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Fegyverszünet K oreában!
Július 28-án, koreai idő szerint tíz órakor, megszűnt minden harci tevékenység 

a koreai arcvonalon. Elhallgattak az ágyúk, nem szólnak tovább a géppuskák, nem 
zúgnak fenyegetően a repülőgépek. Hosszú évek óta először nyugodtan végezheti 
a koreai dolgozó nép a földművelés, az ipar m unkáját. Megkötötték a fegyver- 
szünetet.

Nem ment ez harc nélkül. A koreai és kínai nép harcosainak önfeláldozó hősies
sége, a világ szabadságszerető népeinek, az emberiség legjobbjainak szolidaritása 
és segítsége, a békemozgalom egyre növekvő legyőzhetetlen ereje vezetett el a 
fegyverszünethez. Ez az erő kényszerítette a tárgyalóasztalhoz azokat, akik a koreai 
tám adást a Kínai Népköztársaság elleni támadássá akarták  fejleszteni, akik a 
koreai konfliktust egy harmadik világháborúvá akarták szélesíteni.

Az emberiség nem felejti ej azokat, akik a szabad Korea ügyéért, a népek 
szabadságáért, a békéért harcoltak. De nem feledkezik meg azokról sem, akik a 
koreai béke reményének minden jelére újabb és újabb provokációval válaszoltak. 
A világ emlékezik, hogy a békehírekre a newyorki tőzsde a fegyvergyári részvé
nyek árzuhanásával válaszolt, emlékezik az USA koreai bábjának, Li Szin-man- 
nak provokációjára, aki a fegyverszüneti egyezmény aláírásának előestéjén hu r
colt el sokezer észak-koreai hadifoglyot — az am erikaiak több m int gyanús ^tét
lenségei segítségével — a hadifogolytáborokból.

A fegyverszünet még nem béke. A fegyverek elhallgattak, de nem szabad 
elfelejteni, hogy akad elég imperialista, aki szívesen megszólaltatná őket. Meg
szűntek a harcok, de nem szabad elfelejteni, hogy az am erikaiak bábja LiSzin- 
man, akinek tám adása a Koreai Népköztársaság ellen a háborút elindította, fog
csikorgatva fenyegetődzik a háború folytatásával.

A szabad népek nagyfokú éberségére és erejére lesz szükség, hogy a háború 
vérszopóit, a liszinmanokat és megbízóikat fékentartsák, hogy megindulhasson 
Korea újjáépítésének m unkája, hogy a koreai nép akaratának megfelelően végbe
menjen Korea békés egyesítésé.

A koreai háború egy új világháború veszélyével fenyegetett. Megszüntetése a 
béketábor hatalm as győzelme. De látnunk kell azt is, hogy a koreai háború meg
szüntetése csak első lépés azon az úton, amely a béke megszilárdításához vezet. 
Sok küzdelemre és erőre lesz még szükség, amíg a békéért harcoló népek célhoz 
érhetnek.

Koreában győzött a tárgyalások eszméje. A béketábor erőfölénye, a békemoz
galom növekvő sikerei tették ezt lehetővé. A koreai siker új erőt ad a békéért har
coló népeknek, a béke világot átfogó ügyét erősíti.

C ÍM K ÉPÜ N K  í A  Volga-Don csatorna 15-ös zsilip je  
»A zsilip* című cikkünkhöz
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Nincs még egy hegy Alföldünk peremén, amely olyan mélyen s mégis oiyany- 
nyira kedvesen, otthonosan hasít bele a széles m agyar rónaságba, m int a tokaji 
Nagyhegy.

"Nagyhegy-«? Magassága csak 515 m éter a tenger szintje fölött. De a maga érde
kes magánosságában még e szerény m érettel is így tűnik: Szélesebb horizonton 
uralkodik a Nyírség homokbuckái, a Hajdúság szikes pusztái, a Sajó—H em ád-kapu 
borsodi löszös-kavicsos ártere fölött, na meg a Bodrog—Tisza-közének virágos 
rétjei, hímes ligetei fölött, m int a Mont Blanc az Alpok »egyivásű« csúcsai között.

A vulkánikus m últú tokaji Nagyhegy lábainál fekvő tiszai átkelőhely legalább 
olyan régóta s nem kevésbbé vonzó, mint lentebb a szolnoki, csongrádi, szegedi 
Tisza-part révei. Fekvése, vagyis természetes földrajzi helyzete tehát akkor is 
híressé tette  volna Tokaj nevét, ha nem itt teremne a világ legrangosabb borának 
szőlővesszeje. De itt fejtik, itt érlelik azt a drága tükrös-aranyszínű "-nektárt", 
amely — a Kunság »ért ka lászaiéval együtt — a m agyar nemzet Himnuszában is 
illendő, időtálló helyet kapott. É "-folyékony arany« csöppjeinek illata, íze, zamata 
olyan lánglelkű gondolkodókat, költőket, államférfiakat, fejedelmeket, népvezéreket

Egykori metszet a Tisza és Bodrog összefolyásánál épült tokaji várról

hangolt, pezsdített szárnyaló képzetekre, m int Hunyadi Mátyás, Leonardo, Eras- 
mus, Cromwell, Bethlen Gábor, Voltaire, Nagy Péter cár, Rákóczi, Kossuth. Az 
általuk dicsőített "-tokajit-" persze nemcsak a tokaji Nagyhegyen termelik, hanem 
Hegyaljaszerte. De mivel a tokaji Nagyhegy (más néven -K opaszhegyi lába egész 
Hegyalja kapuja, Tokaj városka címerét, a "-Tokaji-" címkét kapta valamennyi je l
legzetes hegyaljai nemesbor.

„ B o r o k  fe jedelm e  —  fejedelmek, b o r a “
"-Incipit in Sátor, desinit in Sátor-' — jellemezték deáknyelven a régiek a Hegy

alját. Az idézett mondás magyarul így hangzik: "-Sátorban kezdődik, Sátorban vég- 
ződik.« Nos, a "kezdő- sátor form ájú hegy az abaújszántói, a "végződő" pedig a 
Sátoraljaújhely melletti Sátorhegy. E két "-sátor-" és a kiugró tokaji hegy közt húzó
dik mintegy 25 kilométer hosszan az Eperjes-Tokaji Hegylánc vulkáni eredetű elő- 
vonulata: a Hegyalja. K ialudt tűzhányóinak déli-délkeleti lejtőin, Tokaj és Űjhely 
városa között mintegy tucatnyi község határa  jelenti a "-tokaji" hazáját. A XIX. 
század-végi filokszéra előtt mintegy 12 ezer holdon, jelenleg csaknem nyolcezer 
holdon terül el a szőlőkultúrája ama népmesebeli "drága lé-«-nek, amit a közép
kor idegen krónikásai így emlegettek: "Princeps vinorum, vinum princípium-", azaz 
"■Borok fejedelme, fejedelmek bora-".

M ár 2000 évvel ezelőtt szorgosan szüreteltek itt művelt kelta törzsek. Élelmes 
római kereskedők kapva kaptak a különleges italon. Különbnek tarto tták  a híres 
falernumi bornál, a római bordalok legdicsőítettebb italánál. A m agyar honfogla-

903



Jobbra: Tokaj várának képe 
1664-ből

szőlőkultúrát neveltek, mint

lás és államalapítás kitere- 
* bélyesíti az ősi szőlőkultú

rát. Árpádházi királyaink 
olasz szőlőműveseket tele
pítettek le a Hegy alján (in
nen Olaszliszka, Bodrog- 
olaszi, Kisolaszi községek 
neve). A jövevények a 
helyi adottságokhoz alkal
mazták mesterségbeli tudá
sukat s meggyökeresedve, 
új hazájukban jelesebb 

amit Itália földjén hagytak.

Lent: Régi kfirajz, mely Tokaj 
várost ábrázolja

Törött ámultán, m a g ya r  k irá ly  és endélyl feledetem  
,, hárm as ha tárh egye "

A középkor derekán m ár Európaszerte fejedelmi ajándékszámba megy egy-egy 
átalag “-tokaji-". Kevesen tudják, hogy Hunyadi Mátyás fényes udvartartásának, 
nagy építkezéseinek és hadjáratainak költségeit jórészt az európai piacokon köz
kedveltté vált m agyar bor s elsősorban a leghírnevesebb tokaji fedezte. A kettős 
királyság idején mind a nemzeti párt hívei, mind a H absburg-párt zsoldosai kulcs
pontnak tekintették Tokaj várát: többször csaptak össze a hegyaljai szőlő- és bor- 
dézsmák kincstári jövedelméért. A török hódoltság idején valóságos “hárm ashatár- 
hegy« a Hegyalja: a “tokajibbó l egyaránt busás hasznot ha jt a török szultán, a 
magyar királyi kincstár és az erdélyi fejedelemség. Az izlám elsenyveszthette Kis- 
Ázsiában, a szőlőkultúra őshazájában a borpiacot, de a “tokaji varázslatos ereje" 
még az izlámhitű hódítókat is hódoltakká tette, borkóstolókká nevelte.

A legszorgalmasabb hegyaljai szőlősgazdák egyike I. Rákóczi György szabadság- 
harcos erdélyi fejedelem felesége, Lorántffy Zsuzsanna sárospataki szőlejéből m in t
egy húsz európai országba küldözgette a szőlővesszőket. A megajándékozott kül
földiek persze nem sokra mentek a küldeménnyel, m ert a nemes vessző csakis a 
Hegyalja talaján  és éghajlatában érik, hegyaljai pincékben érlelődik igazi tokajivá. 
Ezért távoli külföldi fejedelmek is váltig igyekeztek egy-egy darabka parcellát 
vásárolni a tokaji hazájában. így szerzett itt egy szőlőparcellát egykoron az orosz 
cár is. Tokajban még ma is fennáll az az ódon ház,, “amelyben a cári szőlőskert 
őrizetére és m unkáltatására kirendelt orosz törzstiszt egy szakasz orosz katonával 
lakott".

„ N em  a smesme a fon tos  , .

Fejedelmeknél jóval kisebb emberék számára is jól pénzeltek a hegyaljai szőlő
parcellák és borpincék. A 48 előtti reformkorszak legtisztábbfejű közgazdász-for
radalm ára, Berzeviczy Gergely írja, hogy özvegy édesanyja az ő göttingai diák
éveinek s Európát átszelő tanulm ányútjainak költségeit kizárólag a kicsiny hegy
aljai szőlőbirtokukból fedezte “példás gazdálkodással". Féldás m unkára, mérték-
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Balra: A sárospataki vár mai 
állapotban

kent: Egykori kSrajz Sátoralja 
újhelyről és a Sátorhegyről

tartásra, bölcs valóság
érzékre, józanságra neveli 
az a drága ital, amelynek 
régtől fogva -nem  a szesze 
a fontos, hanem íze, za- 
mata, színe, orvosságos mi
volta*. Hogy mennyire 
nem korhelységre, részeg
ségre kapatott, azt tanúsít
ja  a régi hegyaljai pincék 
és családi hajlékok e gya
kori fölirata is:

^Tápláljon mindent rendes m unkája, 
Senki se légyen m ásnak nadálya .. .*

Az idézett mondáson kívül a Hegyaljáról kiinduló kurucmozgalmak és meg
megismétlődő forradalm i megmozdulások is m utatják, hogy az emberi -nadályok* 
ellenében mennyi tudást, szívet, m unkát, harcosságot, helytállást tanúsítottak a leg
nemesebb szőlőkultúra vidékének emberei. Két klasszikus nemzeti szabadsághar
cunk vezérének, II. Rákóczi Ferencnek és Kossuthnak szülőföldje a Hegyalja. 
Rákóczinak nemcsak szülőföldje, de hétéves szabadságharcának is egyik fő anyagi 
alapja a hegyaljai szőlőkultúra. Rendezett formában Rákóczi avatta a külkereske
delem egyik legnemesebb valutájává Hegyalja -folyékony aranyát*. A nagy 
fejedelem szervezte meg körültekintő gonddal, egységes elgondolással a tokaji bor 
északi piacait: Lengyelországon keresztül Svédországig és Szibériáig.

A Rákóczi-szabadságharc bukását követő Habsburg gyarmatpolitika kettős 
vámrendszere elszakította északi piacainak javarészétől a Hegyalját. A XIX. szá
zadvégi filoxéra pedig mintegy harm adát tartolta le a régi hegyaljai szőlőkultúra 
területeinek. Lehasította a felső tei-raszos szintet, ahol mindmáig szünetel a szőlő- 
művelés.

De a legsúlyosabb csapások sem irthatták  ki a hegyaljai szőlőművelők hagyo
mányos mesterségbeli tudását, felelősségét, szorgalmát.

Az 1900-as világkiállításon, Párizsban, a francia sauternei bor előtt a fehérborok 
nemzetközi rangelsőségét egy 1889. évi sárospataki aszúbor nyerte, m int a világ leg
finomabb fehérbora.

Azóta is ta rtja  ezt a rangelsőséget a -tokaji*!
Tájelőnyeinél fogva nem fenyeget az a veszedelem, hogy a Hegyalja legneme

sebb -drága levét* bármelyik más hazai és külföldi fajta  minősége megelőzze. Nem 
is csak a minőség tartása, őrzése a főprobléma. Főkérdésünk: tudnak-e aránylag 
olcsón és annyit termelni a tokajiból, hogy a minőség sérelme nélkül népitallá 
váljék a -fejedelm ek bora« s a külföldi piacot is bőségesebben lássuk el a világ első 
folyékony aranyával.

Tudós kutatók igyekeznek e kérdésre méltókép válaszolni. Milyen eredményre 
jutottak eddigi intézményes kutatásuk során s milyen újabb eredményeket vár
hatunk tőlük? E kérdésre adunk majd feleletet az Élet és Tudomány olvasóinak 
a tarcali kísérleti szőlőtelepen tett látogatásunk nyomán.

Nagy Tibor
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SILIP
A Don folyó szintje 44 m éterrel ala

csonyabb, m int a Volga és a  Don víz
választójának szintje. A Volga szintje 
88 m éterrel fekszik alacsonyabban a 
vízválasztó szintjénél. Á thághatatlan 
fal volt ez a vízválasztó egészen a 
legutóbbi időkig. Elválasztotta a  szál
lító hálózat két hatalm as ütőerét.

A megépített Volga—Don-csatornát 
tehát úgy is szemlélhetjük, m int a ha
jók számára kétoidalról falhoz tám asz
tott létrát. Nos, a létrának a  Don fe
lől négy foka van, a Volga felől meg 
kilenc. A hajók pedig fokról fokra 
hágnak, zsiliptől zsilipig haladnak. Föl
emelkednek a vízválasztó csúcsára, 
majd pedig ugyanúgy leszállnak a

két nagy orosz folyó egyikének med
rébe.

Sokan lá tták  m ár a művészi kikép
zésű tornyok fényképeit, amelyek kö
zött áthalad a hatalm as kapuk közé 
csukott csatorna. Egyes fényképek a 
hatalm as kapukat m utatják  be, az em
beri munka, értelem  és akarat fen
séges diadalíveit. Büszkén haladnak 
ót köztük a gőzösök és a motoros ha
jók anélkül, hogy érintenék árboc
csúcsaik a kapuk boltíveit.

Azt azonban kevesen tudják, hogy a 
csatornakapuk tornyaiban, boltívei
ben ötletes gépeket építettek be. Ezek 
a gépek emelik fel a »-zárat« a földalatti 
folyosókban, ahol a víz a zsilip egyik 
kam rájából a másikba folyik. E gépek 
tárják  fel egyetlen gombnyomásra en
gedelmesen a kapukat, ha hajók köze
lednek. Ilyenkor a folyó zsilip-mögötti, 
elzárt részeiben a szintek kiegyenlítőd
nek s a  hajók a csatornán gyorsan át
kelhetnek.



Ábránk keresztmetszetben a Volga— 
Don-csatorna egyik zsilipjét m utatja  be. 
A zsilip egyetlen és bonyolult hidro
technikai berendezés. Működési elve 
azonban rendkívül egyszerű.

m i

Fent: Vázlat a kanyargás csatornáról, 
mely a víznek a zsilipkamrába való 
beeresztésére szolgál. Az áramló ylz 
megtörik és erősen lecsökken moz

gási energlála

A zsilip által elrekeszitett szakaszok 
Között a  szintkülönbség 10—15 m éter 
lehet. Ekkora magasságról zuhan alá a 
vízáram a hajó áthaladásakor, vala
hányszor beleömlik a zsilip ^-ládájába*, 
l-agy kifolyik belőle a csatorna ala
csonyabb szintű szakaszába. A zsilipen 
áthaladó hajó utasai azonban mitsem 

1 látnak a nagyszerű vízesésből. Hiszen 
i sem hullámok, sem örvények nem ját- 
i szanak a víz felületén, 
i Hol és hogyan adagolják a zsilipbe 
; a vizet?

A reteszt fölnyitják s a  víz széles nyí
láson át hömpölyög a zsilip kam rájába. 
A bejárati nyílást úgy szerkesztették, 
hogy a vasbeton kiszögelléseknek, a zsi- 
lipfogaknak nekizúduló víz éles fod
rokat, örvényeket formál. Az örvények 
vízfodrai mintegy szétszórják, fölemész- 

! tik a víz hatalm as mozgási energiá
ját. Olyannyira, hogy közben a víz ha
talmas mozgási ereje hővé alakul. A

Balra: Az alsó zsilfpíej. Az épltmém 
közelebb eső oldalát áttetszőén ábra 
zolja a rajz. A fehér nyilak a víz 
útját jelzik, amint a zsilipkaput meg 
kerüli. Lent: A rajz vázlatosan ábrá- 
zolja a kikötőkarika működésének 
elvét. A kikötőkarika emelkedik, 
illetve süllyed a víz szintjének vál 

tozásával

H  vim adagolása
A zsilip hatalm as betonköpenyébe a 

kapu nyílásán keresztül belép a hajó. 
Mögötte a kapu bezárul. A víz a be
ton medencében addig emelkedik, vagy 
süllyed, ameddig az ki nem egyenlí
tődik a másik kapu mögötti vízszinttel. 
Mihelyt ez megtörtént, a  hajó előtt fel
tárul a másik kapu. így mennek át a 
hajók az egyik szintről a másikra. Így 
hágnak a vízilétra egyik fokáról a m á
sikra.



megcsöndesedett, megzábolázott víz- 
áram  a rácson keresztül a zsilipkam
rába ömlik. A zsilip-kapu tornyainak 
belsejében működnek azok a gépi be
rendezések, amelyek fölemelik vagy le
eresztik a hajók előtt és után a zsilip
kapu nehéz reteszeit. Hogy fölöslegesen 
ne veszítsenek energiát, ellensúlyok 
tartják  egyensúlyban a reteszt. Mély 
betonaknákban emelkednek fel és siily- 
lyednek le az egyensúlyok.

A retesz emeltyűiként használt vonó- 
rudakat dobok hajtják. A dobokat meg 
elektromotorok forgatják. Az elektro
motoroknak tökéletes összehangoltság
gal kell működniök. így aztán nem fe
nyeget az elhajlások veszedelme.

A zsilipkamrából a víz a tornyok 
talapzata a la tt földalatti folyosókon 
ömlik ki. A víz ú tjá t elzárja három el
lenző: olyan zsilipgerendák, amelyek 
emelőberendezései a tornyok második 
emeletén vannak elhelyezve. A zsilip- 
kapukat az első emeleten nyitják és 
zárják.

Az egyes gépszerkezeteket elektromo
torok hajtják. Ezek sebességcsökkentő 
áttételek útján nagy korongokat for
gatnak. A kapuszárnyakkal összekö
tött erős vonórudak a korongok kerü
letéhez vannak kapcsolva. A kapu- 
szárnyak zárásának tömörségét bizto
sítja a  víznyomás is, minthogy a zsilip
kapuk mindig a magasabb szint felé 
nyílnak.

A zsilip Számos segédberendezése 
megkönnyíti a zsilip irányítását, mű

ködését és javítását. így segédberende
zés biztosítja, hogy különleges reteszek 
víztelenítsék a földalatti folyosókat 
vizsgálatok vagy javítások idején. A 
zsilip-kapuk vizsgálat vagy javítás ide
jén javítókapuk lezárásával teljes ma
gasságukban vízteleníthetők.

A zsilipbe lépő hajóknak minden 
esetben ki kell kötniök, a  legkisebb hul
lámzás is elég ahhoz, hogy nekiütődje
nek a betonfalaknak, vagy egymásba 
ütközik két hajó.

A zsilip számos gépezetének irányí
tása az ügyeletes szakember kapcsoló- 
tábláján összpontosul. A kapcsoló- 
tábla kezelője a torony legfelső emele
tén tartózkodik s jó messziről, jóelőre 
megpillanthatja a közeledő hajót. A 
kapcsoló-tábla készülékei jelzik a víz
szint magasságát, a kapuk zárását, a 
zsilipgerendák emelkedését, ellenőrzik 
az elektromotorok m unkáját s még 
számos egyebet regisztrálnak. Gomb
nyomásokkal irányítják a zsilip összes 
gépezetét.

A Volga—Don-csatorna ''zsilipjeinek 
vízilétráin tömérdek utas- és teher
szállító hajó kel át. Baku "-fekete ara
nya-", a Káma-menti erdők zöld kincsei, 
a rosztovi "Eosszelmas« gyár mező- 
gazdasági gépei és a gorkiji automo
bilgyár gépkocsijai átrakás nélkül ér
keznek rendeltetési helyükre a  Szovjet
unió európai részének immár egyetlen 
vízhálózati rendszerbe foglalt vízi
útjain.

Olenyin M.

K É R D E Z Z  —  F E L E L E K
Korda András és Kertész Győző ál

talános iskolai V. osztályú tanulók (Bu
dapest, VI., Hajós-u.) osztályuk köré
ben felmerült vita ügyében kérnek dön
tést. A vita a Szaturnusz bolygó gyűrű
jének összetétele körül forog. Kertész 
Győző azt a pártot vezeti, amely a gyű
rűt apró égitestekből állónak mondja. 
Korda András a gázpártiak vezetője.

Dr. Vécsey Zoltán szerkesztőbizottsági 
tagunk válaszol:

A Kertész-párnak van igaza! A Sza- 
turhusz, valamint később fölfedezett 
mellékbolygói vonzásának kitett gyűrű 
szilárdságát megvizsgálták. Az elmé
leti kutatások azt m utatják, hogy egy 
tömör, akár szilárd, akár cseppfolyós 
halmazállapotú gyűrűt ez a vonzóerő 
széttépne. A gyűrű nem létezhetnék

máskép, mint ahogy tényleg létezik: 
vagyis nyilvánvalóan egymástól külön
álló, nem nagy, de rendkívül sok da
rabból áll. Olyan darabokból, aminők 
általában a meteoritek. Ilyen következ
tetésre több tudós jutott. A gyűrű me
teorit-szerkezetét véglegesen és v itatha
tatlanul A. A. Belopolszkij orosz csil
lagász bizonyította be. Színképeket ka
pott a bolygó gyűrűjének különböző ré
szeiről és ezeknek vizsgálatából jutott 
meggyőző eredményére. Hogy hogyan, 
azt rövid feleletünkben kifejteni nem 
tudjuk, de még meg sem értenétek, m ert 
a szükséges fizikai alapismeretekkel 
még nem rendelkeztek. Sajn szovjet 
akadémikus vizsgálatai különben m ár a 
m eteorit-darabkák m éreteit is eredmé
nyesen derítik fel, szintén a színkép- 
elemzés alapján.



Nemrégiben kapta az Élet és Tudo
mány Észak-Magyarország egyik közsé
géből a következő olvasói levelet:

Kedves Szerkesztőség!
Évek óta gondolkozom, hogy az 

É l e t  é s  T u d o m á n y  szerkesztő
ségéhez forduljak kérdéseimmel, mikre 
kérem, szíveskedjenek választ küldeni.

1946. vagy 1947. évben községünk 
határában kutatófúrásokat végeztek. 
Az egyik fúrásnál földgáz tört fel, de 
ezt betömték agyaggal. Az ott dolgozó 
egyik munkás a betömésen felül is 
megsütötte a  szalonnáját. A rra vagyok 
kiváncsi, hogy ott m it rejteget a föld 
belseje s nem  kellett volna-e ott a fú
rást tovább folytatni, m ert akik a fú
rást végezték, azok között a fúróm ester 
is jobboldali beállítottságú volt.

Második kérdésem: Körülbelül 15 év
vel ezelőtt szintén községünk határá
ban egy ku ta t fúrtak. A mélységét nem 
tudom mennyi, de a csöveket benthagy
ták és kívülről rászereltek egy rövid 
görbe csövet. E csövön csöpög a víz s 
a víz folyási medrében és körülötte só 
van lerakódva. Mi lehet itt is a föld 
alatt? Még megemlítem, hogy a kút 
fúrását annakidején azért hagyták ab- . 
ba, m ert a költségek fedezetére nem 
volt elegendő pénze a községnek. Ér- 
demes-e tovább folytatni e kút fúrását 
és kihez kellene fordulni, hogy meg 
tudjuk valósítani a fúrási munkálatok 
folytatását?

Mindezekre kérem szíves válaszu
kat, m elyért fogadják köszönetemet.

György Béla
olvasó.

Nevezett olvasónk idézett levelét az 
Élet és Tudomány illetékes válaszadás 
és intézkedés végett továbbította az Or
szágos Tervhivatalhoz.

A Tervhivatal hamarosan megvizs
gálta a kérdést és megadta a választ. 
Válasza így hangzik:

Élet és Tudomány szerkesztősége, 
Budapest, VII., Lenin-körút 9—11.

Köszönettel vettük György Béla olva
sójuknak az ásványi nyers-nyomokkal 
kapcsolatos bejelentését. A kérdést a 
helyszínen kivizsgáltuk és a közölt ada
tok a valóságnak megfelelnek. A ki
vizsgálás során további értékes adato
kat sikerült gyűjteni.

Ezúton m ondunk köszönetét figyel
mességükért.

Budapest, 1953. július 17.

Országos Tervhivatal

Az olvasói levélre adott válasz négy
szeres örömre ad alkalmat. Megörven
deztette mindenekelőtt a  levélírót, aki
nek érdemes volt az Élet és Tudomány 
szerkesztőségéhez fordulnia megfigyelé
seivel. Megörvendeztette az Országos 
Tervhivatalt, amely nemcsak alaposnak 
találta György Béla olvasónk gyanú
ját, föltételezéseit és következteté
seit, de a nyomon "-további értékes 
adatokat* sikerült gyűjtenie. Aztán ter
mészetesen megörvendeztette lapunk 
szerkesztőbizottságát és szerkesztőségét, 
minthogy egyik olvasónk levele értékes 
földerítésekhez ju tta tta  az Országos 
Tervhivatal szakembereit. Végül, s nem 
utolsó sorban megörvendezteti ez a le
vél lapunk minden olvasó levelezőjét. 
Olvasói levelezőink lá thatják  belőle, 
mennyire érdemes tudományos érde- 
kességű megfigyeléseiket közölni az 
Élet és Tudománnyal. Lám, György Béla 
olvasónk nem tudományos szakember 
s mégis lelkiismeretes megfigyeléseivel 
és bátor levelével jó nyomra vezette a 
becsületes szakembereket. "Laikusa
ként új ismeretekkel gazdagította a tu 
dományos életet és népgazdaságunkat.

Példája serkentse valamennyi olva
sónkat!
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<U£tmhwtgkuUámo&
és alkalmazásuk a biológiában

Ami a fénytanban, az úgynevezett 
optikában az -ibolyántúli sugár-, az a 
hangtanban — az akusztikában — az 
ultrahanghullám.

Az ibolyántúl sugarat nem látjuk. 
Rezgésszáma nagyobb a látható fény 
rezgésszámánál. Az ultra-hanghullám  
rezgésszáma — frekvenciája — is meg
haladja azt a felső határt, amely még 
hallható. Az emberi fül csak meg
határozott számú rezgéseket foghat 
fel: a másodpercenként 16—2J.000 rez
gés közöttieket.

Egyes állatok ellenben ennél maga
sabb számú, m ár az utrahanghullá- 
mokhoz tartozó rezgéseket állítanak elő 
és hallanak. A szöcskefélék, tücs
kök és az Acrydiiformes nevű család 
rovarjainak a  ciripelő hangja másod
percenként 100.000 rezgésig terjed.

Ahol a  szólás-mondás szerint -te 
metői csönd- uralkodik, ott a korszerű 
technika a legváltozatosabb hangok 
szeszélyes társulását m utatja ki: ezek 
az -ultrahang«-ok.

Az úgynevezett ultrahang-technika 
módszereivel és eszközeivel megállapí
tották, m iként tájékozódik a denevér 
sötétben. A denevérek röptűkben u ltra
hang -siv ítást- hallatnak (70—80 ezer 
rezgés/másodpercenként). E hullámokat

a  röpílléstik útjába eső tárgyak — ki
feszített drót, faágak s egyebek — ja 
varészt visszaverik. A denevér füle 
fölfogja a visszaverődő ultrahanghullá
mokat. Ezek figyelmeztetik őt az aka
dályokra.

Felvetődött az ötlet, hogy az u ltra
hanghullámokat helymeghatározásra is 
hasznosítsák. Langevin, az ismert 
francia haladó tudós javallottá, hogy az 
ultrahanghullém okat a  jéghegyek meg
határozására használják az óceánjárók. 
Olyan eljárást dolgozott ki, amellyel 
nagy intenzitású ultrahanghuilámol rt 
válthatunk ki.

U ltra h a n g o k  e lő á llítá sa
Ultrahanghullámok előállítására álta

lában olyan kristályokat használnak, 
melyeknek különleges fizikai tulajdon
ságaik vannak. Ha az ilyen kristályok 
deformálódnak — összenyomódnak 
vagy bizonyos irányban kiterjednek — 
a kristályok meghatározott lapjain 
elektromos töltés keletkezik. Ahogy a 
deformáció iránya megváltozik, megvál
tozik az elektromos töltés jele is. Ha ez 
a változás periodikus, vagyis szakaszos, 
a kristály váltakozó elektromos feszült
ség erőforrásává válik. Ugyanezt a fo
lyamatot meg is fordíthatjuk. A válta
kozó áram ú elektromos mezőben a 
kristályok deformálódása periódikus 
lesz, tehát hullámzás, rezgés keletkezik. 
Ilyen, úgynevezett piezo-elektromosságú 
kristály a kvarc, a turm alin, a Seignette 
só (kálium nátrium tartarát) és egyéb ás
ványok. Általában a kvarc-lemezeket 
használják ultrahang előállítására. Az 
élettani laboratóriumokban használt le
mezek rendszerint néhány százezer rez
gésszámot adnak másodpercenként.

Az ultrahanghullám okat általában 
folyékony közegben — transzformátor 
olajban, petróleumban — állítják elő. 
Valahányszor a kvarc-lemezek a magas- 
rezgésszámú elektromos feszültség ha
tása a latt a folyadékban rezegni kezde
nek, mindannyiszor a folyadékban alul
ról fölfelé törő áramlás keletkezik. Ha 
a lombikban két — egymással egyébként 
nem keveredő — folyadék van (mond
juk: víz-olaj, víz-benzol, víz-higany), 
úgy az ultrahanghullámok hatására a 
keveredés gyorsan folyik le. Úgyneve
zett emulzió keletkezik.
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S ejtp u sz tító  u ltr a h a n g o k
Bizonyos rezgésszámú ultrahanghullá

mok biológiai sajátsága, hogy a sejtet 
elpusztítják.

Az ilyen ultrahanghullám ok hatására 
elpusztulnak a vörös és fehér vérsejtek, 
a hámszövet, a máj sejtjei. Elpusztulnak 
az összes mikroorganizmusok: a kóroko
zók, de még a betegséget nem okozók 
is. Megsemmisülnek az aerob és anae
rob baktériumok, az egyed lillévő, páro
sán föllépő vagy láncot alkotó bakté
riumok, kokkuszok és egyebek.

Az elektromikroszkóp kim utatja, hogy 
az ultrahanghullám  megsemmisíti az 
élesztősejteket, sőt még a tuberkulózis 
bacillusait is, holott a tuberkulózis ba- 
cillusa egyik legellenállóbb kórokozó. A 
tuberkulózis bacillusai az ultrahanghul- 
lámmezőben valósággal szétzúzódnak. 
Az ultrahanghullám ok megsemmisítik 
a vírusokat is.

A sejt külső falának széthasadása 
hang következtében különféle lehet. 
A sejtfal fölépítésétől függ a széthasa
dás módja.

Néha a sejtfal m ár alacsonyabb, rend- 
szertelen rezgésnél is meghasad. Máskor 
a sejtfalon csak tölcsér szerű nyílások 
keletkeznek, melyeken keresztül a sejt 
tartalm a a környezetbe ömlik.

A sejt pusztulása ultrahang érzé
kenységétől függ. Az ultrahang hatása 
függ attól is, hogy hány sejt van az 
adott térben. Az olyan tenyészoldatban, 
amelyben igen sok a mikroba, az u ltra
hanghullámok hatása kisebb. Ugyanígy 
a vörösvértestek szétesése is nagyon 
lassú, nagy koncentráció esetén (1 köb
milliméterben 1 millió). Ellenben kisebb 
koncentráció esetében (1 köbmilliméter
ben 120—200.000 testecske) rövid idő 
alatt majdnem  minden vértest elpusztul. 
Az ultrahanghullámmezőben egy ezred- 
másodpercnél is rövidebb idő alatt re
pednek meg a sejtek. A keletkezett re
pedésen a sejt tartalm a a környezetbe 
ömlik. Uymódon sikerült a sejtekből 
biológiailag hatékony anyagokat ki
vonni: például vitaminokat, fermentu- 
mokat, toxinokat és más anyagokat. 
U ltrahanghullámokkal sikerült a bíbor
vörös-baktériumokból kivonni a festék
anyagot, a szamárköhögés kórokozójából 
pedig immunizáló tulajdonságú anyagot 
nyertek.

Az imént felsorolt anyagok kivonása 
vegyszerek hozzáadása nélkül, viszony
lag alacsony hőmérsékleten, szigorúan 
steril viszonyok közepette történt.

Hanem a további kutatások bebizo
nyították, hogy hosszabb ultrahang be

hatására a sejtekből ultrahanggal előál
lított aktív biológiai anyagok is elpusz
tulnak. E jelenségek részletes tanulm á
nyozása érdekes tényeket tá rt fel. Az 
ultrahanghullám ok hatására olyan fo
lyamatok indulnak meg, amelyeket ál
talában csak bizonyos katalizátorok, 
fermentumok vagy erősen ható “kémiai 
anyagok váltanak ki. így az ultrahang-

Elesztő sejt: balra — ultrahanggal való telítődés 
előtt; jobbra — ultrahanggal valő telítődés után

hullámokkal telített mezőben a fehérje 
molekulát alkotó szerves vegyületek 
szétesnek.

K avit& ciős j e le n s é g e k
Mi okozza az ultrahanghullámok 

romboló hatását?
A környezet ̂ minden pontján, ahova 

a hanghullám behatol, periodikusan, 
azaz szabályos időközökben, összenyo
módás és kiterjedés következik be. Ki
terjedéskor a folyadékban üregek — 
buborékok — képződnek. A buboréko
kat a környező folyadék párái töltik 
meg. Idetódulnak a folyadék oldott gá
zai is. Az így keletkezett gázbuborékok 
az ultrahanghullám-mezőben a kiterje
dést követő összenyomódás hatására

Tuberkulózis bacillusa: balra — ultrahanggal 
való telítődés előtt; jobbra — ultrahanggal való 

telítődés után

gyorsan »szétpukkadnak«. Nagy mennyi
ségű mechanikai energia szabadul fel. 
Ez a jelenség a kavitáció.

Ügy találták, hogy az előzőekben le
írt biológiai folyamatok közvetlen oka 
a kavitáció. Minden, ami gátolja a ka- 
vitációs buborékok képződését, gátolja 
azt is, hogy az ultrahanghullámmezőben 
kémiai, vagy biológiai jelenségek végbe
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menjenek. Ez azt jelenti, hogy a bioló
giai és kémiai folyamatok csak olyan 
ultrahang-rezgésszám esetén keletkez
nek, amelyeknél fellép a kavitáció je 
lensége. Alacsonyabb rezgésszám mel
lett még nagyon hosszú idő alatt sem 
mennek végbe a fentebb felsorolt folya
matok.

E le k tr o k é m ia i j e le n s é g e k
A kavitációs buborékok keletkezése 

és x-szétpukkadása-K következtében ke
letkező mechanikai energia egyik oka 
az ultrahanghullámok romboló biológiai 
hatásának.

Számításba kell vennünk azonban az 
elektrokémiai jelenségeket is, amelyek 
a vizes oldatokban az ultrahanghullá
mok hatására természetszerűen lefoly
nak. Ezek az elektromos feszültség vál
tozásával kapcsolatosak. Nagy elektro
mos feszültség keletkezésére m utat a 
vizes oldatokban fellépő villózás: a ka
vitációs gázbuborékok fejlődésének kez
deti szakaszán ibolyántúli sugarak k í
séretében elektromos kisülés megy vég
be. A kavitációs üregek szabad elektro
mos töltése az ott pára alakjában jelen
lévő víz molekuláit ionizálja. Az ionizált 
vízmolekulák szabad hidroxil gyökre 
és elemi hidrogénre hasadnak szét 
(H2O—►HCWB*;), amelyek nagy ké
miai aktivitással rendelkeznek.

Ezzel egész sor olyan jelenség válik 
érthetővé, amelyek az ultrahanghullám- 
mezőben játszódnak le. Így érthetővé 
válik, hogy a magas intenzitású u ltra
hanghullámok m iért csak vizes oldatban 
indítanak meg kémiai folyamatokat

A dohány-mozaik vírusa: balra — az ultrahang
gal vald telítődés előtt; jobbra — az ultrahang

gal való telítődés után

Az ionizáció feltételezésével érthetővé 
válik az is, hogy bizonyos anyagok gá
tolják e kémiai folyamatokat. Ezt neve
zik »védőhatásnak". Védőhatásúak 
mindazon anyagok, amelyek az u ltra
hanggal besugárzott vizes oldatban a víz 
ionjaival kémiai reakcióba lépnek és 
ezáltal megakadályozzák, hogy azok más 
folyamatokban vegyenek részt. Például

az ultrahanghullám-mezőben a metilén- 
kék vizes oldatban gyorsan szétesik, a 
folyadék elszíntelenedik. .Metilalkohol 
vagy etilalkohol jelenléte az oldatban 
védőhatást fejt ki; megakadályozza a 
metilénkék szétesését, az oldat kék 
marad.

R om b olás — gyó g y ítá s
Milyen hatással vannak az ultrahang

hullámok az egész állati szervezetre?
Az ultrahanghullám ok mélyen beha

tolnak a szervezetbe. Az összes szervek
ben és szövetekben rombolnak. A házi
nyúl hasüregére irányzott hullám-nya
lábok terjedésük útján a bőr véredé
nyeit elszakítják. A has besugárzott ré-

Az etilalkohol »védő hatása*. A metilénkék színe
ződése ultrahanghullámok hatása alatt — függ 
az oldatban lévő etilalkohol mennyiségétől, d — 
optikai erősség, c — az etilalkohol mennyisége
5 cms metilénkékben,-----ultrahanggal nem telített

metilénkék oldat

szén pontszerű vérömlés és bélátfúró- 
dások keletkeztek.

Az ultrahanghullám ok behatolnak az 
agy-szövetekbe is és bennük sajátságos 
elváltozásokat idéznek elő. Például 
házinyulakkal végzett kísérletekben 
agyrázkódás tünetei következtek be. 
Az ultrahang hosszantartó behatására 
a szívműködés folyamatosan gyöngül, 
m ajd az állatok a légzési központ bé
nulása m iatt elpusztulnak. Amikor az 
ultrahanghullám ok az állatok gerinc
velejére, a mellkasi és deréki részeire 
hatottak, a központi idegrendszer sé
rülését állapították meg. Az érzőképes
ség megszűnt, a hátsó végtagok meg
bénultak. A gerincvelő sérült részei
nek mikroszkópos vizsgálata az ideg
sejtek szétesését állapította meg. A 
merevítő szövet (a csontok) sértetlen 
maradt.
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Áz idegsejtek vagy más szövet-részek 
sérülését figyelték meg irányított, úgy
nevezett sugáros hatásokra. Sikerült 
az ultrahanghullám okat meghatározott 
mélységbe — egyik vagy másik belső 
szerv elhatárolt részére keskeny-hullám- 
nyalábbá irányítani. Az irányított ultra- 
hanghullám-technika új távlatokat tárt 
fel a fiziológiában.

Kevésbbé tanulmányozták a szerve
zet reakcióját a kis intenzitású (alacsony 
rezgésszámú) ultrahanghullám ra. Alkal
mazásuk során a szövetek közvetlen

sérülését nem figyelték meg. Gyógyí
tásra az ultrahangot még nem használ
ják. Pedig vannak m ár bizonyos sikerek 
a különböző belső szervek, szív-véredény 
rendszer, periferikus idegek, ízületek, 
izomszövetek betegségeinek gyógyításá
ban. Főleg az idősült izületi betegségek 
kezelésében értek el igen figyelemre
méltó eredményeket, amelyek az izületi 
fájdalmak csökkenéséber), a mozgékony
ság fokozódásában nyilvánulnak meg.

Elplner I. E.
a biológia) tudományok doktora

H Í R E K  a  t u d o m á n y  é s  a  t e c h n i k a  v i l á g á b ó l

AZ OLOMBRONZ CSAPAGY- 
CSESZÉKET olcsóbbá kellett 
tenni a vasút számára. A fel- 
szabadulási hét során sikerült 
Tölgyes Lajos szakosztályveze
tőnek és Kalló Imre osztály, 
vezetőnek újformájú csapágy
csészéket előállítani, amelyhez 
3 kg helyett csupán 1.8—2 kg 
közötti ólombronz mennyiséget 
kell felhasználni. Ezt sikerült 
elérni anélkül, hogy a csapágy 
élettartamában, vagy más tu
lajdonságaiban a legkisebb 
hátrányt szenvedné. Azokat a 
részeket távolították el ugyanis 
a csapágycsészéből, amelyek 
eddig sem vettek tényfegesen 
részt a munkában. Az ered
mény viszont áz, hogy két 
csapágycsésze megtakarított 
anyagából egy harmadikat önt
hetnek. így a csapágyak cse
réjénél s millió forintos meg
takarítást értek el. Az új csé
széknek nemcsak az a jelentő
sége, hogy a fém egyharmadát 
megtakarítja, hanem hogy élet
tartama a jelenlegivel szemben 
12—18 esztendővel növekszik.

*

A GYŐRI WILHELM 
PIECK VAGON- ES GÉP
GYÁR acél öntödéjében
nem rég az elektromos- 
kemencéből lecsapolt fo
lyékony acélt 'tartalmazó 
öntőiistöt nem a szokásos 
formaszekrények fölé - vitite 
•a daru, hanem egy földbe 
süllyesztett, 8 milliméteres 
vaslemezből készült dob 
felett állt meg vele. Á fél- 
méternél valamivel na
gyobb átmérőjű dob per
cenként mintegy 250—300 
for-duHaittal, pergett, -ami
kor a középen levő nyílá
son át 'beomlott a folyé
kony acél. Rövid idő 
múlva a dob födelének ki

nyitásával már ki is vet
tek a -készi öntvényekéit: 
íogaskeréktesteket, (tárcsá
kat. A forgó dobban kü
lönleges gonddal készített 
homoki orroáka't helyeztek 
el, oszloposán egymás 
fölé. Egy öntéssel 16 da
rab 11 kilós tarosa, vagy 
180 -darab kis zárófödél 
önthető egyszerre az ed
digi egyenkénti öntés he
lyett, de természetesen a 
tdob méretét -nagyobbítani 
is lehet -és így nagyobb 
öntvények is 'készíthetők. 
A szokásos felöntés telje
sen elmarad, ennek sta
tikus nyomása helyett a 
centrifugális erő tömöríti 
bele a folyékony 'acélt a 
forma -legkisebb zugába is 
olyan -tökéletesen, hogy 
ezzel új öntési lehetősé
gek Is megnyílnak. így 
például vékonyabb falú 
öntvényeket lehet készíteni, 
könnyebb súlyú j árműve
ket lehet előállítani stb. 
Az újítás alkalmazásával 
jelentek mennyiségű folyé
kony acélt lehet megtaka
rítani, az öntvénytiszitítás 
munkája minimumra csök
ken és ia feldolgozó üze
mek liis könnyebben tudják 
megmunkálni a ti-szta önt
vényeket.

*

AZ ÉPÜLŐ DUNAI CE
MENT- ÉS MÉSZMÜ kő
bányájában a fúrást, rako
dást, szállítást, az üzem
ben a gyártás különböző

szakaszaiban -a szállítást, 
a kész cement szállítását 
teljesen gépekkel végezte
tik el. Az agyag kiterme
lése is -gépekkel történik. 
Az agyagot már a (bányá
ban iSzapolják. Az iszap 
csöveiken folyik le a 
gyárba. A szén és a kohó
salak rakodásához vagon- 
buktatót, ,a -belső szállítás
hoz szalagokat has-znál- 
na-k. A portalanítást kor
szerű berendezések bizto
sítják Az egész, üzem 
munkáját egy vezérlőhelyi
ségből irányítják. Az új 
üzemben emberek nem is 
nyúlnak az anyaghoz, min
dent gépek végeznek.

*  *

A MOSONMAGYAR- 
OVARI TIMFÖLDGYAR- 
BAN a melléktermékekként 
keletkező (foszfát- és gipsz- 
iszapot a mezőgazdaság 
jól értékesítheti. A foszfát- 
iszap 20 százaléka fosz
forsavat tartalmaz, -tehát 
alkalmas talajok foszfor- 
trágyázására vagy istálló
trágya foszfátos erjeszté
sére. A gipsziszap, amely
ben 60 százalék gipsz és 
5—6 százalék í-oszforsav 
van, jól felhasználható 
szikes talajok javítására. 
Ezek- az anyagok eddig ve
szendőbe mentek, most pe
dig évente mintegy 100 
vagon foszfát- és 180 va
gon gipsziszappal segíti 
elő az í-par a terméshoza
mok növelését.
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K É R D E Z Z  —  F E L E L E K !
Végh József tanuló (Királyegyháza) 

kérdezi: Mi okozza a 220—240-es vér
nyomást? Mi a gyógyítása?

Dr. Gálocsy György közkórházi fő
orvos válaszol: A magas vérnyomás 
kérdése az orvostudomány egyik leg
égetőbb problémája, hiszen ez a beteg
ség az élet derekán, munkaképes élet
korban lévő embereket sújt a leggyak
rabban.

Mint ismeretes, az erekben keringő 
vér bizonyos nyomás alatt áll. A vér
nyomás magassága számos tényezőtől 
függ: életkortól (idősebb emberek vér
nyomása magasabb), testmagasságtól, 
munkától stb. Általában a meglett em
ber verőeres vérnyomása fekvő helyzet
ben 120 milliméter magas híganyoszlop- 
nak felel meg. Magas a vérnyomás, ha 
ezt az értéket jelentősen meghaladja.

A vérnyomás-emelkedésnek számos 
oka lehet. Különböző mérgek, vérbaj, 
köszvény, az erek gyulladásos beteg
ségei, a belső elválasztású mirigyek 
működési zavarai is sokszor okozhatják 
e betegséget. Leggyakrabban azonban 
a vérnyomás-emelkedés vese eredetű, 
vagy az a betegségcsoport, amelyet tu 
lajdonképpen vérnyomás-betegségnek 
nevezünk, okozza. Ez az utóbbi önálló 
betegség, amelynek különleges viszo
nyai határozzák meg a tüneteket és a 
betegség lefolyását is. E baj vezető tü 
nete a megnövekedett verőeres vér
nyomás. E csoportba általában a 200 
milliméteren aluli vérnyomás-emelke
dések tartoznak, noha előfordulhat ezen 
felüli nyomásérték is.

A vérnyomás-betegség megmagyará
zására sok elméletet dolgoztak ki, ered
ménytelenül. A világhírű szovjet kutató, 
Láng, derített fényt a baj eredetére. 
Beható vizsgálatai kim utatták, hogy a 
vérnyomás-betegség kifejlődésében a 
verőeres vérnyomást szabályozó maga
sabb idegrendszeri központok (agytörzs 
és agykéreg) működési zavara, neuró
zisa játssza a döntő szerepet. A zavar 
oka a felsőbb idegtevékenység károso
dása, túlterhelése. Ezek a tényezők a 
szervezet legapróbb ütőereinek állandó 
feszülését, görcsös összehúzódását okoz
zák. Ez a verőeres nyomás fokozódá
sára vezet, ami viszont a legkisebb erek 
keményedését, majd a nagyobb verő
erek megkeményedésének gyors és ko
rai kifejlődését okozza. Az erecskék iz
m ának fokozott összehúzódása, a kis
erek és a nagyobbak görcshajlama 
megzavarja az egyes szervek, főként az

agy vérellátását. A hiányos vérellátás 
anyagcserezavarokat okoz a szívben és 
ennek következtében a szív kimerül. 
A károsodott szív fájdalmas rohamok
ban jelentkező súlyos panaszokat, mű
ködészavart okoz. A szívizomzatban el
halások keletkeznek; a szemben a lá
tást is veszélyeztető komoly elváltozá
sok alakulnak ki. A vesék vérellátása 
is károsodik s ez a betegség további 
romlására vezet. Ugyanis a károsodott 
vesékben olyan anyagok keletkeznek, 
amelyek méginkább fokozzák a vér
nyomást. így a számos itt említett, va
lam int egyéb okból is leromlott vér
keringés további idegrendszeri zavaro
kat okoz, újabb nyomásfokozódást idéz
ve elő.

A vérnyomás-betegség létrejöttében a 
környezeti tényezők vezetnek. A kör
nyezet hat az idegrendszerre és ennek 
magasabb szakaszaiban izgalmi állapo
tot hoz létre. A lelki feszültség az agy 
egyes területein izgalmi gócokat létesít. 
Az ingerelt területek a vérnyomásköz
pontokat állandó izgalomba hozzák és 
ez vezet a verőerek tartós összehúzó
dására. A szervezet veleszületett és 
szerzett sajátságaiból kialakuló egyéni 
alkata szerint reagál normálisan vagy 
túlzottan a környezet behatásaira és 
ami az egyik szervezetre közömbös, a 
másikban vérnyomás-betegségre vezet
het.
. Tévedés lenne azt hinni, hogy a ma
gas vérnyomást végzetszerűen lehet 
örökölni az elődöktől. Az alkat az élet 
folyamán változó sajátosság, amely az 
életkörülmények befolyása alatt áll és 
éppen ezért nem beszélhetünk végzet- 
szerű adottságokról ebben a tekintet
ben sem.

Az újabb kutatások kiderítették, hogy 
a vérnyomásbetegség valamennyi tü
netének alapja a szív és érrendszer mű
ködését szabályozó idegi mechanizmu
sok működési zavara, minden más té
nyező, közöttük a veseeredetűek is, csak 
alárendelt jelentőségűek.

A betegség kezelése az elmondottak 
értelmében elsősorban az eredet tisztá
zásán múlik. Ez pedig csak minden 
egyes beteg beható és minden részletre 
kiterjedő, laboratóriumi eljárásokat is 
igénybevevő vizsgálatával tisztázható. 
Éppen ezért a vérnyomásbeteg fordul
jon orvoshoz. Népi demokráciánk 
minden dolgozó számára biztosítja a 
legkiválóbb eredményeket felhasználó 
vizsgálati és kezelési eljárásokat.
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ANGOL-AMERIKAI HARC

Alig egy évszázada, hogy a geológiai 
másod, vagy harm adkor állati m aradvá
nyaiból a föld mélyében óriási nyomás 
alatt keletkezett nyersolajat az emberi
ség a maga céljaira kezdte felhasználni. 
A m últ század végén a petróleum néven 
közismert nyersolajat csaknem kizáró
lag világításra használták. Azóta a 
nyersolaj — helyesebben annak szá
mos terméke — gazdasági szerepe 
hatalm asan megnőtt. A nyersolajtemné- 
kek alkalmazási területe m ár a XX. 
század első harm adában elsősorban az 
energiaszolgáltatásra terelődött át. Mind 
komolyabb versenytársa lett az addigi 
fő energiaszolgáltató anyagnak, a szén
nek. 1929 és 1950 között a Világ ener
giaellátásában az olaj részesedése 14 
százalékról 26 százalékra emelkedett, a 
széné viszont 68 százalékról 51 száza
lékra esett vissza.

Az olaj ilymódon egyike annak a ke
vés nyersanyagnak, amelynek termelése 
a kapitalizmus általános válságának 
időszakában is viszonylag gyors, ütem 
ben fokozódott. Ennek m agyarázatát is 
a modern kapitalizmusnak Sztálin elv
társ által zseniálisan kifejtett alaptör
vénye adjá meg: Az olaj kitermelése 
maximális profitot biztosít a tőkések
nek.

De éppen m ert az olaj kitermelése 
száz meg kétszáz százalékos hasznot hoz 
a monopóliumoknak, élesedett ki oly 
nagy mértékben a harc az olajért az 
imperialista hatalm ak között.

Mielőtt közelebbről megvizsgálnánk 
ennek a harcnak alakulását, nézzük 
meg röviden, hogyan oszlik még a tő
kés világ nyersolaj-termelése területek, 
illetőleg fontosabb országok szerint.

A tőkés világ nyersolaj-termelésének 
eloszlása terület szerint százalékokban:

Terület 1929 1937 1952
Egyesült Államok 71.4 68.8 55.1
Latin-Amerika 17.6 17.8 21.5
Közép-Kelet 3.2 6.3 18.8
Távol-Kelet 3.2 3.9 2.6
Egyéb országok 
Tőkés országok

4.6 3.4 2.0

összesen: 100.0 100.0 100.0

A tőkés országok nyersolaj termelése 
tehát meglehetősen egyenlőtlenül oszlik 
meg., Az Egyesült Államok a kapitalista 
olajtermelés több m int felét szolgáltatja. 
(De — am int látni fogjuk — ezzel a te
kintélyes mennyiséggel korántsem elég
szik meg.) Latin-Amerika részesedésé
nek lassú, a Közép-Kelet részesedésének 
gyors növekedésével szemben a Távol- 
Kelet viszonylag mind kevesebb nyers
olajat szolgáltat a tőkés világpiac szá
mára.

Az egyes olajtermelő területek jelen
tőségéről eltérő képet kapunk azonban, 
ha a nemzetközi kereskedelmi forga
lomba kerülő mennyiségeket vizsgál
juk. A nyersanyagokért való harc szem
pontjából ezek az országhatárokon túli 
kereskedelmi forgalomba kerülő -feles- 
legek* a döntőek. A tőkés világ term e
lésének jó felét kitevő USA-olaj ebből 
a szempontból gyakorlatilag -érdekte- 
len«, hjszen az szilárdan az USA mono
póliumainak kezében van,

A kapitalista kereskedelmi forga
lomba kerülő olaj zömét hozzávetőlege
sen azonos arányban az úgynevezett 
karibi térség (Venezuela, Colombia, 
Ecuador, Trinidad stb.) és a Közép-Kelet 
Szolgáltatja, összehasonlíthatatlanul ke
vesebbel járu l hozzá a tőkés olaj-világ
kereskedelemhez Észak-Amerika (USA 
és kisrészben Mexikó), valam int a Tá-

Az abadani olajvezeték Iránban



mát az USA-n kívüli területeken, első
sorban a gyarmati és függő országok
ban, minthogy az USA-n kívüli olaj 
csaknem teljes egészében ezeken a te
rületeken található.

Az amerikai pénzeszsákok hamarosan 
ráeszméltek angol versenytársaik sike
rére és késhegyig menő harcot indítot
tak az angol hegemónia letöréséért az 
USA-n kívüli olaj birodalmában is.

A harc ,első szakaszában — a máso
dik világháború előtt — az angoloknak 
jórészt sikerült még hadállásaikat meg- 
tartaniok. A Közép- és Távol-Keleten 
döntő m aradt az angolok túlsúlya; az 
USA-val szomszédos Latin-Amerikában 
is csak a »döntetlen« eredményig sike
rü lt az am erikaiaknak eljutni — a ter
melés egyenlően oszlott meg az ameri
kai és az angol társaságok között.

A harc második szakaszában — a má
sodik világháború alatt és Után — fel
használva Anglia gazdasági és politikai 
helyzetének gyengülését, az amerikai 
monopóliumok fokozott erővel indítottak 
kíméletlen tám adást a tőkés világ olaj- 
termelésének újrafelosztásáért, az ame
rikai imperializmus javára. A harc leg
fontosabb színtere először Latin-Ame- 
rika volt. Az eredmény: az amerikai 
társaságok részesedése 70 százalékra 
ugrott fel, az angoloké 30 százaléknál is 
kevesebbre esett vissza. A középkeleti 
fejlemények még siralmasabbak az an
gol imperializmus számára: az USA 
háború előtti 13 százalékos részesedése 
1952-ben több m int 60 százalékra nőtt,

Fent: Tüntetés Teheránban. A 
perzsa nép a rendőrség, az angol- 
amerikai imperialisták szuronyai
val szemben Is bátran küzd az 
ország függetlenségéért. Jobbra: 

Az abadan l olajfinomító

vol-Kelet. Az utóbbi jelentőségénél 
azonban figyelembe kell venni, hogy a 
Távol-Kelet szükségletének mintegy fe
lét a helyi termelés biztosítja.

A n g l ia  és A m e r ik a  h e ly cse ré je
Már a két világháború között kiala

kult a tőkés világ hét nagy olajmono
póliuma. A hét hatalm as tröszt közül 
öt amerikai: a Standard Oil of New-Jer
sey, a Soconyi Vacuum Oil Co. Inc., a 
Gulf Oil Co., a Standard Oil of Califor- 
nia és a Texas Oil Co. A h é t , f-nagy« 
között két angol, illetőleg angol-holland 
társaság foglal helyet: az Angol-Iráni 
Olajtársaság és a Royal-Dutch Shell.

E vállalatokra jellemző a rendkívül 
erős összefonódás, számos közös válla
lat létesítése, kisebb vállalatok rész
vénytöbbségének megszerzése.

Az olajvállalatok szoros kapcsolata a 
termelés, a piac felosztása, valam int az 
árak tekintetében széles területre k iter
jedő kartellszerződések megkötéséhez 
vezetett. Az egyes monopolista csopor
tok közötti, mindjobban élesedő ellenté
tek m iatt azonban ezek a megállapodá
sok csak a társaságok egy részére ter
jednek ki és rendszerint rövid ideig 
m aradnak érvényben.

Az am erikai olajmágnások a század 
első évtizedeiben csaknem kizárólag a 
belföldi termelés m egkaparintására ve
tették rá  magukat, az európai — főként 
angol — nagytőkések viszont tűzzel- 
vassal építették ki a maguk olajbirodal
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az angol pedig 75 százalékról 36 száza
lékra csökkent.

Az Egyesült Államokon kívüli nyers
olaj termelésben tehát az utóbbi 15 esz
tendő alatt az amerikai és az angol ré
szesedés majdnem pontosan megcseré
lődött.

H a rc  a z  o la j  m e z ő k é r t ,  
a  c s ő v e z e té k e k é r t ,  k o r m á n y o k é r t . . .

Az angol-amerikai vetélkedésben az 
olajért, jelentős szerepe volt az ismert 
olajtartalékok összeharácsolásának. A 
Közép-Keleten, de szerte a világ más 
részén is, számos olyan feltárt és a mo
nopóliumok által megvásárolt olajterü
let van, amelyeket eddig nem helyeztek 
üzembe. Irak, Szaudi-Arábia, Kuwait és 
más gazdag lelőhelyek nyersolajkincse 
a koncessziós megállapodások ellenére 
hosszú évekig, sőt évtizedekig m aradt 
érintetlenül a föld mélyében. Az olaj 
iránti kíméletlen harc során az egyes 
monopoltársaságok megszerezték a gaz
dag nyersolajterületeket, csak azért, 
hogy azok ne kerülhessenek verseny
társaik kezébe. Az amerikai monopóliu
mok e tekintetben is fölénybe kerültek 
angol versenytársaikkal szemben. Mi
vel az amerikai gazdaság "tőkeerősebb^, 
mint az angol, jobban tudták "kivárni-* 
a megvásárlás és az üzembeállítás kö
zötti "-üres* időszakot, m int az egykor 
büszke Albion kevesebb tartalékkal 
rendelkező monopolistái.

Jelentős szerepük volt az angol-ame
rikai harcban az olajvezetékek kiépíté

sének. Ez könnyen érthető, hiszen szá
mos termelőhelyen, például a Közép- 
Keleten, a nyersolajnak kikötőkbe való 
elszállítása más módon nem is képzel
hető el. Jellemző példa erre a harcra a 
Szaudi-Arábia és a Földközi-tenger kö
zötti olajvezeték építésének esete. Szau
di-Arábia olaja a Standard Oil és a Gulf 
Oil amerikai monopóliumok ARAMCO 
nevű vállalatának kezében van. Az 
■olajvezeték kiépítésével az arábiai olaj 
szállítási költségeinek csökkentése ré
vén az itt nyert olaj versenyképességét 
kivánták biztosítani az Angol-Iráni 
Olajtársaság Iránban kiterm elt olajával 
szemben. Amilyen mértékben érdekelve 
volt az ARAMCO ennek az olajvezeték
nek a megépítésében, legalább ugyan
ennyire volt érdeke az Angol-Iráni Olaj- 
társaságnak az, hogy az am erikai terv 
ne sikerüljön. Csakham ar titkos háború 
alakult ki, amelybe az USA és Anglia 
kormánya is belekapcsolódott. Hol 
amerikai, hol angol ügynökök 1949-ben 
Szíriában — melynek területén az olaj
vezetéknek haladnia kellett — az állam
csínyek sorozatát hajta tták  végre, több 
vezető politikust gyilkoltak meg. A harc 
végülis Anglia vereségével végződött. 
1950-ben a Szaudi-Arábia—Földközi
tengeri olajvezetéket üzembe helyez
ték.

Az olajért való angol-amerikai harc
ban döntő esemény volt 1951. tavaszán 
az iráni parlam ent törvénye az iráni 
olajipar államosításáról, az Angol-Iráni 
O lajtársaság iráni érdekeltségeinek

618 mérföld olajvezetéket fektet
nek le Iraktól a Földközi-tengerig. 
(Lent). A gyarmati kizsákmányo
lásból a tőkések hatalmas palo
tákat és űzletházakat építenek. 
(Balra), ugyanakkor a lakosság 
nyomorúságos agyagházakban la
kik, melyen csupán egy nyílás 

van.



felszámolásáról. Az iráni parlam ent 
elhatározásának főoka a népi tömegek 
mind határozottabb követelése volt. A 
Wall S treet olajmágnásai nyílt kár
örömmel fogadták az iráni olaj álla
mosítását, amely Anglia helyzetét az 
olajtermelésben gyökeresen aláásta. 
Az államosítás előtt Irán volt az egyet
len fontosabb olajtermelő ország, 
amelynek olajiparában az angol tőke 
még korlátlanul uralkodott. A Wall 
Streeten azt remélték, hogy Anglia 
helyét Iránban majd az USA fogja el
foglalni.

Az USA monopolistái siettek a szá
m ukra így keletkezett kedvező helyze
te t kihasználni arra, hogy az egész tő
kés világot az amerikai olajtól tegyék 
függővé. Ezért 1951 közepén az USA 19 
legjelentősebb olajtársasága — élén a 
Standard Oil of New-Jersey-vel — az 
iráni olaj kiesése által érintett országok 
olajellátására "egyesülést* létesített.

Természetesen Anglia sem m aradt 
tétlen: az iráni olajat "-lopott olajnak* 
minősítette, hogy ilymódon megakadá
lyozza az Iráni Nemzeti Olajtársaságot 
termékeinek értékesítésében. Az angol 
olaj-monopolisták azt remélték, hogy az 
olajüzemek kényszerű leállása végül is 
rá  fogja bírni az iráni kormányt az ál
lamosítás valamilyen formában történő 
visszavonására. Sürgősen hozzáláttak 
továbbá a birtokukban m aradt olajter
melő területek termelésének fokozásá
hoz, meggyorsították az angol finomí
tók kapacitásának bővítését és nagy- 
mennyiségű olajat vásároltak az am eri
kai társaságoktól, hogy Anglia régi pia
cait továbbra is ők lássák el.

Ezek az intézkedések azonban nem

tudták meggátolni az amerikai mono
póliumokat abban, hogy fokozottabb 
mértékben ki ne szorítsák angol vetély- 
társukat számos piacról. Az amerikai 
sajtó ismételten rám utatott arra, hogy 
az iráni olajtermelés beszüntetése igen 
kedvező helyzetet terem t az amerikaiak 
számára, másfelől szinte nyiltan han
goztatták a Wall Street terveit az iráni 
olaj megkaparintására.

%
J t  , , h á t té r b ő l"  —  , , e lő té r "  le s z

E számításokba azonban hiba csúszott. 
Az imperialistaellenes mozgalom hatal
mas fellendülése a Közel-Keleten 1951. 
nyarán és őszén arra késztette aJ USA 
uralkodó köreit, hogy az angol monopo
listákkal együtt haladjanak e mozga
lom letörése céljából. Az amerikai és 
angol kormány hivatalos politikája 
ettől kezdve abban állott, hogy az iráni 
olajat bojkottálják mindaddig, amíg 
Irán  az USA és Anglia részéről dik
tá lt feltételeket el nem fogadja. Az 
iráni nép ismételt megmozdulásai 
azonban lehetetlenné tették az iráni 
kormánynak, hogy kapituláljon az im
perialisták előtt. Ez hatalmas csapás 
mind az angol, mind az amerikai impe
rializmusra. Az iráni olaj visszahódítá- 
sára irányuló amerikai-angol próbálko
zások sikertelensége, valam int az Egye
sült Államok és Anglia közötti ellenté
tek fokozódása arra  vezetett, hogy az 
amerikai olajtársaságok legutóbb ismét 
fokozottabban előnyben részesítették a 
külön utakon való járást.

Az utóbbi hónapokban amerikai rész
ről ismét az amerikai nyersolaj készle
tek kimerüléséről írtak. Ezt teszik 
mindannyiszor, amikor nagyobb táma
dást indítanak újabb olajtermő terüle
tek megszerzésére. A meglévő olajkutak 
kimerüléséről szóló hírverést az angol 
érdekeltségek is átvették, mivel ugyan
csak jelentős offenzívába kezdtek ha
talm uk kiterjesztésére. A két nagy an- 
^ol társaság, a Royal Dutch és az An
gol-Iráni nagyarányú olajkutatást kezd
tek Indiában, Pakisztánban, Egyiptom
ban, Kenyában, Tanganyikában, Trini
dadban stb. Egyidejűleg nagy m érték
ben fokozzák az olajtermelést Irakban 
és a kezükben lévő venezuelai telepe
ken.

Míg az angol és amerikai imperialis
ták egymással késhegyig menő harcot

Fúrótorony Trinidadban. A latlnamerikal orszá
gok olaja Is az angol-amerikai olajtrösztök 

versengésének tárgya



Olajfinomító Borneoban. A távolkeleti olaj Is 
ütközőpontot jelent az angol és az amerikai 

tőkés érdekeltségek között

folytatnak, egyre inkább a népek szab
ják meg az események alakulását.

Több m int két éve már, hogy az ame
rikai és angol imperialisták megpróbál
ják valahogyan visszaszerezni az iráni 
olajat. Az iráni uralkodó körök külön
böző csoportjaiban tervük komoly tá 
mogatásra is talál. Az iráni olaj meg- 
kaparintása azonban mégsem sikerült. 
Elsősorban azért nem, m ert valahány
szor az a veszély fenyegetett, hogy az 
iráni vezetők lepaktálnak az imperialis
tákkal, a munkásosztály vezetésével 
megmozdult az iráni nép és lehetetlenné 
tette a megalkuvást.

Ez az ellenállás azután kétféle módon 
hatott az imperialisták egymásközötti 
viszonyára. Egyrészt bizonyos idősza
kokban arra vezette őket, hogy fogja
nak össze a népi mozgalom leverésére. 
Másrészt a népektől elszenvedett csa
pások hatására méginkább a másik im 
perialista fél rovására próbálták kárpó
tolni magukat. Ebből fakad, hogy egy
mást váltogatva hol a felszabadító nem
zeti mozgalom elleni közös fellépés, hol 
az imperialisták közötti harc kiélező
dése lép előtérbe, de e két vonás össze
fonódva állandóan jelen van.

Az utóbbi időben az angol és az 
amerikai imperialisták közötti olajért 
folyó harc különösen kiéleződött, ami a 
legújabb egyiptomi és iráni események
ben is kifejezésre jutott. Egyiptomban 
az amerikai imperialisták szinte nyil- 
tan  uszították Nagib miniszterelnököt 
Anglia ellen. Anglia válaszul ostromál
lapotot rendelt el legfontosabb közel- 
keleti bázisán, a Szuezi-csatorna öveze
tében és katonai megmozdulásokkal 
próbálta az egyiptomi politikai helyze
tet a maga javára billenteni.

Iránban is kiéleződött a harc. Az 
Egyesült Államok a gazdasági "-segély* 
megvonásának fenyegetésével próbálta 
megszerezni az iráni olajat, — a világ 
közvéleménye felé az angol-amerikai 
imperialisták számára, — a valóságban 
döntően az amerikai monopóliumok ja 
vára. De az iráni nép százezreinek meg
mozdulása ismét keresztülhúzta e szá
mításokat.

íme: az angol és amerikai im peria
listák küzdelme mögött egyre nő az 
olajtermelő gyarmati országok népének 
növekvő öntudata. Napról-napra erősö
dik küzdelmük nemzeti függetlenségük

és szabadságuk kivívására, vérrel ázta
tott földjeik kincseinek megőrzésére. Az 
imperialisták maguk is érzik, kénytele
nek mindinkább tudomásul venni, hogy 
ez a "háttér-* a világ minden táján  
egyre inkább "előtérré* változik . . .

Facsády Kálmán

T erm észettu d om án yos  
rá d ió e lő a d á so k  n a p tá ra

AUGUSZUS 7, PÉNTEK. Kossuth- 
rádió: 16.10: Erő — egészség. AUGUSZ
TUS 8, SZOMBAT. Kossuth-rádió: 
16.00: Beszélő atlasz. AUGUSZTUS 9, 
VASÁRNAP. Petőfi-rádió: 15.00: Kér
dezz — felelek! Tudományos fejtörő. 
AUGUSZTUS 10, HÉTFŐ. Petőfi-rádió: 
16.40: Tíz perc tudomány. 17.40: Kossuth- 
díjasok a mikrofon előtt. AUGUSZTUS 
11, KEDD. Kossuth-rádió: 17.40: Meg- 
ujhodó szülőföldünk. Petőfi-rádió: lSÍOO: 
A szovjet technika új eredményeiből. 
AUGUSZTUS 12, SZERDA. Kossuth- 
rádió: 17.40: A dollár álarc nélkül.

Következő számunk tartalmából:
Újjáépült és újabb vasúti hídjaink. — 
Magyarok a tengeren. — Üt a tőzegen 
át. — Százötven éve indult világkörüli 
ú tjára  két orosz vitorláshajó. — A 
heidelbergi előember. — Van-e abszolút 
fagypont? — M iért lesz különleges 
építmény a Földalatti Gyorsvasút? — 

A delizsánsztól az áramvonalasig.
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]ÖEYYEKMŰL5 PERC FEJTÖRÉSM . M . S e jn m a n :
F e je se te k  a  pápaság  tö r té n e té b ő l  
S zik ra . 1953.

Sejnm annak ez a harm adik könyve 
magyar nyelven. Sejnman történész 
aki a Vatikán kérdéseivel foglalkozik.

Az uralkodó kizsákmányoló osztályok 
történészei minden lehetőt elkövet
nek, hogy a hivatalos egyházi nézetek 
dicsfényével övezzék a Vatikán törté
netét, s az igazság a homályban m arad- 
jcn. Ez az igazság pedig nagyon tanul
ságos. A római pápák Vagyona a job
bágyok kizsákmányolásából és pénzköl
csönzéséből eredt. Időszámításunk IV. 
évszázadától a pápák mind nagyobb vi
lági hatalom ra törekedtek. Történetük 
bővelkedik a különböző politikai erők 
közötti intrikákban, cselszövésekben s 
okmányhamisításokban. Maguk a pá
pák semmiben sem különböztek maga
tartásukban a földi uralkodóktól, sőt 
helyenként túlszárnyalták őket. er
kölcstelenségben és kapzsiságban. Poli
tikai érdekeik érvényesítéséért a pápák 
akár a »pogány« törökökkel is szövet
keztek keresztények ellen. Ma is ezt az 
elvet követik. Mikor XI. Pius 1929-ben 
egyezséget kötött a fasiszta Mussolini
val, kijelentette, hogy amikor az egyház 
érdekeiről van szó, ^magával az ördög
gel is kész szövetségre lépni«. Az »egy- 
ház érdekei* — meglehetősen homá
lyos kifejezés. Bűnbocsánat árulása 
pénzért, egyházi állásokkal való üzér
kedés, hamis ereklyék gyártása: mindez 
egyházi érdek. Ezért »-van« Szent Antal
nak 4 teste és egy feje, szent Sebes
tyénnek 4 teste, 5 feje, 13 keze. Szent 
György testét legalább 30 európai ko
lostorban és templomban mutogatják. 
Még ma is előfordul, m int a csihosztyi 
esetben, hogy az egyház csodákkal kí
sérletezik a vallásos tömegek reakciós 
politikai befolyásolása érdekében.

Sejnman könyve olyan kérdéseket 
tisztáz, m int a pápai csalhatatlanság 
kérdése, az inkvizíció, boszorkányperek, 
eretnekmozgalmak stb. Különösen rész
letesen foglalkozik a pápaság újkori 
szerepével s a pápaság viszonyával 
Oroszországhoz, illetve a Szovjetunió
hoz.

A Vatikán egész történetében a re
akció érdekeit védelmezte s most az 
imperialisták ügyeinek buzgó szekér
tolója. Épp ezért igen fontos a pápaság 
történetére vonatkozó tények megisme
rése és megismertetése. Ákos Károly

A könyv anyagát összeállították: L. Uszpenszkij, 
A. Sztudencov, A Perelman, Ignatyev és mások. 
(Művelt Nép, 1963.)

Ez a könyv nemcsak tartalm i kvalitá
sai, hanem  szokatlan, újszerű form ája és 
rendkívül széleskörű tárgya m iatt is 
igen széles olvasóközönség érdeklődé
sére tartha t számot. Míg ugyanis a ter
mészettudományos népszerű művek tú l
nyomó része a természettudomány egy 
kisebb-nagyobb területét dolgozza föl, 
addig az 5 perc fejtörés csillagászattal, 
földrajzzal, biológiával, fizikával, m ate
matikával foglalkozik. Természetesen 
nem dolgozhatja föl ezt az óriási terüle
tet a tételek, vagy azok egy részének 
népszerű ismertetése formájában, hanem 
feltételezi az alapvető természettudomá
nyos tételek ismeretét és az ezekkel kap
csolatos következtetésekre vonatkozó 
kérdéseket tesz föl. A fölvetett kérdé
sek legnagyobb része a gyakorlat, a m in
dennapi élet közismert tapasztalataival 
hozza kapcsolatba a természettudomá
nyos ismereteket. Bár a feltett kérdések 
megoldását is megadja, a kérdés felte
vésével gondolkodásra, következtetésre 
késztet, a természettudományos követ
keztetés módszerét is megmutatja. A 
felvetett kérdéseket szórakoztató mó
don, magas színvonalú tudományos
sággal tárgyalja. Még a matematikai 
kérdéseknél is megadja a bizonyítékot, 
vagy legalább is utal a bizonyításra.

A komoly tudományos kérdésektől a 
tisztára szórakoztatásra törekvő bűvé
szeiig és játékokig mindenki megtalálja 
ebben a könyvben a neki való színvona
lat. Minden kiválósága ellenére a könyv 
magyar form ájában vannak hibák is: ta 
lálhatunk helytelenül megadott megol
dásokat (pl. 29. oldal 2. sz. példa, vagy 
143. oldal 4. sz. példa stb.) Egyes felada
toknál bizonyos adatok hiányoznak (pl. 
a 12. oldalon a 9. sz. igen érdekes fel
adatnál kell egy időadat a földrajzi 
hosszúság meghatározására, ami a meg
oldásban, a 35. oldalon szerepel is). R it
kán bár, de könnyen félreérthető, pon
gyola fogalmazással is találkozunk (pl. 
a 104. oldalon annak a magyarázata, 
hogy m iért lebegnek a porszemek a le
vegőben). Remélhető azonban, hogy 
maga a könyv m egtanítja az olvasót 
arra, hogy mindazt, am it olvas, a józan 
ész, a logikus gondolkodás éles kritiká
jával olvassa és a könyv esetleges hi
báit felfedezze. B. E.
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Üj gépek és új mezőgazdasági növé
nyek tucatjai után új term ékkel gaz
dagodott népgazdaságunk, nevezetesen 
a gyantával. Erdeinkben évente m ár 
45—50 vagont term elünk belőle. Nagy 
hányadát fedezi kiterebélyesedő vegy
iparunk szükségletének.

A sérült, vagy megsebzett fából ki
csurgó sűrű, mézszerű folyadék a 
fenyőbalzsam (terpentin). Ebből elpá
rolog vagy bepárolható a terpentin
olaj és visszamarad a szilárd fenyő- 
gyanta (kolofonium).

Mit kapunk a fenyőbalzsamból? 
Terpentin-olajat, papírgyártáshoz szük
séges gyantát, kolofoniumot s ezekből 
lakkféleségeket, nyomdai firniszt, gyó
gyászatban kelletős kámfort, celluloidot, 
linóleumot, pecsétviaszt, impregnáló- és 
szigetelő-anyagokat, bőrápoló pasztát, 
mechanikai zsírokat.

Nyersgyanta behozatalunk 1938-ban 
összesen mintegy 200 vagon volt. Gyan
taszükségletünk ma még nagyobb. Két
millió holdnyi erdőnknek csak 5.7 szá
zaléka fenyves. De fenyveseink csak 
részint alkalm asak úgynevezett gyanta- 
csapolásra, nevezetesen az erdei fe* 
nyak és a  fekete-fenyők,

J t  c s a p o ló  c s e ré p tő l  
a  v e g y ip a r i  g y á r a k ig

hosszú a gyanta útja. Erdészek és 
szakmunkások együtt já rják  az erdőt. 
Közösen választják ki a  gyantázásra 
szánható fákat. Nem akárm elyik fát 
használhatják fel. A gyantatermeléstől 
ugyanis meglehetősen csappan a  fák  él-

A szíj ácsoló gyalu nyomán kicsordulnak az első 
gyantacseppek az erdei fenyő kéregtel enitett 

»tükrén*

tető nedve, gyöngül a magvak csírázó
képessége. A megcsapolt fák tobozából 
satnya csemeték származnak. A leg
szebb, biológiailag legerősebb fákat 
meghagyják magtermelésre. A többit 
is csak vágásra érett korukban, kidön
tésük előtti 2—3 évben csapolják.

Mihelyt elérkezik a gyantaképződés 
legkedvezőbb időszaka — a  tavasz me
leg, párás napjaitól ősz elejéig — a 
kijelölt fák rőt törzsén m ár »halk, 
mézízű gyantacsepp csorog* — m iként 
magyar átültetésben tolmácsolt egy 
francia verssort néhai Tóth Árpád 
nagy költőnk. A korhadó erdei alom 
levendulás, ámbrás földszagát finom 
fanyar illattal fűszerezi a fatörzsek



az a lényege, hogy a  kifolyó balzsam 
egy vezető csatornán keresztül egy pon
ton gyűljön össze. Oda helyezünk egy 
cserepet. Azután a cserepekből hordók
ba kerül a híg gyanta. Majd a termelő
helyről elszállítják a  lepároló gyá
rakba.

Persze, ahol termelnek, fontos a 
m unka termelékenysége* a  gyanta
hozam.

J t h o z a m  n a g y sá g a

sok körülménytől függ. A fa életkora, 
állapota, a termőhelyi viszonyok mind
mind befolyásolják a termést. Sok 
múlik a munkások szakértelmén is. 
Király Gáspár, a gyantaterm elést kéz- 
bentartó Erdőkémiai vállalat szakér
tője, nagyon is jellemző adatokat so
rol föl.

— A kezdő munkások 1947-ben átla
gosan 68 dekagramm balzsamot csa
poltak egy-egy fa törzséből, — emléke
zik Király. — Jórészt tapasztalatcse
réknek, a gyakorlottságnak és a szak
mai képzésnek eredményeként a követ
kező évben m ár csaknem megkétszere
ződött a törzsenkénti átlag; 1,18 kilóra 
növekedett 1952-ben a rendkívüli aszály 
ellenére 1,20 kiló volt az országos tör
zsenkénti csapolási átlag.

Gyantaterm elésünket fokozza a fej
lettebb módszerek alkalmazása is. Sok 
módszerrel kísérleteztünk. Így többi 
közt az osztrák Mazek—Fialla-féle 
módszerrel is. E módszer lényege, 
hogy ingerlő anyagot — 25 százalékos 
hígított sósavat — csepegtetünk a vá
gatokba. Az osztrák eljárás azonban 
nem vált be. Kezdetben ugyan növeke
dett a balzsamszivárgás, de később 
csökkent. Tehát csak a termelési költ
séget növelte. Ezért abbahagytuk.

Jelenleg a ^lengyel csapolást« alkal
mazzák. Ezt találta  a kutatóintézet is, 
a gyakorlat is legeredményesebbnek. 
Csák annyiban különbözik a fényképen 
közölt eljárástól, hogy a törzs átmérő
jétől függően, három vagy akár öt tü 
kör kerül a fenyő törzsére A Lengyel- 
országban kifejlődött gyantázás any- 
nyira bevált hazánkban, hogy az 1953. 
évi term elésünk előirányzatát törzsen
ként m ár 1,40 kilóban irányozhattuk 
elő. Ez m ár igen tekintélyes hozam. Na-

sok ezer gyaluvágásából gyűjtőcsere
pekbe csepegő gyanta.

Az erdő varázslatos hangulatában 
tárgyilagos, szakszerű Szavakkal m a
gyarázza a gyantázás technikáját Küs 
András. Az Erdőközpont gyantacsapoló 
szakmunkás tanfolyam át 1949-ben vé
gezte.

— A gyantázásnak is megvan a maga 
tudománya! — magyarázza Küs And
rás. — Lehántjuk a kérget s a szijácsos 
rétegen át megsebezzük a fa testét, 
közel a földhöz. Bécsi-gyalut hasz
nálunk hozzá, de nem eresztjük mé
lyebbre 5—6 milliméternél.

Amit mond, máris illusztrálja, azaz 
bem utatja egy fa kéregtelenített »tük~ 
rén«.

Alighogy félig meghúzzák az első 
vágatot, a gyalu nyomán kicsurran az 
első néhány csepp. Megindul a híg 
gyanta, a balzsam.

Hanem a folyás egyszer csak meg
áll: a balzsamtól bevarfasodik a seb. 
»Emulziós-réteg« keletkezik rajta. így 
védekezik a fa. Nekünk azonban kell 
a  gyanta, hát újabb és újabb sebeket 
ejtünk. Hovatovább minden újabb seb 
bedugul. így megy ez őszig . . .

Valamennyi gyantázá&i módszernek

A fölsebzett erdei fenyőből aranyatérő, opálos 
balzsammal csordultig telik a csapoló cserép 

(Szentpéterfa, 1952)



A cserepekből tőlgyfahordőkban 
gyűjtik a nyers gyantát. A hordó
kat pedig, hogy elkerüljék a 
terpeutlnveszteséget, hűvös, s ü l 
lyesztett fenekű kalibákban tárol
ják. Itt bújnak meg a gyantázók 

ts a nyári záporok elöl

gyobb, m int Ausztria, Ame
rika, Görögország átlaga.
Holott ez országok különb, 
nagyobb fenyőerdőkkel ren
delkeznek.

Még ennél is tovább me
hetünk, hiszen még 1952-ben 
is volt olyan területünk, 
ahol 1,5 kilót gyűjtöttek be 
törzsenként. Zalában, a 
szentpéterfai erdőgazdaságban pedig 
törzsenként m ár 2,66 kilót is termeltek.

A gyantatermelés népgazdasági je
lentőségénél és technológiájánál nem 
kevésbbé érdekes kérdés az a
b o n y o lu lt  é le t ta n i  és  ve g y i fo ly a m a t,
amely a gyantaszivárgást megelőzi. Ha 
a fenyőfát megsértjük, a sebhelyeken 
balzsam folyik ki. A fa élettani szük
ségből a sebzés helyét gyógyítani, el
tömni igyekszik, hogy a nyílt seben 
keresztül ne érje fertőzés. Ezért vá
lasztja ki ezt a fertőzést elhárító anya
got, a balzsamot. A szabad levegőre jutó 
balzsam megszilárdul, m ert elpárolog 
belőle a terpentin-olaj s kiválik a kolo- 
fonium, vagyis á szilárd gyanta.

A gyantaszivárgás megindulása a 
valóságban nem ilyen egyszerű. A 
gyantajáratok összegyülemlett balzsam
ja a levelek úgynevezett asszimilációs, 
vagyis áthasonult termékeiből keletke
zik. Ezek az úgynevezett asszimiliták 
a gyantajáratokat körülvevő sejtekben 
halmozódnak fel. Csak akkor alakulnak 
balzsammá, ha tú lju tnak a gyantajárat 
falán.

Mór az iménti utalásokból is meg
értjük: nagyobb gyantamennyiséget
csakis olyan fából csapolhatunk, amely
nek nagy a  koronája és sok élénk 
zöldszínű tűlevele van. A millió és 
millió tűlevél az asszimiláták gyára. 
A sebzési inger hatására a gyantajára
tokon megindul a balzsamfolyam a seb
zési hely felé, még a távoli részekből is.

'*

Gyantatermeléssel hazánkban a fel- 
szabadulás előtt nemigen foglalkoz
tak. A régi erdők régi gazdái jórészt 
csak külterjes erdőművelést folytattak.

A gyárak régi gazdái pedig nem bajlód- 
. tak a gyantatermelés hazai megszer
vezésével.

A gyantát száz és száz új term ék kö
veti. Aminthogy a felszabadulás óta 
száz és száz új termékkel gyarapodott
iparunk és növénytermelésünk.>

Torna Adám

A% id ő já rá s  „m ú ltjá b ó l“

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

let)
6. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
6. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet

AŰ G U SZTU S
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IG A Z I A R C A

„Szociális“ szólamok a klerikális reakció szolgálatában

Talán a tőkés világ egyetlen más ha
talmassága sem kérkedik annyit pár
tatlanságával, osztályok és népek ügyei
ben elfoglalt álláspontja »csalhatatlan- 
ságával", m int a katolikus egyház. A 
történelem tényei azonban mást m utat
nak.

A Vatikán, amely másfél évezreden 
keresztül a legnagyobb hűbérurak 
egyike volt és manapság is a Föld egyik 
legnagyobb kapitalistája, kiváltságai 
védelmében mindig azt a társadalmi 
rendet támogatta, amely gazdasági és 
politikai hatalm ának fenntartását biz
tosította. Ezt a v itathatatlan tényt min
den kor haladó szellemei felismerték. 
Nagy költőnk, Ady Endre, hazánk sor
sával kapcsolatban így írt erről:

>*Ez ország társadalm ának gyöke
res, nagy átalakuláson kellene át
menni, de nagyon sokaknak áll érde
kükben, hogy ez az átalakulás meg 
ne tö rtén jék . . .  Hogy hát az átalaku
lást megakadályozzák: adnak a beug
ratható naivaknak vallás-maszlagot, 
erkölcs-m aszlagot. . .  Az ő moráljuk

az, hogy az emberiség húzza meg ma
gát s ne óhajtson szerencsésebb, bol
dogabb lenni. Az ő m oráljuk az, hogy 
a fene egye meg a testünket, a lel
künk pedig az övék ...«

Milyen volt az élet az egyházi államokban?
A klérus arra  törekedett, hogy az 

egész világot »az evangélium szellemé

ben* rendezzék be és így biztosítsák az 
egyház politikai és gazdasági hatalm át 
is. De hogy milyen lett volna ez a “•va
tikáni módra* berendezett világ, arról 
hű képet ad a XIX. század egyházi ál
lama, mely egyike volt a legelmaradot
tabb területeknek Európában.

Az államgépezetben súlyos korrupció, 
az igazságszolgáltatásban törvénykönyv 
helyett az önkény uralkodott. A pápa 
zsoldos sereget tartott, m ert félt fegy
vert adni az egyházi állam lakói ke
zébe.

» . . .  Ahol valamikor dús volt a 
földművesek aratása — írja  Saint 
Simon —, ma a pápai kormányzat 
hanyagsága következtében dögvészes 
mocsárrá változott a föld . . .  A  pápa a 
maga részére tarto tta  fenn nemcsak 
a megművelt szántóföldek összes fon
tos termékeinek, hanem még az ösz- 
szes elsőrendű közszükségleti ipar
cikkek monopóliumát is . . .  Róma vá
rosának m ajdnem összes sütődéi a 
bíborosok tulajdonában vannak, akik 
ilyen módon közvetlenül érdekeltek a 
lehető legmagasabb kenyérárak fenn
tartásában és nyereségük minden 
csökkenését ellenük irányuló bűnnek 
tartják, mely világi részről éri őket.*
Mikor a franciák 1870-ben kénytele

nek voltak elhagyni Rómát, a nép fel
lázad és a lázadás elfojtására Viktor 
Emánuel bevonul a »szent városba" 
— véglegesen megszünteti az egy
házi államot és beolvasztja területeit az 
egységes Olaszországba. A pápaság 
kénytelen hosszú harc után visszavo
nulót fújni és beismerni, hogy a régi 
módon nem kormányozhat többé.

Az egyházi állam  felszámolása vég
eredményben m agának a pápaságnak is 
hasznára vált. lEz az állam — ha ma 
fennállana — kétségtelenül csak feudá
lis csökevényekkel tark íto tt kapitalista 
állam lehetne. A jelképes egyházi állam 
erősebb, m int amilyen a valóságos lenne, 
amely kézzelfoghatóan bizonyítaná a vi
lágnak, milyen társadalm i állapotokra 
vezetne a társadalom  “-evangéliumi szel
lemben történő átalakítása*.

Jellemző, hogy mikor XI. Piusnak 
Mussolini felajánlotta, hogy megna
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gyobbítja a Vatikán jelenlegi területét, 
a pápa nem merte ezt vállalni: nem 
óhajt sem területet, sem alattvalókat — 
vallotta be őszintén —, m ert nem sze
reti, ha sztrájkokkal és egyéb kelle
metlen dolgokkal nyugtalanítják.

A kapitalizmus megnyeri 
az Egyház tetszését

Az egyház, a középkor legnagyobb 
földbirtokosa, körömszakadtáig védte a 
rothadó hűbéri társadalm at a feltörekvő 
kapitalizmussal szemben. Ezért a Va
tikán fáradhatatlanul szórta az átkokat 
a polgári demokrácia minden, viszony
lag haladó eszméjére. XIV. Gergely 
például egyszerűen őrültségnek nevezte, 
hogy a lelkiismeret és a vallás szabad
sága az ember veleszületett joga és 
megátkozta azt a nézetet, mely szerint 
a nép akarata lehetne a törvények 
alapja. IX. Pius nem habozott kijelen
teni, hogy az egyháznak joga van kény
szert alkalmazni lelkiismereti kérdé
sekben. Támadást folytatott a nők egyen
jogúsága ellen a biblia nevében, amely 
a nőket alsóbbrendű nemnek nyilvánítja, 
a tudomány ellen, amely a pápák tekin
télyével szembeszáll és arra törekszik, 
hogy utat mutasson az emberiségnek, 
röviden: mindennel szemben, ami hoz
zájárulhat a dolgozók öntudatosodásá
hoz, , felszabadulásához.

Ha a klérus rettegett a néptől és a 
népmozgalmaktól, akkor félelme csak 
fokozódott, amikor a kizsákmányolás 
valamennyi form ájának legkövetkeze
tesebb ellensége: az osztályharcos, szer
vezett munkásosztály megjelenik a tör
ténelem porondján. Ettől kezdve az 
egyház minden erejét a munkásmoz
galom által fenyegetett kapitalizmus 
védelmére összpontosítja.

A burzsoá rend kezd ebben a harc
ban ^istennek tetsző" dologgá változni. 
Hogyne: hiszen az egyházon belül h ir
telen megnőtt a kapitalizálódó feudális 
urak rétege, az egyház maga is nagytő
késsé változott. (A jelenlegi pápa is 
dúsgazdag arisztokrata családból szár
mazik; nagybátyja, E. Pacelli, a Vati
kán bankjának, a Banca di Romának 
volt a tulajdonosa, az Ilva acéltröszt 
és más hadiipari konszernnek társtu laj
donosa stb. A Vatikán negyven köz
ponti bank és több száz kisebb bank 
útján Olaszország 600 milliárd lira ösz- 
szegű takarékbetétjéből 400 milliárddal 
rendelkezik.)

A pápa m ár 1846-ban megkezdte a 
kommunisták kiátkozását: a Vatikán 
felismerte, hogy a kapitalizmus védel

mére még csak gondolni sem lehet, ha 
nem tesznek meg mindent, hogy a 
munkásosztály élcsapatát elszigeteljék 
a tömegektől. Ezt azonban a kommuniz
mus puszta ócsárolásával és a kapita
lizmus együgyű dicsőítésével nem lehet 
elérni.

Mi a keresztényszocializmus 
és milyen célokat szolgál ?

A pápák megértették, hogy meg kell 
kísérelni a munkásmozgalom egységé
nek bomlasztását, hogy a forradalom

vörös zászlajával, a marxizmus zászla
jával szemben ki kell bontani az osz
tályárulás sárga zászlaját és meg kell 
kísérelni alája tömöríteni a munkásosz
tály egy részét. Erre a zászlóra az úgy
nevezett keresztényszocializmus igéit 
írták és XIII. Leó pápa fejtette ki az 
alatta harcolók feladatait 1891-ben, 
>>Rerum novarum" című enciklikájában.

Ez az okmány — éppen a tömegek 
megnyerése érdekében — jónéhány
megtévesztő, látszólag a kapitalizmus 
ellen irányuló szólamot tartalmaz. A 
valóságban a "Rerum novarum" — épp
úgy, mint elődje, az 1878-ban született 
"Inscrutabili" — a tőkés rend védelmét 
szolgálja. A keresztényszocializmusnak 
semmi köze a szocializmushoz, a mun
kásosztályhoz: vallásos burzsoá áram 
lat ez, amely demagóg jelszavakkal ál
cázza magát és lényegében nem a kapi
talizmus, hanem a demokratikus sza
badságjogok ellen irányul, amelyeket a 
burzsoá rend valamennyi bűnéért és 
válságáért felelőssé tesz.

Minden baj oka a "haladás forrásá
nak", a tekintélynek a csökkenése, az 
átkos liberalizmus, amely anarchiát, ál
talános ellenkezést és forradalm at oko
zott . . .  — mondja a pápa. — Ha az 
Egyház "gyógyító tekintélyét" nem tol
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ták volna félre, a világ m egtakarítha
tott volna számtalan forradalm at és há
borút s a polgári hatalom »nem veszt
hette volna el azt a szentséges dicső
séget, a vallás világító adományát, 
amely az alárendeltség állapotát egye
dül teszi nemes és emberhez méltó do
loggá." '

Az egyháznak tehát nem a kizsák
mányolás kapitalista formája fáj, ha
nem -a  hatalom meggyengülése", a -te 
kintély" hiánya, magyarul: a burzsoá 
állam gyengesége és az egyház uralkodó 
szerepének meggyengülése. A tekin
télyt helyreállítandó — a pápa követeli, 
hogy hagyják meg az iskolákat az egy
ház fennhatósága alatt és hogy szigo
rúan katolikus nevelést valósítsanak 
meg a családban is.

A Vatikán célját nem nehéz felis
merni: nem egyéb, m int olyan -tekin
télyt", tehát fasiszta burzsoá állam lét
rehozása, amely — sutba dobva a sza
badságjogokat — saját fegyveres ere
jére és az egyház segítségére támasz
kodik.
>
A tőkés magántulajdon szentesítése

A -Rerum  novarum« nem titkolja, 
hogy a kizsákmányoláson alapuló ma
gántulajdon védelmét az egyház taní
tásától elválaszthatatlannak tartja. A 
tulajdon — nem emberi, hanem isteni 
eredetű és éppen ez az, ami az embert

az állattól megkülönbözteti. A tulajdon
hoz mindenkinek van ugyan joga, de 
szentségét megsérteni még akkor sem 
lehet, ha a tulajdonosok visszaélnek 
azzal. Abból tehát, hogy mindenkinek 
lehet tulajdona, még nem következik, 
hogy mindenkinek kell is lennie. Relz- 
bach német teológus néhány évtizeddel 
később egész világosan megfogalmazta 
az egyház álláspontjának velejét:
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-Senki se merészeljen merényletet 
elkövetni a mások tulajdona ellen. 
Ha valaki bőségben él, mikor az em
berek mindenütt éheznek, ezzel sen
kinek sem okoz bajt. Ha rosszul hasz
nálja fel vagyonát, nem követ el 
igazságtalanságot, hanem csak a sze
retet törvénye ellen vét, amely azt 
írja elő, hogy segítsünk a szegénye
ken."
A tulajdonhoz való jog tehát tökéle

tesen összefér a kizsákmányolással, ;őt 
el sem képzelhető anélkül. Ha viszont

örök a magántulajdon, örökök, az osz
tályok is, kizsákmányoló és kizsákmá
nyolt nem lehet meg egymás nélkül, 
közöttük tehát nem harc, hanem a béke 
a természetes állapot. E béke, az osz
tálybéke biztosításának az a célja, hogy 
-irigység", -gyűlölség" és — ahogy ezt 
a Vatikán szemérmetlenül hirdeti — 
“a tulajdon elsajátítására irányuló ego
izmus nélkül tudjon együtt élni" föl
desúr és robotosa, tőkés és bérrabszol
gája.

A klérus ezzel — messze Mussolini 
előtt — felveti a tőkéseket és munkáso
kat -egyesítő" fasiszta korporációk gon
dolatát és eleve igazolja a sárga szak- 
szervezetek árulását.

Az egyház egész ideológiai apparátu
sát felhasználta az osztálybéke biztosí
tása érdekében. A -nem  szégyen a sze
génység, hiszen a földi gazdagság" amúgy 
is múlandó" jelszava egyre gyakrabban 
hangzik el a szószékeken az elnyomot
tak, nyomorgók lecsillapítására. Az 
-igazságos bér" követelése mögött ott 
áll a kapitalizmus feltétlen elismerése 
és védelme.

Jól leplezik le ennek az álszent, az 
emberek hiszékenységére építő szem
fényvesztésnek lényegét Ady Endre 
szavai: -Ahol csak az új, félelmetes



társadalmi erők mozgásba jöttek, a 
reakció rögtön hozta Krisztust.*

Politikai következtetések
Milyen politikai célkitűzések követ

keztek az osztályárulás e dicsőítéséből? 
A Vatikán nem titkolja ezt sem:

A proletáriátus ne irigyelje a gazda
gokat és ne teljék meg gyűlölettel, 
m ert az ilyen proletariátus az »agitá- 
torok könnyű zsákmányává vá lik .. . « 
A sztrájkolok méltók minden megvetés
re. A szeretet soha nem törli el >*a körül
mények s ennélfogva az osztályok köz
ti különbséget.* Ehelyett a magasan lé
vőket arra  készteti, hogy ^közeledjenek 
az alacsonyabb helyzetben lévőkhöz és 
barátságos, türelmes szellemben bánja
nak velük. A szegények viszont örven
deznek majd a gazdagok jólétének és 
segítségükre igyekeznek támaszkodni.* 
íme, így jellemezte XV. Benedek pápa 
a keresztényszocializmus céljait (Ad 
Beatissimi, 1914.), leleplezve vele a 
dolgozók elkábításának modern, kleri
kális mákonyát.

A Vatikán egyáltalán nem került 
szembe ezekkel az elvekkel, amikor

KÉRDEZZ
Mülei Sándor tizedes (Pécs) kérdezi: 

Milyen mélyen süllyedhet a tengeralatt
járó? Mennyi ott a víz nyomása?

Vécsey Zoltán szerkesztőbizottsági ta
gunk válaszol: Ez a búvárhajó kon
strukciójától, acélvázának ellenálló ere
jétől függ. A különböző típusú búvár
hajók különböző mélységig süllyedhet
nek. Állítólag megközelítik a 200 méte
res határt is egyes típusok. A nyomás 
a mélységbe merülésnél átlag minden 
tíz méter után egy atmoszférával nö
vekszik. (Egy atmoszféra =  1 kilogramm 
nyomása egy négyzetcentiméternyi fe
lületre.) Ötven méter mélységben a víz 
nyomása öt atmoszféra.

Másik kérdése a búvárharangra vo
natkozik. A búvárharang tulajdonkép
pen a m ár Arisztotelész említette bú
vársapka kibővítése, amely nem más, 
mint a búvár fejére borított, levegővel 
telt üst. A búvárharang nagy harang
alakú üvegedény, amelyet nyílásával 
lefelé a vízbe eresztenek. A harang 
üregébe szorult levegő nyomása nem 
engedi a víz betódulását. A fenéken az 
alsó nyílást a víz nyomása a talajhoz 
szorítja. Ma m ár az ilyen szerkezetű 
víz- és légmentes hengereket csupán

Európa-szerte elősegítette a fasizmus 
győzelmét, szövetséget kötött az am eri
kai imperialistákkal, — ellenkezőleg: 
éppen ez eszmék alpján cselekedett. 
Napjainkban a *-keresztényszocialista* 
ideológiát az amerikai imperialisták 
szolgálatában az úgynevezett keresztény- 
demokrata pártok is fokozottan igye
keznek felhasználni a nép megtévesz
tésére. Vezetőik: az Adenauerek, de 
Gasperik, Scjiumannok, Bidault-k min
den segítséget megadnak az új háború 
gyújtogatóinak terveik valóraváltásá- 
hoz. Ezért demagógiájuk leleplezése, 
igazi céljaik megvilágítása fontos része 
a békéért vívott harcnak.

Az öntudatos magyar dolgozók sem 
feledték még el a Horthy-rendszer fő
papjainak és klerikális pártjainak tevé
kenységét és elevenen élnek emlékeze
tükben a nép hatalm a ellen szőtt, a 
papi palást védelme alatt szervezett 
összeesküvések tényei. Tudják, hogy a 
klerikális reakció ma is megkísérli fel
használni elkopott »szociális* érveit a 
hiszékeny emberek félrevezetésére és 
éberen figyelik tevékenységét.

Lukács József

FELELEK
a pillérek alapjainak lerakásához hasz
nálják, de nem nagy mélységig.

Hogy a búvárnak m unkájában na
gyobb mozgási lehetősége legyen, el 
kellett távoznia a harangból. Sok élet- 
veszélyes kísérlet után készült el az 
első használható »scaphander-készülék*. 
Kezdetben bőrből, később acélból ké
szült, szilárdan rácsavarható fémsisak
kal. A búvárhoz nyomószivattyú ju t
ta tja  az atmoszférikus levegőt, a 
kilélekzett levegő csövön távozott. A 
scaphander használata igen meg
viselte a búvár tüdejét, m ert a kü
lönböző mélységekben közvetlenül volt 
kitéve a nagy nyomásingadozásnak. 
A víznyomás akadályozta a 40 m éter
nél mélyebben való munkát. A búvár
technika hatalmas fejlődését hozta a 
sűrített levegővel, vagy oxigénnel töl
tött acélbombák bevezetése. Ezek füg
getlenítették a búvárt a felületről jövő 
légutánpótlástól. A legmodernebb ké
szülék a Goll-féle páncélöltöny. Ebben 
a búvár rendes atmoszférikus nyomás 
alatt van.

Különleges alkotmány volt Beebe- 
mélységi gömbje, a batosztát. Ezzel 
1932-ben 670.56 m. mélységig ereszke
dett.
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kísérletek a telefoninduktorral
A váltakozóáram sok érdekes tu laj

donságára vonatkozóan tanulságos kí
sérleteket végezhetünk az úgynevezett 
telefoninduktorral. A telefoninduktor 
egy kis áramfejlesztőgép. Egy, vagy 
több patkómágnes sarkai között kettős 
T-alakú vasmag forog, a vasmagon vé
kony drótból sokmenetű tekercs van. 
A tekercset fogaskerék áttétellel egy 
fogantyú segítségével hajtjuk  meg.

Mivel a tekercs a patkómágnes mág
nesterében forog, ezért állandóan vál
tozik a ra jta  áthaladó mágneses erő
vonalak száma, tehát feszültség in
dukálódik a tekercsben. A feszültség 
nagysága is, iránya is állandóan vál
tozik.

A telefonínduktort a régebbi rend
szerű telefonállomásokon alkalmaz
zák. Az induktor forgatása közben ke
letkezett áram  a másik telefonállo
más csengőjét megszólaltatja. Kitűnő 
telefoninduktorokat lehet használtan 
venni 40—60 forintért a villamos ké-

1. ábra. A telefoninduktor. Erős patkómágnesek 
sarkai között vasmagos tekercs forog

szülékeket árusító Bizományi Áruhá
zakban, ócskásoknál, vagy villanysze
relőknél. Kísérleti célokra nagyon érde
mes egy ilyen készüléket beszerezni.

Telefoninduktorunkat erősítsük desz
kalapocskára, az alaplapba csavarjunk

két érintkező csavart (szükség esetén 
verjünk bele két szeget), kössük ezek
hez az induktor sarkait, hogy könnyen 
állíthassunk össze kapcsolásokat. — Az 
induktor egyik sarka maga az induk
tor test, a másik sarka pedig a fogas
kerék tengelyvége közelében található 
az induktornak a fogantyúval ellen
kező oldalán.

FOGJUK MEG

az induktor sarkait és valaki forgassa 
lassan a kereket. Rázást érzünk. Eb
ből két következtetést vonhatunk le:

1. Az induktornak elég nagy fe
szültséget kell adnia, m ert 60 V-on 
aluli feszültség esetén nem érzünk 
áramot, ha száraz kézzel megfogjuk a 
sarkokat.

Induktorunk valóban 140—170 V fe
szültséget ad.

2. A rázás változó erőssége arra  mu-

2. ábra. Kapcsoljunk a te lefon induktor hoz IS 
wattos, ltO V-os, vagy 220 V-os izzólámpát. 

Gyengén fénylik.

tat, hogy a  feszültség nagysága gyor
san változik.
MEKKORA A TELJESÍTMÉNYE?

A gépek jellemző adata az, hogy 
mekkora m unkát tudnak egy másod-
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perc alatt elvégezni, mekkora a telje
sítményük? Hogyan tudjuk ezt induk- 
torunkra nézve megállapítani?

Végeztessünk vele olyan munkát, 
amelynek nagyságát ismerjük. Próbál
junk lámpát izzítani az induktor ára
mával. A hálózati áram ra gyártott leg
kisebb teljesítményű lámpa 15 wattos.

Kapcsoljunk az induktorra egy 110 
V-os, 15 wattos lámpát. Elég gyorsan 
kell az induktort forgatnunk, de a 
lámpa szála izzásba jön. A lámpa csak 
gyengén izzik és távolról sem kapjuk 
meg a 15 wattos teljesítményt. De a 
kísérlet meggyőz bennünket arról, hogy 
induktorunk teljesítménye néhány (3—
5) watt körül lehet

3. ábra: Forgás közben változik a tekercsen át
menő mágneses erővonalak száma. A tekercsben 

áram indukálódik.

MINÉL GYORSABBAN FORGATJUK
az induktort, annál fényesebben izzik 
a lámpa. — Mi ennek az oka? Sebe
sebb forgás esetén nagyobb feszültsé
get ad a  gép, erősebb lesz a lámpán 
átfolyó áram.

Miért ad a gép nagyobb feszültséget? 
Nézzük a  3. ábrát. Ha az ábra szerinti 
helyzetből továbbfordul a  tekercs, 
egyre több mágneses erővonal halad 
át a tekercs felületén. Minél gyorsab
ban forgatjuk a tekercset, annál gyor
sabban változik az erővonalak száma. 
A kelekezett feszültség attól függ, 
hogy 1 másodperc alatt mennyivel vál
tozik meg a tekercs felületén áthaladó 
erővonalak száma. Ha 2-szer, 3-szor 
gyorsabban forog a tekercs, akkor 2- 
szer, 3-szor nagyobb az erővonalszám 
változás, tehát 2-szer. 3-szor nagyobb 
feszültség keletkezik.

MEGLEPŐ EREDMÉNYE
lesz kísérletünknek akkor, ha a 110
V-os izzó helyett 220 V-os izzólámpát

kapcsolunk az induktorhoz. Ha már a 
110 V-os is gyengén izzott, akkor azt 
várnánk, hogy a 220 V-os még gyen
gébben fog izzani.

Várakozásunk ellenére a 220 V-os 
izzó fényesebben izzik, ha az induk
tort most is ugyanolyan gyorsan for
gatjuk, mint előbb. Az erősebb fény 
nagyobb teljesitmenyt jelent. Tehát 
a 220 V-os izzó nagyobb teljesítményt 
vesz ki az índuktorból.

Mi ennek a  magyarázata?
A 110 V-os 15 wattos lámpa izzó

szálának ellenállasa 800 ohm. — A 
220 V-os lámpa ellenállása 3.200 ohm.

Kísérletekkel igazolható és számí
tással bizonyítható, hogy valamely

4. ábra. Mivel az Induktor átai keltett 140 V 
feszültség az egész áramkör mentén az ellen
állással arányosan oszlik el, azért a 20 ohm 
ellenállású zseblámpára csak kb. 2 V esik. 
A 4 V feszültséget kívánó zseblámpa nem fog 

Izzani

áramforrásból akkor vehetünk ki leg
nagyobb teljesítményt, ha az áram for
rás belső ellenállása akkora, m int a 
fogyasztó ellenállása.

Kísérletünkben a lámpa volt a fo
gyasztó. Mivel a 3200 ohmos izzót na
gyobb teljesítménnyel tudta táplálni 
az induktor, m int a 800 ohmos izzót, 
ebből következik, hogy az induktor te
kercsének ellenállása közelebb van a 
3200 ohmhoz, mint a 800 ohmhoz — 
Valóban, mérések szerint az induktor 
ellenállása 1500—2000 ohm között van

r

SZINTE HIHETETLEN
a következő kísérletünk. — Előbb lát
tuk, hogy a 110 V-os és a 220 V-os 
lámpákat gyengén izzítja meghajtott 
induktorunk. — Azt kérdezzük, hogy 
ezek után rá mernénk-e kapcsolni a 
140—170 voltot adó induktorra egy 4 
voltos zsebizzót? Nem fog-e ez a kis 
izzó azonnal kiégni?

Eddigi tapasztalataink alapján biz
tos az. hogy 1. az induktor jóval 100



volton íelüli feszültséget ad. 2. A zseb
izzó táplálásához legfeljebb 1 w att szük
séges (0,2 ampér X  4 volt =  0,8 watt), 
induktorunk pedig több w attot szolgál
tat. Ezek alapján azt várjuk, hogy 
zsebizzónk feltétlenül izzani fog, ha
csak ki nem ég.

Kapcsoljuk be izzónkat Bármilyen 
sebesen forgassuk is az induktort, az 
izzó nem világít, pedig a forgatás ne
hézségén érezzük, hogy m unkát kell 
kifejtenünk, aminek árán áram  fejlő
dik. — De akkor m iért nem ég a 
zsebizzó? M iért nem ég a 4 V-os lám
pa, amikor előbb m ár a 220 V-os is 
égett?

Tegyük fel, hogy induktorunk 140 
V feszültséget ad. Legyen az induk- 
to r tekercsének ellenállása 1500 ohm. 
— Az izzólámpa ellenállása 20 ohm. Az 
áram kör összes ellenállása 1520 ohm.

Mekkora áramerősséget tud 140 V 
áthajtani az 1520 ohm ellenálláson?

Áramerősség = feszültség
ellenállás

. 140 Volt 
— 1520 ohm" kb. 0,J A

A zsebizzón csak 0,1 A áram  halad 
át. De a lámpa működtetéséhez 0,2 A 
szükséges. Tehát a  lámpa nem izzik.

De ez érthető annak alapján is, 
amit előbb mondottunk az áram forrás
ból kivehető teljesítmény nagyságára 
nézve. A lámpa ellenállása 20 ohm, a 
tekercs ellenállása 1500 ohm. A kü
lönbség óriási.

Nézzünk a 4. ábrára. — Ahányszor 
kisebb a lámpa ellenállása, m int az 
áramkör összes ellenállása, a feszült
ségnek csak annyi hányad része esik 
a lámpára. A 20 ohm 76-szor kevesebb, 
m int az 1520 ohm, ezért a zsebizzóra a 
140 Voltnak csak 76-od része, azaz kb. 
2 Volt esik. Ez nem tudja izzítani a 
lámpát.

De azért mégis izzítani fogjuk a te- 
lefoninduktorral zseblámpánkat, sőt 
igen könnyen ki is égethetjük, amint 
azt következő kísérleteinkben meg
látjuk.

öveges József
Kossuth-dljas

K É R D E Z Z  — F E L E L E K !
Szappan Pál, Budapest, kérdezi: 

Mennyit változik évszakosán a Föld— 
Nap távolság?

Válasz: Földünk a Nap körül olyan 
ellipszis-alakú pályán kering, amely
nek eltérése a körtől nagyon kicsiny. 
A Nap az ellipszis egyik gyújtópontjá
ban van. Tekintettel arra, hogy a gyúj
tópontok távolsága az ellipszis közép
pontjától 2,5 millió km, ezért a Föld— 
Nap távolság a két szélső esetben (ja
nuár 4. napközei, július 3. naptávol) 5 
millió km-rel különbözik. A változás 
az átlagos 149,5 millió km-es naptávol
ságnak kb. 3,5 százaléka.

A távolság különbség m iatt tehát a 
Föld mint egész, július elején (vagyis 
az északi félgömb nyarán) kb. 7 száza
lékkal kevesebb sugárzást kap, m int ja 
nuár elején. A mérsékelt égövekben a 
talajfelszín téli és nyári besugárzása 
közötti különbség ennél jóval nagyobb. 
A tél és a nyár közötti hőmérséklet
különbségnek nagyrészét ugyanis a 
Föld tengelyének a keringés síkjához 
való hajlása hozza létre. A Föld—Nap 
távolság 3,5 százalékos változása az 
egyéb okok m iatt kialakuló évszakos 
hőmérséklet-különbségeket az északi 
félgömbön csökkenti, a délin viszont 
növeli.

Berkes Zoltán

Kenéz László, Budapest, Rudna-út t/b. kérdezi: 
Hogyan keletkezik a görabvillám?

Berkes Zoltán válaszol: A zivataros 
jelenségek egyik igen érdekes formája 
a gömbvillám. A gömbvillám másodla
gos jelenség, m ert rendszerint lecsapó 
villámok nyomában keletkezik. Megle
hetősen ritka tünemény és ezért a rész
letesebb megfigyelése és a jelenség ma
gyarázata elég nehéz. A megfigyelések 
szerint a talajba lecsapó villámok he
lyén fénylő gömb form ájában keletke
zik és rendszerint lassú mozgással kö
veti a légáramlás útját. Rendszerint ki
sebb robbanás vet véget életének, sok
szor azonban nyomtalanul tűnik  el. 
Sokszor két felhő között átcsapó villám 
hatására a felhők között keletkezik és 
ereszkedik alább. A jelenség legvaló
színűbb magyarázata az, hogy a villám
kisülések által erősen ionizált levegőből 
keletkező örvénylő levegőgömb, amelyet 
bizonyos ideig belső elektromos erők 
tartanak össze, majd robbanásszerűen 
szétszóródnak. A gömbvillám tehát 
elektromosan' töltött levegőgömb. (A vil
lám maga hasonlóképpen elektromos
sággal töltött levegőcsatorna, amelynek 
átmérője 2—3 cm.) A gömbvillám át
mérője néhány deciméter nagyság- 
rendű. A felhőkben keletkező gömb
villám néha többszörös is lehet, ilyen
kor gyöngysor-villám a neve.
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Tjudománi/fíi
ESEM É N YN A P TÁ R

Augusztus 7-

Ö * • • á l l í t o t t ' V a j d a  P á l

(Azok rétiért, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, közöljük aa eseményre 
vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat is.)

----------------------------------- --------------------------------------------------
1716. augusztus 10-én halt meg Pápai Párlz Ferenc, a nagyenyedi kollégiumban 
a görög nyelv, a bölcselet- és természettudományok tanára s a Bázelban szerzett 
orvosi oklevél szerint a bázeli orvosi kar ülnöke. Nemcsak mint tanár, hanem 
mint orvos is igen jelentős tevékenységet fejtett ki. Nevezetes munkája, az 1690-ben 
megjelent »Pax Corporls« első kísérlet magyar nyelven az orvostudományi elvek 
összefoglalására és népszerű Ismertetésére. Ezt a szándékát szerényhangú elősző is 
hangsúlyozza : ». . .  . Nem akartam én itt ebben Tudásoknak elméjeket megfogni, 
nem is azoknak írom, hanem a házi cselédes gazdáknak és Oazdasszonyoknak és 
az Igyefogyott szegényeknek, kiknek nincsen mindenkor kezek ügyében orvos, 

kiváltképen falukon, ahol hamarább talál segédet a beteg barom, mint a beteg ember . . Jogosan 
irta ezt Pápai Párlz, mert az orvoshiány már a mohácsi vészt megelőző korszakban kezdődött. Amíg 
Mátyás király udvarában a legkiválóbb orvosok működtek, 11. Lajos udvarában már csak egy volt. 
A nagy orvoshiány miatt a javasasszonyok és kuruzslók mellett a hóhérok is kiterjedt orvosi gyakor
latot folytattak. A parasztok nyomorult és elhagyott helyzetben voltak. Aki nem tudott orvost hozatni, 
maga kereste fel azt. Számolná kellett azonban az utazás veszélyeivel és Igen sok beteg útközben 
pusztult el, távol minden orvo^ segítségtől. A nemzete sorsáért aggódó s emiatt az állapotokkal elé
gedetlen Pápai Párlz, aki korát megelőző orvos volt, élete utolsó évelt az ellene indított hajsza miatt 
állandó nyugtalanságban élte s nyomorban fejezte be. Természettudományi Közlöny 1935. 58—65. 
oldal.

1845. augusztus 10-én született Sztoletov A. 0. orosz fizikus, aki a fotocellát találta 
fel. A ritkított gázokban végbemenő jelenségek tanulmányozása, amit Sztoletov
kezsjett el, a későbbiekben az elektrotechnika új, hatalmas ágának — az elektroni
kának —, az elektroncsövek technikájának megszületéséhez vezetett. Sztoletov 
munkái továbbá lehetővé tették generátorok, villanymotorok és transzformátorok 
adatainak elméleti kiszámítását. Még Herz előtt Igyekezett kidolgozni a Maxwell- 
féle elmélet legjelentősebb részeit és kísérleti bizonyítékot találni a fény és az 
elektromágneses hullámok közötti összefüggésre. Sztoletov egyike volt kora leg
haladóbb természettudósainak; tudatos materialista meggyőződésből indult ki s 

az első orosz fizikus volt, aki állást foglalt Mach idealisztikus ferdítései ellen. Kuznyecov B. G.: Az 
orosz tudósok hazafisiga. Bp. 1951. 211—215. oldal.

1860. augusztus 11-én született Bláthy Ottó Titusz gépészmérnök, az 
nlka egyik jelentős úttörője. A múlt század végén, 1885-ben Déry 
Zipemovszky Károllyal feltalálja korának legjelentősebb találmányát, a 
formátort. 1888-ban kommutátoros egyfázisú szlnkronmotort

elektrotech- 
Miksával és 

transz-
__  szerkeszt, majd

1889-ben elkészíti az első váltóáramú wattszámlálót (áramfogyasztásmérőt). Pon
tosságánál, szerkezete egyszerűségénél és megbízhatóságánál fogva azóta is min
denütt ezt a rendszert alkalmazzák. 1891-ben a korszerű igényeknek mindenben 
megfelelő egyenáramú vasúti motort, 1895-ben forgóáramátalakítót és elektro
mágneses, önműködő feszültségszabályozót szerkeszt, megállapítja a mágnesező 

erő és a mágnesl hyterezls-munka közötti törvényszerű összefüggést. A transzformátornál ő javasolta 
a kétsarkú mágnes helyett gyűrüalakú, pólusmentes kivitel alkalmazását. Csodálatos megfigyelő- 
képességgel rendelkező igazi természetbúvár volt. Kísérleteit a rendelkezésre álló eszközök mesteri 
felhasználásával és a célt szolgáló következetességgel végezte. Az eredményeket pedig szigorú önbírá
lattal és nagy elméleti tudással mérlegelte. Vajda Pál : Nagy magyar feltalálók. Bp. 1952.10—12 
oldal ; Magyar Mérnök- és Építészegylet Közlönye. 1939. október 8. 297—299, oldal.

1813. augusztus 13-án halt meg Diószegi Sámuel, aki Fazekas Mihállyal a magyar 
botanika megteremtője. 1807-ben jelent meg a «Magyar Füvészkönyv* című 
munkájuk. E munka megjelenései hazai botanikai irodalom fejlődésében korszak- 
alkotó jelentőségű, mert ezzel indtBtimeg a tudományos botanikai irodalom magyar 
nyelven. A könyv bevezetésének rgSsodlk részében közlik a növények egyes szer
veinek magyar elnevezéseit, olyan‘találó, helyes magyarsággal, hogy a botanikai 
műnyelv mai napig is e kifejezések nagyrészét használja (szár, tőke, kocsány, kacs, 
virágszirom, csésze, bibe, porzó, barka stb.). Ezután következik a tulajdonképpeni 
növényhatározó, Linné rendszere szerint készült »seregek«-be összeállítva. Össze

sen 3160 növényt írtak le, ezek közt 2090 olyan, amelyekről biztosan állítják, hogy Magyarországon 
előfordul. Röviden, világosan, érthető egyszerűséggel sorolják fel a növények mindazon jellemző 
bélyegeit, amelyek alapján azok a hozzájuk hasonlóktól jól megkülönböztethetők. Gondos össze
állításban közlik a növények összes magyar népies jó neveit. A 669 nem nevéből nagy körültekintéssel 
350 új nevet készítettek. A »Magyar Füvészkönyvi legnagyobb érdeme, hogy a latin nyelven meg
jelent munkák után az első magyar tudományos botanika. A biológia magyar úttörői. Bp. 59—69. oldal.
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LOGAR MISKA

MEGOLDÁSOK A 30. SZÁMBÓL

1. Kocka.
2. Félköralakú lesz.
A kúppalást alkotói ugyanis (a 

paláston húzható egyenesek, 
amelyek a csúcsot kötik össze az 
alapkör valamelyik pontjával) 
mind egyenlő hosszúak. Ez a ki
terítés után is így marad; nyil
vánvaló tehát, hogy a kiterített 
palást körcikkalakú lesz, azaz az 
alábbi formák valamelyikét fogja 
mutatni:

A körcikk sugara a kúp alkotó
jával egyenlő.

Most még csak az a kérdés, 
hogy a szóbanforgó kúpnál ez a 
körcikk a teljes körnek mekkora 
részét teszi ki.

A feladat szerint az alkotó 
kétszerakkora, mint az alapkör

sugara; minthogy pedig a kör 
kerülete a sugárral arányos, 
azért a kiterített körpalást kör- 
cikkjét teljes körré kiegészítve, az 
így kapott kör kerülete kétszer
akkora, mint az alapköré, A kör
cikk kerületének azonban ponto
san egyenlőnek kell lennie az 
alapkörével (hiszen a kúpon 
egybeesnek); ezért a körcikk a je
len esetben éppen félkör.

Helyes megfejtéseket küldtek be:
Dévay Piroska Gheorgleni 

(Gyergyószentmiklós), Koroknay 
Zoltán Bp., Pataki Zsuzsa Mis
kolc, Nádas Sándor Endrőd, 'Si
mon Katalin Törökszentmlkló®, 
Bartha László Szentes (három- 
ízben), Varga Alfonz és Waze- 
lischen Béla Cluj (Kolozsvár), 
Puri László Sopron, Páli Tivadar 
B'p. (háromlízben), Kollányi Jenő 
Kaposvár (kétlzben), Lázár János 
Bp., Hargitai Gyula üjfehértó, 
Dojbler Alfréd Bp., Scultéty Zol
tán Baja, Fabók Pál Dunatetétlen 
(háromlzben). Gombár Sándor 
Dej (Dés), Szitupa Jártos Nagy- 
venyim, Györgyfalvi Miklós Sztá- 
linváros, Radfcs Pál Petőhenye, 
Drabik László Bpr, Sántha Árpád 
Vaskút, ifj. Badítz Pál Miskolc, 
Bánó Margit Bp., Lázár János 
Bp., Kékkői Márta Eger, Szetnár

István Várpalota, Pogány Kor
nél Badacsonyörs, Lázár János 
Bp., Névtelen.

DJ FELADATOK
1. Ismeretes, hogy gondozatlan 

földeken, ahol a kapálást, gyom- 
lálást stb. elhanyagolták, a
Í'yomnövények nemcsak akadá- 
yozzák a kultúrnövény fejlődé
sét, hanem meg is fojtják a 
kultúrnövényt. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy ilyen esetben a 
kultúrnövények és a gyomnö
vények harcából törvényszerűen 
mindig ez utóbbiak kerülnek ki 
győztesen.

Mi ennek az oka?
2. Kocka szomszédos lap

középpontjait egyenes drótdara
bokkal összekötjük.

Milyen test élvázát fogják al
kotni a drótdarabok?

3. Nézzük a következő két 
számsort:

a)

b)
Í  +  T +  Í  +  TT +

_ A __ L _ i-__ L _JL__ L - j - . .n o  i tó t  ! i o j T
Az a) sorban a nevező mindig 

kétszeresére, a b) sorozatban pe
dig l-gyel nő.

Ha az a) illetve a b) sorban 
elég sok tagot adunk össze, el
érhetjük-e, hogy eredményül io
néi többet kapjunk?

H íres e m b e r e k
VÍZSZINTES:

1. Három hős szov
jet repülő, akik 1937- 
ben Moszkvából Ame
rikába repültek az 
Északi Sarkon keresz
tül. 15. Levegő néme
tül. 16. Idehúzott. 17.
Fél, fele németül. 18.
Idegközpont. 20. For
dítva van(!) 22. Né
met tó. 23. A tetejére.
24. Fizikus és nyel
vész, a múlt század 
egyik jelentős poli
hisztora. 30. SL. 31.
Krypton vegyjele. 32.
Német orvos, a tertő- 
zéses betegségek or
vosságokkal való kezelésének úttörője, a szalvar- 
zán felfedezője. 33. SJ. 34. AVÜ. 36. Idegen 
kötőszó. 37. Becéző leánynév. 38. Határrag. 39. 
Két névelőnk. 40. Jókedvre hangol. 42. Nagy 
afrikai folyó. 43. Színesfémek. 45. Keresztülsegít 
az akadályon. 47. JÁY. 48. Elektromos gép. 49, 
Nem elé. 50. Nagy szovjet költő. 51. Üveg fele.

FÜGGŐLEGES:

lyek az élő szervezetbe beoltva, azt bizonyos 
infekciókkal szemben immunissá teszik (névelő
vel). 9. Beleegyező, valami) aláíró. 10. DN. 11. 
Járunk rajta. 12. Sóhajtás. 13. Fém (ferrum). 14. 
Kitűnő látású. 19. Kergethetem. 21. A tetejére 
szökken. 24, Tiltó szó. 25. Pusztít. 26. Egyforma 
betűk, 27., LP. 28. E napról való. 29. NiL. 35. 
Mélyedés, odú. 39. A lárma. 41. Ékes mutató
szó. 44. Zenit közepe. 46. Skálahang. 4j. D. SZ.

1. Angol mérnök, a Lánchíd építő főmérnöke, 
a budai várhegyi alagút építője. 2. A gépkocsi 
világítóberendezésének része. 3. KFY. 4 Keresz
tül. 5. OI. 6. 5 és 500 római számmal. 7. Némely 
szobának van. 8. Mesterséges oltóanyagok, ame-

30. sz. keresztrejtvény megfejtése: A balatoni 
üdülők, Füred, Akaii, Lelle, Hévíz, Szentgyörgy- 
hegy, a sugárzás, Tihany, Keszthely, csillám; 
dolomit.
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