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elhamvadt benne, nemcsak hogy nem melegített többé, hanem még a

gojbábán maradt meleget ia egy-kettőre kiszippantotta.Pedig éppen

a hajón való telelésre számítva, a buzáshajók csarnokának falát

dupla deszkasorbői építették, s a két deszkasor közét valamilyen

szigetelő anyaggal, pl. száraz mohával töltötték ki.

A hajon való telelés azonban nem volt mindig ilyen egy-

hangú remeteélet. Különösen akkor nem, ha egyik-másik forgalmasabb

helyen több hajó is fagyott ki egyszerre. Bedé Pista bácsi mesélte,

hogy 1912-ben Tokajban többen is rakodtak követ és kifagytak, ő a

"Deák Ferenc"-nek volt a kormányosa, s két emberével együtt a ha-

jón maradt.A tokaji,bodrogparti "superplaccon" /hajőácsok munkahe-

lye/ éppen fahajókat javítottak, s esténként, a munka befejezés* u-

tán 12 super ment hozzá aludni, mert az ő hajója s gojbája volt a

legnagyobb. Odagyült esténként a többi kifagyott hajó népe is. Ott

aztán nem búsultak. Volt bor neg danolás, dáridő szinte estéről-es-

tére. Futotta a keresetből meg a jóféle tokaji borból is. A nap

is jól kezdődött: egy fél ökölnyi pirított szalonna hófehér cipó-

val, utána meg minden áldott reggel egy liter "fojtott bor, akit

3o filléré vesztegettek.M Fojtott bornak azért nevezték, "mert ü -

végbe árulták."

/Folytatása következik/

Betkowski Jenő

A KOBALT
Nehéz küzdelmeket vivott az emberi agyvelő, amig meghódí-

totta a legkisebb anyag-világ titkát: az atom szerkezetének ismere-

tét. Ennek birtokában pedig szédítő távlatok nyíltak meg az ember e-

lŐtt. A nagy lehetőségek nagy kísértéseket hordoznak magukban. Aki-

nek szive közepében nem az Ember áll, könnyen megszédül és célt té-

veszt. Az anyagi világ - minden felszabadított erejével - az embe-

ri élet megszépítésében nyer értelmet. Az atommagban rejlő erő o-

lytxn, mint a palaokba zárt szélien, melyet az ügyetlen és kíváncsi

mesebeli hős kiszabadít és többé nem tud visszazárni.ügyesebb leaz-

e a ma embere, mint mesebeli elődje? - ez itt a kérdés. Szabadjára
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engedi s általa vész el; vagy hámba fogja s a földi mennyországba
vágtat ezen a modern Illés-szekéren?

K kérdésre kétféle válasz van kibontakozóban: azoké,akik
nem tanultak mesebeli elődjüktől, s azoké, akiknek szive közepén az
Ember áll.

A tények beszélnek.
Hiroshimában 247.000 ember esett áldozatul az első atom-

bombának. Ismeretes a 23 japán halász megrázó kálváriája is,melyet
ez év március elsején felrobbantott H/hidrogén/-bomba rádióaktiv
hamuja idézett elő.

Modern tudományunk mennyire megváltoztatta véleményünket

a hidrogénről! Eddig vizben s a vegyi folyamatokban az oxigén sze~

lidkezü leánytestvérének ismertük, mely inkább maga is elég csen =

desen, minthogy égessen. S lám, micsoda erő rejlik ebben a szelid

elemben! A hasadó atommagból machinált bombával párosítva - a je-

lenlegi kísérleti típusnál - 2,5oo-szorosára növeli annak erejét.

Ez az erő pedig 5o millió tonna trinitrotoluén robbanó-anyag hatá-

sával egyenlő - írja Eric H.S.Burhop, angol atomfizikus a"Défense

de la paix" /A béke védelme/ c <, f rancianyelvü folyóirat ez év má-

jusi számábano

Ám a mesebeli ügyetlen hős megkergült utódja ezzel is

elégedetlen, E bomba rádióaktiv hatása nem tartós, a bombázott te-

rület, viszonylag rövid időn belül lakhatóvá válik. Ezért kifun -

dálta, hogy a rádióaktivitás megsokszorozódik és több évre is ál-

landósul, ha vastag fém-kobalt burkolattal veszi körül. " Ahova a

rádióaktiv kobalt hull, az élet lehetetlenné válik, bármilyen for-

mában ... „.. Egy ilyen szabású és tipusu bomba, kobalttal burkol-

va, a robbanás középpontjától számított 35o km-es körzetben,a tel-

jes pusztulás feltételeit idézi elő." /u.o./ Az életben maradt ál-

dozatok - írja tovább Burhop - súlyos bőrrákot kapnak; akik pedig

belélegzettek a rádióaktiv hamut, áltaia fájdalmas rákdaganatokat

kapnak a különbó'ző belaő szerveken. - Három-négy hidrogén- kobalt

bomba elpusztítaná a:: angol szigeteket. "Elegendő lenne néhányezer

hidrogén-kobalt oomoa ahhoz, hogy a rádióaktiv fertőzésnek olyan

fokát idézze elő, mely által az egész emberi nem és az élet bármi-

lyen formája elpusztul." /u.o./

Ez hát az egyik felelet. Arra kényszeritették ezt a

tisztafényü kobaltot, hogy segítsen a lealjasitott hidrogénnek biz-

tosan megölni az embert, az életet.



Mig egyik felől a Kobaltot az ember ellenségévé tették,

• máaik felől a holland P.J.L. Scholten radiológus azon fáradozott,

hogy az ember barátjává, gyógyitó orvosává váljék ez az elem. E

nagyszerű ember kisérieteinek eredményéről számol be a "Le drapeau

rouge" /Vörös Lobogó/ c. belga napilap ez év május 16-i száma.

Ismeretes, hogy a modern orvostudomány és gyógyászat e-

gyik központi problémája a rák exleni küzdelem. A rákos daganatok

gyógyítása rádiummal történik s annak rádióaktiv hatásán alapszik.

Ez a gyógykezelés költséges. /Egy gramm rádium 975.ooo belga frank=
1 kb.22.72o Ft„/ Ennélfogva csak az részesülhetett rádium-kezelésben,

akinek erre pénze volt. Scholten kisérletei igazolták, hogy a rádió-

aktiv kobalttal éppen olyen eredményesen gyógyitható a rákos daga-

nat, mint rádiummal. Felfedezésének széles körben való alkalmazását

lehetővé teszi egyrészt a kobalt olcsóbb volta, másrészt pedig az,

hogy - az általa szerkesztett "távgyógyitó11 berendezést tizszer ke-

vesebb Összegből lehet előállitani, mint az USA hasonló gyártmánya-

it.

Scholten a következőkDen foglalta össze "távgyógyitó" be-

rendezésének előnyeit:

"1. - a berendezés lehetővé teszi nagyobb mennyiségű rá-

dióaktiv energia besugárzását a belső daganatokra,

2c. - a beteg bőrét kevésbbé roncsolja,

3* - általában, a beteg kevesebbet szenved a szétszóródó

sugaraktól„"

Scholten nem látta, vagy nem akart szólni felfedezésének

még ezeknél is nagyobb jelentőségéről?

Kisérieteinek eredménye az emberiség sorskérdésévé ma-

gasztosul., Körülbelül egyidőben végezte kisérleteit s érte el ered-

ményeit a hidrogén-kobalt bomba gyártásával s annak a Bikini- szi-

geteken történt kipróbálásával, lümezek az ember ellen, - ő az em-

berért; a kobalttal! Kicsoda két ellentétes sarkulása az emberi

agyban-szivben fogant gondolatnak!

Kell-e többet beszélni erről? - Azoknak, akik az Embert

szivükben hordják: az igazi bölcseknek, - ennyi elég!

A tények beszélnek.

Dr. ?erencz Lajos


