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Már régen sem mentek a szom-
szédba egy kis hülyeségért. (Na
jó, finomítsunk: szakszerűtlensé-
gért.) A Vasárnapi Újság 1862-
ben írta: „(Öngyilkosság szere-
lemből.) A kerepesi-uton egy
házmester 19 éves leánya szeren-
csétlen szerelme következtében
e napokban villanynyal megmér-
gezte magát.” Tanulság: ne
igyunk a konnektorból.

Ismét a Vasárnapi Újságból,
1877-ből: „A villanyosság mint –
kocsis. Az amerikai ’Live Stock
Journal’ szerint a villanyosságot
lovak hajtására kezdik használni
Amerikában. A kocsis ülése alá
villanydelejes vasdarabot alkal-
maznak, melyből sodrony vezet a
lószerszámon végig a zabolához,
mig egy másik sodrony a nyereg-
tartóhoz van vezetve, ugy hogy
az állat hátgerincze valóságos de-
lejes körnek képezi egy részét.
Egy hirtelen jövő villanyütés,
melyet a kocsis tetszés szerinti
időben alkalmazhat, a legdühö-
sebben elvadult lovat is megál-
lásra birja, mig a kisebb ütések
bámulatosan ügyes járásra és ha
kell, gyorsaságra késztethetik a
leggyarlóbb gebét is.” Ez az
elektromos sokkoló vagy a kora-
beli dopping őse?

Az Országos Hírlap 1898. évi
számaiban érdekes hirdetések ta-
lálhatók. Ezek közül egy: „Elekt-
ro-Volta-Kereszt. Nem lehet elég-
gé ajánlani minden embernek,
hogy hordja mindig a ’VOLTA-
KERESZTET’, mely az idegeket
erősiti, megujitja a vért és az
egész világon összehasonlithat-
lannak elismert szer a következő
betegségeknél: köszvény, rheuma,
neuralgia, ideggyengeség, álmatlan-
ság, hideg kezek és lábak, hipochond-
ria, sápkor, asthma, bénulás, gör-
csök, börbetegségek, aranyér, gyomor-
bajok, influenza, köhögés, süketség,
fülzugás, fej- és fogfájás stb. stb. Az

életerő önkénytelen elvesztése, tehetet-
lenség és elgyengülés a ’Volta-kereszt’
folytonos viselése által gyógyíthatók.
... Számtalan köszönő és elisme-
rő levél áll rendelkezésre. 1 drb
ára 1 frt 80 kr. ... Valódi minőség-
ben csak REIF MIKSA Hygieni-
kus központi raktárában Buda-
pest, Erzsébet-körut 6, I. em. ajtó
10.” (1. ábra). Valamivel később
már „Volta-Kettős–Csillag”, „Volta-
Szív” is forgalomba került. Ez
volt a mai szóhasználattal a min-
denre jó „Elektro-Volta-Kereszt-v2”
és „advanced v2”!

A „természettudományos tör-
vényeken nyugvó” csodaszerek
ma is kaphatók. Az interneten ta-
lálható: „A turmalin. A turmalin
egyre több egyetemi kutató és
fejlesztő központ figyelmét fel-
keltette. Ennek a nagyfokú figye-
lemnek az oka az, hogy a boly-

gónkon ez az egyetlen kristály,
ami természetéből adódóan ké-
pes elektromosságot kisugároz-
ni. Nem mesterséges áramfor-
rás, hanem a természet ajándé-
ka. E tulajdonsága miatt a mély
infravörös sugarak és a negatív
ionok forrása. Javíthatja a vérke-
ringést, csökkentheti a stresszt,
növelheti a mentális állóképessé-
get és az immunrendszer erejét.
1986-ban egy Japán kutatóköz-
pontban egy kísérlet részeként a
turmalint apró darabokra tör-
ték. Minden kis darabka elektró-
daként viselkedett, egyik végén
pozitív, másik végén negatív töl-
tést sugározva. Az elektródák,
még akkor is működtek, ha 1000
°C-ra hevítették a kristályokat.
Amikor két turmalin darabka
pozitív és negatív elektródái ösz-
szekapcsolódnak, érintkeznek,
0,06 mA elektromosságot ter-
melnek. Ez egészen különleges
egy természetes kristálytól.” stb.
stb. stb. Hinni kényelmes, gondol-
kozni fáradságos! – mondta L.
Marcuse német filozófus...

1999-ben a Metro újság írta:
„Sony bemutatja a hagyományos
hanghordozó helyett memória-
kártyával működő sétálómagnó-
ját. A kártya négyórányi hang-
anyag rögzítésére és lejátszására
alkalmas.” Ha a kártya a hang-
anyag lejátszására is alkalmas, ak-
kor minek a magnó?

Szintén ebből az évből való az
Évszakok-ban megjelent kép alá-
írása: „Telefonoskisasszonyok a
távírdában” No comment.

Néhány történeti csemege,
ami arról árulkodik, hogy a cikk -
írónak fogalma sincs a fizikáról,
ill. ennek történetéről.

„1269.: Pierre de Maricourt
francia tudós felfedezi, hogy a
mágnesnek két különböző, pozitív
és negatív pólusa van.” És mit szól
ehhez az északi és a déli pólus?
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Állítólag Einstein mondta, hogy két dolog van a világon, ami végtelen. Az egyik az emberi butaság, a másik
a Világegyetem. Ez utóbbiban azonban kételkedik. Én is...

1. ábra. 
„Elektro-Volta-Kereszt” hirdetés. 

(Országos Hírlap. 1898.)
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