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Friseh Jenő mis
kolci olvasónk kér
dezi: »Van egy 60 
centimos venezuelai 
bélyegem. Kék alapon 
sárga lombú fa. Mit 
ábrázol e bélyeg?"

Dr. Vécsey Zoltán, 
szerkesztőbizottsági 

tagunk válaszol:
A venezuelai kor

mány annak idején nemzeti fává nyilvá
nította az Araguaney nevű fát. Az esős 
évszak kezdetén, áprilisban vagy m ájus
ban, lombvetés előtt, számtalan sárga 
virág lepi el a fát. Tudományos neve: 
Tecoma Chryantha D. C. A fa a trom 
bitafák közé tartozik. Az arany-trom- 
bitafa Venezuela hegyeiben, szegényes 
talajon és a sztyep peremén egyaránt 
nő. Rendkívül kemény és nehéz a fája, 
vasúti talpfát, épületfát készítenek be
lőle. A fa levelei igen nagyok, a virág
zás után jelennek meg és a száraz év
szak beálltával, decemberben hullanak 
le.

Különben a venezuelai kormány 1951- 
ben egy vadon növő orchideát, az úgy- 
úgynevezett Mayo-virágot, amely a Catt- 
leya Mossiae alba fajtához tartozik, 
szintén nemzeti növénnyé nyilvání
totta. Talán ez is megjelent m ár a 
venezuelai bélyegeken.

A venfezuelai kormány rendkívül szí
vén viseli Venezuela flórájának védel
mét (Pro defensa de la flóra Venezuela). 
Ellenben százával zárja La Tortuga szi
get hírhedt várfegyházába a haladás hí
veit. Itt a tengervíz ölnyi magasra ha

tol be a földalatti' kazamatákba, ame
lyekben Venezuela legjobb fiai sínylőd
nek.

’ *

Balázsi Béla budapesti olvasónk a 
csillagászatban használt parszek m ér
ték mibenlétéről kér fölvilágosítást.

Válasz: A csillag abszolút fényerejé
nek meghatározásához ki kell számítani, 
hogy milyen fényűnek látszanék akkor, 
ha tőlünk egy megállapított egységnyi 
távolságban (standard-távolság) lenne. 
Ez a standard-távolság 32,6 fényév, azaz 
olyan távolság, ahonnan a másodper
cenként 300.000 km sebességgel terjedő 
fénysugár 32,6 év alatt érkezik hozzánk. 
Ennek a távolságnak tizedrészét — 
vagyis a 3,26 fényévnyi távolságot — 
fogadták el a szakcsillagászok a csilla
gok távolságának mértékegységéül és 
ezt parszek-nek nevezték el. Azért ne
vezik így, m ert erről a távolságról az a 
szög, amely alatt a földpálya sugarát 
(ezt a szöget parallaxisnak nevezik) lát
nék, pontosan egy ívmásodperc (szek- 
undum). 10 parszeknyi, vagyis a stan
dard távolságból, a Napot ötödrendű 
csillagnak látnánk, azaz szabad szem
mel még holdtalan éjszakán sem külö
nösen jól. Egy csillagnak ebből a stan
dard-távolságból látszó fényességét ab
szolút fényességnek nevezzük.

Mármost ha ismerjük a csillag látszó 
fényességét és fényévekben kifejezett 
távolságát, könnyű meghatározni a csil
lag abszolút fényességét.
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3 i  magyar puszták új kincse — a
Bármerre utazunk ma az országban, m indenütt hazánk megváltozott képé

vel találkozunk. Nemcsak új gyárak, épülő szocialista városok tükrözik a megválto
zott világot, hanem Magyarországon eddig még soha nem term ett mezőgazdasági 
növényeinknek hatalmas táblái is. Régi ismerős tájakon, szikesek mellett például, 
ma m ár nem biztos, hogy a szik egykori gyér növényzetét látjuk szürkülni. Lehet, 
hogy az egykori szikesek helyén, hatalm as rizstáblák vize felett a rizs kalászainak 
friss zöld színét lengeti a szél. S talán 5 vagy 10 évvel ezelőtt még burgonya, kuko
rica vagy rozs táblái húzódtak ott, ahol ma sokszáz, sokezer, soktízezer hold terü 
leten sötétzöld leveleivel, krémszínű, rózsaszínű virágaival vidám és hasznos virá
goskertként mutatkozik be új növényünk, a gyapot.

R á k ó c z i g ya p o tte rm elési b u zg a lm á tó l  
a H o r th y k o rs za k  k ísérle te in ek  cső d jé ig

A gyapotnak Magyarországon története van. Régi krónikák megsárgult lapjai 
m ár említést tesznek erről. Egyik történészünk »II. Rákóczi és kora** 'című 
művében arról ír, hogy nagy szabadságharcunk vezetője, Rákóczi fejedelem is 
foglalkozott a gyapot meghonosításának kérdésével. De más emlékeink is vannak. 
M itterpacher Lajos 1810-ben adta ki könyvecskéjét, melynek címe ■►Oktatás a pa- 
muk-termesztésről-x. Benne ugyancsak ajánlja a gyapot magyarországi meghono
sítását. Bátor gondolatok voltak ezek, de nem vitték, nem vihették előre a gyapot- 
termesztés ügyét. A kor, amelyben felvetődtek, a társadalom, amelyben megszü
lettek, nem volt alkalmas arra, hogy a magyarországi gyapottermesztés nagy művét 
megkezdhesse.

Az első világháború vérzivatarából élve kikerült magyar hadifoglyok közül 
néhányan, akik m egjárták a cári Oroszország fogolytáborait és akiket a forradalmi 
Oroszország bocsátott haza, emlékeik mellett magukkal hoztak néhány szem sötét
barna magot, a gyapot magvát. A gyapotét, amelyet Turkesztánban, Azerbajdzsán
ban és az akkori Oroszország más déli területein is termeltek. Ez a gyapot, amelyet 
hadifoglyaink hazahoztak, kizöldült és kivirult — virágoskertekben. Dísznövény
ként, kerti növényként ültették el és kevés magot fogtak belőle.

A 20-as években több kíséxietet tettek  a hazai gyapottermesztésre. Ugyanis 
megállapították, hogy a nálunk term ett gyapot felveszi a versenyt a világ bármely 
gyapottermelő vidéke termékeinek minőségével. Mégsem lett semmi ezidőben a 
magyar gyapottermesztésből. Nem is lehetett. A gyapot meghonosítása — mint min
den újfajta  növényé — áldozatokat követel. Nagy kiadásokat feltételez. A beruhá
zások nem térülhetnek meg azonnal. A magyar tőkéseknek, m int a világ más tőké-
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Öntözött növényIdeális típus

seinek is, csak a legnagyobb és gyorsan elérhető haszon já rt az eszükben. Olyan 
kísérletekbe, amelyek a nagy befektetések ellenére csak később ígérhettek hasznot, 
ugyan miért fektettek volna pénzt?

J t m a g ya r g ya p o t szép  jö v ő je  e lő tt
A mi új világunknak kellett elérkezni ahhoz, hogy a gyapottermesztés ügye 

a nemzet ügyévé váljék. A mi országunkban a dolgozók szükségleteinek kielégí
tése az uralkodó törvény. A dolgozók jólétének megteremtése a célja minden m un
kának. Fontos feladat a dolgozók ellátása nyersanyagokkal. Nem csoda, hogy 
1948-ban, a fordulat éve után — amikor a munkásosztályé, a dolgozó népé lett a 
hatalom — felfigyeltek a gyapottermesztés népgazdasági jelentőségére. Államunk 
többmillió forintot adott a m unka megkezdéséhez.

Először is összegyűjtötték a hazai eredetű gyapotmagvakat azért, hogy a nem 
megfelelő anyagot kiselejtezve, megteremtsék a nem esített m agyar gyapot alapját. 
De nem a hazai magvak, hanem a Szovjetunió és a testvéri népi demokratikus Bul
gária segítsége tette  lehetővé, hogy m ár abban a gazdasági évben is 635 holddal 
indulhatott meg a kísérleti termesztés.

De az időjárás akkor nem kedvezett a gyapotnak, a nyár hűvös, csapadékos 
volt, hosszantartó őszi esők jellemezték az esztendő időjárását. Mindez azt ered
ményezte, hogy 1949-ben országosan 28 kilogramm volt a holdankénti termés. Le
sújtó eredmény. De voltak biztató eredmények is, amelyek azt m utatták, hogy a mi 
viszonyaink között el lehet érni és túl lehet haladni a 3.5—4 mázsás termést.

Kormányzatunk nem a rossz eredmények, hanem a kiemelkedő eredmények 
alapján döntött. Nemcsak megtartotta, hanem fel is emelte a következő esztendő 
gyapottermesztési tervét. Eredetileg 1950-ben 3000 holdon akartak  gyapotot ter
melni. Kormányzatunk vezetői ezt a területet 10.000 holdra emelték.

Az 1950. évi időjárás meghozta a magyar gyapottermesztés nagy győzelmét. 
A 10.000 holdon az országos átlag 295 kilogramm volt holdanként. 1951-ben már 
50.000 holdon folyt a gyapot termesztése és az országos átlag elérte a 303 kilo
grammot.

Bebizonyosodott tehát: a gyapotnak van jövője Magyarországon!

N eh éz nem esítést fe la d a to k
Ahhoz azonban, hogy ez a jövő valósággá váljék, a tudomány embereinek, a 

nemesítőknek teljes erővel neki kellett kezdeni a m agyar gyapot létrehozásához.
Szentesen, m ajd Hódmezővásárhely m ellett folyt a nemesítés munkája. Itt
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A porzókat ítfy iávolítják el keresztezés előtt Csíraoltvány izolálása
(vegetatív hibridizáció)

létesült a Gyapottermelési Kutatóintézet, amelynek m unkájáról e cikkünkben szá
molunk be olvasóinknak.

Milyen gyapotfajtát akarunk létrehozni? Olyat, amely a mi éghajlati viszo
nyainknak megfelel.

A gyapot hazájában körülbelül 160—170 napos tenyészidejű a növény. Ez a 
mi viszonyainkhoz hosszú. E napok alatt a gyapot hazájában legalább 3800 C fok 
meleget kíván. A mi viszonyaink között ez sok. Az első és alapvető feladat tehát 
a gyapot megváltoztatása olyan irányban, hogy rövidebb idő alatt érjen be és keve
sebb melegre legyen szüksége. Az is döntő azonban, hogy olyan gyapotfajtát állít
sunk elő, amely a mi viszonyaink között is megadja a holdankénti 5 mázsás átlag
termést. És ez nem csekélység. Bár m ár ma is nem egy olyan gyapottermelőnk 
van, aki messze túlhaladja ezt a termésmennyiséget. További követelmény, hogy 
egy mázsa magvas-gyapotból legalább 30—32 kilogramm essék a n>stra, míg a 
többi a gyapot olajtartalm ú magvára. A gyapotnak úgy kell beérnie, hogy még az 
őszi esők előtt learathassuk term ésének legalább 75 százalékát.

Nehéz feladatok ezek. Megközelítésüket több úton kell megkísérelni.
A micsurini biológia útm utatása adja itt az első és döntő segítséget. Vannak 

gyapotfajták, amelyek kitűnő szálat adnak, de hosszú a tenyészidejűk. Vannak 
viszont rövidebb tenyészídejűek, de rosszabb szálminőségű fajták. E fajták keresz
tezése — beporzásos és oltásos úton — az egyik módszere annak, hogy a keresz
tezett fajták utódaiból kinevelhessük a rövid tenyészidejű, jó minőségű magyar 
gyapotot. Ez nem rövidlélekzetű munka. Néhány esztendő is beletelik, míg 
eredményre vezethet.

G yorsíto tt fe jlő d és, h idagtü rés
Persze addig sem ülünk tétlenül, amíg az új fa jtá t kinemesítjük. A m ár term elt 

gyapot egyes tövei között óriási különbségek vannak mind textil-értéküket, mind 
term ésidejüket tekintve. Az intézet munkájához tartozik, hogy állandóan kiemelje 
a termesztésben lévő gyapotból a legjobb töveket és ezeket tovább szaporítva jó
minőségű vetőmagot adjon a termelőknek.

Egyik legnehezebb probléma a rövid tenyészidő elérése. A nálunk vetett gya
potfajták tenyészideje 130—140 nap között van. Igen fontős lenne, ha ezt a tenyész- 
időt 10—20 nappal megrövidítve, 120 napra, tehát négy hónapra leszoríthatnánk, 
így elérnők, hogy augusztus végén, szeptember elején a gyapot beérjen. A rövid 
tenyészidejűség elérésének egyik ú tja  az, amit fentebb vázoltunk. De vannak más
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utak is. Vannak agrotechnikai módszerek, amelyek meggyorsítják a gyapot fejlő
dését. Ha például a gyapot szárát fejlődése bizonyos fokán csonkolják, fölösleges 
zöld hajtásait eltávolítják, ezzel kényszerítik a növényt, hogy az összes táp
anyagokat a meglévő termésekhez szállítsa és ezzel egyben jelentősen lerövi
dítik beérésének idejét. Ez a munka meglehetősen babrás és sok munkáskezet 
kíván. A Szovjetunió tapasztalatai alapján alkalmazzák azt a módszert is, hogy 
bizonyos vegyszerekkel érés előtt permetezik (kalcium-cianid és nátrium, siliko- 
fluorid) a növényeket és ennek nyomán a levelek lehullanak. Ez a tápanyagokat a 
levelektől elviszi a termés beérleléséhez Óriási előnye, hogy körülbelül egytized 
részébe kerül, mint az előbbi eljárás.

A gyapottermesztés tudósai szorgalmasan dolgoznak azon, hogy a gyapotfajtá
kat hidegtűrőbbekké tegyék. Kipróbálták például azt a módszert, hogy a csírafej
lődés időszakában több alkalommal nulla fokon tarto tták  a magvakat. Ügy látják, 
hogy ez bizonyos mértékig m intha emelné a gyapot hidegtűrő képességét, de vég
leges eredményt csak a további kísérletek adhatnak. Dolgoznak azon is, hogy pon
tosan megállapítsák a gyapot élettanát, a gyapotnövény igényeit a hőmérséklettel, 
nedvességgel és a tápanyagokkal kapcsolatban. Ha vizsgálataik eredménnyel já r
nak, jobban meg tudjuk állapítani, hogy milyen módszereket alkalm azhatunk a 
gyapottermés fokozására.

IOO e ze r  h o ld  ú j m éhlegelő , tö m é rd e k  ú j ip a r i an yag
Más, nehezebb úton is elindultak.
A gyapotnak hazai növényeink között is számos rokona van, például a kerti 

mályva. A kutatók most azon dolgoznak, hogy a gyapotot különböző közelebbi és 
távolabbi rokonaival keresztezzék és így átadják azok hasznos tulajdonságait a gya
potnak. Komoly kísérletek folynak például abban az irányban, hogy a gyapotot egy 
rostnövénnyel, a kenáffal, vagy egyik gyomnövényünkkel, a varjú-m ákkal keresz
tezzék. Ezek a kísérletek most még meglehetősen kezdeti állapotban vannak. Ha 
sikerülnek, fordulatot idézhetnek elő a gyapotnemesítés munkájában.

Kipróbálják a kutatók a gyapot mesterséges befolyásolásának többféle módját. 
Az egyik dunántúli kutatóintézetben például megállapították, hogy megfelelő mű
trágyázással a 3—4 grammos toksúlyú növényekkel szemben 6—7 grammos tok
súlyú növényeket lehetett elérni. Meg kell vizsgálni, hogy lehet-e olyan gyapot
fajtá t előállítani, amely ezt a tulajdonságot tartósan megőrzi.

Fontos kérdés a gyapot beporzásának a kérdése is, m ert minél jobban terméke- 
nyülnek meg a gyapot virágai, annál nagyobb az elérhető termés. A méhek nem 
szívesen porozzák be a gyapotvirágokat. Most a pavlovi tanítás alkalmazásával 
azon dolgoznak, hogy a méheket rászoktassák a gyapot beporzására. Ez nemcsak azt
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jelentené, hogy óriási módon megnövekedik a gyapottermés, hanem azt is, hogy 
100.000 hold eddig fel nem használt méhlegelő állana rendelkezésre olyan időszak
ban, amikor más mézadó növényeink nagyjából elvirágzottak.

Tudományos módszerek alkalmazásával m ár eljutottunk odóig, hogy egyes 
helyeken holdanként 10—12 mázsás terméseket is elértek. A hazát, a békét erősí
tené, ha ezt általánossá lehetne tenni.

A gyapotot "-fehér a ra n y in a k  nevezik. És valóban, az. Nincs egyetlen része sem, 
amely ne adna értékes nyersanyagokat az országnak. Szára cellulózgyártósunk 
egyik alapanyaga. Papír lesz belőle. Könyv és újság. A magvasgyapotban 32 kilo
gramm szál van minden mázsában — egy kilogrammból 20 méter inganyag vagy 
152 orsó varrócérna készülhet. A gyapot m agját az úgynevezett “kurta  szőrök* 
veszik körül. Másfél kilogramm van minden mázsa gyapotban. Műbőr, vatta, mű
nemez, cellofán készül belőle. Magvából mázsánként 18 kilogramm olaj és 40 kilo
gramm olajpogácsa készül. Egyetlen hold gyapot terméséből 36.000 forint értékű 
ipari anyag terem és ma m ár eljutottunk odáig, hogy ebben az évben közel 10.000 
holdat tesz ki a magyar gyapot. Az intézet az idén hatalmas szervező m unkába kezd, 
hogy a jövő évben ugrásszerűen emelhesse a gyapotvetőmag minőségét. 450.000 tő 
gyapotot fognak az idén kiválogatni, a legkiválóbb és legnagyobb hozamú töveket 
és ezeket fogják parcellánként kivetni és 1—2 esztendő múlva a  köztermesztésnek, 
m int elit nem esített vetőmagot átadni.

Sok probléma van még a gyapottermelés terén. Meg kell oldani a gépesítés kér
dését. Ki kell dolgozni a növényvédelmi intézkedéseket. Létre kell hozni a legjobb 
növényápolási módokat. Fel kell kutatni a gyapot kártevőit. Mindez hosszú évek 
munkája. Azok az emberek, akik ezen munkálkodnak, a békét védik, sokmillió 
magyar dolgozó életszínvonalát, hazánk erejét emelik.

Kocsis Ferenc

Kövatkezó számunk tartalmából:
Vasúti pályamunkáink gépesítése. — A 
kínai “előember*. — Munkásvédelem a  
nagyipar kialakulásakor. — ö rök  úti- 
társaink: a bábok. — A Golf-áram. — 
Gyilkoló darazsak; kártevőink pusztítói. 
— Kísérletezzünk és gondolkozzunk.

Ilja Erenburg:
„Amikor védelmezzük és megvédjük 

a békét, akkor minden ország kul

túráját védelmezzük. Minden ország 

holnapját v éd jü k ,..'*
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P íJUSZTGYEBEK
NE TANULJON —  1025 
sSzámot kell azzul is vet

nünk, hogy agrárállam va
gyunk. Nem szabad tehát 
Oszaötidljaknióink során sem 
megfeledkezni a mezőgazda* 
sági népességről, amelynek 
azonban nem tennénk jó 
szolgalatot akkor, ha •gyer
mekeit olyun Iskolafajtákba 
terelnek, melyek elvonnák 
őket az atyai rög-töl. Nem 
akarjuk, hogy a röldmüves 
nép a nagy városokba, a.gyá
rakba, vagy éppen Amerika 
bányáiba ózönöljék,. de aki
sein akarjuk, hogy gyerme
kei a hivatali szobákat töm
jék meg.*

(Klebelsberg Kunó, ösz
töndíjügyünk újjáépítése. 
Nemzeti Újság 1925. nov. t?. 
i — 2 oldal.)

A KULTÚRA A HÍRÉ
»Ma kétazerannyl diák Jár 

Középiskolába és négyszer 
Annyi Jár egyetemre, mint 
felszabadulás előtt, * ezek
nek a középiskolátoknak két
harmada, a főiskolásoknak 
pedig SS százaléka munkás- 
vágy parasztszülök gyerme
ke, De nemcsak a fiatalság 
tanul, hanem a felnőttek Iá. 
Idén 30000 felnőtt sajátítja 
el az általános iskola nyolca
dik osztályának anyagát, 
19.300-an tanulnak a dolgo
zók középiskolájában át sok. 
ezren tanulnak az eatl egye
temeken. Százezrek töreksze
nek arra, hogy minél maga
sabb műszaki, tudományos, 
politikai ás kultúrálla kép
zettséget szerezzenek, 1981- 
ben hazánkban hát és félszer 
annyi könyv Jelent meg, mint 
1938-ban. . .  A műveltségnek 
ée tudásnak soha olyan be- 
osülete nem volt hazánkban, 
mint ma, amikor a nép álla
ma bőkezű támogatáeeaJ biz
tosítja a tudományos és mű
vészi alkotási szabad fejlő
dését, űj értelmiség van szü
letőben, a munkátok és pa
rasztok gyermekeiből, de a 
szoolallsta építés a régi é r 
telmiséget la átformálja, a

párt munkája nyomán a mű
vészet és tudomány minden 
területén gazdag virágzás kö
szönt be.«

TERM ÍSZETTU DO MÁN Yí 
TAKSULAT — I896,

sTárstilatunlc mindig igye
kezeti u tudomány legújabb 
vívmányait n tudnlvág.vó Kö
zönséggel megismertetni. . .  
De még mindig csak szűk 
körben mozoghatunk, még 
mindig nem tehetjük a kö
zönségre azt a hatást, amit 
kellene, mert a rendelkezé
sünkre álló anyagi eszközök 
mindig és mindenkor felette 
csekélyek. Társulatunk . .  . 
előadásait még mindig kény* 
teleti más tudományira inté
zetek — jószívűségből á t
engedett — helyiségeiben 
tartani . . . Zsellérek vagyunk 
ott, ahol birtokosnak kelle
ne lenni és anyagi támogatás 
híján sokszor a legjobb tö
rekvésünk Is mehiúsul.*

(Wartha Vince titkári Je
lentéséből a Magyar Termé
szettudományi Társulat
1896. Január 22-1 közgyűlé
sén.)

A TUDOMÁNY 
n é p s z e r ű s ít é s e

»A  Horthy-randszert jól 
Jellemzi, hogy a Terméezet- 
tudományl Társulat évente 
mlndőeeze 1300 pengő állami 
támogatást kapott, de még 
ebből az óeezegbőt aem Ju
tott eemml tudómén vo» ku
tatások segélyezésére, elő
adások tartására, mert ez 
1300 peneőt felemésztet
ték azoknak a kiadványoknak 
előállítási költséget, ame
lyeknek kiadására Horthyék 
kötelezték i  Társulatot. 
Mindezzel szemben osak egy 
szám álljon Itt: államunk 
esupán 1982-ben közel 8 
millió forint támogatást 
nyújtott a Társulatnak. Az 
Ismeretterjesztő tevékeny
ség fontos támaszait jelen
tik a különböző szakkörök. 
Jelenleg közel 400 mezőgaz
dasági kör működik már ha
zánkban. A kultúrotthonok- 
ban több mint 200 termé
szettudományi ée 78 műszaki 
kör tevékenykedik. A fotó
körök száma 30.«

(A  Magyar Dolgozik Párt
jával az élen —  a szocializ
mus építésének útján, Bp. 
1983. 20. oldal.)

(ötéves tervünk béketerv, 
Bp. 1983. 174. old.)

1984; NŐKNEK TILOS 
A MUNKA!

S i.v kormánynak az a rel- 
I fogása, hogy a Jövőben sem- 
! miesetre sem szabad a lkai - í mázni olyan férjes asszonyo- 
I kát, akiknek férjük havonta 

legalább 300 pengőt, keres 
A kultuszminiszter már eb
ből a felfogásból kllndulólag 
cselekedett, amikor a leg
utóbbi fővárost kinevezések 
alkalmával —• ezúttal első- 
izben — élt vétójogával és a 
hozzá, fölterjesztett névsor
ból nyolc férjes fővárosi ta
nárnőnek kinevezéséhez nem 
járult hozzá . . .  A föváro* 
vezetősége hangoztatta . .. 
olyan férjes asszonyt pedig, 
akinek megélhetéséről férje- 
gondoskodik, a főváros sem 
Juttat álláshoz.*

(Napilap cikke, 4934. 
január Í2. 7. oldal.)

EQVENRANQÚ NŐK
«A magyar nők boldogok, 

hogy a szabad országok toré. 
nyon építő aatzonval közé 
tartoznak. A magyar nők mé- 
lyon hálásak a Magyar Dol
gozók Pártjának, a kormány
nak, amiért fáradhatatlanul 
gondoskodik róluk. Hazánk- 
bsn törvény biztosítja a nők
nek * férfiakkal agyonlő Jo
gát a munkára, *z agyonlő 
munkabérre, a pihenésre, a 
művelődéire, a társadalom
biztosításra . . .  A ml hazánk
ban korlátlan lehetőségek áll
nak a nők előtt. Esztergályo
sok és traktorosok, mérnö
kök és orvosok lesznek leá
nyainkból, nincs olyan pá
lya. ami na állna nyitva előt
tük. A magyar nők —  akik 
még Jól emlékeznek, hogy 
milyen volt életűk a felsza
badulás előtt, emlékeznek 
jogfosztottaágukra, mnoste- 
Isnségűkre, nyomorukra, s 
emlékszenek az elmúlt há
ború hazánkon véglgdúlo 
borzalmaira —  jobb munká
jukkal erősítik széo orszá
gunkat, gazdagítják népűn
ket, védik a békét.*

(Szabad Néo, 1983. Jú
nius 8. 1. oldal.)



MENNYIT ISMERÜNK (VZ &óí átlatuiíátyítát?
A rádióaktiv elemek átalakulásának 

fölfedezése fontos -időmérő órát« adott 
a Föld és az élet m últja kutatóinak ke
zébe. Ma m ár tisztában vagyunk azzal, 
hogy a Föld történetében az évek mil
lióival, tízmillióival, sőt százmillióival 
kell számolnunk. Olyan időtartamok
kal, amiket könnyű kimondani, de an
nál nehezebb elképzelni.

Ilyen hosszú időkön keresztül az ős
állatvilág nyomai főleg csak egykor élt 
állatok szilárd, szervetlen anyagból álló 
vázai alakjában, többé-kevésbbé átala
kult állapotban m aradhattak meg. Per
sze, így is csak akkor, ha az elhullott 
bomló állati test annakidején hamaro
san betemetődött. A természetes bete- 
metődés leggyakoribb a tengerekben, 
kivált a partközeli üledékképződésben. 
Sokkal ritkábbak a szárazföldi üledék
képződésbe (források mészlerakódásába, 
hulló porba, vulkáni kitörések kirob
bantott finom anyagába stb.) tem etett 
ősmaradványok.

Egy b á n yá ig  e lin d ít  
egy tu d o m á n y á g a t

Az élet történetének kutatásában 
eszerint mintegy vezérlő fonalul első
sorban a mindenkori tengerek állatvilá
gából az üledékek ősmaradványai szol
gálnak.

Nézzük meg, mennyi m aradt meg be
lőlük és mennyi hozzáférhető a  tudomá
nyos kutatás számára.

A tudománytörténeti feljegyzések 
szerint mintegy 150 évvel ezelőtt Smith 
Vilmos angol bányász adott először írás
beli jelentést eleinte nem nagy jelentő
ségűnek látszó megfigyeléséről.

Csatornaépítési földmunkák során 
megfigyelte, hogy egymás fölé réteg
zett, tengeri üledékképződésből szár
mazó kőzetsorokban az egykori tengeri 
állatok m aradványai bizonyos szabályok 
szerint oszlanak meg. Egymás fölött 
fekvő rétegekben nem egyforma ősma
radvány társaságok vannak. Különböző 
helyeken az ősmaradvány társaságok 
egymásra következésében ugyanazt a 
sorrendet lehet megállapítani.

Óriási jelentőségű Volt ez a megfi
gyelés!

Mire m utatott? Arra, hogy a tengeri 
üledékes kőzetek valamely rétegcso
portja a maga jellemző ősmaradványai
val a Föld m últjának egy bizonyos idő

egységét jelenti. Ha pedig különböző 
helyeken ugyanazt a  rétegcsoportot 
ugyanazokkal a jellemző ősmaradvá
nyokkal találjuk, joggal tehetjük föl: 
egyiglőben keletkeztek.

Nyilvánvaló: az egymás fölött követ
kező, eltérő ősmaradvány társaságokat 
tartalm azó tengeri rétegcsoportok közül 
az alul fekvő az idősebb. A fölötte kö
vetkező fiatalabb, későbben keletkezett. 
Smith megismerése — részleteiben sok
szor bonyolódottabb formában — alap
jában minden vonalon helytállónak bi
zonyult.

Az »élet története Nagy könyvéinek  
nevezhetjük az egymás fölé rétegződött

Észak-Európa térképvázlata. A vastag vonalak 
azokat a pontokat kötik össze, melyeken Centi
méterekben) ugyanolyan mértékű az évi emel
kedés (pl.: + 0.2) és süllyedés (pl.: — 0.1),...— 
(A rajzokat készítette: Géczy Barnabás egyetemi 

tanársegéd).

egykori tengeri üledéket. Egymásra kö
vetkező ~lapjaira« az egymásra követ
kező ősmaradvány társaságok vannak 
följegyezve.

A g  é le ttö r tén e t 
S  agykönyvének la p ja i

Mióta — a Föld legősibb korában — 
az első ősóceán elfoglalta a földfelü
let mélyedéseit: a hullámverés a par
tokat koptatja, a szárazulatokra eső 
hull, a folyók kavicsot, homokot és 
iszapot szállítanak a tengerek felé, ázóta 
ta r t a szárazulatok pusztulása. Azóta 
keletkeznek a tengerben üledékek. Az
óta rétegződnek egymás fölé »az élet- 
történet Nagykönyvének lapjai*.
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Ha valahol a kezdettől fogva keletke
zett tengeri üledékek a maguk folyto
nosságában megvolnának és metszetü
ket alulról, vagyis a legidősebb rétegek
ből fölfelé végigtanulmányozhatnók, 
teljes képet kapnánk az egymás fölött, 
időben egymásután betemetődött ős- 
márad vá ny-összességekről. Telj esebbé 
teszi ezt a képet az, hogy a tengerek 
helyüket a Föld történetében ismétel
ten változtatták, s így a szárazföldi 
üledékek, szárazföldön élt állatok te
metői is gyakran tengeri üledéksorok 
közé iktatódtak.

Ez sem volna még a múltban élt ál
latvilág teljes együttese. A betemető- 
désben inkább csak a mész- vagy kova
anyagú vázak, csontok, fogak egy része 
mentődhetett át az évmilliókon keresz
tül.

vány-vázak igen nagy százaléka telje
sen megsemmisült. Ami pedig meg
maradt, az is nagyon különböző ér
tékű. A Föld m últjának fiatalabb idő
szakaiban élt állatok váza sokszor 
olyan állapotban van, mintha a hul
lámverés most dobta volna a partra. 
Mások erősen elváltozott, tökéletlen 
"m agatartási- állapotúak, sok egyenest 
problematikus.

Nézzük mármost, mennyi hozzáfér
hető ebből a tudományos kutatás szá
mára.

T engerek kele tk ezn ek  és p u sz tu ln a k
A tengerfenékre az üledékek eredeti

leg mindenkor vízszintesen rétegződtek 
egymás fölé. A Föld története folytán 
azonban a földkéregmozgások hatására 0 .... . .teéépmeporl

Függőleges metszet tengerben leülepedett rétegekről. Az egyes leizések különböző üledékes kőzeteket 
jelentenek. A különféle ősmaradványtársulások különböző rétegekben helyezkednek el. Az alsó 
rétegek régebben, a felsők pedig később ülepedtek le. Balra: Metszetrész a rétegekről. Jobbra:

Lepusztulás külső elhatárolással

Hanem azok az állatok, amelyek 
ilyen vázat nem építettek — márpedig 
nagyon sok ilyen van és volt az állatvi
lágban — bizony, nyom nélkül elpusz
tultak.

De a betemetődött vázak nagy tö
mege is még jelentékeny változásokon 
ment keresztül. Kivált, ha még a fö
léje rétegződött üledékek m iatt nagy 
mélységekbe, az ott uralkodó magas 
hőmérséklet és nagy nyomás körzeté
be kerültek. Az üledékekben víz, kü
lönféle oldatok mozognak. A vázak 
nagy része feloldódott, összenyomó
dott, átkristályosodott. Sokszor telje
sen felismerhetetlenné vált. A csiga
házból, kagylóteknőből gyakorta csak 
a házat kitöltő, kővé vált iszap — az 
úgynevezett »kőmag« — m aradt meg, 
vagy éppen csak a ház külső felületé
nek lenyomata. Maga a ház anyaga 
többnyire feloldódott. Az ősmarad-

nagyon sok helyütt kimozdultak víz
szintes helyzetükből. A tengerektől 
messze, a mai szárazulatok belsejében 
is találunk tengeri állatok maradvá
nyait tartalmazó üledékes kőzeteket. 
Ez a tény már egymagában is figyel
meztet arra, hogy tengerek és szára
zulatok eloszlása a Föld m últjában gya
korta változott. Aktív földkéregmozgá
sok emelték ki, vagy árasztották el ten
gerekkel ismételten a szárazulatok kü
lönböző részeit.

Nemrégiben olvashattuk az újságban, 
hogy vad tengeri vihar a hollandi par
tokon áttörte a gátakat és nagy terüle
teket elárasztott. De hát miféle gátakat 
tört át a tenger! M ár régóta tudjuk, 
hogy Európa északnyugati széle süllye
dőben van. Az angol szigetek valaha a 
kontinenssel összefüggő félsziget részei 
voltak. A Lamanche-csatorna fiatalon 
elfulladt folyóvölgyrendszer. A holland
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partokon gátakat kellett húzni, hogy a 
tenger a termékeny síkság mélyedé
seibe be ne nyomuljon.

A Skandináv-félsziget keleti partja 
ellenben emelkedőben van. A parti 
sziklákon évszázadokkal ezelőtt bevá
gott vízjelek m ár oly magasan vannak, 
hogy a tenger szintje dagálykor sem 
ér föl hozzájuk. Itt m ár hosszabb idő 
óta mérik ezt az emelkedést. Megállapí
tották, hogy az emelkedés mértéke a 
Botteni-öböl északi végében évenként 1 
centimétert tesz ki és dél felé fokozato
san csökken. Ügyszólván észrevehetet
lenül csekély. Mégis nagyjelentőségűvé 
válhat a Föld történetének évmilliói 
alatt. A Keleti-tenger általában nem 
mélyebb 200 méternél. A Botteni-öböl- 
ben megállapított emelkedés következ
tében tehát, ha ennek a földkéregmoz
gásnak az iránya és mértéke továbbra 
is ugyanaz marad, mintegy 20.000— 
200.000 esztendő — a Föld történetében 
aránylag nem nagy idő — alatt a Ke
leti-tengernek vissza kell húzódnia és 
Európa északi részének eggyé kell ko- 
vácsolódnia.

A szárazulatok belsejében is meg le
het állapítani a földkéreg ilyen em el' 
kedő, illetőleg süllyedő mozgását. A 
többi között hazánkban is. Annakide
jén nagy pontossággal bemérték az 
úgynevezett elsőrendű fixpontokat. Nos, 
azóta m ár újram érték. Az eredmény: 
centiméterekre menő függőleges eltoló
dásokat (a dunántúli hegyekben emel
kedést, az Alföld felé süllyedést) hatá
rozták meg.

A földtörténeti értelemben vett ma, 
az emberiség története a Föld történe
tének csak egy röpke pillanatát fogja 
át.

Az imént említett, alig észrevehető 
elmozdulások évmilliók alatt a földké
regben végbement messzemenő elválto
zásokra vezettek. Erről tanúskodnak a 
tengerből kiemelt szárazulat-részletek, 
de különösen a magasra feltornyosuló 
hegységláncolatok.

M in den  n ap  h o zh a t ú j fö lfed ezés t
Mondjuk, hogy a szárazulatainkon át

húzódó hegységláncolatokat a földfel
szín érintője irányában ható oldalas 
nyomóerő észrevétlen lassúsággal 
emelte ki a tengerekben egymásra hal
mozódott üledéksorok mélyéből és föl
torlasztotta. Bizonyítékként éppen azt 
hozhatjuk fel, hogy ezeknek a hegysé
geknek meredek oldalain, mély völgy
bevágásaiban lépten-nyomon tengeri ős

maradványokkal tűzdelt, megtorlódott 
üledékes rétegsorokat találunk?

A Föld kéregmozgásai hozták létre a 
szárazulatok egyenttlenségeit. De velük 
szorosan összefonódott a földfelszínt 
alakító másik fontos tényező, a lepusz
tulás. A kőzetek fizikai elaprózódása, 
vegyi átalakulása, a mállás, a sarkok 
felől és magas hegységek csúcsi tájából 
meginduló jégárak, a szél, de különösen 
a lefolyó víz, patakok, folyók rohanása 
szerte szabdalják, koptatják, pusztítják 
a kiemelkedő kőzettömegeket. Úgyszól
ván születésüktől kezdve szakadatlanul 
hordják a törmeléket a mélyedésekbe, 
de kivált a tengerekbe. Ott újabb üle
dékek keletkezésének alapját vetik 
meg.

A hegységképződés a tengeri üledék
sorok kőzeteit magasra kiemelte. A le-

pöldkéregmozgások miatt megdőlt rőtegek. Jobb 
oldalon törési vonal, mely mentén a rétegek 
függőleges Irányban eltolódtak. A pontozott 
rajzü felsőrész érzékelteti a lepusztulás előtti 

állapotot.

pusztulás a kőzeteknek sokszor bonyo
lultan megtorlódott tömegeit mélyen 
megnyitotta. E két tényezőnek köszön
hetjük, hogy a Föld m últjának olyan 
üledékes kőzeteit és ősmaradvány-tár
saságait is megközelíthetjük, melyek 
egykor a tengerfenéken felhalmozódott 
több ezer m éter vastag üledéksorok 
mélyén rejtőztek.

A tájékozódás a pusztuló hegyoldalak 
és völgybevágások rétegsoraiban első
sorban is az ősmaradványok segítségé
vel lehetséges. Ha az ősmaradványok 
egymásutánját olyan helyen, ahol za
vartalanul fekszenek, egyszer megálla
pítottuk, módunkban van tájékozódni 
a Föld mélyén. Még ott is, ahol a 
hegységképződés az eredeti elrende
ződést erősen megzavarta. Ahol egy
szerűen csak kiemelkedett és meg
kopott egy rétegsor, ott a keletkezési 
egymásutánt az ősmaradványok segít-
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ségével könnyű nyomozni. Ahol elsza
kadtak és egymáshoz képest eltolód
tak, mondjuk jégtáblák módjára meg
torlódtak a rétegsorok, vagy ahol meg- 
gyűrődött az összlet, vagy a ránc 
egyik szárnya elszakadt, másik redőre

felgyűrődött területeknek is csak mi
lyen kis részét ku tatta  az ember, fo
galmunk lehet arról, milyen keveset is
m erünk a réteges kőzetekbe zárt ős
maradványokból.

Az ősáüattani ismeretek legnagyobb

A földkéreggyűrődések az eredeti rétegcződéseket mis-más helyzetbe juttatják. A jobboldali ábrán 
látjuk, hogy a vlsszagyü'rödés következtében a rétegek elhelyezkedése Imegfordult

tolódott és így a rétegsorrend esetleg 
fordított helyzetbe került — ilyen he
lyen is az ősmaradványok igazíta
nak el.

A földfelület kétharm ad részét ten
gerek borítják és terjedelmes síkságok 
területein is hozzáférhetetlen a földké
reg belseje. De meg ha hozzávesszük 
azt is, hogy a kiemelt vagy hegységgé

része régen fölismert, különösen gazdag, 
híres lelőhelyek a lehetőségig tökéletes 
kiaknázásából származik. Mégis m in
den nap hozhat új fölfedezést, a  tudo
mányos megismerésben újabb gyarapo
dást.

Telegdi-Róth Károly,
az Eötvös-egyetem őslénytani Intézetének 

igazgató-professzora

HASZNÁLD A MATEMATIKÁT!
(M üveit Nép K önyvkiadó, 19SS)

írták: Csorna Zsigmond, Erdőst József, Gémest 
Jószef, Györffy Arpádné, Horvay Katalin, László 

Katalin, Stéger Ferenc és Varga Tamás

A felszabadulás óta megjelent népszerű tudo
mányos irodalomban aránylag kisszámmal sze
repelnek a matematika népszerűsítésével foglal
kozó művek. Ennek oka nem az Ilyenirányú ér
deklődés hiánya, hiszen minden üzemi és kultúr
otthon könyvtáros tapasztalja, hogy a kisszámú 
matematikai tárgyú népszerű munka állandóan 
közkézen forog. A matematikai kérdéseket tár
gyaló népszerű munkák viszonylagos hiányát In
kább az magyarázza, hogy ez a népszerűsítés 
egyik legnehezebb területe. A matematika 
problémát elvontak, a matematika sajátos nyelve 
miatt Is nehezebben hozhatók közel megfelelő 
alapképzettséggel nem rendelkező olvasóhoz.

Már csupán ezért is örömmel köszöntjük az új 
eredeti magyar népszerű matematikai művet, 
melyet a Bolyai János Matematikai Társulat 
népszerűsítő bizottságának tagjai írtak Gémes! 
József, a kiváló pedagógus és népszerűsítő szer
kesztésével. A könyv előszavát Kárteszl Ferenc 
egyetemi tanár, a matematikai tudományok kan
didátusa Irta

A könyv hat fejezetből áll, melyek mindegyike

a matematika más és más területével foglalko
zik. A matematika történetéből a számrend-, 
szerek, és a számírás kialakulásáról, a mate
matika szerepéről az Időmérésben, a térképkészí
tés megértéséhez szükséges matematikai Ismere
tekkel, a bérelszámolásban, az ipar különböző 
ágaiban felmerülő matematikai problémákról, a 
távolságmérésről és kiszámításról és a maga
sabb matematika egyes kérdéseiről (szögfügg
vények, függvények) olvashatunk a könyvben.

Ezt a látszólag összefüggéstelen anyagot az 
kapcsolja össze, hogy mindegyik a matematiká
nak gyakorlati alkalmazásával foglalkozik. Meg. 
mutatja nekünk egyrészt azt, hogy a matema
tika nem az emberi gondolkodás öncélú Játéka, 
hanem fogalmai az anyagi világból keletkeztek 
a társadalom szükségleteinek kielégítésére való 
törekvés során. Másrészt a matematikában kissé 
jártasabb olvasó azt is láthatja, hogy a mate
matikának egyre több fejezete kerül alkalma
zásra a technikában, fizikában és a természet, 
tudományok egyéb ágaiban.

Ennek az alapjában véve helyes materialista 
szemléletnek ellenére a szerzők több helyen sú
lyosan megsértik saját könyvük alapgondolatát. 
A 20. oldalon pl. azt írja az egyik szerző: »A 
varázslatokból néha szép matematikai tételek is 
születtek, melyeket ma is gyakran (elhaszná
lunk.* Ka felhasználjuk, akkor nyilván nem va. 
rázslatból születtek.

Ilyen, továbbá a matematikai gondolkodás el
len elkövetett egyéb hibát miatt a könyvet erős 
kritikával kell olvasni. Hibái ellenére sok hasz. 
nos és érdekes ismeretet nyújt az olvasónak.
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(a levegő is gázok elegye) kiterjednek, 
ha pedig kiterjednek, lehűlnek.

Alacsonyabb hőfokon a levegő keve
sebb párát tud magában tartani, m int 
melegebb állapotban.

így egy köbméter
—5 fokos levegő 3 gramm vízpárát

0 » 11 ® it it
-j-** ii ír 1 ii ti
10 ii », o ,, „
30 ii ii 30 ,, ii

tarthat magában.
Minél melegebb és szárazabb a le

vegő, annál inkább nő a páraéhsége.
A hidegebb légtömegek tehát mindig 

kevesebb párát tudnak magukban ta r
tani, csapadékukat kiejtik. Ezért a he
gyek szélnek kitett oldalán (1. ábra A.) 
bőven hull a csapadék.

Fölemelkedés közben a levegő 100 
méterenként nem kereken 1 fokkal hűl 
le, hanem csak 0,5—0,6 fokkal. Miért? 
Mert amikor a párakicsapódás megin
dul, vagyis a légtömegek elérték az 
úgynevezett harmatpontot, felszabadul 
az a re jte tt meleg (latens hő), ami 
ahhoz volt szükséges, hogy a megfelelő 
páramennyiséget a magasba emelje. Ez 
a hőmennyiség csökkenti a lehűlést fél 
fokra, ez bocsátódik ki környezetébe. 
Leszálláskor a levegő szabályszerűen 
1 fokkal melegszik föl 100 méterenként.

Nem nehéz kiszámítani, hány fokkal 
melegszik fel a 4000 méter magas Tibeti 
fennsíkról induló hideg téli monszum 
szél Indiában a Himálaja 6—7000 mé
ter magas vonulatairól leereszkedté- 
ben. A főnhatás miatt nincs hideg tél 
a Bengáli, illetve a Hindosztáni Alfftl- 
dön.

A főnhatás hazánk területén is ta 
pasztalható. Szárító hatása a Bakooy-

Förihatások 
hazánk éghajlatában

Az Alpok vidékén utazó
kat gyakran gondolkodóba 
ejti, vájjon m iért van szük
ség azokra a szikladarabok
ra, amelyeket az útjukba 
kerülő gerendákból rótt he
gyi házikók tetején látnak.

Miért kell valósággal oda
tapasztani ezeket a tetőket 
a házak falához? Mi fenye
geti vájjon ezeket, hogy ilyen nehezé
kekre, súlyokra van szükség?

Nem más, m int a főn!
Ez a száraz meleg bukószél felszállta

kor csapadékát kiejti. Ahol pedig le
ereszkedik, elolvasztja a havat, elindítja 
a lavinákat, felduzzasztja a vad hegyi
patakok vizét, áradásokat okoz. De 
ugyanakkor a megfelelően fekvő völ
gyekben korábban megérleli a gyümöl
csöket és a szőlőt.

Hogyan keletkezik a főn
A főn meleg, száraz leszálló légáram

lat. Ott és akkor keletkezik, ahol és 
amikor légtömegek domborzati akadá
lyok folytán előbb felemelkedni, majd 
leszállni kényszerülnek.

Ha a légtömegeknek hegy áll útjába, 
ezek a szélnek kitett oldalon (1. ábra A) 
felemelkedni kényszerülnek. Emelkedés 
közben — amikor a páratartalom  kicsa
pódásnak indul — 100 m éterenkint 0,5— 
0,6 Celsius fokkal lehűlnek (1. ábra A.) 
baloldalt 1200 métertől felfele. Egyéb
ként a levegő felszálltában 100 méteren
ként 1 fokkal hűl le. A túloldalon le
szálló légtömegek pedig 100 méterenként 
kereken 1 fokkal melegszenek fel, (1. 
ábra B.).

Honnét adódik a lehűlés, illetve föl- 
melegedésbeli különbség? Az eltérés 
onnét ered, hogyha a levegő (az 1. áb
rán  A. oldalon) felemelkedik, a még 
föléje nehezedő légoszlopok súlya (nyo
mósa) mind kisebb és kisebb lesz. Ki
sebb nyomós aló kerülve pedig a gázok

A hófaló (németül Schneefresser, an
golul, illetve eredeti indián nevén chi- 
nook — ejtsd csinuk) rövid idő alatt 
gyakran méteres havat olvaszt, tüzeket 
gyújt s állatok százait menti meg a 
pusztulástól.
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bán, pontosabban Nagyvázsony vidékén 
is jelentkezik, ahol felléptekor perce
ken belül kiszárítja a ta la jt (a Balaton 
északnyugati területein jelentkező ú. n. 
»főszél-«). De kim utatható a Csérhát- 
hegységben is. Természetesen nemcsak 
hazánk területén, hanem mindenütt, 
ahol a légtömegek útjába domborzati 
akadályok kerülnek.

Igazi hazája az Alpok vidéke. Itt akkor 
jelentkezik, amikor a Földközi-tenger 
vidékén alacsony, az Alpoktól északra 
pedig magas légnyomás uralkodik. 
Ilyenkor — mivel a szél mindig a maga
sabb légnyomású hely felől fúj az ala
csonyabb légnyomású hely felé (mindig 
a nehezebb, tehát hidegebb levegő 
áramlik a könnyebb és melegebb levegő 
helyére) — a főn átkel a hegyeken.

Az Alpok belső északi völgyeiben főn

leáramló meleg szél, amely sokszor órák 
alatt méteres hórétegeket olvaszt s meg
menti az okapí csordákat, amelyek az 
elolvadt hóréteg alatt gyökérm aradvá
nyokra és fűcsomókra lelnek. Ezért a 
chinook Nyugat-Kanada mezőgazdasá
gában is fontos szerephez jut.

Grönland nyugati partjain  Upernivik- 
ben (é. sz. 73 foka) februárban a hő
mérséklet néha 30 fokkal is meghaladja 
a normális hőfokot! Ilyenkor az úgyne
vezett ^totális főn« keresztezi keletről 
nyugatra az egész szigetet.

A kelet felől áramló légtömegek 
Nyugat-Grönland partjain  kiejtik csa
padékukat, majd áthaladnak a 2000 
méter magasan fekvő belföldi jégterü
leteken és Nyugat-Grönland sziklás 
öbleiben (fjordjaiban) mint meleg, szá
raz főn zúdulnak le.

idején nagy erővel dühöngő, viszonylag Az Alpok vidékén jogosan vetődött 
meleg és száraz szél uralkodik, különö- fel a kérdés; lakhatóak lennének-e az
sen télen feltűnő a meleg ugrásszerű Alpok belső völgyei a főn nélkül? A
emelkedése. A hőmérséklet hirtelen svájci közmondás szerint még; *a jó-
—4—6 fokról -f- 12—16 fokra ugrik fel. isten és a jóságos Nap sem tehetnek
Nagy erejével és hirtelen lökéseivel semmit, h r  nem jön a főn.« Minden
komoly károkat okoz, házfedeleket, ké- esetre tény.' hogy azok a völgyek, arne-
ményeket dönt, fákat, sziklákat tördel. lyek gyakrabban kapnak főnt, mint
Fellépése az emberi szervezetre is je- például a Brennor-hágótól Innsbruck
lentős hatással van. A gyógyszertárak felé levezető Stil-völgy. vagy a grau-
forgalmá főn-napokon két-háromszoro- bündeni völgyek, sokkal gyorsabban
Sára növekszik. (Az emberek ilyenkor érlelik meg a mezőgazdasági termé-
főleg főfájás elleni csillapítókat keres- nyékét, gyümölcsöt és szőlőt, m int
nek.) környezetük. Graubünden tartomány-

Az alpesi faházakból álló falvakban bán az őszi főn még 600 m éter magas-
a főn-szította tűzvész katasztrofális Ságban is lehetővé teszi a szüretelést,
jelleget szokott ölteni. Ezért régebben Ezért nevezik itt az őszi főnt szőlő
főn ideién tilos volt tüzet gyújtani. De érlelőnek (»Traubenkocher«).
rendkívül hasznos is a főn. A hófaló az A főnös napok száma az Alpok 
Alpok havának legnagyobb fogyasztója, északi vidékein megközelíti a 40-et.
24 óra alatt több havat olvaszt, el, m int (A legtöbb télen van: 12—14, a leg-
a tavaszi napsugár 14—16 nap alatt! kevesebb nyáron; 3—4.)

Ugyanígy testvére a chinook, az Hazánkban főleg az Alföld területén 
északamerikai Sziklás-hegység keleti ú. n. "-medence belsejében mutatkozó
oldalán a Columbia-folyó medencéjébe főnhatás« érvényesül.
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Hegyeink (Mecsek, Bakony, Cserhát, 
Mátra, Bükk) »szélárrtyékos« oldalán 
eavúttal *esőárnyék« is tapasztalható,

A domborzati akadályt azonban főleg 
a M agas-Tátra főtömege, a Kárpátok 
vonulatai és középhegységeik képezik.

A M agas-Tátra főtömegéhez képest 
például az uralkodó északnyugati szél
irányt tekintve, a Közép-Tisza vidéke 
szélárnyékban van.

A hazánkat környező alpi és kárpáti 
hegykoszorú, valamint középhegysé
geink főnhatása legszemléletesebben (a 
40 év átlagát feltüntető) csapadéktér
képünkön mutatkozik. (2. ábra. Az 
északkelet—délnyugat irányban ferdén 
vorfalkázott 500—550 milliméteres jelö
lés által bezárt száraz területek.)

Legszárazabb területeit — medencé- 
mélyi ország lévén — a Körösök torko
latának vidékén és a Közép-Tisza men
tén találjuk. Ezek — m int tulajdonkép
pen maga az egész Alföld — a környező 
hegykoszorú medencefenék! benső szél
árnyékában fekszenek. Térképünkről 
láthatjuk, hogy az alföldi száraz terü
letek kivonulnak a Dunántúlra, a Mező
föld és a Balaton északi csücske terü
letére és a Bakony délkeleti leitői alá 
is

Noha a szó klasszikus meteorológiai 
érteimében vett főnhatást elsősorban az 
olyan nagytömegű magashegységek, 
mint az Alpok és a Himálaja váltanak 
ki, a légáramlás által felettük átszálli-

Kedves Előfizetőink!
A szocialista lapterjesztés lejlesztése érde

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

Az előrefizetés azt Is jelenti, hogy a sajtó
terjesztés területén érvényesülni fog a terv- 
szerűség; papírfelhasználás szempontjából 
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 dijakat a jövőben az előfizetést meg
előző hónap 28-ig kel) 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 I-e után.

Azokat az Olvasóinkat, akik lapunkra 
havonta fizetlek elő, a postások felkeresik 
és kérjük, közöljék a postással, hogy szep
tember 28-lg bezárólag, melyik hónapban 
kívánnak áttérni pz előrefizetésre, azaz a 
28-lg 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.

tott légtömegekből — medencemély 1 
száraz területeink jelenléte" meteoroló
gusaink véleménye szerint is feltétlenül 
főnhatásnak tulajdonítható. Másképp 
nem is lehet, mert szeleink minden 
oldalról a  hazánkat övező magasabb 
területekről befele áram lanak az ország 
belsejébe

2. ábra. A csapadék évi összege (40 évi átlag)

A mi társadalm unk azonban nemcsak 
tudomásul veszi és magyarázza száraz 
területeinket, hanem m egváltoztatásukra 
is törekszik.

Ezt a célt szolgálják nagy békemű
veink: a tiszalöki erő- és öntözőmű és 
létesülő mezővédő erdősávjaink.

Gyenes Lajos
(Közgazdaság Egyetem 

Gazdaságföldrajzi Intézete)

KÉRDEZZ  —  FELELEK
Józsa György sátoraljaújhelyi olva

sónk a Hold és más bolygók atmoszfé
rájára vonatkozólag tesz föl kérdéseket.

Dr. Vécsey Zoltán szerkesztőbizottsági 
tagunk válaszol:

Jó néhány száz éven át az volt az ál
talános vélemény, hogy a Holdnak nincs 
légköre. — Az alm a-atal obszeryató- 
riumban Lipszkij rendkívül finom po
larizációs rendszert dolgozott ki s ennek 
segítségével megállapította, hogy a Hold 
körül igenis van gázburok. Megállapí
totta azt is, hogy a Hold -légburkának,, 
tömege, amelynek összetétele még nem 
ismeretes, körülbelül hatszorosan ki
sebb, mint a Föld légköréé. Űj eredmé
nyeket nyert Saronovüj és Szitinszkoj a 
Mars atmoszférájának sűrűségét ille
tően. A taskenti obszervatóriumban 
végzett megfigyeléseikben megállapítot
ták, hogy a Marson a légköri nyomás 
körülbelül ötször kisebb, mint a normá
lis légkörnyomás a Földön. A Mars 
bolygó légköre telítve van porral.
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A kuznyecki Sztálin Kohászati 
Kombinát-ban a termelési folyamato
kat olyan pontosan "időzítették-", hogy 
bízvást igazíthatjuk óránkat a nagyol
vasztók csapolási idejéhez. S ami még 
bámulatosabb: ezek a folyamatok em
beri kéz közvetlen befolyása nélkül 
mennek végbe.

Embert itt alig látsz. Füstöt és gázt 
még kevésbbé. Olyannyira nem, hogy 
könnyen és ham ar azt hiheted: talán 
bizony nem is dolgoznak ezek a nagy- 
olvasztók. Pedig nagyon is dolgoznak. 
Hiszen a műhelyekben teljes kapacitás
sal folyik a termelő munka.

Szédítően magas építmény a kuz
nyecki nagyolvasztó. Tűzállótéglás épü
let, a testét acélköpeny burkolja. Bel
sejében köralakú akna. A kohó alsó ré
szében, a medencében gyűlik össze az 
olvasztott vas és a salak. A medencét 
ví^sel hűtött vastag vaslemezek védik. 
A medence felső szintjén, a kohó kerü
lete m entén furcsa csöveken, úgyneve
zett íúvókákon keresztül erős légáramot 
fú jtatnak a kohóba. Mielőtt azonban 
befujtatnák, a levegőt 600—700 fokra 
hevítik föl a nagyolvasztó melletti m a
gas hengeres tornyokban, a légelőmele- 
gítőkben.

Szigorúan szabályos arányban rakják 
a nagyolvasztóba az ércet, kokszot, 
mészkövet s egyéb nyersanyag-kelléket.

Hosszú évekig napról-napra megsza
kítás nélkül működik a nagyolvasztó. 
És mindig megrakottan. Több m int fél
kilométerre nyúlik el a nagyolvasztók 
vonala. E vonal mentén van az úgy
nevezett. érctér, ahol egész hegyek pú
posodnak a vasércből, mészkőből, meg 
a többi nyersanyagból. Olykor-olykor 
millió tonnákban halmozzák fel itt az 
anyagot.

De hol vannak itt berakó munkások? 
Hiszen fiaem bert se látsz a nyersanya
gok e hatalm as rak tára  mellett!

A utom atizá lt m u n k a fo ly a m a to k
A vagonokat úgynevezett vagonbuk

tató gép üríti ki. A nyersanyaggal teli 
szerelvényeket a gép mellé vontatják. 
Egy-egy vagon 60 tonnányi nyersanya
gát könnyedén emeli föl és billenti meg. 
Szemkápráztató gyorsasággal üríti ki a 
rakományt. Két percig se tart, míg 
egy-egy vagon tarta lm a az árokba 
ömlik. S mindössze egy szál ember 
irányítja a gépóriást. Különleges érc
daruk emelik ki az árokba öntött ércet. 
A négylábas mozgó daruk acélhídon ál
lanak. Olyan acélhídon, amelyen me
rítőkanalas markolójú kocsi fut és 
az ércet elektromos szállítóvagonokba 
önti. Ezekkel szállítják a nagyolvasz
tókkal párhuzamosan húzódó bunkeres
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ürítőhídhoz. Nagy íémtölcsérek a bun
kerek. Alul különleges zárral ellátott 
nyílásuk van. A zár megnyitásakor 
megfelelő mennyiséget öntenek ki az 
ércből s a többi szükséges nyersanyag
ból.

E lek trom os m é rő k o cs i
A bunkeres ürítőhíd a la tt fényesen 

megvilágított nagy helyiségben glédá- 
ban sorakoznak a gépek. Ezek a gépek 
töltik meg a kohókat nyersanyaggal. 
Emberek súlyos kétkezi m unkáját he
lyettesítik. Nagy sebességgel mozog a 
sínen egy elektromos mérőkocsi. Hol 
egyik, hol a másik bunker a latt áll meg. 
Maga nyitja a zárakat, maga szórja ki

a nyersanyagot. Közben pontosan meg
méri a kellő mennyiségű ércet vagy 
mészkövet. Aztán odahajt a billenő
fenekű kiskocsi tölcséréhez és átrakja 
rakom ányát a kiskocsira.

A nagyolvasztóba a kokszot ugyan
csak ilyen kiskocsik adagolják, mégpe
dig autom atikusan. A kokszevő bunker 
éhes szája szabályos időközönként ma
gától kitárul. Ilyenkor a koksz saját 
súlyánál fogva ömlik a nyíláson a sa
játos mérlegre, ahol "önmagát meg- 
méri«. Mihelyt a kívánt mennyiség ki
ömlött, a bunker szája bezárul és a meg
m ért kokszadag a kiskocsiba ömlik.

A mérlegkocsi gépészén kívül alig 
látsz más embert a földalatti rak tár 
bunkereinek glédái előtt. Mit csinál ez 
a gépész? Megnyom egy gombot és a 
kiskocsi — nem egyéb, m int egy hatal
mas burkolatú, egyik végén nyitott 
csille •— magától szalad fel a ferde hí
don. Ott anyagát önműködően önti a 
kohóba. Gombokat és emelőkarokat to
logat könnyedén a mérlegkocsi gépésze. 
Ez a magabiztosan végzett m unka a 
régimódi kohókban munkások százait 
terhelte a legnehezebb testi munkával.

A mérlegkocsi gépésze a felelős, ho
gyan oszlanak el az anyagok a nagy- 
olvasztó garatjainál. Ö felel az anyagok 
helyes arányáért, a terhelési rendszer 
előírásainak szigorú betartásáért.

De honnan tud ja  a gépész, mi törté
nik a nagyolvasztó belsejében?



flalra: A Kuzny«ck-medencei
Sztálln-fémkobinát bluming-irifl- 
helye a hengerművel. Lent: 
Ugyanannak a hengerműnek a 
modelljei tanulmányozzák a fia
talok a Technika Házának ki

állításán.

A n iérű n in xterck  —  a MKOvjet e m b e r  
hűaéges «rg il« lá ra a i

Az automata-gépek működését mérő
műszerek ellenőrzik. Ezek a készülékek 
valósággal lefényképezik a kohóban 
végbemenő folyamatokat. Egy ilyen kü
lönleges készülék m utatja a kohóban a 
rétegek szintjét. A készüléknek két 
acélrúd-lába van. Mindkettő mintegy 
belesüpped a kemencébe. Az acélrúd- 
lábak drótköteles áttétellel egy elektro
mos csőrlővel vannak összeköttetésben. 
Valahányszor a kohó tartalm ának ré
tege lesüllyed, mindannyiszor veié 
süllyednek a rudak is. Következéskép 
megfeszül a kötél és elfordul a csörlő 
dobja. A dob össze van kötve a re
gisztráló készülék mutatójával. A mu
tató pedig egy különleges diagrammon 
jelzi az adatokat.

A diagrammot jelző készülék a bun
ker alatti helyiségben van elhelyezve. 
Ott van a mérlegkocsi gépészének vagy 
alkalmi segédjének szeme előtt.

A készülék diagrammja pontos ké
pet ad arról, mi történik a kohó bel
sejében. Ha a nyersanyagok az olvadás 
során nem egyenletesen süllyednek, 
visszatükröződik a diagrammon. Ugyan
így a gyorsulás is. Ha a készülék azt 
jelzi, hogy az anyag gyorsan süllyed, 
ez arra  enged következtetni, hogy a ke
mence hűiében van.

A mérlegkocsi gépésze nem csupán 
aktív, részese a kohászati termelésnek, 
hanem egyike felelős vezetőinek is. ö  
felel a kohászati folyamat egész »arc- 
vonalmögötti frontjáért".

Maroknyi ember szolgálja' ki a kuz
nyecki kohót. De annál fontosabb min
den egyes ember munkája

Az egyik óriási kuznyecki nagyol
vasztónál dolgozik Dogadájev mester. 
Valamikor a gurjevszki régi szibériai 
gyár kicsiny kohója mellett segédmun
kásként robotolt. A kuznyecki gyárban 
nagyolvasztárként kezdte munkáját. 
Immár szinte teljes m unkanapja egy 
szobában telik el: az ellenőrző- és 
mérőállomáson.

A falakon elhelyezett automatikus 
írókészülékek tudósítják Dogadájev 
mestert, hogy miként működik kemen
céje. Az egyik készülék azt jelzi, hogy 
mennyi légáramot kap a kemence. Egy 
másik a levegő nyomását m utatja.

A levegő, a gáz, az akna tűzálló be
tétje, a levegőelőmelegítők kupolái, a 
légelőmelegítők betétjeiben az égési ter
mékek, a medence hűtőjéből kifolyó 
víz hőmérsékletéről Dogadájevet és 
társait az agregátumokon elhelyezett 
mérő-műszerek tudósítják. A műszerek 
az agregátumokban végbemenő folya
m atokat szabályozó készülékek adatait 
jelzik. Ilymódon a kohászok értesülést 
szereznek a gázfogyasztásról, a levegő 
eloszlásáról a fúvókban, a gáz nyomásá
ról a garatban és számos más jelen
ségről. Az ember csupán megállapítja a 
szabályozókészülékek adatait. Az agre- 
gátumok működését maguk a szabá-
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Fótit: Vasolvasztás a kombinát 
Martln-kemcncéjébcn. 1053-ban 
már 150 fajta kiváló minőségű 
acélt készítenek. Jobbra: A nyers- 
vasat különleges kocsikkal vas
úton szállítják a Martin-kemen

cékhez.

)yozó készülékek biztosítják. Szabályozó 
készülék biztosítja többi közt azt is, 
hogy a kohóba kerülő levegő mennyi
sége és hőmérséklete szabályszerű le
gyen.

A levegő és a hőmérséklet szabályo
zásával foglalkozó személyzet legfőbb 
feladata biztosítani a nagyolvasztó he
lyes működését, m ondhatnék -sim a já
rását-. De miben áll a nagyolvasztó 
sima járása? Mindenekelőtt a forró' le
vegő egyenletes nyomásában és a nyers
anyagok egyenletes süllyedésében a 
kohó keresztmetszete mentén.

Dogadájev mester nyugalmát mind
addig nem zavarja semmi, amíg a mérő
műszerek által rajzolt szintjelző dia
gramm és a garatban a gáz nyomásának 
és a levegőnyomásnak diagrammja 
sima vonalak. Hanem mihelyt hegyek, 
völgyek, terecskék és szögletek m utat
koznak, m ár környékez a baj. Ilyen
kor aztán különböző rendszabályokkal 
kell visszaállítani a kohó egyenletes 
menetét.

A ku znyeckt kohászok  arg ilik  
a tu dom án yos kohászat fe jlő d é sé t

Sok-sok súlyos kötöttség alól men
tette föl a szovjet kohászokat a gépesí

tés és automatizálás. Amióta m unkáju
kat csupán az ellenőrző mérőkészülékek 
adataira építették, szokásukká vált, 
hogy kutassák a jelzett adatok minden 
egyes változásának okát. Kohászok ál
lapították meg még a háború előtt, hogy 
valahányszor megváltozik az anyagok 
berakásának és eloszlásának rendszere 
a garatnál, mindannyiszor megváltozik 
a kohón belül a gázáramok iránya is. 
Ez a fölismerés vezetett ama gondolatra, 
hogy szabályozó eszközként használják 
fel az anyagok eloszlását. Mégpedig 
olyan szabályozó eszközként, amellyel 
állandó légáramlati és hőmérsékleti 
rendszert biztosíthatunk. Szoros együtt
működésben a leningrádi Politechnikai 
Intézet egyik tudományos munkaközös
ségével, kidolgozták -a  kohó működésé
nek felülről való szabályozási eljárását-.

Imént beszéltünk arról, hogy az izzó 
levegőt a nagyolvasztó medencéjébe 
fúvókákon keresztül fújják be. Minden 
egyes kohó mellett ott emelkednek a 
légelőmelegítők. A kohót átölelő gyűrűs 
csőhöz kapcsolódnak. A csőnek számos 
karja van s közülük mindegyik a me
dence belsejében levő fúvókában vég
ződik. Minél mélyebben hatol be a ke
mencébe a forró levegő, annál seré
nyebben halad előre a kohászati folya
mat.

Nos, a kuznyecki kohászok a követ
kező gondolatot vetették fel: mi lenne, 
ha a forró levegőt a kohóba nem a 
megszokott egyenes sugár formájában 
irányítanák, hanem csavar form ában1’ 
Alig vetődött fel a javaslat, máris 
hozzákezdtek a kísérletekhez. A kohó- 
műhely tagjai különösen ernyedetlenül 
munkálkodtak a jó eredmény érdeké
ben. A fúvókészülékek szerkezetét át- 
ct luií ították: irányító szerkezetének csa
varvonalas alakot kölcsönöztek, hason
lóan a csavarorsó törzsének menetbevá
gásához. A kísérletek igen figyelemre
méltó eredményre vezettek. Kiderült,



Munka közben az 1100-as vágó
gép, mely az Izzó fémtömböket 

a kfvánt méretre szabdalja.

évszakos ingadozásait. Kö
vetkezéskép a kohó műkö
dése termelékenyebbé vált.

t jitá a o k k a l a m agasabb 
te rm e lé k e n y s é g é r t !

A kuznyecki kombinát 
kohóműhelyében különös 
technológiai ellenőrző szol
gálatot létesítettek: naponta 
többször gázpróbát vesznek 

a kohó különböző helyeiről. A pró
bák alapján gázeloszlási diagram
mokat állítanak össze csöves szon
dákból álló berendezéssel. A szon
dákat saját súlyuk viszi le a kohóba, 
azután csőrlővel emelik fel azokat. 
A szondákat különböző hajlásszöggel 
készítve, sikerült a garat sugara men
tén különböző pontokból próbákat venni. 
A kuznyecki kohászok már nem is tud
nak diagrammok nélkül dolgozni.

— Ha az ember ránéz a diagrammra, 
olyan, mintha a kemence belsejében 
lett volna, — mondogatják a derék 
kuznyeckiek.

A kuznyecki nagyolvasztókban alkal
maztak első ízben zárt vaslecsapolónyí
lásokat a kohók teljes menetére. A vas- 
lecsapolónyílás a medence falában ké
szített rés, amelyet a vas lecsapolása 
után tűzálló anyagból építenek be. A 
vaslecsapoló nyílások készítését és be
rakását azelőtt kézimunkával végezték. 
Ma ezekre a műveletekre gépeket al
kalmaznak.

A kikészítést fúrógéppel és fejtő- 
kalapáccsal végzik, a beépítést pedig 
sajátos ágyú segítségével. Az ágyú — 
a dugaszológép — hengerét agyaggal 
töltik. Homloklap-felülete nyílásban 
végződik. A nyíláson keresztül egy du
gattyú szorítja ki az anyagot, mely be
dugaszolja a lecsapolónyílást.

Régebben azt tartották, hogy az ön
tés lecsapolásakor csökkenteni kell a 
kemence működését. Minden egyes 
Ilyen csökkentés után rendszerint hu
zamos üzemszünet következett. Négy

hogy a csavarvonalas irányító-szerke
zetű fúvókák megjavítják a kohók mű
ködését. Csavarvonalas áramlás esetén 
a levegő és az égési termékek mélyeb
ben hatolnak a medence belsejébe, a 
fűtőanyag gázosítási övezete kiszélese
dik, a gázok eloszlása a kohó kereszt- 
metszete mentén, továbbá a rétegek 
süllyedése egyenletesebbé válik.

A kohászok azt is észrevették, hogy 
a kohóba juttatott, levegő nedvességé
nek éles ingadozásai — a téli alacsony 
és a nyári magas levegőnedvesség — 
ingadozásokat idéz elő a nagyolvasztók 
működésében. Ez arra a gondolatra ve
zetett, hogy fokozott és állandó nedves
ségű levegőáramlást kell alkalmazni. 
A befujtatott forró levegő összetételébe 
gőzt vezettek be. Ezáltal sikerült meg
szüntetni a nagyolvasztók működésének

A kombinát munkáit gépesítik és automatizál
ták. a sfnmflhelyben hatalmas elektromágnesek, 

kel rakják fel a síneket a pőrekocsikra



Alekszandr Saskóv, Ifjú olvasz
tár Irányítja az olvasztást a kap
csolóteremből. Saskov a Szovjet
unió küldötteként ríaztvett a Bu. 

dapesten megrendezett VtT-en.

derék kuznyecki kohász — 
Bojko, Zecker, Geraszimov 
és Suklin — bebizonyította, 
hogy a lecsapoló nyílást 
gyorsan le lehet zárni, 
s ezért nem szükséges a 
kohó működését csökken
teni.

Az újításokkal sikerült fokozni a 
vaslecsapolást.

A nagyolvasztó vason kívül salakot, 
vagyis felolvasztott meddőkőzetet is 
bocsát ki magából. A nagyolvasztót 
néhány órás időközökben salakkal töl
tött egész csillevonatok hagyják el. 
A salakot még nemrégiben is a 
salakdombokra szórták, m int hasznave
hetetlen anyagot. Ma m ár a salakot is 
kitűnően hasznosítják — cementgyárak 
nyersanyagául szolgál.

A kuznyecki kohók igen sok értékes 
gázt is szolgáltatnak. A gáz, m iután a 
gáztisztítóban megtisztítják a portól, 
óriási gázvezetéken keresztül (a veze
ték hossza 5 kilométer, átmérője 2 mé
ter) a kombinát acélöntő műhelyébe 
áramlik. Ott a kokszgázzal együtt ki
váló fűtőanyagként hasznosítják a M ar
tin-kemencékhez.

A gépesítés és automatizálás követ
keztében a kuznyecki nagyolasztóban 
a kemencék Irányítása Jóval kevesebb 
munkást foglalkoztat, mint az ugyan
ilyen amerikai üzemekben.

A kuznyecki kombinát M artin-ke
mencéi és más műhelyei sem m aradnak 
el a kohóműhely mögött. Bennük 
ugyancsak értékes technikai újításokat 
vezetnek be évről évre. Ennek követ
keztében a kemencefenék négyzetméte
réről levett acélmennyiség egyre növek
szik, fokozódik tehát a m unka termelé
kenysége.

A hatalmas kuznyecki kohók terüle
tén, az Üzemigazgatóság közelében ma- 
gaslik ki a 31. számú ipariskola. Az 
iskola padjaiból a kuznyecki kohászok 
százai, mesterségük kiváló szakértői 
kerültek ki. Tetteikkel híres gyáruk 
történetének sok dicsőséges lapját írták 
tele.

Alekszandr Saskov és Vaszilij Uszti- 
nov, a 31. számú ipariskola egykori nö
vendékei, ma a gyorsöntés mesterei, 
Lahno kuznyecki acélolvasztár, az ipar
iskola neveltje, -a  Sztálin-díj kitünte
tettje* nevet viseli.

Aralicsev I.

Függődaruk segítségével mozgatják az izzó acél- 
őntecseket »z előhevlíőböi á hengerműbe
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Miért hántsuk a tarlót?
Tavasszal, amikor a növényzet fejlő

dése megindul, a növekedő hajtások, 
levelek beárnyékolják a talajt. Ahogy 
nő a meleg, úgy szaporodnak a levelek, 
annál erősebb árnyékot adnak. A sűrű 
állású növényzet jól .beárnyékolja a ta
lajt, Védi a túlzott napsugárzástól és a 
szárító széltől. Legerősebb az árnyékoló 
és szél elleni hatás a szovjet tapasztala
tok alapján nálunk is alkalmazott ke
resztsoros vetésnél.

A gabonafélék azonban érni kezde
nek. Sárgul a levélzetük, majd letöre
dezik. Csak a súlyos kalásztól terhes 
szalma marad meg. Ez már hóm nyújt 
elég védelmet a nap ellen. A szél is 
kömben átfúj közötte. Az érő, lombját 
vesztett növényzettel borított talaj 
egyre jobban kiszárad. Ez a folyamat 
fokozódik, amikor a termést learatják. 
A talaj kiszáradása annál inkább ro
hamosan bekövetkezik, mert az aratás 
idejére általában meleg és száraz az 
időjárás.

A kiszáradást megakadályozhatjuk, 
ha a talajt 4—5 cm vastag takaróréteg
gel borítjuk. Ezt a műveletet nevezzük 
tarlóhántásnak. A munkát a talaj 
aránylagosan legkedvezőbb nedvességi 
állapotában kell elvégezni. Ez az idő 
közvetlenül aratás után van. Viljamsz, 
a nagy szovjet tudós a betakarítással 
egyidejűleg tanácsolta a tarlóhántást 
elvégezni. Ha késünk, a talaj, kivált 
az agyag kőkeménnyé szárad. Az 
ilyen talajon képtelenség a tarlóhán
tást Jól elvégezni. A talajművelő szer
számokat kidobja.

A tarlóhántás késése következtében 
az alsó talajréteg is kiszárad. Ennek 
következtében a mélyszántás időbeni 
elvégezhetése is kérdésessé válik. Mé
résekkel megállapították, hogy bizonyos 
esetekben a hántott tarló felszántása 
több m int felével — 65%-kal — keve
sebb munkaerőt igényel. Sokan azért 
késnek a  tarlóhántással, hogy az ara
tásnál elpergett szemeket föletethessék, 
vagy az azokból fejlődő növényeket le
legeltethessék. Ez az eljárás kétszere
sen rossz. A késéssel kiszárítjuk a ta 

lajt, a legeltetéssel pedig a felső réteg 
szerkezetét még jobban elrontjuk.

A itarlóhántást úgy kell elvégezni, hogy 
talajunkat 4—5 cm-es egyenletes vas
tagságú porhanyított földréteg borítsa. 
Ennek a rétegnek nem kell, sőt nem 
is szabad finoman eldolgozottnak lenni. 
Ha a rögöket nem aprózzuk fel teljesen 
a hántásnál, a talaj kérgesedését meg
akadályozhatjuk. A durván eldolgozott 
takaróréteg könnyen átengedi a nyári 
esők nedvességét. Ha a nyár esőtlen, 
akkor is a hántott tarló alatti réteg ész
revehetően nedvesebb lesz. Az átned
vesedés az alsó szintből átpárolgó, az 
éjjel lehűlő felső talajrétegben lecsa
pódó vízgőz hatására jelentkezik.

A hántásnak a nedvesség megőrzésén 
kívül főcélja, hogy a nyári gyommagva
kat sekélyen eltakarja. így csírázásra 
bírja. Sokan a hántást 7—8 cm-re vég
zik. Ez az eljárás hibás. Részben, m ert 
fölösleges erőt pazarolunk, részben 
m ert lassúbbá válik akkor a munka, 
amikor minden perc szátnít. Az ilyen 
mélységbe leforgatott gyommagvak nem 
kelnek ki.

Mivel a meghántott talaj nem szárad 
ki, ra jta  a  mélyszántás még száraz 
nyár esetében is bármikor elvégezhető. 
A hántatlan vagy későn hántott talaj 
annyira kiszárad, hogy csak az őszi eső
zések megindulása után kezdhetünk 
a szántáshoz. Ez munkatorlódáshoz ve
zet. Áz eső késése következtében az 
őszi gabonafélék vetése kitolódik. 
Ilyenkor a vetés nem megfelelő, vagy 
szerkezetileg elporlasztott, agyonhen
gerelt, vagy rögös talajban végezhető. 
Pedig a mélyszántást minél korábban 
el kell végeznünk, hogy a talajbakté
riumoknak legyen még idejük a mele
gebb időben áldásos m unkájukat ki
fejteni. A tarlóhántás az őszi mély
szántás alapfeltétele.

A tarlóhántás m unkájának elvégzé
sére tárcsás talajművelő eszközöket 
használunk. Ezek kevés vonóerővel 
haladós m unkát végeznek. Az eke a 
tarlóhántásra teljesen alkalmatlan, 
m ert képtelen 4—5 cm mélyen dol
gozni. Remenyik István
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VÉR
-H idegvérű!« — így nevezik azt az 

embert, aki nehéz percekben is a hely
zet ura marad.

-Kevés a vére!« — hangoztatja az 
aggódó anya sápadt kis gyermeke lát
tán..

A hirtelenharagú embernek gyakorta 
-felforr a vére«.

Vérről és aranyról énekel a költő.
A vért vizsgálja a laboratóriumban 

az orvos, a biológus, a szövettanász, ké
mikus, bakteriológus. Életet mentenek 
gyors vérátömlesztéssel.

Mi hát a vér?
Az élettan azt tanítja, hogy fontos 

folyadék szervezetünk számára. A vér 
zárt csőrendszerben, a vérér-rendszer
ben kering. így ju t el szervezetünk 
minden kis zugába. A vér viszi el a 
sejtekhez a táplálékot és az oxigént. A 
vér szállítja el az anyagcsere során ke- j 
letkezelt bomlástermékeket.

A szövettani tankönyv azt mondja: a 
vér olyan szövet, amelynek sejtközötti 
állománya folyékony. De mi a szövet?

A szövet bizonyos sejtek közössége.
A sejtek a fejlődés folyamán egy bizo
nyos feladat végzésére specializálódtak. 
Egyazon m unkára differenciálódtak. A 
közös feladatnak megfelelően alakjuk 
is sajátos formában módosult. A szöve
tekben a sejteken kívül fontos szerepe 
van a sejtközötti állománynak. Ez nem 
minden szövetben egyforma mennyi
ségű és minőségű.

A v é r  elem ei

A vér sejtközötti állománya folyé
kony. A folyékony sejtközötti állomány 
a vérplazma. Szalmássárga színű fo
lyadék. A vér piros színét a vörösvértes- 
tek festékanyaga adja. A plazma fő al
kotórésze víz. De van még benne sok 
egyéb fontos anyag, a többi között kü
lönböző szervetlen sók. Tartalmaz nát
riumot, káliumot, kalciumot, magnéziu
mot, chloridokat, szulfátokat. Találunk 
még benne szerves anyagokat, fehérjé
ket, szénhidrátokat, lipoidokat.

Védőanyagok, úgynevezett immun
anyagok is vannak a plazmában. Ezek 
a szervezetnek védelmet nyújtanak, bi
zonyos betegségekkel szemben.

A plazma egyik fehérjéje a fibrino- 
gén. Ez oldott alakjából kiválhatik, fib- 
rinné alakulhat és kicsapódik a vér

plazmából. Ez a folyamat a véralvadás. 
A kicsapódott fibrin ilyenkor magával 
rántja a vér sejtes elemeit: ekkor kép
ződik a vérlepény. A visszamaradó 
sárga folyadék a savó, vagyis a szérum. 
A savó tehát úgynevezett defibrinált, 
azaz alvadékmentes plazma. A fibrino- 
gén kivételével a plazma minden anya
gát tartalmazza.

Ha a vért, mondjuk nátrium citráttal 
összekeverjük, meggátolhatjuk az alva- 
dást. Ha ilyen citrátos vért hagyunk 
állni, egy idő múlva a folyadék felszí
nén egy vékonyabb, halványabb réteg 
keletkezik. Ugyanis a vér alakos, 
sejtes elemei — amelyeknek legna
gyobb részét a vörösvértestek alkotják 
— súlyuknál fogva lesüllyednek. Ilyen
kor csak a citrátos plazma marad fe-

G.-ízesére a szövetekben. A fehér az artériás, 
a fekete a vénás vért mutatja. Az artériás vér
ből 0„ (oxigén molekula) jut a szövetekbe. A 
szövetekből viszont CO„-t (széndioxidot) vesz fel 

a vénás vér.

lül. Ha a vérfehérjék összetételében 
változás jön létre, a citrátos vérben az 
alakos elemek süllyedése megváltozik. 
Ezen alapszik az úgynevezett vérsüllye
dés vizsgálata is.

Vörösvértestek, fehérvérsejtek
Mit találunk még a vérben? Vannak 

még ott vörösvértestek, fehérvérsejtek 
és vérlemezkék.
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A vörösvértestek tartalmazzák a vér
festéket, a haemoglobint. Ez adja a vér 
piros színét s mi több, hozzá kötődik 
az oxigén. A haemoglobin szállítja a 
sejtekhez az oxigént. Ez viszi el a sej- 
‘tektől a bomlástermékek egyikét, a 
széndioxidot. ,

A vérfesték fontos alkotórésze a vas. 
Maga a vörösvértest önmagában sárga 
színű és csak nagy tömegben adja a vér 
jellegzetes színét. Egy köbmilliméter 
vérben 4—5 millió vörösvértest van. 
A fiatal vörösvérsejtek teljes értékű 
sejtek. Magjuk van. A fejlődés során 
a mag eltűnik, ezért — a keringő vér
ben — magnélküli alakok, vörösvér
testek és nem sejtek vannak.

A vörösvértest önálló mozgásra kép
telen. A keringésben az áramlás so
dorja tova. Alakja felülnézetben korong
alakot m utat, oldalnézetben pedig pis
kóta alakú. Alakja változik: az áram-

egy köbmilliméterben hány vörös, Il
letve fehérvérsejt van. A vérsejtszámo- 
lás erre a célra készült, úgynevezett 
számolókamrában történik. Egy köb
milliméter vérben 5000—6000 fehér
vérsejtet találunk. A fehérvérsejt-szám 
meglehetősen ingadozó. Gyulladások
nál, kisebb meghűlések alkalmával is 
9000—10.000-re is emelkedhet.

A vörösvértestek csak úgynevezett 
passzív mozgásra képesek. A fehérvér
sejtek ellenben önállóan mozognak.

Az orvosi gyakorlatban azonban nem
csak a fehérvérsejtek számát nézik, ha
nem azt is vizsgálják, milyen az egyes 
fehérvérsejtféleségek százalékos elosz
lása.

A vérből üveglemezre kikenünk egy 
csepp vért, ezt az úgynevezett kenetet 
előírás szerint megfestjük s a festett 
készítményt vizsgáljuk. Ez a kvalitatív,

Fehér vérsejtek: 1. Semleges vegyhatású festékkel festődé (Neutrofll), karéjozott magvú.
2. Eozlnnal festődé (Eozlnofil), karéjozott magvú. 3. Lúgos festékkel festődő karéjozott magvú. 

(Bazofli). 4. Nylroksejt (Umfocita). 5. Monoclta.

lásban gyakran harang alakot ölt, néha 
pénztekercs form ájában összeverődik.

A vörösvértestek a vörös csontvelőben 
termelődnek. Ilyen csontvelő felnőtt 
szervezetben a lapos csontokban talál
ható, például a mellcsontban. Magzati 
életben az  egész csontvázat vörös 
csontvelő tölti ki. Felnőtt emberben 
ilyesmi ép élettani viszonyok közepette 
nem fordul elő.

A vörösvértestek rövid ideig (25—90 
napig) élnek. Ezután egyes szervekben 
— kivált a lépben — szétesnek. A szét
esett vörösvértestekből sok értékes 
anyag szabadul fel. Ezeket a szervezet 
új vörösvértestek képzésére hasznosítja.

K v a n tita tív  
és k v a lita tív  v é rk é p

A vér másik sejtfélesége a fehér
vérsejtek. Színtelenek, sejtjeikben sejt
magot is találunk. A kvantitatív vagyis 
mennyiségi vérkép mondja meg, hogy

vagy minőségi vérkép. Felvilágosítást 
ad a sejtek milyenségéről, a sejtek mi
nőségi összetételéről.

Az előírás szerint megfestett vérké
pen jól elkülöníthetjük az egyes fehér
vérsejt-fajtákat.

Ssamosés sejtek
Elsősorban a szemcsés sejtek tűnnek 

fel. Ezek onnan nyerték nevüket, m ert 
mindegyik sejt plazmájában finomabb, 
durvább szemcsézettség található. Ezek 
a szemcsézettségek nem egyformán fes
tődnek. A különböző festődés szerint a 
szemcsés sejtek csoportján belül három 
alcsoportot különíthetünk el.

A legtöbb szemcsés sejt szemcséje 
igen finom, apró. Színük lilás. Ez azt 
jelenti, hogy egyformán festi őket a 
piros és a kék festék is. A piros fes
ték kémiailag savanyú vegyhatású, a 
kék pedig lúgos, más szóval bázikus 
vegyhatású. A festődésből következik 
a szemcsék vegyhatásának semleges
sége. Éppen ezért hívjuk őket neutrofil
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szemcséknek. Magjuk igen jellegzetes. 
Erősen szelvényezett, karéjos. Idegen 
szóval szegmentált magvú fehérvérsej
teknek hívjuk őket. (Szegmentum szel
vényt jelent.) Ezekből tartalm az a vér 
legtöbbet. A fehérvérsejtek felét.

Jelentőségük igen nagy. Ha a szer
vezetben valahol valami fertőzés tör
tént, mondjuk megsebezzük ujjúnkat s 
a seb valamiképpen fertőződik, akkor 
a fertőzés helyén megindul a harc a 
fertőző kórokozók és a szervezet kö
zött. A küzdelem első részében a harc 
csak a fertőzés helyére szorítkozik. 
Ennek az elsővonalbeli harcnak leg
hasznosabb »katonái« a szelvényezett 
magvú fehérvérsejtek. A fertőző mikro
organizmusok hatására bizonyos kémiai 
anyagok termelődnek, kémiai ingert 
gyakorolnak a fehérvérsejtekre, ame
lyeket ezek felfognak. Elhagyják a vér
pályát és gyorsan megjelennek a küz

Vörös vértestek

delem színterén. Mozgásuk igen jelleg
zetes. Protoplazma-nyúlványokat bo
csátanak ki magukból s ezekkel az ál
lábakkal kúsznak tova. így mozog az 
egysejtű amőba is, ezért ezt a mozgást 
amőboid mozgásnak, amőbához hasonló 
mozgásnak nevezzük.

A küzdelem színterén azután másik 
tulajdonságuk jut érvényre: fölfalják 
a behatolt baktériumokat. Ez a fagoci- 
tózis jelensége, amit Mecsnyikov, a ki
váló orosá tudós fedezett fel. Ha a szer
vezetben valami heveny gyulladásos 
folyamat van, a fehérvérsejtek meg
szaporodnak, különösen a szegmentált 
magvú fehérvérsejtek. Gyulladás gya
núján éppen ezért végzünk fehérvér- 
sejtszámolást.

Vannak ojyan szemcsés sejtek, ame
lyeknek szemcséje nagyobb, mint a 
neutrofiloké, de egyenletesen helyez
kednek el a plazmában, egyenletesen 
töltik ki azt. Ezek a szemcsék élénk 
pirosra színeződnek A piros festék 
neve eozin, ezért e sejteket eozinofil 
sejteknek nevezzük. Normális viszo

nyok között kevés, 1—4 százaléka a 
fehérvérsejteknek. Bizonyos betegsé
geknél (például szénanáthánál) meg
szaporodnak.

Találunk még egy harmadik fajta 
fehérvérsejtet, ezeknek szemcsézettsége 
durva, meglehetős szabálytalanul he
lyezkedik el a plazmában. A szemcsék 
kékre festődnek, tehát a lúgos, bázikus 
festéket kedvelik, ezért bazofil sejtek
nek hívjuk. Számuk igen kevés. 100 
fehérvérsejtre csupán egy bazofil sejt 
esik. Mindhárom fajta  fehérvérsejt a 
vörös csontvelőben termelődik.

A  belső k ö rn y e ze t

A fehérvérsejtek másik csoportja a 
nyirokcsomókban, régebben helytelenül 
nyirokmirigyeknek nevezett kis borsó- 
nyi, babnyi szervekben termelődik. Lim- 
focitáknak, nyiroksejiéknek nevezik.

Biirker kamra. A iedólemez alatt két négyzetes 
beosztású terület látható. Ezekre cseppentik rá 
a vizsgálandó vért, majd mikroszkóp alatt meg

számlálják a vérsejteket.

Alig nagyobbak a vörösvértesteknél. 
Aránylag nagy magjuk van, amely 
csaknem egészen kitölti a plazmát. 
Ezek a sejtek is igen gyors mozgásra 
képesek, gyorsabban mozognak, m int 
a szemcsés sejtek. Mintegy 22 százaléka 
a fehérvérsejteknek.

Harmadik csoport a monociták. Igen 
nagyok. Magjuk babalakú. Amőboid 
módra mozognak és fagocitálni is tud
nak. Az elhalt sejtet és szétesett szövet
maradványokat fagocítálják. A mono
citák 4—6 százalékát adják a fehérvér
sejteknek.

Vannak még a vérben vérlemezkék 
is. Egészen kis képletek. Fontos szere
pük van a véralvadásban. Ha a vér
edény fala, az érfal, valahol megsérül, 
a vérlemezkék odatapadnak, szétesnek. 
A szétesés folyamán olyan kémiai 
anyagok szabadulnak fel belőlük, ame
lyek megindítják a véralvadást

Nagy vonásokban megismertük a vér 
alakos elemeit. A vér — legalább is
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döntő részben — m int azt egy kiváló 
trancia élettanász, Claude Eem ard 
mondta, a sejtek, szervek, illetőleg a 
szervezet belső környezete. A sejtek 
közvetlenül a vérből kapják a táplálé
kot, ez ju tta tja  el hozzájuk az oxigént 
is. Közvetlenül ide adják le mind az 
anyagcsere, mind pedig a gázcsere sa
lakanyagait, a bomlástermékeket és 
szénoxidot. Ezeket azután a vér szál
lítja  el rendeltetési helyükre.

Ebben a belső környezetben megvan
nak a védekező készségek is. A szer
vezet a külvilágból jött káros behatá
sokat részben a vérplazmában felhal
mozott ellenanyagokkal (immun-anyag) 
részben fehérvérsejtjei segítségével 
küzdi le.

Miczbán Izabella
(Budapesti Orvosegyetem 

Szövettani Intézete)

Többek kérésére megismételjük lapunk 12. számában (1953. május 27.) meg
jelent pályázati felhívásunkat.

Az Élet és Tudomány f é n y k é p p á l y á z a t a
Az Élet és Tudomány szerkesztősége pályázatot hirdet a természet és technika világából vett 

művészi fényképekre. Pályázatunkra meghívjuk mindazokat, akik a fényképezés barátai és kérjük 
minél nagyobb számban vegyenek részt e ve.rsenyen.

Az Élet és Tudomány célkitűzéseinek megfelelően adjuk meg a fénykép-pályázat témáit, amelyek 
mindegyikét pályázóink a legszélesebben értelmezhetik.

T ém áin k  a k ö v e tk e z ik  t
1. Az állatok élete. (Ez vonatkozik egyaránt 

a házi- ás a vadállatokra, azok életének minden 
mozzanatára. (Lehetőség szerint ki kell fejezniük 
a fényképeknek az állatok és környezetűk közt) 
szoros kapcsolatot.)

2. Növények élete. (Ezt a témát is a fentiek 
szerint dolgozhatják ki pályázóink.)

3. ÜJ életünk. (Ebben a témakörben olyan 
képekkel pályázhatnak olvasóink, a természet- 
tudományos munka barátai, amelyek hazánk szo
cialista építésének egyes szakaszait, eseményeit 
dokumentálják. Nemcsak a nagy létesítményekre 
gondolunk Itt, de olyan képekre is, amelyek a 
dolgozóknak a munkában tanúsított mindennapi 
hősiességét — újításokat, egyes munkafolyama

tokat, pl. a vasgyártás különböző fázisait — 
örökítik meg.

4. Szép magyar tájaink. (Hazánk szép vidékei
nek megismertetését szolgálja ez a témakör.)

5. Mit mutat a mikroszkóp? (A mikrobiológia 
világából való felvételek tartoznak ebbe a téma
körbe.)

6. A talaj élete. (Ebbe a témakörbe nemcsak 
a talajban élő mikroszkóplkus és látható élő
lényekre vonatkozó fényképeket soroljuk, hanem 
azokat a fényképeket Is, amelyek mezőgazdasá
gunk mindennapi munkájával kapcsolatosak és a 
korszerű mezőgazdasági módszerek elterjeszté
sét segítik.)

A  pá lyam ű vek et n egyedéven k in t a k öv e tk ezők ép p en  d íjazzu k  i

I. d í j  800 .— Ft., II. d í j  400 .—  Ft., III. d í j  800 .— Ft.
Ezen kívül minden közölt képért a szerkesztőség tlszteletdfj at fizet.

Pályázati
1. Pályázhat a fényképezés minden barátja 

magyar folyóiratban eddig még nem közölt 
egyes, vagy sorozatos felvételekkel.

2. A fényképeik fényes, reprodukálásra alkalmas 
másolatai 9X12 centiméternél kisebbek nem le
hetnek.

3. Minden kép hátlapján tegyen feltűntetve a 
szerző neve, pontos lakcíme, a fényképezett tárgy 
neve (témája), a felvétet Időpontja és helye. (A 
beküldött kép negatív] át mindenki őrizze meg a 
pályázat időtartamára.)

4. A pályázat kezdete 1953. június 1. A pályá-

fe lté te le k  >
zat bezáródik 1954. május 3I-én. A képeket 
negyedévenként értékeljük. Azok a képek, 
melyek a pályázaton nem nyertek helyezést és 
a szerkesztőség nem veszi igénybe közlés cél
jára. a pályázat lejárta után egy hónapig a 
szerkesztőségben átvehetők.

5. A pályázók a fényképeket az Élet és Tu
domány szerkesztőségének címére (Budapest, 
VII., Lenln-körút 9—11. II. emelet) küldjék és 
a borítékon jelöLjék meg: .Fényképpályázat*.

6. Rossz címzés vagy más ok miatt a szer
kesztőségibe be nem érkezett pályázatokért fele
lősséget nem vállalunk.
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Berentei Ferenc, a csepeli Rákosi 
Mátyás Művek dolgozója kérdi: »Ho- 
gyan lehet az, hogy nemzetközi kon
gresszusokon az oroszul vagy kínaiul 
beszélő szónok szavait a többi kiküldött 
mindjárt angolul, franciául, spanyolul 
vagy akármilyen más nyelven hallgat
hatja?*!

Gáspár László, az Élet és Tudomány 
szerkesztőbizottsági tagja válaszol:

Az egyszerűség kedvéért sokan tol
mácsgépnek nevezik azt a berendezést, 
mely lehetővé teszi, hogy bármilyen 
nyelven hallgathassák a szónokot, aki 
például éppen magyarul beszél. Mind
já rt előrebocsátjuk, hogy a beszédek 
tolmácsolását emberek végzik és a hall
gatóság telefonon, fejhallgatón át kö
veti a szónok több nyelvre lefordított 
szavait. A többnyelvű tolmácsolás tehát 
elektromos berendezés segítségével tör
ténik.

Az egyik megoldás az, hogy a hallga
tók előtt asztalokon kapcsolók vannak. 
A kapcsolókon felírások jelzik, hogy 
áram körük milyen nyelvű fordítást 
közvetít. Aki például oroszul kívánja 
hallgatni a spanyol szónok szavait, az 
»OROSZ«-feliratú kapcsolót kapcsolja 
be.

Maguk a tolmácsok üvegfalú fülké
ben végzik munkájukat. A fülkék üveg
fala tökéletes hangszigetelést biztosit, 
s nemcsak az ülésterem zajait tartja  
távol, hanem a szomszédos tolmácsfül
kében hangzó beszédet is. Ha a tolmá
csolás például öt nyelven történik, öt 
fülkét kapcsolnak be.

Minden fülkében egyszerre két-három 
tolmács tartózkodik, hogy folytonosan 
válthassák egymást nehéz m unkájuk
ban. Hiszen -kapásból** és a lehető leg
nagyobb pontossággal kell fordítaniok.

Szószerinti fordításról természetesen 
nem lehet szó. A különböző nyelvek 
mondatszerkezetei, kifejezései, szóképeí 
stb. ugyanis nem mindig ültethetők át 
szolgai hűséggel más nyelvekre, anél
kül, hogy ne torzulna tulajdonképpeni 
értelmük. Ilyen esetekben a tolmácsok
nak az eredeti kifejezés szellemének 
megfelelő fordítást kell rögtönözniük.

A tolmácsok nyakba akasztott mikro
fonokba beszélve közvetítik a lefordított 
beszédet. M unkájuk olyan gyors, hogy 
gyakran csak egy-két másodperc vá
lasztja el a tolmácsolás befejeztét a szó
nok utolsó szavaitól.

A tolmácsoknál nem sokkal kisebb 
feladat hárul a hangmérnökre, aki való
sággal idegközpontja az egész berende
zésnek. Gyors felfogóképességén és cse
lekvésén múlik elsősorban a tolmácso
lás zavartalan közvetítése. Amikor va
laki szólásra emelkedik, az ülés elnöke 
kapcsolja be a szónok elé szerelt mikro
font, a szónok által kívánt nyelvre. Ha 
azonban az elnök nem ismeri a felszó
lalót, a hangmérnökre hárul a megfelelő 
nyelvű áramkör bekapcsolása. Csakhogy 
a hozzászólók .gyakran háttal ülnek a 
hangmérnöknek, vagy egyáltalán ülve 
és beszédmozdulatok nélkül hallatják 
hangjukat. Ezért a hangmérnöknek a 
hozzászólókat hangjukról kell felismer
nie. Különösen akkor kell összpontosí
tania minden figyelmét, amikor a vita 
élénkebbé válik s a válaszok és viszont
válaszok gyorsabban- követik egymást.

Egyszerűbb kapcsolású tolmácsberen
dezések is vannak. Azok például, akik 
ugyanazon a nyelven hallgatják a tol
mácsolást, egynyelvű csoportokban ül
nek, m ert fejhallgatójuk mindig a meg
felelő nyelvű áramkörbe van kapcsolva. 
Tehát nincs gondjuk a kapcsolók keze
lésére. Az is lényegesen egyszerűsíti a 
tolmácsberendezést, valamint a hang
mérnök és tolmács munkáját, ha csak 
a szónoki emelvényen vannak mikro
fonok. Ilyen megoldásnál a hangmér
nöknek jóformán csak az a feladata, 
hogy biztosítsa a fejhallgatókban a leg
jobban érthető hangerősséget.

*
Ifj. T. Szilágyi Sándor püspökladányi 

olvasónk kérdezi: Hogyan lehet egy
szerű szélsebességmérőt készíteni?

Takács Lajos meteorológus válaszol:
Házi eszközökkel megbízható m ű

szert készíteni nehéz. A szélsebesség a 
természetben kifejtett, erőművi hatá
sokból jól megbecsülhető az alábbi fo
kozat szerint: 1. Gyenge fuvallat, a füst 
éppen hogy elhajlik. A szél sebessége 
2—4 kilométer óránként. 2. Gyenge 
szellő, falevelek alig mozognak: 8—10 
km/óra. 3. Gyenge szél, a fák levelei 
erősen mozognak: 11—16 km/óra. 4. 
Mérsékelt szél, gyenge gallyak mozog
nak: 22—\ \  km/óra. 5. Élénk szél, erő
sebb gallyak is mozognak: 30—34 
km/óra. 6. Erős szél, ágak is mozog
nak, a szél zúg: 40—45 km/óra. 7 Vi
haros szél, gyenge fatörzsek hajlanak: 
55—60 km/óra
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Virágos növények gyűjtése és preparálása

Ahhoz, hogy egy növényt teljesen 
megismerjünk és meg is határozhas
sunk, a növény minden részét alapo
san meg kell figyelnünk.

A virágos növények szervei a gyökér, 
a szár, a levél (két utóbbi együttesen 
a hajtás), a virág és a termés, valam int 
a termésben fejlődő magvak.

A növény felismerésének legfonto
sabb alapja a hajtás, virág és a termés. 
Elsősorban tehát ezeket gyűjtsük. Fás 
és cserjés növényeinkből elegendő, ha 
egy elágazó, virágzó, valamint termé- 
ses ágat gyűjtünk. Az évelő, kétéves és 
egyéves növényeket a maguk teljességé
ben kell begyűjtenünk.

Gyűjtőútjainkra fel kell szerelnünk 
magunkat különféle gyűjtőeszközökkel.

Legfontosabb az úgynevezett gyűjtő
mappa. Legkisebb nagysága 28X40 cen
timéter legyen. Két kemény lapot négy
négy helyen behasítunk és erős vá
szonszalagot fűzünk bele. Az így el
készített mappába vagy fehér itatós
papirost, vagy a mappa m éretére vá
gott duplaíves újságpapirost teszünk.

Sohasem szabad a kiszedett vagy le
vágott növényt még a legrövidebb ideig

sem a kezünkben tartani, m ert a kéz 
melegétől meggyorsítjuk vizének elpá
rolgását és rövidesen elhervadnak. Nö
vényeinket az utóbb leírt módon azon
nal berakjuk gyüjtőmappánkba.

Hosszabb útra menve, vagy ha sok 
növényt akarunk gyűjteni, nincs mó
dunkban minden egyes növényt azonnal 
preparálni. Jó szolgálatot tesz ilyenkor 
a gyűjtőtáska. Legcélszerűbb hátizsák
vászonból készítenünk. Alakja, nagy
sága a gyűjttőmappának feleljen meg, 
azonban aktatáskához hasonlóan ké
szítsük el. A két vászonlapot, amelynek 
egyikét 20 centim éterrel hosszabbra 
szabjuk, 5 cm széles vászoncsíkra varr
juk. A 20 cm-es rész a táska fedelét 
adja. A rávarrott szíjjal, vagy vászon
csíkkal vállunkon hordhatjuk. Ajánla
tos a belső, felső szegélyére vékony vá
szonnal egy falemezt vagy acélszalagot 
varrnunk, hogy a táskát merevítsük.

Az évelő növényeknek fejlett és vál
tozatos földalatti hajtásrendszeiük van. 
Ezeket ki kell ásnunk a földből. Leg
megfelelőbb a kétszer hevített növény
ásó. A közönséges kovácsolt vasból ké
szült kis kézi ásók erősebb növények 
kiásása során meggörbülnek. Az ásót 
bőrtokban hordjuk a derekunk köré 
övezett szíjon. Késünket pedig olda
lunkra erősített zsineggel lássuk el.

Növényünket teljes gyökérzetével 
vagy földalatti hajtásrendszerével ássuk 
ki. Fontos, hogy főbb gyökereit, hagy
máját, gumóját, tőkéjének kevés el
ágazó részét épen szedjük ki. Gyepes 
növények esetében, m int amilyenek a 
füvek, sások, egy gyeprészlettel, ha el
ágazó, vízszintes tarackrészlettel ássuk 
ki. Óvatosan megtisztítjuk a földtől és 
utána leválasztunk belőle egy részt, 
majd széjjelhúzva tesszük a mappánkba. 
Különösen ügyelünk a hagymás vagy

A begyfljtött növény elhelyezése



élősködő növények kiásására, m ert ezek 
szára igen mélyre nyúlik le.

Nehéz kiásni a vízben gyökerező nö
vényeket. Kezünkkel lenyúlva az 
iszapba, erősen megmarkoljuk a növény 
tövét és óvatosan húzogatva lazítjuk ki 
az iszapból. A két- és egyéves növé
nyeknek nincs elágazó földalatti hajtá
suk, csak főgyökérrendszerük van, 
ezért könnyen kiáshatók. Már nagyobb 
gondot adnak a magasra növő kórós 
évelők vagy kétévesek, amilyen a sárga
virágú ökörfarkkóró, szamárkenyér, bo
gáncsok. Ezeket nem préselhetjük le 
teljességükben. Lemetsszük a növény 
gyökeres alsó szárrészét, egy részletet 
a közepéből, egy részletet a virágzó haj
tás csúcsából. E három részlet elegendő 
a növény felismeréséhez. A fás növé
nyekből csak egy elágazó hajtásrészle
tet vágunk le, részben virággal, később 
terméssel.

A gyűjtőhely pontos adatait fel
jegyezzük. Akár közvetlenül, akár ® 
gyűjtőtáskából rakjuk be gyűjtőmap
pánkba növényeinket, azt a következő
képpen végezzük: a sorrendet betartva 
az újságív lapjára természetes helyzet
ben fektetjük le. Ahol a levelek, szi
romlevelek vagy a szár egymásra fe
küdnének, apró újságpapírt teszünk 
közéjük.

Ha a növény kisebb gyűjtőmappánk 
méreténél, egy lapra többet teszünk, ha 
nagyobb, szárát hegyes szögbe meg
törjük (ezzel éreztetjük, hogy nem 
ilyennek nő), ha szükséges, még egy
szer Z-alakban törjük meg a növényt. 
Vissza töréskor minden esetben fedjük 
először papirossal le az alsó részt és 
erre fektessük a megtört hajtást.

Különös figyelmet kíván az alámerült 
vízinövények gyűjtése. Ezek hajtásai a 
vízből kiemelve összeesnek. Leghelye
sebb, ha a levágott hajtást a vízben 
hagyjuk és egy dupla újságpapirost 
csúsztatunk alá, majd óvatosan kiemel
jük vele a növényt, úgy, hogy a term é
szetes helyzetben levő levelek a víz le
csukatásával a papirosra feküdjenek.

A mappába begyűjtött növények leg
később egy napig m aradhatnak présbe
rakás nélkül. A régebben használt 
szürke szívópapirosok helyett kitűnően 
megfelel az újságpapiros. Minden egyes 
növény közé legalább fél centiméter 
vastagságú, teljesen száraz, megfelelő 
nagyságú papirosra van szükségünk.

Az egymásra rakott köteget présbe 
tesszük. A prés legegyszerűbb formája 
két keményfa lap, amelyet keresztbe 
ragasztott léccel megerősítünk. Az alsó

Korszerű herbárium

lapba két csavarmenettel ellátott rudat 
erősítünk, a felső lapot ennek megfe
lelő helyen kifúrjuk. Természetesen a 
présnek hosszabbnak kell lenni a papi- 
roskötegnél. Présanyagunkat, amely 
akár 40 cm oszlopmagasságú is lehet, a 
fuvatra készített csavarszorítóval leszo
rítjuk. Vigyázzunk, hogy a felső lapra 
egyenletesen csavarjuk rá a  két szorí- 
tót!

A présben a növényeket legfeljebb 
12 óráig hagyhatjuk. Ekkor kicseréljük 
a szívópapíranyagot, a növényeket ta r
talmazó íveket azonban bolygatás nél
kül rakjuk át. A nedves itatós-----vagy
újság — papírokat száraz helyen vagy 
kihúzott zsinegre lógatva kiszárítjuk. E 
műveletet addig folytatjuk, míg a nö
vény teljesen ki nem száradt, míg szá
raz kézzel tapintva azokat melegnek 
érezzük.

Ha az előírt utasítást pontosan betart
juk, növényeink színtártóak és száraz 
állapotban is könnyen felismerhetők, 
meghatározhatók lesznek. Vannak nö
vények, amelyek a leggondosabb prése
lés mellett is megbámulnák. Az ilyen 
növényeket a következő gyűjtéskor pré
selés előtt újságpapiros között forró 
vasalóval átvasaljuk. A magas hő azon
nal megöli az élő plazmát.

Kiszárított növényeinket a kővetkező
képpen raktározzuk: akinek módjában 
van, 28—40 centiméter nagyságú fehér 
papiroslapokra ragasztja fel azokat. 
Sohasem szabad magát a növényt a 
papirosra ragasztani, hanem ragasztó
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szalagból m ár előre vékony kis csíko
kat vágunk fel s ezekkel a növényt 
egyenletesen a szárak, valamint levélré
szeken átragasztjuk. Ha nem tudunk 
fehér papirost beszerezni, újságpapiro
sok közé rakjuk, de nem ragasztjuk le.

Akár felragasztjuk a növényeket, 
akár nem, sohasem szabad a növény' 
adatait közvetlenül a lapjára írni. Erre 
a célra 12 cm hosszú, 8 cm széles her- 
báriumi cédulát vágunk. Erre írjuk leg
felül -a meghatározott növény latin és 
magyar nevét, a gyűjtött növény helyét, 
mégpedig elsősorban azt a nagyobb 
községet vagy várost, amelynek köze
lében gyűjtöttük, majd annak a kisebb 
tanyának vagy községnek a nevét, 
amely gyűjtőhelyünkhöz legközelebb 
van. Továbbá a völgyet, hegyoldalt 
vagy hegycsúcsot és azt a növényegyüt
test, amelyben a begyűjtött növény nő. 
P éldáu l' bükkérdő, tölgyerdő, gyertyá
nos, kaszálórét, szikár legelő, szikes te
rület, pocsolya, patakpart stb. Mindezek 
mellett ha hegyvidéken gyűjtünk, je
gyezzük fel a gyűjtőhely tengerszint fe
letti magasságát és azt a talajféleséget, 
amelyen nőtt, pl. homoktalaj, agyagos 
talaj, meszes kőzet, vulkáni kőzet stb. 
Sohasem m aradhat el herbárium i cédu
lánkról a gyűjtés pontos dátuma, a 
cédula alsó bal sarkában, s végül az 
alsó jobb sarkába odaírjuk a gyűjtő ne
vét.

A felragasztott, vagy újságlapok közé 
tett növényeket meghatározás után a 
növényhatározó rendszerét követve be
tesszük herbáriumunkba. Ugyanazon 
fajokat borítólapok közé tesszük. A két 
belső borítólapot összehajtott élével 
jobboldalt, az erre kerülő külső borító
lapot pedig baloldalt helyezzük el. A ján
latos minden egyes faj, valamint az 
egyes nemzetségek, illetve családok ne
veit egy kilógós cédula végére felír
nunk, amelyet a növények közé illesz
tünk olymódon, hogy csak az írásos 
rész maradjon szabadon.

TERM ÉSZETT 11)0  >1 Á \  VOS 
RÁDIÓ ELŐ AD ÁSOK NAPTÁRA

JULI US (7. PÉNTEK. Kossuth-rádió: 3.00:
Mezőgazdasági híradó. 16.10: Erő, egészség. A 
piac és az egészség. JÜLIUS 18. SZOMBAT. 
Kossuth-rddió: 16.00: Beszélő atlasz: Potsda-m. 
18.10: Szövetkezeti Híradó. JÚLIUS 19. VASÁR
NAP. Kossuth-rádid: 11.00: Épülő szép hazánk! 
Petőfl-rádld: 15.00: Kérdezz — telelek! Tudo
mányos fejtörő. JÚLIUS 20. HÉTFŐ. Petdti- 
rád|rt: 16.40: A világ térképe előtt. A Lengyel 
Népköztársaság. 17.40: Utazás a nyári égbolton. 
JÜLIUS 21. KEDD. Kossuth-rádiö: 5.00: Állami 
gazdaságok híradója. 18.20: Aíegújhodó szülőföl
dünk: A Mátra. Petőfl-rádld: IS.00: A természeti 
kincsek kutatásának ÚJ módszerei a Szovjet
unióban.

Herbárium unkat időnként át kell 
nézni, nem rágják-e a növényeket az 
Anthremus és az Attagenus nevezetű 
apró kis bogárka lárvái. Ha rágást ta 
pasztalunk, a lárvákat gondosan ki
szedjük. De ha a növényeket ecsettel 
óvatosan petróleummal kenjük át, soha 
lárva nem kerül herbáriumunkba.

Rendszeres növény gyűjtésünk során 
nemcsak a növényt ismerjük meg, ha
nem életkörülményeit is. Rájövünk 
arra, hogy a növény és környezete kö
zött szoros összefüggés van. Az egyes 
területeken csak bizonyos növények él
nek. Meg van a maga sajátos növény
zete a bükkerdőnek. Ezek között is más 
a növényvilága a teljesen zárt bükkös
nek, mint a fiatal erdőnek. Más növé
nyeket találunk a nedves réten, a láp
réten, megint más a sziklák gyepvilága. 
Megismerhetjük azok virágzási, term és
érési idejét. De nemcsak a növény szer
vezeti felépítését, hanem azok rokon
sági viszonyait, ezzel kapcsolatban pe
dig törzsfejlődésüket is tisztán láthat
juk. Újhelyi József

növénytári kutató

Ax id ő já rá s  „ m ú ltjá b ó l“

J E L M A G  Y A  H Á Z A  T !
1. Azon a napon előfordult legnagyobb, meleg
2. Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
3. Átlagos középhömérséklet
4. Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék

let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb Bő-- 

mérséklet
6. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga 

sabb hőmérséklet
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ám ón t/0 i
ESEM ÉN YN APTÁR.
Ö s s z e á l l í t o t t á :  V a j d a  P á l

(Aiok ráesőre. akik* a kérdésiéi részletesebben sksrnak foglalkozni. közöljük s í essnéayre 
vonatkozó magyarnyelvű irodslmat Is.)

-------------------------------------------------------------------------------------- á ............

1844. Július 17-én született Wartha Vince kémikus, a természettudományok XIX. 
századbeli felvirágzásának egyik nagy magyar harcosa és úttörője. A kémiai 
technológiának alig van olyan aga, amelyen ne fejtett volna ki értékes munkássá-
?ot. Felismerte, hogy a gyáripar csak akkor számíthat komoly fejlődésre, ha a 
udományos kutatás és az Ipari gyakorlat együttműködve Igyekszik biztosítani 

a gyártási eljárások gazdaságosságát, valamint a gyártmányok minőségét és ver
senyképességét. A pécsi Zsolnay-gyár állandó szakértője és tudományos segítője, 
fáradhatatlan kísérletezéseinek számos nagyszerű eredménye született és ezeknek 
az ottani alkalmazása tette a Zsolnay-gyár magyar gyártmányait világhírűvé. 

Sokoldalú tudós v o lt: fáradhatatlanul kutatott a magyar föld ásványkincsei után ; a Káposztásmegyeri 
vízmű Is az ő Javaslatára fejlődött ki. Haladó magatartása mély hazafisággal párosult. Benedek Pá I : 
Wartha Vince (Természet és Technika 1951. 475—479. oldal).

1849. július 17-én született Mlkluho-Makláj N. N. orosz tudós és utazó. UJ-Oulnea 
feltárója, a pápuák barátja és tanítója. Tanulmányozta néprajzi sajátosságaikat, 
szokásaikat, erkölcseiket. A pápuák földművelésének, vadászatának, halászatá
nak Makláj által készített leírásából kitűnik, a társadalmuk őskőzösségi jellegű 
társadalom képét nyújtotta. Ez megcáfolja a burzsoá tudomány véleményét, amely 
tagadja az őskommunizmus létezését kezdeti fokon álló társadalmakban és azt 
állítja, hogy magántulajdon mindig volt. Mlkluho nemcsak az öslakók bizalmát 
és szeretetét nyerte el, hanem óriási tekintélynek Is örvendett. Szava törvény volt 
az őslakók számára. Ilyen (törvénnyel* tiltotta el a testvérháborúkat. Hevesen 

tiltakozott a gyarmati népek rabszolgasorba döntése ellen. Nemzetközi liga létesítését követelte a 
csendesóceáni öslakók megvédésére. 1884-ben táviratban tiltakozott az ellen, hogy UJ-Oulneát Német
országhoz csatolják. Elet és Tudomány 1962. 74—75. oldal.

1761. Július 19-én született Petrov V. V. orosz fizikus, az elektrotechnika úttörője. 
Petrov előtt már Ismeretes volt, hogy ha elektródokat egymáshoz közelítenek, 
akkor közöttük vlllamosszikrák ugranak át. Ennél tovább azonban nem jutottak 
a fizikusok. Petrov egyenárammal táplált két szénelektród között állandó lángot 
— villamos fvet — állított elő, amelyet ma Volta-lvnek neveznek. Petrov meg
állapította ennek sajátosságait s megjelölte gyakorlati felhasználásának módjait. 
Bebizonyította, hogy a villamosságot fel lehet használni a kohászatban Is és leírta 
azokat a kísérleteket, amelyek kimutatták, hogy a villamos ívfény magas hőmér
séklete a fémek olvasztására és hegesztésére Is felhasználható. Elsőnek állapí

totta meg, hogy a villamos ív lángjába helyezett fémek oxidjalkká változnak át, és viszont, az oxi- 
dokból villamosság segítségével (Igazi fémkülsővel bíró felületeket* lehet kapni. lg)' tehát lefektette 
a technika új ágának, a ma oly óriást jelentőségű elektrometallurglának (villamos fémkohászatnak) 
alapjait. Danilevszkij V. V. t Az orosz technika története, Bp. 1951. 151—163.

1820. július 21. Oersted H. Chr. dán fizikus elsőként észleli, hogy a mágnestű a vllla- 
mosáram hatására eltér irányártól. Oersted 1820-ban megjelent értekezésében 
megemlíti, hogy már 1819-ben észlelte, hogy az elektromos áram által átfolyt 
Izzásig hevített platlnatü közelében a mágnestű kitér. Eleinte azt gondolta, hogy 
az Izzás szükséges feltétele a Jelenségeknek. De csakhamar kiderült, hogy erről 
szó sincs I A hatást az áram idézi elő, mégpedig függetlenül attól, hogy milyen 
anyagból készült a vezető, sőt, ha a drót és a mágnes közé szigetelőt helyeznek, 
a kitérés akkor Is megvan. Jelentős tény volt, hogy felfedezésének fontosságát 
felismete és felhívta rá a tudományos világ figyelmét. Róla nevezték el »Oersted*- 

nek a mágneses térerősség egységét. Kudrjavcav P. 8z. t A fizika története, Bp. 1051. 421— 422. oldal.
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L O G A R  M ISKA

MEGOLDÁSOK 
A 27. SZÁMBÓL

1. Nem teljesen egyforma. A 
két háromszög oldalai páron
ként egyenlők ugyan, de fordí
tott körüljárási Irányban követ.
kéznek egymás után:

Ennélfogva a két háromszög 
— ha kikötjük, hogy a síkból 
nem szabad kiemelni egyiket 
sem — egymást nem fedheti, 
csupán olyan helyzetbe hozható, 
amelyben egymásnak tükör
képei ;

Az ilyen idomokat szimmet
rikusaknak vagy tükröseknek 
nevezzük.

Persze, ha a síkból kiemeljük 
az egyik háromszöget és meg
fordítva helvezzük vissza, ak
kor fedésbe hozhatók, teljesen

egyformák — egybevágóak — 
lesznek. Ezt azonban nem en
gedjük meg, mert ezzel az el
járással más háromszöget te
szünk vissza, mint amit kiemel, 
tünk.

Ezt könnyen megértjük, ha 
arrra gondolunk, hogy a testek 
között is vannak Ilyenek (pl- 
az ember Jobb- és balkeze).

2 Igen. Az EFBJ és GDAJ 
téglalapokat ügy kaptuk, hogy

wm
Z---
i/ pzzrnmmá

az egybevágó ABC és ACD há
romszögekből az ugyancsak 
egybevágó AEJ, illetve AHJ, va
lamint JC1-', Illetve JGC három
szögeket vettük el. Ha pedig 
egyenlőkből egyenlőket vonunk 
ki, akkor a maradékok Is 
egyenlők lesznek.

3. Olyan alakúra kell venni a 
téglalapot, hogy a szomszédos 
oldalaik is egyenlők legyenek, 
azaz négyzet alakúra,

Az indokolást most még néni 
köböljük, hanem új feladatként 
kitűzzük olvasóinknak.

DJ FELADATOK
1. Miért a négyzetalak a 27. 

számban közölt 3. feladat meg- 
oldása?

2. Igen nagy vaslemezből lü 
cm átmérőjű köröket kell ki
vágni. A körök között megma
radó anyag hulladék lesz.

Hogyan kell a köröket elren
dezni, hogy a hulladék a lehető 
legkevesebb legyen?

Valaki a kővetkező megoldást 
ajánlja:

Valóban nincs ennél jobh 
megoldás, ahol kevesebb hulla- 
dékanyag vész kárba?

(Mivel a lemez Igen nagy, a 
széleken keletkező hulladék a 
többihez képest elhanyagolható.)

3. Az alábbi számsorozatok
ban a számok bizonyos szabá. 
lyossággal, törvényszerűséggel 
következnek egymásután. Álla
pítsuk meg az egyes sorozatcár 
következő tagját (amelynek a 
kérdőjel helyén kell állnia):

a) 1, 4, 9. 16, ?
b) 2, 4, 16, 256. ?
c) 2, 5, II, 23, ?
d) 2, 3, 5, 9, ?

-----------------------------------T-
INNEN — ONNAN

VÍZSZINTES:
1. Azon anyagok ne

ve, amelyeket mikro
organizmusok. parányi 
élőlények termelnek.
14. Egyéni nézet. 15.
Szerepével teszi a szí
nész. 17. Egyszerű 
gép, névelővel. 18.
Juttatott. 19. Kialudt 
bazaltvulkán a Bakom 
■hegységben. 20. Lár
ma. 21. Mezőgazdasági 
dolgozó. 23. A Kikia
dok legnagyobb szi
gete. 24 Állati szállás.
26 JJA. 37. Hagyma 
fele.(!) 29. Betűszom
szédok. 30. É.-afrikai 
berber törzs. 33. Man
cika 34. Kerek szám.
35. Haláltusa. 37, A hírlapírás összefoglaló el
nevezése. 38. Déltfroli városka. 39. Romboló 
forgószél. 41. Színpadi műfaj. 43 Komló büszke
sége ez a hatalmas épület,

FÜGGŐLEGESí
I. Az éjszaka. 2. Részesrag. 3. Tompa nev- 

jele. 4 Az egyik termelési ággal kapcsolatos. 5. 
Fejér megyei község. 6, ötéves tervünk egyik 
nagy büszkesége az Itteni erőmű, 7. Férfi név. 
í>. IB. 9. Plakett része.(l) 10 Nem előtt. It. 
Tesz Visz |2. Sötétbarnásszínű féldrágakő. 13. 
Fontos lisztnövény, takarmány: régen török

búzának is nevezték. 14. Ilyen szállító szerkezet 
működik a vízsz. 43-ban. 16. Pányva, hurkos 
dobókötél. 17. A távolabb lévőket. 22. Ritka fé

mes elem. Kémiai jele: Ta. 25. Nagy svéd bota
nikus, a növény, és állatvilág nemzetségeinek és 
fajainak rendszerezője. 27. A finis magyar neve. 
28. Szer és mód van ilyen. 31. A ragadozók 
rendjébe tartozó állat. 32 Folyondár. 33. A sakk
játszma vége. 34. Művészhármas. 36. Állami 
jövedelem. 38. ADZ 40. Fordított fűszer. 42. ÉO.

A 27. sz. keresztrejtvény megfejtése: A piszkos 
kezek betegsége. Evés előtti kézmosás, Látoga
tás, Bacilusgazda, Védőoltás, Paratlfusz.

SUti


