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BALOGH KATALIN, budapesti ol

vasónk (VII., Landler Jenő-utca 7.) 
írja:

"Már többeket ostromoltam kérdé
semmel, de kielégítő választ még nem 
kaptam. Hosszú ideje foglalkoztat a 
kérdés, hogy az ultrahang miért csak 
a hidegvérű állatokat öli meg, a meleg- 
vérűekre semmi különös hatást nem 
tesz?*

Válasz: Azért nem kapott kielégítő 
választ, mert a kérdésfeltevés volt hi
bás. Az ultrahangnak a szervezetre fi
zikai, mechanikai és vegyi hatása van. 
A fizikai hatás abban áll, hogy a szö
vetben hőt okoz. A mechanikai hatás a 
sejteket gyors lüktetésre készteti. A ve
gyi hatás a hosszúláncú molekulák le
bontásában áll. Mindezeket a hatásokat 
figyelembe véve, a tudomány 1939 óta 
behatóan foglalkozik az ultrahang-besu
gárzások gyógycélra való felhasználá
sával és már bizonyos eredményeket el 
is értek. Persze a hatás foka a sugár
zás erősségétől, intenzitásától függ. He
lyes "adagolás-* mellett az ultrahang su
gárzás több betegség gyógyításában 
hasznos lehet. Túladagolás mellett ká
ros, sőt igen súlyos hatásúvá válik. Itt 
aztán közömbös, hogy hidegvérűre, 
vagy melegvérűre alkalmazzuk a su
gárzást. Laboratóriumi kísérletekben 
már kis intenzitással, olyannal, aminőt 
therápiai célra nyugodtan felhasznál
nak, megöltek egysejtű papucsállatokat, 
nagyobb intenzitású sugárzással pedig 
békákat, kis halakat. Kis halak elpusz
tultak olyan sugárzásra, amelyeket ege
rek még kibírtak, viszont az intenzitás 
fokozásával egerek is elpusztultak. 
Persze az intenzitás fokának kipróbá
lására emberen nem végeznek kísérle
tet, de bizony 800.000 frekvenciájú ul
trahang alkalmazása emberen gyógyu

lás helyett igen súlyos következmények
kel járna! Gondoljuk csak el, hogy en
nél az. intenzitásnál a sejtek lüktetése 
olyan mértékű, hogy a nyomóhatás 3,7, 
a szívóhatás szintén ugyanennyi atmo
szféra, ez 7 atmoszféra nyomásesésnek 
felel meg!

Harcsás Sámuel pestlőrinci (Bánffyhunyad-u. 
8.) olvasónk a  sarki jégtömegekre vonatkozólag 
tesz töl kérdést és az érdekli, mennyivel emep 
kednék az óceánok vize, ha ez a jégtömeg 
megolvadna?

Vécsey Zoltán, szerkesztőbizottságunk tagja 
válaszol: Kérdésére megbízható feleletet csak 
akkor lehetne adni, ha a sarki földeket és ten,- 
germedencéket borító Jégmezők teljes kiterje
dését és a jég vastagságát ismer nők. Az 
északsarki méjy tengeri medencének csupán 
egyes pontjain végezhettek méréseiket — így 
például a medencén véglgsodródott Szedov 
szovjet jégtörő — azokon a pontokon, ahol 
a Jégmező felszakadt és a medence mélységét 
is meg lehetett mérni.

A 2 millió négyzetkilométernyi Qrünlandot 
borító belső Jégtömegről már elég megbízható 
adataink vannak. Főleg az 1931. évi hősies 
Wegener-expedlcló érdeme ez. Az expedíció két 
tagja egy egész lelet töltött a belső Jég kö
zepén összerótt hókunyhóban és elvégezte tu
dományos feladatait.

Grőntand belső jege a Jégkorszak marad
ványa : vízből képződött kőzet, óriást takaró
ként borul Grőiiland ősi szliklatalapzatára, 
amely mély tányért alkot. A belső Jég vastag
sága á’ középen 2600—2700 méter. A tányér ki
emelkedő peremein 600—1000 méter. Száz kilo
méter távolságban a peremtől 1700 méter. A 
jeget fagyott nó, flrn borítja.

A mérés robbantási (szeizmikus) módszerrel 
történik. Ismerik a hang terjedési sebességét 
a Jégben és a talapzatró’ visszaverődött hullá
mok terjedési Idejéből számítják ki a jég vas
tagságát (Melnardus módszere).

Ha másutt la olyanok a talapzat formál, 
mint a Wegener-expedlcló által véglgmért szel
vényen (profilon), úgy a grönlandi belső Jég 
legalább 3 millió köbkilométer. Ez felér 
egész Európa összes magas, és középhegy
ségeivel. Ha ez a Jég megolvadna, több vizet 
adna, mint amennyit az Északt- és Kelett- 
tenger együttvéve tartalmaz. A világtenger 
szintje 8 méterrel emelkednék és nagy párti, 
síksági területek kerülnének viz alá.
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A XV. század végén és a XVI. század elején a természettudományok minden 
ága nagyszabású fejlődésben volt. Teljesen átalakult ebben a korban a csillagá
szat világképe is.

Ennek a fejlődésnek megindítóját és mozgatóerejét Engels az emberiség addig 
átélt legnagyobb haladószellemű átalakulásának minősítette. Ekkor kezdődött meg 
az a küzdelem, melynek sorén végül is elpusztult az elavult feudális gazdaság 
és a feudális társadalom. Az új, kialakuló társadalom leendő uralkodó osztálya, 
a burzsoázia, természetesen minden törekvését oda összpontosította, hogy gazda
sági tevékenysége számára teret nyerjen és minél előbb lerázza a feudalizmus 
gazdasági és társadalmi kötöttségeit. Ennek során elkerülhetetlenül harc indult 
meg a feudalizmus ideológiai kötöttségei ellen is. Ez az eszmei küzdelem igen 
sok formában jelentkezett. Lényegéhez tartozott az egyéniség érvényre juttatására
való törekvés, a személyes szabadság, a 
kutatás és a szellem szabadságának han
goztatása. Csak később, évszázadok 
múlva mutatta meg azt a történelmi 
fejlődés, hogy ez a szabadság csupán a 
burzsoázia szabadságát, a dolgozók sza
bad kizsákmányolását jelentette.

Mindez a természetkutatás terén gya
korlatilag a tudomány alapjainak tulaj
donképpeni megteremtését eredmé
nyezte: a természet, vizsgálatának fel
szabadítását az egyház szellemi dikta
túrája alól.. Felszabadítását a középkor 
évszázadainak megalázó helyzetéből, 
amikor a filozófia, a természet kuta
tása és általában a szellemi életnek 
minden megnyilvánulása -a teológia 
szolgáló leánya* volt.

M a gy  felfedezéseik  
h ofw m alka

A természettudományok e korbeli 
nagy fejlődésének volt azonban egy 
ennél még fontosabb és alapvetőbb 
mozzanata is. Nemcsak a középkori vi- 
lágfelfogás elleni eszmei lázadásról volt 
szó.

Kopernikusz arckópe. A gdanszkl Termíszei- 
viz&gálú Társaság tulajdoniban lévő portré 

Ismeretlen mester müve

-Hogyha a középkor sötét éjszakája után nem várt erővel hirtelen újra szü
letnek a tudományok és csodálatosan gyorsan fejlődni kezdenek, úgy ezt a- 
csodát megint csak az új termelési módnak köszönhetjük.* — 

mondja Engels. Vagy másutt:
-A burzsoázia fejlődésével lépésről lépésre együtt haladt a tudomány óriási 
felvirágzása, megújult az érdeklődés a csillagászat, mechanika, fizika, anató
mia, fiziológia iránt. A burzsoáziának ipara fejlesztése érdekében szüksége 
volt a tudományra, amely a természeti erők megnyilvánulási formáit és a 
fizikai testek sajátosságait kutatta.*
Ez a korszak a nagy felfedezések korszaka is volt. Üj világrészek, új keres

kedelmi utak nyíltak meg, a régi világ határai soha nem képzelt módon kitágul
tak. Mindez megnövelte a csillagászat gyakorlati alkalmazásának fontosságát. 
Hiszen a hajóknak a nyílt tengeren, vagy az ismeretlen partok közelében lehető
leg pontosan kellett tájékozódniok és a földrajzi tapasztalatokat lehetőleg hű és 
megbízható térképeken kellett rögzíteni. A tájékozódás és a földrajzi helyzet meg-
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Kopernikusz szülőháza Thoruban. Pilinskl (IS07) metszete azt A kopernikuszi rendszer vázlata
a Jelenetet örökíti meg, amikor Napóleon meglátogatta a a nagy csillagász prágai kéz-

Kopernikusz-házat a városban , Iratából

határozása azonban végeredményben csillagászati feladat, ebben a korban pedig 
szinte kizárólag az volt.

Különösen problematikus volt a földrajzi hosszúság meghatározása. A régebbi 
térképek e téren követték el a legtöbb torzítást. Ez azzal magyarázható, hogy a 
földrajzi hosszúság meghatározása, még közelítő pontossággal is sokkal nehezebb, 
mint a földrajzi szélesség megállapítása, mert időméréssel áll kapcsolatban. Abban 
az időben megbízható órák még nem voltak. Még kevésbbé olyanok, amelyeket a 
hosszú hajóutakon szállítani lehetett volna. A földrajzi hosszúság meghatározásá
hoz a bolygók, vagy méginkább a Hold látszólagos mozgásának megfigyelése szol
gáltatott alapot. Így maga a nagy Kopernikusz is egy holdfogyatkozás segítségével 
állapította meg Frauenburgnek Krakkóhoz mért földrajzi hosszúságát. A bolygók 
mozgásának, valamint a Hold és a Nap látszólagos mozgásának előre való kiszá
mítása, táblázatok készítése igen fontos kérdéssé vált, minthogy a régi táblázatok 
a kívánalmaknak egyáltalán nem feleltek meg. Többfokos eltérések mutatkoztak 
a bolygók mozgásánál az »-előírt-« pályától, ami pedig a helymeghatározásnál több
száz kilométeres tévedéseket okozhatott. Még a XV. században készítettek ezért 
a legnagyobb gonddal új bolygó- és Hold-táblázatokat, egyelőre még szigorúan 
Ptolemaios rendszere alapján. A legnevezetesebb ilyen táblázatokat Re g i o n i o n -  
t a n ú s  (tulajdonképpeni nevén Johann Müller) készítette. Érdemes megjegyezni, 
hogy Regiomontanus hosszabb időn keresztül Magyarországon dolgozott, számos 
csillagászati észlelését nálunk, valószínűleg Esztergomban végezte, ö  készítette 
el az' első mai értelemben vett csillagászati évkönyvet, amelyért Mátyás király 
1200 arany tallérral jutalmazta meg.

Regiomontanus táblázatainak alapján állapította meg például a XVI. század 
elején Amerigo Vaspucci Venezuelának Európától való távolságát a Hold és Mars 
bolygó viszonylagos helyzetének megfigyelésével.

A csillagászat megnövekedett fontossága azonban nyilvánvalóan megkövetelte, 
hogy a bolygók mozgásának kérdését újra alaposabban megtárgyalják és ezzel 
kapcsolatban újra megvizsgálják a Föld helyzetét is a Mindenségben. Vagyis nem 
lehetett megállni a ptolemaiosi világkép lehetőleg pontos, pontosabb és még pon
tosabb végigszámolásánál, hanem a fejlődés felvetette azt a kérdést, vájjon egy
általán helyes-e ez a ptolemaiosi világkép?

H  cs illa g á sza t n a g y  fon n a á a lm á n a
Ezt a nagy feladatot a csillagászat történetének egyik legnagyobb alakja, a 

zseniális lengyel csillagász, Kopernikusz Miklós (az egykori helyesírás szerint 
Mikola Kopernigk, élt 1475—1543) végezte el. Kopernikusz igazi reneszánsz tudós 
volt. Kortársai között voltak a nagy felfedezők: Kolumbusz, Vasco de Gama, 
Amerigo Vespucci, Magellán, olyan csodálatos művészek, mint Leonardo da Vinci, 
Dührer vagy Michelangelo, nagy gondolkodók, mint Erasmus, Morus Tamás, vagy 
Macchiavelli, nagy vallás-reformátorok, Luther és Kálvin, Paracelsus, a nagy ve
gyész, Vesalius, a nagy orvos, vagy a matematikus Cardano. Hozzájuk hasonlóan 
Kopernikusz is teljes áttekintéssel rendelkezett a kor szellemi életének szinte min
den ága felett. Nemcsak mint csillagász és matematikus volt már a maga korá
ban is messze földön híres, hanem ismert volt, mint ügyeskezű orvos, mint jog-
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A De revolutionlbus orbium coe- A frauenburtfl nyugati biistya, a középen látható négyszögletes 
lestlum első nürnbergi kiadása toronyban lakott és dolgozott Kopernikusz Miklós

(1543)

tudós, mint bölcselő, verseket írt és igen jól rajzolt és festett. Három éves egyetemi 
tanulmányai Krakkóban és kilenc esztendős tartózkodása az olaszországi egyete
meken, e kor szellemi életének gyújtópontjain, olyan alapos tudással ruházták 
őt fel kedvenc tudományából, a csillagászatból, ami messze a kortársak fölé emelte. 
Aránylag nagyon hamar, már 1500. táján kidolgozta rendszerének fővonalait. Ez 
a rendszer, az úgynevezett héliocentrikus-rendszer, hogy megismételjük Marxnak 
a saját filozófiai rendszeréről mondott híres szavait, a csillagászatot ,-*a fejetetejé- 
ről a talpára állította*. Az égitestek látszólagos mozgását abból vezette le, hogy 
a Föld nem a Mindenség mozdulatlan középpontja, hanem csak a Nap körül 
keringő bolygó.

Kopernikusz előtt nem voltak ismeretlenek azok a próbálkozások,. amelyek 
során már a Ptolemaios előtti görög csillagászok is foglalkoztak. Közvetlen elő
dei azonban úgyszólván nem voltak. Néhány nagy gondolkodó, így például Nico- 
laus Cusanus, vagy a nagy Leonardo da Vinci, felvetették ugyan a Föld mozgásá
nak gondolatát, de Kopernikusz volt az, aki ezt a legnagyobb következetességgel 
végigvitte, egész csillagászati rendszerré építette ki és közel kétezer esztendő 
fennmaradt észlelésein megkísérelte igazolni.

H  Héllocentnifrus trendszer*
Mi volt Kopernikusz tanításának lényege? Egyik az ő idejében nyomtatásban 

meg sem jelent kis munkája hét alaptételt, hét axiómát említ meg, ezekben foglalja 
össze Kopernikusz a héliocentrikus rendszert. A második ilyen axióma mondja 
ki, hogy a Föld nem a Mindenség középpontja és hogy az összes égitestek közül 
csak a Hold kering a Föld körül. A harmadik alaptétel megállapítja, hogy vala
mennyi bolygó a Nap körül kering, sőt azt is, hogy a Nap a világmindenség közép
pontja. Az ötödik, hatodik és hetedik axióma azt állapítja meg, hogy az égbolton 
addig megfigyelhető mozgások, beleértve a Nap látszólagos mozgását is, mind a 
Föld mozgásának következményei. Mindezeket az alaptételeket azóta a legponto
sabban igazolták, kivéve persze azt az állítást (a harmadik tételben), hogy a Nap 
lenne a világmindenség középpontja.

Kopernikusz idejében azonban közvetlen bizonyítékok még nem állottak ren
delkezésre. A kopernikuszi rendszer mellett csupán valószínűségi érvek szóltak, 
elősoiban az, hogy ez a rendszer sokkal egyszerűbb és természetesebb volt, mint 
Ptolemaios bonyolult rendszere, a kisebb és nagyobb körök egész halmazával. 
Másodszor az a körülmény szólt Kopernikusz mellett, hogy ebben a rendszerben 
a Nap megkapja az őt megillető helyét a bolygórendszerben. Valóban meglepő, 
de szinte azt mondhatjuk, hogy Kopernikuszig nem is ismerték fel a Nap ^csilla
gászati fontosságát^.

' v , • . .
E llán  v  e téseh

Kopernikusz elgondolása három ellenvetéssel találhatta magát szemben. Az 
egyik az volt, hogy ellenkezett másfélezer esztendő csillagászati hagyományaival. 
Ellenkezett az elfogadott és szentesített geocentrikus rendszerrel. Ennek a kérdés
nek szentelte Kopernikusz tulajdonképpen csaknem egész főművét. Hosszú, fárasztó 
számításokkal dolgozta fel az összes, számára hozzáférhető régi észlelést és ki-
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egészítette saját észleléseivel. Kiderült, hogy a heliocentrikus rendszer legalább 
olyan jól megmagyarázza az égitestek mozgását, mint a Ptolemaios-féle elgondolás.

A másik nehézség a közvetlen naív szemlélettel való összeütközés volt. A pri
mitív szemlélet számára mindenesetre a Föld nyugodni és a világmindenség körü
lötte forogni látszott. Ptolemaios azzal érvel egyebek között rendszere mellett, 
hogy ha a Föld forogna, a nagy sebesség miatt darabokra kellene szakadnia, 
Kopernikusz ezzel vág vissza: mennyivel inkább darabokra kellene szakadnia a 
Földnél mérhetetlenül nagyobb égboltozatnak, ha az forogna és a Föld nyugodna! 
Egyébiránt hivatkozik - -  helyesen — a mindennapi tapasztalatra, hogy a csen
desen haladó hajóról úgy tűnik, mintha a part mozogna és a hajó állna. Hasonló 
csalódásnak esik áldozatul a közvetlen szemlélet is a Föld forgását illetően — 
állapítja meg Kopernikusz.

A harmadik ellenvetés, amivel számolnia kellett, az volt, hogy rendszere szö
ges ellentétben áll a Biblia egyes megállapításaival. Luther és Melanchton éppen 
ezért azonnal fel is szólaltak Kopernikusz ellen. Igen jellemző Luther Márton 
érvelése, aki arra hivatkozott, hogy a Biblia szerint Józsua a Napot állította meg 
Gabaon felett és nem a Földet, tehát a Nap kell, hogy mozogjon a Föld körül 
és nem megfordítva...  A katolikus egyház vezetői viszont k e z d e t b e n  a csak 
kevesek számára hozzáférhető, mert matematikailag ugyancsak nehéz könyvet nem 
tekintették elég jelentősnek ahhoz, hogy fellépjenek ellene. Valószínűleg a munka 
jobb fogadtatását akarta Kopernikusz elősegíteni azzal is, hogy fő művét III. Pál 
pápának ajánlotta.

Kopernikusz ezt a munkáját (»Az égitestek körforgásáról") csak élete végén 
jelentette meg, barátjának és tanítványának, Rheticus-nak unszolására. A hagyo
mány szerint az első kinyomtatott példányt csak halálos ágyán vehette kezébe. 
Mindazonáltal nagy munkájának híre, legalábbis egyes szakemberek körében, 
még életében elterjedt.

Így hát a nagy lengyel tudós működése meghozta a csillagászatban a nagy for
dulatot. A kopernikuszi rendszer kidolgozása lehetővé tette, hogy a csillagászat 
kimozduljon a korabeli pangás állapotából és lényegében ennek a rendszernek az 
alapján a tudósok egész sora feltárja a Világmindenség szerkezetét. Természetesen 
ez a kérdés Kopernikusz fellépésével nemcsak hogy nem zárult le, hanem tulajdon
képpen csak ekkor kezdődött a nagy probléma megoldása. Hátra volt még a Föld 
mozgásának szigorú igazolása, a kisebb-nagyobb pontatlanságok kiküszöbölése, 
vagyis a rendszer tökéletesítése lényeges vonásainak megtartásával. És hátra volt 
mindenekelőtt az új csillagászat eredményeinek megvédése az ellen a szellemi ter
ror ellen, melyet a feudalizmus ideológiájának védelmében az egyházi és világi 
reakció az új, forradalmi gondolat ellen felhasznált, Az első ötven esztendőben még 
csak a csillagászat eszközeivel és a csillagászaton belül folyt a küzdelem. Azonban 
csakhamar eldőlt, hogy a kopernikuszi rendszert nem lehet a tudomány eszközeivel 
megcáfolni. Ezekről a vitákról számolunk be e sorozat legközelebbi cikkében.

Herczeg Tibor
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A BÉKÉS MUNKA ESZKÖZE
Az emberek 90 százaléka számára az 

atomenergia kifejezés egyet jelent az 
atombombával. Ha azonban az atom
energia szót a békés jelzővel párosítjuk, 
meiőben új világ tárul fel előttünk.

Joliot-Curie, a nagy francia tudós 
nemrég jelentette ki, hogy az atom
energia felfedezése utón hasonló hely
zetben vagyunk, mint a történelem
előtti idők embere, amikor úrrá lett a 
tűz fölött.

Az atomenergiának mór ma is igen 
jelentékeny alkalmazási területei van
nak. Azt pedig, hogy felhasználása a 
következő években és évtizedekben mi
lyen hatással lesz majd a termelésre, a

dalmat jelentett be olyan gépekre, me
lyek urán-atom hasítással energiát állí
tanak elő. Valamennyi szabadalmát az 
államnak adta át. Ugyanakkor 300 ezer 
kilowattórás atomenergia-erőműre is 
készített terveket.

Atomenergia akkor szabadul fel, ha 
valamely kémiai elem atommagja fel
bomlik. A természetben végbemenő 
ilyen folyamat a rádióaktív elemek bom
lása. Mesterségesen ezt a folyamatot 
nagysebességű neutron-bombázással 
idézik elő. Az atommagba ütköző neut
ron ilyenkor megbontja a magrészecs
kék — neutron, pozitron, stb. — ener
gia-egyensúlyát, energia válik felesle-

l w ,o<vná$ iuo luitüíS vuiiub hci.iifun

természet átalakítására, az ember egész 
életére — egyelőre még felmérni sem 
tudjuk.

Az atomenergia nemcsak városok 
pusztítására használható, hegyeket is 
robbanthat. Néhány másodperc alatt 
ősi földtani állapotot átalakít, ég
hajlatot változtat és kultúrterületeket 
varázsol emberemlékezet óta terméket
len sivatagok helyére.
Az atommáglya működése

Az atomenergiát ma már meg tudjuk 
fékezni, az emberiség szükségletei szol
gálatába tudjuk állítani. A nyilvános
ság csak most kezd tudomást szerezni 
arról, hogy ennek eszköze az úgyneve
zett a t o m m á g l y a .  Valójában Fre- 
deric Joliot-Curie mór 1939-ben szaba-

gessé és az atom rádióaktívvó válik: a 
feleslegessé vált energiát sugárzás for
májában adja le. Ez a folyamat a leg
több kémiai elem esetében így folyik le. 
így állítanak elő mesterséges rádióaktív 
elemeket.

A természetben előforduló uránérc 
többféle atomsúlyú urónféleségek — 
izotópok — keveréke. Ezek közül a 235 
atomsúlyú, úgynevezett uránium 235-ös, 
mely a keverékben igen kis mennyi
ségben fordul elő, különleges tulajdon
ságú: ha atommagjába neutron ütkö
zik, szétesik két kb. egyforma nagyságú 
atommagra és 2—3 nagysebességű 
neutron repül ki belőle, miközben 
nagymennyiségű energiát sugároz ki. 
A kirepülő neutronok, ha újabb urán-
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atommaggal találkoznak, azokat szét
robbantják és ugyanez a folyamat ad
dig ismétlődik, amíg uránatom akad a 
kiszabadult neutronok útjába. Ezt a fo
lyamatot, — amit tehát elég kívülről 
egy neutronnal elindítani és tovább ön
magától terjed:'— láncreakciónak ne
vezik.

A láncreakció az atombombában a 
másodperc mílliomodnyi része alatt 
megy végbe. Ezalatt a milliomodnyi 
másodperc alatt 36 millió kilogramm 
szén elégésekor keletkező energiával 
egyenlő mennyiségű energiamennyiség 
szabadul fel. 36 millió kilogramm szén 
segítségével egy hőerőműben három hó
napon keresztül lehet 40 ezer kilowatt 
energiát termelni.

Az atommáglyában ugyanez a folya
mat játszódik le, de nem robbanássze
rűen, hanem lassan, a másodperc millio
modnyi része helyett tetszés szerinti idő 
alatt és a keletkezett óriási mennyiségű 
energiamennyiség, mely a bombában 
megsemmisül, így felhasználhatóvá 
válik és az élet szolgálatába állítható. 
Az atommáglyában ugyanis grafitba 
ágyazzák az uránérc lemezeket. A gra
fit a neutronok másodpercenkénti se
bességét 10 ezer kilométerről 2 kilomé
terre csökkenti és ezzel a láncreakciót 
lassítja. Ilyen módon a maghasadáskor 
felszabaduló energia hő alakjában el
vezethető és felhasználható. Ma már ké
szítenek olyan atommáglyákat is, me
lyekben annyi hő keletkezik, hogy vele 
egész város, fűtését ellátó távfűtő-beren
dezés működtethető lenne.
A Szahara öntözése — 50 elektromos 
"rabszolga*.

Immár a tudomány fejlődése lehetővé 
tenné — az atommáglya elve alapján — 
hatalmas atomerőművek létesítését a 
Szaharában. Ezáltal az egész területet

öntözhetnénk. A terv megvalósítását 
azonban meghiúsítja a tőkés kor
mányok ellenállása. Nem megrendítő 
ez? Az öntözött Szahara az emberek 
százmillióit látná el tartósan élelemmel. 
Olyan vidékek számára pedig, hol ön
tözőműveket nem kell létesíteni, az 
atomenergia-erőművek (mondjuk bau
xitbányák közelében felépítve) hatal
mas ipartelepek energiaellátását bizto
síthatnák.

Jó teljesítőképességű atomenergia
erőművek építéséhez már semmiféle új 
tudományos felfedezésre nincsen szük
ség. Csak bizonyos technikai feladatokat 
kell megoldani, ami a legrövidebb időn 
belül megtörténhet. Több országban mű
ködnek már atommáglyák, amelyekben 
600 fok feletti hőmérsékletet ad a fel
szabaduló energia

Egy atomenergia-erőműben 300 ezer 
kilowattóra energia előállításához csak 
másfél kilogramm uránium szükséges, 
holott egy hőerőműnek ehhez 4 millió 
liter fűtőolajra van szüksége. Az "atom" 
kilowatt lényegesen olcsóbb, mint a szén 
elégetésével nyert energia. Az atom
máglya építési költségei is kisebbek, 
mint egy duzzasztógáté.

Az atomenergia-erőművek végetvet- 
nének a szén elpocsékolásának. Míg 
egy hőerőműnek bizonyos mennyiségű 
villamosenergia előállításához egy 60 
vagonból álló vonat szénszállítmányra 
van szüksége, addig ugyanilyen mennyi
ségű villamosenergiát atommáglyában 
mindössze egy gyufásdoboz nagyságú 
urániumdarabból nyerhetünk. Francia- 
országot egyetlen teherkocsi uránium- 
fémmel teljes hónapig elláthatnánk vil
lamosenergiával, 30 tonnával pedig 
energiatermelését megkétszerezhetnénk. 
Az energiatermelés megkétszerezése, 
vagy megháromszorozása viszont Paul 
Langevin, a nagy tudós szavai szerint 
azt jelentené, hogy minden családnak 

40—50 elektromos "rab
szolga" állana rendelkezé
sére: a legmodernebb villa
moskészülékeket alkalmaz
hatnánk az iparban, a szál
lításban megkönnyíthet- 
nénk a munkát.

Az Egyesült Államokban 
jelenleg is működnek már 
nagyteljesítményű atom
máglyák. Energiájukat 
azonban nem használják 
fel. Lakatlan vidéken, nagy 
folyamok partján épültek,

Ciklotron sugrárkamra 
berendezése



Jollot-Curle az atomkutatő 
laboratóriumban

hogy ezzel hűtsék a mág
lyákat. Pl. az egyik atom
máglyát a Columbia-folyó 
vizével hűtik. A hatalmas 
mennyiségű energiát senki 
sem használja fel, haszon
talanul elvész 1

Az amerikai atommáglyá
kat ugyanis nem energia
előállítás céljából építették, 
hanem kizárólag p l u t ó 
n i u m  termelésére. Ez a 
természetben elő nem for
duló fém a máglya belsejé
ben keletkezik az urán má
sik izotópjából, az ú. n. 
uránium 238-ból, lassú neutronok hatá
sára. Az a nevezetes tulajdonsága van, 
hogy az uránium 235-höz hasonlóan 
atommagja láncreakcióval hasad. így al
kalmas nemcsak atommáglya építésé
hez, de atombomba készítéséhez is. 
Előnye, hogy az atommáglyában lévő 
uránércnek abból az izotópjából kelet
kezik, az uránium 238-ból, ami önmaga 
nem vesz részt a láncreakcióban, vi
szont nagyobb mennyiségben van je
len az uránércben, mint izotópja, az 
uránium 235. Előállítása így jóval ol
csóbb, mint az uránium 235-é, mert ez 
utóbbit nagyon bonyolult és költséges 
eljárással kell az uránium 238-tól elvá
lasztani. A nagy amerikai atommáglyák 
jelenleg kizárólag csak háborús célokat 
szolgálnak.

Amerikai pénzügyi szakemberek, ka
tonák és politikusok, nem is foglalkoz
nak a magreakciókor felszabaduló ener
gia hasznosításával. Egy ismert tanárt, 
Loftus professzort, fel is kérték, hogy 
magyarázza meg (és ez nem volt egy
szerű), miért tudja a Szovjetunió az 
atommagreakció energiáját felhasz
nálni, holott Washington ezt még 
tervbe sem vette. A tanár hosszú lé- 
lekzetű magyarázatát a következőkkel 
fejezte be: »Ahhoz, hogy gyorsabban ha
ladhassunk, nagy összegeket kellene be
fektetni . . .  El kellene vonni a bombák
hoz szánt plutónium-készleteket. ..«

»Atomkémek« a vérkeringésben.
Sok híres orvos és biológus foglalko

zik azzal, hogy úgynevezett ^jelzett ato
mokat* sorozatgyártásban állítson elő. 
így nevezik a mesterséges radióaktív

elemeket, melyek az atommáglyákban 
melléktermékként keletkeznek.

Elegendő, hogy egy kémiai elemet az 
atommáglyában felszabaduló neutronok 
bombázzanak és máris olyan új elem 
keletkezik, mely a természetben nem 
fordul elő. Kémiai tulajdonságai válto
zatlanok maradnak, de radióaktívvá 
vált, vagyis olyan sugarakat bocsát ki, 
melyek az úgynevezett Geiger-féle 
számlálócsővel könnyen kimutathatók.

Tegyük fel, hogy egy beteg vérkerin
gésének sebességét kell megállapítani. 
Ha vénájába radióaktív konyhasó-olda
tot fecskendezünk, néhány másodperc 
alatt egész sor vörös vérsejtet szervez
tünk be a »kém«-szolgálatba. Ha az 
injekciót a balkarba adtuk, jobbkarját 
kell egy erősítővel ellátott Geiger- 
csőre helyezni. Amint az első radióak
tívvá vált vörös-vérsejtek a számlálócső 
közelébe értek, a számlálócső jelzi őket. 
Ilyen módon pontosan megállapíthatja 
az orvos, mennyi idő alatt teszi meg a 
vér ezt a körfolyamatot,

Atomerő a rák ellen.
A radióaktív elemek másik nagyon 

fontos alkalmazási területe a rák elleni 
harc. A legutóbbi időkig rádiummal ke
zelték a rákos daganatokat. Ma olcsó 
rádium-pótlékot lehet előállítani: mes
terséges radióaktív elemeket. Mély rá
kos daganatokat éppen olyan jól meg 
lehet gyógyítani radióaktív kobalt se
gítségével, akárcsak rádiummal. A rá
dióaktív elemekkel komoly sikereket ér
tünk el a rák elleni küzdelemben. Az 
atommáglyában nyert rádióaktív fosz
for alkalmas a tumor pontos helyének
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megállapítására. A beteg szövetek 
ugyanis gyorsabban szívják fel a fosz
fort, mint az egészségesek. Ilyen módon 
azonban nemcsak a tumor helyzetét és 
nagyságát lehet megállapítani. Rák ese
tén a radioaktív foszfor megmutatja a 
betegség másként fel nem fedezhető el
ágazásait, az úgynevezett metasztazl- 
sokat is.

Gyakran megtörténik, hogy a pajzs- 
mirigy-rák más testrészekbe is áthú
zódik, de ezeket a helyeket még nem 
lehet pontosan megállapítani. A tudósok 
azonban felfedezték, hogy a pajssmi- 
rigy-rák szövete gyorsabban és erőseb
ben szívja magába a jódot, mint az 
egészséges szövet (majdnem százszor 
olyan gyorsan). Ezért rádióaktív jód- 
oldatot fecskendeznek a beteg testébe 
és Geiger-cső segítségével követik a 
jód útját.

így könnyen meg lehet határozni, 
hogy a megtámadott pajzsmirigyen kí
vül mely testrészekben szívódik fel a 
jód gyorsan. Egy kezdődő rákot, melyet

néhány évvel ezelőtt még nem lehetett 
megállapítani, most igen jó kilátásokkal 
megoperálhatunk és ezáltal a metaszta- 
zisok halált okozó kifejlődését meg
előzzük.

Atomenergia segítségével az életmű
ködések egész sorába pillanthatunk be. 
Az atommáglyából nyert mesterséges 
rádióaktív elemek lehetővé teszik a ké
miai anyagok útjának követését az em
beri testben, a táplálék-feldolgozás kör
folyamatát vizsgálhatjuk, megállapít
hatjuk, hogy mi válik ki és mi marad 
a testben. Az emberi csontok átalaku
lását is megfigyelhetjük segítségükkel.

A mesterséges rádióaktív elemek se
gítségével megállapíthatjuk, hogy hol 
gyűltek Össze a befecskendezett kémiai 
elemek. Kiderült, hogy a vénába fecs
kendezett jód főként a pajzsmirigyben 
halmozódik fel. A kalcium ellenben 
elsősorban a csontokban rakódik le. 
így tehát a rádióaktív kémiai elemeket 
az orvosi tudományban is felhasznál
juk. Róbert Lambotte

„ B U D A P E S T "
.Köszöntünk szép fővárosunk szcKlalIzmust 

építő hazánk szive . . .  milliós világvárosi Ügy 
sugárzik feléd szeretetünk, akárcsak a hajnal- 
plr« . . .

A .Budapest. c. dokumentumaim e hangu
latos elöljáró szavaihoz híven az etső filmkoc
kák a hajnali Budapestből mutatnak néhány 
szlluettszerfl képet: a Dunapartról, a nagy fo
lyam ezüst szalagja mentén fölmagasló Ország- 
ház épületéről, a gellérthegyi Citadella tő- 
szomszédságában kivilágított Szabadság-szobor, 
ról. Aztán egy nyomdaterembe kalauzol a föl- 
vevő-gép lencséje. Oda, ahol az ország lég* 
hatalmasabb rotációs gépel nyomj ák-ontj ált
dübörgő-roballó hangorkánban száz- és száz
ezer példányban dolgozó népünk pártjának lap
ját, a Szabad Népet.

A színes flkn pergő kockái néhány percre 
fekete-fehér fölvételekké változnak s a régi 
Budapest nagy ellentételt mutatják be. Többi 
közt az első világháború embermészárlásainak 
kellős közepette rendezett kihívóan fényeigő 
koronázási ünnepet s az úri-nagypolgári pará
dét és háttérben a letagadhatatlan nyomort, 
amit a gyors és gyökeres társadalmi rendszer, 
változás ellenségei hiába Igyekeztek »  nagy
világ szemei elől elrejteni, akár .rendészeti 
Igazgatás.-sal, akár ínség-konyhák moslék, 
ételelyel és képmutatók úgynevezett szeretet- 
httézményelvel. A film megjeleníti a 19-es 
forradalom és a Tanácsköztársaság harcos nap. 
jalnak lelkes néphangulatát az Ifjú Rákosi 
Mátyás vérmezei buzdító beszédével.

A felszabadult nép megűjhddott fővárosának 
eredményeit, köznapjait és ünnepelt mutatják 
be a további színes filmkockák. Megmutatja az 
újjáépült és az újabb hidakat, a dolgozók sa
ját gyárainak belső életét, az állami áruházak 
kedves ember-sokadahnait, a régi szemétlerakó

telepek helyén formátt parkokat, a parkokban 
épült modern palotás munkás-lakóházakat s 
bennük a családi otthonokat, melyek olyannyira 
éles ellentétel a régi Mária Valér tortelep s a 
Cséry-telep csúfságos viskóinak.

A kultúra Is — Iskolákban és Iskolán kfvül: 
színházakban, mozikban, hangversenyeken, ki. 
állításokon, tudományos előadásokon — az 
egész nép birtokába ment.

A film ezer arcában jeleníti meg a  magyar 
fővárost. A színes hangulatképek forgatagá
ban azonban sokhelyütt elmosódik Budapest 
várostörténelml, városföldrajz! és néprajzi ka
raktere. A történelmi filmkockák nem érzékel
tetik azt, hogy Budapest telepütéshagyománya 
régészeti tanúságok szerint legalább ötezer 
éves. Az őstörténeti ásatások jeíentősége elsik
kad s a történelmi utalások és képek sorá
ban pedig mltsem kapunk a hősi reformkor- 
szakbell Pest és Buda nemcsveretű városképei, 
bői, klasszikus építményeiből.

A film bevezet a nagy üzemekbe. Nem mu
tatta meg azonban a magyar főváros finom- 
műves Iparának sajátságait. Pillanatfelvételeket 
kapunk a mezőgazdaság budapesti kutatóüze
meiből. De elsikkadnak a sashegyi, kamara
erdei páratlan őszibarack-kultúráik. A pano
ráma-képek sorából a legszebbek maradnak ki, 
minők a jánoshegyi kilátóé s a Kamara
erdőé . . .

A filmben ttüuralkodlk a felszínes hangulati 
érzékeltetés, a tudományos megismeréssel ellen
lábas Impresszionista szemléltetési forma. Nem 
vitás, hogy a .Budapest, cfmü színes új doku- 
mentiun-fllm e hiányosságai ellenére is sokak
nak ád Igen sokat. Aminthogy mozgósító ereje 
is vitathatatlan. De fölveti az Igényt: hogy ala
posabban s elmélyültebben Is meg kell Ismer
nünk filmen a magyar fővárost.

(n. t.)
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Esős időben erdőben, bokros, ligetes 
helyen megfigyelhetjük, hogy nedves 
füvön, leveleken, kényelmes »csigalas- 
s ósággal* milyen sok csiga mászkál. Ha 
száraz időben látogatunk el erre a terü
letre, szinte biztos, hogy egyetlen csigát 
sem találunk.

Mi az oka e Jelenségnek?
Minden élő szervezet tekintélyes 

mennyiségben tartalmaz vizet. Ha víz
mennyiségét elveszti, menthetetlenül el
pusztul. Az élőlényeknek tehát védekez
niük kell kiszáradásuk ellen.

Az ember testét szaruréteg — bőr — 
fedi. Az ízeltlábúak testét kitin-páncél 
takarja. A csigák meszes héjat fejlesz
tenek és nyálkával vonják be bőrüket. 
így akadályozzák meg szervezetük víz
tartalmának párolgását.

A csigahéj és a nyálka azonban csak 
tökéletlen védelmet nyújt a kiszáradás 
ellen. A csigák ezért olyan helyeken él
nek, amelyek elegendő nedvességet biz
tosítanak számukra. Erdőkben, barlan
gokban, sziklarepedésekben, vagy magá
ban a vízben. Lehetőleg elkerülik a nyílt 
területeket: a réteket, mezőket.

Az erdő sem nyújt azonban egész éven 
át kedvező életlehetőséget. Nagy nyári 
forróságok idején az erdei avar is ki
szárad. A csigáknak valahol védelmet 
kell találniok. Befúrják magukat a föld
be, kövek alá, korhadt fák, ágak alá, 
ahol tovább megmarad a nedvesség. 
Visszahúzódnak házukba, nyílását vé
kony hártyával elzárják s nyári álomba 
merülnek. Mihelyt nedvesség éri őket, 
hamarosan kibújnak.

Hasonlóan védekeznek a tél zordsága 
ellen is. Télen is földbe, ágak és kövek 
alá húzódnak. Vastag, erős képződmény
nyel, szaknyelven epiphragmának neve
zett lemezzel fedik be a szájadékukat 
és inaktívan, azaz élettevékenységeiket 
a minimálisra korlátozva vészelik át a 
telet. Tavasszal azután folytatják életü
ket.
Hat és fé lé v i „b ö jtö t”  Is k ib írn ak

Lényeges különbség van azonban a 
nyári és téli álom között. A nyári ólom 
rendszertelenül, a szárazság pillanatnyi 
kényszerítő hatása alatt áll be, csupán 
addig tart, amíg a szárazság meg nem 
szűnik.

A téli ólom ellenben rendszeresen kö

1. ábra. Az éti csiga. (1. kópecy megvastagodott 
szegélye, a galléri 2. lélekzó nyílás; 3. szem; 
4. szemtartó, vagy második tapogató; 5. lej; 
6. első tapogató; 7. ivarnyílás; 8. talp; 9. láb;

10. héj)

vetkezik be. Ez alól vannak kivételek, 
egyes fajok egyedei nem mind alszanak 
téli álmot.

A csigák természetesen csak akkor 
táplálkozhatnak, amikor aktív életet él
nek, vagyis megfelelően nedves és meleg 
időben. Más szavakkal ez azt jelenti, 
hogy a nyár folyamán néha hetekig, 
esetleg hónapokig nem esznek semmit. 
Téli koplalásuk rendszeres.

Egyes csigafajok hat és fél évig tartó 
éheztetést is kibírtak I

Táplálékuk elpusztult, vagy pusztu
lásnak induló növényi részek, avarleve
lek, gombafonalak. Ritkán zöld, vagyis 
klorofilt tartalmazó növényi részek. Kárt

2. ábra. Csupasz vagy házatlan csiga. 
(I. lélekzó nyitás)

tehát nem igen okoznak, legfeljebb azok 
a fajok, amelyek a pincékbe, raktárakba 
kerülnek s ott elszaporodva á burgonyát, 
zöldségféléket dézsmálják. Főleg a há
zatlan, vagy csupasz csigák.
RagadoiA  csigák, m érges csigák

Vannak azonban olyan csigák is, ame
lyek békés természetű, növényevő tár
saiktól eltérően falánk ragadozók. Az 
ilyen r a g a d o z ó  csiga giliszták, vagy 
más puhatestű húsával csillapítja éh
ségét. Szinte elevenen falja fel áldo
zatát, bele harapja, bele rágja magát a 
szerencsétlen zsákmány testébe s mint
egy kiszívja annak belső részeit. A ra
gadozók között akadnak olyanok is; ame
lyeknek méregmirigyiik van. A méreg

715



megbénítja a mégharapott kisebb állato
kat, de emberre nem veszélyes,

A harapást nem szabad emberi fogal
mak szerint elképzelni. Hiszen sem fo
gaik, sem csontos állkapcsuk nincsen. 
Van azonban egy különleges rágókészü
lékük. Szájukban felül egy félhold ala
kú, kemény conchyolin-lemezt találunk, 
— ez az ^állkapocs*. A conchyolin a pu- 
hatestűekre jellemző fehérje-anyag. 
Alul, a mi nyelvünknek megfelelően, a 
reszelőnyelv, a radula helyezkedik el. 
A radula nyelvszerű, hengeres képződ
mény, amelynek felületét szintén con
chyolin vonja be. Mind a reszelőnyelv, 
mind pedig az állkapocs conchyolin- 
anyagát a lerakódott szénsavas mész 
teszi keménnyé. A reszelőnyelvet borító 
conchyolin-lemez felülete nem sima, ha
nem nagyon sok apró, fogszerű kiemel
kedés ül rajta. A fogacskúk csúcsa hát
rafelé hajlik.

Egynéhány futóbogár, lágybőrű boga
rak és dögbogarak, a csigaház keskeny 
kanyarulataiba is be tudnak férkőzni, 
elérik és erős állkapcsaikkal halálra 
marják az ide visszahúzódott, tehetetlen 
csigát. A Drilus (fekete csigabogár) lár
vája a csigaházban búvik meg. Csak
hogy nem üres csigaházat keres magá
nak, hanem olyat, amelyben még éh a 
csiga. A tulajdonost előbb felfalja és az
után dolgavégzetten beköltözik a házba. 
A Phosphuga (bordás csigarabló) maró 
nyálát juttatja a csiga testére, amelyet 
e nyál felold s az így mintegy elevenen 
megemésztett csigát falja fel.
f n y e s  c s e m e g e  a z  é t i  c s ig a

Egyes fajokra komoly veszélyt jelent 
maga az ember is. Hiszen például az 
éti csigából 1936-ban 12 vagonnal szál
lítottunk ki Franciaországba, minthogy 
ott szívesen fogyasztják.

1

3. ábra. a) A rágókészülékek elhelyezkedése. 
(Függőleges metszet a  fej elülső részéből. I, 
állkapocs; 2. szájnyílás; 3. radula vagy reszelő
nyelv; 4. nyelőcső), b) Állkapocs, c) Növényevő 
csiga reszelőnyelvének fogsora. (0 középfog; 
1, 6, 7, II. a fogsor első, hatodik, stb. foga), 
d) Ragadozd csiga reszelőnyelvének fogsora. 
(0 kőzépfog; I, 2, 3, stb. a fogsor első, második, 

harmadik, stb. foga)

A nagyobb termetű ragadozó csigák 
komoly veszélyt jelentenek kisebb ter
metű társaikra. Ezeket azonban más 
veszély is fenyegeti: a madarak, apróbb 
rovarevő emlősök és a rovarok. Ellenük 
a csiga úgy próbál védekezni, hogy visz- 
szahúzódik házába, amilyen gyorsan 
csak tud. Ellensége ide nem tudja kö
vetni. Csakhogy a nagyobb állatoknak 
a héj nem komoly akadály: bekapják 
és összeroppantják a csigát héjastul, 
mint a varjak, a rigók.

4. ábra. Az éti csiga petéket rak. (I. ivamyllás: 
2. peték; a tojások az Ivarnylláson át kerülnek 
ki a testből). Balra fent egy pete megnagyttva, 
metszetben. (1. meszes héj; 2. megtermékenyí

tett petesejt; 3. tápanyag)

A fogyasztásra szánt példányokat sok
helyen előbb felhizlalják. A szabadban 
összeszedett csigákat nagy, szellős ket
recekbe rakják, a ketreceket kinn a ré
ten helyezik el. Zöldségfélével, főkép 
káposztával etetik őket, amitől alaposan 
meghíznak s húsuk zöldes-fehéres színű 
lesz. A ketrecekben maradnak a csigák 
a tél beálltáig. Ekkor befúrják magu
kat a ketrecek aljára helyezett mohá
ba, behúzódnak házukba és epiphrag- 
mát fejlesztenek. Ebben az állapotban 
kerülnek piacra.

A legtöbb faj tavasszal szaporodik, 
így az éti csigák is, Ekkor az anyaállat
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csavarodás következtében a héj kanya
rulatokat alkot, a kanyarulatok belső 
oldala összeforradva az oszlopot alkotja. 
Ennek nyílása a köldök.

Ha a felcsavarodós iránya az óramu
tató járásának irányával megegyezik, 
akkor a héjat jobbracsavarodottnak 
mondjuk, ha azzal ellentétes irányú, 
balracsavarodottnak.

A felcsavarodás iránya a fajokra néz
ve állandó és jellemző. Az éti-csiga héja 
jobbracsavarodó, de kivételesen akad 
egy-egy balracsavarodó is. Ezt nevezik 
»csiga-király«-nak.

A csigahéj, mikép a kagylóhéj is, sok 
meszet tartalmaz. Nem pusztul el mind
járt a csiga halála után, hanem nagyon 
sokáig, évezredekig, sőt évmilliókig meg
maradhat. Belekerül a kőzetbe, agyagba, 
löszbe, mészkőbe. Tekintettel arra, hogy 
az egyes geológiai korokban más és más 
csigafajok éltek, a kőzetben talált csi-

a nedves földbe, törmelékekbe kis lyu
kat váj, ebbe helyezi 2—3 milliméteres 
átmérőjű, fehéres színű petéit. Ha mó
dunk van éti-csigákat tartani, megfigyel
hetjük azt is, hogy valamennyi ivar
érett állat petézik, tehát valamennyi 
nőstény.

Hol vannak a hímek?
A kérdés megoldása nagyon egyszerű. 

Az éti-csigák ugyanis hímnősek, vagyis 
hermaphroditák. Mindegyik állatnak 
van hím ivarszerve és női ivarszerve is.

A hímnősség nem ritka az' állatok so
rában. Az alacsonyabbrendű állatok, 
mint a férgek között nagy számban ta
lálunk ilyeneket, sőt ismerünk herma- 
phrodita halat is. A hermaphrodita csi
gák mégis párzanak. Kölcsönösen termé
kenyítik meg egymást. »A« csiga meg
termékenyíti «■&•< csigát s ugyanakkor 
megtermékenyül ~B« által, és fordítva,

5. ábra. Az éti csiga 
szervezete. (1. ajak- 
lebenyek, 2. első pár 
tapogató, 3. második 
pár tapogató a szem
mel, 4. nyak, 5. kö
peny megvastagodott 
szegélye, a  gallér, 8. 
tüdőüreg, felülről a 
köpeny véredényekkel 
ellátott fala, alulról 
a zslgerzacské fala 
határolja, 7. zslger- 
zacskó, a bél- és ivar- 
szerv-rendszerrel, 8. 
vese, 9. láb, 10. szív, 

11. fej)

8. ábra. éti csiga héja, hosszá
ban kettévágva, (i. csúcs, 2, ősz- 

a kanyarulat ürege,lop, 3.
szájadék, 5. kőidők)

4.
7. ábra. Az éti csiga jobbra csa
varodé háza. (I. csúcs, 2. kanya
rulatok, 3. szájadék, 4. köldök.)

»B" megterméke
nyíti "A-x-t és 

megtermékenyül 
»A-“ által.

Szervezetük is 
sajátosan alakult: 
csavart szimmet
riája sehol másutt 
nincs meg az ál

latvilágban. Ugyanígy a -csigavonalban-** 
csavart héj is a csigák specialitása.
Mit ára i e l egy csigahéj ?

A csigahéj lényegében egy felcsavart 
kúp, a kúp csúcsa és a héj csúcsa egy
beesik, a kúp nyitott alapja pedig a 
csigahéj szájadékának felel meg. A fel-

gahéjak alapján meg lehet állapítani, 
hogy mely geológiai korban keletkezett 
a csigahéjat tartalmazó kőzet. A szak
emberek tudják, hogy, mondjuk, kőola
jat mely korú kőzetekben lehet találni. 
Olyan vidékeken fognak tehát olaj után 
fúrni, ahol a megfelelő korú kőzetréteget 
megállapították a Föld belsejében. Nem 
ott fogják elvégezni a sok költséget fel
emésztő fúrásokat, ahol ilyen réteget 
nem találtak.

Ilymódon sokszor távolálló tudomány
ágak szoros együttműködése szükséges 
ahhoz, hogy a tudomány népgazdasá
gunkra fontos eredményeket adjon.

Vágvölgyi József
(Országos Természettudományi Múzeum 

munkaközössége)
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A szőlő pótbeporzása
A virágzás a szőlő egyik legfontosabb 

életjelensége, mert a terméshozam el
sősorban attól függ, hogyan folyik le a 
virágzás, milyen lett a kötődés.

Három virágtípust ismerünk: I. élet- 
tanilag hímvirágot, 2. hímnősvirágot, 3. 
élettanilag nővirágot.

A h í m v i r á g magháza kicsiny, csö- 
kevényes, bibéje nem, vagy alig látható, 
porzói viszont jól fejlettek. A hímvirág 
magkezdeményei is fejletlenek, meg- 
termékenyülésre képtelenek. Virágpora 
termékenyülésre képes (fertilis). A ter
melésben hímvirágú fajták rendszerint 
csak az alanyfajták között találhatók, 
pl. Riparia portalis, Rupertris du Lót.

A h í m n ő s v i r á g  magháza és por
zói fejlettek. Magkezdeményei megter- 
mékenyülésre, virágpora pedig megter-

I. Hiinnős virág. 2. Fiziológiailag hlmvlrág.
3. Fiziológiailag növlrág

mékenyítésre képes. Hímnősvirága van 
a legtöbb termesztett fajtának. Legbő
vebben teremnek.

Már kisebb számban találhatók n ő - 
v i r á g ú  fajták. Ilyen termesztett 
fajtáink a Madelaine angevine, Chasse- 
las Napóleon, Kéknyelű, Bakator, Ge- 
nuai zamatos, Rosa menna di vacca. 
Gohér, Piros kecskecsecsű stb. Jellemző 
rájuk a fejlett magház, a csökevényes 
lefelé hajló porzószál. Magkezdeményei 
megtermékenyülésre képesek, ellenben 
virágporuk terméketlen (steril). Mag
vas, fejlett bogyót csak akkor fejleszte
nek, ha fertilis fajták virágporától ter- 
mékenyülnek meg.

A n ő v i r á g ú  fajták jó termékenyít- • 
lését egyrészt úgy lehet biztosítani, hogy 
sok virágport adó és velük egyidőben 
virágzó hímnős fajtákkal ültetjük ve
gyesen. A nem vegyesen ültetett nővi
rágú fajták jó termékenyülését pedig 
pótbeporzással segíthetjük elő.

A hímnősvirágú fajtákon is sikeres 
lehet a pótbeporzás, különösen akkor, 
ha a virágzás idején rossz az időjárás 
(esős, hideg vagy túl száraz és meleg).

Hogyan végezzük a pótbeporzást?
A Szovjetunióban speciális pótbeporzó 

készüléket használnak, mely készülék 
a beporzásra kiválasztott fajta virág
porát egy csövön keresztül beszívja a 
készülék tartályába. Pótbeporzáskor 
egyenletes légárammal juttatja a be
gyűjtött virágport a virágzó nővirágú 
fajta virágzatára.

Mindenki számára hozzáférhető és 
elvégezhető a pótbeporzó kefével való 
pótbeporzás. Ez a beporzó kefe 20X15. 
vagy 30X20 cm-es, nyéllel ellátott 
deszkalap. Egyik oldalára forró vízzel 
és szappannal zsírtalanított nyúlprémet

Szabadon termékrnyült Szürkebarát pollennel
Madelaine angevine pótbeporzott Made-

fUrt lalne angevine tűrt

erősítünk. A beporzó kefével a pótbe- 
porzandó fürtöt végigsimítjuk. Ezzel az 
eszközzel kedvező időjárási viszonyok 
között 1 holdat 10—12 munkanap alatt 
lehet pótbeporozni.

A szovjet szőlészek már nagyüzemben 
is végeznek rendszeresen pótbeporzást. 
Ezzel — fajtáktól függően — 20—50 szá
zalékos terméstöbbletet érnek el.

Nálunk a Szőlészeti Kutató Intézet 
badacsonyi kísérleti telepén végeztek 
pótbeporzást a Kéknyelű fajtán. En
nek eredményeként 27 százalékos ter
mésemelkedés mutatkozott.

Zilál János
(az Agráregyetem ampelológiai 
tanszékének munkaközössége)
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AZ OLAJ
Azerbajdzsán a Szovjetunió egyik 

legértékesebb vidéke: Apseron-félszi
get kimeríthetetlen olajkincse és sztyep
péinek nagyszerű gyapotja adják meg a 
többi közt jelentőségét. Területe mind
össze 85.7 ezer négyzetkilométer, me- 
gyényi területtel kisebb hazánknál. La
kossága az 1939. évi népszámlálás ide
jén 3.2 millió volt. Lakosságának ne
gyede a nagy ipari centrumban, a 
Szovjetunió népességre ötödik legna
gyobb városában, Bakuban él.

Nemcsak természeti kincsei miatt ér
dekes föld ez. Érdekes azért is, mert 
itt rendkívül élesen mutatkozik meg a 
szocialista rendszer fölénye a kapita
lista rendszerrel szemben.

A cári Oroszországban ez a terület 
kizsákmányolt gyarmat volt. Olajkincse 
a XIX. század második felében vonta 
magára a kapitalisták figyelmét. Az 
olajkörzetek egymással versengő olaj
mágnások: a Nobel-család, Montasev, 
Lianoszov és a többi nagyiparos és 
részvénytársaság kezén voltak.

A kapitalista magántulajdon gátolta a 
termelés fejlődését. A fúrótornyokat 
nem ott állították fel, ahol az olaj ki
aknázása megkövetelte, hanem több
nyire a kerületek szélén, hogy a ver
senytárs rétegeiből lehetőleg minél 
többet csapoljanak el. Nem volt egy
séges csővezeték, nem volt közös sín
hálózat. Rablógazdálkodás folyt, foly
ton új forrásokra vadásztak és csak
nem tönkretették az olajterületet. A 
mélyebben fekvő rétegekbe gyakran 
tört be a víz. Mindegyik társaság féltve 
őrizte fúrásainak eredményét. Ezért 
földünk egyik legfontosabb olajterületét 
földtanilag alig kutatták át.

Baku, a »fekete város-", a kizsákmá
nyolt munkások verejtéke árán mérhe
tetlen hasznot hajtott az olajmágnások
nak. A barakkokban tízezrével seny- 
vedtek a munkások. A kapitalistákat 
Azerbajdzsánból csak az olaj érdekelte. 
Az ország többi részének életével senki 
sem törődött. A bakui ipar kapcsolatai 
Londonnal és Pétervárral szorosabbak 
voltak, mint magával Azerbajdzsánnal, 
a ^-patriarchális és hűbéri állapotoknak 
ezzel a legelmaradottabb országával-". 
(Sztálin.) A száraz, aszályos terület pa
rasztsága szinte évről évre éhínséget

ÉS GYAPOT FÖLDJE
szenvedett. A parasztoknak csak kilenc 
százaléka dolgozott vasekével, 27 száza
léka faekét használt, a többi még ezek
kel a primitív eszközökkel sem rendel
kezett.

Ezt a szörnyű elmaradottságot alig 
néhány év alatt számolta fel a szovjet 
hatalom.
AlfOld és Óriási hegyek ölelkezése

Azerbajdzsán természeti viszonyai 
igen sokoldalúak. Északon a Nagy- 
Kaukázus keleti szárnya vonul terüle
tén. A Kaukázus középső szakaszának
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végén 5043 méter magasságra nyúlik 
fel a jégborította Kazbek. Innen húzó
dik délkeleti irányban 350 kilométer 
hosszúságban a palából és homokkőből 
felépült Keleti-Kaukázus. Éles szerke
zeti töréssel szakad le a déli tövében 
terjeszkedő Kura-medencére. A mere
dek falból nem indulnak ki oldalgerin
cek. A hegység itt nem éri el a hóhatárt, 
a jól málló palából kerekded hegyfor- 
mák képződtek. Ezért az azerbajdzsáni 
Kaukázus hegyeit nem díszítik oly me
rész vadregényes sziklacsúcsok, minők 
a Középső-Kaukázus égbenyúló kris
tálybércei.

A hegység keleti része plató-jelle- 
gűvé válik. A magasság egyre csökken, 
Apseron-félszigettől 40 kilométernyire 
már az 1000 métert sem éri el. Itt kö
zéphegységi formákat látunk. A jégkor
szakban sem takarta jég és hó ezt a 
részt.

Az Apseron-félsziget 70 kilométer
nyire nyúlik a Kaspi-tengerbe. Nyugati 
részén még 300—400 méteres dombso
rok és magányos hegyek emelkednek. 
Középső része alacsony halomvidék. 
Mélyedéseiben sóstavak terjeszkednek. 
Keleti fele csaknem tökéletes síkság: 
az olajmezők földje. A félsziget kör
vonalai madárfejre emlékeztetnek. A 
madár »csőre« a tengerbe nyúlik. S 
mintha "-csőréből-* kiesett volna a 
»zsákmány«, ott fekszik előtte a hosz- 
szúkás, keskeny, heringformáiú Ka- 
hova-sziget.
Bakuban a tankhajókat a dokkokra kiépített 

csöveken keresztül töltik mejj olajjal.

A mingecsauri vizierőmü építése. Baloldalt a vízellátó csatornát, jobboldalt pedig a főépület
építését látjuk.
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A Kaukázus tövében húzódik a Kúra 
lapálya. A Szuram-hegység választja el 
a nyugatra, a Fekete-tengerbe tartó 
Rion-folyó lapályától. A Szuram össze
kötő kapocs a Nagy-Kaukázus és a 
folyómedencéktől délre elterülő Kis- 
Kaukázus hegyvidéke között. A vízvá
lasztó nyergén át ősidők óta út vezetett, 
ezen irányult Kelet forgalma a Fe
kete-tenger felé.

A Kúra medencéje jóval nagyobb a 
Rionénál. Mindkét medencét földtörté- 
netileg fiatal korszakban töltötték fel a 
folyók. Ma is tömérdek hordalékot 
szállítanak és torkolatukat folyton 
előretolják. A háromszögalakú Kura- 
lapály 500 kilométer hosszúságban nyú
lik a Szurarritól a Kaspi-tengerig és 
Báku-Lenkorany között 200 kilométe
res partvonallal tapad a tengerhez. A 
Kúra szélesen elterülő deltája most is 
évenként 300 méterrel nyomul előre a 
tenger rovására! Minthogy aránylag 
fiatal földtani korszakban még tenger
fenék volt, a keleti lapályos résznek 
sztyeppés és sivatagos-sztyeppés terü
letei sós talajúak. A Kura-medence 
nyugati része már nem egységes síkság- 
jellegű, itt ugyanis a sztyeppés fenn
síkok vannak túlsúlyban.

A Kura-medencétől délre az Örmény 
fennsíkig a Kis-Kaukázus festői hegyei 
húzódnak, a 2500—3000 méter magas

Karabas-hegység láncai. A tájkép — 
mint a Kaukázusban mindenütt — 
rendkívül változatos: lent gyümölcs- és 
szőlőkertek, mandulaültetvények, a ma
gasabb lejtőkön sűrű erdők, felettük kö
vér legelők.

A Kura-medence öntözetlen területe 
a téli évszakban legelő, ősszel, az eső
zések beálltával, a pusztát fű növi be. 
A Nagy- és Kis-Kaukázus hegyi lege
lőiről ilyenkor hajtják le az állatokat 
a »kislag«-ra (téli legelő). De nem ám 
mint a cári időben, össze-vissza, szántó
földeken, gyapotmezőkön keresztül, ha
nem Hatókkal, hidakkal, takarmányrak
tárakkal felszerelt állami terelőutakon. 
A telelésre mindvégig van takarmány, 
az állatok kivárhatják a tavaszi friss 
füvet. Aztán beköszönt a sztyeppe forró 
nyara és május végén az állatok elhagy
ják az alföldet, felvonulnak a dús hegyi 
legelőkre.

Különálló, jellegzetes táj a forró Len
kor any náddal borított lapálya. A Kúra 
torkolatától keskeny csíkban húzódik 
az iráni határig, a tengerpart és a 
Talüs-hegység között. Szubtropikus 
éghajlatú, nedves terület, óriási mocsa
rak képződtek rajta rtádrétegekkel. A 
Talüs lejtőin szubtropikus őserdő 
Hátsó-India erdeire emlékeztet. A táj 
szubtrópikus jellegét a púpos zebu, a 
szubtropikus tájak szarvasmarhája is

A Baku-kiirnyéki o la jm ezőket a ku tak  e rde i b o rít ják
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elárulja. A keskeny csíkon a szovjet 
hatalom idején hasznos szubtropikus 
növények ültetése virágzott fel: teát, 
mandarint, citromot, bambuszt látunk 
lépten-nyomon, a kertekben füge, grá
nátalma díszük. Mind több és több mo
csarat szárítanak ki és alakítanak át 
ültetvénnyé.

A hegyek birodalmából nagy eséssel 
tör magának utat északkeleti irányban 
az Arasz-folyó, az ókoriak Araxesze. A 
török fennsíkról indul útjára. Nagy 
utat kell megtennie, míg Azerbajdzsán 
földjére ér. Kisebb-nagyobb medencék 
iktatódnak völgyébe. Jó darabon határt 
alkot Irán és Azerbajdzsán között. Az 
iráni part meredek sziklafal. Itt ellen
ben széles terraszok nyúlnak el, lehető- » 
séget adva a kertészet fejlődésére. A 
Szovjetunió két határsávján, Szovjet- 
Azerbajdzsán és Irán-Azerbajdzsán
között, aztán Türkmenisztán, Tádzsi
kisztán, másrészt Irán és Afganisztán 
között, olyan rikító ellentétben találko
zik két világ, aminőre a földkereksé
gen másutt nincs példa!

Szovjet-Azerbajdzsán a Nagy Októ
beri Szocialista Forradalom előtt körül
belül olyan alacsony színvonalon ál
lott, mint Irán, Afganisztán, meg a 
többi középkeleti ország, sőt, ha lehet, 
azoknál is elmaradottabb ország volt.
És ma?

Szovjet Azerbajdzsánban — amely
nek lakossága alig több mint egyhetede
V. Aiijev Sztálin-díjas, az azerbajdzsáni olaj
finomítók főmérnöke. A. Alexejewel, az olaj- 

finomító üzem vezetőjével



Készlet a Schmfdt hadnagyról elnevezett gép
gyárból. Ez a gyár látja el az azerbajdzsánl 

olajmezőket nehéz fúróberendezésekkel.

Törökországénak — négyszerannyi vil
lamosenergiát termelnek, mint Török
országban. Vagy nézzük az egészség
ügyet: Szovjet-Azerbajdzsánban min
den 490 emberre jut egy orvos. Egyip
tomban minden 4350 lakosra. Szovjet- 
Azerbajdzsán huszonháromszor jobban 
van ellátva orvossal, mint Irán. Az or
szágok rangsorában egykor a leghátul 
kullogó, analfabéta Azerbajdzsánban 
ma minden 10.000 lakosra 93 főiskolás 
jut, míg például Indiában 9 és a kapi
talista országok között élenjáró 
Franciaországban is csak 36.
A  bakul kSolaJterttlet

Térjünk vissza az Apseron-félszigetre.
Baku a félsziget déli partjának pom

pás, feltöltött öble mentén fekszik. Az 
olajmezők zöme fúrótorony-erdeivel 
néhány kilométer távolságban, félkör- 
alakban övezi a várost. A Sztaraja-

Kala-mező és a több kiométernyire a 
tengerbe nyúló keskeny Artem-félsziget 
olajmezeje viszont kelet felé félreesik. 
(Artem-szígetét 1940-ben gáttal kapcsol
ták a szárazíöldhöz.) A Lokbatan, Puta, 
Küszül-Tyepe és Gjulbaht mezőket 
egybefogó olajterület viszont délnyu
gatra fekszik, távol a bakul koszorútól. 
E három terület alkotta szűk térség az 
apseroni olajvidék, mely a Szovjetunió 
olajtermelésének 53 százalékát adja és 
olajkészletének mennyiségében is a 
második helyen áll az országban. (Első 
helyen az előurali olajterület van 2704 
millió tonna A—B—C készletével. Má
sodik helyen az azerbajdzsán! terület 
2565 millió tonnával, a harmadikon az 
Emba olajterület 1172 millió tonnával. 
A Szovjetunió teljes A—B—C készlete 
7640 millió tonna. (Az A-készlet a felku
tatott és termelésre előkészített, a B a 
látható és megállapított, C a valószínű 
készlet.)

A kutatás azonban nem szünetel és 
újabb olajforrások föltárására vezet. 
1940-ben 400 olajgeológus látott mun
kához, hogy újabb mezőket tárjon fel. 
Csupán 1946 május első két hetében 33 
fúrólyukban kezdték meg a munkát. 
300—400 méter mélységig fúrtak ré
gebben. Ma már sokkal mélyebb réte
gekbe fúródik be az újszerkeztű turbi
nás fúró. 1947 végén a Föld egyik leg
mélyebb fúrását hajtották végre, 3964 
méter mélységre hatoltak le! Az Apse- 
ron-félsziget keleti végén fekvő Szürja 
környékén azelőtt még csak meg sem 
kísérelték a fúrást, 1947-ben egy 3000 
méteres fúrást kezdtek. Az Apseron- 
félsziget északkeleti részén fekvő Bu- 
szovni-Mastagi területet meddőnek tar
tották, 1946-ban már több olajat aknáz
tak itt ki, mint a régi olajmezők bár
melyikén. A feltáró főgeológust, Alije- 
vet 1947-ben a Sztálin-díjjal tüntet
ték ki.

Ám ma már nem csupán a félszigeten 
és a részben feltöltött bakuí 
öbölben, hanem a nyílt ten
geren is aknáznak ki olajat. 
Kis acélszigetek állnak a 
tengerfenékbe vert cölöpö
kön s csővezeték vezet ró
luk a partra. A csöveken ót 
sűrített levegőt juttatnak a 
kis szigetekre, onnan pedig

A lenkoranyl Növénytermesztő 
Intézet épíllete. Kísérlett telepen 
és ftóklntézeteiben tea. manda
rin-, citrom- és őszlbarackcseme- 
téket termesztenek a/. északi 

kerületek  szám éra



Baku. Szabtr-pafk.
Balról a nlzaml múzeum

a partra szállítják a tenger- 
alatti olajat.

A termelés technikája tel
jesen átalakult. A fúró
helyeken nem is látni em
bert. A szivattyúkat elektro
motorok transzmissziókkal 
hozzák működésbe, egy-egy 
motor több szivattyút moz
gat. Csak olykor-olykor ha
lad el egy-egy dolgozó a 
kutak mellett és átvizsgálja 
a gépeket. Elektrifikálás és 
gépesítés tekintetében Baku a világon 
az első helyen áll.

Ma már nincsenek olajtócsák a ba- 
kui területen, amelyekből haszon nélkül 
párolgott el a benzin. Ma mindent lég
mentesen elzártak, Bakuban az olaj
nak még a szaga sem érzik. Olajvezeté
kek húzódnak keresztül-kasul. Ezeken 
folyik a Föld -fekete vére« az olajfino
mítókban, a Kaspi-tengeren horgonyzó 
tankhajókba és az 1000 kilométernél 
hosszabb csővezetéken Batum fekete- 
tengeri kikötőbe.

A milliós város teljesen új képet ka
pott. Baku, északkeleti részén elterült 
-feketeváros«-nak nyoma sincs. Gyö
nyörű új város épült itt, széles utcák
kal, fákkal. Virágágyak díszítik a tere
ket. Baku régi lakói, csak hallomásból 
ismerték a fát, a virágot. Ma ellenben 
többszáz hektárnyi területet foglalnak 
el a parkok és kertek. A tenger kék 
tükre, a derűs ég, a gyönyörű új épüle
tek, a futófelhők játéka a házak lapos 
tetőin s a háztömböket övező Udezöld: 
ezt a harmonikusan egybefolyó képet 
visszük magunkkal az új, szocialista 
Bakuból. No, meg azokat az emlékeket, 
amelyek Baku harcos múltjáról beszél
nek. A cárizmus elleni küzdelemnek 
Baku egyik erődítménye volt. A bakul 
munkások harcának pedig hosszú időn 
át közvetlen vezetője: Sztálin elvtárs 
volt.

Azerbajdzsán olajkincse nem szorít
kozik csupán Apseron-félszlgetre. A 
Kura-lapály rétegei is olaj tartalmúak.

A ierbsjd iian  iparosítása
rohamléptekkel halad előre. A hegyek 
értékes ásványi kincseket rejtegetnek. 
Grúziában Tbiliszitől 24 kilométerre 
délkeletre, a Kúra partján kezdték 
megépíteni Rusztavi faluban a nagy 
vas- és acélművet, amely 1950-ben már 
elérte teljes kapacitását. A Szovjet
unió egyik legnagyobb acélműve ez.

Vasérccel Azerbajdzsán látja el. Még
pedig a Kis-Kaukázusban, Daskesszan- 
ban (Kirovabadtól 30 kilométer délke
letre) van az a hatalmas magnetit- 
telep, amelynek érce vetélkedik a 
legkiválóbb svéd érccel. Vastartalma 
66.8 százalék, kén- és foszfortar
talma ellenben elenyésző (0.092, il
letve 0.009 százalék). A vasérc oly kis 
mélységben van, hogy felszíni fejtéssel 
könnyen kiaknázható. Daskesszanban a 
bánya mellett egy-két év alatt új város 
nőtt ki a földből. Rezet is bányásznak 
itt.

Az iparosításhoz energia szükséges. 
Azerbajdzsán első erőművei kőolajat 
használtak. így Szaljani Diesel-motoros 
erőműve a Kúra torkolatában Baku
nak szolgáltatott energiát és 10.000 
hektárnyi sztyeppe öntözését tette le
hetővé.

A Tudományos Akadémia épülete Bakuban



A baku—tbiliszi vasútvonal mentén 
nagy ipari központtá íejlődött Kirova- 
bad. A Szovjetunió gyapot- és vászon^ 
szövésének egyik kiemelkedő központja. 
A Szovjetunió gazdasági politikájának 
egyik fő jellemző vonása a régi rend
szerrel szemben: az elhanyagolt perem
területek fejlesztése. Sztálin így fejezte 
ki ezt: »Ne legyen a Szovjetuniónak 
egyetlen járása sem nagy ipari üzem 
nélkül.-** A középoroszországi Tambov 
minden gépét Kirovabadba telepítették 
át, hogy Azerbajdzsán ipari fejlődésé
nek megadják az első lökést.

Nuha, Lenkorany, Jevlah, Szabira- 
bad, Hacsmasz és a többi régi azer- 
bajdzsóni város mind-mind új szocia
lista ipari várossá fejlődik. Egyikben 
selyemgyár, a másikban konzervgyár, a 
harmadikban szövőgyár működik.

A sztyeppén csatornák viszik az él
tető vizet a szomjazó földnek. A pri
mitív vas- és faekék rég eltűntek, a 
kolhozok és szovhozok földjein ezer- 
fajta mezőgazdasági gép dolgozik. 
Száz és ezernyi hektáron pompás hosz- 
szúszálú gyapot terem: Üzbegisztán 
után Azerbajdzsán a Szovjetunió máso
dik gyapottermő vidéke.

Azerbajdzsán délnyugati részében, a 
Karabas-hegytől körülfogott kis me- 
cencében örmények élnek. Nem csatol
hatták ezt a területet az örmény Szo
cialista Köztársasághoz, mert oly me
redek fal választja el az örmény fenn
síktól, hogy annak megközelítése innen 
lehetetlen.

A türk azerbajdzsánok, az autonóm 
területen élő örmények, a Kaukázus kis 
néptöredékei boldogan élnek virágzó 
hazájukban.

Grúzia és Azerbajdzsán mellett Ör
ményország a Kaukázuson túli terület, 
harmadik szovjet köztársasága. Azer
bajdzsánból útunk ide vezet.

Vécsey Zoltán

TERMÉSZETTLDOMÁIM YOS 
RÁDIÓELŐADÁSOK NAPTÁRA i

JÜNIUS ti, CSÜTÖRTÖK. Petőfl-rádió: 18.10: 
Az ötéves terv nyomában! JÜNIUS 12, PÉN
TEK. Kossuth-rádló: 16.10: Erő — egészség. 
Az egészséges víz. JÜNIUS 13, SZOMBAT. 
Kossuth-rádlő: 18.00: Beszélő atlasz. 16.00:
Szövetkezeti Híradó. JÜNIUS 14, VASÁRNAP. 
Kossuth-rádló: 16.00: Ismerkedjünk holnapunk
kal. A Szovjetunió szocialista mezőgazdasága. 
Petőfl-rádió: 15.00: Kérdezz — felelek! Tudo
mányos fejtörő. JÜNIUS 16, HÉTFŐ: Petőfl- 
rádió: 16.40: A világ térképe előtt. 17.40:
Kossuth-dIJasok a mikrofon előtt. JÜNIUS 16, 
KEDD. Petőfl-rádió: 18.00: Repülőgép a növény- 
védelem szolgálatában. JÜNIUS 17, SZERDA. 
Kossuth-rádló: 17.40: A dollár álarc nélkül.

Azerbajdzsán hatalmas kiterjedésű gyapot föld
jein különleges permetezőgépekkel védekeznek 

a mezőgazdasági kártevők ellen

Az energiaellátást, azonban teljes 
mértékben a nagy mingecsauri erőmű 
oldja meg. Ahol a Kúra áttöri a Bosz- 
Dag-hegyláncot és kilép a síkságra, 60 
kilométer hosszúságban duzzasztják fel 
a folyót. A természetátalakításnak nagy 
műve ez. A Kúrába ömlő Alasan men
tén hatalmas erdőséget kellett kiirtani, 
hogy a duzzasztó északnyugati csücs
kének medret készítsenek. Az erőmű a 
zaporozsjei mintájára épül. Ezért 
Transzkaukázla Dnyeprogeszének ne
vezik. A világ egyik legnagyobb telje
sítőképességű erőműve lesz. A most 
folyó ötéves terv során készül el. Baku
nak és a többi ipari központnak teljes 
energiaszükségletét kielégíti majd.
A pásztorok szállásuktól távol kis, hordozható 

rádióval tartanak összeköttetést



fS a iE Trffisaategnaji es
NYQMOROÖ ORVOSOK -  

1933

•Magyarországon, sajnos, a 
diplomás embereik közül leg
rosszabbul az orvosokat fize
tik, Hogy milyen súlyos hely
zetben vannak az orvosok, 
azt bizonyltja az is, hogy 
1930 májusában 2307 buda
pesti orvos közül 515-nek 
egyetlen betege sem volt. Az 
oivosok nagy része 1—2 szo
bás lakásban lakik, de van
nak olyanok Is, akik hónapos 
szobában laknak . . . Sajnos, 
kezd megrendülni az orvosok
kal szemben a tradicionális 
megbecsülés.*

(Az Est 1933. Július 22. 
6. oldal.)

AZ ORVOSOK FELEMEL
KEDÉSE NÉPI DEMO

KRÁCIÁNKBAN

•A ml országunkban nagy
szerű lehetőségek várják az 
életbe kikerülő fiatal orvoso
kat. Várják fiatal orvosainkat 
az egyetemi Intézetek és kli
nikák állásai, várja őket az 
aspirantúra, tudományos ká
derutánpótlásunk új, nagy
szerű vívmánya. Ml sem bi
zonyltja jobban azt, hogy 
pártunk és kormányunk mi
lyen nagy fontosságot tulaj
donit a tudósak rendszeres 
képzésének, mint az a tény, 
hogy az aspirantúra három 
éve alatt minden aspiránsra 
100.000 forintot költ az or
szág. üj kórház, új rendelő- 
intézet várja az orvosnemze
déket. Várja a körzeti és fa
lusi orvos munkaköre. . .  az 
egészségügyi szervezés szá
mos, eddig ismeretlen őrhelye 
az egészségügyi miniszté
riumban, az akadémián, a 
tanácsoknál, a szakszervezet
ben. Végül várja őket a nép

hadsereg, ahol kiváló vezetők 
mellett, s tudományos kuta
tóintézetekben Is nevelődve, 
készülnek fel szocialista épí
tésünket, békénket védő nagy-

1931: SERTÉSEK ESZIK 
A SZOLÖT

». . . Amíg Nagykőrösön sző
lővel etetik a sertéseket és 
a teheneket, amíg tavaly a 
vélt gabonafeleslegünk egy 
jelentékeny részét denaturál
ták, vagyis emberi táplálko
zásra alkalmatlanná, állati 
takarmánnyá tették, addig a 
falu, az a sok, becsületes, 
frontot járt dolgos magyar 
paraszt, aki a világ legigény
telenebb, legdolgosabb embe
re, kilencven százalékig a 
városok nagy részéivel együtt 
nélkülözi a legelemibb szük
ségletét Is.«

(A nagykapltalizmus érték
pusztításai, Előőrs, 1931. októ
ber 4. 5. oldal.)

A MAGYAR DOLGOZO
PARASZTSÁG FEJLŐDÉSE
•Sikerekben gazdag utat, a 

fejlődésnek csodálatosan gyors 
útját járta be a magyar dől. 
gozó parasztság az elmúlt 
nyolc esztendő alatt. És még 
több sikert, a parasztélát még 
gyorsabb Ütemű fellendülését 
ígéri a jövő. A jövő a dol
gozó parasztság számára a 
gépet, a  villanyt, az öntöző
műveket jelenti. Azt jelenti, 
hogy nem kell majd fáradsá
gos munkával görnyedni az 
eke felett, traktor fogja von
tatni azt. Aratáskor a  fárad
ságos munka verejtékével ön
tözte a paraszt a földet — « 
jövőben kombájnok és arató, 
gépek százai dübörögnek 
majd végig földjeinken. Gsz- 
szel még nem ltudta a pa
rasztember, mit fog aratni a 
nyáron, mert védtelenül ki 
volt szolgáltatva a termé
szet szeszélyének. Korunkban 
mindinkább uralmunkba hajt
juk a természetet, virágzó 
kertté változtatjuk országun
kat és száz meg százezer 
holdakat behálózó öntözőmü
vek, száz meg száz kilomé
tereken át húzódé erdősávok 
védik majd munkánk érlelődő 
gyümölcsét az aszály pusztí
tásától. A gépek meggyorsít
ják és megkönnyítik a fárad-

szerü néphadseregünk Hal 
egészségének védelmére.*

(Rusznyák István akadémi
kus előadásából, Szabad Nép 
1953. április 20. 2. oldal).

ságos mezőgazdasági mun
kát. Több Ideje marad a  dol
gozó parasztnak tanulásra, 
szórakozásra, s ehhez min
den lehetőséget megad kor
mányunk.*

(Dobi István beszéde Komá
romban, Szabad Nép, 1953, 
áprlls 27. 1, oldal.)

GYÁR POLITIKA -  1931 
•Ezután Takács Lajos vas

esztergályos . , . szólott, aki 
szóvátette, hogy. . .  a Ganz- 
Danublus Igazgatója, egy 
olaszországi érdekeltség ré
vén vüllamosmozdony szárí
tására 250 milliós megrende. 
lést kapott s ezt a nagyobb 
provízió kedvéért ugyanakikor, 
amikor saját munkásait tö
megestől ereszti szélnek, ki
adta alvállalatba egy angol 
gyárnak, pedig egy Ilyen 
megrendelésiből két évre biz
tosítható lett volna a Ganz 
munkásainak teljes .'étszámú 
foglalkoztatása.*

(Előőrs, 1931. április 25. 7. 
oldal.)

IPARI FELLENDÜLÉS 
•Gyorsvonat! mozdonyokat, 

vagonokat, hajókat régen Is 
gyártottunk, és külföldre Is 
szállítottunk belőle, ötéves 
tervünk utolsó évében három
szor annyi közlekedési esz
közt gyártunk, mint 1949-ben. 
A régi bevált gyártmányok 
melleit, szovjet mérnökök Irá
nyításával új, nagyszerű köz
lekedési eszközöket is készí
tünk. A Földalatti Gyors
vasút acélalagútjalban hazai 
gyártmányú villamos vonatok 
járnák majd. Fővárosunk ut. 
cáin megjelentek a hazai 
gyártmányú trolibuszok. Az 
Acélsíneken magyar gyárt
mányú, Diesel-elektromos mo
torosvonatok vágtatnak. , A 
tervidőszak alatt 5600 autó
buszt és 25.000 tehergépko
csit, 63.000 motorkerékpárt és 
943.000 kerékpárt gyártunk.* 

(ötéves tervünk: béketerv, 
Bp. 1953. 55. oldal.)
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A . M t L V / H t D E C "
VUimcuma,

Költői képzelet gyakorta előre sejt 
meg ismeretlen igazságot. Swift -Gulli- 
ver«-Jében a Mars két holdjának meg
lehetősen pontos leírását adja, pedig 
ezeket a társbolygókat azidőtájt még 
nem ismerték a tudósok. A logadói aka
démia egyik -kozmikus lángelméjének* 
munkáját pedig Így jellemzi:

-ötven ember dolgozott körülötte. 
Egyesek a levegő tömörítésével foglal
koztak, azon végcélt tűzve maguk elé, 
hogy belőle kőkemény, kézzelfogható 
matéria legyen; ezt egyrészt a nitro
gén kivonásával, másrészt a víznemű 
vagy folyékony részecskék filtrálásá- 
val próbálták elérni.* (Szentkuthy 
Miklós fordítósa.)
Persze, Swift számára 1726-ban — a

A levegő egyik legalacsonyabb hő
mérséklete, amelyet Földünkön a hideg
pólus körzetiében, Verhojanszkban mér
tek, null pont alatt 78 fok. Az úgy
nevezett -mélyhideg* hőmérsékletekhez 
képest azonban ez igen magasnak bizo
nyul.

így a folyékony levegő egy atmoszféra 
nyomós mellett mínusz 192 fokon, a 
hidrogén minusz 233 fokon, a hélium 
viszont — amelynek az általunk ismert 
összes gáz között a legalacsonyabb a 
cseppfolyósodási hőmérséklete — mí
nusz 287 fokon cseppfolyósodik.

Léteznek-e egyáltalán a természetben 
ilyen hőmérsékletek?

A csillagászok finom eszközökkel 
megmérték a Nap-rendszer külső boly-

Levegű cseppfolyúsflása fojtással

Gulliver megjelenési évében — még 
megmosolyogni való ábrándot jelentett 
ez a kísérlet, amely a levegőt folyékony 
vagy szilárd halmazállapotú testté akar
ta volna átalakítani. Ezt csaknem két 
évszázaddal később sikerült megvalósí
tani. Hiszen ehhez olyan alacsony hő
mérsékletet kellett előállítani, ami
lyenről Swift idejében még nem is 
álmodtak.

gólnak felületi hőmérsékletét. Kiderült, 
hogy ezeken a bolygókon igen borzalmas 
hideg uralkodik: a hőmérséklet a Ju
piteren minusz 181 fok, a Plútón mi
nusz 229 fok körül van.

Csak a képzelet festheti elénk az ot
tani világ panorámáit: a szénsavból álló 
hegyeket és sziklákat, a folyékony oxi
génből és nitrogénből formált átlátszóan 
kékes szinű folyókat, amelyek rohanva
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száguldanak mély medrükben, a hidro
gén-légkörben úszó oxigén és nitrogén 
felhőket.

Ha Földünk hasonló körülmények 
közé kerülne, akkor légkörünk — amely 
fölfelé százkilométerekre nyúlik, — ti
zenkét méter vastag átlátszó jégréteggé 
válnék. A kémiai elemzés kimutatná, 
hogy ezt a jeget két elem: az oxigén és 
a nitrogén alkotja.

A mély-hideg hőmérsékletek után ku
tatva azonban egyáltalán nem szüksé
ges kozmikus utazásra indulnunk. Ilyen 
hőmérsékleteket jelenleg 
Földünkön mesterségesen is 
elő tudunk állítani.

Különleges gépekkel, be
rendezésekkel olyan hőmér
sékleteket állíthatunk elő, 
amelyek majdnem elérik 
az abszolút zérus fokot, 
azaz a mínusz 273 fokot. 
Laboratóriumi körülmények 
közepette olyan hőmérsék
letet sikerült előállítani, 
amely az abszolút zérus 
foktól csak néhány század 
fokot különbözött.
Jtbsxolut null fok körül 
a z  anyag tu la jdon sága i 
m egváltozn ak

A tudósok számos kutatást 
végeztek a mély-hideg hő
mérsékletek tartományá
ban. Kiderült, hogy rend
kívül sok anyag tulajdon
ságai e körülmények között 
nagy mértékben különböz
nek a normális viszonyok 
közepette megfigyelt tulaj
donságoktól. Az idevágó 
egyszerű kísérleteket még 
az iskolában is be lehet 
mutatni. így egy —100 fok
ra hűtött rugalmas gumi
fecskendőt kalapácsütéssei 
úgy szét lehet törni, mint
ha az üveglombik lenne.
Az ólomcső ezüstös hangot 
ad. A spirális alakra hajlí
tott ólomdrót olyan rugal
massá válik, mintha acél
rúgó lenne.

be vezetett áram a tekercsben végtelen 
sokáig keringett s egy jottányit sem 
veszített intenzitásából. E jelenségek
nek rendkívüli gyakorlati jelentőségük 
van a modern ipar szempontjából is.

Sokan láthatták már, hogy az oxigén
láng keskeny éle hogyan vágja el a 
100—200 milliméter vastag acéllapokat. 
Ha a láng oxigéntartalmát némileg 
megváltoztatjuk, vele különböző fémda
rabokat egyesíthetünk, hegeszthetünk. 
A hegesztők ügyes keze fellobbantja ezt

Levegő cseppfolyósltása alacsony nyomás mellett

A tudósok még csodálatosabb tulaj
donságokat fedeztek fel, amikor kutatá
saikkal a még mélyebb hőmérsékletek 
tartományába ereszkedtek le. Az a b 
s z o l ú t  z é r u s  f o k  f e l é  közeledő 
számos fém e l e k t r o m o s  e l l e n á l 
l á s a  z é r u s s á  vá l t ,  A zárt tekercs

lángot a hatalmas gyárak munkater
mében, a kolhozműhelyekben, a felhő
karcolók égbenyúló állványain és mé
lyen a víz alatt is.

Az oxigént azonban nemcsak a he
gesztési munkák során használják fel. 
Szerephez jut a kohászatban is: az oxi-



génnel gazdagított szél intenzívebbé 
teszi a nagyolvasztóban és a Martin- 
kemencében végbemenő folyamatokat. 
Felhasználják a vegyi iparban is: a sa
létromsav- és kénsavgyártásban, a szóda
gyártásban, gyenge minőségű fűtőanya
gok gázosítása során s még sokhelyütt.

Az oxigént az ipar számára szüksé
ges mennyiségben alacsony hőmérsék
leten a levegőből állítjuk elő.

Minden évben, amikor traktorok száz
ezrei szántják a földeket, hogy egyre 
magasabb és magasabb terméshozamo
kat érjünk el, a talajt a nitrogén-mű
trágya millió tonnáival trágyázzák meg. 
A műtrágya nyersanyaga a levegő nit
rogénje.
M élyhideggel k ivon t gázok

A nitrogént a levegőből ugyancsak a 
mélyhideg föltételei között vonják ki.

Földünk légkörében 
szinte nincs olyan 
gáz — bármilyen cse
kély arányban szere
peljen is az a levegő
ben — amelyet gaz
dasági életünk ne 
hasznosíthatna. Az 
elektromos izzólám
pákat argonnal töltik, 
s ezzel a lámpák élet
tartama a vákuumos 
lámpákéhoz képest 
hosszabb lesz. Olybá 
tűnik, mintha az 
üvegcsőben az északi 
fény egy része lo
bogna. Még a krip- 
tont és a xenont is 
— amelyek a levegő 
térfogatának mintegy 
milliomod részét al
kotják — az ember 
szolgálatába állítot
tuk. Kiderült, hogy 

az izzólámpák legalkalmasabb töltő
anyaga éppen a kripton és a xenon 
keveréke. A kripton-xenon töltőanyag a 
lámpa gazdaságosságát 20 százalékkal 
növeli és élettartamát megsokszorozza.

Csakis mély-hideg hőmérsékleten ál
líthatjuk elő e gázokat iparunk számára 
megfelelő mennyiségben.

Joule és Thomson 1852-ben majdnem 
egyidejűleg észrevették, hogy az össze
nyomott levegő kitágulása esetén hő
mérsékletcsökkenés figyelhető meg. A 
jelenség gyakorlati hasznosságát nem 
méltatták figyelemre, csupán elméleti 
érdekességét. A tudósok csak néhány 
évtized múlva jöttek ró, hogy ez* a fo
lyamat jelenti azt a hágcsót, amelyen

keresztül leereszkedhetünk az igen ala
csony hőmérsékletek birodalmába.

Valóban, ha a hat atmoszféra nyo
másra összenyomott levegőt egy atmo
szféra nyomásra engedjük tágulni, ak
kor az másfél fokkal lehűl. Ez azt je
lenti, hogy egy atmoszféra nyomáscsök
kenés negyedfokos hőmérsékletcsökke
nést idéz elő. Ha a levegőt többször egy
másután összenyomjuk, lehűtjük és tá
gulni engedjük, igen alacsony hőmér
sékletet állíthatunk elő.
M ély hideget előá llító  gépek

A mély-hideg előállítására szolgáló 
legegyszerűbb gépek épp ennek az elv
nek alapján működnek. A gépekben a 
cseppfolyósítósi folyamatnak alávetett 
levegő egy magasnyomású kompresszor 
első lépcsőt jelentő hengerébe kerül. A 
kompresszor nehéz dugattyúi rárontanak 
a légpárnára s azt összepréselik, össze
szorítják. A szelepek e pillanatban ki
nyílnak, és a levegő a második lépcsőt 
jelentő henger felé vezető nyílásba 
áramlik. A levegőt itt további összenyo
másnak vetik alá. A 3—4 lépcsőn át
haladt, 200 atmoszférára összenyomott 
és ennek következtében erősen felmele
gedett levegő a hűtőcső kígyójába kerül. 
Ez utóbbi külső felületét hideg víz mos
sa. A levegő itt lehűl, mondjuk plusz 
30 fokra, majd áthalad a főhűtőkészülé
ken és az edény terében hatalmas sebes
séggel kitágulva mintegy 40 fokkal lehűl.

Ezután ez a levegő — amelynek hő
mérséklete —10 fok, mór egész tisztes
séges fagynak felel meg — miután új
ból átmegy a főhűtőkészüléken, lehűti 
a kompresszorból belépő következő le
vegőadagot. Ezért ennek tágulása az 
edényben nem plusz 30 fokon indul 
meg, mint az első levegőadagé, hanem 
0 fokon és a kitáguló második levegő
adag hőmérséklete —50 fokra csökken. 
Ezt követően a levegő mossa a főhűtő
készülék csövét, amelyen ezalatt a har
madik összenyomott levegőadag halad 
keresztül. Az előbbi adag ezt a levegőt 
55 fokkal, azaz mintegy —25 fokra hűti 
le. Miután pedig ez a levegőadag is ki
tágult, a hőmérséklet az edényben —82 
fokra süllyedt. Így folytatható tovább a 
hűtés.

Volt olyan idő, amikor azt hitték, 
hogy a gázok egész sorát — aminők az 
oxigén, a hidrogén és a nitrogén — nem 
lehet cseppfolyósítani.

Mengyelejev, a nagy orosz tudós bi
zonyította be elsőízben, hogy minden 
gáznak van egy úgynevezett kritikus 
hőmérséklete, amely fölött — bármilyen

Folyékony levegS 
rektifikálásának 

(lepárlásának) vázlata



magas nyomásnak vessük is alá — nem 
cseppfolyósítható.

Mengyelejev felfedezése az alacsony 
hőmérsékletek technikájának alapjául 
szolgál. Ha az edény hőmérséklete ál
landóan csökkenve végül az oxigén és 
a nitrogén kritikus hőmérséklete alá 
esik, a két gáz cseppfolyósodni kezd. Az 
edény fenekén egy átlátszóan-kékes fo
lyadék kezd összegyülekezni: a cseppfo
lyós levegő.
Turbo>expanzl6s hűtőgépek

A cseppfolyós levegő előállítására 
szolgáló első ipari berendezések az imént 
leírt eljárás alapján működtek.

Hanem Kapica szovjet akadémikus 
1937-ben a cseppfolyós levegő előállítá
sának gazdaságosabb és termelékenyebb 
módszerét dolgozta ki. Nem szükséges a 
levegőt előzőleg több-atmoszférás nyo
másra összenyomni. Ezt Kapica az úgy
nevezett turbó-expanziós hűtőgép alkal
mazásával bizonyította Őe.

Az új hűtőgép a következő elvnek 
megfelelően működik. A cseppfolyósí
tandó levegő a turbokompresszorba ke
rül, ahol 5—6 atmoszféra nyomásra 
összenyomódik. Ezen a nyomáson az 
egyik regenerátorba kerül. A regenerá
torok olyan csövek, amelyek számos ko
rongra csavart fémhullámszalaggal van
nak megtöltve. A regenerátorok válta
kozva működnek. A hideg, kitáguló le
vegő először az egyik regenerátort hűti 
le. Azután a regenerátorok szerepet cse
rélnek. A váltakozás meglehetősen gya
kori, úgyannyira, hogy a középhőmér
séklet ingadozása a regenerátorban nem 
nagy.

A regenerátorban —160 fokra lehűlt 
levegő két részre oszlik: nagyobb része 
áthalad a turbó-expanziós gépen, kisebb 
része a kondenzátor csövébe kerül és ott 
cseppfolyósodik. A folyékony levegő a 
gyűjtőedény fenekén gyűlik össze s rész
ben a kondenzátor csövei közti térben 
fojtás alá kerül.

Ügy tűnik, hogy miután ezzel az el
járással sikerült —192 fok hőmérsékletet 
elérni (ez a levegő normális nyomás 
melletti cseppfolyósításának hőmérsék
lete) egyelőre elértük a mély hideg biro
dalmába behatolás legmélyebb határ
pontját. Itt a gázok cseppfolyósodtak, 
a folyadékok azonban gyakorlati szem
pontból egyáltalán nem nyomhatók ösz- 
sze.
■A m ily  h ideg haszna

Hanem ugyanezen elv alapján a mély 
hideg birodalmában még mélyebbre is 
leereszkedhetünk. E célra légüres térben

cseppfolyós hidrogénnel előzetesen lehű
tött hidrogént és héliumot alkalmazha
tunk.

A folyékony levegőből a levegőt alkotó 
egyes gázok tiszta formában való elkü
ldésére ugyanazt az elvet alkalmazzák, 
akárcsak az alkohol- vagy az olajlepár
lás során. Csupán abban van különbség, 
hogy a mély hideg körülményei között 
a kiválasztás, azaz a lepárlás folyamata 
igen alacsony hőmérsékleten megy vég
be.

A gázok elkülönítése az úgynevezett 
lepárló-oszlopokban megy végbe, ame
lyek több-tucat rácsos tányérból állnak.

A cseppfolyós levegő — a cseppfolyós 
gázok elegye — kitölti a rácsos tányéro
kat, amelyek tucatjai egymás fölött van
nak elhelyezve. A cseppfolyós levegő 
fölöslege az egyik tányérról a másik tá
nyérra különleges csöveken át lefolyik. 
A nitrogén- és oxigéngőzök alulról föl
emelkednek és áthatolnak a rácsos tá
nyérok nyílásain, valamint a rajtuk lévő 
cseppfolyós levegő-rétegen. A folyamat 
során a gőzökből minden egyes tányéron 
egy kismennyiségű oxigén cseppfolyóso
dik és a folyadékból nitrogén válik ki. 
A folyamat eredményeként az oszlop 
felső részében — ha a tányérok száma 
elég nagy, majdnem tiszta nitrogén, alsó 
részében pedig majdnem tiszta oxigén 
gyűlik össze.

Ugyanígy választják alkotóelemeire a 
többi összetett gázelegyet is.

A mélyhideg ipari jelentősége nép
gazdaságunk szempontjából napról- 
napra nő.

Az oxigén uralkodó szerephez jut a 
vaskohászatban és a színesfém-kohászat
ban. Az ipar az oxigénből már ma is 
óránként többezer köbmétert hasznosít.

A Szovjetunió most valósítja meg el
sőízben a történelemben Mengyelejev 
zseniális eszméjét, a kőszén földalatti 
gázosítását. Az eszme életbe való átül
tetésére többszázezer köbméter oxigénre 
van szükség. A XIX. pártkongresszus 
irányelvei az ötödik ötéves tervre vonat
kozóan nagy figyelmet fordítanak az ás
ványi műtrágyák, a szóda, a szintetikus 
gumi, stb. termelésének fokozására. 
Mindezek az iparágak hatalmas oxigén- 
és nitrogénfogyasztók. Ha a mély hideg 
ipar dolgozói eleget akarnak tenni a 
népgazdaság növekvő igényeinek, új 
géptípusokat, turbokompresszorokat, 
turbó-expanziós hűtőgépeket kell alkot- 
niok. Üj, még termékenyebb és gazdasá
gosabb módszereket kell találniok a 
mély hideg előállítására.

Gers Sz. J„
Sztálin-díjas*, a technikai tudományok doktora
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AKVARISTA LEVELE ÉRKEZETT  
POLGÁRDIBÓL

Kedves Elet és Tudomány!
Polgárdi községben egyedül vagyok 

akvarista, így néhány nehézségemre 
nem tudok magamnak megoldást ta
lálni. Ezért fordulok az Elet és Tudo
mányhoz, mint az akvaristák segítő
jéhez:

Ikráző halaim kicsinyeit meglehető
sen nehezen, de egyhetes korukig fel 
tudom nevelni. Ekkor elkezdenek 
pusztulni a kis halak, mert nem tu
dom mivel etetni őket. Mivel és ho
gyan táplálhatja az ember a kis hala
kat, amíg a rendes haleleséget fo
gyasztani tudják?

Az akvárium betelepítésénél Is sok 
nehézségbe ütközöm, mivel hidegvízi 
halakat szeretnék az akváriumba te
lepíteni. Szeretnék például japán fá- 
tyolfarkú halakat. Hol lehet Ilyen 
halakat beszerezni?

A Macropodus hímek sokszor nem 
készítenek habfészket, mikor az 
-anya* ikrázni akar. Mit kell ilyen
kor tenni, hogy a hím is párzáshoz in
duljon?

Hol lehet megfelelő szakkönyvet 
kapni? Már nagyon sok helyen keres
tem, de még nem sikerült egyetlen 
példányt sem szereznem.

Tisztelettel
Müllner József

Polgárát, Batthyány-utca 413.

A halivadék élete első napjaiban a 
szikzacskójában magával hozott táplá
lékból él. Csak 2—3 napos korban kezd 
el a legapróbb táplálékra vadászni, ki
vált ázalékállatokra. Ez utóbbiak min
den nem frissen betöltött akváriumban

A kínai paradic^nmh&i (Macropodus opercularb) 
babtiszkat

megtalálhatók. Mire a halivadék egy
hetes korát eléri, a nagyrészt csillangós 
egysejtűek, azaz ázalékállatkák, nagy 
mértékben megritkulnak. Pótlásukról 
már az ikráztatással egyidőben gondos
kodunk, Egy öntöttüveg medencébe, 
vagy ha ez nem áll rendelkezésünkre, 
akár egy levesestálba állott vizet öntünk, 
majd az Enchytraeus, nyűgilisztából, 
vagy csővájóférgekből (Tubifex) egy fa
lapon borotvapenge segítségével pépet 
készítünk és abból egy csipetnyit a 
vízbe szórunk. A jelzett férgek hiányá
ban mogyorónyi lótrágya is megfelel. 
Az ilymódon elkészített -infusoria kul
tu rá l t  nem fedjük be. A betokozódott 
egysejtűek, főleg papucsállatok (Para- 
maecium) ugyanis a levegőből jutnak a 
vízbe és ott alkalmas táptalajra találva 
5—6 nap múlva tömegesen elszaporod
nak.

Helytelen volna azonban az infusoria 
kultúrából vizet közvetlenül a szaporító 
medencébe csurgatni, minthogy ilymó
don annak vízösszetételét, a víz chemiz- 
musát változtatnék meg, ami a haliva
dék pusztulásához vezetne. Ezért előbb 
egy nyakas üvegbe öntjük az Infusoria 
kultúra vizét, majd abba egy laza vatta
dugót helyezünk el és a vattadugó fölé 
tiszta vizet rétegezünk. Fontos, hogy a 
vattadugó beleérjen az infusoríás vízbe 
és ne legyen a kettő között légréteg.

Már másnapra átvándorolnak a pa- 
p u c s á l l a t k á k  az üveg alján beállt 
oxigénhiány miatt a tiszta vízbe. Onnét 
befogott végű üvegcsővel (pipetta) emel
jük ki őket az időközben kikelt, sőt már 
a vízben vadászgató halivadék részére. 
Ajánlatos egyszerre több kultúrát is be
állítani és minden nap másikból öntünk 
az üvegbe. Ha azt vesszük észre, hogy 
a halivadék már nem kapkod az apró 
eleség után, -Mikro*-val kezdünk etetni.

A -Mikront, vagy másnéven Anguil- 
lula Silusae-t szintén otthon tenyészt
jük, a következő módon: Virágcserép 
lyukát kaviccsal eltömjük és tisztára 
mosott, majd kiszárított -kávézaccot* 
helyezünk bele. Ezt átnedvesítjük aludt
tej-savóval. Ekkor valamelyik akvarista 
társunktól szerzett -Mikro* törzskultú- 
rával beoltjuk a ^táptalajt*, majd ismét 
néhány kavicsot helyezve a -zacc* fel
színére, üveglappal lefödjük. Az apró 
férgek etetése aludttejjel történik és en
nek savójával tartjuk nedvesen (nem



lucskosan) a tenyészetet. Az etetésre fel
használt »Mikro*-t a fedőüvegről ecset
tel sodorjuk be az akváriumba.

»Mikro« híján mindjárt az infusoria 
etetés után aprószemű hálóval a kör
nyező tócsákból összefogott plankton 
szervezetekkel táplálhatunk. (Alsóbb
rendű rákok, kerekesférgek, stb.) Itt 
azonban fontos, hogy etetés előtt egy 
nsgyobbszemű szűrőhálóval kiszűrjük 
azokat a szervezeteket, amelyek csak 
néhány hét múlva fognak megfelelő 
nagyságrendű táplálékot képezni.

Hidegvízi halak közül a hazai fauná
ból ajánljuk a szlvérványos öklét, vágó- 
csíkot, fenékjáró küllőt, lápi piócát, 
kurta baingot, törpeharcsát, naphalat, 
mint akváriumi tartásra legalkalmasabb 

. érdekes fajokat. Ezek félcentiméteres 
lyukbőségű csalihálóval foghatók a hor
gászengedély egyidejű kiváltása mellett.

A levelében említett fátyolfarkú 
aranyijaiét a kínaiak a kárászból te
nyésztették ki. Ez utóbbi a mi vizeink
ben is honos. így Budapest ostrománál 
befagyott akváriumban jégréteg alatt 4 
fokos vízben élve maradt. Ugyanakkor 
az egri szabadtéri díszhaltenyészet 31 
fokos vizéből származó példányok már 
20 fok alatt szenvednek. Táplálékban 
nem válogatós. Szárított daphniát, nagy- 
mennyiségű algát, valamint Tubifexet 
fogyaszt. Kavics aljzatú akváriumba te
gyük, mert talajtúró és könnyen be
szennyezi a vizet. Beszerezhető bármely 
budapesti díszhalüzletben. Sűrűn népe
sített akváriumban csak kisebb példá
nyait tartsuk, mert meglehetősen oxi
génigényes, Ellenkező esetben szellőztet
nünk kell.

A díszhalak szaporításának előfeltétele 
a megfelelő párok összeválogatása. Ha 
ez megtörtént, az életkörülményeket sza
bályozzuk. A legtöbb labirint hal, de 
különösen a Macropodus, á víz összeté
telére nem kényes, de meszes kútvízzel 
(kemény víz) azért ne próbálkozzunk. 
Három hétig állni hagyott esővíz gyen
gén besózva (10 liter vízre egy csapott 
kávéskanálnyi konyhasó) egyharmad 
részben patakvízzel keverve bizonyára 
meg fog felelni.

Ikrázás előtt válasszuk el a hímet a 
nősténytől egy üvegfallal. Csökkentsük 
a vízoszlopot 10—15 centiméteresre és 
íűtsük fel az akvárium vizét 28 fokra. 
Ekkor a hím habfészket épít az úszónö
vények vagy a vízfelszínre felnyúló 
Myriophillum hajtásai között. Óvatosan 
kihúzva a válaszfalat, a pár azonnal ivik. 
Tvás után a nőstényt ki kell venni, a

A Macropodut naeza

hím addig marad az ikrákkal, illetve a 
kikelt kicsinyekkel, amíg azokat gonr 
dozza.

Az akvarisztika egész anyagát felölelő 
magyarnyelvű szakkönyv 1938-ban je
lent meg a Természettudományi Társu
lat kiadásában, Behyna Miklós tollából: 
"Az akvárium élővilága, berendezése és 
gondozása* címen. Ez a könyv azóta 
teljesen elfogyott és így csak könyvtá
rakból szerezhető meg, vagy akvarista 
ismerősöknél olvasható.

A korszerű igényeket mindenben ki
elégítő szakkönyvet csak munkaközösség 
írhat és erre a Természettudományi 
Társulat Biológiai-szakkör bizottsága hi
vatott. Jelzett bizottság sokszorosított 
formában már szétküldte a megyei szer
vezeteknek az "Élősarok tájékoztató 
anyagok«-at, melynek két megjelent 
száma foglalkozik akvarisztikával. Most 
van nyomás alatt az akvarisztikai kér
déseket részleteiben is tárgyaló "Élő
világ* című litografált lap.

Wiesinger Márton
a Fővárosi Állatáért zoológusa
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KISZÁMÍTJUK A MOLEKULA NAGYSÁGÁT
Sokat hallottunk, olvastunk már a 

molekuláról. Tudjuk, hogy az anyagokat 
fizikai módszerekkel részeikre lehet osz
tani. így, ha egy pohárba vizet öntünk, 
annak felét le lehet önteni, a vissza
maradt rész azonos tulajdonságú marad. 
A megmaradt víz mennyiségét ismét fe
lezhetjük s ezt a műveletet addig foly
tathatjuk, amíg oly csekély mennyiségű 
víz marad, hogy azt csak igen nagy na
gyítás alatt, mikroszkóp segítségével lát
hatjuk. Felmerül az a kérdés, hogy med
dig tudjuk, meddig lehet a vizet felezni, 
végtelen sokszor-e, vagy eljutunk-e egy

olyan parányi vízmennyiséghez, melyet 
már fizikai úton nem lehet felezni, s 
amely már a legkisebb mennyiség, mely 
a víz tulajdonságával rendelkezik. A tu
domány erre a kérdésre azt a feleletet 
adja, hogy a vizet, vagy bármely más 
anyagot nem lehet a végtelenségig fe
lezni, osztani; eljutunk egy olyan pará
nyi mérethez, mely már tovább nem 
osztható, hanem a legkisebb olyan önál
lóan jelen lehető mennyiség, ami még az 
illető anyag — pl. víz — tulajdonsá

gaival rendelkezik. Ez a már tovább 
nem felezhető rész a m o 1 e k u 1 a.

Ha azonban az anyagok, s így a víz is, 
önálló molekulákból tevődnek össze, ak
kor azok nem lehetnek hézagmentesek, 
hanem a molekulák között hézagoknak, 
lyukaknak kell lenni. Egyszerű kísérlet
tel tudjuk bebizonyítani azt, hogy ez az 
állítás helytálló.

Kísérleteink kivitelére szükségünk 
van két kémcsőre és egy kevés tiszta 
szeszre. Mindkét kémcsőbe, annak har
madrészéig, vizet öntünk, s arra óvato
san ugyanolyan térfogatú szeszt rétege- 
zünk. Mivel a szesz könnyebb, mint a 
víz, a két folyadék nem keveredik és 
érintkezési határuk élesen megfigyel
hető. Helyezzük az egyik kémcsövet 
kémcsőállványba, a másikat pedig uj
junkkal jól lezárva rázzuk össze alapo
san és tegyük az állványba a másik 
kémcső mellé. Azt tapasztaljuk, hogy az 
összerázott víz és szesz térfogata kisebb, 
mint az egymásra rétegezetté és a rázás 
következtében sűrűsödés, kontrakció ke
letkezett. Ez azonban csak oly módon 
lehetséges, hogy a víz és a szesz nem hé
zagmentes és az összerázás következté
ben a szesz-molekulák részben a víz ré
szecskéi, molekulái közötti hézagokban, 
lyukakban helyezkednek el.

A tudósok azt is megállapították, hogy 
mekkorák a különféle molekulák, az 
egyes anyagoknak ezek a legkisebb épí
tőköveti. A víz molekulája például 
0,0000067 milliméter átmérőjű. Erről a 
méretről fogalmat alkothatunk akkor, 
ha elgondoljuk, hogy több, mint 150.000 
darab molekulát kell egyvonalba helyez
ni egymás mellé, hogy azok egy milli
méter hosszúságban láthatók legyenek. 
Egy pohár vízben, kb. másfél deciliter
ben 54X10SS molekula van, azaz annyi, 
hogy 54 után huszonhárom nullát kell 
írnunk, ha leírjuk ezt a számot. Egy víz- 
cseppben annyi molekula van, mint 
ahány vízcseppel a Balaton medrét közel 
4600-szor meg lehetne tölteni. Egyszeri
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lélekzetvétellel 4000 trillió nitrogén és 
1000 trillió oxigén molekulát szívunk be 
tüdőnkbe.

Felmerülhet az a jogos kérdés, be le
het-e bizonyítani, hogy a molekulák va
lóban ilyen parányi méretekkel rendel
keznek7 Igen egyszerű kísérlet ad vá
laszt erre a kérdésre. Á kísérlet kivite
léhez szükségünk van egy nagyobb 
üvegtálra, mint amilyent például a 
fényképészek előhívásra használnak. Ezt 
a tálat igen gondosan kitisztítjuk, ügyel
ve arra, hogy abban olajnak vagy zsír
nak még nyomai se maradjanak. Szer
zünk továbbá néhány gramm kámfort a 
gyógyszertárban. Ez a fehér, zsírosán 
fénylő, áttetsző szerves vegyiilet vízben 
igen nehezen, növényi olajokban pedig 
igen könnyen oldódik. A levegőn gyor
san párolog és jellegzetes szagot áraszt. 
Ezért jól záró üvegedényben kell tar
tani.

Az üvegtálat megtöltjük félig vízzel 
és annak felületére késsel levágott gom
bostűfej nagyságú kámfordarabokat szó
runk. Érdekes látványban lesz részünk. 
A kámforszemcsék a víz felületén mo
zogni, táncolni kezdenek s mozgásukat 
addig nem hagyják abba, míg el nem 
párolognak, öntsünk a vízre néhány 
csepp benzint. Azt tapasztaljuk, hogy a 
kámforszemcsék tovább folytatják ug- 
rándozásaikat. A benzin tehát nem be
folyásolja a kámfor viselkedését. Azon
ban, ha ujjunk hegyét beolajozzuk és be- 
mártjuk a vízbe, azt a váratlan és -cso
dálatos-* jelenséget figyelhetjük meg, 
hogy az addig élénken ugrándozó kám
forszemcsék abbahagyják mozgásukat 
és nyugodtan úsznak a felületen, míg el 
nem párolognak. Az ujjunk hegyéről a 
vízbe jutott olaj annak felszínén egyen
letesen eloszlott és a vékony réteg elvá
lasztotta a vizet és a kámfort egymás
tól.

Ha már most ismert mennyiségű ola
jat öntünk a víz felszínére, akkor egy
szerű számítási eljárással ki tudjuk szá
mítani, hogy mennyi az olajréteg vas
tagsága. Ez a rétegvastagság akkor lesz 
a legkisebb, ha a víz felületén olyan 
olajréteg úszik, melynek vastagsága 
ugyanannyi, mint egy molekula átmé
rője. Amíg egy molekularéteg borítja a 
víz felszínét, addig az éppúgy viselkedik, 
mint akármilyen vastag olajréteg és 
meggátolja, hogy a kámfor táncoló moz
gásokat végezzen. Ha azonban az olaj 
nincs olyan mennyiségben jelen, hogy 
összefüggő molekularéteg lepje el a víz
szintet, hanem helyenként, össze nem 
függő rétegekben fedi a vizet, akkor a

kámforszemcse ismét vízzel érintkezik 
és ismét ugrándozó mozgásokat végez.

Feladatunk tehát az, hogy addig hí
gítsunk olajat, míg az oldat egy cseppje 
nem akadályozza meg a kámfor visel* 
kedését. Ebben az esetben a víz tetején 
úszó olaj réteg valamivel kisebb, mint az 
olajmolekula átmérője. A hígításra ben
zint használunk, mert, mint előzetes kí
sérletünk már bebizonyította, az nem 
akadályozza a kámforszemcsék ugrándo- 
zását.

Vegyünk elő tehát egy mérőhengert, 
mely 100 ml (ml a milliliter rövidítése 
és a liter ezred része) beosztással bír. 
Beleöntünk pontosan 6 ml olívaolajat 
vagy más tiszta növényi olajat és addig 
adunk a mérőhengerbe benzint, míg az 
össztérfogat 100 rpl. Alapos összerázás 
után tiszta oldatot kapunk. Állványba 
befogunk egy gondosan tisztított büret- 
tát és abba az olajos benzinoldat egy ré
szét betöltjük. Ezután a büretta alá va
lamilyen üvegedényt helyezünk és a bü
retta csapját óvatosan elfordítva az ol
datot cseppenként leengedjük. Közben 
pontosan megszámoljuk, hogy hány 
csepp esett le azalatt, míg a bürettából

1 ml folyt ki. Ha bürettánkból 25 csep
pet számoltunk addig, míg abban az ol
dat felszíne egy ml-rel süllyedt, akkor 
könnyű kiszámítani, hogy oldatunk min
den cseppjében 0,0024 ml olaj van.

Elővesszük most az újra gondosan ki
tisztított üvegkádat, amelynek mérete 
200X300 mm, vizet öntünk bele és felü
letére kámforszemcséket szórunk. A bü
retta csapját elfordítva a vízbe egyetlen 
egy csepp olajoldatot öntünk. Az olaj 
pillanatok alatt elterül a felszínen, a 
benzin elpárolog s a kámfor, mely az
előtt vidáman ugrált, hirtelen abbahagy
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ja mozgását. Az olajréteg tehát még na
gyobb, mint egy molekula átmérőjének 
megfelelő vastagságú.

Most egy 10 ml-re beosztott mérőhen
gert tisztítunk ki és abba az előbbi ol
datból,' melyet tőrzsoldatnak nevezünk, 
5 ml olajos benzinoldatot és 5 ml benzint 
töltünk. Az üvegkádat újra kitisztítjuk, 
vízzel megtöltjük, kámforszemcsékkel 
megszórjuk és a felhígított oldatból 
egyetlen egy cseppet a vízbe cseppen
tünk. Ebben a cseppben mór csak 0,0012 
ml olaj van. A kómforszemcsék azonban 
ebben az esetben is abbahagyják addigi 
virgonc mozgásukat,

A hígítást tehát folyhatnunk kell. Ki
tisztítjuk a 10 ml-es mérőhengert és 
csak 4 ml törzsoldatot öntünk bele, amit 
8 ml benzinnel töltünk fel. Az üvegká
dat újra kitisztítjuk, vízzel töltjük és 
kómforszemcsékkel megszórjuk. A jól 
összerázott hígított oldatból óvatosan 
egy cseppet adunk az üvegkódba. Azt 
látjuk, hogy végre elértük azt, hogy a 
Kámforszemcsék részben tovább folytat
ják ugróndozásaikat, tehát az olaj mór 
nem tudott összefüggő réteget alkotni, 
hanem helyenként megszakadt és a 
kámforszemcsék részben vízzel érintkez
tek. Ha most kiszámítjuk az egyenlete
sen elosztott olajréteg vastagságát, ak
kor már olyan értéket kapunk, mely ki
sebb, mint az olaj molekuláinak átmé
rője.

Számítsuk ki az olajréteg vastagságát 
a két utóbbi hígítás esetén. Az első eset
ben egy csepp oldatban 0,0012 ml olaj 
van. Ez a mennyiség 200X300 == 60000 
mm» területen oszlott el egyenletesen. 
Az olajréteg vastagsága tehát 0,0012 : 
60000 =  0,000020 mm, azaz 20 millimik- 
ron. Ez a mennyiség, miután még nem 
akadályozta a kámforszemcsék mozgá
sát, nagyobb, mint az olajmolekula át
mérője.

A végső hígításnál egy csepp oldatban 
0,00096 ml olaj van. Ez a parányi meny- 
nyiség a 60000 mm* felületre számítva 
0,000016 mm, azaz 16 millimikron réteg-

Következő számunk tartalmából:
Rákóczi szabadságharca, — Felfedezték 
a Jupiter tizenkettedik holdját. — Az 
ősi állatvilág áruló jelei, — Moszkva 
holnap. — Helyi vizeink hasznosítása 
öntözésre. — -Cserebogár, sárga csere- 
bogár«. — Tudományunk, életünk teg
nap és ma. — Kísérletezzünk és gondol

kozzunk,

vastagságnak felelne meg. Láttuk azon
ban, hogy ez a rétegvastagság már ki
sebb, mint az olajmolekulák átmérője.

Arra a következtetésre vezettek tehát 
kísérleteink és az azokra alapított szá
mítások, hogy az olaj molekuláinak át
mérője 16 és 20 millimikron között van. 
Ez a méret oly csekély, hogy kb 62000 
darab molekulát kellene egy sorba he
lyezni, hogy azok egy mm hosszúságot 
töltsenek ki és szemmel jól láthassuk.

Kísérleteink és számításaink tehát be
pillantást engedtek vetni egy anyag leg
kisebb oszthatatlan részei, molekulái 
csodavilágába. Bebizonyították, hogy egy 
folyadékot, az olajat nem lehet végte
lenségig osztani, mert eljutunk egy 
olyan mennyiséghez, mely mór nem tud 
egy vízfelületen egyenletesen eloszlani 
és megszakadva üres felületeket hagy. 
Arról is meggyőződtünk, hogy milyen 
parányi méretekkel, átmérőkkel rendel
keznek a molekulák.

Knapp Oszkár dr.
a kémiai tudományok 
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J E L  M A  G YAJIÁZA T:
1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
2. Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
3. Átlagos kőxéphömérséklet
4. Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék

let)
6. Aton a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
0. 1952-ben ezeken a napokon isiié it legmaga

sabb hőmérséklet
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ESEM ÉNYN APTÁR
Ö s h x e ú l l í t o t t a  : V a j  <J a P á l

Június 11-

(Atok rétiére, akik •  kérdéssel résiletesebben akarnék loglslkoznl, közöljük aa eseményre 
vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat ia.)

1294, június 11-én halt meg Bacon Roger angol természettudós. Az arab optika 
eredményeit továbbfejlesztette. Bacon elsőként mérte meg a fókusztávolságot és 
felfedezte a szférikus aberrációt. Felismeri a lencse nagyitó hatását és a gyenge 
látású embereknek ajánlja, rakjanak lencsét szemük elé. Neki tulajdonítható a 
látcső készítésének gondolata Is. A teológusok elleni éleshangú megnyilatkozásaival 
magára vonta a ferencrend vezetőinek gyűlöletét. Eretnekséggel és varázslással 
vádolják meg. Eltávolították oxfordi tanszékéről. Többszőr bebőrtönzlk. Bacon 
lelkesen hitt a tudomány haladásában és az emberi, értelem erejében. Nem félt 
attól, hogy a régi hagyományok megdöntésére szólítsa fel kortársait. Kimondta, 

hogy az új eszmék mindig ellenállásba ütköznek, még szent és derék embereknél is, akik egyébként 
Igen *bölcseki. És Bacon nem rettent vissza attól, hogy hirdesse a tudományos megismerés teljesen új 
elveit. Helytelennek tartotta, hogy a tudomány csak a hagyomány megőrzője legyen, mint a közép
korban kívánták. A haladást a kísérleti módszer bevezetésétől várta és zseniálisan meglátva ennek el
következő sikereit, áradozva beszél a Jövendő technika csodáiról (gőzhajó, autó, repülőgép stb.). 
Csodálatos éleslátással leplezi le a mágusok és bűvészek sarlatánkodását, akik illúziókat keltenek és 
kihasználják az emberek tudatlanságát. Ellensége volt a mágiának : »nem kell a mágikus jelenségek
hez folyamodni, amikor a tudomány ereje elégséges ahhoz, hogy hatni tudjon• — hangoztatta. Bacon 
annak az új kísérleti tudománynak volt előfutárja, amely lényegében különbözik mind az antik, 
mind pedig a középkori tudománytól. Eszmél olyannyira megelőzték korát, hogy alig hagytak nyomot 
az akkori ludomány fejlődésében. Elfeledkeztek róluk és csupán 1733-ban kezdték meg Bacon főbb 
müveinek kiadását Kudrjavcev P. Sz.i A fizika története, Bp., 84—87, old.

1907. június 14. meghalt Mechwart András, a malomipart forradalmosftó henger
szék feltalálója. Német születésű lakatos volt, aki 1859-ben belépett az akkori 
Kórház-utcai (ma Oanz-utca) kis földszintes házában, alig 40 munkással dolgozó 
Ganz Abrahám műhelyébe. Ebből a klB, Igen egyszerű öntődéből teremtette meg 
Ganz Ábrahám és Mechwart András az egész világon jól Ismert Oanz-gyárat. 
Mechwart nevéhez azonban ezen kívül még a malomipar reformja is fűződik. 
A kezdetleges öriésmódnál ugyanis a korpa még összekeveredett a liszttel, szét
választása pedig kezdetleges módon, szitálással történt.A régi malomipar képtelen 
volt korpamentes lisztet előállítani. A múlt század második felében hazánkból 

indult hódító útjára az úgynevezett műörlés. Ennek lényege az, hogy a búzát nem kövek között őrlik, 
hanem gyorsan forgó acélhengerek (hengerszékek) között fokozatosan aprítják, ami által a korpa 
nem keveredik a liszt közé. A megörlendő termény 8—9-szeres felöntése mellett korpamentes liszt 
nyerhető. A modern malomipar. Illetve a müőrlés kifejlődését Mechwart András zseniális találmánya, 
a hengerszék tette lehetővé. Elvitathatatlan érdeme még, hogy a magyar gépipart naggyá fejlesztette, 
megismertette a külfölddel és mindenütt megbecsülést szerzett a magyar műszaki munkának. Vajda 
Pál : Magyar feltalálók, Bp., 187—141. old.

1797. Június 16, született Brassal Sámuel, a tudomány minden ágában munkálkodó 
polihisztor. Tudományos pályája 1837-ben kezdődik, amikor a kolozsvári kollégium 
történelem-földrajz tanárává választják. Itt a szokástól eltérően magyar nyelven 
olvassa fel székfoglaló értekezését. Merész újítás volt ez abban a korban, amelynek 
eredményeként az iskolában a tanítás nyelvét magyarra változtatták. Egy Ideig a 
•Vasárnapi Üiaági szerkesztője és munkatársak hiányában a legtöbb cikket maga 
írja. Szenvedélyes botanikus volt, sok hosszabb külföldi tanulmányutat tett. 
A darwini alapgondolathoz meglehetősen közel áll Brassal nézete, amellyel Darwin 
híres munkájának megjelenése előtt 23 évvel lép a nyilvánosság elé »A füvészet 

elveinek vázlaté t-ban. A szabadságharcban közkatonának áll be, majd mint a helyőrség hadnagya, 
fáradhatatlanul oktatja a kollégium tanítványait a fegyve^íorgatásra. Majd Bem hadseregében szol
gál, a világosi fegyverletétel után pedig a máramarosl havasokban bujdoslk. 1851-ben megalapítja az 
első magyar Ifjúsági lapot, a havonta megjelenő >Fiatalság Barátjáét. A biológia magyar úttörői, Bp.,

1657. június 16. Huyghes Chr. angol matematikus szabadalmaztatja az általa fel
talált Ingaóra szerkezetet. Huyghens elméleti vizsgálódásai szoros összefüggésben 
állottak a pontos órák szerkesztésének gyakorlati feladatával. Az inga volt az a 
megbízható alkatrész, amely lehetővé tette az órák egyenletes Járását. Találmányát 
• Horologlumt című munkájában irta le, amely 1658-ban Jelent meg. Huyghens 
tovább folytatta az óramüvek tökéletesítésére Irányuló munkásságát és 1674-ben 
kidolgozta a rúgós órák tervét. A probléma Időszerűségét ml sem bizonyltja jobban, 
mint az a tény, hogy Huyghens találmányaival kapcsolatban megindultak a viták 
az elsőbbség kérdéséről. Kurdjavcev P. Sz.t A fizika története, Bp., 1951, 183—187. o.
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LOGAR MISKA

MEGOLDÁSOK A 22. SZÁMBÓL
1. A Holdat a Nap világítja 

■meg. tehát lehetetlen, hogy a 
Holdnak a Nap felé forduló ol
dala legyen sötét és az ellenkező 
oldala világos.

2. Hő hatására a testek mág- 
nessége gyorsan csökken és bizo
nyos hőmérsékleten gyakorlatilag 
el Is tűnik.

3. Ez a test egy 10 om alap- 
átmérőjű és ugyanekkora ma
gasságú egyenes körhengerből 
kapható, ha ezt elmetsszük két 
olyan síkkal, amelyek egymást a 
fedőlap valamelyik átmérőjében 
metszik, az alaplapot pedig átel
lenes pontokban érintik;

t. Nyilvánvaló, hogy az a 
szárny, ahova a túlsúlyt akasz
tottuk, megindul lefelé, az ellen
kező szárny pedig felfelé, egyen
letesen gyorsuló mozgással.

Mit fognak mutatni a rúgós 
mérlegek? Első pillanatra azt 
gondolnánk, hogy természetesen 
az egyik 40, a másik pedig 20 
dg-ot. Ez azonban nem így van 
A gyorsuló mozgás folytán 
ugyanis a lefelé mozgó rúg'is 
mérlegre 40 dg-nál kevesebb, a 
felfelé mozgóra pedig 20 dg-nál 
több feszítőerő hat, ennek meg- 
felelőleg tehát az első rűgósmér- 
leg 40 dg-nál kevesebb, a máso
dik pedig 20 dg-nál több súlyt fog 
mutatna. Hogy mennyit, az a 
csiga méreteitől és a súrlódástól 
függ.

HELYES MEGFEJTÉSEKET 
KÜLDTEK BE:

Vastag Aladár Makó, Buda 
Imre Bp., Márk Péter Bp., Hencz- 
ku László Szombathely, Krllányí 
Jenő Bp., Sternbörg Kornélia Bp., 
Fóti Zoltán Bp., Fabók Pál Du- 
natetétlen, Ollári József Bp., Ko
csis Géza Győr, Kováts Péter 
Dunabogdány.

UJ FELADATOK
1. Egy mezőn három ház áll, 

szabálytalan elrendezésben. Ho. 
gyan kell a dűlőutat a három 
ház mellett úgy elvezetni, hogy 
mind a háromtól egyenlő távol 
Ságra haladjon, ha ki van kötve, 
hogy a dülőútnak a házak kör
nyékén teljesen egyenesnek kell 
lennie?

2. Egy mérleg egyik karján egy 
10 dg-os rézsúly, másik karján 
pedig annyi ‘ parafadúgó van, 
amennyi a mérleget egyensúlyban 
tartja.

Most az egész mérleget üveg 
bura alá tesszük és a bura alól 
kiszivattyúzzuk a levegőt.

Mi fog förténni?
3. Egy útvonal közlekedésének 

biztosítására egyforma számú 
piros és kék autóbusz áll ren
delkezésire, ennélfogva mind a 
piros, mind a 'kék kocsikat 9 per
cenként kell indítani. A két ko- 
csitfpus belső berendezése min
den szempontból teljesen egy
forma, azzal az egy kivétellel, 
hogy a kék kocsik teherbírása ki
sebb. Ezért el kell érni, hogy a 
kék kocsikat átlagban csak fele
annyi utas vegye Igénybe, mint 
a pirosakat, mert különben ha
mar tönikremennének. ■

Hogyan érhetik ezt el a válla
lat dolgozói, ha ki van kötve, 
hogy az utaslétszámot mestersége, 
sen korlátozni tilos?

A T UD O M ÁNY  N A G Y JA I II.
VÍZSZINTES:

1. A haladó biológia, 
az újkori agronómia 
nagy szovjet tudósa.
8. Előlép valamely 
rendfokozatban 15.
Táplálkozni. 16. Áru
ház része. 18. Vissza:
A Duna mellékvize.
19. Mók Ikerszava 20.
A magyar történelem 
egyik dicső eseménye.
22. Betűszoniszédok.
23. Melyik személy?
24. A Tisza mellékfo
lyója. 25. Nagy német 
iparvidék. 26. Mérték 
nélkül iszik — tréfás
szóval (I. kockába kettösbetü). 28. Szándé
kozó. 31. Város a Tdsza torkolatánál. 33. A mo
csár. 35.......... zibár, 36. Hamis. 37. Skilahang.
38 Kiváló belgyógyász és tudós a magyar 
népegészségügy nagy úttörője volt. 43. Tejter
mék. 44. Eszes. 45. A gyümölcsös kártevői 46. 
Óvoda. 47. Alulmaradni a küzdelemben. 49. Mes
terember.

FÜGGŐLEGES:
I

I. Nagy orosz biológus, a korszerű biológia 
egyik megalapítója. 2. Itt van a November 7. 
Erőmű. 3. Cink mássalhangzói. 4. Hóléc. 5. 
Cibáf. 6. Állat áj a. 7. Bőrfajta. 8. A-val a végén:

Verdl-opera. 9. Fém. 10. Juttatás. 11. ösztökélés. 
12. A verseny Indulása. 13. ALR. 14. Magyar 
geológus és földrajztudós, a helyek történetének 
első magyar kutatója. 17. Orosz tudós, az orosz 
meteorológia megalapítója. 20. Rosszminőségű 
(5. kockába kettösbetü). 21. Mi . . .  Lomonoszov. 
23. A gabonafélék füzérvirágzafa. 27. Ilyen szék 
is van'. 29. Himlőhely népies neve. 30. Jedlik 
másik neve. 32. Vevőre vár. 34. Apró toHacska. 
39. OKÉ. 40. Borotvát élesít. 41- RRI. EKZ. 43. 
Rag. a-val párja. 46. Igen oroszul.

22. sz. keresztrejtvény megfejtése: Bugát Pál, 
Déchy Mór, Vásárhelyi Pál, Dudith András 
Born Ignác, Tessedlk.
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