet. Évi 50 
ezer hízó marha volt nevelhető azon a 
2.1 millió hl burgonyamoslékon, 700 
ezer hl kukorica moslékon, 800 ezer hl 
répamoslékon, 210 ezer q cukorrépa- 
szeleten, mely anyagok a magyar mező- 
gazdasági szeszgyárak békebeli terme
lése során visszamaradtak. Ezen kifőzött 
hulladékok feletetése 2500 vagon búzakorpa 
évi megtakarítását eredményezték.

Szeszfőző ü«tök Plstorius-tónyérral

A  szeszgyártás nyersanyagait 5 csoportba 
oszthatjuk.

1. Keményítőtartalmúak (burgonya, kuko
rica, árpa, rozs, búza).

2. Inulintartalmúak (csicsóka, cikória).
3. Cellulóz tartalmúak (fa).
4. Cukortartalmúak (cukorrépa, gyü

mölcsök, mézcirok).
5. Alkoholtartalmúak (bor, seprő, tör

köly).
A z első három csoportba tartozókból 

magasfokú szeszt gyártanak. A  közvetlen 
fogyasztásra szolgáló pálinkaféléket az 
utóbbi két csoport szolgáltatja. „Tüzesvíz
nek** —  pálinkának minőségi gyártása nem 
a szeszfőzdében kezdődik. Számtalan té
nyező, a felhasznált nyersanyag, ennek 
cefrézése, kezelése már a kifőzés előtt 
meghatározza a főzet minőségét. Elvileg 
mindazon gyümölcs és bogyóféléből lehet 
pálinkát főzni, melyben elerjeszthető cukor 
található. A  cukor- és zamatanyag-tartalom- 
tól függ, hogy milyen mennyiségű és minő
ségű lesz a párlat. A z a helytelen felfogás 
régen megdőlt, hogy pálinkafőzés céljára 
minden gyümölcs jó. Rohadt, penészes, 
dohos gyümölcsből minőségi árut főzni 
nem lehet. Legelterjedtebb a szilvából, 
cseresznyéből, barackból és almából főtt 
pálinka. A  bogyófélék közül a boróka
fenyő (Juniperus Communis) bogyója a 
legkedveltebb. A z  összehasonlítás kedvéért 
az alábbiakban felsorolunk néhány pálinka- 
főzés céljára alkalmas nyersanyagot és az



abból 100 kilogrammonként várható $0%  
alkoholtartalmú pálinka-nyeredéket.
szőlőtörköly .............. liter
alma............................... .......-  5~  7 }>
cseresznye ................... ...........  7— 12 j)
szilva ........................... »
Őszibarack ................... y>
földieper....................... ...........  5— 6 >>
áfonya........................... ...........  4— 5 »
pöszméte ................... ...........  7 — 8
seprő ..................... ...........  4— 7
körte ...........................
m eggy........................... ........... 5—  8 »
boróka bogyó..............
sárgabarack .............. ))
szamóca ...................... ............  7— 8
vörösribizli..................
sárgadinnye ............. ...........  6— 7 55

A  pálinkagyártás három fejezete : a
cefrekészítés, lepárlás és az érlelés.

C E F R E K É S Z IT É S

A z előzőkben már említettük, hogy 
pálinkafőzés céljára használható ugyan 
másodrendű hulladékgyümölcs, de rohadt, 
romlott nem alkalmas. Ez utóbbiak meg
akadályozzák az erjedés normális lefolyását, 
könnyen okozhatnak ecetesedést. A  ccfrézés 
feladata feltárni a gyümölcssejteket s 
lehetővé tenni a gyümölcs nedvnek a 
gyümölcsből való kilépését. Azért kell 
minden gyümölcsöt péppé zúzni a cefrézés 
során, mert a sértetlenül maradt gyümölcs 
nem termel alkoholt s belsejében bomlási 
folyamatok indulnak meg, ez pedig lerontja 
a minőséget. A z alkoholos erjedést élesztő 
sejtek, saccharomycesek tömege idézi elő, 
minden ipari erjesztés főfeladata ezen 
sejtek munkáját elősegíteni tápanyag-fel
tárással és az ellenséges penészgombák, 
baktériumok és vajsavas erjesztők kikü
szöbölésével.

A z  almástermésü és bogyós gyümöl
csök zúzása zúzógéppel nem okoz nehéz
séget, de a csonthéjas gyümölcsök (szilva, 
barack, cseresznye, meggy) aprítása már 
nagyobb körültekintést igényel. Ezen gyü
mölcsök magbele nagy mennyiséget tar
talmaz a keserű mandula zamatát adó 
amygdalin nevű glikozidából. Ezeket a 
csonthéjas gyümölcsöket nem zúzóhen
gerek közt engedjük keresztül, hanem külön 
e célra készített gyümölcs áttörő gépen. 
A  gép dobjában az adagoló tölcséren keresz
tül bejuttatott gyümölcsöt egy villany
erővel forgatott merev huzalvüla-sor neki
szorítja a dob lyuggatott lemezből készült 
köpenyének. A  gyümölcs puha húsa át
törik a perforált lemezen, a kemény mag 
s az esetleges szilárd szennyeződések, kövek 
a gép végén kihullanak. Óránként 30 q 
teljesítményig dolgoznak e gépek. Ilyen

módon a teljes mag-mennyiséget eltávo
lítjuk a gyümölcs cefréből. Minőségi 
pálinka előállításánál azonban kismérték
ben szükség van a mag jellegzetes ízére, 
ezért szokás az eltávolított mag 12— 15% -át  
megtörve, erjesztés előtt hozzáadni a cefré
hez. A z ilymódon előkészített gyümöl
csöt 80— 100 mázsás betonmedencékbe 
vagy erjesztŐ-kádakba hordják. 24— 48 
óra múlva minden beavatkozás nélkül 
külsőleg is jól észrevehető változásokon 
megy keresztül a cefre. Belsejében gázok 
fejlődnek, bugyborékolni kezd, hőmérsék
lete emelkedik. E  jelenségek egy ideig 
fokozódnak, majd lassan csökkennek, s 
végül egészen megszűnnek. A  fentiekkel 
egyidejűleg természetesen megváltozik az 
anyag .összetétele is, az eredetileg édes
ízű gyümölcs gyenge, csípős, alkoholos 
ízt vesz fel. Miután e jelenségek során a 
cefre erősen felemelkedik tartályában, ezért 
nem szabad színig tölteni a cefrézŐ káda
kat. A z erjedés nem valami egyszerű 
vegyi egyenlettel kifejezhető cserebomlás, 
hanem az egyidejű kémiai és fiziológiai 
változások egész sorozata. A z erjedés 
irányát az élesztő faja, mennyisége a ren
delkezésre álló tápanyag összetétele (cukor, 
fehérje, sók, savak) a hőmérséklet, idő
tartalom és idegen anyagok jelenléte szabja 
meg. Ezen tényezők mindegyike irányít
ható, s az erjedést a szakember tetszése 
szerint vezetheti. A z élesztő sejtek tehát 
cukorból alkoholt termelnek.

C 6H I20 6= 2 ( C 2HoO) -f- 2 (C0 2) 
cukor aethylalkohol 4- szénsav

Egyetlen erjedés sincs a gyakorlatban, 
mely pontosan ezen kémiai egyenlet sze
rint folyna le. Már Pasteur megfigyelte, 
hogy 100 súlyrész szőlőcukor erjesztése
kor 48.4 sr. alkohol, 46.6 sr. szénsavon 
kívül 3.3 sr. glicerin, 0.6 borostyánkősav, 
1.2 zsír, cellulózé és sok egyéb anyag kelet
kezik. A  szeszfinomításnál az elkülöní
tett kozmás olajokban propil-alkohol, iso- 
butil-alkohol, amilalkohol, szabad zsírsav 
is kimutatható.

A  természetes erjedésnél meg kell óvni 
a gyümölcsöt a szabad levegőtől, de módot 
kell adni a szénsav-gázok eltávozására. 
Kotyogók alkalmazása célszerű. Az erje
dés 12— 14 nap alatt véget ér. Jól zárható 
hordóban, medencében hónapokig is el
tartható a cefre, de előnyös az erjedés 
befejezése után a párlást azonnal meg
kezdeni.

L E P Á R L Á S

A zt a műveletet, melynek során folyadé
kot hő segítségével gőzzé változtatunk s 
ezen gőzöket hűtés által újra cseppfolyós 
halmazállapotba hozzuk, desztillálásnak —



lepárlásnak nevezzük. Több különböző 
forráspontú folyadékot a lepárlás .művele
tének segítségével lehet alkotóira bontani. 
A  cefre szárazanyagától eltekintve lénye
gileg nem más, mint szesznek és víznek 
elegye. Miután a víz forráspontja normál 
légnyomás mellett ioo C °, az aethylalko- 
holé pedig 78.4 C°, lepárlással az alkohol- 
tartalom különválasztható. Meg kell azon
ban jegyezni, hogy a folyadékok nemcsak 
forráspontjukon, hanem már normál hőmér
sékleten is párolognak, s a párolgás határa 
élesen el nem választható. Ezért tökéle
tesen szétválasztani a szeszt a víztől csak 
két-háromszori lepárlás után lehet. Alko
holtartalmú folyadékok lepárlása nem 
homogén, egynemű szesztömeget eredmé
nyez. Más összetétele van az elő-, közép- 
és utópárlatnak. A z előpárlatban megtalál
hatjuk az aethylalkoholon és vizen kívül 
az alacsony forráspontú aldehydet és az 
ecetaethert. A  középpárlat, mely a gerin
cét alkotja a pálinkának, alkoholban és 
zamatanyagokban gazdag. Az utópárlat
ban az alkohol utolsó maradványaival 
együtt a magasabb forráspontú erjedési 
termékek : amyl-, propil-, butilalkohol, zsír
savak, oenanthaerer és kozmás olajok^talál- 
hatók. A  lepárló berendezés zárt, fűthető 
főzőtérből és cseppfolyósító hűtőberende
zésből (kondenzátorból) áll. A  főzőteret 
a hűtővel zárt csőrendszer köti össze, 
mely megakadályozza a szeszpárák elilla- 
nását. A  cefrét a lepárlóüstbe töltik és 
állandó keverés közben hevítik. Az elszálló 
párák a hűtőben lecsapódnak, a szeszmérő
órán keresztül jutnak el a gyűjtő-edénybe. 
Ily módon 12— 20% szesztartalmú alszeszt 
nyerünk, melynek újbóli felfőzése 4 °— 60% - 
os pálinkát eredményez.

Ha mindjárt az első párlás alkalmával 
magasabb szesztartalmú folyadékot kívá
nunk előállítani, akkor deflegmátorral -— 
visszahütővel kell a főzőüstöt felszerelni. 
A  különböző rendszerű visszahűtŐk közül 
a legelterjedtebb az úgynevezett Pistorius 
tányér. Működése abból áll, hogy a belse
jében haladó szesz- és vízpárákat kívülről 
hidegvíz hűti s ennek következtében a 
magasabb forráspontú víz egy része csepp- 
folyósodik s visszahull az üstbe. A  legegy
szerűbb hordozható lepárlótól a beépített és 
közvetlen aláfűtésü kisüstön, a nagyteljesít
ményű villanykeverős gőzüstön keresztül a 
légritkított térben dolgozó vacuumfőzőkig, 
számtalan változata található pálinkagyártó 
gépeinknek. Egy tulajdonságban valameny- 
nyien megegyeznek: Ízletes, jóminőségű
árut csak jó anyagból tudnak gyártani.

É R L E L É S
A  friss pálinka rendszerint erős, maró- 

ízű, karcos. Sima ízét, kellemes jellegét

U lludvr hűtők ázeftzmtrö órával. Jobhsarokbun
szeszmórÖ tartály

a levegővel való érintkezés során kifejlő
dött zamatanyagok biztosítják. A  tölgyfa
hordóban való tárolás kettős előnyt. jelent 
az érlelés szempontjából. A  hordó dongáiból 
kiold a szesz kellemes íztadó anyagokat, 
másrészt a fa sejtjei áteresztik a szükséges 
levegőmennyiséget. Csak a sárga színnel 
forgalomb ahozható pálinkafélék (szílvó- 
rium, konyak) tárolhatók impregnálás nél
küli fahordóban. A  színtelen italok tároló
edényét parafinnal vagy vízüveggel kell 
a szesz részére hozzáférhetetlenné tenni.

A  természetes érlelés során az alkoholos 
vegyületek egy részét a levegő oxigénje 
aetherekké oxidálja s az elpárolgáson kívül 
ez is alkoholveszteséget jelent. A  mester
séges, gyors érlelési eljárások után azért 
kutattak a szakemberek, hogy egyrészt 
a 3— 4%-os érési szeszveszteség megtaka
rítható legyen, másrészt az évekig fekvő 
pálinkába helyezett tőke* jelentős kamat- 
veszteséget szenved. Különböző gépi beren
dezések, nyomás alatt melegítéssel, sűrí
tett oxigéngáz bekavarásával 10— 20 óra 
alatt teljesen készre érlelik a pálinkát.

Amikor víg társaságban, halk zeneszó 
mellett koccint poharával a kedves olvasó, 
gondoljon egy pillanatra azokra az évszá
zados küzdelmekre, melynek eredménye, 
hogy az ajkához emelt üvegkehelyben ott 
csillog a hírős kecskeméti barackpálinka, 
mely a tüzesvizek forrásából fakadt.

Lengyel Miklós
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A SZOBA DÍSZE

A zt hiszem kevesen vannak Egyik sem lehet meg a másik■ oxigén válik szabaddá. Ha 
olyanok, akik még nem álltak nélkül. A  növények látják el az nem éri őket fény éppenúgy 
meg az állat- és virágkeres- állatokat oxigénnel és mint- széndioxidot lélekzenek ki, mint 
kedések előtt, hogy megnéze- egy viszonzásul az állatok pedig az ember, vagy akár az állat. 
gessék az ott látható meden- a növényeket táplálják az álta- A  növényeknek ezt az oxi-
cékben vidáman úszkáló hala- luk elhasznált szerves és szer- gén termelését igen könnyen 
kát. Bizonyára sok néző- vetlen anyagokkal. Ha a be is tudjuk bizonyítani kísér- 
ben • felmerült a vágy, hogy medencében megvan a növények letileg a következőképpen : Egy 
maga is berendezzen otthona- és az állatok kellő aránya, a befőttesüvegbe tegyünk fris- 
ban egy akváriumot. víz állandóan tiszta marad, sen szedett faleveleket, majd

A  legtöbb hozzánemértöt meg- Mihelyt ez az egyensúly meg- színükig töltsük meg vízzel, 
lepi az a felelet, amit kap, bomlik, rendellenességek mutat- A z  edényt szájával lefelé té
rni kor megkérdezi, hogy mióta koznak. Pl. hiányos növény- gyük be egy tál vízbe úgy, 
van a víz a medencében. Ugyanis működés oxigénhiányt okoz, hogy a víz ne ömöljön ki. Ha 
gyakori az a válasz, hogy amit a halak tpipálásáróU most az üveget napfény hatá

sának tesszük ki, hamarosan 
buborékok fogytak felszállni. 
Hogyha a buborékok két-három 
ujjnyi vizet kiszorítottak az 
üvegből, fordítsuk fel úgy, hogy 
a gáz az üveg szájánál gyűljön 
össze. Ha most egy izzó fa 
darabot dugunk az üvegbe, 
akkor az fel fog .lobbanni, ami 
az oxigén kétségtelen jele.

Ezckután vegyük sorra az 
akvárium különböző fajait. Ré
gen az akvárium egy gömbölyű 
üvegedény volt, amiben egy-két 
aranyhal ( Carassius auratus) 
tengette életét, legtöbbször min
den novéyiyzet yiélkül. Elesége 
kenyérynorzsa volt, ami szá
mára egyáltalában nem volt 
előnyösnek mondható. Ehhez 
hozzájárult a víz mindennapos 
kicserélése is. így aztán nem 
csoda, hogy a szerencsétlen 
halacska hamarosan elpusztult

a víz már két-, sőt hároméves. vehetünk észre. 
Ebben nincs semmi csodálni- 
való, ha tisztában vagyunk 
a biológiai egyensúly lénye
gével.

A  medencében az élők két 
nagy csoportja —  állatok és 
növények —  képviseli

A növényben napfény hatáséira 
oxlfjén Is keletkezik

Tévedés azonbayi az, hogy 
a yiövények csak oxigént lélegze- 
nek ki. E z csak fény hatására 
következik be asszimiláció köz
ben. A z  asszimiláció lényege 
röviden abban áll, hogy a 
növény a felvett egyszerű anya
gokat a napfény energiájának 
segítségével összetett szerves ve- 
gyületekké alakítja, miközben



Ma már nem ilyen meden
céket használnak az akvaris
ták. A  medence téglalapalakú, 
ami legjobban megfelel a termé
szetes viszonyoknak. A  megfi
gyelés is sokkal tökéletesebben 
végezhető, mert nem torzít, mint 
a gömbölyű medence. A  medence 
magassága a halfajok szerint 
változik. Vannak halak, ame
lyek a sekély vizet kedvelik. 
Ezeket magától értetödőleg ala
csony medencékben tartják. A  
fenéklakó halakat> amelyek a 
nagyobb nyomású vízben élnek, 
magasabb medencékben helyez
zük el.

A  medencék nagysága is 
függ részben a hal fajától. 
Pl. a vitorláshalakat (Ptero- 
phyllum) —  az akváriumok 
királyát —  csak nagy meden
cében lehet tartani. Ezzel szem
ben a labirinthalakat egészen 
kis medencékben is tarthatjuky 
ugyanis ezek szabadtéri levegőt 
lélekzenek be.

A z  akváriumokat két cso
portba szokták osztani: társas
akváriumok és tenyész-akváriu- 
mok csoportjába. A  társas-

Az izzó fapáica lóngrulobhan

akváriumokban többféle halat 
tartanak együtt. Természete
sen itt sem lehet akármilyen 
fajtákat egy medencébe zárni. 
Senkinek sem ajánlom, hogy 

fiatal csukát (Esox lucius) 
tegyen be a társas-akváriumába. 
Egy-két nap múlva már csak 
a csuka díszítené az akváriu
moty lévén a csuka ragadozó hal. 
Tekintettel kell lenni arra is, 
hogy csak olyan halak kerül

jenek össze3 melyek nagyjából 
egyenlő hőfokon élnek.

A z  ilyen medencékben leg
feljebb csak az elevent szülő 
halak szaporodnak. Ha a fia 
tal ivadékot nem rakjuk át egy 
másik medencébey akkor nagy
részét a többi hal —  legtöbb 
esetben még az anya is —  
felfalja.

A z ilyenek elkerülését teszi 
lehetővé a tény ész-akvárium. 
Ebben csak egy pár halat tar
tattak. A  medence nagysága 
a tenyészhal nagyságától és 
fajától függ. Berendezése 
és növényzete is különböző. 
Nagy általánosságban sűrű nö
vényzetet ültetünk, mert ebben a 
lehulló ikrák eltűnnek a falánk 
szülők szemei elől. A z  ikrák 
lerakása után az állatokat el 
kell távolítaniy majd a víz 
magasságát io— 1 5  cm-re le
csökkenteni. A  víz hőmérsékle
tére is állandóan ügyelni kell, 
hogy az mindig a kellő hőfo
kon legyen.

A  halak mellett nevelhetünk 
más állatokat isy így pl. csigákat. 
Érdekes látványt nyújtanak a

Élet az akvárium ban



vizipókok is. Ezeket azonban 
más medencében —  elem-üveg 
is megfelel —  kell tartanunk. 
Ugyanígy kell eljárni különböző 
vizibogarak lárváival is.

A z  akváriumok másik érdé- 
fos csoportja a tengeri akvárium. 
Ezek nehezebb kezelhetőségük 
és nem utolsósorban költsége
sebb voltuk miatt nincsenek el
terjedve. Nem is a tengervíz 
beszerzése okozza a gondot, mert 
ezt mesterségessel is kellően pó
tolható, hanem az állatoké.

Egy mindenki álltai otthon 
is elkészíthető akváriumról 
és annak berendezéséről (hál, 
növényzet, ültetés, eleség, stb.) 
legközelebb beszélünk.

Abaffy Jenő.

t .  Fátyolfarkú hal 
t .  P terophyllum  sealare , a  leg

szebb akvárium i hal, a székes
fővárosi Á lla tkert akvárium á
ból

3. X tphophorus H ellerl. E redeti 
felvétel a székesfőváros! Á llat
k e rt akvárium ából


