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KÉRDEZZ— FELELEK
Fütő József fóti olvasónk kérdezi: A 

November 7-téri fényújságon hogyan 
történik a betűk oldalirányú mozgása?

öveges József, Kossuth-díjas szer
kesztőbizottsági tagunk válaszol: Az
állandó, nyugodt írás kevésbbé feltűnő, 
mint a változó, mozgó. A  magasban 
fénybetűkből álló hírek, hirdetések 
futnak végig egy táblán. Bizonyos idő 
múltán ismétlődnek. Ez a fényújság.

Hogyan működik a fényújság? A  
magasban levő táblán nagyszámú 
(1000—20.000) lámpa van elhelyezve, 
10—10' egymás fölött szabályosan is
métlődő közökben. Ez az izzólámpa
rács.

Mindegyik ívlámpából vezeték megy 
egy helyiségbe, ahol ugyanilyen szabá
lyosan érintkezők vannak felállítva. 
Ez az érintkezők rácsa. Minden egyes 
érintkezőhöz egy-egy lámpa vezetékét 
kötik. Ha egy érintkezőt lenyomunk, 
kigyullad egy lámpa.

Vágjunk ki fából például egy »E«-be- 
tűt (betűsablón). Nagysága az érintő
rács szélességével egyezik. Nyomjuk rá 
az érintkezőkre. A  lálnparácson kigyul
ladnak a megfelelő lámpák és .meg
jelenik az E-betű. Toljuk végig a 
sablont-a* érintkezők során. A  lámpa
rácson sorban más és más lámpák 
gyulladnak ki, de mindig E-alakot for
málnak. Ügy látjuk, hogy a fénylő E- 
beiű végigszalad a soron.

A ' betűsablonok domború felülettel 
készülnek. Az érintkezők alatt csúsz
tatják őket és közben domború felüle
tükkel egymásután zárják az érintke
zőket.

A  sablonokat kapcsokkal szavakká, 
mondatokká fűzik és egy motor húzza 
őket' az érintkezők alatt. így szalad
nak végig és ismétlődnek a hírek az 
izzólámpák során.

Hasonló módon — nagyobb táblán 
— mozgó embereket, állatokat, egész

jeleneteket is lehet egymásután fel
gyűlő izzólámpákkal ábrázolni. (Bőveb
ben: öveges: Elektromosságtan és az 
élet, 168. o.)

*
Máté Olivér ifjúmunkás-lakatos, so- 

korópátkai olvasónk a következő kér
dést intézte hozzánk: »Mi okozza az 
izületi gyulladást? Milyen belső szer
veket támad meg? Mi a helyes véde
kezés ellene? Örökölhető-e?*

de Chatel Andor dr„ egyetemi m. ta
nár, a Fővárosi Gyógyfürdők és Gyógy
források igazgató főorvosa válaszol:

Izületi gyulladásnak nevezzük azt a 
betegséget, mikor valamely, vagy több 
ízületünk megdagad, meleg, fájdalmas 
lesz és mozgásában korlátozott, például 
térdünket nem tudjuk behajlítani, kö
nyökünk nem hajlik. Az ilyen izületi 
gyulladás támadhat hirtelen, magas láz 
kíséretében, vagy lassan, elhúzódva, 
heveny tünetek nélkül. Előbbi esetben 
heveny (latinul: akut) izületi gyuladás- 
ról beszélünk, utóbbi esetben krónikus 
izületi gyulladásról. A  heveny izületi 
gyulladás főleg gyermekek betegsége és 
majdnem minden esetben együtt jár a 
szív belhártya és szívizom gyulladásá
val. Ennek következményeképp marad
hat fenn az úgynevezett »szervi szívbaj*, 
amely egész életén át végigkíséri az em
bert és munkaképességét nagy mérték
ben csökkentheti.

Az izületi gyulladás nem örökölhető 
betegség.

»M i a helyes védekezés ellene?« Erre 
a kérdésre válaszom csak az lehet, hogy 
idejekorán és feltétlen forduljunk or
voshoz, ha ízületeink egyikében fájdal
mat érzünk, mert olyan sokféle izületi 
betegség van, és azoknak kezelése oly 
különböző, hogy semmi esetre sem aján
latos azokat laikus módon, háziszerekkel 
vagy egyéni elgondolás alapján » gyó
gyítani*.

CÍMKÉPÜNK : Modern munkáslakások Tiranában
»Tlrana az Iparváros* című cikkünkhöz
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A TÁRSADALOM ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------*

A  T A R T A L O M B Ó L :

Szkander bég —  A  nyíregyházai dohányfermentálóban  —  M i  a Russelí-diagramtn ?
—  Tirana az iparváros  —  A  nyomkövetés és tájékozódás a természeti népeknél —

A  búvárpók —  Kísérletezzünk és gondolkozzunk

SZKANDER BÉG
U  l  icsiny nép a Balkán-félsziget albán 
népe, de annál nagyabb történelmi 
múltja. Sokat szenvedett ez a nép és 
megitaniulta forrón szeretni szabadsá
gát.

Albánia népe ősidők óta független
ségi harcaiban áldozta fel erőd legja
vát. Vannak családok, melyeknek férfi
tagjai nemzedékek óta fegyverrel a ke
zükben haltak meg.

ö t évszázadon keresztül a konstanti
nápolyi szultánok igáját viselte az al
bán nép. De nem nyugodott bele az 
elnyomásba. Fegyveres fölkelésekkel 
igyekeztek magukról lerázni az idegen 
elnyomókat. A  XV. század folyamán, 
közel három évtizeden keresztül foly
tatott az albán nép Szkander bég ve
zetése alatt hősi küzdelmet a törökök 
ellen. Egymásután zúzta szét a szul
tánok seregeit. A  kis albán nép lett 
az Európa (ellen induló ottomán-ára- 
dat útjában az első nagy akadály.

A  XV. században Albánia földjét 
több független főnök birtokolta. A  leg
befolyásosabb albán nemzetség-fők 
egyike Kasztrióta János. ö vé  volt 
Kruja vára és környéke. Onnét nyug
talanította szüntelen az oszmánokat, 
akik a fontos fekvésű várat min
denképpen igyekeztek hatalmukba ke
ríteni.

Hogy lett Kasztrióta Györgyből 
— Szkander bég?

I.. Murád szultán több ízben meg
fordult Albániában. Nem sikerült 
ugyan a szabadságszerető népet meg
hódítania, de annyit mégis elért, hogy 
a törzsek egy része kénytelenségből el

ismerte a szultánok fennhatóságát. 
Adók beszolgáltatására azonban még 
ezek a törzsek sem kötelezték magu
kat. II. Murád néhány elfoglalt erődít
ményben őrséget tartott. Az őrségek 
feladata volt minden szabadságmozga
lom elfojtása. Azok közül, akik legto
vább ellenálltak és legkésőbb hó
doltak meg Murádnak, kimagaslik 
Kasztrióta János, Kruja vár ura. 
Kasztrióta Jánosnak a szultánnal kö
tött béke fejében négy fiát túszul kel
lett adnia. Nemsokára a békekötés 
után Kasztrióta János meghalt és II. 
Murád Kruja várát, mint megürült hű
bért, csapataival elfoglalta. így került 
Albánia legfontosabb erődítménye az 
oszmánok kezébe. II. Murád a négy 
Kasztrióta fiút mohamedánoknak ne
velte. A  három idősebb fiúról csak ke
veset tudunk. A  legfiatalabbról, Kasz- 
tnióta Györgyről, már kilenc éves ko
rában rendkívüli dolgokat jegyeztek 
fel a krónikások. Megtanulta a görög, 
török, arab, olasz és szláv nyelveket. 
Igen jól forgatta a kardot, 'kiválóan 
használta a lándzsát és íjat. Vakme
rőén nyergelte meg a legzabolátlanabb 
lovakat. Szenvedéllyel szerette a harci 
játékokat. Veszélyes helyzetekben mu
tatkozott meg vitézsége igazán rettent
hetetlen módon. A  szultán a rendkívül 
tehetséges ifjút igen megkedvelte és 
többször kitüntette. A lig volt 18 éves 
Kasztrióta György s már az oszmán 
birodalom egy szandzsákját (közigazga
tási terület, a szerk.) bízták rá  
Egészen fiatal fővel Anatoliában 5000 
lovast vezetett diadalról diadalra. II. 
Murád vitézségéért ajándékok özöné
vel halmozta el és a ^-Szkander bég-
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címet ajándékozta neki. E kitüntetés 
után Ázsiában két hadjáratban dia
dalmaskodik. A  szultán annyira meg
bízott benne, hogy hamarosan szemé
lyes szolgálatába állította.

A  daliás ifjú hadvezér hazatér, 
felszabadítja hazáját

Szkander bég rövid idő alatt a leg
népszerűbb és legtekintélyesebb had
vezére lett a szultánnak. Legénysége, 
tisztjei rajongásig szerették a hős had
vezért. Rendkívüli képességeit még 
külső megjelenése is fokozta. Sudár 
termete, széles válla, sas-szeme, nagy 
fekete bajusza, férfias szépségű arc
vonásai csak fokozták személyiségének 
varázsát. Ütközetekben télen-nyáron 
egyaránt mindig meztelen tartotta 
jobbkarját. Víg kedély, gyors elhatá
rozó készség, lovagiasság, rettenthetet
len erély és vasegészség: ezek voltak 
Szkander bég személyiségének jellem
ző tulajdonságai.

A  szultán lelkében állandóan élt a 
gyanú: vájjon hihet-e Kasztrióta János 
fiának ragaszkodásában. Atyai birto
kaitól megfosztotta, testvéreit megölet
te, anyját száműzte. (Murádban élt a 
gyanú, hogy egy nap kísértésbe jön

Szkander bég emlékműve Janag Paco szobrász- 
művész alkotása

Szkander bég és visszamegy népe közé, 
megszerzi függetlenségét.

Murád gyanúja nem volt alaptalan. 
Szkander bégben valóban égett a vágy, 
hogy szülőföldjén, nemzetségén segít
sen. Szkander bég előtt nem voltak is
meretiének családja tragikus pusztulá
sának körülményei. Pontos értesülései 
voltak hazája megaláztatásáról, szülő
földje népének sanyargattatásáról. 
Amellett atyjának régi hívei is igye
keztek a hős ifjút megnyerni hazája 
ügyének. A  soha ki nem alvó haza- 
szeretet egyre élénkebben lángolt 
Szkander bég lelkében.

Szkander bég titokban leste a pilla
natot a szabadulásra. Ez hamarosan 
el is következett. Az oszmánok 1443 
évi szerencsétlen háborúiban még 
résztvett. Dicső tetteit ez alkalommal 
is Imegtetézte, De ugyanakkor szabadu
lása érdekében felhasználta a 'balkáni 
vereségek következtében beállt zavart 
a szultán környezetében. (Elfogta Mu
rád titkárát és arra.kényszerítette, hogy 
la szultán nevében Kruja helytartójá
nak megparancsolja a vár átadását. 
Ezután 300 honfitársával — akik 
ugyancsak a szultán szolgálatában áll
tak és akikkel már előzőleg megegye
zett — gyorsan elindult Albánia felé. 
Kruja parancsnoka a felmutatott for
mán értelmében átadta a várat Szkan
der bégnek. Kruja felszabadulásának 
híre villámgyorsan elterjedt. Az el
nyomott nép fegyvert fogott. Rövid 
idő alatt, egy-két fontosabb helység 
kivételével egész Albánia felszabadult, 
vagy függetlenítette magát.

Szövetsége Hunyadival, 
tragikus halála

“■Szkander bég fellépésével az 
albán nép függetlenségi harcának 
új szakasza kezdődött: nemzeti 
összefogás, az addig szétszórtan, 
részenként folyó s éppen ezért 
könnyen leverhető harcok helyett. 
Szkander bégnek nemzeti össze
fogás jegyében indított háborúja 
nyitotta meg az albán független
ségi küzdelemnek azt a csaknem 
harminc esztendős fejezetét, mély
ben ez a kicsiny, de vitéz nép egy
mást követő véres harcok soroza
tában verte vissza a leverésére 
küldött szultáni hadakat s közel 
egy emberöltőn át feltartotta a tö
rök 'birodalom további terjeszke-
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Részlet a Szkander bég emlékműből

dését a Balkán-félsziget nyugati 
partvidékén.«

Ezt írja róla egyik méltatója.
Szkander bég kapcsolatai Magyaror

szágig is elértek. Hunyadi János és I. 
Ulászló király barátilag leveleztek, 
majd szövetkeztek vele. Szkander bég 
ígéretet tett a magyaroknak katonai 
segítség nyújtására a törökökkel szem
ben. A  várnai csatában került volna 
sor a közös ellenség elleni vállalkozás 
végrehajtására. De a megígért segítség 
elmaradt.

“Szkander bég ugyan igyekezett 
teljesíteni a szövetségköltéskor vál
lalt kötelezettségeit; elindította 
csapatait a Duna felé, de nem tu
dott csatlakozni Hunyadihoz, mert 
Brankovics meggátolta az átvonu
lást szerb területen.«

A  nagy szabadságharcos életét 1467 
januárjában a malária tropika nevű 
betegség oltotta ki. Szkander bég 64 
éves volt, mikor szemeit behunyta. Ha
láláig sikerült megvédenie hazája és 
népe függetlenségét. Huszonkét csatá
ban vett részt, a támadásban mindig 
az első, a visszavonulásban mindig az 
utolsó. Ennek ellenére mindössze egy
szer sebesült.

Mikor a szultán értesült Szkander

bég halálálról, örömében felkiáltott: 
“Most! Most enyém Európa és Ázsia!"

Szkander bég az albán történelem
ben a nemzeti összefogás politikájának 
jelképes alakja. Halála után a törökök 
leigázták az országot és népét (1479). 
Az albán nép a hosszú rabság idején 
iá megőrizte nyelvét, nemzeti viseletét, 
népi szokásainak egész sorát, erkölcsi 
szabályait és hagyományait. A  nemzeti 
összefogás fasdsztaellenes harca, a 
szovjet hadsereg segítsége tette ismét 
szabad és független nemzetté 1944. no
vember 29-én.

Dániel György

K É R D E Z Z
Oláh György székelykereszturi olva

sónk, de több más olvasónk is kérdés
sé) fordult hozzánk, mi az oka a hirtelen
öszülésnek?

Dr. Rajka Ödön egyet. rk. tanár, kór
házi főorvos válaszol:

Az őszülés (canities) oka a hajfesték 
(pigment) eltűnése és levegő bejutása a 
hajszálba. Nem a már pigmentált haj 
veszti el másodlagos úton a festéket, ha
nem ősz hajszál kerül a helyébe, mint
hogy a hajszemölcsben hiányoznak ilyen
kor azok az enzimek, melyek a pigmen
tet előállítják.

Az egyenletesen elosztott (diffus) 
őszülés rendszerint az idősebb korban 
áll be, de vannak családok, melyeknek 
tagjai korán őszülnek. Az őszülés gyor
san is bekövetkezhet, különösen idült 
betegségek, depressziós állapotok, bánat 
és gondok után.

A  hirtelen őszülésről még mindig fo
lyik vita. Történeti példaként említik,

—  F E L E L E K
hogy Mária Antoinette a kivégzése előtti 
éjszakán megőszült. A  világháborúban is 
észleltek hirtelen őszüléseket katonák
nál gránátnyomás, illetve gránáttölcsér 
beomlása után.

Landois egy hirtelen megőszült eset
ben a hajszálakat górcsövi vizsgálatnak 
vetette alá, és a hajszálakban mindenütt 
légbuborékokat talált, amit úgy magya
rázott, hogy a hirtelen shock és fájda
lom következtében a kis bőrizmok — 
melyek ijedtség alkalmával a hajszála
kat kiegyenesítik (>»libabőr«) —, tartó
san összehúzódnak. Ennek következ
ménye a hajat tápláló hajszemölcs vér- 
szegénysége (anaemiája) — amelyet 
a vegetatív idegrendszer vált ki — hu
zamosabb tartam esetén a hajszálban 
olyan strukturális változásokat hoz 
létre, hogy a levegő behatolhat a haj
szál kéregállományába.
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A NYÍREGYHÁZI
DOHÁNYFERMENTÁLÓBAN

Aki 8—10 éve járt Nyíregyházán, most alaposan elcsodálkozhat a város vál
tozott képén.

A  múltban vásárok, menetelő katonák, sétáló kisdiákok és nyári idényben a 
sóstói kirándulók pezsdítették valamennyire az álmatagnak tűnő tirpák város ké
pét. Kevés ipari kis- és középüzeme csaknem elveszett a kis házak tömkelegében. 
Avult berendezésű konzervgyárait éppen csak a háborús konjunktúra éltette még. 
A  felszabadulás után bizony több mint hatezer munkanélküli kesergett azon, hogy 
nincs a városnak valamirevaló ipara.

Aki ma végigmegy Nyíregyháza utcáin, merőben megújult, gyorsan fejlődő 
várost lát. Mindjárt a központban, a Beloiannisz-téren, egy épülő monumen
tális palota, az -irodaház- nyűgöz le. A  főútvonalakon és a tereken a régi apró- 
üzletek helyett nagyvárosias áruházak díszes kirakataiban és választékos áruiban 
gyönyörködhetsz. Háborús romok helyén Magyarország egyik legmodernebb vasút
állomásé hirdeti Nyíregyháza közlekedési jelentőségét. Tekintetünk a vasútállo
mással szemközti új rádióadó tornyaira vetődik. Majd tovasiklik a tőszomszédos 
építményre, egy világosszürke épületóriásra. Ez a híres dohányfermentáló! 1948- 
ban a fermentáló építkezésén mutatta be a Kossuth-díjas Pozsonyi Zoltán kőmű
vesünk Magyarországon először a sztahanovista módszerű falazást.

Immár negyedik éve, hogy megépült a fermentáló s működése mintegy szár
nyat adott Nyíregyháza, a Nyírség és a Tiszahát merészebb gazdasági fejlődésének.

Miért kell a termelők pajtáiban megszárított dohányleveleket különböző eljá
rásokkal kezelni? A  kérdésre feleletet kaphatunk akkor is, ha a száraz dohányt 
nagyobb mennyiségben raktározzuk. A  -száraz- dohány melegedni kezd, akár a 
frissen összerakott szénaboglya. Miközben melegszik a dohány, jellegzetes ammó- 
niákszagot áraszt. Ez a szag egymagában is elárulja, hogy a dohány még nagyon 
nedves. Onmelegedés következtében bomlási folyamat indul benne. Következéskép 
a pajtákban szárított dohány nem alkalmas fogyasztásra és tárolásra, mert a kívá
natosnál több nedvességet tartalmaz. Nedvességtartalma 18—22 százalék. Holott 
16 százalékosnál nagyobb nedvtartalmú dohányt nem ajánlatos raktározni. Az 
ammóniák jellemző szaga a nyersen raktározott dohány erjedésének áruló jele. 
A  nyers, nagylevelű dohányokban, amilyenek a magyar dohányok is, általában sok 
a fehérje. A fehérjék egy része a fermentálás alatt enzim hatásra elbomlik, a fer
mentált dohány tehát kevesebb olyan vegyületet tartalmaz, amely a dohányfüst 
ízét és illatát rontja. A cukrok mennyisége viszont különösen a helyesen vezetett 
mesterséges fermentálás során tetemesen nő, mert a növény összes keményítője 
cukorrá alakul át. Ez az átalakulás a fermentálás egyik legfontosabb folyamata,

mert a jó cigaretta
dohány előállítását 
biztosítja.

A  legrégebbi eljá
rás: a hideg fermen
tálás. Az olvasót első 
pillanatban könnyen 
megtéveszti a -hi
deg- jelző. Miért 
mondjuk, hogy -hi
deg-, mikor az erje
dés meleget kíván ? 
Valóban, még az 
úgynevezett -hideg
eljárás is melegen 
folyik le, csakhogy 
ez esetben a raktár,

A mechanikai (kamrás) 
fermentáló épülete a szel

lőztető nyílásokkal



A gép-fcrmentíld üzem 
épülete

a helyiség hideg, ahol 
fermentálnak. Egy
szerű, nem szigetelt- 
falú épületbe rakják 
be a nyers szárított 
dohányt és a dohány 
önmelegedése helyet
tesíti a fűtést. A  rak
tár szellőzésére is 
csak az épület-abla
kok szolgálnak. A 
dohányt kisebb asz- 
tagokba rakják. Idő
vel az asztag mele
gedni kezd és ammó- 
niákszag terjeng. A 
melegedéssel elindul 
a dohány erjedése. Az 
asztag hőmérséklete lassan eléri a 40— 65 C fokot. Ha tovább is asstagoan marad a 
dohány, akkor begyullad, megpörkölődik, kozmás szagot kap és végső fokon teljesen 
megromlik, használhatatlanná válik. Tehát az asztagot meg kell bontani, meg 
kell akadályozni a további káros melegedést, már csak azért is, mert az erjesztést 
előidéző enzimek hőérzékenységük miatt magasabb hőmérsékleten elvesztik ható
képességüket.

Az asztagban levő dohányt mégsem ajánlatos szárítás érdekében sem telje
sen szétrakni, mert az erjedés megfelelően magas hőmérsékletet kíván. Mi hát a 
teendő? Az asztagokat átforgatják. Azok a dohánycsomók, amelyek eddig a külső 
részeken helyezkedtek el, bekerülnek az asztag közepébe és viszont, a belsők kí
vülre. Közben a csomók szellőződnek, párolgásukkal veszítenek nedvességtartal
mukból. Az újonnan rakott asztag már nagyobb, mint az előző. A  dohány szára
zabb és így a nyomás növelésével kell biztosítani a szükséges hőmérsékletet. Az 
utolsó átrakásnál a dohány úgynevezett »nyugvó-asztagba-< kerül. Itt a hőmérsék
let 45 C fokra emelkedik és néhány napig így is marad. Ezután hőmérséklete 20 C 
fokig csökken és ez meg is marad az asztag szétszedéséig. Ezzel az erjedés befeje
ződött, a dohány gyártásra kész.

Az eljárás előnye, hogy nem igényel különösebb berendezést, sem fűtést. Hát
ránya, hogy nagyüzemi módra nem gazdaságos, mert a munkaerő foglalkoztatása 
ingadozó. Az átrakások között hosszabb idő telik el munka nélkül. Az eljárás a 
külső időjárás függvénye. A téli hónapokban az erjedés lassú, csak február végén 
indul meg rohamosabban. És éppen ekkor kísért a legnagyobb veszély, a penésze
dés. A  februári hidegekben ugyanis a szigeteletlen fal lehűl. Az erjedés ekkor már 
heves és a raktár levegőjének viszonylagos nedvességtartalma eléri a 90 százalé
kot. A  pára lecsapódik és nyomában kezdi a fehér penész belepni az asztagok felü
letét. A  penész megbontja a dohánylevelek szöveteit és a dohány rothad. A  helyi
ség szellőztetésével lehet ugyan a penész ellen védekezni, de ekkor a beáramló 
hideg levegő befolyásolja károsan az erjedést. Kedvező időjáráskor 5— 7, kedve
zőtlen esetben 10—12 százalék a penészedett dohány, a selejt.

Hazánkban már csak külföldi rendelésre alkalmazzák a hideg fermentálás! 
eljárást.

Harmincöt éve működik Krasznodarban a Dohánykutató Intézet. Itt dolgozik 
Szmirnov professzor. Ö dolgozta ki a mesterséges fermentálásnak azt a módszerét, 
amit a nyíregyházi fermentálóban is alkalmaznak.

Miből Indultak ki? A  fermentáláshoz úgynevezett klimatizált helyiséget kell 
használni, vagyis olyan raktárakat, amelyeknek fala szigetelt, szellőztetése 
szabályozható, minden vonatkozásban függetleníthető a külső időjárástól. De ez 
egymagában nem elégséges, mert az asztagok átrakása a fűtött helyiségben nagyon 
igénybe vette a munkásakat. 60— 80 C fokos hőségben nehéz volt dolgozmok. 
Az asztagclás helyett más módot kerestek. Szmirnov kidolgozta a bálás formát. 
A  dohányt nem asztagokba rakatta, hanem bálákba göngyöltette. Ügy helyezték a 
fermentáló helyiség állványaira. A  kis bálák 20, a nagyobbak 30—40 kilógrammot
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nyomnak. A  bálák nagysága a levelek nagyságától és a dohány fajtájától is függ. 
A dohánycsomókat úgy helyezik el a bálában, hogy a levelek belül egymásra fek
szenek, a csomók pedig kívül helyezkednek el. így nincs béléscsomó és a meleg 
levegő behatolhat a bála belsejébe. Az asztagos fermentálástól eltérően a bálákban 
egyöntetűbb és egységesebb az erjedési folyamat, egyöntetűbb dohányanyagot 
nyernek.

A  nyíregyházai dohányfermentáló felvételi épülete a pályaudvar felé néz. 
Mögötte szökik magasba az ötemeletes, hatalmas fermentáló üzem. Ennek az 
udvarába dohánnyal megrakott vasúti kocsikat tolat be a mozdony a pályaudvar 
felől. A  dohány átadása után rövid idő alatt rakodó-talicskákkal kiürítik a vago
nokat. A  dohány az előkészítő raktárba kerül. Ezt a dohányt a beváltó üzem vette 
át a termelőktől, válogatta, osztályozta és előkészítette a fermentálásra alkalmas 
bálákat is.

Az előbb leírt bálázási módot a múlt gazdasági évben alkalmazták először. 
A beváltóknak azonban nincsenek megfelelő szárítóik és bálázáskor kénytelenek 
a termelőktől átvett különböző nedvességtartalmú dohányt egybecsomagolni. 
Ez még a kisebb baj, amit nagyobb hibákkal tetézhetnek a szállítás során. Meg-

A gépi fermentálás menőié

eshet, hogy három napnál tovább tart a szállítás s már ez is károsodást okozhat a 
nedvesebb dohányban. Ezt a hibát megelőzhetjük a szállítás gyorsításával, a be
váltok gondosabb munkájával s nem utolsó sorban a termelők szakképzettségének 
fokozásával. Dé egészen kifogástalan eredményt csakis a modern, nagyüzemi 
keretű dohánytermesztés ígér. Nagyüzemben már képzett szakember irányításával 
megfelelő szárítókban biztosíthatják a dohány helyes kezelését és bálázását.

E röpke kitérés után kísérjük tovább a dohánybálákat. Az előkészítő raktái-ból 
öt hatalmas felvonón szállítják az emeletekre a fermentálandó dohányt. Naponta 
tíz vagon dohányt kell fogadni, fermentálásra berakni, egy másik kamrából 
ugyannyit kirakni. Naponta, ugyanennyi dohányt utóválogatnak és szállítanak el.

A  felvonó megáll az egyik emeleten. Jobbra és balra hatalmas vásajtó vezet 
a kamrákba. Kamrákba? Azt hihetnők, hogy sok kis kamrahélylséget fogunk 
látni. Ehelyett hatalmas, 1000 mázsa befogadóképességű terembe nyitunk bé. 
A tágas térben szabályosan elhelyezett, többrészes állványok vannak. Köztük fo
lyosók, melyeken a beérkező bálákat szállítják be. A bálákat a terem legtávo
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labbi részén kezdik felrakni az állványokra. Miközben rakják, nézzük meg, hogvan 
is történik a falak szigetelése és a »kamra« szabályozható szellőztetése. A kamra 
oldalán lent nyitható lemezeket, fent nagyfelületű fűtőtesteket találunk. A  kamra 
két oldalán két-két keskeny folyosó van, egy belső és egy külső. A  belső folyosó 
és a kamra közti falon alul vannak a felnyitható lemezek, felül a fűtőtestek. 
A folyosóban elhelyezett ventilátorok alulról, a kamrából kiszívják a levegőt és 
felül, melegített állapotban nyomják vissza a fűtőtesteken keresztül. A  ventiláto
rokhoz nedvesítő készülékeket szereltek be, ezekkel a keringő légáram nedves
ségtartalmát szabályozzák. Ezt 'belső cirkulációnak nevezik.

A  belső és a külső folyosó falának alján szintén vannak felnyitható leme
zek. Ha ezeket kinyitják és a kamra falán lévő lemezeket becsukják, a venti
látorok a külső folyosókról szívják a szárazabb levegőt és nyomják be felül a 
kamrába. A  benyomuló friss levegő számára helyet kell biztosítani. Az áporodott 
belső, nedves levegőt a kéményen keresztül vezetik ki.

A  külső folyosó másik fala egyben az épület külső fala. Valamennyi folyosón 
három, védővel ellátott kis ablak van. Ezeken át áramlik be a friss levegő. Az abla
kok nyílásaiban, fűtőtestek melegítik a behatoló légáramot. De nemcsak melegítik,

A >dohánykamra,t szellőztető berendezése A gépi fermentáld üzem hűtőtornya a nikotin-
szfvő berendezéssel

hanem viszonylagos nedvességtartalmát is csökkentik. Következéskép meleg, szá
raz levegő jut a külső folyosókra. Ez a levegő még veszít nedvességéből és tovább 
melegszik akkor, mikor áthalad a belső fal fűtőtestén. E módszerrel oldható 
meg, hogy a kamra 90 százalékos viszonylagos nedvességtartalmát 65-re csök
kentsék. Még pedig anélkül, hogy a kinti hideg levegő beáramlása károsan hatná 
a fermentálásra. A  klimatizált kamrában tetszés szerinti hőmérséklet és nedves
ség biztosítható akkor is, ha kint nyikorgó fagy van.

A  bálák berakását már befejezték és működésbe hozták a ventilátorokat. 
Langyos levegő áramlását érezzük. íme, így indítják meg a dohány fermentálását. 
Két hétig tart ez a folyamat. Azután a dohányt pihentetik, úgynevezett utókon
dicionálásra hagyják. Hat hét múltán újabb ezer mázsa dohány indulhat útjára a 
dohányfeldolgozó gyárakba.

A  kamrás fermentálás megtekintése után úgy véltük, búcsúzhatunk. De 
derék kalauzaink egy újabb terembe vezettek. Se szeri, se száma .nem volt itt a 
felhalmozott dohánynak. Szorgos munkások etettek ezzel egy telhetetlen nyílást.
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Előtérben a régi, elavult beváltó 
ízem, háttérben az ötéves terv 
keretében épült új, modern fer

mentáld gyár

A gépfermentálóban va
gyunk — kaptuk a magya
rázatot.

Hosszú szalag két oldalán 
a munkások a felrázott 
csomókat kétfelé véve, vas
pálcára helyezik. A  szalag 
végén a megrakott pálcá
kat leemelik és a gép vivö- 
láncára helyezik. Ugyan
akkor alul egy szalag- 
szérűén haladó szitára kis 

dohányleveleket szórnak egyenletes vastagságban. A  dohány lassan, egyen
letes mozgással halad ét a gépen, mint egy alagúton. Ez az -alagút-" külön
böző irányú terelő lemezekkel, úgynevezett kamrákra oszlik. A  fermentálás irá
nyítójával, a fermentőrrel a gép melletti folyosón haladunk és kísérjük a dohány 
útját. Az egyes kamrákba kémlelő nyílásokon tekintünk be. A  kamrák felső részén 
fűtőtestek melegítenek. A  80 fokos levegőt ventilátorok hajtják át a felfüggesztett 
és a terített dohányon, nyolc kamrán keresztül. A  kilencedik kamra fölött 
hatalmas kürtő van, nagyteljesítményű ventilátorral. Mire ideér a dohány, már 
teljesen kiszárad. Óvatosan benyúlunk a kémlelőlyukon, hogy meggyőződjünk, 
valóban megszáradt-e a dohány. Bizony olyan száraz már, hogy széttöredezik 
kezünk között.

A  dohány útja ezután a hűtőkamrába vezet. Ez azért szükséges, mert a követ
kező állomás a fermentáló gépben a három nedvesítő kamra és ha a dohány közel 
80 C fokos hőmérsékleten kerülne a nedvesítőbe, akkor -elrúgná-" a nedvességet. 
Tehát hűtik. Így a gőz megtapad rajta, hogy ne legyen törékeny és jól kezel
hessék.

Körülbelül 80 perc telt el, míg a gép végéhez értünk. Ennyi idő kellett ahhoz, 
hogy a dohány áthaladjon rajta, kiszáradjon, lehűljön és utólag a kezeléshez 
kapjon bizonyos százalékú nedvességet.

A  kikerülő dohányt hidraulikus préssel szabványméretre összenyomják, 
bála alakú zsákba varrják és 20— 22 C fokon kondicionált helyiségbe viszik. Itt a 
dohány felmelegszik, hat-hét napig fermentálódik és a tizedik napra lehűl. Szál
lításra kész a gépileg kezelt és bálában erjesztett dohány.

A  gépi fermentálás ideje rövidebb, de a gépi berendezés bonyolult és sok hiba 
forrása lehet. A  kamrás fermentálással a dohány megtartja rugékonyságát, de 
a színe kissé sötétedik. A  géppel kezelt dohány a vágáskor kitöredezik, színét 
ellenben megtartja, A  nyersanyaghoz viszonyítva a gép 10 százalékos fermentálási 
veszteséggel dolgozik, de a kamrában ennek csak mintegy a fele veszhet el. A  gya
korlatban úgy vált be, hopr a világos és vékony dohányt gépileg kezelik, a sötéte
ket és vastagabbakat pedig kamrás módszerrel fermentálják.

A  fermentáló korszerű berendezéssel és módszerrel készíti elő gyártásra a 
dohányt. Mégis miért változó a dohánygyártmányok minősége? Kevés volt a kész
letünk az egységes minőségű dohány kialakításához és a dohánygyárak sok esetben 
nem tudják biztosítani a megfelelő keverést. A  magyar dohány a dohánygyárt
mányok anyagának zömét adja, amit keleti természetű dohányokkal ízesítenek. 
Ezek minősége sem állandó.

Mielőtt kilépnénk a nyíregyházai fermentáló kapuján, megtekintjük az újabb 
berendezéseket. Most szerelnek fel minden kamrához egy-egy automata rend
szerű szabályozó berendezést. Ez a fermentálás minőségét javítaná meg. Az épü
let tetején, a kivezető kürtőn, különleges alakú csőrendszer. Ez a nikotin-vissza- 
nyerő. A  fermentálás közben ugyanis nikotin is elpárolog a dohányból. Eddig 
ez a nikotin kérbaveszett. Most azonban a kürtőnél felfogják, és feldolgozzák. 
A laboratóriumban, a vegyészmérnökök munkája új és új eredményekkel lendíti 
előre a magyar dohány feldolgozását. Balogh József
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Mi a R usseU-diagramm ?
HOGYAN RENDSZEREZZÜK A CSILLAGOKAT 
SZÍNÜK ÉS FÉNYESSÉGÜK SZERINT?

A  legtöbb embert, mikor először néz 
meg nagyobb távcsövön keresztül egy 
állócsillagot, komoly csalódás éri, mert 
az a csillag, melyet a távcsőben mutat
nak neki, nem korong vagy gömbalakú, 
hanem ugyanolyan fénylő pont, mint 
amit szabadszemmel i lát az égen — 
csak jóval fényesebb. Sokan nem tud
nak belenyugodni, hogy ez 
az egész «-látványosság« és 
hogy a csillagok távolsága 
olyan hatalmas nagy, hogy a 
világ legnagyobb távcsövén 
keresztül sem látszanak 
egyébnek fénylő pontoknál, jg 
tehát rajtuk részleteket ke- §- 
resgélni teljesen hiábavaló ^  
fáradozás. Erre rendszerint nxhnap 
az történik, hogy az illető — 
miután meggyőződött róla, 
hogy az »igazi« csillagokból 
(a megnövekedett fényesség
től eltekintve) távcsövön ke
resztül is csak annyit lát, 
mint a saját két szemével — 
végkép elveszti a hitét a 
csillagászatban és csak gú
nyosan legyint akkor, ami
kor arról hall, hogy ez a 
csillag a csillagászok sze
rint ilyen, vagy olyan nagy, 
ekkora a tömege, sűrűsége, 
hőmérséklete stb. «-Ez is 
csak olyan kitalálás, mint az 
időjóslás-x — körülbelül ez a 
tömör véleménye. Pedig 
ezek az adatok nem «-légből- 
kapottak«, hanem tudomá
nyos tények. Erről szeret
ném meggyőzni azokat, akik 
csak a saját szemüknek 
hisznek, megmutatni, hogy a 
csillagászok néhány mérési 
eredmény alapján is nagy 
pontossággal rendszerezni 
tudják a csillagokat, különbséget 
tudnak tenni az egyes csillagfajták 
közt, és ezzel nagy mértékben segíte
nek az embereiknek a bennünket körül
vevő csillagvilág megismerésében.

Egy csillagról —  mint láttuk —  köz
vetlenül semmiféle részletet nem tud
tunk meg olymódon, hogy távcsővön 
keresztül nézzük meg, egyedül a fé

nyessége növekszik, a nagysága nem. 
Be keli tehát érnünk a csillag fényé
vel, és ebből kell visszakövetkeztet
nünk magára a csillagra, mint ahogy 
a .puskagolyából el lehet dönteni, hogy 
milyen volt a puska, amelyből 'kilőtték.

! Két adat áll elsősorban rendelkezé
sünkre. Meg tudjuk állapítani, hogy a

csillag miyen fényesnek látszik —  pél
dául összehasonlítjuk egy ismert fé 
nyességű lámpával —  és nagyjából azt 
is, hogy fénye milyen színezetű. Az 
azonban, hogy egy csillag fényesnek 
(vagy halványnak látszik, önmagában 
nem sokat jelent. Hiszen a csillagok 
nem az égboltra akasztott lámpások, 
hanem a Naphoz hasonló, hatalmas

T8bb mint 4000 csillag adataiból megállapított Russell-diagramm
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izzó gázgömbök, melyek közt egyaránt 
vannak viszonylag közeliek és távoli- 
ak, fényesek és halványak. Tehát pél
dául egy halvány csillag az égen le
het közeli, és a valóságban is halvány, 
de lehet egy távoli, igen fényes csil
lag is. Ezért célszerű a csillagok fé
nyességét valahogy egységesen osztá
lyozni, például úgy, hogy képzeletben- 
az összes csillagot tőlünk egyforma tá
volságban felsorakoztatjuk, és arra a 
csillagra mondjuk, hogy -abszolút fé
nyessége" nagyobb, amelyik ebből a 
távolságból (10 parszek, azaz kb. 300 
billió km) fényesebbnek látszik. Ezt 
az adatot, a. valódi fényességet, .bár
mely csillagra távolságából és látszó 
fényességéből is ki tudjuk számítani.

a csillagok sím é

ARussell-dlagramm »vá?.lata<

Mérni >-abszolút magnitúdó--bán szo
kás. Ez egy szám, mely tehát megad
ja, hogy a csillag 10 parszek távol
ságban milyen fényesnek látszana. 
Minél kisebb ez a szám, a csillag an
nál fényesebb. Például a Nap abszolút 
magnitúdója 4,8 — a nála a valóság
ban harmincszor fényesebb Szíriuszé 
pedig 1,3. A  legfényesebb csillagok ab
szolút magnitúdója már negatív szám, 
így az eddig ismert legnagyobb fé
nyességű csillagé —8, ami azt jelenti, 
hogy ez a csillag, mely egyébként az 
Aranyhal csillagképéhez tartozik és 
szabad-szemmel nem is látható, ötszáz
ezerszer fényesebb a Napnál. Ilymódon

tehát az összes Ismert távolságú cs.) 
lagot érdekes táblázatba rendezhetjük 
el, abszolút fényességük szerint. Sok 
csillag távolsága ma már pontosan 
mérhető, tehát ezek abszolút magni
túdója (valódi fényessége) is ismeretes.

Ezekután valahogyan rendszerezni 
kellene a csillagokat színük szerint is. 
Itt mái- nem olyan természetes a sor
rend, hogy például a vörös csillagok 
a fehérek után következzenek-e, vagy 
fordítva. De segítségünkre siet ebben 
a kérdésben a tapasztalat: az olvasz
tárok régóta tudják, hogy az izzó vas 
színe először vörös, majd — ahogy 
emeljük a hőmérsékletet — egyre sár
gább, végül fehér színű lesz. Ezt a tör
vényszerűséget a fizikusok más anya
gok hevítése közben is tapasztalták, 
sőt matematikai formába is öntötték. 
Kiderült, hogy minden izzó test bizo
nyos hőmérsékleten egy pontosan meg
határozható hullámhosszú fényt sugá
roz a legerősebben; mivel pedig az 
Illető anyag színét éppen ez a .körül
mény dönti el, az izzó testek hőmér
séklete és színe között szoros kapcso
lat áll fenn. De a csillagok is izzó 
anyagból állanak, ezért kétségtelen, 
hogy ebben az esetben is a vörös szí
nűek lesznek a legalacsonyabb hőmér
sékletűek, és a fehérek melegebbek, 
úgyhogy a csillag színéből hőmérsék
letére tudunk következtetni. A  Nap 
például sárga színű csillag, ennek meg
felelően külső részeinek hőmérséklete 
kb, 6000 fok, míg a sötótvörös színű 
csillagok csak 3000, a kékes-fehér csil
lagok viszont több mint 20 000 fokon 
izzanak. Tehát előbbi táblázatunk mel
lé elkészíthetjük ugyanezeknek a csil
lagoknak szín szerinti listáját is, kezd
ve a legvörösebb, folytatva a narancs- 
színű, sárga, fehér majd a kékes csil
lagokig. Ez a táblázat már nem lesz 
olyan pontos, mint az előbbi, hiszen, 
hogy két csillag közül melyik a vörö
sebb, azt már nem lehet általában egy
szerű ránézéssel eldönteni. Ezért a csil
lagászok vagy előveszik a különböző 
színekre is érzékeny különleges fény
képező lemezeket, vágy — ha a csillag 
elég fényes — a -színképet" használ
ják fel erre a célra. Ez utóbbi mód
szer esetén a csillagászok a csillag 
színére úgy következtetnek, hogy egy 
prizmával (vagy üvegre karcolt finom 
ráccsal) a csillagból érkező fényt szí
neire 'bontják, és az így nyert -szín-
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képben« a szivárvány színeit mutató 
alap, és a rajta látható világos és sö
tét vonalak erőssége alapján döntik 
el, hogy a csillag leginkább milyen 
hullámhosszú fényt sugároz, vagyis, 
hogy milyen színű.

A színképeiket a bennük lévő vona
lak erőssége szerint osztályozzák, van
nak O, B, A, F, G, K, és M  (ritkábban 
R, N, S) jelzésű színképek. Az O tí
pushoz tartoznak a legforróbb, kékes 
színű csillagok, az A  és B osztályba a 
fehérek, melyek hőmérséklete már ala
csonyabb, az F és G típusú csillagok 
sárgák (mint például a Nap), a K  csil
lagok színe narancs, végül az M típu- 
|sú' csillagok színe sötétivörös, ; vagyis 
a betűknek ez a sorrendje megfelel az 
egyre alacsonyabb hőmérsékletnek. 
Ezért táblázatunkban sem kell ezután 
a csillag neve mellé kiírni, hogy mi
lyen színű, hanem e betűk egyike fog
ja tömören jelezni a színképosztályt, 
illetve színt és hőmérsékletet egyaránt.

Ezzel most már tulajdonképen rend
szereztük a csillagokat, de ez a kettős 
táblázat, meglehetősen áttekinthetet
len, nem derül ki 'belőle, hogy például 
milyen színű csillagok a legfényeseb
bek vagy hogy egyáltalán van-e va
lami összefüggés szín (illetve színkép) 
és fényesség között. Hogy ezt a kér
dést meg tudjuk válaszolni, egyetlen 
ábrát (diagrammot) készítünk e két 
táblázatból, melyen minden csillagot 
egyetlen pont jelképez. Rajzoljunk egy
másra merőlegesen két egyenest, úgy 
mint mikor lázgörbét készítünk egy 
betegről. Az egyik egyenesen, ame
lyikre a lázgörbén a test hőmér
sékletét szoktuk fokokban felmérni, 
vegyünk fel egyenlő távolságokat, és 
írjuk mellé a számokat felülről lefelé 
mondjuk minúsz 6-tól plusz 17-ig. Ezen 
a tengelyen fogjuk a csillagok fényes
ségét mérni, a számok az abszolút 
magnitúdót jelentik. A  másik egyenes
re szintén egyenlő távolságokban. írjuk 
fel a színképtipust (és egyben hőmér
sékletet) jelző betűket O-tól__M-ig.
Ezekután sorra megkeressük az egyes 
csillagok helyét a diagrammban, szí
nük és fényességük szerint.

Az első ilyen részletes diagrammot 
Hertzsprung holland és Russell ameri

A Praesepe halmaz Russell-dlagrammja. Figyeljük 
meg, milyen keskeny sávban helyezkednek el 

a csillagok

kai csillagász, készítette még 1913-ban, 
ezért róluk Hertzsprung-Russell (vagy 
röviden Russell-) diagrammnak szok
ták nevezni. Már néhány tucat csilla
got helyezve el ebben a diagrammban, 
feltűnik, hogy a pontok nem teljesen 
össze-vissza találhatók, hanem csak 
bizonyos részein a diagrammnak, míg 
más vidékek teljesen üresen marad
nak. Ez más szóval azt jelenti, hogy 
ha egy csillag bizonyos színű, akkor 
nem lehet akármilyen fényes, és for
dítva; bizonyos fényességhez bizonyos 
•— többé-kevésbbé meghatározott — 
szín tartozik. A  legtöbb csillagot egy
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aránylag keskeny sávban találjuk, 
mely a bal felső saroktól jobbra lefele 
húzódik, keresztül az egész diagram
mon. Ennek a (sávnak — vagy, 
ahogy fontossága miatt nevezik, a fő
ágnak —  csillagai annál fényesebbek, 
mennél balrább találhatók a diagramm
ban, vagyis mennél fehérebb a színük, 
mennél magasabb a hőmérsékletük. 
Az átlagos csillag, a Russell-diagramm 
tanulsága szerint tehát annál fénye
sebb, mennél magasabb a hőmérsék
lete.

Ha azonban például az Orion (Ka
szás) csillagkép egyik legfényesebb 
csillagát, a feltűnően vörös színű Be- 
te'geuze-t akarjuk színe és fényessége 
alapján elhelyezni a diagrammban, ki
derül, hogy több társával együtt nem 
a főághoz tartozik, hanem egy másik 
ághoz. Ez az ág szinte vízszintesen 
húzódik balról jobbra a diagramm 
felső részében, az A  színképosztály 
körül csatlakozva a főághoz, vagyis a 
hozzátartozó csillagok mind körülbelül 
egyformán fényesek, és köztük F-től 
M-ig az összes színképtípus megtalál
ható. Ez azt jelenti, hogy a Bételgeuze 
és társai igen fényes, de ugyanakkor 
aránylag alacsony hőmérsékletű csilla
gok; viszont a "hideg-* csillag felületé
ről (cm2-enként!) kevesebb fényt sugá
roz, tehát itt a nagy fényességet csak 
azzal magyarázhatjuk, hogy ezek a 
csillagok nagy kiterjedésű, hatalmas 
óriások, vagyis a fény hatalmas felü
letről áradhat felénk. Ezért nevezzük 
ezeket a csillagokat vörös óriásoknak, 
és saz ágat "vörös óriás ágnak-*. A  vö
rös óriások méretei valóban óriásiak 
lehetnek, például a Betelgeuze-t a Nap 
helyére téve, Földünk egész évi pályá
ja még a csillag belsejébe esne.

Ezzel szemben a diagramm bal alsó 
sarkában is található néhány csillag, 
melyek tehát halványak, noha a hő
mérsékletük magas. Ennek oka ismét 
a 'csillag kiterjedésében kereshető: e 
csillagok, az ú. n. fehér törpék, rend
kívül kicsik, vagyis a világító felület 
csekély kiterjedésű, ezért ezeket a for
ró légitesteket már aránylag kis távol
ságból is alig lehet látni. Alaposan 
megérdemlik a "törpe* nevet, mert 
gyakran még a Földnél is kisebbek.

Látjuk tehát, hogy a Russell-dia- 
gramm egyáltalán nem egyértelmű, hi
szen például egy M típusú vörös csil

lag lehet a főághoz tartozó halvány 
vörös törpe, vagy nála ötí-tízezerszer 
fényesebb vörös óriás. Bizonyos jelek 
alapján azonban többé-kevésbbé „biz
tosan el lehet dönteni egy színképről, 
hogy a hozzátartozó csillag nagy kiter
jedésű-e vagy sem, vagyis, hogy pél
dául vörös óriás-e vagy vörös színű, 
de a főághoz tartozó csillag. Ez a dia
gramm tehát — azáltal, hogy fizikai 
sajátosságaik szerint rendszerezi a 
csillagokat — a csülagász nélkülözhe
tetlen segédeszközévé vált. Segítségé
vel a csillagok két mérhető adatából 
— színéből és fényességéből — szá
mos más fontos adatára, tulajdonsá
gára következtetni tudunk; így fel
használható a diagramm csillagok tá
volságának, tömegének, átmérőjének, 
forgóssebességének stb. meghatározá
sához is.

Sőt nemcsak a csillagok világának 
rendszerezésében elengedhetetlen a 
Russell-diagramm, hanem a csillagok 
és csillagcsoportok fejlődésének vizs
gálatában is, mert feltehetően csaknem 
minden fejlődés e diagramm ágai men
tén történik. Ezenkívül nincs jóformán 
olyan vizsgálat a csillagokkal kap
csolatban, mely ne a kutatott csil
lagcsoport Russell-diagrammbeli hely
zetéből indulna ki. Éppen ezért a csil
lagászok az egész világon arra töreked
nek, hogy 'kikutassák részleteiben is e 
diagramm tulajdonságait. A  fontosabb 
vizsgálatok közül megemlítjük Bare- 
nagó és Voroncov-Veljaminov szovjet 
csillagászok eredményeit, akik új, igen 
fontos ágakat fedeztek fel a diagramm
ban, és Baade, Shapley és mások ku
tatásait, melyek kiderítették, hogy bi
zonyos csillagrendszerekben —  való
színűleg e rendszerek korától és ke
letkezésétől függően — más Russell- 
diagrammok érvényesek, nevezetesen 
hiányzik a főág felső része, és nem 
fehér, hanem vörös óriások a csoport 
legfényesebb csillagai.

Láthatjuk tehát, hogy a csillagászok 
éppen a Russell-diagramm segítségével 
igen messze jutottak a csillagok vilá
gának rendszerezésében. De ez termé
szetesen csak az első lépés, mert az 
egyes ágak közti kapcsolatok, vagy a 
csillagfejlődés vonalának kérdése még 
továbbra is a haladó, materialista 
csillagászok megoldandó problémája 
marad.

Almár Iván
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'T 'irana — Albánia fővárosa, mint álta- 
Iában minden főváros, az egész or

szág népének történetét tükrözi. Az A l
bán köztársaság megalakulása gyöke
res fordulatot jelentett a ' kis ország 
életében. Élesen megváltoztatta a fő
város arculatát is.

Milyen volt a régi Tirana?
1939-ben mindössze 40 ezer lakosa 

volt. Kevesebb, mint az európai szá
razföld bármelyik fővárosának, nem 
számítva az olyan törpe országokét, 
minő Andorra, Monacco, San-Marino, 
Luxemburg. Az úgynevezett kapita
lista jellegű városfejlődés egyenetlen-, 
ségei és ellentmondásai azonban még 
egy ilyen -harmadrendű'" fővárosban 
is igen kiabálóan mutatkoznak meg.

A  hűbéri-kapitalista uralom ma
roknyi kiváltságos rétege, élükön Ah
med Zogu királlyal, vezető hivatalno
kok, külföldi diplomaták és üzletembe
rek képviselték az egyik oldalt. Kis
iparosok és kiskereskedők, dolgozó ér
telmiségiek, némi ipari munkásság, a 
parasztok és hegyi pásztorok a másik 
oldalt, magát az albán népet.

A régi Tirana kettőt arculata

Az ellentét szegénység és gazdagság 
között a város külső képén 
is megmutatkozott. Tárgyi
lagos készségű polgári írók, 
utazók sem tagadták, hogy 
Tiranának tulajdonképpen 
két arculata volt.

Egy Herbert Louis neve
zetű nyugati polgári író 
-Albánia* című könyvében 
igy jellemzi a XX. század 
20-as éveinek Tiranáját:

-Tirana külső képét ma 
az határozza meg, hogy 
főváros, Albánia fővárosa.
A  kormányzósági épüle
tek és a diplomáciai kép
viseletek palotái, a szállo
dák és kávéházak, ahol a 
napi politikai eseménye
ket vitatják meg —  mind
ezek az új épületek a 
város főutcáin helyezked
nek e l . . .  A  város mo
dern negyedén túl terül 
el a régi Tirana hatalmas 
piaci negyedével, tömér

dek műhelyecskévei, ruhás boltok s 
egyéb tarka-barka üzletek sokasá
gával. Egész naphosszat szüntelen 
zajlik a kazánkovácsok kalapácsolása. 
Az egész város tele van sapkakészítő 
műhelyekkel. Különböző formájú, 
színű fa-szipkák Tirana ipari külön
legességei. A  külvárosban sűrűn épí
tett lakónegyedek szoronganak, ezeket 
zegzugos zsákutcák keresztezik. A 
házak között nyomorúságos kertecs- 
kék húzódnak, magas, vályogtéglá
ból épült barna falakkal körülvéve.*
Ipar és Tirana! E két szónak bizony 

még az összekapcsolása is bizarrnak, 
vagyis kihívóan valószínűtlemül hang
zott akkoriban. A  gőzmalom, a ciga
rettagyár, meg a kis kézműves műhe
lyek — ez volt a régi Tirana egész 
-ipara*. Egyébként ezidőtájt az egész 
országban aligha lehetett egy tucat 
gyáripari üzemet találni.

Az olasz-német fasiszta megszállás 
éveiben Tirana az albán nép felszaba
dító harcának egyik legfontosabb köz
pontja volt.

Pár iv  alatt megkiuxerexőáött a lakottág
A város egyik sikátorszerű utcájá

ban, szerény kis házban gy üléseztek
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Tiranai népviselet

1941 novemberében a földalatti kom
munista csoportok képviselői. Itt egye
sültek Albánia egységes 'kommunista 
pártjává, amely aztán a népi felszaba
dító mozgalom élére állt s erős, 
népi felszabadító hadsereget hívott 
létre.

És pontosan három év múltain a 
szovjet csapatok szétzúzták a Balká
non a hitlerista rablóhordákat. Egy
idejűleg a kicsiny, de annál dereka- 
sabban küzdő albán néphadsereg ki- Iwana látképe

az ország legnagyobb művelődési köz
pontja pedagógiai, mezőgazdasági és 
politechnikai főiskolával, tudományos 
intézetekkel, múzeumokkal, techniku
mokkal és iskolákkal. A  mai Tirana — 
fontos kereskedelmi és közlekedési 
csomópont. Végül, de nem utolsó sor
ban az ország első ipari központja.

Az albán nemzeti Ipar emlékezetes éve

Tirana új, ipari jelentősége már az 
első szempillantásra kidomborodik a 
város külső képén.

-Ha repülőgépről nézed Tiranát, 
tipikus keleti városnak tűnik előtted 
karcsú fehér mináré-ivel és ku
polás mecsetjeivel, fehérfalú házai
val és nyitott tornácaival* — jegyezte 
fe l (naplójában Arkagyij Penvemcev 
szovjet író. — -Szubtrópikus növény
zetben fürdő gyönyörű villanegyedek 
váltakoznak itt az ipari központokra 
jellemző hatalmas építkezés alatt 
álló területekkel, ahol egyre újabb

A tiranai Sztálln-kocnblrtát makettje A* albán filmstúdió

űzte a megszállókat az ország déli ré
szeiből és harcot indított Tirana bir
tokáért. Tizenkilenc napig tartott az 
ostrom. A német fasiszta -védőket* 
pocsékká verték. 1944. november 28-án, 
Albániának a török iga alól való fel- 
szabadulása 32. évfordulóján, Tirana 
lakossága kitörő örömmel fogadta az 
ország ideiglenes demokratikus kor
mányát, Enver Hodzsával az élen 
1946. január 11-én a Tiranában ülé
sező Alkotmányozó Nemzetgyűlés A l
bániát népköztársasággá nyilvánította

Azóta rengeteget változott, fejlődött 
Tirana és vele együtt az egész ország. 
Ma már nem 40 ezer, hanem több mint 
80 ezer lakosa van. Tucatjaival épül
nek az új épületek. Üj lakónegyedek 
bontakoznak ki szokatlanul rövid idő 
alatt,

A mai Tirana — a népköztársaság 
fővárosa — az államhatalom legfelső 
szerveinek és az Albán Munkapárt 
vezetőségének székhelye. A  mai Tirana
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IjI munkásnegyedek épülnek az egykori viskók 
helyén

és újabb munkagödröket ásnak és 
építik az új ipartelepeket.*
A  legutóbbi időkben egyetlen év sem 

múlt el anélkül, hogy ne született 
volna néhány új üzem Tiranában. Itt 
bútorgyár, ott cipőgyár, emitt gyufa
gyár, amott meg tégla- és tetőcserép- 
gyár épült. Elkészült az ország legna
gyobb mechanikai gyára, az -Enver*- 
gyár. Azelőtt bizony külföldről keiiett

Az albán úttörők otthonában



hozatni még a tartaiékalkatrészeket is 
autókhoz és gépekhez. Az Enver-gyár 
hazai gépalkatrészekkel látja el az or
szágot.

Emlékezetes esztendő az albán nem
zeti ipar történetében az 1951-es óv. 
Ekkor helyezték üzembe a -Szelita* 
villanyerőművet, a Sztálin textilkom
binátot.

Szelita — kis hegyi falucska Tiraná
tól északkeletre. Ha térképen légvo
nalban méred a távolságot Szelita és 
Tirana között, nem találod többnek 
15 kilométernél. Hanem országúton 
csaknem négyszer annyi. Magyarázat: 
Tirana Völgykatlanban fekszik a Dejti- 
hegy nyugati lejtőjén, Szelita pedig 
ugyanennek a hegynek a keleti lejtő
jén. így aztán az útnak meg kell ke
rülnie az egész hegyet.
A ízelítői forrótok:
a főváros Iparának természetes motorjai

Híresek a szelitai források. A  hegy 
mészkőtömbjéből buggyannak elő, 
agyagrétegen keresztül, átlag 1000 mé
ter magasságban. E források már ré
gen megszüntethették volna Tiraná
ban az ivóvízhiányt, a főváros népiének 
régi gondját, keservét. Amellett az alá
zuhanó víz zuhatagos erejével maga a 
természet kínálja itt igen olcsón a vil
lamos energiát. Erre ugyancsak nagy 
szükség volt.

A  -Szita* nevezetű olasz-albán tár
saság ugyan annakidején elvállalta a 
vízerőmű és vízvezeték építését, de 
hamarosan abbahagyta a munkát. Meg
torpant a beruházások pénzügyi és a 
kivitelező munka műszaki nehézségei 
miatt, mielőtt a tervek összeállítását 
befejezték volna.

A  felszabadult albán nép kormánya 
annál bátrabban kezdett a nagy mű
velethez. A  vízerőmű építése 1947 
augusztusában kezdődött, de igazában
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csak a következő év végén bontakozott 
ki a miinka frontja. Akkor távolítot
ták el az építkezésről a kártevő tito- 
ista mérnököket. Szovjet segítséggel va
lamennyi munkát határidőre befejezték. 
1951 novemberében Tirana már innen 
kapott villanyt. A  vilié nyerőmű vét 
Leninről nevezték el.

Most a szelitai források vize a Dajti- 
hegyen fúrt hét, összesen hét kilo
méter hosszú alagúton keresztül jut ,el 
a hegy nyugati lejtőjére. Onnét csöve
ken keresztül 900 méter magasságból 
zúdul le a hegy lábához. A  földalatti 
turbina-teremben még elemi erejű víz
tömegként hozza mozgásba a turbiná
kat. Onnét aztán már nyugodt méltó
sággal folytatja útját a főváros felé. 
Az új vízvezeték csövei fölött villany- 
oszlopok sora húzódik.

-Szelita* az ország legnagyobb erő
műve. Üzembehelyezése óta Tirana 
tízszerannyl elektromos energiát *ap 
s négyszerannyi vizet, mint 1949-ben. 
Az albán főváros népe nem szomjazik 
többé s az új textilkombinát, meg az 
újabb üzemek munkáltatására is -bő
ven jut víz.

Albánia legnagyobb Ipartelepe
Mikor 1949 júliusában a leendő kom

binát helyén, Tiranától néhány kilo-

Az  új Tirana



Jobbra: A legmodernebb szovjet gépeken dolgoz
nak az albán munkások, fznt: A November s. 

cukorgyár

méterre délnyugatra, megjelentek az 
első munkások, 'bizony nem láttak 
egyebet szamártövisekkel benőtt sivár 
síkságnál. Ma ezen a helyen műhelyek 
hatalmas épülettömbjei magaslanak. A  
gyárüzem tőszomszédságában kényel
mes, modem munkástelep épült ötezer 
ember számára. Az új szocialista ipar
várost, a >*-Kis Tiranát* két és fél év 
alatt teremtette meg a felszabadult kis 
nép nagyszerű munkalendülete és a 
Szovjetunió baráti segítsége.

A  »Sztálin«-textilkombinát Albánia 
első kétéves tervének legnagyobb alko
tása, az ország legnagyobb és legjob
ban felszerelt üzeme. A  kombinát fonó-, 
szövő- és festőüzemből áll. Huszonegy- 
ezer géporsó pereg itt. Évi teljesítőké
pességük 20 millió méter szövet. A  la
kosság „lélekszámához képest Albánia 
több szövetet termel, mint Európa leg
több kapitalista országa.

Az óriásméretű kombinát üzembe
helyezéséhez számos kisegítő és társ
üzemet kellett létrehozni. Az építkezé
sekhez mindenekelőtt az épületanyag- 
gyártást kellett szélesebb alapoxra 
fektetni. Ezért Tiranában új tégla- és

Enver Hodzsa gratulál a »Lenin«-erőmű műszaki 
dolgozóinak a tiranai villamoshálózat bekapcso

lása után

cserépgyárat létesítettek. A  kombinát 
üzembentartásához finomított gyapot 
kell. Nos, építettek is már két gyapot
finomító üzemet.

Földesúri nyűg
is gyarmati függőség nélkül

A  kombinát építése kihatással volt 
a mezőgazdaság fejlődésére is. A  gya
potcserje új kultúra Albániában. Hi
szen a felszabadulásig az albán pa
rasztság dohányon kívül alig termelt 
számottevő ipari növényt. Az új T i
rana mint iparváros, országszerte gya
pottermelésre serkentette a paraszto
kat.

A  kombinát aligha épülhetett volna 
fel, ha nem győzik le a szállítás, a 
közlekedés sok súlyos akadályát. Elő
ször is össze kellett kötni az építkezés 
helyét Durresz kikötőjével. Ott rakták 
ki a szovjet hajókról a felszerelést és 
egyéb anyagokat. 1949-ben már egy 
37 kilométer hosszú vasútvonal szelte 
át a Tirana és Durresz közötti síksá
got és még ugyanabban az évben hét
kilométeres mellékvonalat építettek 
Kasar állomástól Tirana érintése nél
kül egyenest a kombinát építkezéséig.

Egyedül a kombinát műhelyeiben 
több ipari munkás dolgozik, mint 
1939-ben az egész országban. Pedig a 
kombinát felépítése csak nyitánya T i
rana ipari fejlődésének. Sorra épülnek 
a városban az újabb és újabb üzemek: 
szövőgyár, üveggyár, meg a többi.

A  háború idején még hűbéri elma- 
radottságú ország volt Albánia, gyar
mati sorban sínylődött. Szabadságának 
legfényesebb bizonyítéka: a főváros 
ipari fejlődése, Tirana iparvárosi ki- 
terebélyesedése.

Makszakovszkij V.

1491



A NYOMKÖVETÉS
Tájékozási képesség a termésxet népeinél

Gyermekkorunk Bőrharisnya törté
neteiben minden indián csodálatos 
nyomkövető. A  legegyhangúbb va
donban sem tévednek el soha.

Csodás dolgokat olvastunk, hal
lottunk a természet embereinek nyo
mozó és tájékozódó képességeiről. 
Később éveiken át magam is köztük 
éltem Kelet-Afrikában. Kelet-Afrika 
leghíresebb vadásztörzse a vandoro- 
bók. Elég jó nyomozók és nyomköve
tők, de messze elmaradnak a vadsze
gény nagy őserdők vadásznépeitől. M i
nél kevesebb a vad a környéken, an
nál inkább kifejlődnek a jeles vadász
tulajdonságok.

Vandorobókkal többször vadász
tam és úgy találtam, hogy nyomköve
tés során figyelmüket semmi el nem 
téríti. Mérgezett nyíllal vadásznak. A 
meglőtt vadat sziklás talajon nem is 
követik, hanem kis idő múlva a meg
lőtt állat elrohanásának irányában a 
légűrt figyelik. Ha a sebzett vadon 
már mutatkozik a méreg hatása, bete
gen vánszorog, a levegő »szárnyas sír
ásók szemmel kísérik. A  halálos sebé
vel összeroskadó vad felett máris meg
jelenik egy-két élősdi kánya. Ezek 
nyomán zúgó siklórepüléssel a kese
lyűk hada, majd később, ejtőernyő 
módjára, előredobott lábakkal leeresz
kednek a marabu-gólyák is a kese
lyűktől kikezdett tetemhez.

Nagyon kell igyekezni a vadászok

nak, hogy idejekorán érkezzenek. Ha 
elkésnének, a puhább vadnak csupán 
bőrét és tisztára lemarcangolt csont
jait találnák ott. A  keselyűk az ő vé
rebeik.

Hitük azt tartja, hogy Engai, a 
másszaiak és a vandorobók istene, el
zárja a keselyűket olyan vadász elől, 
aki tűzszerszámját otthon felejti. Ezért 
minden vadász tegezében hordja la
pos, puha fadarabból és keményfa- 
pálcikákból álló tűzszerszámját. Ezek 
segítségével pörgetéssel — és nem 
dörzsöléssel — tüzet csiholnak. Igaz 
ugyan, hogy most már náluk is a 
»kibiriti«, a gyufa van használatban. 
Utolsó utaimon már nem is láttam a 
tűzcsinálásnak ezt az ősi módját.

Első találkozás vandorobókkal
Sűrűségben, bizony erősen utána 

kell nyomozni a nyílazott vadnak. A  
sűrűségben összeesett vadat nem lel
hetik meg a keselyűk. A  keselyűket 
szemük vezeti a zsákmányhoz, nem az 
orruk.

A  keletafrikai vadásztörzsek nyíl
mérge növényből készül, melyet nagy 
hókusz-pókuszok közepette egy cserje 
(Acocanthera abyssinica) ágaiból és 
gyökereiből főznek.

Hitványán felszerelt szafarival (te
herhordó karaván) indultam el a 
Kilima-Ndzsárótól az első, hosszabb 
vadász- és gyűjtőkirándulásomra. A 

Meru-hegytől északra felevő 
nátron tavakhoz vezetett 
útam.

Ügy negyedik napon cél
hoz értünk. A lig ütöttük fel 
a parányi, kölcsönkapott 
sátrat (akkor még sátram 
nem volt), mikor szemfüles, 
gyerek legénykém — egy- 
személyben szakácsom és 
tolmácsom — jelenti, hogy 
emberek közelednek sát
ramhoz. Agyonéhezett, el
csigázott vandorobók vol
tak, akik már napok óta

Vandorobó vadász a szerző áltat 
lőtt sőrénytelen hfmoroszlánna!



Két pigmeus vambutl. Középen a 
szerző középtermetű fegyverhordo- 

zöja áll

gyökerekkel éltek, hosszú 
ideje nem tudtak vadat ej
teni. Már az oroszlánok is 
elhagyták ezt a vidéket és 
így azok zsákmány-marad
ványaihoz sem juthattak.

Bizony, nagyon siralmas 
állapotban voltak. Csont és 
bőr volt valamennyi. Lövé
seim hangja vezette őket 
hozzám. Mikor megtudták, 
hogy vízilovat lőttem, me
lyet talán már fel is dobott 
a víz, örömükben majd ki
bújtak ráncos, lötyögő, cserepes bőrük
ből. (A  halálos lövést kapott víziló rög
tön alámerül, csak bizonyos idő múlva 
jön fel a víz felszínére, mikor a tetem
ben felgyülemlett gázok felvetik.)

Ez volt az első találkozásom a fe
hér embert máskülönben félve kerülő 
vandorobókkal. Másnapra csodálatos 
változáson estek keresztül. Bőrük már 
nem volt ráncos, cserepes, hanem zsí
rosán fénylő. Egész éjjel a tűz mel
lett ülve, heverve ették a félig meg
pörkölt zsíros falatokat. Ezek a nomá
dok hihetetlenül tűrik az éhséget, de 
ha nagyobb zsákmányhoz jutnak, el
képesztő mennyiségű húst tudnak el
fogyasztani.

Fel akartam használni ezt az alkal
mat s arra kértem őket: legyenek ve
zetőim. Látszólag bele is egyeztek, de 
még az éjjel nyomtalanul eltűntek, 
magukkal víve a megpörkölt hús nagy
részét. Dehát ez: »Daszturi jao!« Ez a 
szokásuk — mondták embereim.

Majomkenyérfa, 
mint őserdei víztartály

Az alábbi eset is első afrikai útam 
során történt. A  Marti-hegyek alatt, 
lakatlan szavannákon haladt keresz
tül a szafarink. Felfogadott vezetőm 
ugyan elvitt egy vizes gödörhöz, de 
abban nem találtunk vizet. Vízét a 
szárazidőszaki forróság, az ivóra járó 
vad csapatok eltüntették. Ami még meg
maradt, azt sűrű sárrá változtatták az 
odajáró, dagonyázó orrszarvúak.

Már kezdett kritikussá válni a víz
hiány, mikor friss emberi nyomra 
bukkantunk. Kóbor vandorobók jár

tak erre. Nemsokára megpillantottunk 
két vandorobót lopótők vizes-kula
csokkal felénk közeledni. Meglátva 
minket, el akartak menekülni, de 
gyorslábú embereim utolérték őket. 
Bőséges jutalmat ígértem nekik, ha 
vízhez vezetnek. Eleinte nem akartak, 
vízről tudni, de később mégis a magas 
ígéretek megtették a hatást. Egy távo
labbi, óriási baobabra (majom
kenyérfa) mutattak: ott van a víz. Elő
ször értetlenül néztem .rájuk, de az
után megtudtam mindent. A  faóriás 
törzséből — amelyet másfél tucat em
ber sem tudott volna körülfogni — 
kiágazó hatalmas ágak között több 
hektoliternyi vízfelfogó ciszterna kép
ződött. Benne még bőségesen volt víz.

A  baobab törzsének kérgébe a vizet- 
merítő vandorobók hágcsószerűen cö- 
vekeket vertek. Ez azért nem tűnt fel 
mindjárt, mert ilyen hágcsókat a no
mád mézvadászok is alkalmaznak.

A  kongói nagy őserdőkben, valamint 
keleti nyúlványaiban törpe és félig 
törpe törzsek élnek. Ituri őserdőben a- 
Stanley útleírásaiban először ismerte
tett vambutik, a Kivu-’tó vulkánjai
nál a batvák, a Ruvenzori hegység ős
erdeiben a baambák. E két utóbbi törzs 
tagjai bár nagyobbak valamivel, mint 
az igazi pigmeusok, mégis a törpék
hez tartoznak.

E törzsek még inkább kerülik a fe
hér embert, mint a vandorobók, de a 
vadászember hamar megnyerheti bi
zalmukat. Kivált ha puskája sokszor 
egész húshegyekhez juttatja őket. Egy- 
egy elefánt elejtése után az óriási te
tem körül parányi lombkunyhók épül-
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Délszudáni nuer-vadászok a mocsárba szorítják 
a nyomonkövetett elefántot. A vadászzsálonányt 

a helyszínen feldarabolják

nek. Ezek mellett nyársakon sülnek az 
ízletesebb falatok. A  többi feldarabolt 
hús zöld ágakból összetákolt rácson 
lassú tűzön pirul. Ilyen elefánthús- 
orgia után napokig »illatos« a vam- 
buti tanya.

A vambutik nyomkövető művészete
Az ott tanyázó elefántvadászok mind 

csodálattal emlegetik a vambutik 
nyomozó, nyomkövető, valamint tájé
kozódó tulajdonságait. Erről utolsó af
rikai kirándulásaim során magam is 
meggyőződhettem.

Az őserdőben, ahol leginkább ele
fántok az útcsinálók, sok helyen az 
elefántok csapásai annyira össze
vissza keresztezők, hogy az össze-vissza 
tiport tömkelegben a követett állat 
nyomait felismerni és követni igazán 
művészet.

*• Igen jó a humorérzékük. Némelykor 
akarva hamis nyomra mutattak s mi
kor fejemet rázva rámutattam az iga
zira, térdüket verve nevettek a sikerült 
tréfán. Talán tiszteletbeli vambutinak is 
megtettek volna, de ez náluk nem di
vat.

Furcsa, hogy olyan állatóriásnak, 
mint az elefánt, nehéz a nyomát kö
vetni. Könnyű sík, nyílt területen, ahol 
előzőleg a szavanna-tüzek megsemmi
sítették az aljnövényzetet és még alig 
hogy kisarjadt rajta az elefántfű. De 
bezzeg egész más az őserdőben, vagy 
az elefántfű-vadonban, a frissebb-öre- 
gebb nyomok össze-visszaságában. Ott 
sokszor csupán egy eltörött, de még

nem egészen elszáradt galy, 
egy fűszál az útmutató. Szá
mításba kell venni, hogy a 
sötét, örökké nyirkos ős
erdőben sokkal lassúb az 
elszáradás, mint a napsü
tötte tisztásokon.

Általában mennél vadsze- 
gényebb egy vidék, annál 
jobb nyomozók, nyomköve
tők az ott élő vadásznépek, 
így például a délafrikai 
Kalahari-sivatagban élő, na
gyon primitív néptörzs, a 
busmanok, kitűnő nyomo
zók. Tájékozóképességük 
szinte csodálatos. A  legsöté
tebb éjszakában is biztosan 
tájékozódnak a »weld«-en, 
a sivár, egyhangú, tájjelleg 
nélküli tüske-bozót vadon

ban, ahol pedig nappal is nagyon nehéz 
eligazodni.

Busmanok és ausztrálnégerek
— a legjelesebb nyomozók

A  busmanok eme tulajdonságát az 
ottani hatóságok is igénybeveszik. Az 
elszórtan, egymástól több száz kilo
méterre levő rendőrállomások szolgá
latában, mindig van egy-két busman 
nyomozó, akik bűnesetek felderítésekor
— arrafelé sok a marhatolvaj lás — 
éppúgy nélkülözhetetlenek, mint a 
sivatagi vadonban eltévedtek, vagy 
azok maradványainak felkutatása so
rán. Az eltévedt vándornak —< ha ide
jekorán nem talál rá a segítség — a 
leggyötrelmesebb halál, a szomjan- 
veszés a sorsa. A  szomjhalál határán 
levő körbe-körbe jár.

A  természeti népek nagyszerű tájé
kozódó képessége nem faji tulajdon
ság, hanem életmódjuk következménye. 
A  szükségletek szorítják őket, ezek 
fejlesztik ki bennük ezeket a képessé
geket. Ezért van az, hogy a városban 
élők elvesztették e tulajdonságot. S 
ezért van, hogy az összes idevonatkozo 
leírások egyöntetűen a legalacsonyabb 
kultúrfokon levő népet, az ausztrál- 
négereket tartja Földünk legjobb nyo
mozóinak, nyomkövetőinek. Csodála
tosnál csodálatosabb, hiteles jelentése
ket olvashatunk ezek nyomozóképessé
geiről.

A  legkisebb állatnak, mondjuk egy 
gyíknak vagy egy bogárnak is bizto-
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KÉRDEZZ —  FELELEK
Kovács Ferencné budapesti olvasónk 

kérdezi: »M i az alapja annak a köz
hiedelemnek, hogy ha alkonyaikor ve
res az ég alja, akkor szeles Idő vár
ható?*

Zách Alfréd, a Meteorológiai Intézet 
helyettes igazgatója, szerkesztőbizott
sági tagunk válaszol:

Ha légkörünkben sok a pára, por és 
piszok és ha hosszú utat tesz meg a 
fénysugár, akkor csak a durva hosszú
hullámú rezgések jutnak el hozzánk. 
Ilyenkor vörös lesz az ég alja. Nap
nyugtakor valóban a leghosszabb utat 
teszi meg a fénysugár a légkörben. Az 
alkonypir mintegy meghatározza, hogy 
mennyi por és pára van a levegőben. 
Mennél több a vízpára és por, annál 
több a vörös szín. Páradús tengeri 
légtömegek érkezése nyugatról vagy 
viharfront közeledte, ha magasba emeli 
a port, vörösre festi az ég alját.

Valóban igen gyakran, amikor nyu
gat felől viharfront érkezik, vörös az ég 
alja. Ez azt jelenti, hogy rövidesen sze
les idő jön. A  közhiedelemnek tehát 
van tudományos alapja.

A% időjárás  „ múltjából“

NOVEMBER-DECEMBER.
£5 £6 27 £8 £9 30 ;

c° <o ? a N X
V)co

20- *
OD $0 2? _ 8

15 ”

A nappalok hossza

Je l m a g y a r A z a t :
1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
2. Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
3. Átlagos kőzéphőmérséklet
4. Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék

let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
6. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet

Ausztrál néger, Ausztrália északi partvidékéről

san tudják nyomát követni az ausztrá
liai sivár pusztaságon. Egy helyéből 
elmozdított homokszem, egy félrehaj- 
lott fűszál már elegendő, hogy a nyo-

Vadászvarázslat a busmanoknál. A vadász 
felesége »szcrencse-ken5cs5t« karcol be nyíllal 

a férj homlokába

mot biztosan tartsák. A  szükség és a 
gyakorlat tette őket a nyomolvasás
mestereivé.

Kittenberger Kálmán
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A Lukács-fürdő mögött terül el a 
Malom-tó. Történelmi emlék. Véli bég 
kupolás fürdőépülete mellett, a kőfal
lal elkerített kis tóban, búvárpókok 
(Argyroneta aquatica) élnek a kristály- 
tiszta szénsavas vízben. Lila-kékvirágú 
tündérrózsák, délszaki vízinövények 
sűrű erdejében építik harangjukat. Né
hányat hazavittünk és életüket otthon, 
akváriumban figyeltük tovább.

Mint fénylő higanycseppek gördül
tek szerteszét. Időnként a víz felszí
nére jönnek, De az is megesik, hogy 
egymástól "lopják" a levegőt.

Beebe "Félmérföldnyire a tenger 
színe alatt« című könyvében is olvas
hatunk a búvárpókról. E cím után úgy 
tűnik, mintha mélytengeri rovar volna. 
Pedig a pókok szárazföldi állatok és 
légcsövekkel lélekzenek. Néhány faj a 
vízbe vándorolt s a vízi életmódhoz 
alkalmazkodott. "Légvárakat", búvár
harangot azonban csakis a búvárpók 
épít.

Vegyük szemügyre közelebbről is e 
pókokat! Különösen felső világításéin 
láthatók élesen. Nyolc lábukkal ka
limpálnak, testüket szőrruha borítja. 
Van köztük néhány nagyobb, kétcenti- 
méteres is, a többi csak 10— 12 milli
méter hosszú. Eleinte azt hittük, nem 
egyidős példányokat gyűjtöttünk be. 
További megfigyeléseink folyamán fel
tűnt az alaki különbség is: a kisebbek 
potroha zömök, a nagyobbaké csúcs
ban hegyesedik ki. Nagyítóval nézve 
szembeötlik ez utóbbiak megnyúlt, tapo
gató lába, vége kiszélesedett és párzó
szervvé alakult. Ezek a hímek,

A  legtöbb pókfajnál éppen fordítva 
van, vagyis a hímek kisebbek. Sőt, 
egy trópusi- keresztespók, a Nephita 
nősténye tízszer akkora, mint a hímje. 
A búvárpókok hímjei mintha mozgé
konyabbak lennének, lábaik is hosz- 
szabbak. A  nőstények kimérten mo
zognak, inkább csak otthon "ülnek, "la
kásbarlangjukban".

A buvárpók megkezdte lakóharangjának építését. Növekszik a harang. A pók potrohán , hozza le 
A vízinövények közt már látható az első lég- a levegőt
buborék A pók a víz felszínére ment újabb 

levegőért



Mindkét nem harangot épít. Benne 
tárolják a víz alatt a légzéshez szüksé
ges levegőt. Fonómirigyük megszilár
dult váladéka adja a légbuborék vá
zát. Testüket szőrök borítják. E sző
rök között megreked a levegő s kö
vetkezéskép nem kell minden lélek- 
zetvételkor a víz felszínére jönni. 
Csakis addig, amíg a víz mélyébe, a 
vízinövények levelei közé, lecipelik a 
buborékokat és elkészül a harang.

Vízirovarok különbözőkép jutnak le
vegőhöz. Iszaplegyek lárvái vagy többi 
közt a karcsú vízískorpiók légzőnyilása 
botszerű testfüggelék végén ül. Ezt 
dugják ki a vízből s ilymódon vezetik 
a.' levegőt ilégzncsőveikhez.

Egyik pókunk mintha szájába dugná 
a lábát, majd valami -nyálkát ken 
szét- a potrohún. Másik ugyanezt teszi 
harangja belsejében, immár félórája. 
Nem valami olaj szerű anyagot ken, 
ami a légbuborékokat rögzíti? Nem! 
Kutatók földerítették: a légbuborékok 
tisztán fizikai törvényszerűség alapján 
tapadnak a sűrű szőrzet között. Ami
vel az állat a testét kend: antiszepti- 
kum, vagyis fertőtlenítő anyag. Ez 
megöli a baktériumokat és a légzéshez 
oly fontos szőrök épek maradnak.

A búvárpók szorgalmasan szövi lakóharang
jának tartószálait

Aki már régóta tart búvárpókokat, 
bizonyára látott már az akvárium al
ján elernyedt testtel gubbasztó rovaro
kat. Ha van még erejük, kimásznak a 
vízből. Ki hinné, hogy fuldokolnak? 
Szőrzetük összecsapzódott, mert bak
tériumok és penészgombák telepedtek 
meg benne. Az ilyen szőrzet légbubo
rék szállítására már alkalmatlan. Le
het, hogy az idősebb, másféléves pél
dányok sem ápolhatják már kellő
képpen szőrzetüket. Annyi bizonyos: a 
fogságban tartott búvárpókok 90 szá
zaléka ilyen tünetek között pusztul el.

Már régebben is gondoztunk búvár- 
pókokát. Emlékszem, milyen megkapó 
látvány volt a nagy harangból éppen ki
bújt fiatalok, amint mindegyik gom- 
bostűfejnyi parányi harangot épített 
magának. Ezek -táplálkozási haran
gok-, valóságos kis -ebédlők-. Ide ci
pelték be az apró rákokat, Daphniát, 
Cyclopsot s itt fogyasztották el. A  
-táplálkozási harang- építésének szo
kását később is megtartják. Itt mér
ges váladékot lövelnek csáprágóikkal 
az áldozat testébe, majd elfolyósodott 
szöveteiket felszívják. A  hímek min
den zsákmány elejtése után új haran
got építenek. A  nőstények zsákmányu-

Kész a harang: a hú várpók már be is költözött 
új lakóhelyére



Harangjában illő nőstény lesállásban

kát lakásukba hurcolják. Néha meg
esik, hogy egy-egy erőszakosabb hím 
elüldözi a nőstényt "-buborék-lakásá
ból* és "táplálkozási haranginak 
használja annak otthonát.

A nőstény "lakás-harang*-jában pá-

a) Táplálkozási és lakásharang; b) Ondóharang; 
c) Peteharang; d) Telelőharang

rosodnak. Minden harangon kívüli 
párást fogság-tünetnek kell tekinte
nünk. Előzőleg a hím félrevonul előre 
elkészített »ondó-harang*-jába, ahol

párzószervébe juttatja ondóját. Majd 
a nőstényhez költözik már néhány órá
val párzás előtt. Nász után a nőstény 
"pete-thanang«-ot 'készít, mely nagyobb 
és erősebb "lakás-harangijánál. A  pe
téket tokban (kokon) rakja le, 30— 40-et 
egy csomagban. A  »pete-harang« belső 
terét függöny választja kétfelé. Egy»k 
felében a peték, a másik felében a 
petéket őrző anya foglal helyet. - Itt 
őrzi a kicsinyeket, mindaddig, míg 
azok a fészket el nem hagyják. Ilyen
kor még zsákmányolni sem jár ki. 
Próbálja csak egy him a harangot 
megtámadni, az, anya tágra meresztett 
cséprágóival rohan felé és ha nem hát
rál, beleharap!

A  kikelt ivadék többször vedlik, 
majd húsz napos korában kirajzik és 
mihelyt az utolsó pók is elhagyja a 
fészket, az anya is útnak indul.

Búvárpókjaink kint a Malom-tó me-

A búvárpók ivari kétalakúsága. Baloldalt a 
nőstény, jobboldalt a hím. Külön látható a két 

ivar potrohának oldalnézett képe

lég vizében télen Is sürögnek-forognak, 
akárcsak az akváriumban. Állóvizeink
ben, patakok partján már zordabb a 
tél számukra.

Egyesek jég közé fagyott csigahá
zakban töltik a telet, téli álomba me
rülve. Késő ősszel kezdték hordani a 
levegőt egy üres csigaházba, míg az a 
víz felszínére szállt. Hányat kikapar
nak a varjak! Mások fent a moszat- 
erdőben, »óriás-barangjük*-öan na
gyobb biztonságban megmaradtak. 
Vastag fonalak sűrű hálózatával kü
lönleges "áttelelő* harangot építettek. 
Egyre fogy a levegő és kora tavasszal, 
a víz első fölmelegedésekor, felszínre 
jönnek. Levegővel térnek vissza s új
ból építik harangjukat.

Wiesinger Márton 
a Fővárosi Altatkert zoológusa

Nőstény búvárpók harangja alatt
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^ i f lL M E K iR O L
„VIRÁGOS KALOCSA”

címen új, színes filmet bocsátott ki a Doku
mentum Filmgyár a magyar tájakról készüld 
filmsorozatban.

Olyan sokoldalúan kiváló a kalocsakőrnyéki 
népművészet, hogy bármelyik ágazata (tárgyi 
művészet, népi arhltektúra, ének. tánc stb.) egy
magában is elégséges anyagot nyújt egy-egy 
igen tanulságos és élvezetes Ismeretterjesztő 
film megszerkesztésére. De fájdalom, a film 
fölvevői kissé a régi sallangos népszínművek 
írói módján fogták fel feladatukat. Ezt a filmet 
hosszú, elmélyült monográfiái, történelmi, föld
rajzi, néprajzi, művészettörténeti tanulmányozás
nak kellett volna megelőzni. A rendezők azonban 
mintha nem is kérték volna a tudományos em
berek szaktanácsát. Felszínes, logikailag és szer
kezetileg sem eléggé átgondolt műgonddal ké
szült riportképek sorozatát kapjuk e filmben, de 
nem a várt tudományos becsű ismeretterjesztő 
filmet. Hogy nagy mulasztások, hiányok elle
nére a film mégis kiváló és nagyszerűen hat? 
Ez távolról sem annyira a filmrendezés érdeme, 
mint inkább azoké, akiket a film bemutat s akik 
a rendezői gyarlóságok ellenében is bámulatosan 
töretlenül mutatják be művészi értékeik egy ré
szét. Ezt a filmet a kalocsai nép tette kiválóvá. 
Szakasztott oly módon, mint amikor nagy színé
szek előadói tündöklése tesz jóvá s alkalmilag 
rangossá valamely kevésbbé nagy írói igényű, 
elhibázott darabot.

Mindez azt is jelenti, hogy a »Virágos Kalocsai 
még összehasonlíthatatlanul szebb filmünk lett 
volna, ha kellő tárgyi felkészültséggel, tanul
mányi alapossággal készítették és rendezték 
volna.

A főhibák egyik legfőbbike, hogy a rendezők a 
hiányos előtanulmányok kirívósága ellenére túl 
sokat markoltak a tömérdek néprajzi kincsből. 
• Virágos Kalocsai cím alatt mi mást kellett 
volna bemutatniok elsősorban, mint a kalocsai 
nép ruházatának, falfestésének, kerámlaműves- 
ségének, fafaragásának motívumait? Kísérőzené
ben pedig főleg azokat a dalokat, amik a közép
kori egyház virágének-eltenes tilalmai ellenére 
is fönnmaradtak, sőt gyönyörűségesen tovább 
sarjadtak. A film ellenben hosszasan mutat be 
jórészt a kísérőzenével aszinkron, vagyis el
térő ritmusú táncokat. Ugyanakkor pedig nagyon 
is töredékesen és kapkodva tájékoztat Balatoni 
Boris néni s a többi kiváló kalocsai népművé
szünk tárgyi népművészeti remekeléseiről. A fal
festés mellett másodlagos helyet kap a híres 
kalocsai hímzés, szövé6. Csaknem elenyészik a 
kerámia. Egy-két régi kapudiszen kivül mitsem 
mutat meg a fafaragók műhelyéből. Nem magya
rázza meg a film, hogy miként keletkeznek a 
népmotlvumok, mi határozza meg művészi érté
küket. A film bemutat egy-két mai kerti virágot, 
de tájékozatlanságban hagy afelől, hogyan 
válnak a valóságos virágok költői rajzolatúakká, 
stilizáltakká. Beszél a film a dunai ártérről, de 
árva szóvál sem tér ki a nagy folyam ősi ár
terének káprázatos vadvirágaira. Amikor pedig 
a »vadvirágos mezők szfnpompájáti említi: csak 
pipacsokat és napraforgó tányérokat látunk. A 
pipacsokat vadvirág minőségben sem tanácsos 
mutogatni, a hasznos napraforgó pedig nem vad
virág. Történelmi, földrajzi vonatkozásban sok 
az önkényes megállapítás s a szépen hangzó 
frázisok legkevésbbé hozzák helyre a tanulmányi 
hiányosságokat.

Mindeme hibák ellenére a »Vlrágos Kalocsai 
mégis bámulatosan szép film s ez elsősorban, 
:,őt szinte kizárólag szereplő hőseinek, a kalocsai 
népnek érdeme. NAGY TIBOR

m m g m
Dino G, Koszt*:

Jugoszlávia
a visszaállított kapitalizmus 

országa
(Szikra, 1953.)

Az alig hatvan oldalas könyvecske, a jugo
szláv valóság jó ismerőjének, Kőszev bolgár új
ságírónak újabb müve, gazdag anyagot ölel tel. 
Tömören megismertet bennünket azzal a poli
tikával, amely a kapitalizmus visszaállításához, 
a külföldi, elsősorban az amerikai monopoltő
kések korlátlan uralmához vezetett. Helyesebben 
a mezőgazdaságban — a szerző bebizonyítja
— nem beszélhetünk restaurációról, mert ezen a 
területen nem hajtottak végre semmiféle olyan 
Intézkedést, amely a kapitalizmus felszámolá
sára, a szocializmus építésére irányult volna. 
A mezőgazdaságban kezdettől fogva csak a 
kapitalista »fejlodési ütemének fokozása megy 
végbe.

Kőszev érdekesen, figyelmetkeltően tárja sze
münk elé azokat a raffinált, »különutasi mód
szereket, amelyekkel a belgrádi vezetők meg
semmisítették, kijátszották a nép forradalmi 
vívmányait, s — bátran mondhatni — még a 
Királyság Idejénél Is jobban, mélyebben a ka
pitalizmus mocsarába süllyesztették Jugoszlá
viát. Ugyancsak tényekre, vallomásokra tá
maszkodva mutatja meg mindennek pusztító, 
átkos, de elkerülhetetlen velejáróját. Külön ér
deme a könyvnek, hogy bevezetőben felhívja a 
figyelmet, bebizonyítja: a mai jugoszláv veze
tők politikája nem 1948-tól datálódik. Tulajdon
képpen már egy évtizedekkel ezelőtt megkezdett, 
sokáig leplezett út folytatása. A nyert képet még 
teljesebbé teszi, hogy a szerző — Igen helyesen
— megvilágítja azt Is, milyen felépítmény, állam
rendszer nőtt ki és fejlődik a kapitalizmus visz- 
szaállitásának talaján.

Elismerés illeti e művet azért is, mert tömör
sége nem megy az érthetőség, a népszerű, él
vezetes tárgyalás rovására. Kőszev könyvét 
nemcsak azok forgathatják haszonnal, akik e 
témát kevéssé ismerik, de azoknak is értékes 
összefoglalóul szolgál, azoknak Is mond újat, 
akik már olvastak hasonló tárgyú müveket. 
Meg kell említeni a könyv élvezetét elősegítő 
jó fordítást is, amely Oláh József becsületes, 
lelkiismeretes munkáját dicséri.

VÁMOS JÁNOS

Következő szánunk tartalm ából:
A Kepler-törvények. — Világrészek fái a szarvasi 
Arborétumban. — Mikrobarázdás hanglemezek. 
— Akvarisztika. — A Niagara. — Az influenza 

vírusa. — Kis állatok tömése.

Tarmiszattudományos rádióelőadások naptára
NOVEMBER 28, CSÜTÖRTÖK. Petőfl-rádló:

17.40: A mezőgazdasági dolgozók tanulási lehe
tőségei a téli hónapokban. — NOVEMBER 28, 
SZOMBAT. Petőfi-rádió: 17.40: Mi újság a tudo
mány és technika világában? — NOVEMBER 29, 
VASARNAP. Petőfi-rádió: 10.10: Kérdezz — fele
lek! Tudományos fejtörő. — NOVEMBER 30, 
HÉTFŐ. Kossuth-rádió: 17.40: Szép fővárosunk, 
Budapest. Petőfl-rádló: 16.50: Tíz perc tudomány. 
17.40: Beszélő atlasz. — DECEMBER 1, KEDD. 
Petőfl-rádló: 18.10: Előadás a természettudomány 
köréből. — DECEMBER 2, SZERDA. Petőfl-rádló: 
16.30: Erő — egészség.
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BŰVÉSZKEDJÜNK
A  következő kísérleteket egészen kis 

poharakkal végezzük el, mert a fel
használt folyadékok esetleg kárbavesz- 
nek és takarékoskodnunk kell. Mi 
kísérleteinkben kicsiny, kb. 4 cm ma
gas likőrös pohárkákat használtunk.

Ügyeljünk arra, hogy a két pohár 
ugyanakkora legyen, karimájuk pedig 
jól csiszolt, ép, egyenletes, ha egymásra 
borítjuk őket, jól zárjon a szélük. Ha 
ilyen kis poharakon begyakoroltuk a mu
tatvány minden csínját-bínját, akkor a 
nyilvánosság elé léphetünk nagyobb po
harakkal és bemutathatjuk a meglepő 
főkísérletet.

kel a vizes pohár karimájára. A  papír
lap alatt lehetőleg ne maradjon légbu
borék. Tenyerünkkel állandóan a po
hárhoz szorítva a lapot, fordítsuk szá
jával lefelé a vizes poharat. Most mái
éi vehetjük tenyerünket a papírlapról. 
A papír nem esik le a pohár szájáról. 
(1. ábra.)

Ezután a szájával lefelé álló vizes 
poharat (rajta a papírlappal) tegyük a 
petróleumos pohár fölé úgy, hogy a 
pohárszélek pontosan egymás fölé kerül
jenek.

Tartsuk kezünkkel a poharakat úgy. 
hogy ebben a helyzetben megmaradja

1. ábra. Így lehet kicserélni egymással egy tele pohár vlx és egy tele pohár petróleum tartalmát

Ér d e k e s  f e l a d a t

Egy likőrös pohárkát töltsünk meg 
szinültig kékítővel színezett vízzel. 
Egy másik pohárkát pedig töltsünk szí
nig petróleummal. A  feladat ez: hogyan 
tudnánk a két pohár tartalmát egymás
sal felcserélni, de úgy, hogy nem szabad 
semmiféle más edényt használni?

Ez szinte megoldhatatlannak látszik, 
mégis könnyen és biztosan sikerül a kö
vetkezőképpen. (1. ábra.) i

A  vizes poharat borítsuk le egy jól 
bevizezett papírlappal. Hogy a papír
lap könnyen el ne ázzék, jó, ha leve
lezőlap vastagságú.

A papírlapot szorítsuk rá tenyerünk

nak, és közben lassan, óvatosan húzzuk 
kifelé a két pohár közül a papírlapot 
úgy, hogy egyszeresek a lap szélén, a 
poharlaik karimájánál egy kis résen át 
érintkezzék a két folyadék. (1. ábra.)

Figyeljük meg, hogy ml történik. 
Tudjuk, hogy a víz fajsúlya 1, a petró
leumé pedig 0.8. Félül van a sűrűbb víz, 
alul pedig a könnyebb petróleum. A  
szűk résen át a nehezebb víz lecsurog 
az alsó pohárba. Az alsó pohár szélén 
szépen láthatjuk a lecsurgó víz kék 
fonalait.

M i történik a petróleummal? A  víz 
kiszorítja a helyéről, így kénytelen a 
résen át a felső pohárba átlépni és itt 
a vízben, mint kisebb sűrűségű anyag,
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felemelkedik és a víz tetején rétege- 
ződik.

1—2 perc múlva (az idő a rés nagy
ságától függ) a két pohár tartalma tel
jesen kicserélődik.

Fordítsuk meg az összeállítást, mi
után a helycsere megtörtént. Megint 
a petróleum kerül alul és így akár
hányszor megismételhetjük a kísérle
tet.

A  RUM ÉS A  VÍZ
Előző kísérletünkben petróleum és 

víz helycseréje egész egyszerűen azon 
alapult, hogy a nagyobb fajsúlyú (sű
rűbb) folyadék alul helyezkedik el, a 
kisebb fajsúlyú (ritkább) folyadék pe
dig felül.

Könnyű volt a két folyadék össze
keveredése nélkül megvalósítani a hely
cserét, mert hiszen egymással n em  
k e v e r ő d ő  folyadékkal történt a 
kísérlet.

De sikerül-e a kísérlet e g y m á s 
s a l  k e v e r ő d ő  folyadékkal? Köny- 
nyen készíthetünk, vagy találunk a 
háztartásban különböző színű és kü
lönböző fajsúlyú, egymással keverődő 
folyadékot. Például használhatunk 
kékítővel színezett vizet és denaturált 
szeszt (spirituszt, pálinkát, vagy ru
mot), barna színű és színtelen ivóvizet. 
Mi a piros színű narancs-szörppel és 
színtelen ivóvízzel is elvégeztük a kí
sérletet és kitűnően sikerült.

Maradjunk például a rumnál és víz
nél. Egy likőrös pohárkát megtöltünk 
a barna színű rummal, egy másikat a 
színtelen ivóvízzel. Most is a víz a 
sűrűbb folyadék. Tehát ha az első kí
sérletet végrehajtjuk, akkor most is a 
vízzel telt pohárkát tegyük felül, a 
rummal telt pohárka legyen alul.

A  kísérlet ugyanúgy folyik le, mint 
előbb: a papírlappal lefedett vizes 
pahárkát felfordítjuk és a rumos po
hár fölé helyezzük, majd a papírlap 
kihúzásával szűk kis rést nyitunk a 
két pohár között. Minél szűkebb a rés, 
annál tökéletesebben cserél helyet a 
rum és a víz — keveredés nélkül!

Ebben a kísérletben is szépen meg
figyelhető, hogyan csurog alá vékony 
színtelen fonálban a felső pohárból a 
színtelen víz a rumospohár belső ol
dalán a pohár fenekére és hogyan 
gyülemlik ott össze. És hogyan szivá
rog fel a rum barna fonala a felső 
pohár fala mentén vastag rétegben a 
vízben (keveredés nélkül) és gyűlik 
egyre vastagabb rétegben a felső pohár
ban.

MIÉRT OKOZ CSODÁLKOZÁST
ez a kísérletünk? Azért, mert a rum 
és a víz egymással nagyon jól keve
redő folyadékok és íme, kísérletünk
ben 5— 10 percen át érintkezett egy
mással a két folyadék, sőt a vékony 
rumfonálnak a vastag vízrétegen át 
kellett törnie, hogy a felső pohárban 
a víz fölé emelkedjék és mégsem ke
veredett össze a rum a vízzel.

Ez valóban különös jelenség!
Miéri; nem keveredett össze a rum 

a vízzel?
Erre az Élet és Tudomány előző szá

mában végzett kísérletek felelnek 
meg". Emlékezhetünk rá, hogy tiszta 
vizet megfestett sósvíz fölé rétegez- 
tünk, alkoholt víz fölé rétegeztünk és 
napokig elkülönülve maradtak anél
kül, hogy összekeveredtek volna. De 
ez csak akkor sikerült, ha a ritkább 
folyadék i g e n  l a s s a n  került a sű
rűbb fölé, _ ha kísérletünk közben me
chanikailag nem kevertük őket össze.

Ha a nyilás a rumospohár, meg a 
vizespohár között kicsiny, akkor per
cekig tart az igen lassú áramlás, ki- 
cserélődés — nem lesz összekevere-

2 ábra Összekeveredés nélkül fgy cserél helyet 
egy tele pohár víz és egy tele pohár vörösbor

De ha a nyílást nagyra hagyjuk, 
hogy másodpercek alatt kicserélődjék 
a két pohár tartalma, akkor a köny- 
nyebb folyadék a heves fölfelé szállás 
közben örvénylésbe jön, keveredik a 
másik folyadékkal, nem sikerül a kí
sérlet.

BŰVÉSZM UTATVÁNY
Ha ilyen kísérleteken begyakoroltuk 

magunkat, akkor társaságba, ebédlő- 
asztalnál bemutathatjuk a mindenkit 
bámulatba ejtő n a g y  k í s é r l e t e t ,  
ha kéznél van vörösbor is a vízen 
kívül.

Egymás mellé állítunk egy pohár
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vörösbort és egy pohár vizet. Ki tudja 
egyiket a másikba átönteni egy újabb 
edény igénybevétele nélkül?

Pontosan úgy járunk el, mint az 
előző esetekben. A  vizespoharat pa
pírlappal fedjük le, megfordítjuk és a 
borospohár fölé tesszük. A  papírlapot 
óvatosan oldalt húzzuk. A  keletkező 
nyílás igen kicsiny legyen.

Nagyon szép, amint a vörösbor ösz- 
szeíüggő, vékony fonál alakjában 
áramlik fel a pohár oldala mellett 
anélkül, hogy a környező nagytömegű 
vízzel összekeverednék.

A  nyílás olyan kicsiny legyen, hogy

Emőd-istvánmajori általános iskola 
szakköri felelőse kérdezi: »Vízkultúrá- 
ban nevelt növényeink nem fejlődnek 
jól, mi ennek az ok<t?«

Dr. Haraszty Árpád főiskolai tanár, 
szerkesztőbizottságunk tagja válaszol:

A  vízkultúrás kísérletek korántsem 
olyan egyszerűek, mint amilyeneknek 
első tekintetre látszanak. Sok körül
ményre kell itt figyelemmel lennünk, 
amelyeknek elhanyagolása a kísérletek 
sikertelenségét vonja maga után. A  kö
zölt recept a régi K  n o p-féle tápoldat, 
de nem alkalmazták pontos összeállítás
ban. Helyesen: 1 liter desztillált vízhez 
0.25 g. MgSCh, 0.25 g. KH2P 0 4, 1 g. 
Ca (NOs)s, 0.12 g. KC1, 0.20 g. FECla.

Ajánlatosabb azonban a K  r o n e-féle 
tápoldattal kísérletezni, mert ennek só
alkotói a felhasználás mértékében ol
dódnak: 1 liter deszt. vízhez 1.0 g. KNOa, 
0.25 g. Fe3 (P04)2, 0.25 g. Ca3 (PO,)2, 
0.50 g. CaSOí, 0.50 g. MgS04.

Bármelyik tápoldatot alkalmazzuk is, 
magában véve egyik sem elég a növény 
felneveléséhez. Kiegészítő tápoldat szük
séges mindegyikhez, mely a főelemek 
mellett a szükséges nyomelemeket is 
tartalmazza. Ilyen a H o a g l a n d - f é l e  
kiegészítő oldat: 18 liter deszt. vízhez 
0.8 g. LiCl, 1 g CuSOí , 1 g. ZnSOí, 11 g. 
H3B03. 1 g. A l2 (S04)s 0.5 g. SnCl2, 1 g. 
NiSOí, 1 g. Co (NOa)í, 1 g. TiOj, 0.5 g. 
KJ, 0.5 g. KBr. Ebből a kiegészítő oldat
ból a használatos tápoldat minden liter
jéhez 1 köbcentimétert adunk.

A  vízkultúra-oldatoknak meg van az 
a rossz sajátságuk, hogy előbb-utóbb lú-

mintegy 10 percig tartson, amíg a bor 
lassan megtölti a felső poharat. Eb
ben az esetben szinte tökéletes a hely
csere.

A  kísérlet ugyanilyen jól sikerül 
akkor is, ha mi készítjük a '►vörös
bort* vízből, piros tintával és kb 10% 
denaturált szeszt keverünk a piros
tintás vízhez.

Legközelebbi alkalommal megkeres
sük, hogy hol és miként nyilvánulnak 
meg a természetben azok a jelensé
gek, amelyeket előbbi kísérleteinkben 
megismertünk.

öveges József
Kossuth-díjas

- F E L E L E K
gos, vagy savas kémhatásúvá válnak. 
Ennek az az oka, hogy a különböző fé
mes és nem fémes iónokat a növény 
nem egyforma mértékben fogyasztja. 
A vízkultúra kémhatásváltozásaira a 
legtöbb növény érzékenyen reagál, 
ezért a tápoldatot átlagosan tíznapon
ként ki kell cserélnünk!

A  vízkultúrás nevelés mindezek mel
lett még azzal a veszéllyel is jár, hogy 
kevés levegőt biztosít a gyökerek szá
mára. A  gyökérnek pedig szüksége van 
levegőre, mert egyébként a növény meg
fullad. Gondoskodnunk kell tehát a le
vegő pótlásáról is. Ezt legegyszerűbben 
úgy oldjuk meg, ha gumicsővel össze
kötött labdás fújtatóval naponta leg
alább 5 percig levegőt buborékoltatunk 
át a tápoldat vizén. Költségesebb for
mában akváriumi szellőztetőberendezés
nél használt áramszaggató-buborékoló 
készüléket szerelhetünk be. Végezetül 
ügyelnünk kell arra is, hogy az oldat
ban az algák ne szaporodjanak el, 
ezért a tápoldatot tartalmazó üveget 
fekete papirossal kell beborítanunk. A 
külső szennyezések elkerülése végett 
pedig az átfúrt parafadugó segítségével 
elhelyezett növényünk szára vagy gyö
kere körül maradó rést vattával tö- 
mítsük. Mindezek mellett a kedvező 
fény- és hőmérsékleti viszonyokról is 
gondoskodnunk kell. Ha mindeme kö
rülményekre ügyelünk, növényeinket a 
legtöbb esetben virágzásig, sőt termés
érlelésig felnevelhetjük mesterséges 
tápoldatainkban.

K É R D E Z Z
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'TjlU Í& itU l M j fí i
ESEM ÉN Y N A PT Á R
ö s s z e á l l í t o t t a :  V a j d a  P á l

Hov. 28-de<. 4-ig

(Azok részére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, 
köztijük az eseményre vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat ls>)

1770. november 29-én kezdődtek meg az 1635-ben alapított nagyszombati egyetem 
újonnan szervezett orvosi, karén az előadások. Voltaképpen nem »előadásokat«, 
hanem felolvasásokat tartottak. A tanárnak ugyanis a tananyagot csak felolvasnia 
és diktálnia volt szabad, előirt vagy engedélyezett könyvekből. Ezektől eltérni a 
legszigorúbban tilos volt. Csak a betegágy melletti gyakorlati klinikai oktatás 
adott módot és alkalmat egyéni nézetek kifejtésére. Ami a tankönyveket illeti, 
nem az egyes használandó könyveket határozták meg, hanem megadták azok
nak a szerzőknek a nevelt, akiknek valamennyi munkáját szabad volt használni. 
Az orvostudományi tanfolyam tartamát nem határozták meg. Eleinte a tanul

mányi idő a tanulók egyéni tehetségétől és szorgalmától függött, később a tanulási időt öt évben álla
pították meg. Az egyetem csak rövid ideig volt Nagyszombatban, mert az 1777. május 6-i rendelet 
Budapestre telepítette át. Győry Tibor : Az orvostudományi kar története, Bp. 1938. 47— 106. oldal.

1887, november 28-in Indult meg Budapesten az első villamos vasút. A  nyolc
vanas években úgy tervezték, hogy a lassú lóvasút helyett bevezetik a gőzüzemű 
vasúti forgalmat. A  gőzvasút azonban erős ellenzésre talált, úgyhogy a vállal
kozók villamos üzemű vasútra adtak be ajánlatot. Mielőtt a főváros tanácsa az 
engedélyt megadta volna, kikötötte, hogy előbb próbavasutat kell indítani. így 
készült el a Nyugati pályaudvartól a Király-utcáig terjedő, egy méter nyomtávú 
vonal. A  Nyugati pályaudvar mellett levő üres telken —  ahol most a postaépület 
van —  fabódéban volt az áramfejlesztő-telep. Egy gőzlokomobil hajtotta a dinamó
gépet. A  forgalmat két kis villamos kocsi bonyolította le, a harmadik volt a tar

talék. A  kis próbavasút meggyőzte a gőzüzem híveit Is arról, hogy a városi utcák forgalmának sok
kal inkább megfelel ez a villamos vasút, és most már nem kifogásolták, hogy a Stáció-utcában (a mai 
Baross-utca) és a Podmaniczky- (mai Rudas László) -utcában tervezett gőzvasút helyett villamos 
vasút épüljön. Két évvel az első villamos kocsi megindítása után, 1889-ben, ezeken az utcákon is 
villamos vásút járt. Itt azonban a síneket már a nagyvasutak 1,435 méteres nyomtáva szerint fek
tették, hogy szükség esetén a rendes vasúti teherkocsik rakományát is továbbíthassák. Budapest 
közúti vasúti közlekedésének fejlődése. Bp. 1934. 15— 20. oldal.

1547. december 2-án halt meg Cortez Hernando, Mexikó spanyol gyarmatosítója. 
Eredetileg jogot tanult, majd Amerikába hajózott és ott több expedícióban vett 
részt. 1519 februárjában tizenegy hajóval. 110 matrózzal, 553 katonával és 200 
indiánnal útnak indult Mexikó partjai felé. A  birodalom fővárosában Montezuma 
uralkodót elfogatta, de a mexikóiak fellázadtak és Corteznak csak 1521-ben sikerült 
végleg elfoglalni az egész országot. Mexikó, minden hatalma ellenére, ebben az idő
ben már magában hordta a széthullás és hanyatlás csíráit. Ezért volt lehetséges, 
hogy a maroknyi európai meg tudta hódítani ezt a nagy országot. Cortez később 
több expedíciót indított a középamerikai tengeri átjáró kikutatására, miközben 

a spanyol birodalomhoz csatolta Hondurast és Ouatemalat. Élete utolsó éveit Sevilla közelében töl
tötte, ahol mindenkitől elfelejtve halt meg. Lebegyev Ny. : A  Föld meghódítása, Bp. 1948. I. 184—  
178. oldal.

1919. december 4-én halt meg Entz Géza zoológus. Korának előtérbe helyezett 
kutatási Irányát követve, főleg a vlziéletmódú szervezetekkel, leginkább pedig a 
protozonokkal foglalkozott. Legnevezetesebb kutatási eredménye az egysejtű 
állatok és algák együttélésének felfedezése volt. Ismeretes, hogy az ázalékállatok 
testének belsejében zöld testecskék fordulnak elő. Sokáig azt hitték, hogy ezek 
a zöld testecskék az állatnak sajátos szervei. Entz Oéza volt az első, aki felfedezte 
mibenlétüket. Kísérleti alapon kimutatta, hogy az ázalékok tulajdonképpen olyan 
moszatok, amelyek az állati véglényekkel szimbiotikus viszonyban élnek. Entz 
Oéza Török Auréllal lefordította Darwin emberszármazási munkáját. Később 

azonban elfordult a darwinizmustól. Ez nem volt véletlen. A  kapitalizmus Magyarországon 1900 
körül, amikor már megegyezik a feudalizmussal és a klerikális reakcióval, szakít a haladás és fejlődés 
elvével és a reakció jelszavait hirdeti. A  darwinizmus a virágzó kapitalizmus terméke volt, a halódó 
kapitalizmus az antl-darwinlzmust hirdeti. Ez a fordulat az antl-darwmizmus felé több magyar biológus 
pályáját jellemzi. Rapalcs Rajmund : A  magyar biológia története. Bp. 1953. 193— 197. oldal.
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LOGAR MISKA
Megoldás a 44. számból:

2. A nehézségi er6 úgy hal 
a testekre, mintha egész súlyuk 
egyetlen pontban, a test ú. n. 
súlypontjában volna egyesítve: 
a nehézségi erő hatására tehát 
a súlypontnak kell lefelé esnie.

A gúlát a ráerősített súlyok
kal egy testnek tekintve, elég 
könnyén belátható, hogy ennek 
a testnek a súlypontja mind az 
a), mind a b> esetben pontosan

a gúla csúcsa alatt van (tehát 
nem a testben benne, hanem 
azon kívül).

Ml történnék a súlyponttal, 
ha a gúla dőlni kezdene?

Ez a sdőlésc, legalább te az 
első pillanatokban, azt jelenti, 
hogy a gúla olyan kör mentén 
mozog, amelynek középpontja 
a gúla csúcsa.

Az a) esetben az egész test 
merev, alakja változatlan, tehát 
minden pontja és így a súly
pontja is, a gúlával együtt 
olyan kör mentén mozog, 
amelynek középpontja a gúla 
csúcsa. Minthogy azonban a 
súlypont éppen a gúla csúcsa 
alatt van, azért ilyen kör men
tén csak feljebb kerülhet. A ne
hézségi erő tehát az a) esetben 
nem gyakorolhat olyan hatást 
a gúlára, amelytől ez dőlni 
kezdene.

A b) esetben más a helyzet. 
Itt a súlyok zsinegen függenek, 
ha tehát a gúla dőlni kezd, ak
kor lejjebb kerülnek. Minthogy

ugyanakkor a gúla minden 
pontja is lejjebb kerül (a csú
csot kivéve), nyilvánvaló, hogy 
az egész test súlypontja is lej'- 
jebb kerül: a nehézségi erő 
ebben az esetben eldöntheti a 
gúlát.

így  tehát a gúla az a) eset
ben szilárdan áll a csúcsán 
(biztos egyensúlyi helyzetben 
van), a b) esetben pedig köny- 
nyen eldől (bizonytalan egyen
súlyi helyzetben van).
A 46. szám megoldásait leg

közelebb közöljük.

OJ FELADATOK
1. Közismert Archimedes tör

vénye : »Mtnden folyadékba
mártott test annyit veszít a sú
lyából, amennyi az általa ki
szorított folyadék súlya.«

Meg tudnánk-e röviden és 
egyszerűen Indokolni, miért kell 
ennek így lennie?

2. Van egy teljesen zárt, be
lül üres alumfalumkockánk. 
amelynek faivastagsága min
denütt egyenlő (azaz a belső 
üreg is kockaalakú és középen 
helyezkedik el) és >/r iczn-nél ki
sebb.

Határozzuk meg egyszerű 
módon a kocka falának pontos 
vastagságát, ha mérleg nem 
áll rendelkezésünkre. (Megsér
teni a kockát természetesen nem 
szabad.)

F O L Y Ó K

VÍZSZINTES:

1 A vizsz. 28. mel
lékfolyója, Tokajnál 
torkollik. 6. A Balaton 
fölös vizét levezető 
csatornázott folyó. 8.
Kassa folyója, a Sajó
ba ömlik. 13. A Séd,
Gaja és Csurgó pata
kok egyesüléséből ke
letkezett patak, ame
lyet a Sárrét lecsapo- 
lásakor csatornáztak.
Agárdnál torkollik a 
Dunába, 15. Weber 
operája, ma már csak 
a nyitányát játsszák 
17. LG. 19. T-vel da
ganat. 21. Spanyol 
női név. 22. SN. 23.
A Zagyva mellékvize. 25. Dunántúli folyó. 28. 
A Magyar Alföld főfolyójá. 30. Helyrag. 31. Mun
kács folyója. 32. ÉA. 33. A vizsz. 28. legnagyobb 
mellékfolyója, a Hargita hg-ben ered. 36. Cso
konai verselnek nőalakja. 37. A Sajó mellék
vize. 40. Annyi mint. 41. Ravasz állat. 43. Vil
lamoson váltjuk (fordítva). 45. AV. 46. Rá
hágó. 48. A Bakony hg-ben eredő folyó, 50. 
Vásárosnaménynál torkollik a vizsz. 28-ba. 51.
Zsolna folyója, az Alacsony Tátrában ered. 52. 
Valamennyi.

FÜGGŐLEGES;

1. Üzlet. 2. DS. 3. Elege van belőle. 4. Csúcsa. 
5. GVO. 6. Kettősbetü. 7. Egyforma betűk. 8. 
Pihenő része! 9. Ezt vágott az orvos — egykor.

10. Becézett leánynév. II. Azonos betűk. 12. 
Európa második legnagyobb folyója. 14. Fűzet 

része. 16. Spanyol vidék. 18. A függ. 12. egyik 
mellékfolyója. 20. A Vepor hg-ben eredő határ- 
folyónk. 22. A függ. 12. mellékfolyója. 24. Ritka 
németül. 26. Patikában van (?). 27. ORL: 29. 
Kis dunántúli patak. 33. Bolygó. 34, Időmérőm. 
35. Magánszám Id. írva. 37. Ilyen vágy Is van. 
38. Vissza; Miskolc melletti folyó. 39. Hegy, 
ugyancsak Miskolc mellett. 42, Vágúeszköz. 44. 
Rög keverve. 46. Mint vizsz. 30. 47. Derék
szorító. 48, MG. 49. Előz páros betűi.

46. sz. keresztrejtvény megfejtése: Hőgyes 
Endre, himlőnyirok, fekete hipúő, vér, antigén. 
Jenner, Pasteur, »Ne mulaszd el a védőoltást!*
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