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A SZTÁLINI ALKOTMÁNY ÉVFORDULÓJÁRA
Most, amikor születésének 16. évfor

dulóját ünnepeljük, ugyanúgy erőt és re
ménységet sugároz minden szabadságért 
küzdő nép, minden elnyomott, kizsák
mányolt osztály felé, mint születése pil
lanatában.

A sztálini alkotmányra emlékezik a 
munkás, aki szabad országban kiteljese
dett boldog életét éli, aki nem reszket a 
munkanélküliségtől, aki egyre szebben, 
egyre gazdagabban él, aki nyugodtan 
néz gyermekei ragyogó jövője elé — és 
a sztálini alkotmányból merít erőt az a 
munkás, aki a tőkés országok emberte
len munkafeltételei között kénytelen élni. 
A sztálini alkotmányból merít harcához 
erőt a lehavrei dokkmunkás,'a düsseldorfi 
vasas, az angol texitilmunkás és Olasz
ország kizsákmányolt proletárja.

A sztálini, alkotmány ereje tényekben 
mutatkozik. Olyan tényekben, mint az a 
vidám, szép élet, amely megszűntette a 
szovjet mezőgazdaság dolgozóiinak régi 
nyomorúságát. Ahol valamikor sarlóval, 
keserű munkával aratták a földesúrinak 
a gabonát, ott ma a kombájnok szinte 
gyári munkává változtatva takarítják be 
a kolhozparasztok gazdag termését. Ahol 
valamikor mocsár volt, ott most kies li

getek, ahol sivatag és pusztulás hirdette 
az ember látszólagos tehetetlenségét ott 
viruíló kertek, gazdagon termő szántó
földek a tudomány erejét, a tudomány és 
munka elszakíthatatlan kapcsolatát bizo
nyítják.

A sztálini alkotmány ereje, világra 
szóló hatalma tündöklik abban a tény
ben is, amely a valamikor elnyomott, írás- 
tudatlan, a kihalás szélén átló nemzetisé
geket keltette új életre. Közép-Ázsia ha
talmas köztársaságai, amelyek valamikor 
a nyomor, a cári zsarnokság, a nemzeti 
elnyomás területei voltak, ma hatalmasan 
fejlődve elhagyják a »művelt nyugat« 
vezető országait. A szovjet népek testvéri 
családja boldogan, céltudatosan, óriási 
erővel építi a kommunizmust, védi a békét. 
E céltudatosság és erő egyik legfontosabb 
forrása a sztálini alkotmány.

A sztálini alkotmányra emlékezve ha
zánk boldog fejlődése is eszünkbe jut. 
Mi azon az úton indultunk el, amely a 
szocializmus, majd a kommunizmus felé 
vezet. A mi alkotmányunk is a sztálini 
alkotmány gyermeke, épp úgy, mint ahogy 
erőnk, boldogságunk, ragyogó jövőnk alap
ja és legfőbb biztosítéka a testvéri szovjet 
népek segítsége, hatalmasan növekvő ereje.

C ÍM K É P Ü  X K  ; D icső  te n g er , csodá la tos D ajká l. 
J e le n e t a tó ró l k é s z ü lt  s z ín e s  s z o v je t  d o k u m e n t f i lm b ő l.  

>A Bajkál a Föld legmélyebb tava* című cikkünkhöz

Főszerkesztő: Csűrös Zoltán. Felelős szerkesztő: Kocsis Ferenc. A szerkesztőbizottság tagjai: 
Baskay Grnő, Dési Frigyes, Falud: Béla, Haraszty Árpád, Rapaics Rajmund, KázsA Imre, 
Pang! Haraid, Vécsey Zoltán. A kiadásért felel: Lapkiadó Vállalat igazgatója. Szerkesztőség: 
Budapest, VII., Lenin-körút 9-11., II. em. Tel.: 221-278. F. szerk.: 221-071. Kiadóhivatal: VII., 
Lenin-körút 9—11. Tel: 221—285. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest, V.t József 
nádor-tér Ív Tel.: 180—950. Egyéni előfizetés: kézbesítésre illetékes postahivt&lnál és a postai 
kézbesítőknél. Üzemi árusítás: V., Roosevelt-tér 5—6. Tel.: 189—288. Vidéken a helyi hírlap- 
terjesztéssel foglalkozó postahivatal. Előfizetési ár: negyedévre 9.— forint, félévre 18— forint.

Kéziratokat nem őrzünk meg.

2-529194 Athenaeum mélynyomása, Budapest (F. v. Soproni Béla)
V_____________________________ _ _ __________________ _________________________

7 0 6



Legnagyobb öntözési és hajózási csatornánk
AZ ÉPÜLŐ KELETI FŐCSATORNA

A büdszentmihályi határban a változatos Nyírség valósággal belevész az 
egyhangú kietlen hajdúsági pusztába.

Tiszaártéren állunk. De bizony, fia fa sem jut már ide a Tiszahát pompás 
ligeteiből és galériaerdőiből.

Nincs, ami száraz évben á szomjas földét a szikkadás ellen óvja I Nincs, ami 
vizet tároljon ezen a drága, szurokszínű talajon a termésnek. Holott olyan 
értékes humusz ez is, mint Dél-Ukrajna világhírű iszaphordaléka, a csernozjom, 
vagy a bácskai »testvértalaj*, csak éppen vékonyabb rétegben üli meg homokos 
agyagpadját. Zsíros őstrágya e földben az évmilliók során összehalmozódott 
milliárdnyi szerves korhadék. De, hogy gazdagon teremjen, ahhoz vizet kíván e 
bőzsírú fekete föld.

És itt a »bökkenő«!
Szívszorongató látvány egy-egy aszályos nyáron végigjárni a széles határ

mezőt. Ügy cserepesedik ki itt a szomjas föld, akárcsak a lázas beteg szája. Az 
értékes humuszon érés előtt sárgul meg a fűszál és a gabona. Az idén a határ 
egyik rétjén nyár derekára már tenyérnyi zöld folt sem maradt. Másutt a cukor
répa levele sápadt meg sarjadás közben . . .

E panaszoknak vet véget, károk áradatait állítja meg majd egyszersminden- 
korra a Keleti Főcsatorna. Ha megépül, nemcsak legértékesebb tiszavidéki búza
földjeinket védjük meg vele az aszálytól. Megmentjük a magyar mezőgazdasági 
kultúrának a Hortobágy és környéke legvadabb szikeseit is.

Tiszalöktől, a löki Rázom-pusztán épülő új folyammeder duzzasztó gátjától 
és erőművétől húzódik majd a Hortobágyon keresztül a Berettyóig, csaknem 
100 kilométer hosszan a Keleti Főcsatorna.

Mellékcsatornáival, szívó árkaival s egész vízhálózati erezetével mintegy 
200 ezer hold föld öntözését biztosítja !

Egyoldalú vízgazdálkodási műveletek at&n
A vízgazdálkodásnak három fömüvelete van. Első : az ármentesítés. Második : 

az úgynevezett belvíz-rendezés. Harmadik : az öntözés. A három főművelet nagyon 
is összetartozik. Mindhármat egyszerre kellett volna végrehajtani hazánkban, 
ezelőtt 100 esztendővel, mikoris Széchenyi István elindította az általános ármente- 
sltést. Hiba volt, hogy Széchenyi kez
deményezésére csupán ezt indították 
el intézményesen, s világhírű vízsza
bályozó mérnökünk, Vásárhelyi Pál is 
jóformán csak ármentesítéssel foglalkoz
hatott.

Rájöttek aztán az egyoldalú ár
mentesítés vízgazdálkodási helytelen
ségére. De kései bánatot szült a be
látás, és a következtetéseket is rosz- 
szul vonták le belőle. A nagy ármen
tesítési munkálatok véget sem értek 
és már nyilvánvalóvá vált, hogy árvi
zek nélkül is termőföldek ezer és ezer 
holdjai kerülnek víz alá. Mihelyt ez is 
eléggé megvilágosodott, gomba módra 
kezdtek szaporodni a belvizek leveze
tésére vállalkozó úgynevezett »vízsza- 
bályozó társulatoké. A vízbefuló földek

A Keleti Főcsatornán dolgozd »Iépegető exka
vátor* áramfejlesztő kocsijának belseje



Épül a tiszalöki erőmű rázompusztai duzzasztógátja s az új folyammeder. Innen ágazik 
majd ki a Keleti Főcsatorna (Szűcs Pál rajza)

gazdái könnyen, sőt mondhatnék, igen sokszor könnyelműen is kötélnek álltak. 
Fizették a nagy terheket mintegy adóként az egymással versengő magántőkés 
csoportoknak, hogy elvezessék a belvizeket is.

De az egyoldalú munkának újabb kárát látta a magyar mezőgazdaság ! A fölös 
vizet ugyan elvezették, de nem gondoskodtak a jó terméshez szükséges vizek tartaléko
lásáról. A helyzetet súlyosbította, hogy a török-uralom megszűntével a Habsbur
gok új földesurai rablógazdálkodásszerűen fátlanították el az Alföldet, ilymódon 
is pusztává tették az egykoron ligetekben pompázó magyar síksági tájat, kötet
lenné talaját.

Ezek után vetődött föl hazánkban harmadik vízgazdálkodási feladatként — 
az öntözés ! Igaz, évezredes hagyományai vannak, ősi kultúrnépek már évezredek
kel ezelőtt építettek öntözőcsatornákat. De a kérdés teljes megoldását csakis a 
Szovjetunió roppantméretü öntözési tervei mulatják.

Bevágások é s  függőmedrek
A Tiszántúli Főcsatorna tervezői és kivitelezői a sokszor idézett szovjet 

példák láttán kaptak először egészen világos eligazítást.
Legnagyobb öntözési és hajózási csatornánk lesz az épülő Tiszántúli Főcsatorna 1
Hosszát részben már érzékeltettük. Tiszalöktől a Hortobágyon keresztül 

torkollik a Berettyóba. Ezt nevezik a Tiszántúli Főcsatorna keleti ágának, más
néven Keleti Főcsatornának. A nyugati ág a Berettyón és Körösön keresztül 
tér vissza a Tiszába.

A keleti ág a fontosabb, aminek épülését szemléljük a büdszentmihályi 
határban. A keleti ág hajózásra is szolgál az öntözésen kívül. A nyugati ág csupán 
öntözőcsatorna lesz. De még öntözési szempontból is a Keleti Főcsatorna mentén 
húzódó területek sínylik leginkább a vízhiányt.

A Keleti Főcsatornát a terepszint magasságához képest kétféle módon 
vezetik : 1. bevágásokban és 2. függőmedrekben.

Ahol a terepszint emelkedik, halmos, vagy éppen dombos, ott úgynevezett 
bevágást alkalmaznak. A bevágások mentén a szántóföldek magasabban feküsz- 
nek, mint a Főcsatorna legmagasabb vízszintje. Az ilyen vonulatokon majd gépi
rendszerrel szivattyúzzák az öntözővizet.

Függőmedret ott kell alkalmazni, ahol alacsony a terepszint. A függőmedres 
vonulatok mentén a Főcsatorna legalacsonyabb vízállása idején is a környező 
szántóföldek fölé magaslik a mederben tartalékolt víz. Ott tehát a Főcsatorna
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vízszintje alatt szántanak majd a traktorok! Nem elég ott a kikotort földet töltéssé 
formálni. Vízátnemeresztő töltéssel kell a gátakat kiképezni. Ilyfajta töltés
anyag az agyag is. Bőven bányásszák itten.

Mind a humuszos terület, mind a hortobágyi és határos szikes föld márgás 
rétegen, homokos agyagpadon ülepedett meg. A medret kotró gépek tehát maguk 
emelik ki a Keleti Főcsatorna függőmedrei számára a leghasználhatóbb töltés
anyagot. A víz azonban sokhelyütt nemcsak »oldalt illanhat el«, de a meder 
fenekén is, alul is. Ez utóbbi ellen átlagban 20 centiméter vastag fenékmenti 
agyagos kavicsboritással védekeznek.

A függőmedres csatorna vezetés előnye, hogy nem kíván az öntözéshez gépi 
szivattyúrendszert. A közönséges szivornya is megfelel itt. Kinyitnak egy nyílást, s 
egyszerűen csak kiengedik a szomjas föld számára szükséges vízmennyiséget. 
Hanem a hajózás okozta hullámverés romboló munkája ellen annál körültekin
tőbb gonddal kell védeni a függőmeder magas töltésfalait.

Hogyan védekeznek a hullámverések rombolásától? Elsősorban partmenti 
nádasitással. Mindkét partszélen »benádasitják« a csatornát. A nád vizet kíván 
ugyan, de csak sekély vizet. Csak nyaldossa a mélymedret, tehát nem képez zöld 
zátonyt a hajók útjában. Ellenben zöld parterösitőké.nt szolgál.
Öntözési és hajózási szint, bujtatok, erdősávok

Két vlzszintje lesz a főcsatornának : egy öntözési- és egy hajózási szint.
Olvasóink közül bizonyára nem kevesen azt hihetik, hogy a hajózási szint 

lesz a magasabb. Holott éppen fordítva lesz. Az öntözési szint 4 méter lesz, a 
hajózási csak 3. Miért? Tavasszal, a Tisza magas vízállása idején a tlszalöki 
duzzasztógát tárolói majd bőségesen megtelnek vízzel s akkor kell a Keleti Fő
csatornába a legtöbb vizet átereszteni a szomjas földek itatására, őszre a folyam le
apad, öntözésre pedig akkor már nincs is szükség. De őszre, a termények legfőbb 
betakarítási idejére esik a szállítások úgynevezett csúcsforgalma. Ekkor kell 
leginkább tehermentesiteni az olcsóbb és nagyobb teherbírású víziközlekedéssel a 
vasutat.

A főcsatorna kikötői sokat könnyítenek a Debrecen—Tiszalök-i s a Debrecen— 
Füzesabony-! vasútvonal őszi csúcsforgalmí nehézségein.

Az építőknek arra is van gondjuk, hogy a főcsatorna csakis a Tisza v(z- 
jölöslegéből táplálkozzék. S ne nyelje el útja mentén a termőtalaj elől a belvizeket! 
Bujtatókat építenek. Mik ezek a bujtatók? A főcsatorna feneke alatt vezetett 
csövek, amelyek megmentik a csatorna medrét keresztező belvizek többletét a 
termőtalaj számára.

Ezertonnis tengerjáró hajók járnak nemsokára ezen a csatornán



Munkában a »Május (« lépegető 
exkavátor a büdszenfmihályl csa- 

tornaépltkezésnél

A mesterséges öntözés 
első és legfőbb megoldás a 
talaj vízellátására ezen az 
aszályos vidéken. De csak 
félmegoldás lenne az öntözés 
is, hogyha nem egészítené 
ki a csatornaépítést egg 
nagyszabású fásítási műve
let. Ahol lehet, ott magának 
a termőtalajnak kell tarta
lékolnia a szükséges vizet. 
S legkívánatosabb víztáro
lók az erdősávok. Ezek a 
szél romboló munkája ellen 
is védik a talajt s közleke

dési edényekül szolgáló gyökérzetükön kívül lombhullásukkal is évente táplálják a 
humuszt. Élőfában, növényzetben szegény talajból az öntöző-víz is igen hamar 
»eloson«. Ezért mind a főcsatorna mentén, mind a lecsapoló mellékcsatornák 
környékén keresztül-kasul a talaj és az éghajlat kívánalmaihoz képest a leg
változatosabb faültetvényekkel formálják ki a mezővédő erdőpásztákat. De a 
főcsatorna nélkül még a fásítást sem kezdhetnék el nagy sikerrel e pusztai 
vidéken.

A főhangsúly ezért a főcsatorna építőinek munkáján van 1
A Keleti Főcsatorna építésének legjelentősebb szakasza pedig jelenleg a 

büdszentmihályi határnak az a pontja, ahol a »lépegető exkavátor« dolgozik.
Mi ez a lépegető exkavátor?
Már messziről, 10 kilométernyi távolságból is elég élesen szembetűnik csak

nem 40 méter magas, mozgó toronynak tetsző darujával.
Ahogy közelítünk hozzá, úgy tűnik, mintha »leállt volna a munka*. Hiszen 

alig látunk embert a gépóriás közelében. De nincs is szükség itt több emberre 
ama néhánynál, akik körülötte szorgoskodnak.

A dübörgő gép már első pillanatra elárulja, mire képes az ember szolgálatá
ban. Egy könnyed gombnyomásra működni kezd a gépóriás. Belevágja a földbe 
óriási puttonyát. jEgyetleri harapással ötezer kilónyi — fél vagonra tehető — 
földet szed föl. J\fejd fölemeli, amit kikotort, félkört rajzol a levegőben s magas 
kupacra hányja slabályos függőmedres parttöltést képezve az imént kiharapott 
földet.

Dübörög a motor, csikorognak az óriási láncok és kötelek s egymásután 
mintegy tucatszor ismétlődik a látvány.

Aztán csengő berreg. Nagy pillanatok következnek . . .
Most már nem 100 méterekre, de kilométerekre is elhallik a dübörgés és 

csikorgás. Az exkavátor úgynevezett körhagvója megemeli a gép két papucsát 
és 1,80 méter hosszan előrerakja őket. Aztán'a gép hatalmas — 160 tonnás ! — 
testét emeli meg és a nagy lépés után a gép a pusztát felrázó dörejjel újra leeresz
kedik a földre.

40 folyómétert megy naponta előre ily módon a lépegető exkavátor. Ahol 
még tegnap dolgozott, ott ma már kész a Keleti Főcsatorna függőmedre. Ahol 
ma lépeget, ott holnap már 40—50 méter széles partfalak közt kék és zöld szín- 
árnyalatokban játszik majd a főcsatorna medrében a talajvíz.

Már csak 8 kilométerre a céltól —  a tiszalóki duzzasztóg&ttól
A lépegető exkavátor előtt mindig előbbre kell vinni a magyar gyártmányú 

aggregátor sínéit. A hazai aggregátor motorja — a Láng-gyár dolgozóinak müve — 
a lépegető exkavátor energiaforrása. Az önmagában 60 tonna súlyú aggregátor 
szolgáltatja kábelen az áramot a lépegető exkavátornak. Hathengeres Diesel
motor hajtja a hatalmas generátort. A kábelen vezetett áram a lépegető exkavátor 
fő kapcsolójában eloszlik különböző meghajtó motorokban. Van egy főmotor :
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A bíidszentmihályl csaíomaépít- 
Itezésnél. Tusi Tibor segédgépész 
és Kohári József fölmérő elő- 

munkás

ez a csörlőn keresztül a 
meghajtást ás a járatást 
végzi. Van egy fordító
motor : ez a körforgatást 
végezteti. Van egy úgy
nevezett kompresszor, 
amely a levegőt sűríti a 
kapcsolók működtetésére.
A vezető-ülés, az úgyneve
zett lavírszék előtt össz
pontosul minden irányító 
kapcsoló. Itt ül és irányít 
a kotrómester.

— Ifjabb Lovász Gyula 
a nevem 1 — mutatkozik be a kotrómester székében ülő fiatalember. Elcsodál
kozunk. Nem több 20 évesnél s a jelen műszakban ő irányítja a hatalmas 
gépet.

Munkatársai is jórészt hasonlókorú fiatalok, ők és a másik két műszakban 
dolgozók mindegyike — ifjak s öregek egyaránt — itt tanulták meg a gép
kezelést.

A kezdeti kísérleti szakaszban óránként még csak 60 köbméter földet 
tudtak kikotorni és parttöltéssé képezni a géppel. Ma már óránkénti 150 köb
méternél tartanak. Nyolc kilométernyire vannak már csak az épülő tiszalöki duzzasztó
gáttól, a céltól, ahonnan ki kell ágaznia a Keleti Főcsatornának.

— Ebben az iramban igen hamarosan odaérünk — hangsúlyozza maga
biztosan Lovász Gyula 20 éves kotrómesternek másfél évvel fiatalabb Ferenc 
nevű öccse, a lépegető exkavátor és az aggregátor körül munkálkodó földnyeső
gép kezelője. A földnyeső-gép — a szkréper — felszántja a lépegető előtt a finom 
fekete földet, amit egy másik gép a dózer kupacokba hord össze, hogy aztán ismét 
gondosan szétterítsék a kikotort agyag fölött. Vigyáznak, nehogy egy rög is 
elvesszen, márgás réteg alá kerüljön a drága humuszból.

— Hogyan folyna egy ilyen főcsatorna építése a régi magyarországi 
módszerekkel és eszközökkel? — kérdezzük Sziklai Gézától, a Földkotró Vállalat 
öreg, sókat tapasztalt mérnökétől.

— Ilyen óriási munkát a múltban nehezen tudtam volna elképzelni 
hazánkban — felel az öreg mérnök. Amikor én mérnöki pályafutásomat kezdtem, 
csak kézierő járta, kubikusok kéziszerszámaival folyt a kotrás. Ma meg nem is 
tudnánk annyi kubikust összeverbuválni, amennyinek kéziereje elvégezhetné 
ezt az óriás-méretű munkát. Itt pedig összesen hét emberből áll a műszaki sze
mélyzet. Napi három műszakban ez 21 dolgozó. Több mint 3000 köbméter föld 
kotrása s szabályszerű kupacbarakása a lépegető exkavátor napi teljesítménye. 
Ha meggondolom, hogy egy kubikus 8 óra alatt legfeljebb 3 köbméter földet tud 
ily módon megmozgatni, kerek ezer ember munkáját végzi itt egyetlen gép 21 tagú 
személyzettel.

A hajdúsági puszták felé mutat az öreg mérnök : a nánási, balmazújvárosi 
határ felé, Hortobágy felé, ahol már a kikötőépítés előmunkálatait is elkezdték. 
Helyenként növendékfák ezrei jelzik, hogy nemsokára eleven, sokszínű ligetes 
tájjá válik a sokszor kiégett magyar puszta.

Nagy Tibor

„Ha az Isten azt követeli, tagadjuk meg 
értelmünket, melyet tőle kaptunk, akkor 
úgy tesz, mint a vásári szemfényvesztő: el
cseni azt, amit adott."

(Diderot: Filozófiai gondolatok)

—  Eljön az • világ, amikor éhező em
ber nem lesz a földön, s minden egyes 
embernek meglesz a módja, hogy tanul
jon és fejlessze fermészetadfa képességeit.

(Vajda János. —  1880.)
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Nagy riadalom volt éjjel a baromfi- 
udvarban. A csirkék, a kacsák vész
kiáltásaikkal fölverték az éjszaka csönd
jét. Mire a háziak álmukból felriadtak, 
mire Bodri visszatért volna, hogy ház
őrző kötelességének eleget tegyen — 
mert a bitang a szomszéd kutyával a 
határban nyulászott —, megtörtént a 
baj.

Reggel a gazdasszony nagy siránko
zással szedi össze 11 szép csirkéjének 
tetemét. Nyakuk elharapva, csak a 
vérüket szíttá ki a gyilkos. Egy-kettő
nek az agyvelejét is megkóstolta, míg 
Bodri hazaérkezése meg nem zavarta. 
Egy szép kis kendermagost el is cipelt.

Ez volt a veszte. A Kendermagost a 
hidas alatt megtalálták. A görény- 
tanyát Bodri orra árulta el. Evvel 
tette jóvá éjjeli kötelességmulasztásá
nak bűnét. Most aztán megindult a 
hajsza. Az összetoborzott szomszédság 
seprővel, villával fölfegyverkezve körül- 
állta a görénytanyát.

Egy öreg és három fiatal görény 
lett a zsákmány. Kellemetlen, sok-sok 
száz foszforos-kénes gyufa szagához 
hasonló bűz terjengett az agyonvert 
állatok teteme körül.
H á zi görény , m e ze i görény

A házigörény (Mustela putorius L.) 
baromfiudvaraink egyik leggyakoribb 
és talán legveszedelmesebb négylábú 
ellensége. Majdnem olyan, mint a 
szárnyasok közül a baromfiudvarra 
kapott galambászhéja.

A görény a bűzös menyétekhez 
(Mustelidae) tartozik. Hazánkban két
féle görényt ismerünk. Egyik a közön
séges, a házi görény. Nagyon szívesen 
tanyázik — Kivált télen — emberi 
lakások közelében. Istállók, disznó
ólak hidasa alatt, fa- és rőzserakások- 
ban rejtőzik. Nagyon kedveli még a 
patakok melletti rőzserakásokat és 
nádkévéket.

Másik fajta a mezei, vagy más néven 
molnárgörény. (Mustela eversmanni 
Less.) Többnyire lyukakban él. Az 
emberi lakásokat kerüli. Kártékony 
rágcsálókat — egereket, ürgéket, hör
csögöket — is pusztít. Ennyiben hasz
nos állatnak mondhatjuk, noha a vad
állományban némi kárt tesz. Gondozott 
fácánosokban sokat árthat, azért ott 
erősen irtják.

Érdekes, hogy bár a mezei görény is 
őshonos nálunk, zoológusaink csak 
nemrég vettek róla tudomást s csak 
nemrég sorolták be hazai faunánkba. 
A falu népe, az erdőt-mezőt járó 
pásztornép már réges-rég megkülön
böztette a kétféle görényt. Nagyon 
találóan nevezte el mezeinek. Hisz' a 
mezők lakója. »Molnár« jelzőt meg 
azért adta neki, mert gereznája olyan, 
mint a molnár ruhája, mikor sok 
az őrleni valója, vagyis — fehéres. 
A házigörény hosszú koronaszőrei pedig 
teljesen sötétek, mondhatnék feketék.

M ié r t n e m  á r t  u g ö ré n yn e k  
a k íg y ó tn a rá s?

Mint. említettük, a görény a baromfi- 
udvar egyik legnagyobb ellensége. De 
azért némi hasznot is hajt 1 Ahova egy 
gödény-család befészkelte magát, ott 
csakhamar eltűnik a patkány. A görény 
szenvedélyes patkány-vadász.

A görény, mint minden menyétféle, 
nagyon vérengző kis ragadozó. Ha 
teheti, sokkal többet gyilkol, mint 
amennyit elfogyaszt. Azért is oly 
nagyok kártételei. Minden legyőzhetőt 
megtámad. Béka, kígyó, gyík gyakori 
zsákmányai. A halat is nagyon szereti. 
A szakirodalom megemlíti, hogy a 
görény bátran megtámadja a keresztes 
viperát is. Az élelemszerzés sajátos
Egy jólsikerült görényfénykép



Közönséges görény (Mephitls 
suffocans)

körülményei közepette ki
alakult az az élettani tu
lajdonsága, hogy a kígyó
méreg nem árt szerveze
tének. Lem  zoológus kísér
letekkel bizonyította, hogy 
a görény vipera-marással 
szemben immunis, vagyis 
védett I

Nagyon valószínű, hogy a kígyót a 
mezei görény is pusztítja és a vipera
marás elleni immunitás nála is kifejlő
dött, jóllehet idevágó adataink még 
nincsenek.

Tévhiedelem, hogy a görény a ba
romfiól elülőfáira letelepedett baromfit 
először bűzmirigyeinek kifecskendezé- 
sével elkábítja és azután az elbódult 
zsákmánnyal könnyen végez.

Igen, a görénynek hathatós védekező 
fegyvere van, a farkalatti bűzmirigyei. 
Tartalmát ingerült állapotban kiüríti. 
Nagyon kellemetlen a »görényillat«, 
de szó sincs róla, hogy tyúkokat el- 
kábítson. Az ember orrának igen 
undorító ez a szag és sok finnyás kutyát 
is visszatart a támadástól.

A fogságban élő, szelíd görény nem 
használja ezt a passzív fegyverét csak 
akkor, ha valami szerfölött felingerli.

„ B ű zm ir ig y e k  te lita lá la ta ”  . .  >

A görény kitenyésztett fehérszőrű, 
pirosszemű, úgynevezett albínó faj
testvére a vadászgörény (Frettchen). 
Hivatása a nagyon kártékony üregi 
nyulak kizavarása kotorékukból. Újab
ban patkányirtásra is használják.

Görényünknek van egy távoli, na
gyon távol élő rokona, a szkunk (Mep- 
hitis mephitica Shaw). Nem rágalom, 
hogy a görény rossz-szagú, de micsoda 
szelíd illat ahhoz, amit az amerikai 
szkunk lövel ki bűzmirigyeiből!

Milyen hathatós fegyvere van, azt 
mutatja az a tény is, hogy nagy, erős 
ellenfeleitől sem menekül. Hátulját 
fordítja ellensége felé, miután figyel
meztetően sziszeg, és vár. Ha a vigyá
zatlan ember, vagy állat nem hallgat 
*az eddig és ne tovább* figyelmezte
tésre, akkor megkapja a büzmirigyek 
telitalálatát. Hiába égeti el ruháját a 
kárvallott 1 A rettenetes szag annyira 
beveszi magát testébe is, hogy hosszú 
ideig nem mutatkozhat emberek között.

Lövésénél is nagyon kell vigyázni, 
hogy azonnal vége legyen. Ha még van

annyi ereje, hogy bűzmirigyeit hasz
nálja, akkor gereznája teljesen haszna
vehetetlen. Nyúzása különös gonddal 
történik. Az értékes gerezna mindjárt 
elveszti értékét, ha a bűzmirigyet 
véletlenül megsértik.

S zé p  b u n d a  a z  „ a ra n y g ö rén y ”  p r é m je
Mint minden menyétfélének nyom

rajzában, a görényében is öt karom 
lenyomata látszik. A karmok lenyomata 
legtöbbször igen tisztán kivehető, mert 
a karmok aránylag hosszúak.

A görény nyomképe némileg hasonlít 
távolabbi, nemes prémet adó rokoná
nak, a nyestnek nyomképéhez. A lépés
ben haladó görény nyomképe is kettős, 
akárcsak a nyesté. Futása ugrásszerű, 
szakasztott nyestugrás. Hanem az 
ugrási távközök jóval rövidebbek.

A görény februárban párzik. Ilyenkor 
a hímek ádáz harcokat folytatnak. 
Ezek a párzási párbajok nagy zajjal 
járnak. Elég szapora állatok, 3—7 
fiókát is vetnek. Vemhességi idejük 
8—9 hét.

A házi görény gereznája tartós. 
Szép prémet ad, noha még nem haszno
sítjuk eléggé. Kivált a fiatal, egy éves 
állatok gereznája igen mutatós. Hosz- 
szú, lágy koronaszőrei alul sárgán 
fénylenek, kékesen fekete, csillogó vé
gekkel. Ezeket óarany görények*-nek ne
vezik a prémkereskedők.

Vadászati törvényeink előírják a 
házi görény irtását.

Kittenberger Kálmán
az Erdészeti Tudományos Intézet közleménye

„Az Igaz vallásnak, amely mindig és 
mindenütt magához bilincselt volna min
den embert, örökérvényűnek, egyetemes
nek és kézzelfoghatónak kelleti volna len
nie. De egyikben sem lelhető fel e há
rom jellemvonás. Háromszoros bizonyíték 
van tehát rá, hegy minden vallás csalás."

(Diderot: Filozófiai gondolatok)

713



A  NAP  
FDZDBCÁJA

A Nap távcsöves megfigyelésénél min
dig színes üvegekkel, vagy más opti
kai módszerekkel (helioszkopikus 
okulárok) kell a Nap vakító fényét 
tompítani.

A  c s illa g o k  „ n a g y s á g r e n d je ’'’

A napszűrövel felszerelt távesüvön így látjuk a 
NapUL ri,LZ ,éJ b?,tot. U!z,a' kiinn>“ bárányfelhők fedik. Jól kivehető a Nap gömbalakja

1 1.
A \ap fényessége és hőmérséklete

l t f i  hasznosabb, a Nap,vagy a Hold?” 
991™ —- kérdi Kuzma Prutkov, az 
Alekszej Tolsztoj és Semcsusnikov-fivé- 
rek teremtette filozófus-tipus. — És a 
filozófus némi megfontolás után így 
válaszol: »A Hold a hasznosabb,
mert éjjel árasztja a világosságot, amikor 
sötét van, míg a Nap nappal világít, 
amikor amúgy is világos van.,«

Természetesen ma már minden isko
lásgyermek tudja, hogy a Hold fénye 
pusztán a Nap visszavert sugaraiból 
áll. Azt is tudja mindenki, hogy a földi 
élet forrása a Nap sugárzó energiája, 
Enélkül Földünk felszíne holt és moz
dulatlan lenne.

A Nap éppenúgy, mint minden 
csillagtársa, igen magas hőmérsékleten 
izzó gázgömb. Minden igen magas hő
mérsékleten izzó test fényforrás. A Nap 
olyan hatalmas fényforrás, olyan fénye
sen világító a felülete, hogy szemünk 
ártalom nélkül bele nem tekinthet. 
Galilei volt az első, aki távcsövei vizs
gálta a Napot, de semmiféle óvó
berendezést nem használt. Ez okozta 
súlyos szembaját, amely vaksággal 
végződött. Kortársa, Scheiner 
jezsuita, aki Galileivel és Fabriciusz- 
szal egyidőben látta először a nap
foltokat, már színes üvegekkel tompí
totta a Nap fényét, Így húsz éven át 
figyelhette a napfoltok változásait.

Már 2000 évvel ezelőtt lTipparchosz 
alexandriai tudós észrevette, hogy a 
csillagok látszólagos fényessége között 
különbség van. Vannak nagyon fényes 
csillagok, mint például a déli égboltoza
ton a Szinusz és vannak sokkal halvá
nyabbak is, olyanok, amelyeket szabad 
szemmel már alig tudunkmegfigyelni, 
annyira hajvány a fényük.

A görög tudós a csillagokat látszó 
fényességük szerint hat csoportba, 
nagyságrendbe, fényrendbe sorolta. 
A legfényesebbeket — körülbelül 
húszat — első nagyságrendűeknek, az 
ennél gyengébbeket másodnagyság- 
rendűeknek nevezte,, azokat pedig, 
amiket alig láthatunk, hatodik nagy
ságrendűeknek. Mennél fényesebb 
egy csillag, annál kisebb szám fejezi ki 
fényrendjét. Érdemes tudnunk, hogy 
az északi és déli égboltozaton mintegy 
8000 csillagot láthatunk szabad szem
mel. Ennyi a hatodik nagyságrendig 
terjedő csillagok száma.

Hipparchosz felosztása használható
nak bizonyult, ezt mindmáig megtar
tották, kiegészítették és pontossá te t
ték. Amikor valamely csillagot — 
mondjuk — első nagyságrendűnek vet
tek, akkor az ennél kétésfélszer fénye
sebb csillagokat nullás nagyságrendűek
nek, a még kétésfélszer fényesebbeket 
mínusz egy nagyságrendűeknek nevez
ték és így tovább. Azoknak a csilla
goknak a fényességét, amelyek közbe
esnek, törtszámok fejezik ki, például 
2,17 vagy 3,47 nagyságrendűek. Az 
első nagyságrendűekhez viszonyítva a 
hatodik nagyságrendűek százszor gyen
gébb fényüek. A leggyengébb fényes
ségű csillagok, amelyek csak a leg
hatalmasabb, modern teleszkóppal ké
szült fényképeken láthatók, százmillió- 

. >zor gyengébbek az első nagvságren- 
dűeknél, ezeknek fényrendjét a 21-es 
szám fejezi ki.
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A. Nap f ín y  r e n d je
Igen nagy fontosságú, hogy meg

ismerjük a Nap és a teli Hold fényes
ségének viszonyát, mert csak ennek 
segítségével tudjuk a Nap fényességét 
csillagtársainak fényességével össze
hasonlítani, ez pedig alapvető fontos
ságú a csillagászati ismeretek szem
pontjából. Szemmel való közvetlen 
megfigyelés útján, vagyis vizuálisan a 
két kozmikus fényforrás fényességét 
csak úgy tudjuk összehasonlítani, ha 
valamilyen földi fényforrással mérjük 
őket össze. Viszont fényképezési úton
— bizonyos műfogások alkalmazásával
— közvetlenül is összehasonlíthatók, 
A mérések arra az eredményre vezet
tek, hogy a Nap teljes fényessége 
465.000-szer nagyobb a teli Hold 
fényességénél, vagy nagyságrendben 
kifejezve a Nap 14,17 nagyságrendnyi- 
vel fényesebb a teli Holdnál. Mint
hogy a teli Hold a csillagokkal való 
összehasonlítás alapján—12,5 nagyság- 
rendű, a Nap vizuális nagyságrendje 
—26,72 m (m =  magnitúdó, nagyság
rend).

A fotografikus úton megállapított 
nagyságrend —25,93 m. (A foto
grafikus és vizuális nagyságrend kü-. 
lönbsége jellemző a különböző csillag
típusra. Ezt a különbséget színindex
nek nevezzük. A Nap színindexé 
+0.79.)

A Nap felületi fényessége minden 
földi fényforrás fényét jóval meg
haladja. Ha a Nap teljes sugárzását 
felületének nagyságával elosztjuk, 
megkapjuk, hogy a felület egy négyzet
centimétere 50.000 normál gyertya fé
nyével világít. A Nap felülete tízezer
szer fényesebb a megolvasztott platiná
nál és tízszer fényesebb áz ívfénynél. 
Az ívlámpa fehéren izzó krátere egé
szen sötétnek tűnik fel, ha — termé
szetesen megfelelő tompítással — táv
csövünkben a Nappal egyszerre vizs
gáljuk. Csak újabban sikerült néhány 
másodpercnyi időtartamra nagyobb 
felületi fényességet előállítani olyan 
módon, hogy fémdrótokon pillanatok 
alatt rendkívül erős áramot vezettek 
keresztül. '

Ha éles, jól sikerült napfényképet 
figyelünk, vagy ha távcsöVön vizsgál
juk a Napot, nyomban szembetűnik, 
hogy a Nap szélei felé észrevehetően 
sötétebb, mint a közepén. A mérések 
szerint a peremmenti részek fényessége 
egy nagyságrenddel kisebb, mint a Nap 
közepének a fényessége. Ez a Nap

A Nap egyik feléinek fényképe, föl látható, hogy 
a. Nap peremrészelnek fényessége kisebb, mini 

a központi részeké

atmoszférájában történő fényelnyelés 
következménye.

A „fény szférája”
A sfény szférájáé, vagy görögül : 

fotoszféra — így nevezték el a Nap 
általunk látható felületét. Tulajdon
képpen ilyen felület egyáltalán nin
csen . . .  A külső gázrétegek rendkívül 
ritkák és átlátszóak és mi tekintetünk
kel áthatolva a Nap ezen ritka és át
látszó külső burkain, több száz kilo
méter mélyen hatolhatunk be a nap- 
atmoszféra belsejébe. A nap-gázok 
sűrűségében azonban nincs éles, ugrás
szerű átmenet, amit a Nap határoló 
felületének lehetne mondani. Bizonyos 
mélységben azonban a Nap atmoszfé
rája már átlátszatlan, a mélyebb 
rétegek sugárzása már nem hatolhat 
a szemünkbe. A Napnak általunk még 
látható felületét nevezzük fotoszférá
nak, a fény szférájának.

A Nap *felületének« vagy a fotoszfé
rának hőmérséklete viszonylagos ér
telmű kifejezés. Mennél mélyebben 
hatolunk a Nap belsejébe, annál 
magasabb az ott lévő rétegek hőmérsék
lete. A fotoszféra hőmérséklete csupán a 
külső rétegek középhőmérséklete. Ezt a 
hőmérsékletet többféle módszerrel ha
tározták meg és valamennyi megköze
lítőleg mintegy 6000° hőmérsékletet
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adott. Valójában a Nap gázainak sűrű
sége és Hőmérséklete a mélységgel vál
tozik. Tizenkét kilométer mélységben 
például a hőmérséklet 4840% 41 kilo
méter mélységben már 6590°.

Ezen a hőfokon anyag, legyen 
az oly ellenálló, mint a platina, nem
csak megolvadna, hanem gőzzé változ
nék.

6000 fok hőmérsékleten bármilyen 
anyag csak gáz halmazállapotú lehet 
és éppen ezt látjuk a Napon, ahol min
den elem gáz formájában van.

A Nap gázrétegeinek nyomása a központ felé 
rohamosan növekszik. (T ** hőmérséklet, Ny = 
nyomás). A fizikában és csillagászatban a 
nagyon nagy és nagyon kis számokat a tizes 
szám hatványával fejezzük kt. így pl. 2 X 10' a 
2 X 10.000,000 számot jelzi, vagyis az 1 után 

7 nullát kell Írnunk

Ha ez így van a Nap felszínén, meny
nyivel inkább vonatkozik a Nap belse
jére. Még 150 évvel ezelőtt is Hershel 
úgy képzelte el a Napot, hogy magja 
hideg, sötét test, amelyet világitó 
gázburok vesz körül. Ma minden isko
lás gyerek tudja, hogy ekkor ennek a 
gázburoknak vagy nagyon gyorsan ki 
kellene hülnie, vagy pedig ha egy cso
dálatos energiatermelő folyamat a hő
mérsékletét állandóan fenntartaná, a 
mag hőmérséklete emelkednék ilyen 
fokra. A számítások szerint a Nap köz
pontjában 20 millió fokos a hőmérsék
let. Ha olyan kályhát szerkeszthet
nénk, amely ekkora hőfokot kibír, több 
száz mérföldnyi körzetben mindent 
porrá égetne.

Eddigi ismereteink alapján tudjuk, 
hogy Napunk forró gázokból álló óriási 
gömb. Ám téves volna ezt a gázt igen 
ritka anyagnak elképzelnünk. Figye
lembe kell vennünk, hogy a Nap belső 
részeiben a nyomás 10 billió atmoszfé-

rányi! Ilyen körülmények között 
minden gáz oly nagy mértékben össze
préselődik, hogy sűrűsége a normális 
viszonyok közötti cseppfolyós vagy 
szilárd testek sűrűségét is meghalad
hatja. Mert a testek gáznemű, szilárd 
és cseppfolyós halmazállapota közti 
különbség nem viszonylagos sűrűsé
gükben áll, hanem a gáz azon sajátos 
tulajdonságában, hogy határ nélkül tö
rekszik szétterjedni és a külső nyomás 
hatására igen nagy mértékben össze
nyomható. A Föld magvából a fel
színre hozott sziklatömb alig észlel
hetően változtatná térfogatát, a Nap 
belsejéből származó anyag azonban 
határtalanul szétterjedne, ha a külső 
nyomás megfelelő mértékben gyön
gülne.

A gázállapotú napanyag erős össze- 
nyomhatóságának következtében a 
sűrűség a Nap középpontja felé roha
mosan növekszik. Kiszámították, hogy 
a Nap centrális sűrűsége legalább ötven
szerese a Nap középsűrűségének, vagy 
más szóval a Nap magva ötvenszer 
sűrűbb, mint a Nap egészében véve. 
Minthogy a Nap átlagsűrűsége 1,41, 
a Nap magvának sűrűsége hatszorosa 
a higany sűrűségének. Viszont a Nap 
legkülsőbb gáztömegei olyan ritkák, 
hogy itt a nyomás a mi légköri nyomá
sunknak alig egy ezredrészét teszi ki.
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A különböző túlvilág) lényekbe ve
tett hit nemcsak a keresztény vallás 
sajátossága. Az ördögök, szellemek és 
egyéb rejtelmes lények hitét a keresz
ténység az őt megelőző primitív vallá
soktól kölcsönözte. Vegyük például a 
perzsa vallást, mely nagy hatást gya
korolt a zsidó, majd a keresztény 
vallásra.

A perzsáknak egy jó istenük, meg 
egy gonosz istenük volt. A jó istennek 
hat arkangyal állt szüntelen szolgá
latára. Ezek után következtek a külön
böző jótékony szellemek, istenek, nem
tők, szentek légiói. Igen fontos szerepet 
játszott a tűz angyala. Angyaloknak 
tartották a vizet, napot, holdat és 
csillagokat is. A gonosz istennek hat 
főördöge volt. A főördögök uralkodtak 
a hét nagy démon és számtalan pokol
beli szellem felett.

Az angyalok és ördögök hite külö
nösen a középkor végén virágzott fel a 
keresztény országokban. Szent Ágoston 
ugyan már a IV. században megírta az 
angyalok és ördögök »természetrajzát«. 
Azt állította, hogy ördögök hozzák a 
betegségeket a keresztényekre. De az 
ördögök káros szerepét legáltalánosab
ban csak a XV—XVI. században 
ismerték el.

Pápai bulla [ :! >
a »boszorkényok« ellen

1492-ben fedezte fel Kolumbusz 
Amerikát. Ettől számítják a történé
szek az újkort. VIII. Ince pápa viszont 
1484-ben, tehát mindössze 8 évvel 
előbb adta ki a boszorkányok elleni 
bullát. Ezzel kezdődik a boszorkányok 
tömeges üldözése. A boszorkányok az 
egyház szerint olyan emberek — vagy 
többnyire asszonyok —, akik az ördög
gel nemi viszonyban állanak. Az egy
házi kínzókamrák vallató módszereivel 
ezrével csikartak ki »beismerő« vallo
mást a szerencsétlen emberekből és 
küldték máglyára őket, mint boszor
kányokat. A boszorkányüldözés nagy
ságát jellemzi, hogy a buzgó katolikus 
II. Ferdinánd császár végül is így 
fakadt k i : »Elég ebből az égetésből,

mert különben minden alattvalómat meg
égetitek! a

Ami az ördögöket, démonokat illeti, 
a legkülönbözőbb leírások vannak ró
luk. Az ördögöt legtöbbször kccske-

Boszorkányok. Sprenger Jakab dominikánus 
szerzetes 1448-ban Irta meg hírhedt munkáját, 
a Mallcus maleflcarumot (Boszorkánypöröíy). 
A kép Sprenger könyvéből való és a szerző 
állítása szerint nem * képzelet szülötte, hanem 
a »valóságot« ábrázolja. Sprenger Jakab, Instl- 
tor Henrik szerzetes társával együtt, VIII. Ineze 
pápátői a »Summis deslderantes* kezdetű bullá
ban teljes felhatalmazást kapott >a boszorkányok 
üldözésére és kiirtására. Ez a pápai okmány a 
boszorkány- és ördögszövetségeket s a boszor
kányok rémtettelt, mint »tapasztalati valóságot* 
írja fe és felszólítja az egész papságot a bo
szorkányok üldözésére. A vádemeléshez — az 
egyházi perrendtartás szerint — elég volt a 
puszta feljelentés Is. A bűntett bizonyságát a 
vádlott beismerése szolgáltatta; ezt pedig kín
zással csikarták ki belőle az Inkvlzitorok. Az 
egyházi hatóságok kegyetlen magatartására 
jellemző a ludhelmi hírhedt boszorkányper tör- 
íénete. A kis német városkában hat asszonyt 
helyeztek vád alá az inkvlzitorok, azzal, hogy 
egy újszülött hulláját kiásták a temetőben, mert 
boszorkánykenőcs készítéséhez akarták felhasz
nálni. A klnpadra Vont szerencsétlen nők a tor
túra után be Is -vallották* a képtelen bűntettet, 
mire máglyahalálra ítélték őket. Az egyik asz- 
szony fér|e az Ítélet végrehajtása' előtt keresztül
vitte, hogy a hatóságok nyissák fel a sírt, ahol 
természetesen érintetlenül meg is találták a holt
testet. Az inkvlzltor nem fogadta el a bizonyí
tékot s azzal érvelt, hogy a tanúk csak az 
ördög káprázatát látták a temetőben. A beismerő 
vallomás alapján el is égették a hat asszonyt.
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fejű, vörösszemű szörnynek ábrázolják, 
amely igen gyakran jelenik meg pap
nak, szerzetesnek álcázva.

Az ördögök eredetileg gyakran a régi 
vallások elnyomott istenei. Plútó, a 
római vallás tűzistene, vagy Lucifer a 
fényhozó, Báál-Zebub a föníciai nap
isten — mind ördögökké lettek a 
keresztény vallásban.

A hűbériség idején az elnyomott nép 
rokonszenvezett az alvilág elnyomott 
isteneivel, az ördögökkel és szövet
ségeseikkel, a boszorkányokkal. A XV. 
században a nép tömegesen tódult a 
boszorkányokhoz, a régi varázslók 
utódaihoz. A teológusok pedig panasz
kodtak, hogy egyik egyház sem büsz- 
kélkedhetik ennyi zarándokkal. Még 
az uralkodó osztály is hitt a sötét 
alvilág erőiben. 1563-ban a svéd királyt 
a dánok elleni háboriijába négy ohiva- 
talos« boszorkány kísérte.

A  csirke öléi megtagadása: 
bűnös eretnekség!

Miért vonzódtak a tömegek az ördö-
fökkel cimboráié boszorkányokhoz?

miért gyűlölte őket az uralkodó 
osztály? Ez végeredményben azzal 
magyarázható, hogy a boszorkányság 
mögött az elnyomott nép burkolt 
ellenállása nyilvánult meg a fennálló 
renddel szemben. Minél erősebben fe
nyegette a keletkező polgári rend a 
hűbéri viszonyokat, annál erősebb lett 
a boszorkányüldözés. Ezért vált éppen 
az újkor hajnala a boszorkányüldözés 
virágkorává.

Az uralkodó osztálynak érdekében 
állt az, hogy a tömegek figyelmét el
terelje a kizsákmányolásról, az élet 
valóságos nyomorúságáról. Ezért tömte 
tele az emberek fejét az ördögökről 
szóló zűrzavaros történetekkel. Az 
egyház tanítása annyira megzavarta a 
hiszékenyeket, hogy szinte mindenben 
és mindenkiben ördögöt, boszorkányt 
véltek felfedezni. Egy korabeli francia 
hivatalos jelentés így írja le ezeket az 
állapotokat : »A férfiak halálba küldték 
a feleségüket, a gyermekek megmérgezték 
apjukat, az embereket élve a kovács
kemencébe, vagy a mélységbe dobták.«

Az egyházi bíróságok, de különösen 
a XIII. században létesített inkvizíció 
a legnaíVabb indokkal is megelégedett, 
hogy a gyanúba vett személyek bűnös
ségét megállapítsa. Egy régi egyházi 
történész írja : »Miután a goszlári eret
nekek babonáját hosszasan kivizsgálták 
és kiközösítéssel sújtották érte őket, meg
gondolandó volna, vájjon helyes és jogos

volt-e fölakasztásuk csupán azért, mert 
nem akartak csirkéket ölni.«

Azonban sem a boszorkányüldözés, 
sem a nép ijesztgetése az ördögökkel 
nem állíthatta meg a történelmi fejlő
dés menetét. A hűbériség elbukott a 
feltörekvő polgárság csapásai alatt. 
De még a XVIII. században is égettek 
hazánkban boszorkányokat. Az 1720-as

Boszorkányszombat rajza Bodíneus könyvéből. 
Az egyház Igyekezett elhitetni azt, hogy János- 
nap éjszakáján vagy Valburga éjjelén (Május 
elején) tartják nagy ünnepségüket a boszorká
nyok. A középkori egyházi szerzők részletesen 
leírják eme ünnepségek lefolyását. Háiálrakfn- 
zott szerencsétlen ^gyanúsítottaktól* csikarták 
ki ezeket a titkos vallomásokat. Ezen az össze
jövetelen avatták fel Belzebúb jelenlétében az új 
boszorkányokat is. íme egy részlet Mederus 
Dávid lelkiatya könyvéből, aki terjedelmesen 
ismertette, hogy milyen szerződéseket kötöttek 
az ördöggel a novíciák . . .  »Én alulírott de La 
Palud Magdolna ezennel tanúsítom és bizonyí
tom, hogy az itt jelenlevők, nevezetesen Sod- 
fridy Alajos úr és Belzebúb főördög jelenlétében 
Istenben és a mennyei seregekben való minden 

részemről lemondok . . . «

években Szegeden egyszerre 13 boszor
kánysággal vádolt szerencsétlent éget
tek meg.
A spirttlzmui karrierje Amerikában

Az ördögökben, boszorkányokban, 
kísértetekben való hitet új életre tá 
masztotta a XIX. sz. közepén a kapita
lizmus. 1848-ban New-Yorkban egy 
Fox nevű ember házában titokzatos 
kopogásokat vélt észlelni. Fox lányai 
hamarosan meggazdagodtak azon, hogy 
a túlvilági szellemek közvetítőinek 
adták ki magukat. így indult a spiri- 
tizmus karrierje Amerikában.

A spiritiszták üléseiken, a »szeanszo- 
kon« állítólag másvilági üzeneteket fog-
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nak fel. Ilyenkor a szellemek gyakran 
még fényképezni is hagyják magukat. 
A lapok nagy szenzációként számolnak 
be Amerikában a spiritiszta szeánszo
kon történtektől, így például Noé köz
léseiről, amiket a föld özönvízelőtti 
állapotáról tett.

Az Amerikai Egyesült Államokban 
jelenleg többszáz ^bejegyzett* spiri-

A múlt század végén a fényképezési technika 
tökéletesedésének Idején jelentek meg világ
szerte az első »szellemfotók«, Az első hírhedt 
médium fotográfus Miinzler volt, aki 1869-ben 
New Yorkban csalás miatt vád alá került. A leg
több botrány Buguet párizsi fényképész szemé
lye körül zajlott le, aki Párizsban egy Firmán 
nevű médiummal dolgozott együtt. (A szellem- 
fotósok vagy azt állították magukról, hogy sa
ját medlálls »erejük« varázsolja a lemezre a 
szellemek képét, vagy pedig médiumot szerződ
tettek a produkcióhoz). Buguet azt állította, 
hogy ha valaki eljön hozzá és fényképet készít
tet magáról, azon megjelenik elhalt hozzátar
tozójának szellemalakja Is. A szélhámost renge. 
tegen keresték fel és végül Is egy Lomhard nevű 
rrndőrfotografus leplezte le, aki bebizonyította, 
hegy Buguet lemezei preparálva voltak. Buguet- 
nél a házkutatás alkalmával halotti ruhába 
öltöztetett bábokat találtak. A csalót egyévi 
börtönre ítélte a törvényszék. Kiszabadulása 
után Angliában folytatta tevékenységét. Fenti 
képünk egy Buguet-féle »szellemfotót« ábrázol

tiszta egyesület van többszázezer tag
gal. Angliában működik a Spiritiszták 
Nemzeti Klubja, s még sok hasonló 
egyesület. Jellemző a következő eset. 
A Newsweek című angol lap 1947-ben 
közölte, hogy egy angol kisváros lakosa, 
B. Key az adófelügyelőségnél kérte 
házadója csökkentését, mert házában 
kísértet van. A város egy tanácsnoka 
helyi kiszálláson »meg is győződött« a 
bejelentés igazságáról. Mindez persze 
az adófelügyelőséget nem hatotta meg, 
s az adót nem szállították le.

Az amerikai tömegek egy részét is 
megfertőzték a mesterségesen életre- 
keltett középkori sötét babonák. 1928- 
ban Pennsylvánia államban petróleum
mal öntöttek le és elevenen égettek 
meg egy Rayburne nevű öregembert, 
akit szomszédai boszorkánysággal vá
doltak. 1929-ben Michiganban volt 
hasonló eset.

1945-ben Bostonban működött egy 
csillagjós, aki magáról azt hirdette, 
hogy előre meg tudja jósolni a tőzsdei 
áremelkedéseket.

Méltó párja ennek a »tőzsdei Szibillá
nak* Finkel, a szemmelverő. Ez az úr 
elhitette magáról, hogy rontó szeme 
van s nagy összegeket zsebelt be olyan 
sportolóktól, akik ellenfelükkel szem
ben vették igénybe.
A rothadó kapitalizmus kísérletei

A babonák elterjedtségét mutatják 
azok a statisztikai adatok, melyek 
szerint több mint tízmillió amerikai 
nő hordoz táskájában nyúllábat, hogy 
szerencséje legyen.

Mindez kísértetiesen emlékeztet a 
fasiszta Németországra, ahol 1940-ben 
több mint 50 ezer hivatásos jövőbe
látó működött.

A szemmelverők, jövendőmondók, 
spiritiszták és társaik céljaira jól rá
világít az angol spiritiszták fejének, 
Ottennek egy nyilatkozata : *H iveink 
vannak a legmagasabb angol körökben... 
Követeljük, hogy a spiritizmus biztosítsa 
a szellemek jelenlétét a gyárakban, 
üzemekben, irodákban.«

Vájjon miért annyira szükséges Otten 
úrnak és általában a legmagasabb 
angol köröknek« — a szellemek jelen
létének általános elültetése? A cél, bár 
nem vallják be, nyilvánvaló. Hiszen, 
ha a munkások, a kizsákmányolt nép- 
tömegek hisznek a sorsukat irányító 
szellemekben, akkor babonás félelmük 
visszatartja őket a sorsuk megjavítá
sáért vívott küzdelemtől. A spiritizmus 
elködösiti az emberek tudatát, gyámol
talanná, rettegővé, babonássá teszi 
őket. Az ilyen elbutított emberek pedig 
nem ismerik fel saját érdekeiket és 
feladataikat. Könnyen a tőke »vak 
hatalmának* játékszerévé válnak.

Az öntudatos, józan gondolkozású 
dolgozók ezért mindenütt kikacagják 
már az ostoba kisértet-mesék terjesz
tőit. Tudják, hogy az *anyagtalan« — 
tehát nem létező — szellemek »meg- 
testesülése*: a legnagyobb képtelen
ség, hiszen a semmiből nem keletkez
het anyag, ezt a tudomány már száz
szorosán bebizonyította. Ákos Károly
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A Bajká! látképe a partmenti sziklákról A Tókutató Állomás motoros kutatóhajója a BajkáMavon

Nytzsnye AngarszK.

A Jennyiszej és Léna óríásfolyók 
közti hatalmas kiterjedésű plató* 

Ázsiának egyik legősibb darabja. A 
földtan tudománya Angara-pajzsnak 
nevezi. Ázsia másik ősi pajzsa a kínai 
őstömb. A harmadiknak, Gondvana- 
földnek, a déli félteke hatalmas őskon
tinensének ma már csak maradványai 
vannak a víz fölött. A többit elnyelte a 
tenger. A Gondvana maradványa 
Indiának háromszögalakú déli része : 
Dekán. Ezeket az ősi pajzsokat a föld- 
történet ókorától a harmadkor végéig 
tenger választotta e l : a Thetys. 
Óriási teknőjében sok százmillió év 
alatt roppant mennyiségű üledék hal
mozódott fel.

Az ázsiai kontinens kialakulásának 
története az Angara- és Gondvana kon
tinens párviadalában áll. A Föld rop
pant belső erői egymáshoz szorították 
az őstömböket. Rettentő birkózásuk
nak a Thetys látta a. kárát. Folyton 
zsugorodott. De a fenekén lerakódott 
üledékek hatalmas hegységekké gyű- 
rődtek fel. Ezek hozzáfonódnak az ős
tömbökhöz. Egyre növekedtek, köze
lebb kerültek egymáshoz, végül össze- 
íorradtak. Kialakult Ázsia.

A BAJKÁL KÉPZŐDÉSE

A földtani ókorban hatalmas hegy
képző folyamatok forrasztottak új 
földet Angara déli részéhez. Ezeket az 
ősi hegységeket sok százmillió év alatt 
a pusztítás erői lekoptatták, a felszínü
ket elegyengették. A harmadkor nagy 
hegyképzö mozgásaiban azonban a le
tarolt felületek újból a magasba emel
kedtek. Az ősi hegységek regenerálódtak: 
újra születtek. Persze egészen más 
lett a külsejük, mint ókori elődjeiknek. 
Magasba emelt, letarolt fennsíkok fog
lalnak el bennük nagy területeket. 
Ezeket a folyóvizek meredekfalú völ
gyekkel széttagolták. Mert abban a 
mértékben, ahogy a hegyek emelked
tek, fokozódott a folyóvizek vájó tevé
kenysége. Az újból magasba emelt 
hegyek szép láncokban rendeződtek el. 
Az ilyen hegyvidéket láncos tönk
hegységnek nevezzük.

Amint az egyes ősi rögök a magasba 
emelkedtek, mások pedig süllyedtek, 
a rögök között hatalmas törések, sza
kadások, árkok képződtek. Egy ilyen 
hosszú árokrendszerben: a szaján- 
bajkáli árokban víz gyűlt össze. így 
alakult ki a Bajkál-tó. Az árok süllye

dése már a jura-korszakban megkezdő
dött, de meg a fölitani jelenkorban is 
megzökkent az árok. Nem csoda, 
hogy igen mélyre süllyedt. Ezért a 
Bajkál-ló a világ legmélyebb hegyi tava. 
A víz szintje 462 méterrel van a tenger 
szintje fölött. Legnagyobb mélysége 
1741 méter. Ez annyit jelent, hogy a, 
Bajkál-tó feneke a szárazföld legmélyebb 
horpadása. A tó feneke 1279 m-rel 
van a tenger szintje alatt. Az Ilyen hor
padásokat depressziónak nevezzük.

A TENGER VIZÉNÉL TÖBB VÍZ
A Bajkál-tó növekvő holdsarló alak

jában délnyugat-északkelet irányban 
nyújtózkodik. A két vége közti lég
vonal-távolság 600 km, de a sarlóalak 
miatt a tó tényleges hossza 670 km. 
Legszélesebb a közepén, itt 73,5 kilo
méter széles. Terjedelme 33.000 négy
zetkilométer, tehát a Föld nagy tavai 
között a hetedik helyen van, az édes- 
vízűek között az ötödiken. Mélysége 
miatt igen nagy víztömeg van medré
ben : 23.000 köbkilométer. Ebbe az 
óriási víztartóba az Azovi-tenger vize 
kilencvenszer, az Aral-tó vízmennyisége 
23-szor férne el. A Keleti-tengerben —

Hálóját javítja a bajkáli halász,.

nagy kiterjedése ellenére — nincs több 
víz, mint a Bajkál-tóban. Ekkora víz
tömeg természetesen hatással van a 
környező vidék éghajlatára. A Bajkál 
érdekes földrajzi vidéken fekszik: 
olyan területen, amely átmeneti föld 
Szibéria és a mongoliai sivatagok 
között. Ez az átmeneti jelleg minden 
földrajzi viszonylatban, így az éghaj
latban és a növényzetben is meg
mutatkozik. A Bajkál keleti part
vidékére benyomul a mongoliai 
sztyeppe, jellegzetes szárazföldi éghaj
latával, növényzetével és állatvilágá
val. A Burját Autonóm Szocialista 
Köztársaság fővárosában, Ulan Ude- 
ban, a sztyeppe szélsőséges kontinen
tális éghajlata uralkodik. A január 
átlagos hőmérséklete (10 évi megfigye
lés alapján) itt —25,7°, az Angara ki
folyásában fekvő Lisztvennicában csak 
—15,4°. A július melege Ulan Udeban 
1 9 ,7 ° ,  a tó partján 12,7 . A tó hatalmas 
víztömege tehát télen mérsékli a hide
get, nyáron hűsít.

SÍNEK a jégtakarón
Decemberben már úszó jégtáblák 

jelennek meg a tavon, januárra össze-
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Gondos előkészület a sikeres halá
szathoz. Jobbról: A »Ba.|káll 
Marénar nevű hal, mely fyás 
Idején 100 km-re Is felmegy a 

folyókon

függő jégpáncél lepi el, amely egyre hí
zik és 70—136 centiméter vastagságot 
ér el. Mielőtt a déli hegyes parton meg
építették a Bajkál-to menti vasút
szakaszt, nyaranként komphajón szál
lították át a vonatokat, januárban 
pedig egyszerűen a jégre fektették a 
síneket. A szovjet vasutépítőtechnika 
a jégre rakott sínek építésében nagyra 
fejlődött és ennek igen nagy hasznát 
vették a Nagy Honvédő Háborúban. 
Leningrád ostromzára idején a Dajkál
nál is nagyobb kiterjedésű Ladoga-tón 
szintén síneket raktak le és így építet
ték meg az »élet-útját«.

A jég olvadása a tó déli részén május 
közepén, az északi részén május végén 
kezdődik. Minthogy a tó egyetlen ki
folyása, az Angara (vagy Felső-Tun- 
guszka) aránylag kis jégtömegeket 
hord el, az olvadás június közepéig 
tart. A tó zöldes-kék csillogású, hideg 
vize 40 méter mélységig átlátszó. A 
víz hőmérséklete a melyebb rétegek
ben már nem változik, csupán 5 méteres 
felszíni rétegében ingadozik a hőmér
séklet a januári 0° és a júliusi 19° kö
zött. Az 5—15 méter mélységű övben 
az évi ingadozás már csak 8°, 250 méter 
mélységben pedig 0,4°.

A VILÁG LEGNAGYOBB VÍZTÁROLÓJA

Mintegy 300 kisebb-nagyobb folyó 
szállít vizet a tóba. Három jelentősebb 
folyó ömlik bele : az északi csücskön a 
Felső-Angara, a keleti parton a Bar- 
guszin és Szelenga. Egyetlen folyó 
vezet ki belőle : az Angara. Nem fagy 
be és 8 méter átlagos mélységű medré
ben másodpercenként 1700 köbméter 
vizet szállít. Ha a tó nagy mélységére 
gondolunk és arra, hogy ezt a medret 
egyetlen nagyobb vizének, a Szelen- 
gának hordaléka egyáltalán nem tudja

feltölteni, úgy belátjuk, hogy a Bajkál 
a világ legnagyobb természetes víztárolója. 
Ennek jelentőségét a kommunizmus 
építése szempontjából majd látni fog
juk.

A HEGYEK A TAJGA VILÁGA

Amint mondottuk, a Bajkál-árok 
hegyek között süllyedt mélyre. A Száján 
hegységrendszer láncai fogják közre. 
Nyugati partján az Onotszkij-, Primor- 
szkij- és a Bajkál-hegység húzódik, 
míg a keleti parton a Khamar-Dalán 
és a Barguszin lánca övezi. A hegységek 
közein síkság nyomul a partig, ezeken 
a mongoliai sztyeppe növényzete és 
állatvilága tör északra. De a szibériai 
tajga is előnyomult délnek és a két 
vegetációs öv a Bajkál körül találko
zik. Cik-cakosan olvad egymásba a két 
forma. Míg a tótól távol az erdőség öve 
csak 1200 méter magasságban veszi át 
az uralmat, a tó partján már a hegyek 
lábát bükkösök, tölgyesek borítják, s 
csakhamar megkezdődik a fenyvesek 
birodalma. A szibériai fenyőfajták 
közé déli fenyők keverednek, sőt csak
hamar túlsúlyra jut a Sokhondo japáni 
fenyőfajta. A tajgában találkozik 
Mandzsúria és Szibéria erdőségeinek 
állatvilága, sőt délebbről a tigris is fel
merészkedik. Gyönyörű látvány a 
hegyek koszorújába font hatalmas tó, 
nem hiába mondják Szibéria legszebb 
vidékének. A partlakók tengernek 
nevezik e tavat.

TENGERI ÁLLATVILÁG

És valahogy ez a jelző rá is illik a 
Bajkálra. A Bajkál a Föld legnagyobb 
édesvizű tengere. Amikor a hegyekről 
legördülő északnyugati bukószél, a 
»szarma« és a keleti »barguszin« végig-
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Iván Glasunov, a [ókutatő Allu- 
tnás tudományos vezetője. Jobbról: 
különleges műszerekkel határoz
zák meg a tó vizének hőmérsék

letét

szánt hátán, hatalmas hullámok kere
kednek és a Bajkál gőzöseit külön> 
legesen erősnek kell építeni, hogy meg
birkózzanak a viharral. A tó tükrének 
évi ingadozása 85 centimétert tesz.

De még inkább tengernek mond
hatjuk a benne élő tengeri állatvilág 
miatt. Olyan halfajtákat találunk, 
amelyek csak a tengerben honosak, 
és van a Bajkálnak egy fóka-fajtája is. 
Igaz, hogy kisebb testű Bering-tengeri 
rokonainál, de mégis valódi fóka. 
A tudósoknak sok rejtélyt okozott a 
tengeri eredetű állatvilág megmagyará
zása, mert annyi bizonyos, hogy a 
Bajkál soha nem függött össze az 
óceánnal. Ezt a kérdést még nem 
oldották meg, de minden bizonnyal 
hamarosan megoldódik. A tó ugyanis 
állandó tudományos kutatás tárgya. 
Alkalmi expedíciókon kívül az Angara 
kifolyásánál, Lisztvennicában működik 
a Szovjetunió Tudományos Aka
démiájának intézménye: a Bajkáli 
Limnologiai Állomás, amelyhez gyö
nyörű múzeum is csatlakozik. Az állo
más kutató tudósai a világszerte 
ismert nevű M. R ozsod professzor 
irányításával a tóra vonatkozó minden
fajta tudományos kérdéssel foglalkoz
nak. Legérdekesebbek persze a tó 
életére vonatkozó kutatások. Ezer
ötszáznál több növény- és állatfajta él a 
Bajkálban, ezeknek kétharmada pedig 
tudományos szóval endemikus, csak a 
Bajkálban él. A golomjanka, ez az ele
venen szülő halfajta, például édesvízben 
egyedül a Bajkálban található. A mély 
vízben százezerszámra nyüzsög a szabad 
szemmel nem is látható jesipura rá- 
kocska. Mikroszkóp alatt szemlélhet
jük ezüstösen csillogó fehér testét. 
Szája alatt bolyhos nyúlvány áll ki, 
olyan, mint egy pihés lábacska. Az 
apró rák ezzel ragadja meg a szabad

szemmel nem is látható parányi vízi
növényeket. Galacsinná gyúrja elesé- 
gét és'úgy kapja be. A jesipura rend
kívül gyorsan és évenként háromszor 
szaporodik. Annyi van belőle, hogy ha 
a Bajkál összes állatát kihalásznók és 
lemérnők, ennek a hatalmas súlynak 
négyötödét a parányi rákok tömege 
tenné ki. A halgazdaság szempontjá
ból igen fontos ez a rákocska, mert a 
maréna-halnak a főtápláléka. A maréna 
pedig a Bajkál halászatának leg
nagyobb értéke. Ahhoz, hogy a maréna 
egy kiló súlynyira hízzék, hét kilo- 
grammnyi jesipurát kell felfalnia.

A tudományos kutatás nem csupán 
elméleti értékű, hanem — amint az a 
Szovjetunióban az élet minden terüle
tén megszokott — a legszorosabban 
kapcsolódik a gyakorlathoz. A tudósok 
állapítják meg a különböző halfajták 
életkörülményeit azt, hogy milyen idő
szakban a víz milyen részeiben tartóz
kodnak nagyobb tömegben. A halász
kolhozok a tudósok útmutatása alap
ján kerítik be nagy hálóikkal azokat a 
mélységbeli vizrészeket, amelyekben a 
maréna bizonyos időközökben nagyobb 
tömegben jelentkezik. A Bajkál halá
szata rendkívül fejlett és mindkét 
parton halászkolhozok telepei sorakoz
nak egymás mellett. Sok a halfeldol
gozó konzervgyár.

Lisztvennica nemcsak limnológiai 
tudományos állomásáról nevezetes. Itt 
van a Szovjetunió egyik legnagyobb 
prémtenyésztő farmja is. Százával ne
velik itt a cobolyt és a rókák különböző 
fajtáit, köztük a sarki rókát.

AZ IftKUTCKl NAGY TERV

A Bajkált környező hegységek nem 
csupán természeti szépségükkel ragad-
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Festői részlet a Bajkál-túmif

nak magukkal. Az 1905-ben megindí
tott s a tó keleti partján épített vasút, 
amely a transzszibériai vasútvonal 
Bajkálon inneni és Bajkálon túli szár
nyát összefűzte, a világ egyik legszebb 
hegyi vasútja.

Az erdőségek kincsein, a pompás 
cédrusfenyőkön és egyéb haszonfákon 
kívül a hegyek pazar ásványi kincse
ket rejtenek. Arany és ezüst körös- 
körül található. De az ipari fémek 
egyre újabb és újabb lelőhelyeit tárják 
fel, még felsorolni is sok őket: ón, 
ólom, mangán, vas, nikkel, muszkovit, 
wolfram, molibdén, grafit, szén és a 
többi és a többi. A kincseknek jó 
része még kiaknázatlan. Aranykincseit 
a cári időszakban angol tőke zsákmá
nyolta ki. A cári időben mi sem tör
tént a Bajkál vidék fejlesztésére. 
Egy-két jelentéktelen bánya- és ipari 
üzem, kevés lakosság a tó környékén, 
száműzött forradalmárok telepei, 
halászfalvak, prémvadászok és kincs
keresők sátrai: ilyen volt az élet a

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT A BUDAPESTI EÖTVÖS 
LORAND TUDOMÁNYEGYETEM DÍSZ

TERMÉBEN

(V., Pázmány Péter-tér !—3. szám) 

előadássorozatot rendez.

5. előadás 1952 december 10-én 

ÉLET A SEJTEN KÍVÜL

Előadó: Dr. Törő Imre Kossuth-díjas 
akadémikus

Az előadások minden szerdán 18 órakor 
kezdődnek. Külön meghívó nem szükséges. 
Belépőjegyek a helyszínen is válthatók. 

Belépőjegy 2.— forint

Bajkál partján 1917. előtt. A Bajkái- 
tótól keletre a burjátok tengődtek. 
Minden tizennégy lakosra egy láma 
jutott, akit etetniök, itatniok, ruház- 
niok kellett. A föld, amelyet faekével 
és boronával műveltek, alig adta 
vissza a vetőmagot. A pásztorok 
sátrakban vagy fakéreggel burkolt 
kunyhókban tengődtek. Ma a Burját- 
Mongol Köztársaságban több szarvas- 
marha jut egy lakosra, mint a Szovjet
unió bármely más köztársaságában. 
Már nem nomád sátrakban élnek a 
burjátok, hanem rendezett falvakban. 
Állattenyésztésük vezető helyre került.

A szovjet rendszer föllendítette az 
életet a tó partján. De a kommunizmus 
építése nem ismer megállást. A jövő 
Szibériájának egyik legvirágzóbb terü
lete lesz a Bajkál-tó környéke. A he
gyek kincseiért csak le kell hajolni. 
A jövő iparának kimeríthetetlen ener
giaforrását nyújtja a Bajkál vize. 
60 milliárd köbméter víz van ebben a 
tárolóban, míg a Boulder-Dam tárolója 
ennek a felét tartalmazza. 1949-ben 
már megkezdték a viíág egyik leg
nagyobb erőművének, az Angara-mu- 
nek építését, amely kb.. egy millió kilo
watt teljesítménnyel el fogja látni a 
Bajkál-tó mentén és az irkutcki katlan
ban épülő új üzemeket a szükséges 
energiával. Nagy erőmű épül a Szelenga 
mentén is. Ez a Burját-Mongol Köz
társaság erőműveinek szolgáltat ener
giát. Az 1947-ben kitűzött irkutcki 
nagy terv megvalósítása a Bajkál kör
nyékét a Szovjetunió egyik legfonto
sabb nyersanyagot szolgáltató és ipar
területévé teszi. Vécsey Zoltán

Megfejtések 48. az.

Vissza a helyére: (5+5+5) :5 3, (5X 
5+5) :5 6, 5+ 5+5+5 20, 5X5+5—5 25, 
(5+5)X5+5 55, (5X5X5)—5 120.

Még egy Ady vers: Éhes a föld.
Shakespeare: Nem. Shakespeare 1616- 

ban halt meg, a John Bull gúnynevet pe
dig John Arbuthnot angol író alkotta 
meg. (Élt 1667—1735.) John Bull néven 
írt regényt a háborús párt ellen.

Döntés előtt: Mint a cím is elárulja, a 
hordót meg kell dönteni és így megálla
pítható, hogy félig van-e tele, vagy sem.

Keresztrejtvény: A kőszén cseppfolyósí- 
tása, Falusi orvos. Békebarlang, Első 
csillagászati távcső. .

7  34



A SZÍV wwMtafá
Legnagyobb munkát végző szervünk 

a szív. Lényegében erős izmokból álló 
szivattyú. A vér a szív ütemes össze
húzódása következtében, nagy nyomás 
alatt kilökődik a verőerekbe, azokon 
végighalad és a hajszálereken keresztül 
préselődve a vénákban újra visszatér a 
szívbe. Kört fut be a testben. Ez útja alatt 
oxigént és különböző tápanyagokat 
juttat a szervekhez, illetve sejt
jeikhez, de ugyanakkor el is szállítja 
azok anyagcsere termékeit.

A vérkeringés fenntartása az élet 
minden pillanatában szükséges. »Mo- 
torja« a szív tehát alvás közben, munka, 
pihenés és egyéb működés közben, az 
élet minden megnyilvánulásában szün
telenül dolgozik. Működését már a 
méhenbeliili életben megkezdi. A mag
zati szlvhangokat már a terhesség fél
idejében lehet hallani az anya hasfalán. 
A szív munkája csak a halállal ér 
véget.

A szív kifogástalan vérellátása az élet 
egyik alapföltétele. Nagyon is érdemes 
hát a szív saját vérellátását megismer
nünk. A szív percenként 70—80-szor 
húzódik össze és ernyed el. Átlagban 
óránként 4500, naponként 108.000, 
évente majdnem negyven milliószor ver 
a szív. Hatvan éves átlagos életkort 
véve két milliárd 365 millió 200 ezer
szer húzódik össze az élet folyamán. 
Ezek a csillagászati számok persze nem 
egészen pontosak. Hiszen a szív nem 
mindig dolgozik egyenletesen. Külső 
behatások — szerelem, félelem, öröm, 
szomorúság — szerfölött sokfélekép 
befolyásolják e szerv munkáját. De 
vájjon ki tudná kiszámítani, hogy ér
zelmi életünk és fizikai állapotunk vál
tozásai hányszor és milyen mértékben 
gyorsítják vagy lassítják szívünk mű
ködését?

A s z ív  a lak ja  és  m ű k öd ése
A szerveket tápláló erek elhelyezke

dése, falaik szerkezete mindig alkalmaz
kodik az általuk táplált szervekhez és 
működésükhöz. így van ez a szív saját 
ereinek eseteiben is.

Mielőtt az erekről beszélnénk, tekint
sük meg legalább vázlatosan a szív 
alakját és működését.

Azt szokták mondani,' hogy a szív

akkora, mint az egyén összeszorított 
ökle. E megállapítás csak hozzávető
leges.

A szív súlya mintegy 300—350 
gramm. Alakja kúphoz hasonló, mely
nek alapja fölfelé és kissé hátrafelé, 
csúcsa lefelé, előre és kissé balra tekint,

A szív a két tüdő között közvetlenül 
a mellcsont és a bordaporcok mögött 
helyezkedik el. A szív hegyesedő. alsó 
része, a szívcsúcs az V. bordaközben 
8 centiméterrel a szegycsonttól balra 
van. (1. ábra.)

1. ábra. A szív helyzete a mellüregben

A szívben négy üreget találunk : két 
pitvart és két kamrát. Működési szem
pontból a jobb pitvar és jobb kamra, 
illetve a bal pitvar és bal kamra egy- 
egy működési egység. A két fél-szív 
között közvetlen összeköttetés ugyan 
nincsen, de a pitvarok és a kamrák 
egyidejűleg húzódnak össze. Amikor a 
pitvarok húzódnak össze, a kamra
izmok elernyednek — amikor a kam
rák húzódnak össze, a pitvarok ernyed- 
nek el.

A szív fölszínén több barázda húzó
dik. A pitvarok és a kamrák határán az 
úgynevezett koszorús barázda fut. Ez a 
barázda a szív elülső és hátsó felszínén 
futó és a szívcsúcs mellett található 
két hosszanti barázdával áll összefüg
gésben. (2. ábra.) E barázdákban fut
nak a szív nagy értörzsei.

A pitvarok és kamrák közötti köz
lekedő nyílást pitvar-kamrai szájadék-
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nak nevezzük. Az üregeken keresztül 
történő véráramlás helyes irányának 
biztosítására e szájadékokban úgyneve
zett vitorlás billentyűk fejlődtek ki. A 
billentyűket a szív-belhártya kettőzete 
képezi.

A háromszög alakú billentyűk alapja 
a pitvarkamrai izomzat határán lévő 
inas gyűrűn rögzül, csúcsukat pedig az 
úgynevezett ínhúrok kötik a szívizom- 
zat különleges képződményeihez, a 
szemölcsizmokhoz. (3. ábra)

A jobb kamrából kivezető tüdőverőér 
(artéria pulmonalis) és a balkamrából 
kiinduló függőér (aorta) szájadékában 
szintén találunk billentyűket. Ezek 
félholdalakú billentyűk. Szerkezetük 
más, mint a vitorlás billentyűké. 
Inhúrjuk, szemölcsizmuk nincs. Fél
holdalakú, a kör egy harmad részét 
kitevő szívbelhártva kettőzetek ezek.

2. ábra. A szív elülső felszíne. 1. Aorta, 2. Ar
téria pulmonalis. 3. Artéria coronarls slnistra 
leszálló ága. 4. Véna cordls magna. 5, Elülső 
hosszanti barázda. 6. Artéria coronaria dextra

Zsebszerüen rögzülnek a szájadék kerü
letén. Ha vér halad át a szájadékon, 
nekilapulnak a szájadék falának. Ha a 
vér vissza akar áramlani, maga a vér 
zárja a szájadékot, mert megtöltve a 
»zsebekeU, összezárja a billentyűket. 
Az ilymódon összefekvő billentyűk 
széle még egy kis nyílást hagyna szaba
don. (4. ábra.) Azonban minden billen
tyű szabad szélének közepén kis cső- 
mócska — nodulus — van, amely a 
szájadékot tökéletesen zárja.

M i  o k o x h a t

s x í v b e l h á r t y a  g y u l l a d á s t ?

A rendkívül finom hártyából álló 
billentyűk igen érzékenyek a fertőzések

kel szerűben. Megbetegedésükre bő alka
lom nyílik. A véráramba kerülő kór
okozók állandóan érintkeznek a bil
lentyűkkel, amikor a szív  üregein át
haladnak. A szívbelhártyán megtele
pedve gyulladást okozhatnak.

A szívbelhártya-gyulladás önmagában 
is súlyos betegség, mert billentyű
hiba lehet a következménye. A gyó
gyuló szívbelhártyakettőzetből álló 
billentyű zsugorodik és így már nem 
tudja tökéletesen zárni a szájadékot. A 
billentyűhiba következtében rendelle
nes véráramlás keletkezik s ez külön
böző vérkeringési zavarokat, külön
böző szívbajokat okoz. Ezért kell min
den fertőző gócot — gennyes fog, rossz 
mandula — idejekorán eltávolitanunk.

A véráramlás iránya a szíven át a 
következő : Az ellazult állapotban lévő 
jobb pitvarba a felső és az alsó üres

3. ábra. A szív üregei. 1. Aorta. 2. Bal tüdö- 
verőér. 3. Balpítvar. 4. Kéthegyű billentyű. 5. 
ínhurok. 6. Szemölcslzmok. 7. Balkamra. 8. 
Kamrasövény. 9. Jobbkamra. 10. Jobb pitvar

viszér, valamint a szív saját vénás vérét 
hozó koszorús öböl ömlik.

A pitvarösszehúzódás megnyitja a 
pitvar-kamrai szájadékot és átpréseli 
a vért az ellazult jobb kamrába. 
Kamraösszehúzódáskor záródik a jobb 
vitorlás, háromhegyű billentyű s így a 
vér csak egy irányba mehet a tüdőverő
érbe, (artéria pulmonalis) s ezen keresz
tül a tüdőbe.

A tüdőben a vérből leválik a hozott 
égési termék, a széndioxid. Kilélegez
zük s helyette belégzéssel oxigén kerül a 
vérbe. Az így felfrissült vér a tüdő visz- 
erein keresztül az ellazult bal pitvarba 
ömlik. Innen a bal kamrába és kamra
összehúzódáskor a függő érbe, az aor
tába préselődik.

Most jutottunk a keringés ama sza-
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kaszához, ahol a szív saját erei ki
indulnak.

Saját erek
Ha a balkamrából kiinduló függőér 

(aorta) kezdeti szakaszát megvizsgál
juk, a félholdalakú billentyűk szabad 
széle magasságában egy-egy nyílást 
találunk. E nyílásokon keresztül a szív 
saját vérellátását biztosító koszorús arté
riákba (artéria coronaria dextra et 
sinistra) jutunk.

Különleges erek a koszorús erek 1 
Főtörzseik a szív felszínén futnak. A 
szervek nagyrészének erei maguknak 
a szerveknek állományában helyezked
nek el. A koszorús artériák az imént 
leírt vájatokbán futnak. (2. ábra.) A 
jobb koszorús artéria a koszorús baráz
dában jobb felé fut, majd hátrakanya-

4. ábra. Az aorta zsebes billentyűi és a koszorús 
artériák nyílásai. I. Bal koszorús ér nyitása. 
2. Semllunarls (félholdalakú)billentyű. 3. A jobb 

koszorús ér nyílása. 4. Modulus

szívizomzat vérellátása állandó és 
zavartalan.

A két koszorús artériás rendszer kö
zött sokhelyütt van összeköttetés. 
Mégis az egyik koszorús artéria na
gyobb törzsének hirtelen elzáródása 
esetén az elzáródottnak szerepét a 
másik nem veheti át. Ez a beteg 
halálához vezethet. Ha az elzáródás 
lassabban megy végbe, kialakulhat 
kiegészítő környéki keringés. A koszo
rús artériák kis mellékágainak elzáró
dása is rendkívül súlyos tünetekkel jár.

Saját vénák
A koszorús artériákkal együtt futnak 

a szív saját nagy vénás törzsei. Ezek az 
elhasznált vért szállítják a koszorús 
öblön — a sinus coronariuson — 
keresztül a jobb pitvarba. Innen aztán

S. ábra. A szív hatulsó felszíne. 1. Aorta. 2. 
Véna cava inferlor. 3. Sinus coronarlus. 4. Ar
téria coronaria dextra. 5. Véna longitudinális 

dcrsalls cordls

rodva a szív rekeszizmon nyugvó fel
színén a hátsó koszorús barázdákban 
halad a szívcsúcs felé.

A balkoszorús artéria eredése után 
mindjárt két ágra válik. Leszálló ága 
az elülső hosszanti barázdában fekszik. 
Másik ága pedig a koszorús barázdában 
bal felé halad, majd szintén hátra
kanyarodik.

Ezek a főtörzsek kanyargós lefutá- 
súak.Csakis így követhetik a szív össze
húzódásait és ellazulásait rugalmasan.

A másodlagos ágak derékszögben 
erednek a főtörzsekből. Csak így bizto
sítható, hogy a szívizomzat összehúzó
dásakor a felületes, kanyargó törzsek és 
a belőlük eredő mellékágak együtt moz
duljanak el s a mellékágak még csupán 
átmenetileg se záródjanak el. így a

a szív falából jövő vénás vér a test 
többi területéről jövő vénás vérrel 
keveredve ugyancsak a tüdőbe kerül. 
(5. ábra.)

A nagy vénás törzsek szintén olyan 
lefutásúak, mint a koszorús artériák 
fő törzsei. A szívizomzatból jövő kisebb 
ágak falai különleges, rugalmas rosto
kat tartalmazó szerkezettel védekeznek 
az izomzat összehúzódásakor az össze- 
nyomatás ellen.

Egyes feltevések szerint bizonyos 
kóros esetekben a vénák még artériákat 
is pótolhatnak, amikoris a keringés irá
nyításának megfordításával közvetle
nül a kamra üregéből vehetnek fel vért, 
az izomzat táplálására. E nem egészen 
bizonyított esetek kivételével fontos 
leszögeznünk : noha a szív üregein egy
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perc alatt mintegy a test egész vér
mennyisége áthalad, az izomzat az 
üregek felöl mégsem kaphat vért, hanem 
kizárólag csak a koszorús artériákon 
keresztül.

A szerkezet finomságából követke
zik, hogy viszonylag kis elváltozás is 
milyen súlyos következményekkel jár

hat. Rendkívül fontos tehát, hogy lát
szólag kisebb jelentőségű betegségeket 
— rossz fog, gennyes mandula — sem 
szabad elhanyagolnunk. Legfontosabb 
szervünket, vérkeringésünk motorját, 
szivünket veszélyeztetnők hanyagsá
gunkkal. Kádár Ferenc

anatómiai intézeti kutató

A Z  I D Ő J Á R Á S  „ M Ú L T J Á B Ó L "

J E L M A G Y A R Á Z A T :

1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg 

9. 1951-ee középhőmérséklet

3. Átlagos maximum

4. Átlagos középhőmérséklet

5. Átlagos minimum

6. Azon a napon előfordult legnagyobb hideg

A mellékelt ábrán megállapítható az 
átlagos napi középhőmérsélklet dec. 
3-tól 9-ig. (~  — — Az átlagos napi 
maximum (—•—•—  felső vonal) és 
minimum (—•—• — alsó vonal). A 
maximum és minimum közé eső terület 
(satírozott) adja meg azt a hőmérsék
let járást, amit a sok évi átlagokból 
számítottak és az illető nap normális 
időjárásának nevezhetünk. Az ábra 
feltünteti az eddig előfordult legna
gyobb meleget (-— —. a felső vo
nal) és a legnagyobb eddig előfordult 
hideget az alsó vonal). A
kis évszámok azt az évet mutatják, 
amikor a rekord meleg (fenn) vagy 
rekord hideg (lent) előfordult. A pon
tozott vonal az előző év (1951) közép
hőmérsékleteit adja összehasonlításul. 
Az adatok Budapestre vonatkoznak, 
de ezek jó középértékek az egész or
szágra. Az ország nyugati és déli 
részein kissé magasabbak, a keleti és 
északi részeken kissé alacsonyabbak a 
középértékek (kb. !/2 fokkal).

Az alsó ábra a nappalok hosz- 
szát adja, napkeltétől napnyugtáig, 
óra és percben.

E kis táblázatból bárki könnyen meg
állapíthatja, hogy az elmúlt nap az 
évszaknak megfelelő hőmérsékletű 
volt-e, vagy szélsőségesen hideg, avagy 
meleg. (A napi kőzéphőmérsékletet 
úgy kapjuk meg, hogy a reggel 7, dél
ben 14 és este 21 órakor mért hőmér
sékleteit összeadjuk és utána három
mal elosztjuk.)
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A megvásárolható amerikai toll- 
forgatók és diplomaták teli tüdővel 
dicsőítik az namerikai életformát**, 
védelmezik a kapitalizmus »szent« pil
léreit.

De hazug propagandájuk szerte
foszlik a tények könyörtelen hatása 
alatt, amelyeket még fizetett sajtójuk 
sem képes titkolni.

Szörnyű valóság árad ezekből a 
tényekből.

A tőke világában »olcsó« a munkás 
élete. A vállalatok gazdag tulajdono
sai nem törődnek a munkások életé
nek, egészségének védelmével. Bűnös 
közönnyel pusztulásra és megcsonku- 
lásra kárhoztatják az embereket. Az 
elpusztultak és nyomorékok helyébe 
jönnek mások — hisz elég nagy a 
munkanélküliek tartalékserege 1 —
hirdetik cinikusan.

A múlt év végén az egész világot 
bejárta a west-frankforti (Illinoisz 
állam) szörnyű katasztrófa híre : föld
alatti bányalég-robbanás elevenen el
temetett 135 munkást.

Hasonló katasztrófa történt 1947- 
ben ugyanabban a körzetben, a »Cen- 
trália« bányában 111 ember pusztult 
el. Az amerikai hatóságok akkor mind
össze ezer dollárra büntették a bánya- 
tulajdonosokat. Vagyis egy munkás 
életét még 10 dollárra sem értékelték ! . . .

íme, így fest az amerikai életforma l
Az amerikai vállalkozóknak a ható

ságok védelme folytán nem kell egye
bet tenniök. minthogy sebtében meg- 
törlik véres kezüket és tovább folytat
ják gaztetteiket.

Azt gondolhatná valaki, hogy ezek a 
tragédiák véletlenül történtek. Holott 
egyáltalán nem véletlenek. 
Ellenkezőleg. A kapitaliz
mus egész munkaterve
zési rendszerének törvény- 
szerű eredményei. A 
balesetelhárítási, vagy a 
munkásvédelmi kiadások 
ugyanis »nem jövedelme- 
zőek« a kapitalisták szá
mára.
T i*  h ó n a p  a la t t  
26  e z e r  á ld o z a t

Az »Ingeneering« című 
folyóirat közlése szerint az

Egyesült Államokban mintegy 200 
szénbányát hivatalosan robbanásve
szélyesnek ismertek el. Tulajdonosai
kat kötelezték, hogy tegyék meg a 
legszükségesebb munkabiztonsági in
tézkedéseket. De ugyanez a folyóirat 
kénytelen elismerni, hogy semmiféle 
ilyen óvintézkedés nem történt.

A hivatalos (tehát szépített) adatok 
szerint 13 év alatt — 1930-tól 1943-ig 
— az amerikai szénbányákban 250 
ezer ember halt meg, szenvedett sérü
lést, vagy vált nyomorékká.

1951 első tíz hónapja alatt pedig 
ez a szám 26 ezer volt, vagyis messze 
túlszárnyalta az említett 13 év bár
melyikének teljes évi katasztrófa-átla
gát.

Az amerikai folyóiratok tarkállanak 
a szerencsétlenségekről szóló közlemé
nyektől.

Az »ElectricaI World« című folyóirat 
közölte, hogy Minnesota állam egyik 
gyárában az üzemanyag robbanása 
rombadöntött egy hatemeletes vas
beton épületet. 11 ember nyomban 
meghalt, több mint 60 pedig megsebe
sült.

Az ^American point journai« című 
folyóirat leír egy esetet, amikor a rob
banást és tűzvészt egy rosszul kezelt 
kapcsolószerkezet szikrázása idézte elő. 
A tűz 16 munkást pusztított el. Annak a 
fiatal munkásnak, aki bekapcsolta az 
elromlott emelős kapcsolót, válláig le
égett mindkét karja.

Egy elhanyagolt, minden csatlako
zásánál szikrázó villanylámpá volt 
az oka egy tartályhajó felrobbanásá
nak, amely az egyik amerikai kikötő
ben rakta ki benzinrakományát.

Rendőrök és detektívek gyűrűjé
ben hozzák ki a Centrálla-bánya 
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szén véres ára«f ilyen címmel ír a »5aturday 
fiing Post< a tömeges amerikai bányaszeren* 
lenségről. Alatta: Síró asszonyok ’a bánya 

bejáratánál

A biztonsági előírások bűnös el
hanyagolása következtében egy penn- 
sylvániai üveggyárban robbanás tör
tént, amelyet .tűz követett, elpusztí
totta az épületet és hét munkás 
életébe került.

Az üzlet kedvéért elkövetett gonosz
tettek lajstroma végtelen.

Egyik katasztrófa a másikat követi. . . 
S ezek a katasztrófák egyáltalán nem 
háborgatják a wall-streeti főkolompo
sok lelki nyugalmát.

Ezek mindössze jelentéktelen »mel- 
lékköltségek« a busás üzleti haszon 
mellett. Az amerikai üzletemberek 
egyetlen dologgal vannak elfoglalva r 
aranyat csinálnak az emberek véréből, 
az anyák könnyeiből, az özvegyek 
bánatából.
, , M e g r á z ó "  k i r á ly i  r é s s o é t  
a  g y i lk o s o k n a k

Hasonlóan sivár képet tárnak elénk 
a marshallizált. Anglia vállalatai is.

Anglia bányaipara vezet a szeren
csétlenségek és katasztrófák számában.

Rendkívül jellemző az az eset, amely 
»Izlngton« angol bányában történt 
1951-ben.

Amikor 8 katasztrófa következtében 
betemetett nyolcvan munkásból nem 
sikerült egyetlen egyet sem megmen
teni, sőt odaveszett a mentőcsapatok 
nehány tagja is, az angol királyt a tör
ténetek annyira »megrázták«, hogy szív- 
böljöoö részvétét fejezte ki — csakhogy 
nem az elpusztult munkások családjai
nak, hanem a bányatulajdonosoknak !

Az angol hivatalos statisztika sze
rint évenként mintegy 93 ezer tüzeset tör
ténik.

Az imperializmus tudós-lakájai eköz
ben aljas elméleteket agyainak ki a ki
zsákmányolás és a gátlástalan profit
hajsza szentesítésére.

Az ilyen züllött »teoretizálás« koro
nája egy bizonyos Gordon R. Taylor 
könyve, nelynek címe : »A munkás — 
ember, vagy sem?«Ez a semmirekellő, 
aki »tudósnak« nevezi magát, azt 
igyekszik bizonyítani, hogy a munká-

i kép szinte önmagáért beszél. John L. Lewis, 
jányász szakszervezet munkásárulő elnöke 

•leereszkedik* a bányászokhoz.



London határában a rossz és kellő időben ki 
javított alépítmény miatt kisiklott egy műi 
vonat. Harmincöt halottja volt a katasztrdfi 
Alatta: Manchesterben 1948-ban húsz vagor 
olaj égett el a biztonsági berendezések hl 

miatt.

soknak hiányzik a gondolkozási képes
ségük és nincs meg bennük az emberi 
méltóság érzése. Ennek következtében 
— Írja — olyan lények, akik számára 
az elnyomás és erőszak nemcsak hasz
nos, hanem kellemes is, mivel megfelel 
*a saját titkos óhajaiknak*. (1)

Ilyen az imperializmus »tudománya«[

, , J f  legfőbb érték  a  v ilá g o n "

Egyedül a Szovjetunióban valósul 
meg a dolgozó ember életének, egész
ségének következetes védelme. »Leg- 
főbb érték az emberi«— ezt a nagyszerű 
elvet tette magáévá a szocialista 
állam.

Számos külföldi munkásküldöttség 
tagjai a szovjetország meglátogatása 
után visszatérve hazájukba, lelkese
déssel beszélnek mindarról, amit a 
Szovjetunióban láttak.

Nemrégiben például skót bányászok 
küldöttsége, járt a Szovjetunióban. A 
küldöttség tagjai rádióüzenetükben lel
kesedéssel beszéltek a szovjet munká
sok életkörülményeiről.

Alekszandr Moffat üzenetében meg
állapította : i>A robbanások ismeretlenek 
a szovjet bányákban. A Szovjetunióban 
nincsenek olyan bányák, mint Gresz- 
jordban, vagy Waithavenben. A szellőz
tetés és a jó légaknák, emellett a baleset- 
elhárítási előírások szigorú betartása, 
kizárják az ilyen robbanások lehetőségét. 
A banyák összes balesetelhárítási mun
káit tudományos kutatóintézetek irá
nyítják. «

»A balesetelháriíás ■ fejlesztéséért folyó 
harc — mondotta Alekszandr Moffat — 
a szovjet bányákban és a Szovjetunió 
nehéziparának egyéb ágaiban a velejáró 
költségektől függetlenül folyik.«

Az emberekről, mint a legnagyobb 
értékről* való sztálini gondoskodás — 
életünk, szocialista rendünk törvénye, 
A Szovjetunióban a tudomány, kul
túra, technika összes vívmánya az al
kotó szovjet emberek érdekét szol
gálja.

Bobir Z.

Az elhanyagolt árvízvédelem miatt az 
állambeli Loulsville várost olyan hirtelen rol 
meg a vízáradat, hogy a lakások el sem ti 

menekülni házaikból



K í s é r l e t e k  a z  a k k u m u l á t o r r a l
Az úgynevezett hálózati áramot 

elektromos energia-központokban ál
lítják elő. De hálózati áram nem áll 
mindenütt rendelkezésünkre, pl. ha 
járóművet kell világítani, robbanó
motort beindítani, lakott helyektől 
távolabb rádiókészüléket működtetni, 
stb. Azt gondolhatnánk, hogy erre a

1. ábra.- Kénsavas vízbe merülő két őlomlemezen 
át vezessük 1 percig zsebelem áramát. Töltsük 

akkumulátorunkat

célra alkalmazhatnánk galván-elemet. 
De kevés megfontolás után kiderül 
ennek a lehetetlensége.

A galván-elem hátrányai: 1. Folya
dékja szennyeződik a cink oldódása 
folytán keletkező cinkszulfáttal — 
ezért a folyadékot időnként cserélni 
kellene. 2. Az elektródok elhasználód
nak, ezeket is folyton cserélni kellene. 
3. A világításkor, a motor indításakor 
meglehetősen nagy áramerősségek sze
repelnek. Pl., ha egy gépkocsi világí
tását csak 60 wattra becsüljük is, ez 
6 V-os áramforrás esetén 10 ampéres 
áramot jelent. Ha pedig a 6 V-os 
teleppel az 1 lóerős indítómotort akar
juk működtetni, kb, 130 ampéres 
áramra van szükség. Elképzelhető, 
hogy milyen hatalmas galvánelemet 
kellene készíteni, hogy 130 ampért 
adjon, pedig olyan motorindító is van,

amelyen az adott pillanatban 1200 
ampér áram is áthalad.

A rádiókészülék működtetéséhez csak 
kis áramerősség szükséges. Ezt a 
galvántelep, elsősorban szárazelem is 
átadhatná. Csakhogy itt egy másik 
jelenség hátrányos : a szárazelem fe-

2. ábra. Ha á töltés után a zsebelem helyére 
zseblámpa-izzót kapcsolunk, rövid ideig izzani 
fog. A kisülési áram a töltő árammal ellenkező 

irányú

akkor, amikor a benne lévő energiának 
még csak tizedrészét adta ki és később 
még nagyobb mértékben csökken a 
feszültsége.
AZ AKKUMULÁTOR ELŐNYE

Láthatjuk, hogy a gyakorlati élet 
szempontjából nagyon fontos volt tehát 
egy olyan áramszolgáltató elem fel
találása, amelyben 1. nem használódik 
fel semmi, sem folyadék, sem 
elektródanyag. 2. A hálózatból vett 
egyenárammal tölthető fel, ha már ki
sült. 3. Igen erős áramot szolgáltat. 
4. Feszültsége kisütés közben olyan 
csekély mértékben változik,ami tűrhető 
a gyakorlati alkalmazásban (10% a 
használat egész ideje alatt).

Ezeknek a feltételeknek megfelel az 
akkumulátor néven ismeretes áram
forrás.
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EGY AKKUMULÁTOR-MODELL
Első kísérlet: Vízvezetéki csődarab

ból, ha szétmetszük, könnyen kikala
pálhatunk két ólomlemezt. Egy pohár 
vízbe öntünk kevés kénsavat. A két 
ólomlemezt merítsük a kénsavas vízbe 
(legegyszerűbb, ha végüket meghaj
lítva a pohár szélére akasztjuk őket).

Hiába kötünk egy zsebizzót a két 
ólomlemezhez, az izzó nem világít, a 
kénsavas vízbe merülő két ólomlemez 
nem ad áramot. Mégha az érzékeny 
áramjelzőnket kötjük az ólomlemezek
hez, az sem jelez áramot.

Vezessük most egy szárazelem ára
mát keresztül a kénsavas vízbe merülő 
ólomlemezeken egy percig (1. ábra). 
Azután kapcsoljuk ki a szárazelemet 
és a helyébe iktassuk a zsebizzót 
(2. ábra). Azt látjuk, hogy a zsebizzó

kor, tehát a kisülési áram ellenkező 
irányú, mint a töltőáram.

Kísérletünk szerint a kénsavas vízbe 
merülő ólomlemezek mintegy össze
gyűjtötték (akkumulálták) a készülé
ken átvezetett egyenáramot. De azt is 
észrevehettük, hogy kis akkumuláto
runk nem adott vissza annyi elektro
mos energiát, mint amennyit bele
vittünk.

A mérések azt mutatják, hogy ez az 
úgynevezett ólom-akkumulátor 60—70 
százalékát adja vissza a belévezetett 
elektromos energiának,

HOGYAN GYŰJTI
össze az ólomakkumulátor a rajta át
vezetett elektromosságot? — Seho
gyan 1 — Hiszen »átvezetjük« rajta az 
elektromosságot! Amennyi elektron

TÖLTÉS KISÜTÉSKEZDETBEN

ARAM
IRÁNY

ÁRAM
IRÁNY-

NEM ELEM VEGYI FOLYAMAT EZ ELEM

—

m

£ P b

3. ábra. a) A kénsavas vízbe két őlomoxidréteggel bevont élomlemez merül. A lemezeket a töltő áram 
+ és — sarkával kapcsoljuk össze, b) Töltés (áramáthaladás) közben az egyik ólomlemezen O,. a 
másikon H, válik ki. Ezek egyesülnek az ólomoxiddal. c) Egyik lemez felülete szfnúlommá lesz, a 
másiké ólomszuperoxlddá. Két különböző fém merül tehát a kénsavas vízbe. Ez elem, amely áramot ad

néhány másodpercig világítani fog. 
Figyeljük meg azt, hogy a zsebizzó 
hány másodpercig világított.
A LEMEZEK FORMÁLÁSA

Második kísérlet. Üjra vezessük át a 
zsebelem áramát az ólomlemezeken, de 
most több ideig, 2—3—4 percig töltsük 
az eszközt.

Azután süssük ki megint minden 
töltés után a zsebizzón át az áramát. 
Azt tapasztaljuk, hogy akkumuláto
runk egyre hosszabb ideig tudja világí
tásban tartani zsebizzónkat. Lemezei 
•formálódnak «.

Ha van saját készítésű áramjelzőnk, 
ezt is bekapcsolhatjuk az áram útjába 
töltéskor is, kisütéskor is. Azt látjuk, 
hogy kisütéskor ellenkező irányban tér 
ki az áramjelző mutatója, mint töltés

belement töltés közben, annyi ki is 
jött még a töltés alatt belőle. Tehát az 
elektromosságnak semmiféle össze
gyűjtése nem történhetik.

Akkor hogyan tud mégis áramot 
szolgáltatni az elem a »töltés« után?

Ezt egyszerűen megérthetjük. Emlé
kezzünk vissza polarizációs kísérle
tünkre : ha a kénsavas vizen át áramot 
vezetünk, akkor a szárazelem negatív 
sarkával összekötött ólomlemezen 
hidrogéngáz, a pozitív sarokkal össze
kötött ólomlemezen pedig oxigéngáz 
válik ki (3. ábra).

Igen ám, de a mi ólomlemezeink 
felülete nem szinólom, hanem a levegőn 
oxidálódik és ólomoxid, PbO vonja be. 
Tehát kísérletünk elején két ólomoxid- 
lemez merül a kénsavas vízbe.

De töltés közben az egyik lemezen
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(3. b. ábra) az áram vegyi hatása miatt 
Hj válik ki. Ez egyesül a PbO lemez 
oxigénjével, így a lemez színtiszta 
ólommá lesz (Pb).
A másik lemezen pedig oxigén válik ki, 

ez egyesül az ólomoxid-lemezzel (PbO 
plusz O egyenlő PbOa) és ólomszuper-» 
oxid bevonat keletkezik a lemezen.

Végül tehát (3. c. ábra) a savas vízbe 
ólomszuperoxid és színólom felületek 
merülnek, ez már két különböző fém, 
elemet alkot, áramot ad. Mégpedig 
mivel ellenkező irányú áramot ad, mint 
amilyen irányú áramot beléje vezet

Természettudományos 
rádióelőadások naptára

DECEMBER 4, CSÜTÖRTÖK. Petőfi-rádiő:
18.10 Az ötéves terv nyomában! DECEMBER 6, 
SZOMBAT. Kossuth-rádtő: 15.30: Beszélő atlasz: 
Japán. DECEMBER 7, VASÁRNAP. Petöfl-rádiú:
15.00: Kérdezz -  felelek! DECEMBER 8, HÉTFŐ. 
Petőfi-rádió: 16.00: A kommunizmus építkezései
ről. 17.20: A világ térképe előtt.

M ező g a zd a sá g i m ű so r
DECEMBER 4, CSÜTÖRTÖK. Kossuth-rádió:

6.00: Falurádió: A téli foglalkoztatás lehetőségei 
a tszcs-kben. DECEMBER 5, PÉNTEK. Kossuth- 
rádió: 6.00: Mezőgazdasági híradó. DECEMBER 
6. SZOMBAT. Kossuth-rádió: 6.00: Falurádió: A 
gépjavítás a traktorosok fontos feladata. 18.00: 
Szövetkezeti híradó. DECEMBER 7, VASARNAP. 
Kossuth-rádió: 16.00: Ismerkedjünk holnapunk
kal! DECEMBER 8, HÉTFŐ. Kossuth-rádió: 
6.00: Falurádió: Téli teendők a magtárban., 
DECEMBER 9, KEDD. Kossuth-rádió: 6.00: Ál
lami gazdaságok híradója. DECEMBER 10, 
SZERDA. Kossuth-rádió: 6.00: Falurádió: Min
den munkát Időben végezzünk el a borospincé
ben. e

A MAGYAR TERMÉSZET
TUDOMÁNYI TÁRSULAT 

RUDAPESTI SZERVEZETÉBEN
Budapest, VIII, Puskin-utca-14—16

December 3-án
AZ EMBERI MAGZAT FEJLŐDÉSE

Előadó: dr. Barka Tibor, 
egyet, tanársegéd

December 4-én
A KŐSZÉN KELETKEZÉSE 

ÉS KUTATASA
Előadó: dr. Meisel János, 

egyet, adjunktus
Belépés dí jtalan 

Kezdete 18 órakor

tünk, azért az áramot szolgáltató 
akkumulátornak ugyanaz a lemeze lesz 
a plusz sarok, amelyet töltéskor a 
töltőelem plusz sarkával kötöttünk 
össze (a 3. b., c. ábrából ez világos).

Kisülés közben ellenkező irányú 
áram halad át az akkumulátoron, a Ha 
és az O, most az ellenkező lemezeken 
válnak Ki és végül újra Visszaállítják 
az eredeti állapotot: mindkét lemez 
felületét PbO vonja be, megszűnik az 
áram. Üjra tölteni kell az akkumu
látort. öveges József

Kossuth-dfjas

A budapesti múzeumok kiállításaiból
Műcsarnok (Hősök tere). A kommunizmus út

ján. Nyitva: mindennap 9—20 óráig. — Magyar 
Munkásmozgalmi Intézet (Kossuth Lajos-tér 12.) 
A Bolsevik Párt története múzeuma. Nyitva: 
szerda kivételével minden nap 10—20, vasárnap
9— 18 óráig. — Orsz. Természettudományt Mú
zeum (Múzeum-kőrút 14—16.) Fejlődéstörténeti 
kiállítás. Afrika élővilága. Ásványok általános 
tulajdonságai. Nyitva: hétfő kivételével minden 
nap 10—18, csütörtökön 12—20 óráig. — Orsz. 
Történeti Múzeum (Múzeum-kőrút 14—16.) A 
magyar föld népeinek őstörténete. A magyar 
nép története a honfoglalástól 1848-ig. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 10—18, csütörtökön 
12—20 óráig. — Orsz. Iparművészeti Múzeum 
(Üllöl-út 33—37.) Kerámiamflvesség története. 
Textiltechnikák. CJ.jabbkori európai ötvösművé
szet. Művészi bőrmunkák Európában. Nyitva: 
kedd, csütörtök 12—20, szerda, péntek, szombat
10— 18. vasárnap 9—14 óráig. — Orsz. Néprajzi 
Múzeum (Könyves Kálmán-körút 40.) Tiszaigar 
egy proletárfalu élete. Bíró Lajos emlékkiállítás. 
A Csendes Óceán szigetvilága. Magyar népi 
fazekasság. Pásztorművészet a XIX. század 
második felében. Bútorközpontok a XIX. század
ban. Nyitva: hétfő kivételével minden nap 10—18. 
vasárnap 9—15 óráig. — Keletázsiai Művészeti 
Múzeum (Sztálin-út 103.) Indiai kiállítás. Nyitva: 
kedd, csütörtök 10—18-lg, szerda, péntek II—19, 
vasárnap 9—14 óráig. — Budapesti Történeti 
Múzeum Régészeti Osztálya (Egyetem-utca 6.) 
Budapest őstörténete. Nyitva: kedd kivételével 
minden nap 11—19, vasárnap 10—14 óráig. — 
Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztálya 
(Kiscelli-u. 108.) Budapest 1686—1848-ig. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 12—17, vasárnap 
9—14 óráig. — Aquincumi Múzeum (Szentendrel- 
út 193.) Állandó kiállítás. Nyitva: hétfő kivéte
lével minden nap 9—16, vasárnap 11—18 óráig. 
— Mezőgazdasági Múzeum (Városliget, Vajda- 
hunyad vár.) Vadgazdálkodási kiállítás. Hal- 
és nádgazdaság. Erdőgazdaság. Nyitva: kedd, 
csütörtök 9—17, szombat és vasárnap 9—14 
óráig. — Hadtörténelmi Múzeum (L, Tóth 
Árpád sétány 40.) Állandó kiállítás. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 8—16, vasárnap 
9—16 óráig.

Következő szám tartalmából
üj életre pezsdíti »Somogyországot« a 

Kaposvári Fonoda — A Nap fizikája II. 
— Vadgazdálkodás egykor és ma — A 
Themze-parti fővárosban — A komló 
lupulinja a sör Ízesítője — Kísérle
tezzünk és gondolkozzunk — Az olvasó 
írja — Kérdezz—felelek.
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rÖudú m  anyás
E S E M É N Y N A P T Á R
Ö s s z e á l l í t o t t a :  V a j d a  I* ő  í

December 8—14

(Átok rétiére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, kazaljait az eseményre 
vonatkozó magyarnyelvű irodalmat Is.)

1864, december 8„

1843. december 11.

1895. december 12.

1854. december 14.

Maxwell C. J. skót fizikus bemutatja értekezését az elektromágneses térről. 
1860-ban kezdődnek az elektromágneses térre, a mór Faraday által felállí
tott elektromágneses erővonalakra vonatkozó vizsgálatai és fejtegetései. 
1873-ban megjelent könyvében fejti kt az elektromosságra vonatkozó elmé
letét, amellyel az elektromágneses fényelmélet megalapítója lesz. Számí
tásainak legfontosabb eredménye az volt, hogy az elektromágneses hatások 
terjedési sebességére a fény terjedési sebességével egyező értéket kapott. 
Az elektromágneses fényelmélet kétségkívül bizonyltja: fény, hő, elektro
mosság ugyanolyan fajtájú rezgés, csupán hullámhosszban különböznek 
egymástól. A kortársak Maxwell szinte felmérhetetlen jelentőségű elméle
tét nagy Idegenkedéssel fogadták. Mindaddig nem is fogadták el, amíg a 
megfelelő kísérlett bizonyítékokat meg nem találták. Hertznek, a fiatalon 
elhunyt német fizikusnak a vizsgálatai döntötték el véglegesen az elektro
mágneses fényelmélet kérdését. M. Zemplén Jolán: A háromezeréves fizika, 
Bp., 1950. 247—249. old.; Termtud. Társulat évkönyve 1932. 53—55. old.

*
. szül. Koch R. német orvos, a modern bakteriológia és a fertőző betegsé
gek elleni küzdelem egyik megalapítója. A ma használatos bakteriológiai 
technikát úgyszólván ő alakította ki, ö Ismerte fel a kocsonyás táp
talajok (agar, zselatin) használatának óriási jelentőségét, több ilyen 
táptalaj készítését kidolgozta s ezek alkalmazását általánossá tette. 
Ezzel biztos alapokra helyezte és megkönnyítette a baktériumok ú. n. 
szinkultúrákban való kitenyésztését, ez viszont lehetővé tette exakt tanul
mányozásukat. A fertőző betegségek keletkezésének, terjedésének több 
általános törvényszerűségét állapította meg és néhány Igen fontos kór
okozót maga fedezett fel (a lépfene 1881-ben, a tuberkulózis 1882-ben. 
ázsiai kolera kórokozóját 1884-ben). Nagyjelentőségű munkát végzett sok 
trópusi betegség (visszatérő láz, álomkór stb.) terjedésének és gyógy
kezelésének tisztázása körül Is. Élet és Tudomány 1948. II. 444—446. old.; 
Komoly Péter: Bacllusvadászok — pestistábornokok (Élet és Tudomány 
1952. II. 341—344. old.).

*
megh. Jedlik Ányos kiváló magyar fizikus. Mindenkit megelőzve fel
találta az elektromotort. Ezt a motort később gyakorlati célokra is fel
használta: vonalozott üvegeket előállító osztógépét, amit szintén ő talált 
fel, már ezzel az elektromotorral hajtotta. Nyolc esztendővel megelőzve 
Siemensét, 1859-ben elkészíti legnagyobb találmányát, a dinamót és 
ugyanennek a gépnek a talpazatára pontosan megfogalmazva ráírja az 
azóta is érvényes dinamóelektromos elvet. Ebben kimondja, hogy az 
egyenáramú generátor kezdő áramát a gép elektromágneseinek lágy vas
magjában visszamaradó (ú n. remanens) mágnesség indítja meg. Az 
így nyert gyenge áram aztán a mágneses tekercseken keresztülvezetve 
erősiti a térmágnesességet, amely viszont most már erősebb áramot indu
kál. Ez a hatás halmozódva folytatódik, az áram és a mágnes egymást 
kölcsönösen erősitik tisztán mechanikai munka felhasználásával, anélkül, 
hogy állandó mágnesekre lenne szükség. A világ első dinamója és a 
hozzátartozó részletes és pontos ismertetés ma is megvan a budapesti 
Eötvös Loránd Tudományegyetem fizikai Intézetében. Vajda Pál: Nagy 
magyar feltalálók, Bp., 1952, 4—8. old.

«
szül. Szlavjanov N. 0 . orosz bányamérnök, aki az ugyancsak orosz 
Benardosszal egyidejűleg, de tőle függetlenül felfedezte a villamos hegesz
tést. Benardosztól eltérőén szénelektródok helyett ugyanolyan fémelektró
dokat használt, mint amilyen fémet megmunkáltak (hegesztettek). A vil
lamos fv hőfokán Szlavjanov elektródja (hegesztőpálca) megolvadt és el
öntötte a hegesztendő területet. Az elektród olvadt fémanyaga össze
vegyült a hegesztendő tárgy megolvadt fémjével. Szlavjanov kiváló elmé
leti munkásságot végzett, de emellett találmányát kitünően alkalmazta a 
gyakorlati életben is. 1892-ben Pétervárott kiadta »A fémek elektromos 
öntése* c. könyvét, Ez volt a villamos hegesztésről Irt első tudományos 
munka. Könyvében részletesen leírta a hegesztés folyamatát (technoló
giáját), továbbá a gyakorlatban is alkalmazott félautomatát, amit elektro
mos olvasztókazánnak nevezett. Danyllevszkij V. V.: Az orosz technika 
története, Bp.. 1952. 166. old.
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KÁDÁR ZSIGA SZÁMOL
Kádár Zsiga, számzsonglőr ismerősünk vasár

nap vendég volt nálunk. Persze alig tette le a 
kabátját, máris felszólított, hogy gondoljunk 
egy számra. Ez a szám — mondta — akárhány 
tagú lehet és többen Is gondolhatnak egyszerre 
különböző számokat.

Ehhez a tetszés szerinti számhoz felkért, hogy 
adjuk hozzá valamelyik kedves számunkat. A 
kapott számnak vegyük a felét. Ha törtszám Jön 
ki. vegyük az előtte levő, vagy az utána követ
kező számot.

— Ahogy tetszik — amint ezt Shakespearevel 
ketten mondották. Az Így kapott számhoz hozzá
adatta annak az emeletnek a számát, amelyen 
voltunk. Történetesen, ha földszinten történik a 
számolás, Zsiga szerint nem kellett volna hozzá
adni semmit.

— Most tessék levonni a legfrissebb összeg
ből 10-et. A kijött összeget szorozzuk meg 
3-mal. Vegyük ennek megint a felét. (Törtszám 
esetén, mint fent). Adjuk ehhez születésünk hó
napjának számát. Például december = 12 hó. A 
kapott összeg számjegyeit adjuk össze. Tegyük 
fel 1284. Ez összeadva: 1+2+8+4=15. Ha több
tagú számot kapunk, mint jelen esetben is, 
folytassuk az összeadást mindaddig, mig egy
tagú szám jön ki. Ezt szorozzuk meg 9-cel. 
(Tehát az előbbi példánál a 15-öt ismét össze
adjuk). így: 1+5=6X9>=54. összeadva: 5+4—9. 
Most az utolsó művelet: adjunk a kapott szám
hoz 4-et. A végeredmény 13 lesz.

— Ugye ennyi jött ki — kérdezte diadalmasan 
Kádár Zsiga. Valóban 
ennyi. De vendégünk már
is folytatta:

— Látható, hogy külön
böző számokkal dolgozom, 
hiszen mindenkinek más 
az emeletszáma, születé
sének hónapja és így to
vább. De csinálhatunk 
még egy példát. Ezúttal 
azonban állapodjunk meg

előre a végeredményben.
Mennyi legyen a vég 
eredmény?

— ö t — mondottuk.
— Jó, legyen 5. Tessék 

megint egy számra gon 
dőlni. Megszorozni annak 
a villamosnak vagy autó
busznak számával, amely- 
lyel legtöbbször közleked
nek. Az eredményt osszák 
el 3-mal. (Törtszám esetén, mint fent). Ehhez 
adjuk hozzá lakóházunk számát. Vonjunk le 
belőle 4-et. Most adjuk ehhez éveink számát. 
Most vegyük a kapott összeg felét. (Tört ki
küszöbölés az ismert módon). Ezt a számot 
szorozzuk meg 9-cel. A kapott összeg szám
jegyeit adjuk össze, ebből vonjunk ie 4-et, a 
végeredmény 5 teszi Egyezik? No. ugye!

Kétségtelen, le voltunk forrázva.
— Számtani szabadalmam — mondotta Kádár 

Zsiga — valamennyi számtani fortélytól eltér 
abban, hogy egyszerre sokan vehetnek részt 
benne, különböző pontokról, illetőleg számokról 
kiindulva és az eredmény mégis közös. Meg 
lehet állapodni abban, hogy mi legyen a vég
eredmény, mert a végeredmény ugyanúgy lehet 
9567, mint 23.211, Ez teljesen mindegy

annak, aki ismeri számtani szabadalmamat,

amelynek komolysága mellett, sajnos, az a kis 
hibája van, hogy a számolási műveletek 90%-a 
félrevezetés.

Kicsit elpirult Zsiga, de folytatta:
— Kiki fantáziája szerint adhat fel összeadást, 

kivonást, szorzást és osztást, születési, telefon
vagy házszámokkal tarkítva. A lényeg ott kez
dődik, ahol 9-cel szoroztatunk! Tudniillik, bár
melyik szám kilencszeresének számjegyei össze
adva, végeredményben mindig 9-et eredményez
nek. Amikor tehát itt tartunk, egész közönsé
günknek, baráti körünknek közös szám van a 
felében: 9. Ehhez azután hozzáadunk, vagy eb
ből levonunk annyit, amennyi kell ahhoz, hogy 
az elején kijelölt szám legyen a végeredmény.

Ezzel Kádár Zsiga leült az asztalhoz és az 
ebéd fogásainak száma után érdeklődött.

VÍZSZINTES:
1. A kisvárdat ne

mesitő gazdaság egyik 
legfontosabb feladata.
13. Argon vegyjelé.
14. Az Operaház épí
tője (Miklós). 15. Vizi 
állat. 16. Vaspálya. 17.
VB. 19. Nehezen való
sítható meg. 23. Ván
dormadár névelővel.
25. Szalma a jószág 
alatt. 26. Erdei rág
csálók. 31. Édes, sa
vanyú, stb. 32. A
burgonya veszedelmes 
kártevője. 33. Indíték.
35. A vizsz. 49. keserű 
Ízű és mérges alka
loidája. 36...Mint vizsz. 13. 37. ZOÉ. 39. Izom
szalag. 40 arktisz. 41. YB. 43. Nyelvtani
fogalom. 44. A takarmány téli eltevése. 47. Kí
vánság. 49. A homoktalajt javftó pillangós 
növény.

FÜGGŐLEGES:

10. Ázsiai rész (!) II. Amerika őslakója. 12 
Esztendőre. 18. Európai főváros. 20. Megfelelők. 
21. Sötét felleg. 22. Becézett fiúnév. 24. AZR. 
26. Malomban dolgozik. 27. Konyhakerti szer
szám. 28. Egy olasz városba való. 29. C-vel 
testünk szilárd váza. 30. Lakás része. 34. Vissza:

1. Virágfajta. 2. Lánchegység a Szovjetunió
ban. 3. A táplálékot dolgozza fel. 4. Dobsina 
része. 5. NL. 6. Csodálkozó szócska. 7. Nátrlum- 
vegyjel. 8. Igekötő. 9. Kiejtett mássalhangzó.

asztalfia. 36. Kutyafajta. 38. Késnek van. 39. 
Akkor mondjuk, ha nem Jut eszünkbe valami. 
42. Pestmegyei nagyközség. 43. Visszaüti (!) 
45, Sóhajtás. 46. SC. 47. Allatlakás. 48. JF.



Ö v e g e s  J ó z s e f :  A z  é l ő  f i z i k a

öveges József könyve 
a fizikának azokkal a 
kérdéseivel foglalko
zik, amelyek a minden
napi élet jelenségei
hez, mindenkinek sa
ját tapasztalataihoz 
fűződnek. A felvetett 
kérdésekre érdekes és 
logikus választ ad a 
Kossuth-dijas szerző. 
Közben lelf mindenki 
által könnyen elvégez
hető kísérleteket Is, 

úgyhogy az érdeklődök és főleg az ifjúság 
számára a könyv rendkívül érdekes és tanul
ságos olvasmány.

Külön érdeme, hogy a Jelenségek megmagya
rázásán kívül gondolkodásra késztető kérdéseket 
is tesz fel. A kérdések megfejtését a könyv 
végén függelékben közli.

E kötetben a mozgások és erők, a hangtan, 
a hőtan és a fénytan köréből felmerülő kérdése
ket tárgyalja a szerző.

Ez a mű nemcsak a pedagógusokat, egyetemi 
hallgatókat és középiskolai tanulókat érdekli, 
hanem az olvasók sokkal szélesebb rétegét is: 
mindazokat, akik szeretik g megfigyelt jelen
ségek okát kutatni.

Bp. 1852. (Művelt Nép Könyvkiadó, Ember és 
Világ-sorozat) 339 lap, kötve 23.50 Ft.

I s m e r k e d é s  a g e o l ó g i á v a lO b r u c s e v :
Obrucsev, Sztáltn-dijas geoló 

gus, a legkiválóbb szovjet tu
dósok egyike e könyvében köz
érthető, színes előadásban is
merteti a földtanra vonatkozó 
tudnivalókat.

Földünket nemcsak a külső, 
hanem a belső erők is alakít
ják, melyek néha igen pusztí
tóak, mint pl. a vulkáni kitöré
sek, vagy a földrengések.

Az Író ismerteti a Földünk 
kialakulásával foglalkozó külön

böző elméleteket, a Föld ifjú 
korán át a mai érett állapotig. 
A régmúlt idők állat- és növény
világának maradványai feltár
ják a letűnt korszakok életét.

A könyv nemcsak végigvezeti 
az olvasót a földtani tényezők 
sokaságán, s bolygónk életén, 
hanem megmutatja, milyen fon
tos tudomány a földtan a gya
korlati élet különböző területein.

A mű mindvégig érdekes, az 
olvasó fejezetről fejezetre, szinte 
beutazza az egész Főidet. Meg

ismerkedik a Kaukázus magas, 
hófődte csúcsaival, a Kara-Kum 
kopár, napszítta sivatagjaival, 
a békésen füstölgő Vezuvval, 
az óceánokból kiemelkedő ko- 
rallszirtekkei.

A könyv mondanivalóit bősé
ges és tanulságos ábrák teszik 
világosabbá.

Ford. Dessewffy Olivér Bp. 
1852. (Művelt Nép Könyvkiadó 
Ember és Világ-sorozat) 360 lap, 
1 t„ kötve 20.— Ft.

Az „EMBER ES VILÁG“ sorozat eddig megjelent k ö te te i:
ARLAZAROV: Az ember szárnyakon. Ford. Withelm Dezső. Bp. 1952. (Művelt Nép

Könyvkiadó) 212 1. kötve 14 .-
JAKOVLEV: Kőszén, kőolaj, földgáz. . .  Ford. Bacsó János. Bp. 1952. (Művelt Nép

Könyvkiadó) 220 I. kötve 15.—
JAKOVLEV: A föld élete. Ford. Nánási György. Bp. 1951. (Müveit Nép Könyvkiadó)

230 1. 2 t. kötve 14.50
TYIMIRJAZEV: A növény élete. Válogatott előadások. Turbln N. V. bev. tanulmányá

val. Ford. Pusztai Jámosné. Bp. 1952. (Művelt Nép Könyvkiadó) 311 1. kötve 17.—
GÁSPÁR LÁSZLÓ: Az új technika világa. Bp. 1951. (Müveit Nép Könyvkiadó) 291 1.

32 t. kötve 24.—
KASSZIRSZKIJ: Az orosz és a szovjet orvostudomány nagyjai. Ford.. Iglóy Károly és

Kovács György. Bp. 1951. (Müveit Nép Könyvkiadó) 290 1. kötve 17.—

I



V o r o n c o v -  V e i  j a n i i n

A »LófeJ« nevű sötét köd az Orion csillagképben

A könyv szerzője, Voroncov-Veljami- 
nov az élenjáró szovjet csillagászat egyik 
legképzettebb művelője. Könyve behatóan 
foglalkozik a világegyetem kialakulásá
nak, jelenlegi állapotának kérdéseivel. A 
modern kémia és fizika eredményeinek

F e r s z m a n : S z ó r a
Ferszman, a kiváló szovjet geokémikus 

helyesen választatta meg könyvének cí
mét: a Szórakoztató ásványtan a tárgyalt 
fontos kérdéseket érdekes, eleven előadás
ban ismerteti meg az olvasóval. A könyv 
egyik célja, hogy kedvet keltsen a .lelkes 
fiatalokban e tudományág elsajátításához.

A szerző az első fejezetben gyermek
kori ásványgyüjtő útjainak izgalmas ese
ményeit, első gyűjteménye keletkezésének 
történetét mondja el — egészen addig, 
amíg az a Tudományos Akadémia Múzeu
mába került. Leírja számos ásványkutató 
expedíció történetét, közli a szükséges 
ásványtani alapismereteket, megismertet 
az ásványok keletkezésének, korának kér
désével. Leírja az ásványokat kedvelő 
mineralógus felszerelését és munkáját,

Ford. Kalocsai Sándor. Bp. 1952. (Művelt Nép 
Könyvkiadó, Ember és Világ-sorozat) kötve 
21.50 Ft.

>v: A v i l á g m i n d e n s é g
felhasználásával, a materialista filozófia 
alapján tárgyalja a világegyetem kiala
kulását. Megismerteti az olvasót a leg
újabb nagyjelentőségű elméletekkel, kuta
tásokkal. A osiillagászat tudománya a 
modem fizika és kémia eredményeinek 
birtokában az utóbbi néhány évtized alatt 
hatalmasabbat fejlődött, mint ezelőtt év
ezredeken át.

A könyv gazdag anyagot ölel fel a csil
lagászat legmodernebb fejezeteiből. Érde
kes, élvezetes stílusú olvasmány, előkép
zettség nélkül is jól megérthető. Magyar 
nyelven az első nagy mű erről a kérdés
ről; hasznos segítség a természettudo
mányos felvilágosító munkában, jó fegy
ver a tudománytalan, reakciós világnéze
tek elleni harcban.

Ford. Szöllösl József. Bp, 1951. (Művelt Nép 
Könyvkiadó. Ember és Világ-sorozat) 383 lap, 
kötve 18.50 Ft.

o z t a t ó  á s v á n y t a n

A »Fantom«. Egymásba helyezkedő kvarckrlstá- 
lyok. Madagaszkár! lelet

O L V A S S  T Ö B B E T !
T A N U L J !

M Ű V E L Ő D J !
A természettudományos könyvek kaphatók az Állami Könyvterjesztő Vállalat 

könyvesboltjaiban és az üzemi könyvpropagandistáknál.

n


