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Pusztai János nazsvadi (Csehszlová
kia) földműves olvasónk kérdezi: »A«
iparosítással kapcsolatban nem fenye
geti-e a világot az a veszedelem, hogy 
a szénkészlet még a mi nemzedékünk 
idején kifogy? Mennyi a világ szén
készlete? Mennyi a Szovjetunió szén
készlete és mennyi időre elegendő az?«

Dr. Vécsey Zoltán szerkesztőbizott
sági tagunk válaszol:

A gazdasági földrajz három csoportba 
foglalja a szenet: «.A-*< készletbe tarto
zik a már feltárt és bányákban kiter
melésre váró szén. »B« csoportba tar
tozik a már ismert, de művelés alá 
még nem vont szén. »C« csoportba tar
tozik a valószínű szén, amit egy-egy 
szénterületen becslés útján állapítanak 
meg. — Már most 1939-ben a világ tel
jes A-fB+C készlete 7880 milliárd 
tonna volt. Ebből a Szovjetunió kész
lete 1654 milliárd tonna, vagyis a vi
lágkészlet 21%-a. Ebben azonban nem 
foglaltatik a Léna és Jennyiszej mentén 
újabban felkutatott óriási szénterület 
készlete, amely még teljesen érintet
len. A Léna szénterület Jakutcktól 
a folyó torkolatáig 1200 kilométer 
hosszúságban nyúlik el és 400.000 négy
zetkilométernyi területen van. 
A-i-B+C készlete 203 milliárd tonna, 
vagyis a kuznyecki szénmedence kész
lete után a második helyen áll. A Jeny- 
nyiszejmenti szénterület a transzszibé
riai vasúttól az Északi Jeges-tengerig 
2000 kilométer hosszúságban és 1000 
kilométer szélességben terül el! Itt a 
Tunguszka mentén helyenként 800— 
1000 méter mélységig nyúlnak le a 
szenet tartalmazó rétegek. A készle
tet még meg sem becsülték. Ha ezt 
szerényen 300 milliárd tonnának vesz-

szük, akkor a Szovjetunió teljes szén
készletét az 1939. adattal szemben 
2160 milliárd tonnára becsülhetjük. — 
A Szovjetunió termelése 1950-ben 250 
millió tonna volt. 1960-ra 500 millió 
tonna termelését irányozták elő. Ha 
ezt a termelési ütemet vesszük alapul, 
a Szovjetunió szénkészlete 4320 esz
tendőre fedezi a termelés szükségle
teit. Persze, a távoli jövőbe tekintő 
tervgazdálkodás új energiaforrósok 
feltárásáról is gondoskodik. Az atom
energia békés felhasználása lehetővé 
teszi, hogy a szenet, amelyet most fő
leg fűtésre használunk, nagyobb száza
lékban a vegyipar céljaira vegyük 
igénybe,
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Endrei László váci tanuló a yoga 

egészségügyi hatására tett fel kérdést.
Dr. Arató Emil, a Budapesti Testne

velés- és Sportegészségügyi Intézet fő
orvosa válaszol:

Yoga légzéssel — egyéb légzéssel sem 
— szívnagyobbodást és magas vérnyo
mást gyógyítani nem lehet.

A helyes légzési gyakorlatok általában 
a tüdő működését javítják és jó hatás
sal vannak a vérkeringésre.

A figyelem koncentrálásával végzett 
gyakorlatok nem fejlesztik jobban az 
izomzatot bármilyen más tornánál. Az 
izmok erejének és térfogatának növe
kedése elsősorban a végzett gyakorla
tok intenzitásától függ, tehát nem is a 
munka mennyiségétől, hanem intenzi
tásától. A figyelem koncentrálása, 
amint a kitartó gyakorlatok is, főképp 
az izmoknak beidegzésére hat fejlesz
tőén.
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Hazánk nagy természeti kincse a Balaton. Hatszáztiz négyzotkilométer víz
felületével Közép-Európa legnagyobb tava. A környék természeti szépségei, továbbá 
a fürdő- és sportalkalmak régóta vonzzák, ide az üdülni és pihenni vágyó 
embereket.

Kormányzatunk a Balatont es közvetlen környékét Magyarország legnagyobb 
üdültetési központjává szándékozik fejleszteni. Módot kíván nyújtani arra, hogy 
évenként csaknem milliónyi ember élvezze majd egész évi munkájának megérde
melt jutalmaként a balatoni üdülés örömeit, a környékbeli gyógyvizeket és a 
balatoni táj szépségeit.

A Balaton-vidék üdülőközponttá fejlesztésével kapcsolatban a legfontosabb és 
legsürgősebb feladatok közé tartoznak azok a tudományos vizsgálatok és munká
latok, amelyek a tó és környéke vízügyi szempontból való rendezésére irányulnak.

A vízgazdálkodásra elsőrendű szerep vár a Balaton problémáinak megoldásá
ban. >

A Balaton vízszintje a különböző évek folyamán, sőt egyetlen év különböző 
hónapjaiban is mindig változik. Mivel magyarázzuk ezt a körülményt? Nyilván 
azzal, hogy állandóan változik a természeti tényezők viszonya, amelyek a tó me
dencéjében foglalt víztömeget, szaporítják, vagy csökkentik.

V ix M x in t ln g a d o x d s o h  k o r l á t  o z á s a
Közepes vízálláskor a Balaton víztartalma kereken 2 milliárd köbméter. E víz- 

mennyiség szemléltetésére megemlítem; a Duna vizét tíz napig kellene állandóan 
a tóba vezetni, ha medencéjét meg akarnók tölteni, — közepes viszonyok köze
pette. A Tisza közepes vize pedig 40—50 nap alatt töltené meg a Balaton üres 
medencéjét.

Mik szaporítják ezt a víztömeget? 1. A tó felületére hulló csapadék; 2. az 5160 
négyzetkilométer kiterjedésű vízgyűjtőről beléje ömlő vízfolyások; 3. a tó fenekén 
fakadó források.

Ezzel szemben a párolgás, a szivárgás és a Sió által levezetett víz csökkenti 
a tó víztömegét.

Tavasszal és ősszel sok a csapadék és a felszíni vízfolyások is nagy vízmeny- 
nyiséget. szállítanak a tóba. Ilyenkor a párolgás kismértékű, tehát a tó víztükre 
emelkedik. A nyári időszakban ellenben — kivált aszály idején — a párolgás jóval 
nagyobb méretű. Az elpárolgó víztömeget az imént fölsorolt tényezők ekkor már 
nem képesek pótolni. Következmény; nagymértékű vízszintsüllyedés.

A nagy vízszintingadozás egyik legfőbb akadálya annak, hogy a Balaton fej
lett üdülési tájközponttá váljék. A túlságosan magas vízállások veszélyeztetik, el
öntéssel, illetve elvizenyősödéssel fenyegetik a partmenti területeket. A nagyon ala
csony vízállás pedig gátolja a hajók közlekedését és zavarja a vitorlássportot is. 
Legfontosabb tennivalónk tehát, hogy a Balaton víztükrét az összes igényeknek 
legjobban megfelelő szinten tartsuk. Pontosabban; e szint körüli ingadozása a 
lehető legszűkebb határok között menjen végbe.

A vízszintingadozások megszüntetése, vagy legalábbis korlátok közé szorítása 
végett gondoskodnunk kell 
egyfelől a vízfölöslegek el
távolításáról, másfelől a víz
hiányok pótlásáról. A jelen
legi adottságok csak az 
előbbi követelmény teljesí
tését teszik többé-kevésbbé 
lehetővé. A Balaton víz
fölöslegét ugyanis a Sió 
folyó vezeti le. A folyó 
medre jelenlegi állapotában

Tihany kikötőjének látképe



másodpercenként 50 köbméter vizet szállíthat. Ez a szállítóképesség azonban 
nem elegendő a csapadékos esztendők vízfölöslegének Idejében való levezetésére

H a jó z á s  a  S ió n
Hogyan előzhetjük meg hát a jövőben a Balaton vízállásának a legkedvezőbb 

szinthez viszonyított emelkedését? A Sió medrét másodpercenként legalább' 100 
köbméter víz vezetésére kell alkalmassá tenni.

De ezzel a feladatnak még csak az egyik részét oldottuk meg.
Másik és — tegyük hozzá — nehezebbik művelet gondoskodni a vízhiányok 

pótlásáról. A szükséges vízmennyiségeket valamelyik nem nagyon távoli és egyéb
ként nem a Balatont tápláló vízfolyásból kell a tóba vezetnünk. Erre is vannak 
elgondolások és kivitelezési módok. Ismertetésükre azonban e helyen nem térhetünk

A Balaton fejlesztése 
természetszerűleg maga 
után vonja majd a vízi 
közlekedés nagymértékű 
növekedését is.

Kétségtelen: a már ma 
is eléggé jelentékeny sze
mélyforgalom a jövőben 
lényegesen nagyobb lesz. 
Ugyanakkor a vízi teher
szállításnak is fejlődnie 
kell. Ezért a Balaton hajó
zását ki kell emelnünk je
lenlegi elszigeteltségéből. 
Haladéktalanul be kell kap
csolnunk hazánk országos 
víziót hálózatába. Ennek 
érdekében a Siót kell ha
józhatóvá tennünk

A Sión való hajózás ér
dekében a jelenlegi viszo
nyok között legalább 30 
köbméter másodpercenkénti 
vízmennyiségnek kellene a 
folyó medrében állandóan 

lefolynia. Természetesen ennyi víz nem bocsátható le minden időben a Balaton
ból. Még akkor sem, ha az említett vízpótlásról gondoskodnánk, mert hiszen 
ennek mennyisége sok esetben csak a tó vízhiányát fedezné. Mi hát a megoldás? 
A hajózási mélységet nem a lebocsátott vízmennyiség segítségével kell biztosíta
nunk, hanem a folyóba épített duzzasztóművek sorozatával. Másszóval a Siót csa
tornáznunk kell. Hat vízlépcső segítségével csatornázhatunk. Közülük a felső-tor
kolati — siófoki — mű már meg is épült. A vízlépcsők mellé vízierőműveket is 
telepíthetünk. Ez utóbbiak a Balaton-vidék számára figyelemreméltó mennyiségű 
villamos energiát szolgáltathatnának, ha a tó táplálását valamilyen módon meg
oldjuk.

ki, más alkalomra hagyjuk.

✓ V tervezett vízlépcső SZÉKESFEHÉRVÁE
^m eglévő vízlépcső

^S zab ad h a tn á
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A Balaton-kómyék helysztnrajza

Ö n tö z é s , v íz e llá t á s ,  
H a lte n y é s z té s

A Balaton-vidék mező- 
gazdasági fejlesztése is szo
ros kapcsolatban van a víz
gazdálkodással.

A Balaton környékén 
és a Sió mentén nagy terü-

A siófoki művek távlati képe a 
Slő felól. Jobbra: A vlzleeresztö 
zsilip, balra a hajózsilip látható



A balatonföldvárl kiköti) látképe

leteket kell az öntözéses 
gazdálkodásba bevonni.

De a Balaton és a Sió 
távolabbi környezetének ön
tözési tervén kívül még egy 
igény jelentkezik szoros 
kapcsolatban a távlati 
üdültetési tervvel. A nagy 
mértékben fejlesztendő és 
új települések közelében 
néhány 100 hold kiterje
désű területen öntözéses gazdálkodással kell biztosítanunk az üdülők állandó 
ellátását friss zöldséggel.

Az üdülőforgalom fejlesztésének és az üdülő vendégek kényelmének fontos 
kelléke kellő mennyiségű és minőségű ivóvíz. Szerencsére a természeti adottsá
gok lehetővé teszik, hogy a jó vízellátást aránylag könnyen és műszakilag tökéle
tesen megoldhassuk. A Balaton északi partján fakadó bővizű karsztforrásokból, 
továbbá a déli part nagyobb mélységben előforduló rétegvizeiből elegendő kiváló 
ivóvizet kaphatunk. Legfontosabb, hogy az ivóvízellátás a mindenkori fejlesztés
nek megfelelő ütemben folyjék. Végső célunk, hogy az ivóvíz szolgáltatását egy
ségesen kezelt balatoni körvezeték segítségével oldjuk meg.

Az ivóvízellátás megoldásával természetesen együttjár a szennyvíz-kérdés ren
dezése, az e téren mutatkozó hiányosságok pótlása. Vezérlő szempont: a jövőben a 
tisztítatlan szennyvizet ne vezessük a tóba. Csak ilyen módon akadályozhatjuk meg 
a Balaton vizének szennyeződését.

A balatoni haltenyésztés fejlesztése szempontjából egyaránt károsak az ipari és 
házi szennyvizek. A haltenyésztés a legszorosabban összefügg a szennyvíztisztítás
sal. Ha nem gondoskodunk a házi szennyvizek legkorszerűbb biológiai tisztításá
ról, a Balaton halállományát bizony komolyabb veszedelem fenyegeti. A haltenyész
tés fejlesztése érdekében halkeltető telepeket terveznek. Szó esik a Balaton-kör- 
nyéki tógazdaságok nagyarányú kiépítéséről is.

Á s v á n y -  és g y ó g y v iz e k ,  s p o r t t e v é k
De ne feledkezzünk meg a Balaton-kömyék világhírű ásvány- és gyógyvizeiről 

sem. A 40 C fok hőmérsékletű gyógyvizeket és a gyógyászati szempontból ugyan
csak értékes szénsavas vizeket eddig csupán részben hasznosították. Nagy nép
egészségügyi értékek mentek így veszendőbe a múltban. A Balaton fejlesztésének 
tervéhez tehát szorosan hozzátartozik a partmenti és környékbeli gyógyfürdők át
alakítása, kibővítése, korszerűsítése, új szénsavas források foglalása és újabb gyógy
vizek feltárása mélyfúrásokkal.

A Balaton 'mentén a sportolás lehetőségeit is nagy mértékben javítanunk, fej
lesztenünk kell. A vízi sporttelepeken kívül sporttáborhelyeket, edzőtelepeket, 
sportkórházat és sportüdülőket kell létesíteni.

Az elmondottakban röviden vázoltam a Balaton-táj fejlesztésével kapcsolatos 
legfontosabb vízgazdálkodási problémákat. A teljesség kedvéért még csupán egyet
len szempontra hívjuk fel olvasóink figyelmét: a Balaton-vidék rendezésének külön
böző jellegű problémái nem választhatók el élesen egymástól. A vízgazdálkodási 
feladatokat a legszorosabb együttműködésben kell megoldani a település és építés
ügy, a közlekedés, a természetvédelem, a mezőgazdaság, az erdészet és kertészke
dés, a gyógyászat, a kulturális fejlesztés kérdéseivel és még sok más kérdéssel.

Csakis egységes és átfogó terv keretében lehet helyesen megoldani azt a ki
tűzött feladatot, hogy a Balaton-környék valóban az ország legnagyobb népűd ül
tetési tájegysége legyen. Olyan kultúrtáj, ahol dolgozó népünk üdülést, pihenést, 
szórakozást és az új nagyszabású országos tervek megvalósításához felfrissülést
és erőt kap. Mosonyi Emil

Kossuth-dIJas akadémikus, 
a MüseaM Egyetem vízépttéstarri 
intéz étén ok igazgató professzora
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Z & C i & x t ü l n Á  T Á J R E N D E Z É S
A Balaton mindig elragadtatásra bírta 

azokat, akik partjaihoz eljutottak. Az 
üdülő- és fürdőélet azonban megle
hetősen későn alakult ki,

A Balaton körüli helységek közül leg
korábban az ásványvizes gyógyfürdők 
híre terjedt el. Mellettük — tehát nem 
a Balaton vize mellett — keletkeztek az 
első fürdő-üdülő jellegű települések is. 
1717-ben már mint ismert gyógyhelyet 
emlegetik Füredet Hévíz is a XVII— 
XVIIII. század fordulóján épült ki. Je
lentős mértékben járult hozzá Keszt
hely fejlődéséhez Akkor kezdték láto
gatni rendszeresen a Balaton partját, 
amikor a közlekedés-technika közelebb 
hozta a Balatont egyrészt a fővároshoz, 
másrészt az ország többi városaihoz. 
Ilyen szempontból a Déli-vasút építke
zése volt a 60-as évek elején a leg
figyelemreméltóbb. Megnyitotta az 
utat a fővárosiak számára a Balaton 
felé. A vasúti töltés építése során a 
déli part ingoványos árterületeit szabá
lyozták.

Még Széchenyi István kezdeményezte 
a gőzhajózást, de csak a 80-as évek vé
gén indult meg rendszeresen a bala
toni hajóközlekedés. Elősegítette az 
északi part fürdőinek fejlődését. A 
Felső-Emnántúl könnyebb érintkezése 
a Balatonnal a milléneum küszöbén ki
épített veszprémi és tapolcai vasútak- 
kal vált lehetővé. Az északi partvo
nal közlekedését végső formában az 
1910-ben megnyílt partmenti állam
vasúti vonal oldotta meg

Ezek a közlekedési adottságok terem
tették meg a balatoni fürdő- és üdülő
élet alapjait. A fejlődést azután egyéb 
különleges okok is elősegítették. Neve
zetesen 1884-ben a filokszera pusztítás 
következtében tönkrement szőlősgazdák 
jelentős hányada az üdültetésben talált 
új kereseti forrást. A századforduló kö
rül a külföldi üdülőket, tengerparti für
dőket látogatók felismerték, hogy a Ba
laton déli föveny partja sok tekintetben 
a tengerpartnál is alkalmasabb a fürdő
zésre.

A tudományos körök figyelme ís 
mind fokozottabban fordult a Balaton 
felé. A Magyar Földrajzi Társaság Ba
laton Bizottsága megindította a Bala
tonnal foglalkozó módszeres tudomá
nyos kutatás kiépítését. Feltárta az ér
deklődő közvélemény előtt a Balaton 
kérdéseit. A tudósok törekvését támo
gatta Eötvös Károly klasszikus szép- 
irodalmi műve: ►►Utazás a Balaton kö
rűin s nyomában egész sor balatoni 
tárgyú irodalmi és festészeti műremek.

Szeszélyes terjeszkedés 
habarc sépitményekkel

A tőkés termelési rendben hatalmas 
arányokban, de tervszerűtlenül indult 
meg a telekfoglalás és villaépítkezés. 
Elsőnek két élénk kereskedő- és iparos
község, Keszthely és Boglár lakói ren
dezkedtek be általánosan és intézmé
nyesen nyári üdülésre a 80-as években, 
utána az elpusztúlt szőlők és gyümöl

csösök helyén Almádi is 
fürdőteleppé alakult.

1891-ben egy fővárosi 
érdekeltség a siófoki für
dőtelepet alapította meg. 
Nyomában két évtized alatt 
az üdülőhelyek egész sora 
létesült, többi közt Bala- 
tonföldvár. Fonyód, Béla- 
telep 1893-ban, Balatonbe- 
rény 1894-ben, Balatonúj- 
hely és Mária 1912-ben. 
Az első világháború utáni 
időre esik Balatonszabadi, 
Jankovich-telep, Balaton- 
őszöd és Tihany íürdőte-

Régcbbl sHlusd ópftkaaés a Bala. 
Ion partján. A Vasas siófoki 

fldűlfftelepc



lepének, valamint a kenesei üdülőne
gyed kiépítése.

A települések helye nem volt kijelölve, 
tervszerű tájrendezésről szó sem volt.

Hogyan terebélyesedett ki hát hirte- 
len-hamarjában a sok-sok üdülőtelep?

Vagyonos emberek ötletszerűen vá
sároltak területet a part egész hosszá
ban, mindenütt, ahol olcsó telekvásár
lási módok kínálkoztak, vagy a par
cellázások alkalmat nyújtottak. A tele
pülések ezért hosszan elnyúltak. Az 
egymástól távolfekvő építmények tu
lajdonosai egyénieskedő hajlamaikat 
az építészeti formák zűrzavarában is 
kiélték.

Eleinte, a múlt század végén, nagy
méretű, többnyire tornyos, legtöbbször 
favázas, dohos, egészségtelen villák 
épültek. Később készültek szilárdabb 
építőanyagokból a várkastély utánzatú, 
hivalkodó, többnyire alópincézés nélküli 
villák. Idővel a tőkeszegényebb rétegek 
is igyekeztek saját »villát« építeni. 
Ezek általában kisméretűek, legtöbb
ször 1—2 szoba-konyhásak voltak. Ha
nem azért mindegyiken ott hivalkodott 
nagy betűkkel az elmaradhatatlarí kel
lék: a villa neve, vagy valamilyen 
>»... lak«. A balatonparti villák és la
kók, üdülők és nyaralók 80 százaléka 
építőtechnikai és építőművészeti szem
pontból ízléstelen és célszerűtlen ha
barcsépítmény.

Hol és mikor ismerkedhetett meg a 
dolgozók milliónyi tömege a Balaton
nal?

A dolgozó tömegek javarésze úgy
szólván csak hírből, képből, dalból is
merte a Balatont. A falu és a város kö
zötti ellentét is erősen megmutatkozott 
a régi üdülőéletben. A régi balatoni 
falvak parasztságával többnyire nem 
érintkezett a városokból, 
elsősorban Budapestről ér
kező , úri-polgár réteg. A 
kettő csaknem szakasztott 
olyan elzártságban élt egy
mással, mint a gyarmato
sító idegenek és a »benn-> 
szülöttek*.
Jt balatonmentl 
telekspekuláció 
következményei

A balatoni villaépítke
zési igény a századforduló
tól kezdve rohamos mér
tékben jelentkezett. A Ba

laton-partsáv tulajdonosai között lábra 
kapott a telekspekuláció. Mind az egyéni 
telekspekulánsok, mind a parcellázó 
csoportok arra törekedjek, hogy minél 
több, minél kisebb telkeket alakítsanak 
ki. Lehetőleg úgy, hogy a felparcellá
zott területen minél kevesebb felesle
ges útterület, közterület maradjon. Még 
attól sem riadtak vissza, hogy víz alatt 
álló területeket parcellázzanak, mint 
például a szántói parcellázások során.

Az imént vázolt módon nyerte mai 
formáját és települési szerkezetét az 
egész Balaton-vidék. Hogy a település 
fejlődési kérdéseit meg tudjuk oldani, 
figyelembe kell vennünk a Balaton- 
környék jelenlegi településszerkezetét. 
A balatonmentl legtöbb település sorá
ban a régi falu és az új fürdőtelep kü- 
lönállnak, vagy igen laza kapcsolatban 
vannak egymással. (Zamárdi, Szemes, 
Lelle, Fonyód, Füred, Szárszó stb.)

A szeszélyes tájalakulásban főleft a 
somogyi oldalon igen elszórt és a part- 
sáv mentén több kilométer hosszban 
• elkülönülő úgynevezett fürdőtelepek 
formálódtak. Nincs határozott telepü
lésszerkezetük, nincs realitásuk. Nin
csenek a hosszban elnyúló települések
nek sem főközpontjaik, sem helyi köz
pontjaik. Egységes építészeti, tájren
dezési és városépítési kompozíció teljes 
hiánya mutatkozik abban is, hogy nincs 
megoldva a vasútállomások kapcsolata 
a települések központjaival, a  hajóállo
mással, a  sűrűbb és lazább lakóterüle
tekkel. Nincs jellemző képe, határozott 
megjelenési formája, eszmei tartalma e 
településeknek.

Hihetetlenül hangzik, de — fájdalom, 
egyelőre még így van — sok balaton- 
menti településben nincs biztosítva kellő 
mennyiségű és elhelyezésű zöldterület.

Tájba komponált modern üdüld. 
A SZOT leltei üdülőtelepe



A keszthelyi park fősétánya

üzleti központokat és egyéb 
kereskedelmi célú közin
tézményeket is igényel 
(József-telep, Széplak, Za- 
márdi, Lelle). A külterjes 
jellegű, laza telepítési szer
kezet miatt az orvosi ellá
tás, posta- és telefonszol
gálat sem működik minde
nütt zavartalanul. Közmű
vesítés terén a Balaton 
környéke meglehetősen 
hátramaradott. Villanyvi
lágítás ugyan elvileg már 
mindenütt van, de vízveze
ték annál kevesebb Helyen. 
Egységes csatornázási rend

szerről pedig aligha beszélhetünk. A 
lakosság zömének vízellátása ásott vagy 
fúrt kutakból, közegészségügyileg erő
sen kifogásolható módon történik. A 
szennyvizek és fekáliák ártalmatlanná 
tétele még megoldatlan.

Közlekedési szempontból a balatoni 
műút kiépítése nagy eredmény. Hanem 
azért még a mai napig is igen kellemet
len és veszélyes szakaszai vannak, ki
vált a legforgalmasabb 7-es számú műut 
mentén (Földvár, Szárszó, Szemes köz
ségeken áthaladó szakaszok stb.).

Nincsen megoldva a part egységes ki
képzése. A part mentén emitt kiépített 
sétány van, amott üdülők strandjai. 
'Másutt magánvillák, vagy beépítetlen 
és parlagon hevertetett magánparcel- 
lák teszik zavarosabbá a képet. Az égy- 
séges partvédelem és partépítkezés 
hiánya nemcsak városépítészeti szem
pontból hibás, hanem a part pusztulá
sával is jár.

Jtz üdülés Idény jellegének 
felszámolása

Közintézmény és közellátás kérdése 
általában megoldatlan. A települések
ben általában nincsen megfelelő köz
ponti kultúrház, olvasó, szabadtéri 
színpad, mozi s egyéb. Az állandó la
kosság a hosszan elnyúlt partsávon el
szórtan él. Oktatásügyi intézményeket 
(általános iskolát óvodákat) azonkívül

Igen szerencsétlen a vasútvonal ve
zetése. A somogyi parton sok a sorompó 
és a veszélyes útkereszteződés, melyek 
sürgős megoldást követelnek (Siófok). Az 
egyvágányú vasút nehezen bírja el a 
fokozódó forgalmat. A megállók és ál
lomások rendszertelenül vannak elhe
lyezve. A sűrűn létesített megállóhe
lyek vasútforgalmi szempontból előny
telenek, másrészt a hosszan elnyúlt te
lepülések sok kilométeres szakaszainak 
még nincsenek vasúti kapcsolatuk.

Üdülés szempontjából a balatonmenti 
házépítkezések jellege eredetileg ma
gán-nyaraló volt. Csak a nyári idényre 
rendezkedhettek be a penziók és szál
lodák is. Ez az idényjelleg megnyilat
kozott az épületek építési módján is 
(vékony falak, -kémény hiánya, szimpla 
ablakok). Népgazdaságunkban a Bala
ton hatalmas természeti kincseit hat
ványozottabban kell kihasználni. Ezért 
az idényjelleggel szakítva, általában 
egész évi üdülésre kell üdülőinket be
rendezni, kivált a klimatikus előnyök
ben gazdag északi partsávon, az úgyne
vezett --balatoni Riviérán*.

Tihany



szehangolva a balatoni népüdültetés
sel. A természeti kincsek mellett je
lentős iparterületek is beleékelődnek az 
üdülőjellegű partsávba. Ez ugyancsak 
egységes és általános rendezési mun
kát, tervezést kíván, hogy az ipar és az 
üdülés egymás mellett zavartalanul 
működjék.

Regionális tervezéssel
Mezőgazdaságilag, erdőgazdasági- 

lag, szőlő- és kertgazdaságilag egyaránt 
jelentős a déli és az északi part. Az or
szágos jelentőségű balatonkörnyéki sa
játosságok termesztésén felül a part
sávnak főleg a népüdültetésben részt 
vevő tömegek ellátását kell közvetlenül 
szolgálnia. Tej, gyümölcs, zöldség, to
jás, baromfi s egyéb élelmiszerekből 
az üdülők ellátó övezetét kellene terv
szerűen kialakítani a Balaton környé-

A balatonfüredi parti sétány

Védett területek, 
települési profilok

Természetvédelmi szem
pontból máris nagy Kez
deményező lépéseket tet
tünk. A tihanyi félszigetet 
nemzeti parkká és a 
Kis-Balatont védett terü
letté nyilvánította kor
mányzatunk. Nem mehetünk 
el Badacsony pusztulásá
nak kérdése mellett sem.
Kapitalista érdekből kezd
ték meg hazánk egyik leg
jelentősebb természeti ala
kulatának rablógazdálko
dásszerű elpusztítását. Szükség van a 
kőbányászat beszüntetésére ezen a he
lyen és más bánya nyitására. Ugyancsak 
elsőrendű balatoni és tudományos ér
dek, hogy az érdekes és különleges te
rületeket védetté nyilvánítsuk. iTóti 
hegy, Fonyód! hegy, Arborétumok, Ta-* 
polcai tavasbarlang stb.)

Igen sok és súlyos feladat vár a jö
vőben megoldásra az egyes települé
seknél. Ez a megállapítás fokozott mér
tékben vonatkozik az egyes települése
ken túlmenően az egész Balaton-kör- 
nyékre. A balatoni települések, az egész 
Balaton-vidék fejlesztése érdekében az 
egész partsávot részletes vizsgálatok alá 
kell vonni. Ezek alapján meg kell ha
tároznunk a partsáv jövő települési 
szerkezetét, az új települések helyét, az 
összes települések profilját, vagyis sa
játos jellegét. El kell döntenünk, melyek 
lesznek az új nagy üdülőközpontok, hol 
lesznek a nemzetközileg is látogatott 
üdülőhelyek, hol lesznek a vízi sport
telepek, sportvárosok, ! úttörőtelepek, 
Meg kell állapítanunk, hol lesznek az 
egészségügyileg javasolt gyógyhelyek, 
pihenésre és utókezelésre alkalmasabb, 
nyugalmasabb jellegű települések, hol 
lesznek táborozóhelyek, autós hétvégi 
táborhelyek, s egyebek. Természetesen 
ezeket a kérdéseket össze kell egyez
tetni a Bal aton-környék termelési kér
déseivel, mert a Balaton-környék ter
melési szempontból sem hanyagolható 
el.

A rendkívüli táji szépségű vidék je
lentős természeti kincseket rejt magá
ban (bauxit, bazalt, tőzeg, pirít, egyéb 
kőzet, nád, hal, gyümölcs, szőlő stb.) 
Gazdaságos kiaknázásuk ma nincs ösz-

A tapolcai tó látképe, háttérben a Badacsonnyal
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A siófoki kiköti

kén a mezőgazdasági termelés szocia
lista átszervezésével kapcsolatban.

Mindeme kérdéseket önmagukban 
megoldani nem lehet. Ezért egységes 
szemlélettel kell az egész Balaton kör
nyékét egységes tervezési feladatnak 
felfogni. Ezt biztosítja az úgynevezett 
regionális tervezési munka.

A Badacsony

Jankovich István
műegyetemi docens 

(Országos Tervhivatal balatoni 
tájrendezési munkaközössége)

Nem kisebb kérdéseket 
kell megoldanunk, mint az 
egész éves üdültetést, a je
lenleg a Balatonnál évente 
üdülő dolgozók létszámá
nak a tízszeresére való eme
lését.

További feladatok: a ha
talmas arányú — 100.000-es 
— hétvégi forgalom lebo
nyolítása, a Balatonon üdülő 
néptömeg ellátása a Bala
ton vizének öntözésre való 
közvetett felhasználása se
gítségével. Meg kell aka
dályozni a Keszthelyi-öböl 
eliszaposodását, ki kell épí

tenünk a balatoni vizisportok fejleszté
sének biztosítékait. Megkell valósítania 
balatonmenti települések teljes közmű 
ellátottságát egységes közműrendszerek 
(kör-vízvezeték) segítségével, a balaton
menti települések belső szerkezetének 
átépítését, hangsúlyozott településköz
pontok kiépítését, a településeken belül 
megfelelő zöld területek, sportterületek, 
közterületek létesítését, a Balaton- 
környék erdősítését, a nyersanyagok és 
természeti kincsek (kövek, ércek, ipari 
nyersanyagok stb.) leggazdaságosabb ki
használását. Budapesten kívül az ország 
többi területével is közvetlen kapcso
latba kell hoznunk a "-magyar tengert-". 
A zavartalan helyi közlekedés megvaló
sítása, a fokozott tájkép- és természet- 
védelem ugyancsak sok feladatot ró.

A munkálatok megindultak azzal a 
népgazdasági elgondolással, hogy a Ba
latont és környékét a népüdültetés 
alapjává kell kiépítenünk. Természeti 
kincseit a leggazdaságosabban kell 
hasznosítanunk.

Az évekig tartó komoly munka majd 
meghozza gyümölcsét. A rendezett és 
kiépített Balatonkörnyék fokozza a 
dolgozó magyar nép nemzeti büszke
ségét. Megsokszorozza az üdülő és szó
rakozó tömegek erejét, egészségét.



A Balaton somogyi partján fürdőzők 
és csónakázók legnagyobb része, aligha 
sejti, hogy a Balaton vize és partmel- 
iéke, a Keszthelyi hegység és a Bala- 
ton-felvidék mily sok természettudomá
nyos kincset rejteget. Nincs tán egész 
Európában még egy másik tó, amely
nek melléke tudományos szempontból 
olyan alaposan fel volna dolgozva, mint 
a "-magyar tenger*.

Magában a Balaton vizében ugyan 
kevés fajta vízinövény él. Parányszer- 
vezetekben annál gazdagabb. A Bala
ton vizében literenként 5—8000 fecske- 
moszat, él. Virágzó vízinövény azonban 
alig néhány lakja. Tavirózsa, tündér
rózsa nem díszíti öbleit. -A balatoni erős 
hullámzás meg a víz kissé lúgos termé
szete kevés vízinövénynek kedvez. Még
is több méter hosszúra megnövő hínár
jai vannak: a hínáros békaszőlő (Pota- 
mogeton perfoliatus), a süllőhínár (My- 
riophyllum spicatum), valamint az egé
szen apró tüskéshínár (Najas marina), 
Előbbi kettő igénytelen virágait a víz 
színe fölé emeli s a levegőn nyitja ki, 
maga a növény, leveleivel együtt a vízbe 
alámerülten él. A tüskéshínár biológiai 
viselkedése miatt még érdekesebb. Vi
rágait is a víz alatt fejleszti és a vízben 
termékenyül. A virágait víz alatt nyitó 
növény alig egynéhány van hazánkban.

A Balaton vizében hínár, tehát alá
merülten élő vízinövény alig néhány él. 
Hanem a part mentén annál nagyobb 
növény-sokadalom népesíti be: a nádas 
országa. A nádat gyakorta más, a vízből 
hosszasan kiálló növény váltja fel, minő 
a nem sok figyelemre méltatott tavi 
káka, vagy csuhu (Schoenoplectus la- 
custris), sőt Keszthely felé a gyékény 
(Typha).

A káka láttán eszünkbe jut a tréfás 
mondás: a kákán is csomót keres. 
Csakis az érti meg, aki a tavi kákát, ala
posan megnézi, mert csakis az tapasz
talja, hogy a káka szára valóban csak- 
hem aljától, sokszor 2 méternyi hosszá
ban, végig valóban csomótlan. Sok más 
káka-fajra nem találó a mondás. Hiszen 
többféle olyan káka is terem mocsa
rainkban, amelyen bizony van csomó, 
tehát nemcsak az akadékoskodó ember 
keres rajta csomót.

A Balaton vizében ne keress taviról 
zsákat A víz színén úszó levelű vízi-

Sulyom (Trapa natans). Vajda László felvételei

növényt se találsz. Mintegy szabályerő
sítő kivétel a Keszthelyi-öböl. A Keszt
helyi-öböl ugyanis a leginkább szél
csöndes és a legkevésbbé hullámveréses 
része a Balatonnak. A Kis-Balaton fe
lől néhány évtizede betelepedett ide a 
súlyom (Trapa natans). Bőven elszapo
rodott a partmenti vízben. Nagyon szép 
növény. Levélrózsái a vizet díszítik, Ré- 
gente hasznos növényszámba vették, 
gesztenyeszerű gumóját főzték s ették. 
Terméseinek négy nagy tülökalakú tüs
kéje van s ez érzékenyen megszúrhatja 
a vízben gázolót.
Tündérrózsa vagy lótuszvirág ?

Noha a Balaton vizében tavirózsák 
nem élnek, mégsem kell messze men
ned, hogy hazánk legnagyszerűbb tavi
rózsáit láthasd. Lenyűgöző látvány Hé
víz tavában a tavirózsák tömege. Hévíz 
tava nagy pirosvirágú tündérrózsával 
van tele. A hévíziek tévesen lótuszvirág-: 
nak nevezik. A pirosvirágú tündérrózsá
nak valójában nincs köze a lótuszhoz, 
sem Egyiptomhoz, mert délamerikai ere
detű. Hévíz tavába a kiváló keszthelyi 
természettudós, Lovassy Sándor telepí
tette be. Amikor Lovassy a trópusi tün
dérrózsáknak hévízi meghonosításával 
kísérletezett, itt a tündérrózsáknak már 
múltja volt. Akkor már élt itt a valódi 
lótuszvirág, a Nymphaea lotus. Egye
düli európai termőhelyéről, a Nagyvá
raddal tőszomszédos Félixfürdőről és 
Püspökfürdőről telepítették ide. Mind 
a lótuszvirág, mint a piros tündérrózsa 
levelei szélükön fogazottak. A hazai 
tündérrőzsáé ellenben ép. A nagyváradi 
vagy hévízi tündérrózsát a piros tündér
rózsa annyira háttérbe szorította, hogy
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Gyékény (Typlia lati Tolla)

már alig találunk belőle mutatóba. He
lyébe a piros tündérrózsa lépett. Ezt 
annyival szebbnek találják, hogy a hé
víziek a valódi lótuszvirágot sajnos nem 
is becsülik.

Van a hévízi tónak őshonos tündér
rózsája is. Ez a tudományt jobban ér
dekli, mint a betelepítettek. Nem más, 
mint a nálunk vadon élő fehér tündér- 
rózsának kisvirágú alakja. A hévizi tó 
lefolyó csatornájában húzódik meg.

A Kis-Balaton nádasa főleg nagyszerű 
madárvilágáról nevezetes. Tömérdek 
gém és kócsag fészkel itt. Egyben gaz
dag vízi és mocsári növényzete is van. 
Tudományos szempontból legfőbb neve
zetessége a lápi csalán. Nád közt rejtő
zik. Egy-két araszos vízben él, fullánk
szőrei sokkal nagyobbak, mint a közön
séges csaláné.

A somogyi partot az üdülők főleg 
pompás homokos fövenyéért, kedvelik. 
A homok-fövény hátán ^strandolnak*.

A strandfürdő neve a tengerparti für~: 
dőkről kapta nevét, ott fejlődött ki elő-: 
szőr a fövényfürdőzés szokása. Ezek 
mintájára keletkeztek a balatoni stran
dok is. Egyes növények is szeretik a 
strandolást, a nedves, homokos fövé
nyen élnek. A fonyódi, zamárdi és a 
többi partokon a szürke káka (Ho- 
loschoenus romanus) nagy tömegét ta
láljuk. E szürke-kákásban még valódi 
tengerparti növény is él, nevezetesen a 
tengerparti szíttyó (Juncus maritimus). 
Érdekessége, hogy a tengerpartot egész 
Európában csupán a Balaton és a Fertő
tó partján hagyja el. Mintha tanúsítani 
kívánná Balatonunk --magyar tenger* 
becenevének okosságát, jogosságát, he
lyénvalóságát.
„Királyné gyertyája" és más különlegességek

Látogassunk most el a Balaton-fel- 
vidék hegyei közé. Szinte törvényszerű, 
hogy ahol földrajzi, vagy földtani, kissé 
szakszerűbben geomorfológiai érdekes
séggel találkozunk, ott a növényvilág is 
különlegességeket nyújt. A Balaton 
veszprémi (azelőtt zalainak nevezett) 
partján emelkedő nagyszerű kialudt tűz
hányók bazaltszikláin sok eredeti nö
vényritkaság terem. A Badacsony, még- 
inkább a Szentgyörgy-hegy e tekintet
ben páratlan. Áprilisban az egyébként 
sötét sziklákon messzire virít a szirti 
ternye (Alyssum saxatile), melyet így 
ilyenkor már a hegy lábától is észreve
szünk. A Szentgyögy-hegy ritka, alul 
ezüstösen pikkelyes levelű páfrányai, a 
pikkelypáfrány (Ceterach officinarum) 
és a cselling (Notholaena Marantaej már 
elrejtőznek a sziklák hasadékaiban. Oly
annyira, hogy inkább csak a kutatók ta
lálnak rájuk. A sziklák alatti köves lej
tőn, a szőlők fölött édesgesztenye, ber
kenyék és egy pompás fehér liliomféle, 
déli tájak dísze, a genyőte vagy király
né gyertyája (Asphodelus albus) pompá
zik.

Májusban és június elején a Keszt
helyi-hegységben valóban virágpompá
ról beszélhetünk. Gyenesdiás, Büdöskút, 
Bezi, Csókakő, Vállus dolomitdombjaín 
ilyenkor a színpompa és virág-változa
tosság tetőfokára lép. Sok olyan növény 
pompázik itt, mely az ország többi ré
szén egészen vagy majdnem hiányzik. 
Tavasszal sok kökörcsin, hérics, gubó- 
virág, törpe nőszirom, más vidékekről is 
jól ismert: szépség. Májusban a cserszö-

Fehér tündérrózsa
(Nytnphae* alba mlnorlflora)



Szürke kika (Holoschoenus vulgáris)

mörce színes cseriéi már csak egyes 
vidékek nevezetessége. A Balaton men
tén azonban többfelé találkozunk vele, 
kivált Balatonfüred hegyein. A szőke 
oroszlánfog (Leontodon incanus), a cser
jés koronafürt (Coronilla emerus) és né
hány más növény már alig terjed túl 
a Balaton-felvidéken. Előbbi a soproni, 
fertőparti mészkődombokon újra meg
jelenik. Legnagyszerűbb a berkenyék 
sokasága, sokfélesége. A májusi szép 
orchideákat itt júniusban is követi egy 
nagyon különös kosborféle, a sallangvi
rág (Himantoglossum hircinum). Virág
jainak leple keskeny hosszú, szalag
alakú sallangokra oszlik s valóban pa
zar külsőt nyújt.
Havasi hizóka, áfonya, pelyhesnyir

Tapolcától csaknem Sümegig, ponto
sabban Uzsa tájékáig, a Lesence patak 
mellékén meszes, tőzegtalajú láprétek 
húzódnak. Növénytakarójukban érdekes 
havasi eredetű növényeket találsz. A 
lisztes kankalin (Primula farinosa), a 
rovarevő havasi hízóka (Pinguicula 
alpina) több más érdekességgel együtt a 
havasalji forráslápokról, tőzeges rétek
ről származik. Uzsa kavicshátjain csa- 
rabos (Calluna vulganis) és áfonya is 
van, pelyhes nyírrel. Nyugatias növé
nyek a fenyér, németesen a »Heide«-k 
növényei. A csarab a nyár második fe
lében virít. Ilyenkor ez az aprócserje 
lilás-rózsaszín mezőket alkot. Az Alpok 
és a Kárpátok vidékén a fenyveseket 
kíséri, minket tehát Kőszeg hegyeire és 
tájaira emlékeztet.

Nem kell messze távolodnunk a Ba
latontól, hogy elgyönyörködjünk a Ba- 
kony-erdő egyik legnagyszerűbb neveze
tességében, a tiszafásban. Veszprémtől 
nem messze, Herenden túl, Bánd és 
Szentgál fölött a Miklóspál-hegy északi 
lejtőin látjuk Európa leggazdagabb 
tiszafa (Taxus baccata) előfordulásait. 
Megszámolták az állományt s az egész 
apró csemetéket nem számítva, 15..000 
körül jár a tiszafa-cserjék száma. A 
ritka fenyőféle növényből ilyen tömeget 
együtt seholsem találunk. Sok más ér
dekes növény él a. tiszafa termőhelyén. 
A kis télizöld babérlevelű boroszlán 
(Daphne laureola), a sárga koronafürt 
(Coronilla coronata) tömege, a Bakony
ban »bablegény« néven becézett tava
szi lednek (Lathyrus vernus)' mellett itt 
a déli eredetű tarka lednek (Lathyrus 
venetus) is gazdagon előfordul.

Ősi fenyvesek, borókások

A legutóbbi időkig a természetvé
delmi törekvések nem tudták leküzdeni 
a haszonleső kapzsiságot. A bakonyi ti
szafákat kíméletlenül évről évre meg- 
koppasztották. Ma már a tiszafást tör
vény védi. A tiszafa a nép vagyona, 
megszűnt a kíméletlen pusztítása. A 
többéves kímélet máris meglátszik az 
állományon, a tiszafák kinövik a nye
sést. Szép, egészséges alakot kezdenek 
fölvenni. Lombhullás után és lombfaka- 
dás előtt a tiszafák messziről zöldéinek, 
a hegy alatti mezőkről is élesen szem
betűnnek.

A tiszafa nem az egyedüli őshonos 
fenyőféle a Bakonyban. A dolomithe
gyeket végig kíséri a boróka. Egyedül 
elterjedt fenyőféle a Magyar Közép- 
hegység területén. Sőt az Alföld ho
mokján, a Duna-Tisza közén is nagy

Piros Klndérrőzsa (Nymphaee rubra)



borókásokat alkot még ma is. A Ba- 
konynak olyan íenyője is van, amely 
az egész Középhegységben egyedüli: az 
erdei fenyő. A Cuha-völgy alsó vége 
alatt, Fenyőfő községnél ma is nagyon 
szép fenyvest alkot a homokon. Régi 
oklevelek, Fenyőfő község középkori 
eredetű neve világosan bizonyítják, 
hogy ősi és nem telepített fenyves.

Nemcsak a Balaton-felvidék és a Ba
kony hegyei közt, nemcsak a Kis-Ba- 
laton nódrengetegeiben találhatunk tu
dományos növény-érdekességeket. Köz
vetlenül a Balaton partja felett emel
kedő apróbb, nem sokat ígérő dombo
kon is bőven akad belőlük. Balatonke
nesén, a vasút tőszomszédságában van 
a hatalmas nagynövésű tátorjánnak 
(Crambe tataria) ma egyedüli hazai ter
mőhelye. Nagytermetű, fehérvirágú ke
resztes ez. Virágzása idején messziről 
legelésző báránynak nézhetnénk.
\
Kései virágpompa

Mindezek nagyrészt tudományos 
szempontból nevezetes különlegességek. 
A természetjárót nemcsak ez érdekli. 
Az is érdekli, ami virágpompát nyújt, 
szemet gyönyörködtet. A tavasz hamar 
elmúlik s akkor, amikor a természet a 
legszebb virágos köntösét ölti fel, a gye
rekek még iskolába járnak s így so
kan nem mehetnek szabadságra. A leg
nagyobb fürdőidőben, a nyár közepén 
van a Balaton mellett a legnagyobb for
galom. Aki ilyenkor járja a hegyeket, 
a május-júniusi virágdíszből bizony nem 
sokat lát. Mégis van a kései júniusnak 
és júliusnak, sőt a legszárazabb augusz
tusnak is sok érdekes és szép növénye a 
Balaton partján. Tihanyban június má
sodik felében pompázik a legnagyobb- 
termetű, a kiváló ökörfarkkóró (Ver- 
bascum speciosum). Gazdagon ágas szá
ra a karos gyertyatartókhoz hasonlít.

A somogyi part homokján, Siófoknál, 
Fonyódnál augusztusban nyílik a for
gácsbirka vagy szamárkenyér (Echinops 
ruthenicus) golyóalakú virágzata. A ho
mokbuckások jellemző keleti növénye,;

Királyné gyertyája (Aaphodelna afttusj

Hazája Dél-Ukrajna. Nevét: »ruthenica«, 
rutén vagy ukrán hazájáról kapta. A 
Duna—Tisza közén szamárkenyér a ne
ve, ezt megemlíti Petőfi Sándor is "■Al
föld'* című költeményében. A Balaton- 
vidéke lakóitól azonban a forgácsbírka 
nevét kapta. Ez utóbbi név arra utal, 
hogy virággömbje elvirítás után szét
hull, szétforgácsolódik.'

Nyár derekén virágpompáról már 
aligha beszélhetünk a Balaton mellé
kén. Hanem a veszprémi parton augusz
tus végén, szeptember elején a termé
szet új kísérletet tesz, hogy a vénasz- 
szonyok. nyarát megszépítse. Ilyenkor 
nyílik a tömérdek őszi kikerics. Ugyan
ekkor fönt a balatonfüredi, illetőleg ti
hanyi, almádi hegyek bokros lejtőin is 
nyílik egy-két érdekes őszi hagymás vi
rág, a nyári esillagvirág (Scilla autum- 
nalis), valamint a pompás citromsárga 
vetővirág (Sternbergia colchiciflora).

Velük aztán befejeződik a virágzás. 
Néhány nyári növény a fagyokig kitart, 
majd téli pihenőre tér, hogy kora ta
vasszal a hóvirág és Aszófőn a téltemető 
(Erathis hiemalis) újra bejelentse ne
künk: a természet újra kezdi soha meg 
nem szűnő pompázását.

Boros Adám
akadémikus,

a Gyógynövény Kutató Intézet 
Igazgató-professzora

Kedves Előfizetőink!
A szocialista lapterjesztés fejlesztése érde

kében szükségessé vált, hogy az összes 
sajtótermékre a jövőben e l ő r e  történjék 
meg az előfizetés.

Az előrefizetés azt is jelenti, hogy a sajtó
terjesztés területén érvényesülni fog a terv
szerűség; papírfelhasználás szempontfából 
pedig fontos népgazdasági érdek, hogy a 
terjesztést végző szerv, a Posta, a lapok 
példányszámát az előrefizetés arányában 
állapítsa meg.

így elérhető, hogy minden előfizető fenn
akadás és késedelem nélkül rendszeresen 
megkapja az előfizetett lapot; ezért az elő
fizetési díjakat a jövőben az előfizetést meg
előző hónap 28-ig kell befizetni a postának.

Azoknál az olvasóinknál, akik negyed-, vagy 
félévre szoktak egyszerre előfizetni, * mind
össze annyi lesz a változás, hogy a postás 
a lejárat előtti hó 25—28-a között fog jelent
kezni a nyugtával, nem pedig 1-e után.

Azokat az Olvasóinkat, akik lapunkra 
havonta fizetnek elő, a postások felkeresik 
és kérjük, közöljék a -postással, hogy szep
tember 28-ig bezárólag, melyik hónapban 
kívánnak áttérni az előrefizetésre, azaz a 
28-ig történő előfizetésre. így tehát egy alka
lommal kell előbbre hozni a lap kifizetését 
s a  jövőben rendszeresen 28-ig kell előre 
fizetni a következő hónapi lapra,
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Hazánk a Föld felületének alig öt

ezred része. És még e kis területen belül 
i is igen jelentékenyek az időjárási és ég

hajlati eltolódások.
A Balaton és környéke éghajlati és 

időjárási viszonyai elütnék a környezet
től. Sajátos jellegűek. A Balaton időjá
rása és éghajlata merőben különbözik 
mondjuk Budapest, a Mecsek, az Al
föld, vagy a Mátra éghajlatától. A Ba-

csapadék

A Balaton és közvetlen környékére jellemző át
lagos napsütéstartam, hőmérséklet és csapadék

járás havi eloszlása. (Siófok)

laton hatalmas vízterülete bizonyos mér
tékig befolyást gyakorol az időjárásra 
és éghajlatra. A tó vizének rendkívül 
sekély volta miatt persze ez a hatás 
csak a közvetlen környezetre terjed ki.

A Balaton időjárása és éghajlata ál
talában kedvezőnek mondható.

A tó hosszasan elnyúlik nyugat-keleti 
irányban, de a keleti és nyugati részek 
között jelentős az éghajlati különbség.

A Balaton nyugati fele és a nyugati 
fél környéke a Felső-Dunántúl éghajlati

A parti szél keletkezése, éjjel a szárazföld felől 
fúj a szél a, tó felé. Ilyenkor a tó közepén szél- 

e csend uralkodik, a szél csak í—2 km távolság
ban jelentkezik

jellegzetességét viseli. A keleti rész a 
Dél-Dunántúl jellemvonásait tükrözi. A 
nyugati résznek, Fonyód, Keszthely és 
Badacsony környékének — 100 óránál 
is kevesebb napsütés jut egy esztendő
ben, mint a keleti — a füredi, almádi, 
kenesei, siófoki — területeknek.

Az évi átlagos csapadékmennyiség is 
sokkal több nyugaton. Szelesebb is a 
nyugati rész, mint a keleti.

Gyors lehűlés, gyors felmelegedés
Ne higyjük azonban, hogy a Balaton 

nyugati és keleti medencéje közötti kü
lönbséget a tó vízfelülete adja. Ez a kü
lönbség meg volna akkor is, ha ezt a 
területet nem a Balaton víztükre borí
taná. A hőmérséklet évszakos járására 
a Balatonnak alig van hatása. Noha 
nagy kiterjedésű a vízfelület, sekély 
volta miatt mégsem képvisel nagy víz
tömeget. Előnye nem is annyira az év
szakos hőmérséklet alakulásában mutat
kozik, mint inkább nyáron a déli órák 
forróságának csökkentésében. Ha Buda-

Nappal a szárazföld feletti levegő gyorsabban 
melegszik fel mint a tó feletti és Így ott fel
szálló légáramlás jön létre, ami felhőképződést 
eredményez. A tó felett leszálló légáramlás lesz 
és ezért nincsen ott ebben az esetben felhő

pesten egy nyáron 60 olyan nap van, 
amikor a hőmérő higanyszála eléri a 35 
fokot, a Balatonon csak 35 ilyen fordul
elő.

A Balatonnak nincsen kínzó meleg ég
hajlata, mint azt egyesek tévesen ter
jesztik. Mi hát a tévhit oka? Kizárólag 
a helytelen építkezés, a dél felé néző 
lakószobák és manzard-szerű padlás- 
szobák. Helyes építkezés segíthet rajta.

A Balaton vizének hőínérséklete se
kély volta miatt gyorsan követi a levegő
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A siófoki viharjelzö és meteorológiai állomás Tarajló hullámok szántják

folyamatos hőmérsékleti változásait. 
Egész tömegében egyszerre melegszik 
vagy hűl le. Általában a három nyári 
hónap alatt csak kevés az olyan nap, 
amikor 20—25 fok között ingadozik és 
tartós meleg időjárás esetén 25 fok fölé 
emelkedik. Ritkán eléri a 30 fokot is. 
35 foknál magasabbra nem melegszik, 
így hát a bőr hőmérsékleténél jóval ala
csonyabb. A téli lehűlést korlátozza a 
jégképződés, a víz ugyanis 0 fok alá nem 
hűl le.

Sekély voltának másik következmé
nye, hogy tél elején gyorsan lehűl, ha
mar megindul rajta a jégképződés.

Egy-egy csöndes hideg éjjelen be
fagyhat. Éppen ezért gyakran hosszú he
teken át tartó jégsport-idénye van. Sa
játos balatoni jégsport a vitorlásszán és 
az úgynevezett fakutyázás. Egy télen 
többször is előfordulhat, hogy a tó fe
lülete befagy.

Tél végén a Balaton jegét nem a me
leg idő, hanem az északi szél pusztítja 
el. Ez töri darabokra a jégpáncélt és 
dobja ki a jégtáblákat a somogyi part
ra. A téli idő egyik veszedelme a hirte
len ködképződés. Ez lehetetlenné teszi 
a tájékozódást a befagyott tavon.

Mint a „valódi11 tengerek. . .
Balatonunkat, Közép-Európa legna

gyobb tavát, amely kereken 600 négy
zetkilométer, "-magyar tenger-" néven 
becézik. Ezt a nevet, éppen időjárási té
nyezőinek köszönheti. Csöndes nyári ná- 
pon, amikor a párás levegőben a túlsó 
part teljesen elmosódik és délről nem 
látszik az északi erdős Bakony, vagy 
északról homályba vész a déli fövényes 
part, végtelennek tűnik fel a tó vízfelü
lete. Talán ezért nevezték el tengernek. 
Vagy tán a másik véglet miatt. Hiszen 
a csendes, nyugodt vízfelület pillanatok 
alatt megváltozhat. Óriási hullámok 
emelkedhetnek rajta, dühödten tara- 
jozva. Ilyenkor a tajtékzó hullámok fe
neketlennek tűnő mélységből hányják 
fel habjaikat. A viharzó tenger tombol 
ilyen haragosan..

A Balaton és környékének uralkodó 
szele az északi szél. Különös jelentősége 
van a Balaton időjárása és éghajlata 
szempontjából. A Bakonyon átkelve le
csapódó szél alakjában jelentkezik a tó 
fölött. i

Milyen jellegzetes tüneményekkel jár 
együtt a lecsapó szél? A levegő fölme
legszik, nedvessége csökken. A felhők 
eloszlanak. A légmozgás örvénylővé vá
lik. Főn-jellegű északi szél. Azért csak 
főn jellegű, mert a valóságos főn magas 
hegyeken (Alpok, Balkán) keletkezik. 
Nos, ez a szél idézi elő egyik legérdeke
sebb és legjellegzetesebb tüneményét, a 
gyakori és élénk hullámzást.

Már igen gyönge szél idején is be
következik a hullámzás. A szélnek hul
lámkeltő hatása nemcsak a szél sebes
ségétől és örvénylő mozgásától, hanem) a 
víz hőmérsékletétől is függ. A meleg víz 
belső súrlódása kisebb, mint a hideg 
vízé. A Balaton sekély volta miatt igen 
gyorsan átmelegszik. A Bakonyból le
bukó szél örvénylő mozgást végez és 
éppen e két tényező együttes hatása 
okozója a csaknem állandó, szemet-lel- 
ket gyönyörködtető hullámzásnak.

Készenlétbe helyezik a vlharágyut
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végig  a  víz tükrét

A hullámzó vízfelület nemcsak a vízi
sportolóknak és fürdőzőknek nyújt örö
met. Egészségügyi szempontból is rend
kívül kedvező a hatása.
„PS*sxél“ , parti sxél. . .

A balatoni ember az északi szelet »fő 
szélnek* nevezi. Nemcsak azért, mert ez 
uralkodik a szelek "között, Inkább azért, 
mert felülről, vagy amint a tájszólás 
mondja »Föjjűrű« jön, vagyis a hegy
vidékről. Vázsonyi szélnek is nevezik, 
mert Tótvázsony és Nagyvázsony közsé
gek felől fúj. Sőt csúfolódva *arácsi 
eső«-nek is mondják, mert igen sokszor 
súlyos felhők jelennek meg, a Balaton 
felett, de eloszlanak és eső nem esik, 
csak az északi szél fúj. Ez a jelenség 
éppen a főn-jelleg következménye.

Balatonunknak igen érdekes jelensége 
az úgynevezett parti szél.

Csöndes meleg estéken jelentkezik, 
naplemente után, amikor légmozgás in
dul meg a partokról a tó felé. Általá
ban este 22 órától éjféltájig tart. Hatása 
azonban a partoktól csak 1—2 kilomé
terre érződik. A partviszonyoktól 
függően hol gyengébb, hol erősebb. 
A parti szelet az okozza, hogy a 
tó jobban tárolja a nappal kapott 
meleget, mint a talaj. Este, ha már 
nem melegít a Nap, megkezdődik a ki
sugárzás, a talaj gyorsabban hűl. A tó 
feletti és a talaj feletti hőmérsékleti kü
lönbség indítja meg a szelet.

Igen szép, de néha félelmes időjárási 
jelenség a Balatonon a hirtelen támadó 
vihar. A váratlanul kitörő nagyon erős 
viharok következtében néha életveszé
lyes a tavon való tartózkodás. A hirte
len föllépő szélviharokat előre jelzi az 
Országos Meterológiai Intézet siófoki 
úgynevezett veszélyjelentő szolgálata.

a sKét-menyaassony 
csak egy fordulót akart táncolni11

A vízirendőrség mentőszolgálatot tart 
fenn. így őrködnek a dolgozók életén.
Vihar után szivárvány ^ragyog a tükörsima víz

Ha veszély közeleg, sárga rakétával jel
zést adnak, ha a veszély küszöbön áll, 
piros rakéta szántja végig az eget, hogy 
figyelmeztesse az embereket.

Jókai Mór igen megragadóan festi 
meg egy ilyen balatoni vihar fölléptét 
►>Aranyember«-ében:

"Gyakran — írja Jókai — a Balaton 
vidékén, amikor legcsendesebb a lég, 
minden előjel nélkül felzúdul ez a 
sajátszerű orkán; a halászoknak, akik 
meghallják a fák zúgását a távolban, 
már nincs annyi idejük, hogy a zalai 
partra visszasiessenek; a szélcsapás 
egyszerre felforgatja a hullámot s a 
csónakokat beragadja a Balatonba s 
kihányja a túlsó parton. S néha félóra 
múlva már vége van a viharnak;, a 
szél-menyasszony csak egy fordulót 
akart táncolni. S azután ismét csendes 
lesz minden.«
A balatoniak sokszor mondják, hogy 

"■orozva* jön a vihar. Ez azonban nem 
igaz. Érkezése előre jelezhető.

Egy felvonuló vihar a legnagyszerűbb 
jelensége Balatonunknak. A szél sebes
sége egyes kivételes esetekben elérheti 
a másodpercenkénti 40 méter sebességet, 
is. Nagyon erős szélsebesség idején a



Balaton törő hullámai miatt 
a hajóközlekedés,

Megdőlt fasorok, kimart sziklák, le
tarolt hegyoldalak jelzik az uralkodó 
szél nyomát a Balaton környékén. Az 
uralkodó szél hozta létre valamikor az 
ősi időkben a mai tó medencéjét. Ki
fújta a könnyen pusztítható anyagot. Ez 
a szél pusztította évezredek óta a vidé
ket. Kiformálta azokat a kedves, cukor
süveg alakú hegyeket, mint Somló, 
Tátika, Szigliget, meg a többi, A szél 
okozza a tóban létrejövő áramlásokat. 
Ugyancsak ez okozza a híres vízlengést. 
Erős szélben a tó egyik részén duzzasz
tás jön létre, a másikon apadás. Ennek 
kiegyenlítődése egy rendkívül lassú len
gés. Olyanszerű, mint amikor odahaza a 
teknőbe egyik oldalra döntjük a vizet 
és az lengő mozgást végez, mindaddig, 
amíg teljesen egyensúlyba nem keiül.

É vi kétexer napfényes óra
Az uralkodó északi szél általában le

hűlést hoz. A ritkább déli szél a mele
gebb párás levegő szállítója. Legtöbb
ször rossz idővel jár. A gyakori mérsé
kelt szél a nyári melegben kellemes fel
frissülést okoz. Emellett azonban a szél
csendes napok száma is elég sok. A szél
csend inkább nyugtató, a szél viszont 
serkentő hatású. így a kettő állandó 
együtthatásával a szervezetre kiegyen- 
lítőleg hat.

A Balaton nagy vízfelületén végbe
menő párolgás következtében a levegő
nek nagyobb a vízgőz tartalma. Ennek 
ellenére a Balaton fölött nincsen erőtel
jesebb felhőképződés. Sőt ellenkezőleg, 
a nyári fölmelegedésből keletkező fel
szálló mozgások a hűvösebb vízfelszín 
felett teljesen hiányoznak. Meleg nyári 
napokon az az érdekes kép tárul sze
münk elé, hogy a partok fölött megje
lennek a jellegzetes gomolyfelhők, a tó 
fölött ellenben felhőtlen az égbolt. A

Szélfújta, megdőlt mandulás 
Tihanyban

felhők mintegy körülülik a 
tavat. E jelenség érdekes 
következménye, hogy a déli 
órákban fellépő árnyékha
tás elmarad, ami a balatoni 
éghajlat napfénygazdagsá
gát növeli. E helyi hatástól 
eltekintve is elég gazdag ez 
a terület napfényben. A 
napfényes órák száma sok 
évi átlagban közel 2000 óra.

A balatoni sugárzási vi
szonyok lényegesen ked- 

vezoDDeK, mint Budapesten, vagy az 
ország többi nagy városában. Ki kell 
emelnünk a vízfelület nagy sugárzás
visszaverő képességét. Különösen ala
csony napállás idején — reggel és este 
— a víz felett tartózkodót lényegesen 
több sugárzó energia éri, mint a száraz
földön járókelőt. A hullámzó víznek 
még nagyobb a visszaverőképessége. 
Egy-egy kis vízhullám mind megannyi 
millió kis tükör szerepét tölti be. A víz
ben, vagy a víz közvetlen közelében tar
tózkodók sokkal nagyobb mértékű ultra
ibolya sugárzást kapnak, mint a távol
ban tartózkodók.

A levegő páratartalma nyár folya
mán elég nagy. Élettani jelentősége 
azonban csak akkor jelentkezik, amikor 
a levegő hőmérséklete 25 fok fölé emel
kedik. Nyári nagy melegben gyakori, 
hogy a levegő fülledtté válik. Ez azon
ban csak a napnak bizonyos óráira szo
rítkozik. A gyakori légáramlatok a le
vegőt hamar felfrissítik.

A csapadékviszonyok évi mennyiségé
nek szempontjából a Balaton és kör
nyéke, de kivált a somogyi partvonal 
az egész Dunántúl csapadékban legsze
gényebb területe. Ezek az adatok meg
cáfolják azt a tévhitet, hogy a nagy víz
felületek párolgása növeli a csapadék
képződést.

A csapadék képződéséhez nem ele
gendő bizonyos vízfelületek párolgása. 
Nagyarányú fölszálló légáramlás szük
séges hozzá.

A "-magyar tenger-* és környéke szép
ségét fokozza a különleges balatoni idő
járás és éghajlat. Jókai Mór a Balaton 
láttán így nyilatkozott:

"■Sok szép tájékát bejártam hazám
nak, voltam az Alföld végtelen rónáin, 
álltam havasok csúcsain, de mindenik- 
nél jobban megragadott a Balaton.-*

Zách Alfréd
az Országos Meteorológiai Intézet 

igazgató-helyettese
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Napsütésben, magasról nézve, a Bala
ton síkság, dombvidék és hegyek között 
úgy csillog, mint valami ezüst tál.

S ík  v i d é k :  a Mezőföld tűnik szem
be Aliga felől Siófoknak jövet, ahol az 
eredeti felszín dombjait a víz és szél el
egyengette. D o m b v i d é k :  a  Somogy- 
zalai dombok szegélyezik délkeleten, dé
len. H e g y v i d é k :  Keszthelytől Fűz
főig a Bakony változatos hegyei sora
koznak, felejthetetlen pompás keretet 
formálva. Hanem amíg ez a táj kiala
kult, a természet erői, hatalmas elemek 
mérkőztek itt. Tengerek hullámoztak, 
vulkánok törtek ki. Nagy földrengések 
rázkódtatták meg mélyen a Föld kérgét. 
Roppant szélviharok tomboltak. Mind
ezek egyaránt pusztították a múlt ma
radékait, a kőzeteket és az élő világot. 
Újjáépített romjaikból formálódott ki 
Balatonunk és környéke.

Am iről egy kavics b eszé l. . .
A Balaton kialakulásának folyamata 

könnyen és hamar megelevenedik előt-

fillitünk az őskor tengerének fenekén 
halmozódott fel. Az őstenger idővel ki
száradt. Hegyképző erők — nagy nyo
más és egyebek — hatásának kitéve az 
üledék palás, majd kristályos szerkeze
tűvé válik. A fekete fillit-darabkákon 
szabadszemmel is jó\ látható selymes, 
ezüstös fényű csillámok jelzik ezt a fo
lyamatot.

A földtörténeti ókor derekán, a kar
bon korszakban, a környező szárazúla- 
tokról tengerbe sodrott növényi marad
ványok megszenesedve az eredetileg fe
hér-sárgás agyagpépet feketére festet
ték.

Hogyan kerültek a fillit-törmelékek a 
a bazalt-tufa kavicsokba? A. bazalt-vul
kánok kitörése során, mikoris a nagy 
nyomás alól felszabaduló gőzök és gá
zok a mélybe süllyedt kristályos alap
hegységből kiragadtak és a magasba so
dortak egy-egy darabot. A bazalt-láva 
magába zárta ezeket a törmelékdarab
kákat. Az így bezárt törmelék-darabkát 
zárványnak mondjuk.

A Balaton területinek vázlata. A mai területen kívüli behatárolt rész a Balaton löO.OOO évvel ezelőtti 
kiterjedését ábrázolja. Baloldalt a ferdén sávozott terület a mai Kls-Balaton

tünk, csak éppen a közeli partok és a 
közeli határ kőzeteit, állapotukat és te
lepülésüket kell szemügyre vennünk.

Tihany, Tördemic parti színes kavicsai 
között fekete-, vörös-, fehér-, sárgafol
tos bazalt-tufa kavicsokban benne van 
Balatonunk egész története.

Vegyünk kezünkbe és vizsgáljunk meg 
közelebbről egy-egy ilyen kavicsot.

A fekete-foltos részek f i l l i t - t ö r -  
m e l é k  darabjai. A fillit kristályos 
agyagpala. Keletkezése kezdetét tekint
ve — agyagüledék. Az agyag a legtöbb 
helyütt egykori tenger maradéka. A mi

A vörös h om okkő
A fillitet azonban nemcsak zárvány

ként találjuk. Palás rétegei nagyobb 
tömegben is fellelhetők a vörös homok
kő alatt. így Palózsnakon, a Veres-par
ton, az ecséri templomromtól Kővágóörs 
felé vezető országúton, közvetlen a Ba
laton mellett, továbbá Alsóörstől észak
ra, a Telekfő mentén, Almádiban az 
öi;eg-hegyen.

De honnan a bazalt-kavics vörös folt
jai? Vörös homokkődarabkák ezek. A 
vörös homokkő a Föld ókorának végén,



az úgynevezett perm-korszakban ülepe
dett le. Sekélyvízű tenger hullámzott 
itt akkor. A leülepedett homokkő vörös 
színű, mert megfestik színes ásványok 
vasvegyületei. Akkoriban trópusi, me
legégövi éghajlat uralkodott itt. Ez az 
éghajlat oxidálta a vasvegyületeket. Az 
oldott kovasav cementezte össze az ere
detileg laza kavicsot és homokot.

A bazalt-vulkáni kitörések a mélybe

A Balaton-környék kőzeteinek térképe. I, karbon: 
flllit; 2. perm: vörös homokkő; 3. alsó triász: 
mészkő-dolomit; 4. középső-felsőtrlász; mészkő, 
dolomit; 5. Felső pllocén: bazalt; 8. Alsó pllocén: 

pannon iszap, agyag

került vörös homokkövet is megboly
gatták. A vörös homokkő-darabkákat a 
bazalt kitörések dobták fel a pusztuló 
és süllyedő alaphegységből. Ekkor »zá- 
ródtak« a bazalt-kavicsokba.

A vörös homokkő azonbgn Vörösbe-

L'.ffjií iát

rény és Balatonfüred között, továbbá 
Zónka és Badacsonytomaj között a fel
színen is megtalálható hosszabb szaka
szokon. A mállásból keletkező vörös 
agyagtalaj messziről jelzi jelenlétét.

Időálló, szilárd kőzet a vörös homokkő. 
Építkezésekre és szobrászművészek szá
mára fejtik. A Balatcni-»Riviéra« és 
Veszprém sok épülete épült ebből a kő
ből. A környéken túl az ország távo
labbi részeibe is szállítják.

A  tO bbi zárvány
A parti bazalt-tufa kavicsokban sima

kemény, kékes-ibolyás, fekete zárványo
kat is megfigyelhetünk. A Föld ókorá
ban Alsóörs és Lovas között egy-egy 
hasadékon fölszínre nyomult a mélyben 
izzó gránitból a kvarc-porfir. Azt bizo
nyítják ezek a zárványok, hogy már . a 
földtörténeti ókorban is volt itt vulká- 
nos tevékenység.

Vannak a kavicsokban sárgás-fehér, 
szürke, sima, fénylő felületű mészkő
darabok, meg érdes, tompafényű dolo
mit-darabkák is. Ezek a vidéket elbo
rító, a földközépkorabeli triász tenger 
tanúi.

A Balaton északnyugati partján emel
kedő Bakony legelterjedtebb kőzetei; a 

..triász-mészkő és dolomit. A Balatoni 
Felvidék belőlük épült fel. Mélybe süly- 
lyedt rétegein áttörő bazaltok belőlük 
is »mintákat-« szakítottak ki. E zár
ványok a mészkő- és dolomit-rétegek 
eredeti felszínének kőzeteiből kerültek a 
bazalt-kavicsba. A mész és dolomit 
Csopak, Balatonfüred, Aszófő, Zánka, 
Keszthely fölött hegyek formájában ma
radt fenn.

A  pan n on -ten gev
Honnan származnak a bazalt-tufa ka

vicsokban könnyen karcolható sárga, ér
des foltok? A Föld negyedkorának pan
non-időszakában e területet újból, most 
már negyedszer, tenger borította, s e 
tenger agyagos-meszes iszap-üledékeiből 
valók. A pannon-tenger agyagos-iszapos 
zárványaiból arra következtethetünk, 
hogy a Balaton-környéki bazaltvulkánok 
csupán a pannon-tenger beszáradása 
után kezdtek működni. így kerülhetett 
csupán pannon-tengeri üledék is a ba
zalt-tufába.

V u lk á n ok  m ű k öd n ek
Megkapó látvány lehetett, amikor a 

pannon-tenger nyoméban visszamaradt 
lápos ingoványok világában felhőkig érő

Szontgyörgyhegyl dolomit oszlopok



fekete gázgomolyagból hatalmas láng
nyelvek csaptak magasba. Remegett a 
föld és egy-egy tompa dörrenés után 
izzó bazaltlávapép öntötte el a felszínt.

Ahol sok gáz szökött ki, ott a kőzet 
likacsos-salakos »darázs-kő«. A járato
kat a gáz fújta ki.

Utóbb a víz és a szél nekiestek a pan
non-tenger üledékeinek és versenyt 
pusztították a felszínt. Magukkal vitték 
a laza iszapos üledékek számottevő tö
megét. Ahol azonban bazalt-»sapka« ta
karta az üledéket, a bazalt megvédte az 
alatta fekvő rétegeket. így a láva-taka
rók környezetük felszínéből fokozatosan 
emelkedtek ki, ahogy körülöttük a víz 
és szél letaroló munkája az üledéket ki
kotorta és az eredetileg mintegy 260 m’é- 
ter magas terep egyre alacsonyodott. A 
bazalt-sapkával védett homok, Bada
csony, Haláp, Szentgyörgy és a többi 
kúp, tanúhegyként maradt vissza.

A bazalt kitörése után többhelyütt 
hévvizek, melegforrások törtek fel. Meg
támadták, oldották a bazaltot.

A fekete kőzetek likacsaiban, üregei
ben hófehér arragonit, víztiszta földpát, 
apatit és más ritka ásványok keletkez
tek.

a. T i h a n y  határában a vulkáni tevé
kenységet forró szökőkutak, gejzírek 
működése követte. Mintegy 70 forrás 
száját, kráterét figyelhetjük meg. Mész
tufa-dombok jelzik hollétüket. A mész
tufa közötti fehér, kemény opálerek a 
vízben oldott kovasavból rakódtak le. 
Fokozatosan szűnnek meg működni a 
Balaton-menti vulkánok, a Tihany terü
letén felszökő gejzírek. Balatonfüred és 
Tapolca között a szénsavas feltörések az 
elhaló vulkáni tevékenység utolsó meg
nyilatkozásai.

SokazázmilliA év alatt négy tenger
Mindezeket figyelembe véve állapítot

ták meg, hogy a Balaton helyét és köz
vetlen környékét négy alkalommal bo
rította el a tenger. Az első három a Föld 
ókorában, a karbon és perm időszaké-, 
bán és a Föld középkorának az elején. 
Az egész triász-korszakban ezután mint 
sziget emelkedett ki a környező jura
kréta- és későbbi harmadkori tengerek
ből. E kiemelkedés alkalmával mélyre
ható északkelet-délnyugati irányú töré
sek mentén a fillit- és vörös homokkő
rétegek mélyebb szintekbe zökkentek. 
(Balatonföldváron -316 méterre.) Az így 
támadt medencébe azonban már csak a 
negyedkor elején, a pannon időszakban 
nyomult be utoljára a tengervíz. A mai

Gejzlritkup Tihanynál, az úgynevezett 
»Arany-házc

Balaton helyén sekély volt ez a tenger. 
Vizének ostromát látjuk az északi part 
lejtőjén, ahol a gyalult széles tenger
part a balatoni Riviéra.

A Balatontól délre, már a zalai olaj
mezők területén, 1000 méter vastagságot 
is jóval meghalad a pannon-rétegsor. Ez 
arra vall, hogy itt a pannon-tenger 
aljzata állandóan süllyedt.

A mai Balaton azonban nem a ne
gyedkori tenger maradéka.

Az ős Balaton
A pannon-tenger beszáradt. Lápos 

mocsarait a sivatagos pleisztocén kor
szak viharainak pora lepte be. A szél
sodorta homok, por vékony, legfeljebb 
2—3 méternyi lősztakaróval fedte be a 
Balaton környékét. A pleisztocén kezde
tén a régi földkéregmozgások vonalain 
újabb rengések támadtak. Ezek vetették 
meg a mai Balaton medrének alapját.

A Balaton helyén id. Lóczy Lajos föl
tevése szerint öt nagyobb tó keletkezett. 
Szélviharok és újabb földmozgások el
tüntették a gátakat és egyesítették a ta
vakat.

Az ős-Balaton jóval nagyobb kiterje
désű volt. Balatonszabadi és Siófok ha
tárában és még más helyeken is jól lát
juk a mai partnál 6—8 méterrel maga
sabban fekvő szinlőket. Legszembetű
nőbb ez, ha a tapolcai medencét, a Kis-

Tufapadok az Apáti-hegyen



Kilátás a Badacsonyra

külön értéke, hogy a föld 
mélyéből feltörő radioaktív 
gázok vegyülnek egyébként 
is kiváló összetételű ás
ványvízéhez. A gyógysókat 
a közel 100 méter mélyből 
feltörő forróvíz útközben 
oldja a kőzetek ásványai
ból.

A Balaton a magyar táj 
fiatal földtani korszakban 
kialakult része.

Balatont és Nagyberek határát járjuk. 
E helyeken egybefüggött a víztükör. 
Részben a Zala és a tó körüli patakok 
iszapja, részben a szélűzte por töltötte 
fel fokozatosan a "berkeket".

H é v íz  —  a  „ m a g y a r  t e n g e r "  g y ö n g y e
A vízfelület 600 négyzetkilométer. Ter

jedelemre tehát Közép-Európa legna
gyobb tava. Medencéjében 200 milliárd 
köbméter víz raktározódik fel részben 
a csapadékból, részben a Bakony karszt
vizének hozzáfolyása révén. A karsztvíz 
idős, tömött mészkő és dolomit hasadé- 
kaiban és repedéseiben felhalmozódott 
ősi csapadékvíz, amelyet a jelenben csa
padék és felszíni vizek is táplálnak.

A tó hossza 77 kilométer. Szélessége 
Fűzfő és Világos között 14, Tihany és 
a szántódi rév között 1.5 kilométer. Át
lagos mélysége 3 méter. A tihanyi "kút«- 
ban a legmélyebb: 11 méter. A párolgás 
veszteségét a csapadék éppen pótolja. 
Vizében a leeresztett fehér korongot 
80—100 centiméter mélységig láthatjuk. 
Átlátszóságát a lebegő és oldott alkat
részek csökkentik, de éppen ezek avat
ják ásványvíz jellegű tóvá. A parti fö
veny milliárd homokszem. Egy része 
mint parányi tükör, mások meg mint 
lencsék tükrözik, gyűjtik, sugározzák a 
fényt, a meleget. Fokozzák a víz üdítő, 
gyógyító hatását. Közép-Európa leghosz- 
szabb, legkitűnőbb strandja, ez a ho
mok.

A Balaton mellett elismert gyógyvi
zek is fakadnak: savanyúvizek és Hévíz 
meleg gyógyvizei. A savanyúvizek a 
mélyből feltörő szénsav és a talajvíz 
természetes elegyei. Üdítenek, gyógyíta
nak. (Csopak, Kékkút, Balatonfüred.)

Hévíz — a Balaton gyöngye! Vizének 
hőmérséklete 49 Celsius fok — a Föld 
mélyéből feltörő meleg sugarak "fűtik" 
állandóan. A tó terjedelme 8 hold; 30 
méter mély. Törésvonalak kereszteződé
sében keletkezett a forráscsoport. Vízbő
sége percenként átlag 44,700 liter. Hévíz

Tűz és víz, vulkánok és tengerek gi
gászi erői küzdöttek itt egymással. Mi
nél nagyobb a küzdelem, annál nagyobb 
a győzelem. Ez esetben a víz győzött s 
ennek a győzelemnek köszönhetjük pá
ratlan szépségű Balatonunkat.

A Balaton a miénk! Rajtunk áll, hogy 
még szebbé, még értékesebbé tegyük .. .

Papp Ferenc
egyetemi docens,

a Budapesti Műszaki Egyetem Asvámy- 
és Földtani Intézetének igazgató-helyettese

A x  i d ő j á r á s  , ,m ú l t j á b ó l “

JÚLIUS

J E L M A G Y A R Á Z  AT:
1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
2. Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
3. Átlagos középhőmérséklet
4. Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék

let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
6. 1952-ben ezéken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet
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H U L L A D É K  PAPÍ RBÓL Üj  PAPÍ R
Az Élet és Tudomány egy-egy számá

ból közel 100 000 példány kerül heten
ként az olvasók kezeihez.

Vájjon amikor végigolvassák kedves 
olvasóink kedvelt lapjukat, gondol
nak-e arra, hogy évente több mint 18 
vagon papiros kell kinyomásához? 
Ügye, roppant mennyiség? Pedig mi
lyen kis hányada ez az ország egész 
papírszükségletének. Hátha még a 
többi újság, folyóirat, ki terebélyesedő 
könyvkiadásunk összes papírigényeit 
szem előtt tartjuk. Nem is szólva a hi
vatalok, iskolák, üzemi csomagolók, a 
dobozgyárak és egyéb vállalatok tö
mérdek papírfogyasztásáról. IVÍindeme 
szükségletek ellátása igen nehéz. Nagy 
feladatok elé állítja papírgyárainkat.

Lényegében mi is az a papír?
Vegyész szakember vagyok s vegyész 

szakember szempontjából válaszolok a 
kérdésre.

A papír egy hajlékony, vékony lap, 
mely előzetes vegyi vagy mechanikai 
úton kezelt, szabálytalan méretű, össze
kuszált növényi sejtekből és rostokból 
áll. Ha a papírlap súlya négyzetméte
renként meghaladja a 180 grammot, 
akkor azt kartonnak nevezzük.

Vegyi alapanyag és a nyersanyagok
A papír gyártásához igen sok nyers

anyag kell.
A papír vegyi alapanyaga a fiatal nö

vényi sejtek fölépítő eleme: a cellu
lóz. A növények fejlődése folyamán 
azonban a cellulóz mellett lignin is ke
letkezik. Ez utóbbi jelenléte a papír
ban káros, mert a fény hatására bom
lik, megbámul és szétmálik.

A cellulózét leginkább fából gyárt
ják, mégpedig főleg luc-, jegenye-, 
erdei fenyő-, nyír-, nyár- és hársfából. 
Készülhet azonban szalmából és ku
koricaszárból is. Vagy készülhet textí
liákból, tehát pamutból, lenből és ken
derből. Ez utóbbiak hulladékok, rongy 
alakjában kerülnek a papírgyárakba.

A múltban kevesebb papírra volt 
szükség. Amennyi papír kellett, ahhoz 
a fa és a rongy elegendő mennyiség
ben szolgáltatta a szükséges nyersanya
got.

Manapság a megnövekedett papír
igény kielégítésére hatalmas kiterje
désű erdők irtására és nagymennyiségű 
rongy felhasználására lenne szükség.

Üj nyersanyagról kellett tehát gon
doskodnunk. Nehogy több fát vágjunk 
ki erdeinkben, mint amennyit ültethe

tünk! Nehogy több rongyanyagot 
használjunk papírgyártásra, melyet 
más, értékesebb célokra is hasznosítha
tunk.

Az új papímyersanyag: a hulladék
papír!

Eleinte csak azt a hulladékot hasz
náltuk fel, mely a papírgyárakban se- 
lejtként veszendőbe ment volna. Ké
sőbb mindjobban megbecsültük a fo
gyasztók papírhulladékait. Sőt immár 
ez utóbbi lett jelenlegi papírgyártásunk 
legfontosabb nyersanyaga.

-ni

1. ábra: Faiostoló gép vázlatos rajza. Az ábra 
»A< jelzésű pontja a köszdrűkő, mely »B« víz
tartályban forog, »a« tokban pedig a felaprított 
fát az »m« nyéllel nyomott dugattyúk szorítják 

a kőhöz

A papír gyártása két folyamatból áll. 
Egyik a félgyártmány, a nyerspapír 
készítése. A másik a késztermék, a 
papír előállítása.

Négyféle félgyártmány használatos 
általában, mégpedig a faköszörület, a 
facellulóze, a közönséges rongy és a 
hulladékpapír félgyártmány-terméke.

Hogyan készül a faköszörület?
A fát köszörülőgépekkel elemi sejt

jeire bontják fel. E célból a fát fölfűré
szelik, kérgét lehántják, csomóit ki
vágják és a tűzifa méretű fahasábokat 
gyorsan forgó kőtárcsákhoz szorítják. 
Ezeket a tárcsákat állandóan vízzel kell 
hűteni. Így vezetik el a súrlódás okozta 
hőt. A nyers faköszörületet azután 
osztályozzák. Az elkülönített durvább 
részecskéket görgő járatokon megőrlik 
és a többi faköszörülettel egyesítik.

A facellulóz főzési módszerrel készül.

823



A hántolt és forgácsolt fát megfelelő 
vegyszerrel, többnyire nátronlúggal 
nagy nyomáson és hosszabb ideig fő
zik. Papírgyártásra alkalmas cellulózt 
főzünk ki szalmából és a kukoricaszár
ból is.

Értékes papírnyersanyag készül a 
rongyból.

A rongyot először gépekkel kiporol
ják. A rongymetszőgép kései felaprít
ják. Az elaprított rongydarabokat faj
tájuk, anyaguk és színük szerint osz
tályozzák. Következő munkamenet: a 
rongyot mésztejben vagy nátronlúg- 
oldatban kifőzik, kiöblítik, fehérítik és 
víztelenítik.

2. ábra: Gömbkazán képe. A forgácsolt fa kl- 
fözése a gömbkazánban történik. A kifőzött 
anyag javarészt cellulózé. A lignin és egyéb 
oldható alkatrészek a lúgos oldatban maradnak 

és ezzel együtt eltávolfthatók

Papírhulladékból félgyártmány
De hogyan lesz vadonatúj papír a 

papírhulladékból ?
Hazánk minden tájáról szorgos kezek 

gyűjtik, hordják össze a papírhulladé
kot. Igen fontos társadalmi munka a 
gyűjtés. Oroszlánrészt úttörő pajtások, 
kisdiákok végzik. De nem elég, ha csak 
ők végzik. Minden hazafias embernek 
részt kell vennie a hulladékpapír-gyűj- 
tésben. Csakis így lehet országunk 
fontos nyersanyagát megóvni a pusz
tulástól.

Az összegyűjtött papírhulladékot a 
rendszeresített átvevőhelyek alkalma
zottai továbbítják a papírgyáraknak.

A gyárban a hulladékpapírt gondo
san elkülönítik a káros szennyezések
től és idegen anyagoktól.

Következő művelet az osztályozás. 
Külön sorolják az újságpapírt, külön 
a fehér-, színes papírhulladék fajtáit. 
A csomagolópapír és a kartonpapír

hulladékait ugyancsak külön kezelik. 
Minél tisztábban kezeljük a hulladék
papírt, annál könnyebb és gazdaságom 
sabb a tisztítása.

Az osztályozott hulladékpapír görgő- 
járatba vagy gyúrógépbe kerül. Ott 
vízzel péppé foszlatják. Különleges el
járást kíván az újságpapír. Mert nyom
dafesték van rajta. Ha nem táYolítanók: 
el a nyomdafestéket, a kész papír színe 
bizony megsinylené nemzetgazdasá
gunknak is nagy kárára. Ezért az 
újságpapírt erős vegyszerekkel kezelik. 
A nyomdafesték megszáradt, és besűrű
södött firnejsz-alkatrészét megpuhítják 
és forró vízzel kimoshatják.

3. ábra: A ^hollandus gépc-ben a papír-pép álló 
és mozgó pengerendszer között halad át kör
mozgásban, mindaddig, amíg nyálkás péppé vá
lik. A papír nedvszívó képességét a minimumra 
kell csökkenteni, ezért a hollandus gépbe enyvet 
adagolunk. Az áttetszet őség elkerülésére töltő
anyagok adagolásával védekezünk. Színes papí
rok gyártása során megfelelő szinező-anyagokat 

kell adagolnunk

Színes papírok gyártására vagy kar
ton készítésére használják a színes 
hulladékpapírt. A hulladékpapír a kész 
papír minőségét javítja.

Miként válik a félgyártmányból kész
termék, azaz tiszta vadonatúj papír?
Félgyártmányból kész term ék

A félgyártmány papírrá feldolgozásá
nak első szakasza a foszlatás. A fél- 
gyártmányok ugyanis még az eredeti, 
hosszúszálú sejtekből állanak. Papírt 
azonban csak szétroncsolt, rövid szálak
ból készíthetünk. A foszlatást az úgy
nevezett hollandus gépek végzik.

A hollandus gépben szétoszlatott 
pép úgynevezett keverőkádba kerül, 
hogy egyenletessé váljék. Onnét egy 
keskeny hasítékokkal ellátott forgó és 
rázó mozgást végző hengerre kerül. 
A henger visszatartja a pép csomós 
részeit. Az ilymódon megtisztított pa



pírpép kerül azután a síkszitás, három
részes papírgépre.
Kevesebb fakiterm eléssel 
több papír, több kultúra

A papírgépből kikerült papír fényes, 
sima felületű.

Finom, fényes felületet olymódon 
nyer, hogy simítóhengereken vagy 
simító-kalandereken halad keresztül.

Acélból készültek a simítógép hen
gerei. Erős nyomásuk eltünteti a papír
felület egyenetlenségeit, kisimítja a 
durva érdességet.

A kalanderek acélhengereit különle-

4. ábra: Papírosgép (nedves rész)

ges papír burkolja be. A burkolóréteg 
finom, közvetlen nyomása végzi a simí
tást. A gyártás utolsó szakasza a papír
szalag felgöngyölítése motollákkal.

Íme, ilyen bonyolult eljárással készül 
az új papír.

Se szeri, se száma a különféle pa
pírféleségeknek: újságpapír, hajszálvé
kony, úgynevezett bibliapapír, hófehér 
elefántcsontpapír, hamuszegény ciga
rettapapír, különleges finomságú bank
jegypapír, vastag rajzpapír, térkép
papír, erősen folyadékszívó itatós és 
szűrőpapír, selyempapír, tarka tapéta
papír, zsákpapír, könyvborítópapír, 
papírmasé, hullámpapír. Milyen gazdag,

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS 
RÁDIÓEEŐADÁSOK NAFTÁRAi

JÜLIUS 2, CSÜTÖRTÖK. PetőH-rádló: 18.10: 
Az ötéves terv nyomában! JÜLIUS 3, PÉNTEK. 
Kossuth-rádió: 16.10: Erő — egészség. Hogyan 
napozzunk? JÜLIUS 4, SZOMBAT. Kossuth- 
rádió: 16.00: Beszélő atlasz. Észak-Kinában.
JÜLIUS 5, VASÁRNAP. Kossuth-rádió: 11.00:
Épülő szép hazánk.. PetSfl-rádló: 15.00: Kérdezz 
— felelek! Tudományos fejtörő. JÜLIUS 6, 
HÉTFŐ. Petőfi-rádló: 16.40: A világ térképe
előtt. 17.40: Kossuth-díjasok a mikrofon előtt. 
JÜLIUS 7, KEDD. Kossuth-rádió: 18.20: Tudo
mányos híradó.

színes a választék. Pedig csak töredé
két soroltuk fel a papírfajták teljes 
tárházának.

Megismertük vázlatosan a papírgyár
tást és a hulladékpapír fontos rendel
tetését. Ne feledjük hát, hogy minden 
kiló gondosan kezelt és gyűjtött hulla
dékpapírral súlyának többszörösét ta
karítjuk meg fában és rongyban.

Minél több hulladékpapírt gyűjtünk, 
annál kevésbbé kell ritkítanunk erdein- 
ket. Aztán annál több textilhulladék 
jut ipari dolgozóinknak géptisztításra. 
Végül tartsuk szem előtt még azt is, 
hogy mennél több hulladékpapírt gyűj
tünk és bocsátunk a papírgyárak ren-

5. ábra: Paplrosgép (száraz rész).
AZ ELJÁRÁS MENETE: A gép sík 

szitáján á ftlg, egyenletesen elosztott pépből a 
víz lecsurog. A sejtek egymásba kapaszkodva, 
összekuszálódva, vékony rétegű nedves papír
lappá tömörülnek a szita felületén. Ezután a 
szita szívószekrény felett halad el. Ez elszívja 
a pépben maradt vfz egy részét. A szita ezután 
a rajta rétegeződött papírréteggel sajtold hen
gerpárokon perdül tovább, miközben a víz tekin
télyes része klpréselődlk. A szitáról leválasztott 
papírszalag még további vizet veszít a sajtoló 
hengersorokban, végül a gőzzel fűtött hengerek 
közül 5 százalékos nedvességgel hagyja el a 

papírosgépet

delkezésére, annál több újság, folyó
irat, füzet, könyv, kotta terjesztheti a 
tudást, a műveltséget, a kultúrát, a bé
kés boldog élet anyagi és szellemi biz
tosítékait.

Knapp Oszkár
a vegyésztudomány kandidátusa

k ö v e t k e z ő  s j á m  

t a r t a l m á b ó l :
Kltaibel Pál, a magyar Linné. — A répa törté
nete és a cukorrépanemesítés módszerei. — így 
épül a sztálinvárosi szivattyútelep. — Debrecen. 
— DJabb jával Pithecanthropusüeletek. — Meg
szállottságtól az elmebetegségig. — Kísérletez

zünk és gondolkozzunk
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í r í d j u g cjv íé le  g y o rscsép lés
A gabona betakarításának idénysze

rűsége, a munka tökéletes elvégzése 
nagyfokú gépesítést követel.

A Szovjetunió a sztálini ötéves terv
nek folyamán teljesen gépesítette a ga
bona betakarítását. Szocializmus felé 
tartó mezőgazdaságunk is egyre több 
és több korszerű gabona-betakarító gé
pet kap. A gépek irányításával, a ter
melési feladatok elvégzésével szak
munkások ezreit bízta meg kormá
nyunk. A technikai fölszerelések birto
kában öntudatos dolgozóink feladata 
biztosítani e gépek teljes kihasználását.

Ilyen eredmény a termés betakarítá
sában Bredjuk Sztálin-díjas cséplőgé
pész gyorscséplési módszere.

Nyikolaj Nyíkonarovlcs Bredjuk 
nagyteljesítményű cséplési módszerét 
1949-ben alkalmazta először az ukraj
nai »Pracja« nevű kolhozban. 1949-ben 
24 óra alatt 132 tonna gabonát csépelt

rendben elszállítani. Ha tehát az üzem
idő minden percét ki akarjuk hasz
nálni; gondoskodni kell a cséplő folya
matos és egyenletes etetéséről, a na
gyobb tömegű cséplési termékek elszál
lításáról. Biztosítani kell azt, hogy ele
gendő csépelni-való álljon beasztagolva 
a folyamatos munkához és a munka 
zavartalanságát a cséplőmunkások ele
gendő száma és a cséplési munka jó 
megszervezése biztosítsa.
A munka szervezése

A Bredjuk-féle gyorscséplésnél az asz- 
tagok nagyságától függően a kévéket 
8—10 munkás adogatja fel két oldalról 
a cséplőgép etető-asztalára. Két mun
kás dolgozik kévevágóként. Ezek elvág
ják a kéveköteleket és a kévét fella
zítva átadják az etetőnek. Az etetést 
ugyancsak két munkás végzi. Ügyelnek 
arra, hogy a gép a dob teljes szélessé-
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MeHog
A sztag□ A sztag
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— C 3  ■--------- »
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1. ábra: A gyorscséplés cséplő-szérűjének vázlata

el. 1950. augusztus 18-án békeőrséget 
kezdett és 22 óra alatt 141 tonna gabo
nát csépelt. Két idény alatti össztelje
sítménye 2522 tonna volt.

A teljesítmény fokozása
A gyorscséplés: a cséplési teljesít

mény fokozása, nem a cséplőgépcso
port és a cséplőbrigád túlterhelését je
lenti, mint azt egyesek gondolják.

Hazai cséplőgépeink átalakítás nél
kül is alkalmasak a szokottnál több ga
bona feldolgozására, mert a cséplőgép 
nem folyamatosan kapja a csépelendő 
anyagot. Hiszen az egy-egy kéve ada
golása között mindig vannak szünetek. 
Kieséssel jár még az is, ha a cséplési 
termékeket nem tudjuk folyamatosan,

gében egyforma rétegvastagságban, fo
lyamatosan kapja a csépelendő ter
ményt. Szükség van még 8 szalma- 
hordó-munkásra és legalább 8 kazalra- 
kóra. Ezek a cséplőgépből nagy tömeg
ben, folyamatosan érkező szalmát el
szállítják és kazalba rakják.

Ha lehetséges, a gyorscséplésre fel
állított cséplőgépet szereljük fel szalma- 
kazalozóval. Ez utóbbi megkönnyíti a 
szalma gyors elszállítását, kevesebb 
munkaerővel. A pelyva és a törek hor
dását 6 munkás végzi. Ugyancsak ha
tan dolgoznak a kicsépelt szemekkel. 
A cséplőbrigádhoz tartozik még két 
traktorvezető, a mázsáló és a brigádve- 
zétő iá. Az etetők 1—2 óránként, a töb
biek 4 óránként váltják egymást.

A cséplőbrigád tagjait tudásuknak és



2. ábra: Cséplés szalma- is 
pelyvafúvóval felszereli 
UC-I070-es kísérleti géppel

erejüknek megfelelően kell 
beosztani. A gépkezelőnek 
lehetőleg a legjobb trakto
rosokat emeljük ki. Ezek
nek fokozottabb gonddal 
kell elvégezni a kezelési, 
karbantartási utasításokat.
Állandóan ellenőrizniük 
kell a gyorscséplés során 
erősebben igénybevett gép- 
alkatrészeket. Nagyobb gon
dot kell fordítaniok a szem
veszteség ellenőrzésére és 
elkerülésére.

A cséplő- és erőgépet 
gondosan válasszuk meg.

Jól karbantartott, nagyobb dobszéles
ségű, lehetőleg vasvázás cséplőgépeket 
használjunk gyorscséplésre. A gép fe
lülvizsgálása, a hiányok pótlása, a hibák 
alapos és gondos kijavítása után egyes 
alkatrészek kisebb átalakítását is el 
kell végezni, hogy a nagyobb tömegű 
gabona akadálytalanul mehessen át a 
cséplőgépen.

Célszerű a cséplődob fordulatszámát 
percenként mintegy 50—70-nel fel
emelni, főleg a szalma, törek, pelyva 
eltávolítása érdekében. A megkopott 
kosárléceket ki kell javítani, vagy új lé
cekkel kicserélni.' Fontos, hogy a dob
kosár nyílása nagyobb legyen az erede
tinél.

Fokozni kell. a szalmarázón á mag 
szalmából való. kiválasztását. Ha a 
szalma könnyen törik, a szalmarózóláda 
rács-léceiből minden másodikat-harma- 
dikat eltávolítjuk. Száraz, rövid szárú 
gabonánál nem szabad a léceket ki
szedni, mert ez fokozza a törek meny- 
nyiségét és túlterheli a törekrostát. A 
szalmautánrázó mögé csúsztatórácsot 
építünk be. A rácson végigcsúszó szal
mából a magvak kihullanak és a rács 
alatt elhelyezett ponyvára esnek. Ha 
nincs dobalatti törekrosta, pótlólag kell 
beszerelni.

A szem és törek szétválasztásának 
megkönnyítésére a Dorn-rosta minden 
második fogát lehajlítjuk. Az alsó 
tisztítóban, valamint a felső kis-tísztító- 
műben célszerű a szokásosnál likacso- 
sabb rostákat alkalmaznunk. A magfel
hordó sebességét fokozzuk azáltal, hogy 
a hajtótórcsa átmérőjét 1—2 gumival 
bevont szíjréteggel növeljük. A cséplő
gép mindkét oldalán megszélesítjük a 
karzatot, hogy 2—2 kévevágó munkás 
könnyen elférjen rajta. A megszélesí

tett karzatot földbe szúrt rudakkal tá
masztjuk alá, hogy biztosabban álljon.

E módosításokkal a gép többet telje
sít.

A cséplőgép-csoport munkáját óra
grafikon szerint szervezzük meg. Az 
óragrafikon előírja a gép teljesítmé
nyét, a gabona minősége, a cséplési kö
rülmények figyelembevételével. A grafi
kont a munka megkezdése előtt a csép
lőgép gépésze állítja össze a cséplőbrí- 
gád vezetőjével. A mázsáló minden óra 
után bejegyzi az ütemtervbe a kicsépelt 
gabona mennyiségét és kifüggeszti a 
versenytáblán, hogy a brigád tagjai el
lenőrizhessék munkájuk eredményét.

A cséplés megkezdése előtt jóelőre ki 
kell jelölni a cséplés színhelyét. A szérű 
közlekedési útvonalhoz közel, lehetőleg 
a gabona-vetésterület középpontjában 
legyen. A helyváltoztatással járó idő- 
veszteségeket a legkisebbre kell csök
kenteni. Ezért minden cséplőgép szá
mára menetlevél-tervet készítenek, mely 
a gép szérűről-szérűre való vándorlásá
nak tervét tartalmazza. A megfelelő 
nagyságú osztagokat úgy kell elhe
lyezni, hogy a cséplőgép minél kevesebb 
időt töltsön átálással. A cséplés bein
dítása előtt legalább 600—700 keresztet 
tartalmazó asztagot állítanak fel páro
sával a szérűn, illetve a gép vándorlási 
útvonalának két oldalán. Az egyes asz- 
tagok között csak férőhely maradjon, 
hogy a kiszélesített karzatú cséplőgép 
elférjen. A cséplés alatt gondoskodni 
kell a csépelendő anyag folyamatos 
utánpótlásáról.

így fokozza a gyorscséplés a munka 
termelékenységét. így segíti elő a szocia
lista mezőgazdaság kiépítését.

Kománál György
(Műszaki Egyetemi Mezőgazdasági 

Géptan! Intézete)
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T erőfényes szombat délután sűrű em
bertömeg özönlik a budapesti Déli
pályaudvar felé.

A magyar főváros hatalmas gyárai
nak, irodáinak dolgozói közül ezren és 
ezren indulnak ilyenkor üdülőútra. Be
csülettel végzett munkájuk után hazánk 
természeti kincseinek egyik legszeb-' 
bikén, a Balaton partján kívánják él
vezni a jól megérdemelt üdülés örö
meit.

Akár csupán rövid hétvégi kirándu
lásról, akár néhány hetes pihenésről 
van szó, egyaránt derűs szívvel sietnek 
a -magyar tenger* változatos, szemet 
gyönyörködtető tájaira. Munkaerejük, 
szellemi frisseségük visszanyerésére, 
vagy betegségük gyógyulására vágynak.

A pályaudvar második vágányán áll 
a Balatonfüred—Tapolca felé induló 
vonat szerelvénye.

Hamarosan zsúfolásig megtelnek a 
kocsik. Élénk beszélgetésbe kezdenek 
egymással az utasok...  Miközben a ke
rekek ütemes kattogással forogni kez
denek, hallgassuk csak meg, miről is

{Kinek hasinál 
és kinek árt 
a

folyik a szó! Mosolygó fiatal anya ül 
bájos, de kissé sápadtnak látszó két 
kis gyermekével. A szemben ülő idősebb 
asszonnyal beszélget.

— Tulajdonképpen nincs is semmi 
bajuk — hangsúlyozza —, de az utóbbi 
időben kevesebbet esznek, mint azelőtt. 
Lassabban is fejlődnek. Többször meg
vizsgáltattam őket. Jtisfokú vérszegény
ségen kívül nem tudnak egyebet meg
állapítani. Az orvos levegőváltozást, 
több napfényt javasolt. Azért megyünk 
most a Balatonra.

— Csak aztán vigyázzanak! — figyel
mezteti az utitársa. — Az én kis uno
kámmal is így voltunk tavaly. Le is 
vittük a Balatonra. Egész nap künn 
szaladgált a napon. Csokoládébarnára 
égett. Hanem aztán éppenséggel nem 
gyarapodott, de inkább lefogyott. Rá
adásul idegessé, nyugtalanná vált.

Jt , , balatoni N ap4’ sugárzó ereje
A két beszélgető szavai komoly kér

déseket vetnek fel.
A Balaton gyógyító éghajlatának 

egyik legfontosabb tényezője a sugár
zás.

A Nap sugárzó ereje különböző módo
kon jut el hozzánk. A hosszúhullámú 
sugarak — hősugarak, vörösön-inneni, 
sárga, zöld sugarak — csaknem egye
nesvonalú pályán érnek Földünk fel
színére. Ez a közvetlen, vagyis direkt 

sugárzás. Ezzel szemben a 
rövidhullámú sugárzás — 
többi között az egészségre 
legfontosabb ibolyántúli, az 
úgynevezett ultraviolett su
gárzás — a légkör apró 
anyagi részecskéin, mole- 

. kuláin szétszóródik. Ezért 
az ibolyántúli sugarak nem
csak a Nap irányából érkez
nek hozzánk, de az égbolt 
minden része felől csaknem 
azonos mértékben. Ezt ne
vezzük égsugárzásnak, más-

Reggeil torna a tóparton



A balatonfüredi szívkórház

néven közvetett, vagy in- 
direkt sugárzósnak.

A Balaton vízfelszíne 
maga is erősen visszaveri 
az ibolyántúli sugarakat. E 
sugarak hatása tehát a ví
zen, vagy. közvetlen a par
ton fokozottan érvényesül.
Növeli még a sugárzás ki
használását itt az a körül
mény, hogy a magyar ten
ger víztükre felett igen sok
szor elmarad a szárazföl
dön olyannyira megszo
kott délideji felhősödés. Vájjon mi en
nek az oka? A felhősödéshez nemcsak 
a levegő nagyobb vízgőztartalmára van 
szükség, hanem egyidejűleg erősebb 
felfelé áramló légmozgásra is. Az ilyen 
emelkedő légáramlatokat a levegőnek 
talaj közeli felmelegedése idézi elő. A 
víz felett ellenben a levegő nehezebben 
melegszik.

Jótékony is  kártékony napozás
A napozás — kivált az ibolyántúli 

sugarak — hatására a szervezetben je
lentős változások jönnek létre. A bőr
ben festékszemcsék, úgynevezett pig
mentek keletkeznek. A pigmentek már 
nem engedik át többé az ibolyántúli 
sugarakat. Ekkép védekezik a szervezet 
a túlságosan erős sugárhatással szem
ben. Éppen ezért ne törekedjünk min
den áron gyors bámulásra. Hiszen vele 
megakadályozzuk a napsugarak gyó
gyító erejét.

Az üdülés első napján a nagyon 
hosszú napozás veszedelme: a bőrgyul- 
ladós.

A bőrgyulladás nemcsak egészségün
ket károsítja. Több napon keresztül 
megzavarja a pihenési idő kellemes fel- 
használását. Az üdülők tehát első ízben 
ne maradjanak 15 percnél tovább a 
tűző napon. Hiszen az első napozás 
tűző napon mindenkép okoz ilyen, amo
lyan gyulladásos tünétet. Ha az eny
hébb gyulladásos tünetek elmúltak, a 
napozás tartamát fokról fokra meg
hosszabbíthatjuk. Meghosszabbíthatjuk 
a nélkül, hogy a napfürdő bármiféle 
kellemetlen következménnyel járna.

A napfény ibolyántúli sugarainak egy 
másik igen fontos biológiai hatása: a 
bőrben a D-vitamin-képzés.

A D-vitamin az angolkór legfonto
sabb gyógyszere. Mértéktartó napozás 
hatására tehát az angolkóros gyerekek 
többnyire, gyógyulnak is. Sőt mi több,

jó napfürdozéssel az angolkórra hajló 
gyerekek betegedését meg is akadályoz
hatjuk.

A helyes napfürdőzés következtében 
az étvágy javul. A vörös vérsejtek sza
porodnak. Fokozódik az anyagcsere. A 
testsúly gyarapszik. Az ideges panaszok 
megszűnnek.

Hanem a túlzott napozás már éppen 
ellenkező hatást vált ki. Súlyos bőr- 
gyulladást okoz. Csökkenti a vörösvér- 
sejtek számát. Étvágytalanságot idéz 
elő. Csökken a testsúly és idegessé, 
nyugtalanná válik az üdülő ember, így 
bizony gyakran gyengébb állapotban 
kerül haza, mint mikor elindult.

Hullámfürdő, légfürdő
Amíg mindezt átgondoljuk, addig 

vonatunk elérte Akarattyát. Egyszerre 
felcsillan a fenséges Balaton zöldeskék 
tükre. De még csak pár szempillan
tásra. Rövid alagút következik. Utána 
végleg szélesre tárul előttünk a magyar 
tenger megragadó panorámája. Karcsú



A földvári Kjstext-üdtílő

Vitorlások suhannak a vizen. Valaki aj- 
kán felcsendül az ismert dal:

“•Hullámzó Balaton tetején
Csónakázik egy halászlegény ...«

Az éneklő valóban a Balaton egyik 
fontos és egészségi szempontból is ha
tékony természeti jelenségét idézi: a 
hullámverést. Mi a különlegessége a 
Balaton hullámzásának? Az, hogy me
leg vízben keletkezik és aránylag 
gyenge szél is felveri. Nagy előnye ez 
a mi Balatonunknak egyes tengeri für
dőhelyekkel szemben, ahol a hullámve
rést többnyire hideg és heves viharok 
váltják ki. Ez utóbbi körülmény már 
eleve lehetetlenné teszi a fürdőzést vi
haros időben. Már pedig a hullámzó 
vízben való fürdés a szervezetre ki
válóan előnyös. A víz mozgása ugyanis 
fokozza a fürdő ingerhatását. Frissítő 
masszázs a bőrnek és a vérereknek. 
Persze a fürdés túlhosszúra nyújtása 
éppen olyan káros és kimerítő, akárcsak 
a mértéktelen napozás.

Nem szabad elfeledkeznünk a bala
toni kiima harmadik gyógyító éleméről, 
a levegőről sem.

A szabadban tartózkodás — az úgy
nevezett légfürdő — az edzés egyik ha
tásos módja. Ez esetben az ingerhatást 
a test lehűlésének gyorsasága szabja 
meg. A lehűlés gyorsasága főként a hő
mérséklettől, a levegő mozgásától, meg 
a testfelület nedvességétől, no meg a 
sugárzás tényezőitől függ, így nedves

testfelületről erősebb szélben még 
aránylag magas hőmérséklet esetén is 
nagy a hőleadás, könnyen következik 
meghűlés. A légfürdőt tehát vala
mennyi körülmény figyelembevételével, 
megfontoltan alkalmazzuk! A Balaton 
kedvező éghajlati viszonyai erre kivá
lóan alkalmasak.

Önkényes eljárás helyett. . .
Utitársaink ellentétes nézetei és a 

Balaton igen aktív éghajlati gyógy té
nyezőinek átgondolása nyomán bárki 
felvetheti a kérdést: “Kinek használ és 
kinek árt a Balaton.«

Mindazok, akik egy szorgos munká
ban eltöltött hét, vagy esztendő fára
dalmait kívánják kipihenni, haszonnal 
kereshetik fel a Balaton szebbnél szebb 
fürdőhelyeit. Hasonlókép előnyös a Ba
laton éghajlata a vérszegény, gyengén 
fejlődő, vagy angolkóros gyermekek 
számára, valamint tanulók szűnid&í 
üdültetésére . . .  Ami legfontosabb: 
minden esetben alaposan s egyénenként 
mérlegelni kell a gyógytényezők helyes 
adagolását, önkényes eljárás helyett te
hát helyesebb orvosi tanács alapján für
dőzni, légfürdőzni, napozni.

Nem kívánatos a Balatonra vinni az 
érzékeny idegrendszerű egyéneket, a 
pajzsmirigytúltengésben szenvedőket. 
Aztán meg azokat sem, akik hosszan
tartó, súlyos betegség után éppen csak 
lábadoznak. Az ilyen szervezetet a ba
latoni kiima erős ingertényezői meg
terhelnék. Javulás helyett állapotuk 
éppen visszájára fordulna . . .

Éles füttyel fut be vonatunk Balaton- 
füredre. Egy élteskorú vasutas meg
fontoltan szedegeti össze csomagjait. A 
füredi híres szívkórházba megy gyógy
kezelésre. Szálljunk ki vele együtt és 
kísérjük el a szanatórium parkkal öve
zett épületéig! Ezen a helyen a bala- 
tonmenti éghajlat értékes tényezői mel
lett a föld mélyének kiváló ajándékát, 
a szénsavas vizet használják a szívbe
tegek gyógyítására. Balatonfüred pél
dája is mutatja, hogy a magyar tudo
mány hogyan szolgálja a természet 
kincseivel is a dolgozók javát.

Kérdő István
(Országos Balneológiái Kutatóintézet)

„Nagy sommát tészen csak a gyónópinz is 
esztendeig. Ekképpen kereskednek a szent atyák, 
is megfosztják a szegény népeket mind az lel
kiektől s mind testiektől.”

(Heltai Gáspár: Háló)
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T j u d ő i i i f í u i j o i
ESEMÉNYNAPTÁR
Ö s s z e á l l í t o t t a :  V a j d a  P á l

(Azok részére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, közöljdk az eseményre 
vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat Is.)

1769. július 3. Arkwrlght Rlchard angol gépész szabadalmaztatja állati vagy vízierő 
üzemre berendezett fonógépét. Az első- találmány e téren Hargreave fonógépe, 
a tfonó jennyt (selfactor) volt, amelynél egy gépkezelő eleinte nyolc, később nyolc
van vagy még több orsót kezelt. Ebben a gépben már a modern fonógép lényeges 
alkatrészeit megtaláljuk, kivéve, hogy bizonyos műveleteket kézzel kellett végezni. 
Arkwrlght trlgóVnak nevezett gépe különböző javítások után az addiginál sokkal 
erősebb fonalat állított elő. A gép lehetővé tette a tiszta gyapotból való szövetek 
előállítását. Hargreave és Arkwrlght gépének legjobb tulajdonságait egyesítette 
Crompton új találmánya, amellyel az eddiginél sokkal finomabb fonalat tudott 

előállítani. Mivel ez a gép a korábbi gép keresztezése volt, általában »fonó-öszvér< néven ismerték. 
Ezeknek a gépeknek erősen megnövekedett teljesítőképessége csakhamar átalakította a fonóipart, 
különösen a gőzerő felhasználása után. A háziipar átadta helyét a gyárnak, ahol száz és száz fonó
munkás bérmunkásként dolgozott a gyártulajdonosnak. LUley S .: A történelem, az ember és a gépek. 
92—94. oldal.

1934. július 4-én meghalt Curle-Sklodowska Marle, aki férjével, Pierre Curlevel 
1898-ban felfedezte a rádiumot. A nyersanyag, amelyből a Curie-házaspár felfedező 
útja kiindult, értéktelen maradványa volt a csehországi szurok-ércnek, amit 
urániumra dolgoztak fel. Négyévi megfeszített kísérletező munkára volt szükség, 
amíg a kőzetből az új elemet elkülönítették. Cu’rieék felfedezéseikkel hatalmas 
lépéssel vitték előre a tudomány fáklyáját az emberi haladás útján. Munkájukra 
az egész világ felfigyelt. A rádium áldásos hatásának sok-sok rákos beteg köszön
heti életét, vagy életének meghosszabbítását. Munkájukat, egész életművük szelle
mét átvette és továbbvitte leányuk, Iréné Curie, aki férjével, a Sztálln-békedijas

Íoliot-Curlevel együtt újabb nagy felfedezésekkel bővíti a tudomány tárházát. Ez a szellem, a haladó 
udomány szolgálata az emberiség jobb jövőjébe vetett hit, a munkálkodás embertársaik érdekében 

tette őket a békeharc legkiválóbb katonáinak egyikévé. Curle Eve : Madame Curle Bp. 1945. j Élet 
és Tudomány, 1951. 1. 527. oldal.

1908. július 5-én meghalt Than Károly, haladószellemű magyar vegyész, egyetemi 
tanár. Than Károly művészi fokra fejlesztette a kísérleti kémiát. Sohasem öncélúan 
kísérletezett. Mindig valamilyen törvényszerűséget kívánt bebizonyítani, a későbbi 
gyakorlati munkát kívánta megkönnyíteni. Tanári és kutatói munkássága nemcsak 
Itthon, de külföldön Is Ismertté tették nevét. Számos vegyelemzési eljárást dol
gozott k i ; nevéhez fűződik a hazai ásványvizek első pontos elemzése is. Több 
könyvet irt és megalapította az első'magyar vegyészeti szaklapot, a Magyar Kémiai 
Folyóiratot. Résztvett a Természettudományi Társulat munkájában, hamarosan 
annak alelnöke lett, majd Bugát Pál lemondása után ő vezette a Társulatot. Elnök

sége alatt sokat fejlődött a Társulat, számos szakembert nevelt, tudományos előadásokat tartott. 
Sokat foglalkozott a tudományos kutatás megszervezésével. Helyesen ismerte fel, hogy a kutatás 
mennyire fontos a gyakorlati kérdések megoldásában. Than már a múlt század végén követelte, hogy 
az állam tegye lehetővé, hogy a kutatók megfelelően felszerelt intézetekben dolgozhassanak. Than 
Károly élete munkájával nemcsak megindította, hanem magas fokra emelte hazánkban a vegytant. 
Németh Béla i Than Károly (Élet és Tudomány 1953. 295—296. oldal).

1885. július 6. Pasteur két professzor — Vulplan és Orancher — jelenlétében végre-

amelyeket a fecskendező tű előidéz. Az oltás kitűnően sikerült: a veszettség nem 
tört ki a kisfiún. Ezután a világ minden részéből tódultak a betegek Pasteur 
laboratóriumába. A kis dolgozószobákban megállották a kísérleti kutatások, 
mert Pasteur tanítványaival együtt éjjel-nappal a betegek százait oltotta be. 
Pasteur eljárását továbbfejlesztette és tökéletesítette a magyar Hőgyes Endre. 

Kruif Pau l: Bacllusvadászok 138—169. oldal.
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L Ó G A R  M I S K A

MEGOLDÁSOK A 25. SZÁM
BÓL:

KERDESEK A FÉNYRŐL
!. ügy látjuk, hogy a pénz

darab feljebb emelkedik. A je
lenség oka a fénytörés: a lény- 
sugár a víz és a levegő ha
tárfelületén megtörik é6 úgy 
fut i szemünkbe, mintha az 
említett látszólagos helyzetből 
indult volna ki (a) ábra).

2. Nem. A tárgyak alakja ls 
nagysága változatlan marad 
ugyan, az ablaküvegen keresz
tül nézve azonban eltolódott 
helyzetben látjuk őket. A fény
sugarak ugyanis az ablak
üvegbe való be- és kilépéskor 
megtörnek, úgyhogy végül 
mindegyik fénysugár önmagá
val párhuzamosan eltolódik 
(b) ábra).

3. A fény elektromágneses 
rezgés. Ahogyan a hangrezgé
seknek (anyagrezgéseknek) a 
másodpercenkénti rezgésszám 
szerint többféle fokozata van,

amit fülünk hangmagasságként 
érzékel (a nagyobb rezgés
számé hangot magasabbnak 
halljuk), ugyanúgy az elektro
mágneses rezgések rezgésszá
mai közötti különbséget sze
münk szlnkülönbségként érzé. 
kell: a szivárvány színei a vö
röstől az Ibolya felé haladva 
mind nagyobb rezgésszámúak.

4. A barna szírt ú. n. »keve- 
rékszlns: többféle rezgésszámú 
fénysugár együttese kell sze
münkben a barna szín érzetét.

5. Igen. A tárgyakat olyan 
szintieknek látjuk, amilyen 
színű fénysugarakat visszaver, 
nek. A »sötét* azt jelenti, 
hogy a tárgyakra nem esik 
fénysugár és ezért nem Is 
verődik vissza róluk semilyen 
fény, azaz feketéknek látszanak. 
Félhomályban elmosódik a tár
gyak közti színkülönbség, annál 
Jobban, minél közelebb vagyunk 
a teljes sötétséghez.

6. A vaskályha hősugarakat, 
az Izzólámpa fénysugarakat, 
rádióhullámokat, a röntgenké- 
szülék pedig röntgensugarakat 
bocsát ki: ezek mind elektro
mágnese, rezgések, csak a réz. 
gésszámukban különböznek 
egymástól. Szemünk és fülünk 
is csak bizonyos rezgésszámok 
határai között érzékeli a rezgé
sekét, fénynek, fiiéi.-: hangnak.'

KÉT SZÁMTANI FELADAT
1. Igen. Az olyan szám, 

amely 3-mal osztva maradékul 
6-ot ad. 3-mat osztva nem ad. 
hat maradékot, hiszen 3-mal 
osztható.

2. Bármely számot 6-ial 
osztva a maradék 0, 1, 2, 3, 4 
vagy 5 lehet. Mivel azonban 
kikötöttük, hogy a számi 3-mal 
osztva maradékul 2-t kell, hogy 
ladjon, ezek közül csak a 2 és 
az 5 jöhet szóba; mivel pedig 
ugyanakkor 2-vel osztva 1-et 
kell maradékul adnia a szám
nak. a 6-tal való osztáskor a 
maradék csak 5 lehet.

• Három földrajzi kérdés*
megoldását legközelebbi szá
munkban közöljük.

ÜJ FELADATOK

A két bevonalkázott három
szög közül melyiknek nagyobb 
a területe?

Teljes egyforma (egybe
vágó)-e a két háromszög? Vagy 
van köztük valami különbség?

MIT OLVASSUNK?
VÍZSZINTES)

1. Pilszeckij könyve, 
mely vázolja az em
ber kialakulását és a 
munka szerepét az
emberréválás folyama
tában. 16. Dunántúli 
vármegye. 17. Az ás
ványolaj könnyen Utó 
része. 18. Színtelen 
gáz. 19. Ékezettel: 
sajtjáról híres. 20.
VN. 21. Élőlény. 23. 
Halpete. 24. Tudomá
nyos könyv, mely a 
modern kémia és fi
zika eredményei alap
ján tárgyalja a világ- 
egyetem kialakulását. 
25. K-val énekkar. 26. 
Belga fürdőhely. 28,
ECT. 32. ZDT. 34
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Gyümölcsben van. 30. 

Komoly tárgyú, emelkedett 
hangú lírai költemények, 36 Verje. 37. Ajtón 
van. 39. Tanta! vegyjele. 40. öveges József 
könyve a mindennapi élet fizikai jelenségeiről, 
számos kísérlettel. 43. Igen oroszul.

FÜGGŐLEGES:
f. Danllevszklj Igen tanulságos és Ismeret- 

terjesztő könyve. A mii bebizonyítja, hogy szá
mos kiváló technikai alkotás, amelyről azt ht- 
resztelték, hogy nyugati találmány — orosz 
tudósok, feltalálók müve. 2. Kerget. 3. Idejét 
múlta már. 4. Becézett leánynév. 5. Sereg- 
vég(!) 6. Megszűnt feudális sajátosság. 7. Se

10. Megijed. 11. Beíííszomszédok. 12. Híres 
jénai optikai gyár. 13. Más szakmára tanít. 
14. iSzIn. 15. Görög bölcselő, ki az ösanyag 
örök és változatlan voltát tanította, 20. A mi
rigyek elválasztás-terméke. 22. Terézke tulaj
dona. 28. Szórakozóhely. 29. Ünnepség. 30. 
Nép a Szovjetunióban. 31. ö-vel a végén: mos
nak benne. 33. Konokság. 36. Kézimunkázik. 
36. ÜIR. 38. Vájjon ád? 40. AN. 41. Forralás 
által pubul. 42. Ady névjele.

25. sz. keresztrejtvény megfejtése: A nap
rendszer élete. Nyomjelző atomok. Akik az újat 
keresik. Az ember barátja, a ■ gép.
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