
IX .É V F .13.SZÁM 
1954. M Á R C . 31.
ÁRA: 80 f i l l é rÉ l e t

és T U D O M Á N Y
A T Á R S A D A L O M -  ÉS T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I  
I S M E R E T T E R J E S Z T Ő  T Á R S U L A T  H E T I L A P J A



K E R 1) E Z Z -  1 E L E LEK
Petrik Katalin VII, oszt. tanuló, hód

mezővásárhelyi olvasónk kérdezi:
Szüleimtől hallottam, hogy ha február 

2-án kisüt a nap, akkor még negyven 
napig hideg lesz, mert ilyenkor a medve 
kibújik a barlangjából, megnézi, hogy 
milyen idő van. Ha süt a nap, akkor 
visszabujik a barlangba, ha pedig nem 
süt, akkor megrázza bundáját és nem 
bújik vissza. Szeretném tudni, igaz-e ez? 
Igaz-e, hogy a medve pont ezen a napon 
buják ki és ha ezen a napon bújik ki, 
akkor hogy érzi meg ezt az időpontot, 
mikor neki ki kell jönni?

Zách Alfréd, az Országos Meteorológiai 
Intézet h. vezetője válaszol:

A február 2-dki néphit igen nagy 
népszerűségnek örvend, sajnos azonban, 
hogy igen sokan helytelenül értelmezik 
és akkor nem más az egész, mint 
babona.

A tudomány megállapította, hogy ha
zánk téli időjárásában bizonyos hul
lámzás van, 30 napos szakaszokkal. Ha 
február elején enyhe az időjárás, akkor 
március elején (tehát 30 nap múlva) hi
deg idő jön, vagy fordítva. Ha február 
elején hideg az idő, akkor március ele
jén jön már az enyheség. Ennek a való
színűsége igen nagy, kb. 100 esetből 75 
esetben van így. A szabadban élő em
ber ezt figyelte meg évszázadokon át és 
alkotta belőle a néphitet, hozzáfűzve a 
medve-mesét. l

Természetesen nem szabad egy nap 
időjárásának alakulásától azt hinni, 
hogy az megszabhatja az utána követ
kező hetek időjárását. A medvének ezt 
a szokását a természetbúvárok nem is 
ismerik.

összefoglalva: a február 2-i néphitnek 
van bizonyos tudományos alapja, csak

helyesen kell értelmezni és nem szabad 
egy nap időjárásából »következtetést« 
levonni. A medvének eme viselkedése 
pedig csak mese.

*

Asztalos Pálné budapesti olvasónk és 
többen kérdik: »M1 a vérsejtsüllyedés?«

S. Miczbán Izabella tudományos ku
tató válaszol:

Egyik legfontosabb laboratóriumi vizs
gáló eljárásunk. A vért véralvadás
gátló, 3,8 százalékos nátriumbitrát 
oldattal keverjük megfelelő arányban 
(1 rész nátriumcitrát, 4 rész vér). 
Ebből a keverékből megfelelő méretű 
csövet töltünk meg és azt erre a 
célra készített állványba helyezzük. 
Egy idő múlva a vér alakos ele
mei, a vörös- és fehérvérsejtek súlyuk
nál fogva a nehézségi erő hatására le
süllyednek, íeflettük pedig a citróttal ke
vert vérplazma lesz látható. Az üveg
csöveken lévő milliméteres beosztáson 
mindjárt le is olvasható, hogy bizonyos 
idő, például egy óra alatt hány millimé
tert süllyedtek az alakos elemek. Ez az _ 
élték normálisan férfinál 2—9 millimé
ter, nőnél 3—12 milliméter. A vérsejt- 
süllyedés nagyságát többféle körülmény 
befolyásolja, így elsősorban a vérplazma 
összetétele, a plazmafehérjék minőségi 
változása. Ha a vérplazmában a dur
vább eloszlású fehérjék szaporodnak 
meg. akkor a vérsejtek 1 óra alatt sok 
milliméteres utat is megtehetnek, a süly- 
lyedés ilyenkor »magas« lesz. Ilyen ese
tek vannak például izületi bántalmak- 
nál. Hasonló okokból, a plazmafehérjék- 
ben létrejött változás következtében 
gyorsul a süllyedés például a terhesség 
alatt is.

„Karaló-pók hosszúcsápúC IM K ÍP Ü N K  : Móczár U n ió  (Budapest, Vili. Barou-u. 80.)
m iint zsákmányol" című 'felvétele.

Az Elet éi Tudomány finykippályázata harmadik negyedének I. dijat nyárt kipa
4 . telvétel  ̂ 6t»*0rB« teitnagyságban ábrázolja a rovarokat, Különleges lencserendszerrel készült
felvétel. Emellett Is kiemelkedő technikai megoldás, mert az ilyen jellegű felvételekkel szemben 
a kép mélységélessége viszonylag tág határok között van. A felvétel készítője jól választotta meg 
a rovarok mozgása közben a megfelelő világítást. Ezért emelkednek ki plasztikusan a rovarok ésftő'

- lye
rovarvilág alapos Ismerete és figyelése eredményezheti.

ozgása közben a megfelelő világit
az egyébként átlátszd szárny a rajta megcsillanó fénytől szépen rajzolódik ki. Nagy felkészültséget 
és tudományos elmélyültséget bizonyít a felvétel. Az Ilyen téma megtalálását nem a véletlen, hanem
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V _____________________________ ;_____________________________________ >

D A U M IER
(1808-1879)

HETVENÖT évvel ezelőtt halt meg Valmamdois-ban (Valmandoa) a múlt század 
egyik legnagyobb francia művésze, Honoré Daumier (Domjé). Sírján ez a fel

irat olvasható: **Itt nyugszik Daumier, a jó ember, a nagy művész és a nagy hazafi«.
Éles belső ellentétektől feszülő korban élt, a modem polgári állam kialakulása 

és a proletariátus első világtörténelmi jelentőségű küzdelmei idején. Művészi 
munkásságával a haladás és emberi szabadság útját egyengette. A gyorsan vál
tozó, alakuló társadalmi és politikai élet harcaiban mindig következetes és haladó 
álláspontot képviselt. Műveiben kritikus módon ábrázolta a multszázadbeli pol
gári társadalom kibontakozását, fejlődését és ellentmondásait. Mindezt a történet
író hitelességével és az epigramma-költő szellemességével tette, a kőrajz, a famet
szet és a festészet sajátos nyelvén.

Ügyszólván egész életét Párizsban töltötte. Még gyermekkorában került oda 
szülővárosából, Marseillesből (Márszej), amelyet üvegesmester apja a költői érvé
nyesülés reményében cserélt fel a fővárossal. Korán kenyérkereseti foglalkozást 
vállalt: rövidebb ideig ügyvédnél szolgált mint kifutó fiú, majd segéd egy könyv- 
kereskedésben. Művészi becsvágya csakhamar új, egész életét betöltő hivatás 
választására ösztönözte. Néhány évi rendszeres rajztanulás és a művészet alapjai
nak elsajátítása után huszonötéves korában jelentek meg első jelentősebb tearri- 
katúrái, amelyek kiforrott embernek és kész művésznek mutatják. Ekkor túl volt 
már életének egyik döntő eseményén, az 1830-as forradalom élményén. Lelkes 
republikánus volt és a forradalmat követő polgárkirályság ellen a művészet esz
közével folytatott harcot.

A polgári demokráciáért küzdő írók és művészek táborában a Caricature és 
a Charivari című politikai élclap számára készítette a karríkatúra történetében 
új fejezetet nyitó kőrajzait. Bennük könyörtelen gúnnyal leplezte le a Lajos 
Fülöp-féle polgárkirályság reakciós, korrupt (megvesztegethető), romlott rend
szerét.

LITOGRÁFIÁI úton sökezer példányban sokszorosított rajzai óriási népszerű
ségnek örvendtek. Milliók érzését és véleményét fejezték ki plasztikus tömör

séggel és szemléletességgel. A rendszer vezetőit, képviselőit támadó karikatúrák
ban a különféle egyéniségek alapvető jellegzetességeit kíméletlen igazmondással 
ábrázolta, lapjai mély emberismeretéről, nagyszerű típusalkotó készségéről és fölé
nyes rajztudásáról tanúskodnak. Mindig találó kanrifcaifcúráinak hatása sokkal több 
a nevettetésnél, éles bíráló rajzai aktív szerepet játszottak a közvélemény alakí
tásában. A rendszer éppen ezért Daumiert minden módon igyekezett elhallgat
tatni, Egyszer félévi börtönre ítélték egy Lajos Fülöpöt támadó gúnyrajza miatt. 
A fogságból kiszabadulva fokozott szenvedélyességgel ábrázolta kőrajzalban a 
rendszer gazságait: a forradalomban kivívott szabadságjogok megsemmisítését, 
a fokozódó terrort, á nép hősies küzdelmét és szenvedéseit, óriási hatást keltett
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Transnonaine (Transznonen)-utca című lapjával, amely egy lemészárolt szerencsétlen 
munkáscsaládot ábrázol a döbbenet, a részvét és a forradalmi elszántság hangján.

A politikai karrikatúra betiltása után a társadalmi szatira megteremtésével 
folytatta támadásait a polgárkirályság ellen. Litográfiái sorozataiban kíméletlen 
következetességgel ostorozta korának (hibáit. Világosan felismerte, hogy az önző, 
kicsinyes és gyáva kispolgárság a rendszer legfőbb társadalmi támasza, ezért állí
totta pellengérre karrikatúráiban (A jó polgárok, Fürdőzők, Vadászok, Házassági 
erkölcsök című sorozataiban) e réteg magánéletének visszásságait. A polgári társadalom 
tipikus figuráinak egész sorát teremtette meg, kezdve a polgárkirályság jellegze
tes szélhámos figurájától (Róbert Macaire), a bonapartizmus politikai agitátorának

(Ratapoil) és a nagypolgárság képvise
lőjének (Proudhomme) alakjáig. Ez ele
ven típusokon keresztül a polgári tár
sadalomfejlődés egyik szakaszának ta
láló képét adja.

Mindig meg tudta mutatni az em
berek és dolgozók legjellemzőbb vo
násait.

A műteremben

A karrikatúra nyelve fokozottan sűrí
tett, és ezt Daumier tökéletesen ki

használta. Nem írt le hosszan, hanem 
a lényeges, legjellemzőbb vonósok raj
zával bírált és nevettetett. Művészeté
ben az egész korabeli élet tükröződik: 
a világtörténelmi események és a kor
szak éles társadalmi harcai éppen úgy, 
akár a párizsi szatócsok mindennapi 
élete vagy a művészek és gyűjtők meg
hitt világa.

Különféle témáinak változatos mű
vészi megoldása Daumier realizmusá
nak, vagyis a valóság hű megjelenítésé
nek széles skáláját és gazdagságát bizo
nyítja. Stílusának fejlődése nem öncélú 
újítási törekvésből, hanem mondanivaló
jának megváltozott jellegéből, az él
ménynek és az eszmei tartalomnak leg
megfelelőbb művészi megoldásából fa
kadt. Míg korai politikai karrikatúráinak

figuráit plasztikus erővel formálta, a polgári életet festői tónusú rajzzal jellemezte, 
végül a 00—70-es évek politikai és társadalmi harcait monumentálissá fokozott 
vonalas stílusban ábrázolta.

Festői fejlődésében nem tett meg ilyen változatos, hosszú utat. Festői műkö
dése rövidebb időre is korlátozódik, mivel grafikus feladatai teljesen elfoglalták. 
Festészete méltó kiegészítése grafikai munkásságának. Kizárólagos témája itt is 
az ember — a korabeli élet, a színház és irodalom világának figurái —, de képein 
inkább a társadalom pozitív alakjaival foglalkozik. A fizikai és szellemi munka 
embereit mély együttérzéssel, a világirodalom halhatatlan figuráit (Don Quijote, 
a Képzelt beteg) nagyszerű jellemző erővel ábrázolta.

Utolsó korszakának legjelentősebb 
litográfiái a francia-porosz háborúval a szorgalmas polgárok
kapcsolatosak, amelyek a népével össze
forrott művész igazi hazafiságát bizo
nyítják. Lapjaiban megrázó erővel áb
rázolta a pusztulást és a szenvedést, 
amelyet a polgárság által támogatott re
akciós rendszer következményének ítélt.
Világosan felismerte és tetteivel bizo
nyította, hogy a haladás útja végkép
pen eltér a polgárság törekvéseitől.
Az 1871-es kommün idején kifejtett 
művészi munkásságával és egy mú
zeum igazgatásának vállalásával tett 
tanúságot a munkásosztály mellett. Az 
egész életén át az emberi szabadságért 
és a haladásért küzdő művész a jövő fej
lődési útját a dolgozó nép érdekeivel 
azonosította. Ezidőben készült műve^ 
ennek a tudatos politikai állásfoglalás
nak, mély társadalomkritikájának és tö
retlen művészi nagyságának bizonyíté
kai. Ezzel a jövőbemutató végső követ
keztetéssel zárta le életművét, amely a 
múlt század polgári társadalmának 
Balzac Emberi Komédiájához hasonló 
hiteles és örökértékű művészi ábrázo
lását adja,

Gerszi Teréz
műtörténész-muzeológus
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h a r m a d i k  n e g y e d é n e k  e r e d m é n y e
1953. május 27-én, lapunk 21. számá

ban fényképpályázatot hirdettünk a 
természet és technika világából vett 
művészi fényképekre. Az egyéves pályá
zat harmadik negyedévét március 1-én 
lezártuk és a bíráló bizottság a követ
kezőkép döntött:

f. dl) 800 forint |
Móczár László (Budapest, VIII., Ba- 

ross-u. 80.) M-Karolópók hosszúcsápú 
méhet zsákmányol-* című képe az igen 
értékes rovarsorozatból.

Il.d lj 400 forint
Talabér Gyula (Balatonfüred, Csók-u. 

6.) ►►Rianás- című felvétele a -Balaton 
télen- című sorozatból.

Ili, díj 300 forint
Lux Kálmán (Budapest, I., Krisztina- 

körút 99.) -Téli táj Martonvásár előtt**
című képe.

200 forint Jutalom
Kontár Gyula (Csehszlovákia, Horné- 

Saliby 393., okr. Galanta) fényképsoroza
tának -Magas Tátra- című képe, melyet 
a magyar követség közvetítésével kül
dött be pályázatunkra.

A Képcsarnok Levelezőlap Osztálya a 
következő felvételeket vásárolja meg:

Gruber Ferenc, Sopron: -Hófúvás 
után.**

Kiss Géza, Budapest, Fokos-u. 13. sz.: 
-Görömböly-Tapolca.-

Sági István, Budapest, XIX., Kis- 
faludi-u. 41. sz.: -Mátraházi tájkép-, -Vá
rosligeti ősz-, -Pécs. Tettye- című fel
vételek.

Az Élet és Tudomány szerkesztősége 
részére megvásárolt képekről a követ
kező számunkban adunk közlést.

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy 
pályázatunk negyedik negyedét 1954. 
március 1-én megnyitottuk és 1954, jú
nius 1-én zárjuk. Kérjük pályázóinkat, 
hogy az aktuális vagy idényjellegű ké
peiket, melyekkel a pályázaton részt 
kívánnak venni, küldjék be közvetlenül 
a felvétel elkészítése után, mert a képek 
időben történő közlésével emelni tudjuk 
lapunk színvonalát. Az előzetes közlés 
természetesen nem zárja ki a képeknek 
a pályázaton való értékelését.

A közeli jövőben közzétesszük új pá
lyázatunk kiírását, mely 1954. június 
1-től 1955. június 1-ig terjedő időre lesz 
érvényes.

A pályázaton el nem fogadott képeket 
április 15-ig lehet átvenni a szerkesztő-

Lukács János (Bpest, XI., Bocskay-út 43.) »Mor- 
zsolás* clmíí felvétele. Gyönyörűen megfogal
mazott, hangulatos, művészi kép. Felfogása 
azonban romantikus és nem mai. Előtérben a 
kukoricacsövek, a termés uralkodnak a képen. 
A háttérben sejtetve egy parasztasszony, a ter
melő megszemélyesítője latszik. Az előtér és a 
háttér összefüggése fordított: a kukorica
csöveket fogja a morzsoló asszony megmunkálni 
és a csövek nem eredményei a mostani tevé
kenységének. .Morzsolás* címmel a morzsoló- 
nak kellett volna előtérben lennie. Jó példa 
Hollósy Simon »Kukorlcafosztás* című festménye, 
melyen ugyan egy szerelmes pár kedves Jele
nete látszik a kép középpontjában, de a kör
nyezet ábrázolása félreérthetetlenül világosan 
mutatja, hogy a jelenet kukorlcafosztás közben 

történik

Réti Pál (Bpest, VII„ Rákóczl-út 59.) .Röntgen- 
felvétel vizsgálata átvilágító ernyőn* című képe. 
Szellemesen hozza össze a vizsgáló orvost, a 
betegséget és a beteget a röntgenfelvételen ke
resztül és ugyanakkor érzékelteti a technika al
kalmazását a gyógyászatban. Különösebb Igényt 
nem vet fel a kép, maga a téma is merev, hiszen 

higgadt, elmélyült szemlélődést ábrázol

ségben, vagy megfelelő méretű, megcím
zett boríték beküldése esetében a szer
kesztőség postázza.

Az Élet és Tudomány 
szerkesztősége

VÖLGYESI ZOLTÁN, Pestszentlőrlnc, Pa- 
cslrta-u. 4. sz.: .SZEGEDKÖRNYÉKI SZÉL
MALOM* című felvétele. Helyes gondolat a 
magyar ipar és technika múltbeli emlékeit 
megörökíteni. A felvételnél ügyelni kell arra, 
hogy a fényképezendő tárgy egésze, Jelen eset
ben a vitorlák széle Is a képre kerüljön. Az Ilyen 
jellegű felvételek értékét emeli az, ha az egész 
mellett részleteket Is fényképeznek. Így a tető 
alatti fogaskerék-áttételeket, a vitorlák mereví- 
tésl módját stb. Úgyszintén helyes lenne, ha a 
felvételező utána érdeklődne, hogy mikor épí
tették, meddig használták, milyen Jelentősége 
volt, milyen körülmények között szüntették be 
működését stb.

Krasznal István (Bpest, Dugonlcs-u. 4.) .Bada
csony* című felvétele. Nagyon szép és kifejező 
módon fogalmazta meg a Badacsony egy rész
letét. A pusztuló bazaltoszlopok tövében bemu
tatja az embert és a vulkanikus talajon termesz
tett egyik értékes kincsünket, a szőlőt. A női 
alak helyett, aki a sétáló kiránduló hatását 
kelti, helyesebb lett volna helybeli szőlőmunká

sokat komponálni a képbe
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Nyolc hószegény tél után az elmúlt hónapok
ban sokszor havazott. Több Ízben hullott 20 centi
métert meghaladó mennyiség mind a hegyeken, 
mind a síkságon. Magas hegyeinken lél métert 
is meghaladó hóréteg gyűlt össze. (I. kép. Lu
kács János, Dudapest, »Kékes«l.

A sok hó és a nagy hideg következtében 
gyakoriak voltak a hófúvások. A szél egészen 
különleges formákat hozhat létre a hótakaró
ban. Szépen tanulmányozható Ilyenkor a szél 
nagy munkája. (2. kép. Örszlgethy Frigyes 
Sopron. »Hófúvás«).

Egy-egy nagy havazás után a legkisebb szél 
megszabadítja a fenyőket a porhótehertől siló- 
zuhany* formájában. Ha a nedves hó nem hul
lik le, komoly károk’at okozhat erdelnkben. Évek 
óta nem volt Ilyen kedvező téli sportalkalom

■ á-;, ‘ 4'

hazánkban, mint az Idén. 13. kép. Erdey Gyula. 
Diósgyőr. »Hózuhany a bálványl fenyvesben* i.

A tél virágai között talán a legszebb a zúz
mara. A széllel életlenben finom Jégtük formá
jában nagy vastagságban rakodhat rá a tár
gyakra. fákra, stb. A zúzmara enyhébb levegő
ből, hidegebb tárgyakra képződik, ha a tárgyak 
felhőbe, ködbe kerülnek. (4. kép. Kriza Géza, 
Budapest, >Zuzmara a Börzsönyben*).

I
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Hét enyhe tél után az Idén a 
sok hó mellett tartós hideg ural
kodott. Sokhelyütt még a források 
vize is megfagyott. (5. kép. Erdey 
Gyula, Diósgyőr. »A befagyott 
szalajkavölgy! sziklaforrás*).

A meleg források és patakok 
vize felett télen állandó felhőkép
ződés van A környéket Ilyenkor 
gazdagon lepi be a kicsapódó
Eárából a zúzmara. (6. kép. Kö- 

ény Károly, Miskolc. »Hldeg és 
meleg harca a Miskolc-Tapolcai 
hőforrásoknál*).

Magas hegyeink meredek szikla
falai alatt összegyűlt hóban kü
lönleges formákat alakíthat a

* ■>..
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szél. Gyakoriak a hegycsúcsok alatt úszó felhő- 
foszlánvok, amelyekbe ha belekerülünk, kőd a 
neve. (7. kép. Duma Györgyné, Budapest. »Köd- 
képződés a Bél körűi*).

Márciusban a kemény és hosszú tél múltán 
az első tavaszi napsugarak kezdik pusztítani a 
havat és Jeget. Az 1953-as példanélküli száraz 
ősz után óriási jelentőségű volt az olvadó hó 
a meginduló mezőgazdaság számára. A száraz 
talaj teljesen beitta a vizet. (8. kép. Krlzs Géza, 
Budapest. »Mátra, Nagypatak völgye*).
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Az egyik előző számban beszéltünk a 
Föld alakjáról és méreteiről. Most pe
dig foglalkozzunk mozgásaival, először 
is forgásával.

A Föld forgásának legfontosabb kö
vetkezménye az égitestek látszólagos 
napi körmozgása, amire felépítjük idő
mérésünket. Mert hogyan is mérjük 
mi az időt? Az olvasó az óráját hasz
nálja erre a célra, de még ha svájci 
kronométere van, akkor is hozzá kell 
néha állítania a rádió időjelentéseihez. 
A rádió pontos idejét a csillagvizsgáló 
intézetből ellenőrzik, a csillagvizsgáló 
pedig egyes külföldi obszervatóriumok 
rádión leadott jelzéseihez igazodik. Ezek 
az intézetek viszont állandóan a csilla
gok mozgásával egyeztetik nagy pontos

szintén hatással van a forgásra és azt, 
bár igen kicsiny mértékben — évszáza
donként mindössze egy ezredmásod- 
perccel hosszabbítva meg a nap tarta
mát — lelassítja. Emiatt azonban még 
kitűnő óra lehetne Földünk, hiszen ha 
ennek a lassulásnak mértékét ismer
jük, semmi nehézséget nem okoz a hiba 
korrigálása. De ezen a »dagálysurlódás« 
okozta egyenletes forgásváltozáson kí
vül még további, emberöltők alatt vég
bemenő, többé-kevésbbé szabálytalan 
változásokat is találtak a Föld forgá
sában.

A jelenség oka a Föld méreteinek, 
tömegeloszlásának lassú változása lehet. 
Ki ne látta volna, hogyan gyorsul meg 
a piruettező ballerina, vagy műkorcso

A képen epy nyitott kvarcó' át láthatunk. A vastagfalú doboz inasa Is különleges berendezés, 
az úgynevezett »termosztát«. Ez a szel kezet védi a hőmérsékletvállozások behatásaitól

ságú ingaóráikat. Végső soron tehát az 
egész emberiség a csillagok látszólagos 
mozgásával, helyesebben ennek a moz
gásnak létrehozójával, a Föld forgásá
val méri idejét.

Éppen ezért érdekes az a kérdés, hogy 
a Föld forgása egyenletesen történik-e?

Egyenletesen forog-e m Föld ?
A fizikában elméletileg le lehet ve

zetni, hogy a magára hagyott, merev 
pörgettyű forgása egyenletes. A Föld 
maga is egy óriási pörgettyű, tehát azt 
várhatnánk, hogy a számítások szerint 
egyenletesen forog, időszámításunk tehát 
helyes. Azonban ez így nem áll, a vi
szonyok nem ilyen egyszerűek.

A Föld nem merev pörgettyű és nincs 
is »magárahagyva«, hanem külső hatá
soknak van alávetve. Belsejében is és 
a szilárd kéregben is történhetnek vál
tozások. A dagályhullám, ami napjában 
csaknem kétszer körbehalad a Földön,

lyázó forgása, amikor kitárt karjait 
összezárja s hogyan lassul, amikor szét
tárja ismét. Nos, a Föld méreteinek 
mindössze néhány deciméteres megnö
vekedése elégséges ahhoz, hogy az ész
lelt sebességváltozások okául szolgál
hasson.

Lehetnek azonban a Föld forgásában 
kisebb és hirtelenebb rendellenességek 
Is; olyan gyorsulások, lassulások, amik 
néhány nap vagy hét alatt következnek 
be. Ezek méréséhez már nem használha
tók az égitestek mozgásai, hanem vala
milyen módon függetlenítenünk kell az 
időszámítást az égitestek mozgásától. És 
ez elvben meg is történt, már akkor, 
amikor az idő mérését már nem a csilla
gok állása alapján, vagy napóra leolva
sása által eszközölték, hanem a mecha
nikus órákat bevezették, akár az inga-, 
akár a rúgós órákat. Sajnos, azonban 
a legpontosabb mechanikus óra is 
túlontúl pontatlan a Föld forgásának 
ellenőrzésére. A talaj apró rezgései, a
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hőmérséklet ingadozásai, a légnyomás 
változása mind befolyásolják az óra já
rását és végül is kénytelenek vagyunk 
azt az égitesteik állásához hozzáigazí
tani.

Találtak azonban kiutat ebből a ne
hézségből is. Ismerünk olyan rezgése
ket, amelynél a rezgés ideje egyáltalá
ban nem függ a rezgést végző tárgy moz
gási állapotától. Váltóáram hatására 
ilyen rezgésbe hozható a kvarckristály. A 
kvarcnak ugyanis meg van az a tulaj
donsága, hogy ha térfogatát változtat
juk, akkor elektromos töltést kap és 
megfordítva, elektromos töltés közlése
kor megváltoztatja térfogatát. Válta
kozó elektromos áram hatására a kvarc
kristály rezgésbe hozható, és ez a rez
gés teljesen egyenletes lesz, (hacsak a 
kristályt nagyon pontosan, állandó hő
mérsékleten tudjuk tartani!) E tulaj
donság felhasználásával készülnek a 
kvarcórák, amelyekben az inga lengé
seit a kristály rezgései helyettesítik és 
amelyeknek pontossága a közönséges 
órák pontosságánál sokkal nagyobb.

Ezzel az idő mérését sikerült vég
eredményben a Föld forgásától függet
lenül megoldani. Kvarcórákkal a Föld 
forgásának ellenőrzését néhány évtizede 
kezdték el, de máris sok érdekes ered
ményt mutattak ki. így például sikerült 
kimutatni egy esztendős periódusú vál
tozást. Az év első hónapjaiban lassul, 
második felében gyorsul a forgás. En
nek oka még teljesen nyílt kérdés. Egyik 
lehetséges magyarázatául például azt 
hozták, hogy mivel az északi féltekén 
az év első felében van tavasz, mivel to
vábbá ezen a féltekén van a szárazföl
dek zöme, az év első felében a növény
zettel együtt a Föld méretei is kissé 
megnőnek; második felében pedig csök
kennek. A Föld méreteinek és így tö
megeloszlásának megváltozása egyszer
smind — miként már említettük — be
folyásolja a forgási állapotot is. Ez az 
elmélet persze korántsem tekinthető 
igazoltnak, de mint érdekes példát em
líthetjük annak illusztrálására, hogy 
milyen fontos hatásokat kell tekintetbe 
venni, ha még ez az elmélet is számí
tásba jöhetett.
A Föld keringése a Nap kőről

Nézzük most a Nap körüli keringést. 
Ez — mint tudjuk — ellipszis pályán 
történik, melynek a Nap egyik fókuszá
ban van. Azonkívül ismeretes az is, hogy 
a Napot a Földdel összekötő egyenes, 
az úgynevezett vezérsugár, egyenlő idők 
alatt egyenlő területeket súrol. Az áb

rára nézve azonnal látjuk, hogy a Föld 
annál gyorsabban halad, mennél köze
lebb van a Naphoz és amikor távolodik 
tőle, egyszersmind lassul is mozgása.

A Föld tehát hol közelebb van a Nap
hoz, hol távolabb van tőle. Helytelen 
volna azonban azt hinni, hogy ez ered
ményezi az évszakokat. Az évszakok 
oka közismerten az a körülmény, hogy 
a földtengely nem merőleges a föld
pálya sikjára. Igaz ugyan, hogy Földünk 
Januárban, amikor a napközeiben van, 
6 százalékkal több hőt kap, mint július
ban, de az ilymódon létrejött felmele
gedés, illetőleg lehűlés elenyészően ke
vés ahhoz képest, amit a nappalok hosz- 
szának és a napsugarak beesés szögé
nek változása — ismeretes módon — 
okoz.

Ha a Föld Naptól való távolsága nem 
is befolyásolhatja az évszakok egymásra- 
következését, a hőmérsékleti viszo
nyokra azért ennek bizonyos hatása 
mégis lehet. Mint említettük, a Föld ja-

A kis fehér gyűrű a kvarcóra szíve. Kvarc- 
kristályból készült és megfelelően választott 

váltóáram hatására rezgésbe Jón

nuárban van napközeiben, amikor is az 
északi féltekén tél van, a nyarunk vi
szont naptávolban van. A déli féltekén 
a helyzet fordított. Ha ehhez hozzávesz- 
szük, hogy a napközeiben lévő pályát a 
Föld hamarabb futja be, mint a naptá
volban lévőt, azt látjuk, hogy a déli fél
teke nyáron kevesebb ideig, de több me
leget kap, mint mi, viszont telük hosz- 
szabb ideig tart és kevesebb hőt kap, 
mint amennyit az északi félgömb kap 
téli hónapjai alatt. Ez az utóbbi okozza, 
hogy a déli sarok téli lehűlése pár fok
kal nagyobb, mint az északié.

A hőmérsékleti változásokra azonban 
csak általánosságokat lehet ilyen egy
szerűen bizonyítani. Földrajzi tényezők 
nagyon erősen befolyásolják a klimati
kus viszonyokat. A fenti meggondolás 
például még nem lenne elegendő ahhoz, 
hogy minden további nélkül kimond
hassuk, hogy a déli földrész szélsősége
sebb éghajlatú, mint az északi. Nem sza
bad ugyanis figyelmen kívül hagyni azt,
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hogy a déli félgömb legnagyobb része 
óceán. Ezek a hatalmas víztömegek nyá
ron hűtő hatásúak, télen pedig kisugá
rozzák a rengeteg elnyelt hőt. Azonkívül

A bevonalazott területek egyenlőek (T, — T,); 
következésképpen Földünk ez m, Ivet ugyanannyi 
Idő alatt futja be, mint az m„-t. Mivel m, Iv 
jóval hosszabb, mint a másik, kell, hogy óit a 

Föld sebessége lényegesen nagyobb legyen

A Föld tengelye a precesszió* mozgás következ
tében, a rajzon látható kúpot írja le 26 000 év 

alatt

még sok más tényezőt is figyelembe 
kell vennünk. Ki gondolná pl., hogy jú
niusban a Nap az északi sarkra 25 szá
zalékkal több meleget sugároz, mint az 
egyenlítőre. Az egyenlítői tájakon mégis 
forróság van, ellentétben a sarkvidék
kel, ahol az olvadó jégtömegek elnye
lik a hőt.
Hogyan mozdul el a Föld tengelye?

Végezetül még egy mozgást, vagy ta
lán inkább mozgási »rendellenességet« 
vegyünk vizsgálat alá.

Tudjuk, hogy a Föld tengelye a nap
körüli keringése közben önmagával pár
huzamosan mozdul el. A Föld forgása 
következtében viszont forogni látjuk az 
egész égboltot és ennek csupán az a 
két pontja mozdulatlan, ami a földten
gely irányába esik, a két sark, a két 
pólus. Mi, északi félgömbön lakók az

ég északi sarkát látjuk. Ha kerin
gés közben a tengely iránya nem vál
tozik, mozdulatlan marad a sarokpont 
is.

Hipparchos görög csillagász azonban 
már az időszámításunk előtti II. évszá
zadban értékes megfigyelést tett, ami
nek magyarázata sokáig váratott ma
gára. Üj csillag-katalógust készítve és 
összehasonlítva adatait a 150 évvel az
előtti táblázattal, azt találta, hogy min
den égitest egy bizonyos irányban, bi
zonyos távolsággal, nagyjából egyfor
mán elmozdult. További megfigyelések 
ezt az eredményt megerősítették és pon
tosabbá tették. Egy lassú, minden égi
testre kiterjedő vándorlásról van szó.

Akkor, amikor az emberek rájöttek, 
hogy az égbolt napi körforgása csak a 
Föld forgása által létrehozott látszat, 
felmerült Kopernlkusznál az a gondo
lat is, hogy a Hipparchos által felfede
zett csillagmozgást is hasonló egysze
rűbb okokra vezessük vissza. A látszat 
szerint a pólushoz képest valamennyi 
csillag közös mozgással elmozdul. Nem 
sakkal egyszerűbb és természetesebb azt 
feltételezni, hogy a csillagok helyben 
maradnak és csak a pólus mozdul el? 
Ha viszont a sarokpont elmozdul, az azt 
jelenti, hogy elmozdul a Föld tengelye. 
Sőt a hosszú idő óta gyűjtött megfigye
lések még azt is megmondták, hogy a 
földtengely lassan, 26.000 év alatt egy 
kúp-palástot ír le, miközben hajlás
szöge a földpálya síkjához változatlan 
marad.

Mondtuk már, hogy a Föld egy óriási 
pörgettyű. Nos, a pörgettyűknél a for
gástengelynek ez a (forgássebességhez 
viszonyítva) kúpot leíró mozgása mind
nyájunk előtt ismeretes, csak éppen azt 
nem tudja mindenki, hogy precesszió
nak hívják.

Amint változtatja a föidtengely a pre
cesszió következtében irányát, úgy vál
toztatja helyét az égbolton a pólus. 
Amint a tengely egy kúpot ír le, az égi 
pólus egy 'kör mentén halad, amit 26.000 
év alatt fut be. Hol ez, hol az a csillag 
kerül a közelébe. Az utolsó századok so
rán (és ma is) az északi pólus igen kö
zel fekszik <kb. I fokra) egy fényes 
csillaghoz, amit ezért Északi Sarkcsil
lagnak hívunk.

Elég hosszú idő alatt a precesszió so
rán az égbolt képe alaposan megválto
zik. Homeros az Odisszeában úgy be
szél a Göncőlszekérről, mint olyan csil
lagképről, ami -sohasem merül a tenger 
hullámaiba--. Nálunk valóban sohasem 
nyugszik le ma a Göncöl, de a mostani
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Görögországban bizony eltűnik a tenger 
habjaiban. A precessziót tékdntetbe véve 
azonban könnyen, kideríthetjük, hogy 
Homeros korában ez még nem volt így.

Még érdekesebb adattal szolgálnak az 
egyiptomi piramisok. Ezekét ugyanis 
több szempontból., is feltűnő szabályos
sággal építették. A bejárat folyosója 
úgy készült, hogy mindegyiknél az ég
bolt ugyanazon pontjára néz, mégpedig 
3,5 fokkal az északi sarok alá. John 
Hershel a múlt században azzal ma
gyarázta ezt a közös vonást, hogy a fo
lyosó valószínűleg az északi irány ki
tűzésére szolgált, rajta keresztül éppen 
az akkori sarkcsillagot lehetett látni. 
Azért nem néz egészen pontosan a pó
lusra, mert az a csillag is csak közelé
ben feküdt az égbolt sarkához, nem 
pontosan a póluson, így napjában kis 
kört írt le körülötte. A feltevés szerint 
az éjszakának volt olyan pillanata, ami
kor az akkori sarkcsillag az égbolt azon 
részén tartózkodott, ahova a folyosón 
át lehetett látni. Eszerint a csillagnak 
az északi saroktól mért távolsága 3,5 
fok kellett, hogy legyen. A piramisok 
építésének idejét egészen pontosan nem 
ismerjük, de azért durván megbecsül-, 
hetjiik. Ebben a korban a sarokhoz leg
közelebb a Sárkány csillagkép »alfa«- 
jelzésű csillaga feküdt, ez lehetett te
hát az akkori sarkcsillag. Azt az idő
pontot viszont már pontosan kiszámít
hatjuk, amikor ez az égitest 3,5 fok
nyira' yolt az északi saroktól. Két ilyen 
időpont" adódik: az időszámítás előtti 
2100 és az időszámítás előtti 3400 körült 
évek. Az első adat lehetetlen, túlikésői; 
kapjuk tehát, hogy — amennyiben Her
shel feltevése helyes volt-— a pira
misokat az Időszámítás előtti 3400. év 
táján építették.

A Földnek más mozgásáról már nem 
beszélünk. Nem mintha nem volna. 
Eléig azonban arra gondolnunk, hogy 
a Nap is mozog és hurcolja, magával 
egész bolygórendszerét. Az egész nap
rendszer viszont a tejútrendszer egy

A következő iiám  
tartalmából

Ehrlich és Behring az embe
riség szolgáU — Bronzöntés az 
őskorban — Fényképezés a 
csillagászatban — A Csomo 
r 'ingma legyőzése — A selyem- 
hernyó — Házunktája — Kísér
letezzünk és gondolkozzunk.

része és a tejútrendszernek is van több 
különböző mozgása. Ezekben mind részt 
vesz tehát a Föld Is.

Hogy bolygónk pályáját végül is mi
lyennek látjuk, az teljesen a nézőpont
tól függ. Ha megfigyelőpontunkat a 
Napra helyeznénk, úgy a nap mozgását 
már közvetlenül nem észlelnénk, Föl
dünket ellipszis mentén látnánk kerin

geni. Ha pedig a Tejút egy csillagáról 
szemlélnénk, akkor lótnánk a Földet a 
Nap körül keringeni, de egyszersmind 
látnánk a Napot is elmozdulni, a föld
pólya tehát hurkolt görbe lenne.

Herczeg János

Természettudományos rádióelóadások naptára
ÁPRILIS I. CSÜTÖRTÖK: 15.45. 

Magyar mezők virágai (Kossuth-rádiA). 
17.25: Nagy utazók: Magyar László, 
Közép-Afrika kutatója (Petőfi-rádió). 
ÁPRILIS 2. PÉNTEK: 17.45: Agrotech
nikai előadás (Kossuth-rádió). ÁPRILIS 
4. VASÁRNAP: 11.00: Épülő szép hazánk 
(Kossutt^ádió). 15.00: Kérdezz — felelek. 
Tudományos fejtörő (Petőfi-rádió).
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K E R D E Z Z - F E L E L E K
Or. Codreanu Virgilné (Satumare, 

Dózsa György-út 7.) kérdezi: "Citrom- 
fácskája éiósdijeit hogyan pusztítsa 
el?"

Lapunk botanikai munkatársa, Nat- 
ter-Nád Miksa válaszol:

-Citromfácskáját alighanem pajzstetű, 
illetve gyapjastetű támadta meg. Vizs
gálja végig a leveleket, különösen azok 
fonákját, vagyis a hátát, úgyszintén a 
levélnyeleket, de a fácska törzsét is és 
ha ilyen sárgás-barna pontokat talál s 
ha azok könnyen ledörzsölhetők és 
alattuk a levél szövete elszíntelenedett, 
fehéres-sárgás, úgy kétségtelenül pajzs
tetves a citromfácska. Ez ellen azonban 
hiába használt DDT-t, mert az érin
tésre ható úgynevezett kontakt méreg 
nem árt sem a pajzstetűnek, sem a 
gyapjastetűnek. Ezek ellen vagy niko- 
tinos, vagy pedig olajemulziós perme
tezéssel kell védekezni. Ha a fertőzött 
fácska levelein csak gyéren talál ilyen 
pontokat, szedje, illetve dörzsölje le 
tompa fadarabkával, fogpiszkálóval a 
fácska aljára, illetve a cserép földjére 
helyezett papirosra, amit azután égessen 
el. Ha sok tetű van a fácskán és meg
éri a fáradságot, úgy permetezni kell. 
Nikotinnal ilyenkor permetezni vesze
delmes, jobb az olajemulziós permete
zés. Olajemulzió rendszerint készen is 
kapható, de házilag is készíthető vagy 
szappan, vagy kaolin beiktatásával. Az 
utóbbi készítése könnyebb, mert kao
linnal a petróleum emulgálása hidegen 
igen könnyen, gyorsan és simán megy 
végbe, ellentétben a szappanos olaj
emulzióval, amit melegen kell előállí
tani. Először törzsoldatot kell készíteni 
2 deci petróleumból, 1 deci vízből és 40 
gramm finom, homokmentes kaolinból 
(háztartási boltban beszerezhető) úgy, 
hogy a kaolint vízzel leöntjük, jól fel
kavarjuk, fél óráig állni hagyjuk, ez
után az olajat keverjük hozzá s mind
addig keverjük, amíg tökéletesen nem 
emulgálódik. A törzsoldat napokig eláll, 
anélkül, hogy a három anyag, a kaolin, 
a víz és az olaj különválnék. A 
törzsoldatot 1:9 arányban vízzel hígítva 
kell használni a permetezésnél. Fontos, 
hogy a permetlé jól megáztassa a pajzs- 
tetveket. Egészségesnek látszó citrom- 
fácskáját télen tartsa 4—8 C fok me
leg, világos helyen, óvja a léghuzat
tól és csak gyéren öntözze, ^kkor, ha 
a cserép földje már szárazTÖntözésre

csak a helyiség hőmérsékletének meg
felelő, illetve azzal azonos vizet szabad 
használni. Figyelmébe ajánljuk Je
szenszky Árpád “Citromfélék szobai 
termesztése^ című kis könyvét. (Megje
lent Budapesten, 1953-ban a Mezőgazda
sági Könyvkiadónál, ára 7.50 forint.) A 
könyvecske kimerítően foglalkozik a 
citromtermesztés legfontosabb kérdé
seivel és aki citromfácskát nevel, nem 
is nélkülözheti. Az ottani könyvesbolt 
útján minden bizonnyal megrendelheti. 
A citromfélék tavaszi, illetve nyári trá
gyázáséról idejében cikket közlünk."

*

Mayer Ferenc budapesti olvasónk kér
dezi: «Nem lehet-e egyszer a mi Napunk 
is egy nova-kitdrés áldozata? Ha igen. 
akkor ez milyen következményekkel 
járna ránk nézve?*

Herczeg Tibor szerkesztőbizottsági ta
gunk válaszol:

»Az úgynevezett nova-kitörés jelen
sége abban nyilvánul meg, hogy egy 
csillag fényessége hirtelen, órák alatt 
tízezerszeresére, százezerszeresére nö
vekszik, majd bizonyos fényesség-maxi
mum elérése után lassan, hónapok vagy 
inkább évek alatt a csillag visszatér ré
gebbi fényességére, általában régebbi 
állapotára. A fényessége megnövekedé
sével együtt a csillag által kisugárzott 
hő és más energia mennyisége is ha
sonló mértékben fokozódik.

A Tejútrendszerben évente mintegy 
harminc ilyen nova-kitörés »zajlik« le. 
Ha a Nap ilyen kitörésen esne át, ak
kor ez természetesen az egész földi élet 
azonnali pusztulását vonná maga után. 
Csakhogy — bár a jelenség okát még 
nem ismerjük eléggé pontosan — ezt a 
lehetőséget feltétlenül kizártnak kell 
tekintenünk. Nova-kitörés ugyanis min
dig ugyanazon típusú csillagon, a »fe- 
hér törpék* egy fajtáján figyelhető meg. 
Ilyen jelenség tehát a tapasztalat sze
rint csak bizonyos típusú csillagokra 
korlátozódik, ezek esetében azonban a 
jelek szerint mintegy tíz-, húszezeréves 
periódussal rendszeresen ismétlődik. A 
Nap stabilis csillag, szerkezetét, fizikai 
aikatát tekintve ettől a »robbanékony- 
csillagtípustól Igen messze áll és fejlő
désének elfogadott szkémája, vagyis föl
tételezett iránya sem mutat e típus felé. 
Ezért a nova-kitörés veszedelmes követ
kezményeitől nem kell tartanunk.*
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A Szovjetunió középázsiai havasai
Svájc a nyugateurópai turisták és 

alpinisták paradicsoma. Világhíres ha
vasai, jégárjai azonban csaknem törpék 
a Szovjetunió középázsiai hegyóriásai
hoz ará nyitva. Nagyság és magasság 
mértékével mérve az Alpok a Tiensán 
és a Parnír szegélyzeténök előhegységei 
lehetnének, mert itt a hegyek királyai 
két-, sőt háromezer méterrel magasab
bak, árkaik fenékvonala pedig sok helyt 
magasabb, mint Svájc és vele Európa 
legmagasabb hegycsúcsai. A Tiensán és 
a Pamír legmélyebb hágói, nem is sok, 
csak kettő, három, melyek a Szovjet
unió országaiból a kínai és indiai or
szágokba húznak, maguk is 4200—4500 
méteren tetőznek, tehát Svájc legmaga
sabb hegycsúcsainak magasságában. 
Mögöttük, a Szovjetunió határain túl 
közvetlenül még magasabb hegyóriá- 
sofc vannak, a -nyolcezresek-.

Ezeket az óriásmagasságokat a le
vegő ritkasága miatt nem minden tüdő 
bírja és a megnehezült teherhez jó 
izomzat is kell. A teherhordásra túl az 
ötezren már csak a jaktulok való, a rit
ka levegőhöz szokott nepáli kuli pedig 
harmadsúllyal is csak ideig-óráig bol
dogul. A középázsiai óriáshavasok mégis 
aránylag jól megközelíthetők. Mégpe
dig azért, mert itt a jégvilág csaknem 
másfélezer méterrel ma
gasabban kezdődik.
Négyezer méteren alul 
még télen se sok a hó. A 
havasok egész országa 
pedig olyan igen magas 
talapzaton van, hogy en
nek a talapzatnak tete
jére, tehát a nagyhava
sok lábához könnyű fel
jutni.
Vádló, vadjuk a pamf- 
rokon ég a elfen

Fenn a tetőkön, melye
ket a földrajzban a »vi- 
lág tetejének* nevez
nek, széltében-hosszában 
mégis van élet. Erdő eb
ben a magasságban mér 
nincs, de jég sincs még.
Ellenben mindenütt ter
jeng a havasi gyep. Ez 
pedig kitűnő legelője a 
lónak és a kövérfarkú

turáni juhnak. Valamikor a vadló, vad- 
juh és jak birodalma volt a »pamír.« és 
a »szrt«, ahogyan a kirgizek ezeket a ha
vasi legelőket nevezik. (A szrt-et ne té
vesszük össze a szírt magyar szóval. 
Lásd: Obesej-szrt, nem pedig szírt, mert 
ez is hegyilegelőt jelent, nem pedig szik
lát.) Vadkos van Itt még ma Is bőven. 
Legalább is volt néhány évtizeddel ez
előtt.

Marco (Mankó) Polo, híres világutazó 
a XIII. században, aki az első hírt hozta 
Európába ezekről a hegytetőországok
ról, mindenfelé egész nyájakat látott az 
említett állatakból. Róla is nevezték el 
Ovls Polii-nak. A pamírök sziklás sze- 
gélyzetén pedig a kőszáli kecske (Capra 
sibirica) birodalma van. A vadkos csa
varos és a kőszáli kecskebak nagyot 
ívelő, néha 70—80 centimétert Is elért 
szarvai hevernek szanaszét a pamíro- 
kon. A gyepes oldalakon ezerszámra 
bújnak ki lyukaikból a havasi mormo- 
ták. A pamírra felkerülő karavánt 
gyakran kerülgetik farkascsordák, a 
hegyhátakon pedig koronként mozdu
latlanul állanak, mindig párosával az 
embernagyságú dögkeselyűk, melyeket 
a távolból első látásra őrtálló kirgizek
nek nézhetne az ember.



tí hát lapot — nagy ven évvel ezelőtt
Nyaranta nagyszerű volt az élet eze

ken a negyven év előtt még csaknem 
néptelen pamírokon, az Alpok hegycsú
csainak magasságában, a ragyogóan 
kristálytiszta ritka levegőben, ahol a víz 
már 70—80 fokon felforr az üstön. Jó 
puskásnak az élelem sem volt gond, 
mert még lóhátról is lehetett gyanútlan 
vadjuih nyájakat be cserkészni. Gyö
nyörködhettünk a napi járásnyi hosszú 
pamírokon tett úton kétoldalt a jég
árakkal telerakott hegygerincek pom
páiban is, míg azután bekövetkezett az 
átváltás az egyikről a másik pamírra, 
olyan hágókon, ahol nyoma sincs ös
vénynek. Minél magasabbra jutunk, an
nál nehezebbek vagyunk, márpedig 
egész évre szánt minden poggyásszal 
kell járnunk. Meglassúdik a haladás, a 
ló mór alig bírja 60 kilóra kimért ter
hét, a jak veszi át, segítsége nélkül nem 
juthatnánk tovább. Minél beljebb ke
rülünk Tibet felé, tehát már a Szovjet
unió határain túl, annál magasabbak a 
pamírok, de a hágók is közöttük. Itt 
már kirgizek jakjai segítenek ki ben
nünket.

Senki sem tudja mióta, de a Szovjet-

A magas Tlensánban. (A Prlnz-rxpedlcló fény
képe 1906-ból)

., . . , . . .  nem egészen la-
‘f 1;? pamírjai nagy talapzalá-

" M ? *  turóni sivatagok 
hUMft nekilátó
S!S!i,» ^páraszegény

naik, ahol éppen juhna^ ^ van
bőven. Pásztornépek Haz^ a ez mar az 
ősiséeben is.

A magasázsiai tal^P23  ̂ oldalán a 
turáni lapály szélének _ pusztamezo-ove 
fölött nincs lombosért^. Átmenet nél
kül, alul is, felül is m®SdePŐ®n éles ha
tárral rögtön a fenyvdserdő-öv követ
kezik, mégpedig mindjárt zárt állo
mányban, akárcsak a szibériai tajga. 
Ezeket az erdőket negyven esztendővel

A Szarezl-tó 3200 méter magasan a tengerszint 
felett (Gorno-badhatanf autonóm terület)

ezelőtt csak vadászó kirgizek járták, 
amolyan tibeti típusú puskákkal, me
lyek olyan fciságyú csövek, hogy csak 
földre állított villásállványra támasztva 
lehet velük lőni. Ez az erdő-öv termé
szetesen néptelen volt addig, míg meg 
nem jelenteik az orosz kolonisták fej
széi századunk kezdetén.

Ilyen volt a kirgiz élet
A kirgiz szó eredetileg nem nemzeti, 

népi hovatartozást, hanem életmódot, 
pásztort, nomádot jelentett csak. Az er
dőalja kirgizeit a pamírok igazi kirgi
zei csalakirgizeknek, félkirgizeknek ne

A t.idzsiklsztánl Nagy-Pamlr Hegycsoportban van 
a Szovjetunió legmagasabb csúcsa, a 7500 
méteres SztAlln-csúcs, A zordon vidéken ma már 

autóbusz közlekedik

vezték, mert téli szállást építettek és ta- 
karmányoztak, meg magot is termeltek. 
Ezek itt a sivatagok szélén sokat szen
vedhettek a nyári szárazságtól. Utat 
vágtak tehát a fenyveseken és a nyári 
aszály kezdetén nyájaikkal felvonultak 
a havasokra. Ezt tették félévszázad 
előtt is, amikor az első magyar belső- 
ázsiai Almásy-expedíció is oda igye
kezett.

A havasokra felvonuló csalakirgiz 
karavánok rendkívül ünnepélyes képet 
mutattak. Egy-egy karaván sok ezernyi 
juhával, tevehátra rakott és szebbnél 
szebb szőnyegekbe burkolt málhájával, 
a minden díszüket, ékszerüket magukra 
aggatott és a nyeregben bölcsőiket ma
guk elé tartó asszonyokkal, a háztáji 
lovaikkal, ökrökkel, a ménes előrehajtó 
egytől-egyig parádés puskás férfiakkal, 
több kilométernyi kígyóra emlékezte
tett. Egy ilyen kígyókaraván pedig csak 
egyetlen aul, vagyis falurokonság a sok 
közül. Mindegyiknek megvolt fenn a 
hágón túl a maga foglalt havasi legelő
je, melyen egyszerre szétterültek a nyá
jak és a ménes. A jurtokat, ezeket a 
hordozható és fűthető, fa vázra takart 
nemezből való valóságos -füstházakat», 
mint egyik képünkön is látható, tág su
garú körbe rakták, hogy legeltetés utánt
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A Prlnz-expedicló egy 400C méter magas hágón. A máUiás állatok jak-tulkok. 
(A Prlnz-exptdlcló felvétele)

Csala-klrglzek a Magas-Tiensán alatt. Jól láthatók a pusztamezón 
a jurt-gyűrűk, a téli szállások

újra felszedve tovább telepedjenek ve
lük.

De vannak a pamíroknak állandó 
törzslakói is. Ezek az igazi kirgizek, a 
karakirgizek (feketék). 1909 telén csak
nem 40 fokig süllyedt hidegekben, szin
te szakadatlanul süvítő és porhavat 
hajtó szélben is itt éltek ezek. A négy
ezres magasságokban a hétezres hegy
gerincek mögött kevés a hó, s ha megfa
kul is a mezőhavas, áttelelhet rajta a 
ménes és a zsfrfarffcú juh.

Akkor persze nehéz volt a karakirgi- 
zekre akadni. Júrijaikkal ugyanis szik
lazugolyokba, a rettentő »burán«-széltől 
védett helyekre bújtak. Füst sem árulta 
el őket, hiszen fa itt nincs. A nyáron
Fgy Ötezres csúcs. A felvétel 3200 m magasság

ban készfllt. (A Prlnz-expedfció fényképe)

kupacokba gyűjtött száraztrágyával, — 
ez az üst alá, a »kazán« alá való — 
csínján kell takarékoskodni. Csak a fe
hérfoltos szürke dombhátakon, a -ta
bun •« a legelésző ménes messze szétszórt 
fekete pontjai árulták el közeliétüket, 
majd a mindig dühös, hatalmas termetű 
-tibeti-ebeik órajérásnyira hallható 
csaholása vezettek hozzájuk.

Most, félsxáxad múltán
itt is másképű az élet. A Szovjetunióba 
került -Kirgizisztán- szocialista köztár
saság lett. A Tiensán havasai mögötti 
nagyszerű hegyilegelőkön most már ra
cionális lótenyésztés folyik, mégpedig 
a legjobb katonalovaké. A gyapjat hor
dó tevekaravánok most már egymást 
érik. Negyven év előtt a ló ott még csak 
»,kumiszt« (erjesztett tejet) adott és csi
kóhúst, ami Túrámban bizonyosan még 
ma is háromszor drágább a marhahús
nál. A juhot pedig alig is nyírták, mert 
a pár nemeztakaróhoz kevés került hen
gerlésre.

Északról Kazakisztántól megépült 
már az első autóút is át Sánkiámgba, 
Kína szomszédos országába. Még me
teorológiai megfigyelő állomást is épí
tettek 4500 méter magasan ott, ahol Tú
rán egyik legnagyobb folyama, a Szir- 
darja ered a Magas-Tiensán egyik ha
talmas jégárjóból. Mindezt Rjazancev 
1951-ben megjelent Kirgizia című orosz
nyelvű könyvéből tudjuk.

Az ember egyelőre az Itt vázolt igen 
egyoldalú, a természet által meghatáro
zott korlátok közé szorított, kizárólag az 
állatgazdaságra alapozható formájában 
nem foglalhatja el a havasok egész te

rületét. A magasázsiai óriási felföldek 
területének ugyanis fele sem gyepes 
szrt vagy pamír. A nagyobbik fele mez
telen szikla és jég.

A pamírok jeges hegyláncok között 
elnyúlt széles téknők, melyeket a jég
korszakban, amikor a hóhatár néhány 
száz méterrel alacsonyabban volt, a jég
árak több száz méter vastagon megtöl
töttek.
Feltárásra váró jégvilág

A hóhatár a legutolsó évezredekben 
itt is — akárcsak Európában — fel
jebb emelkedvén, a jégárak mélyebb 
teknőínek nagy többsége pamírrá lett. 
Most véges végig a jégárak fenékmoré
nának nevezett köveshomokos hagya
téka borítja a pamírokat, s ezt borítja 
a gyepszőnyeg. Köröskörül azonban 
még mindig a jég uralma alatt vannak 
olyan óriási hegytömbök, melyek le
folyó jégárai elboirítással fenyegetik 
újra a pamírokat. Hiszen itt vannak a 
világ leghosszabb jégárai! Száz kilomé
ternél is hosszabb némelyik. Ma még 
nem is ismerjük valamennyit.

A szerző ottjárta idején annyi jég
árat fedezett fel, hogy még csak névvel 
sem, csak számmal látta el java részét. 
Ezek bifcony túl vannak az élet hatá
rán. Ez a csend és a ragyogó azúrkék 
égbolt leplébe burkolt jégkristályok bi
rodalma.

A kirgiz lovas nép. Ahogyan otthon 
van a pamírokon, olyan irtózattal néz a 
sziklára, jégre. Nem is megy közéjük, 
még csak nevet sem adott olyan hegy
óriásoknak, melyektől szemük dülledne

ki a mi alpinistáinknak. Ha szót váltot
tunk róluk, a felelet csak egy volt: 
-Dzsol jog-* (járhatatlan, út nincs).

A pamíroknak, szrteknek azt a részét, 
mely a térkép szerint a Szovjetunió ha
tárain belül van, a cári csapatok, a ko
zák szobnyók még csak 70—80 évvel ez
előtt hódoltatták. Akkor kerültek a 
térképre is, mint ahogyan addig még 
hírből sem voltak ismertek. Hanem a 
hóhatár felett az öt- és hatezer méteres 
sziklahavasok és jégviláguk tovább is 
ismeretlenek maradtak. Feltárásuk, 
megismerésük munkája a szovjet kuta
tókra maradt.

Prinz Gyula
egyetemi tanár

Leereszkedés a Tarlm-medencébe 3500 m magas* 
ságböl. (A Prlnz-expedfció felvitele)'



H ÍREK A TUDOMÁNY ÉS A TECHNIKA VILÁGÁBÓL

ALTATÁS SORÁN a 
beteg lélekzetvétele gyak
ran kihagy. Ezért ilyenkor 
oxigént áramoltatnak a 
tüdőbe. Ruziöka prágai 
orvosnak sikerült olyan 
műszert szerkesztenie, 
amely pontosan jelzi, hogy 
mikor és mennyi oxigént 
kell az elaltatott beteg 
tüdejébe bocsátani, és így 
az oxigén-adagolást telje
sen szabályozhatóva teszi. 
A műszer alapgondolata: 
az oxigéntartalmú vér vilá
gos vörös és ezért a vörös 
sugarakat átbocsátja; az 
oxigén nélküli vér viszont 
sötétvörös és á vörös sugár 
rakat elnyeli. Annak meg
állapításához, hogy ele
gendő oxigén van-e a 
vérben, meg kell mérni 
a vér által átbocsátóit 
vörös sugarakat. Ruziéka 
készülékével — az »oximé- 
terreU — ez a fülkagyló 
átvilágításával történik. 
Az alapelv tehát egyszerű, 
maga a készülék azonban 
igen bonyolult.
, Az »oximéter« más cé
lokra is felhasználható: a 
vér oxigéntartalmának el
lenőrzésére, a vérnyomás 
és a vérplazma pontos mé
résére és a vérkeringés 
gyorsaságának ellenőr
zésére.

Hasonló készülék elő
állítása folyamatban van 
Magyarországon is.

*

PERINGBEN MEG
NYÍLT az első kínai olaj
ipari mérnökképző főis
kola. Kínában hatalmas 
olajmezők vannak, me
lyeknek felkutatását és 
kiaknázását a szakember- 
hiány akadályozta. A fő
iskola első évfolyamára 
570 hallgatót vettek fel. 
További 500 hallgató jött 
át a főiskolára más egye
temekről és főiskolákról.

UI tűzoltószert hoztak forga
lomba Belgiumban. Ez dlklor- 
dlfluormetán és monobrometán 
keverékéből áll és mérgező ha
tása csupán egyhuszonnegye<*e 
a szolcásós metilbramidos oltó
szerekének. A szer bemutatása 
során 70 négyzetméteren 2000 
liter olajat és benzint gyújtot
tak meg, A keletkezett tüzet az 
új szer 18 másodperc alatt ol
totta el. Az oltáshoz két csőből 
62 liter oltóanyagot használtak 
el. (Umschau, 1953. 16. szám.)

*
KARBON VAOV SZÉN? Szak

körökben vita folyt arról: he
lyes-e. ha az elemi szenet a 
tüzelőszéntől való megkülönböz
tetés céljából karbonnak neve
zik. Az Akadémia Nyelvtudo
mányi Intézetének véleménye 
alapján a vita úgy dőlt el, hogy 
mindkét szén megjelölésére a 
s z é n  szót helyes használni.

*
A SZŐLŐNEK FAGYTÓL való 

megvédésére újfajta füstképzö 
készülékkel kísérleteznek Svájc
ban. R. Welse »Anorganac fo
lyadékot tartalmazó lengőláng 
— füstképzö készüléket szerkesz
tett, amelyet háromnegyed hek
tár szőlőterületen próbált ki. \ 
felhasznált Anorgana-mennyl- 
ség 10 liter volt. Svájci tudósí
tás szerint készüléke hasonló 
más készülékeknél könnyebben 
kezelhető és szállítható. Segít
ségével a kisebb szőlőparcellá
kat meg lehet óvni a fagykár
tól, különösen, ha a szőlőtáb
lát szélfogó növények övezik. 
A készüléket azonban még töké
letesíteni kell, hogy a füst- 
fejlődés lehetőleg hőfejlődés 
nélkül történjék. A meleg füst- 
részecskék ugyanis felfelé száll
nak és a levegő mozgása már 
két méter magasságban Is rend
szerint jóval nagyobb, mint a 
talaj mentén, és a füstrészecs- 
kéket elhordják. A feladat tehát 
olyan füst fejlesztése, amely a 
környező levegővel egyező hő
mérsékletű.

*
A MESTERSÉGES FÉNY 

vonzóhatása a rovarokra 
évtizedek óta ismert. 
Régebben — nálunk is — 
úgy folyt a rovarok gyűj
tése, hogy éjszaka alkal
mas terepen nagy íény- 
erejű petróleumlámpát 
gyújtottak meg, amely

mögé fehér lepedőt feszí
tettek. Egy-egy éjjel néha 
ezernél is több lepkét, 
rovart fogtak ilymódon 
össze. Ám felismerték, 
hogy a rovarokat legfő
képpen az ibolyántúli, 
azaz rövidhullámú suga
rak vonzzák. Ilyen sugarat 
tartalmaznak a közhasz
nálatú izzólámpák is, de 
még inkább a higany
vagy kvárcfénylámpák, és 
éppen ezért újabban ilyen 
lámpákkal történik a lep
kék utáni éjszakai vadá
szat. Legújabban neon
lámpával is folynak kísér
letek.

Ugyanennek a felisme
résnek az alapján Nyugat- 
Németországban — a 
rövidhullámú, sugarak ki
szűrésével — olyan köz- 
használatú lámpákat ál
lítottak elő, amelyek nem 
vonzzák a rovarokat, s 
amelyeknek fénye mellett 
tehát nyugodtan lehet dol
gozni, étkezni, szórakozni. 
Ez az előny pedig kár
pótol azért, hogy ezek a 
lámpák nem szokásos, 
hanem világos narancs- 
színű fényt adnak.

*

MAGYAR FIZIKAI FO
LYÓIRAT címen új folyó
irat kiadását határozta el 
a Magyar Tudományos 
Akadémia. Az új lap ha
zai szerzők önálló cikkein 
kívül külföldi cikkeket is 
fog közölni fordításban, 
hogy ezáltal is megköny- 
nyitse a hazai olvasókö
zönség részére a fizikával 
kapcsolatos legkiemelke
dőbb események megis
merését. Az új lap tehát 
elsősorban tudományos is
meretterjesztés célját fog
ja szolgálni.
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Gyakran kimondjuk ezt a szót: élet 
— anélkül, hogy a szó mögötti kon

krét valóság ténylegesen kirajzolódnék 
előttünk. Máskor az élet sokrétűségébe, 
múltjába, térbeli 'kiterjedésébe vagy 
méreteibe pillantva, hajlamosaik va
gyunk azt mondani, hogy az élet végte
len, határtalan, mérhetetlen, csodálata?. 
A biológiai tudományok eredményeinek 
ismeretében konkrét tartalommal telik 
meg az életet jelölő szavunk. Az általá
nos biológia feltárja az élet nagy tör
vényeit. A tudomány egyre tökéleteseb
ben kutatja ki az élet térbeli és időbeli 
kiterjedését és egyre sikeresebben für
készi ki a csodálatosnak vélt általános 
törvényeket.

A z  élővilág  h a tá ra i 
levegőben, ta la jb a n  és v ízb en

Hol is vannak hét az élet határai?
A földi élet a tengerszinttől felfelé is, 

lefelé is körülbelül 10 kilométerre ter
jed. Az ember számára ma már nem 
elérhetetlen a Himálaja-hegység közel 
9000 méter magas csúcsa, repülőgépé
vel pedig a 10,000 métert is megha
ladja. A sztratoszféra léggömbök külön
leges fülkéjében, a tökéletesen védő 
gondolában, az ember már 20,000 méter 
fölé is repül. Más élőlény ilyen magas
ságokba még sohasem juthatott, bár 
egyes vizsgálatok szerint 20,000 méter 
felett is lebegnek baktériumok. A dél
amerikai Andes-hegység hatalmas ma
dara, a kondorkeselyű, nem képes 7000 
méter fölé szállni. A rovarok már sok
kal előbb kudarcot vallanak.

Az ember számára is hihetetlenül 
küzdelmes 10—12 kilométer magas
ságba emelkedni. A 10,000 méteres sík
futó 30 percen bélül célba ér. Ugyan1 
ezt a távolságot felfelé csak a technika 
legfejlettebb eszközeinek felhasználá
sával tehetjük meg. A hegymászó
expedíciók részvevői arról számolnak 
be, hogy 8000 méter magasság fölött 
olyan kis megerőltetés is légzési zava
rokat okoz, mint a cipőzsinór megkö
tése, vagy egy konzervdoboz kinyitása. 
Minden lépés előtt pihenésre van szük
ség, 8—10 mély lélekzetet kell venni. 
Nagyon könnyen támad Szapora szív
dobogás, fülzúgás, orrvérzés, fülvérzés, 
időleges vagy végleges vakság. Hasonló

nehézségekről számolnak be a piló
ták is.

A magasban bekövetkező ártalmak 
elsősorban a légnyomás csökkenésére 
vezethetők vissza, de nem okoz kisebb 
problémát a magasbatörő ember szá
mára a hideg és az oxigén hiánya sem.

A bioszféra

Az ember hatalmas területet hódított 
meg a levegő birodalmából. Bár igen 
sok élőlény kitűnően alkalmazkodott 
a levegőben való mozgáshoz, nincs 
egyetlen egy sem, amelynek a levegő 
állandó lakhelye lenne. A táplálkozás 
és a szaporodás a legmagasabbra re
pülő madarakat is a Föld felszínéhez, 
a talajhoz és a vízhez köti. Talán csak 
egyes baktériumok jelentenek kivételt 
e szabály alól.

A talajban csak néhány méternyire 
terjed az élet. Egy-egy hatalmas fa 
vagy szárazságtűrő gyomnövény vi
szonylag mélyre ereszti gyökereit, ha 
azonban ezt a mélységet egybevetjük a 
vízi élet alsó határadval, kitűnik, hogy 
az élők a földben milyen kis távolságra 
hatolnak le. Az ember mély bányákat, 
alaf'utakat fúr és nyomában sok egyéb 
élőlény is előrehatol. De a legmodernebb



fúróberendezésék sem hatolnak mé
lyebbre 2—3 kilométernél, ami a Föld 
sugarának mindössze 0,03—0,05 száza
lékát teszi ki. És itt mér nincs élet! 
Ahogyan felfelé a hideg szabott határt, 
lefelé a meleg állja útját az életnek.
■ A tengervíz 10,000 méteres mélysé
geiben egyes kutatók szeriint egészen 
különös lények élnek. Ezek teljes mér
tékben alkalmazkodtak ahhoz a hatal
mas nyomáshoz, aminek századrészét a

Clfilények megjelenése a ftldtdrténetl korok 
folyamin

legjobb búváröltönyben is alig bírja ki 
az ember. Ha egy mélytengeri hal a 
felszínre kerül, valósággal szétpukkad.

Élőlények hőt űré te  és mérete
Földünk felszínének átlagos hőmér

séklete plusz 16 C-fok.. A világűrben 
közel mínusz 273 C-fok, a Föld közép
pontja táján pedig valószínűen plusz 
4000 C-fok hőmérséklet uralkodik. Az 
ember számára mínusz 50 C-fok, vagy 
plusz 50 C-fok rövid időre is alig elvi
selhető. A kerti csiga viszont mínusz 
110 C-fok hőmérsékletre hűtve is élet
képes marad. A gennykeltő baktériumok 
mínusz 190 C-fokon tartva, még 125 nap 
múlva is fertőznek. A kerekes férgek 
egyes fajai az abszolút 0 pont közelében, 
mínusz 270 C-fok hőmérsékleten sem 
pusztulnak el. Más élőlények a meleg 
tűrésében múlják felül az emberi szer

vezetet. A hajduszoboszlói hőforrás plusz 
72 C-fok hőmérsékletű vizében vígan 
élnek a kék moszatok. Ezek telepszenek 
le először a vulkáni kitörésekkor fel
színre kerülő forró lávában is. A kék 
moszatoknál is kitartóbbon viselik el a 
hőt egyes növények magvai, amelyek 
az úgynevezett lappangó élet állapoté
ban vannak. A napraforgómagok plusz 
140 C-fok hőmérsékletre hevítve is 
megtartják csírázóképességüket.

Vessünk néhány pillantást az élő
lények méreteire is. Az átlagosain 165 
centiméteres emberhez viszonyítva el
enyészően kicsinyek a legapróbb élő
lények. Az élő és az élettelen határán 
levő bakteriofágok, amelyek valószínű
leg a baktériumok élősködői, 8 mill- 
mifcron átméretűek. Méretük tehát alig 
nyolcszorosa a milliméter milliomod- 
részének. A csillés véglények egyes 
fajtái" már 0,1—0,2 milliméter hosszúak, 
a bálna testhossza pedig meghaladja a 
30 métert. A .növényóriások mellett még 
a bálna is eltörpül. A kaliforniai Wa- 
wana-fa 120 méter magas, a tengeri 
bamamoszat (Makrocystis) pedig 200 
méter hosszan terül el a vízben.

Az élőlények túlnyomó többségét sej
tek alkotják. Az emberi sejtek átla
gos átmérője 10 mikron körül mozog. 
Szervezetünkben hozzávetőlegesen 30 
billió sejt van, melyek összesített fe
lülete 80 000 m>. Kiszámították, hogy 
egy májsejtünkben 225,000,000,000,000 
(225 billió) vízmolekula, 53,000,000,000 
(53 milliárd) fehérje molekula,
166.000. 000.000 (166 milliárd) zsímole
kula és 2,900,000,000,000 (2 billió 900 
milliárd) egyéb kisebb molekula van. 
A lehető legkisebb élőlény molekulái
nak száma viszont alig 300,000.
Jé m a élő kétm illió  fa j

Az eddig felsorolt óriási nagy és el
képzelhetetlenül kicsiny méreteket 
mindössze néhány élőlény adatai alap
ján állítottuk össze. Az élő természet
ben kereken 2 millió faj ismeretes. Eb
ből mintegy 1.500,000 állatfaj, a többi 
növény és sejtelőtti lény. A legnagyobb 
fajszámot a rovarok körében találjuk. 
A rendszerezők nem kevesebb, mint 
600,000 rovarfajt különböztetnek meg. 
Ilyen nagy az élőlények fajainak száma 
és ezek között az emberi faj csupán 
egyetlen egy! Az emberi fajhoz
2.000. 000.000 (2 milliárd) egyén tartozik, 
de korántsem mondhatjuk, hogy a mi 
fajunk egyedszáma a legnagyobb. Mivel 
az élőlényeket megszámlálni lehetetlen 
feladat — hiszen még az embereket is
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elég nehéz, hát még a fűszálakat vagy 
a muslicákat —, tekintsük úgy, mintha 
minden fajhoz annyi egyén tartoznék, 
mint az emberi fajhoz. így próbáljunk 
hozzávetőleges adatot kapni a Föld élő
lényeinek számáról. Számításunk arra 
az eredményre vezet, hogy Földünkön
4.000. 000.000.000.000 (4 trillió) egyed él. 
Ez a szám nagyon nagy, ennek ellenére 
közelebb járunk a valósághoz, ha önma
gával megszorozzuk, mintha egyet is el
veszünk belőle.

És ez a rengeteg élőlény ma, ebben a 
pillanatban él a Földön! Milyen renge
teg élhetett az élet hosszú története fo
lyamán? Ma már ki tudjuk számítani, 
hogy az életnek legalább 500 millió éves 
múltja van. Egyesek úgy számítják, 
hogy az első élő anyag
2.000. 000.000 (2 milliárd) év
vel ezelőtt jelent meg, ami
kor Földünk még csak har
madannyi idős volt, mint 
ma. A szilárd földkéreg ki
alakulását ugyanis körül
belül 3 milliárd évvel ez
előtti időben határozták 
meg. Az ember a legtúlzóbb 
számítások szerint is legfel
jebb 1,000.000 évvel ezelőtt 
jelent meg a Földön, tehát 
még igen-igen fiatal faj.
Vannak olyan ma is élő 
fajok, amelyek már 500-szor 
idősebbek, mint az ember.
Jég élet h a tá ra i 
a* Időben.

Az ilyen nagy számokat 
nehéz a maguk valóságában 
érzékelni, de ha meggon
doljuk, hogy embernél egy 
évszázad alatt mintegy 4 nemzedék 
váltja egymást, akkor kiszámíthatjuk, 
hogy az emberi faj életében talán már 
30—40.000 nemzedék is váltotta egy
mást. Ha úgy tekintjük a Föld 3 mil
liárd éves korát, mintha az csak egy év 
volna, akkor az ember legfeljebb 3 órája 
él a Földön.

A különböző fajok életkorának Is
meretében nem érdektelen az sem, hogy 
az egyes élőlények, az egyedek mennyi 
ideig élnek. Az ember átlagos életkora 
a ml időnkben mintegy 50—60 év. Ez a 
határ folyamatosan felfelé tolódik. Az 
ősemberek között a 30—40 éves egyén 
már aggastyánnak számított. Az emberi 
élet végső határáról szóló irodalomban 
nyilván tartják a magyar Révei Jánost, 
aki 172 éves korában halt meg. Fele
sége, Sára, 164 éves volt, amikor elte

mették. Bizonyára nagyon boldog há
zasságuk nem kevesebb, mint 147 évig 
tartott. A Rável-házaspár az emberek 
között rendkívül ritka kivételnek szá
mít, ha egyáltalán igazak ezek az ada
tok. Az azonban kétségtelen, hogy van
nak olyan fék, amelyek legalább 5000 
esztendősek. Sokáig azt tartották, hogy 
a 4000 éves egyiptomi sírokban talált 
gabonamagvak még életképesek. Bár 
ez a híresztelés valótlannak bizonyult, 
az vitathatatlan, hogy egyes magok 100 
évig tartó lappangó élet után Is kicsí
rázhatnak. 1

íme, az élet határai térben és időben, 
Íme az élőlények mllliárdjai, az élő ter
mészet vázlatos körvonalai! Ilyen óriási

a Földön az élet birodalma. És ebben a 
hatalmas élő természetben néhány 
nagy, általános törvény uralkodik. E 
törvényeknek megfelelően keletkeznek, 
élnek és pusztulnak a milliméter millio- 
modrészénél alig nagyobb parányok és 
a 100—200 méteres óriások. Az élet tör
vényeinek vannak alávetve az 5000 éves 
fák és a néhány óráig élő alacsony
rendű gerinctelenek.

Az ember kikutatta ezeket a törvé
nyeket és egyre mélyebben ismeri meg 
őket. Ma már ott tartunk, hogy az élet 
törvényeinek ismereteiben a hatalmas 
élő természetet át is tudjuk alakítani.

Kontra György
a Budapesti Egyetemi Szövettani Intézet 

tudományos kutatója
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A  <0
Jé régi és a m ai eljárások

A nedvdús zöldtakarmányokat két
félekép tartósítjuk. Vagy a napmeleg és 
a szél hatására szénává szárítjuk, vagy 
mint a káposztát, besavanyítással er
jesztjük.

Mind a két eljárás oly régi, mint 
maga a mezőgazdaság. Az ősrégi állat- 
tenyésztőt bizonyára a véletlen juttatta 
ahhoz a tapasztalathoz, hogy földverem
be rakott és a levegőtől elzárt fű nem 
romlik meg, hanem olyan állapotba ke
rül, hogy állatai szívesen fogyasztják. A 
történelmi korszakokból származó fel
jegyzések szerint Görögországban idő
számításunk előtt 2000 évvel a zöld- 
takarmányok egy részéből szénát készí

A hazai szakirodalomban a XIX. szá
zad legelején találkozunk először a ta
karmányerjesztéssel. Kisszántói Pethe 
Ferenc 1805-ben megjelent »Pallérozott 
Mezei Gazdaság« című müvében a kö
vetkezőket írja:

»Vannak, akik a veres lóhert, hogy a 
takarásával, amint mondják, ne bajlód
janak, s osztán meg, hogy igen hatalmas 
és hizodalmas takarmány legyen az, be
savanyítják, mint mi a káposztát. Furtsa 
Mesterség volna Magyarnak 100 szekér 
lóherhez.«

Abban az időben a takarmányerjesz
tés tudományos alapjáról még semmit 
sem tudtak, és Pethe Ferenc nem sejt
hette, hogy megfelelő eljárással zöld ló

Kukorlca, csalamádé silózása cementből készült güdOrsIlóban

tettek, másik részét vermekben rakták 
el.

Sem az ókor, sem a középkor állat- 
tenyésztője nem tudhatta, hogy az el
vermelt zöldtakarmányt a veremben 
milyen változások érik.

Csak a modern bakteriológia tette le
hetővé a vermelt és a levegőtől elzárt 
zöldtakarmányban végbemenő folyama
tok megismerését. Ez a megismerés tette 
lehetővé, hogy a zöldtakarmányból, er
jesztés útján, kis veszteséggel, jószagú, 
ízletes takarmányt tudjunk készíteni.

A szabatos, tudományos alapon nyugvó 
takarmányérjesztés múltja a mezőgaz
daságéhoz képest nagyon rövid. Csak 
1839-ben jelent meg Kirchhof ^Mezőgaz
dasági Lexikon«-ja, mely tudományos 
alapon elsőként foglalkozik a takar
mányerjesztés során végbemenő folya
matokkal.

heréből is ízletes erjesztett takarmány 
készíthető.

A takarmányerjesztést eleinte fala
zatién vagy falazott földvermekben (ver- 
melés), vagy földfeletti kazlakban, úgy
nevezett zsombolyai kazlakban végez
ték. Ezek az eljárások a gyakorlatból 
teljesen kiszorultak. Helyüket a korszerű 
silózás foglalta el.

Siló néven már a régi Görögország
ban fából vagy kőből épített olyan tar
tályt értettek, melyben szűkös időkre a 
fölös gabonakészleteket raktározták el. 
Az úgynevezett gabonasiló elnevezés ma 
is használatos. A takarmányerjesztés lé
nyegének megismerése után kitűnt, hogy 
alakjának és szerkezetének megváltozta
tásával a gabonasiló zöldtakarmányok 
eltartására is akalmas. Ez a magyará
zata, hogy a takarmányerjesztést, a siló
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építés tökéletesedése óta, silózásnak ne
vezzük.

A siló kezdetben földfeletti építmény, 
úgynevezett toronysiló volt. Építési költ
ségei csökkentése érdekében egy részét 
a földbe süllyesztették. Hazai viszo
nyaink közepette legelőnyösebbeknek 
bizonyultak a 4—5 méter mély, a talaj
víz magassága szerint kisebb-nagyobb 
részükkel a földbe süllyesztett cement
vagy téglasilók. Ha a siló nagyobb ré
szével van a földbe süllyesztve, gödör- 
silónak nevezzük. Ott, ahol a talajvíz 
magas, úgynevezett ároksilót építünk, 
mely a falazott verem korszerűsített vál
tozata. Bármilyen alakú legyen is a siló, 
a zöldtakarmányt rendszerint felaprítva 
visszük az erjesztőbe. A felaprított zöld
takarmány megfelelő elosztását a szecs
kavágóra vagy szártépőre szerelt fúvó
készülék teszi lehetővé.
Jé* erjedési fo lyam atokat elő idéző  
m ikroorganizm usok

Az erjesztőtérbe vitt takarmány mik
roorganizmusok miriádját tartalmazza, 
melyek rendszertanilag a különböző bak- 
tériumjélék, nemes és vad élesztők, to
vábbá a penészgombák csoportjába tar
toznak.

A baktériumfélék közül különösen a 
tejsav-, az ecetsav- és a vajsavbaktériu- 
moknak van az erjesztés sikeres volta 
vagy sikertelensége nézőpontjából döntő 
jelentőségük.

A tejsavbaktériumok a mindennapi 
életből jól ismeretesek. Termékük a tej
sav, nem illó sav, tehát szagtalan. Erő
sen konzerváló hatású. A megalvadt te
jet napokig megóvja a megromlástól. A 
tejsavbaktériumok közül a korszerű, 
úgynevezett hidegerjesztés nézőpontjá
ból azok a legértékesebbek, melyek mór 
15—20 C foknyi, sőt alacsonyabb hő
mérsékleten is jól fejlődnek és szapo
rodnak. Legkedvezőbb azonban a fejlő
dési fokuk 25—30 C fok között, 38 fok 
felett pedig elpusztulnak. Táplálékuk 
elsősorban az erjesztendő takarmány 
szénhidrátjai, nitrogénszükségletük igen 
csekély. A sikeres silózás főfeladata te
hát oly körülmények teremtése, melyek 
között az említett tejsavbaktériumfélék 
erőteljesen fejlődnek és szaporodnak.

A tejsavbaktériumok egy másik 
fajtája 50 C fok körül fejlődik leg
jobban és ezek a régebben használt me
leg erjesztés előidézői. A meleget azon
ban nem maguk termelik, hanem a tár
saságukban lévő káros baktériumok. A 
meleg erjesztés sokkal nagyobb tápláló
anyag veszteséggel jár, mint a hideg er

Részben a földbesüllyesziett, téglából épült 
toronysiló

jesztés és ezért a gyakorlatból kiszorult. 
A tejsavbaktériumok minden fajtája 
anaerob, vagyis nincs szüksége a levegő 
oxigénjére.

A káros baktériumok közül a leg
veszedelmesebbek a vajsav-, másnéven 
arrUlobaktériumok. A silózott takar
mányt kellemetlen ízűvé és szagává, 
valamint kedvezőtlen étrendi hatásúvá 
teszik, továbbá erős mértékben növelik 
az erjedési folyamatokkal járó tápláló
anyag-veszteségeket. A vajsavbaktériu- 
mok terméke a vajsav. Kellemetlen sza
gát jól ismerjük az emberi és az állati 
izzadságból Legtöbb fajtájuk anaerob. 
Szerencsés körülmény, hogy optimális 
fejlődési és szaporodási hőfokuk arány
lag szűk határok — 35—38 C fok — kö
zött ingadozik. Néhány fokkal 35 alatt 
és 40 felett ugyan még megélnek, de 
vajsavtermelő képességük erős mérték
ben legyengül. Erős méreg számukra a 
tejsav. Hatására gyorsan elpusztulnak. 
A levegő kiszorítása a silózandó takar
mányból gátolja a felmelegedést. És mi
nél gyorsabb és erőteljesebb tejsavas er
jedés indul meg, annál kevésbbé lehet
séges a vajsavbaktériumok elszaporo
dása.

A silózott takarmánynak nemkívána
tos alkatrésze az ecetsav is, bár nem oly 
nagy mértékben, mint a vajsav. Mint 
illó sav, az ecetsav a szilázst (silózott 
takarmányt) szúrós szagává teszi, ez 
azonban csak nagyobb mennyiségű ecet
savra áll. Míg az utóbbinak mennyisége 
a másfél százalékot meg nem haladja,
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jelenlétét a silótakarmányban nem ki
fogásoljuk. Az ecetsavbaktériumok 
aerobok, vagyis oxigén nélkül nem él
nek meg, tehát elszaporodásukkal szem
ben azzal védekezünk, hogy a levegőt 
minél gyorsabban és tökéletesebben ki
szorítjuk a silózandó takarmányból, ta
posással.

A fenti, három savfélén kívül a siló
zott takarmányban még egyéb szerves 
savakat találunk, melyeknek azonban a 
szilázs minőségének nézőpontjából köz
vetlenül alig van jelentősége. Egy ré
szük a takarmányban foglalt nemes 
élesztők termelte alkohollal arómás ve- 
gyületekké, észterekké egyesül. Ez a 
forrása a kellemes, friss kenyérre vagy 
mézre emlékeztető illatnak, mely a jól 
sikerült silózott takarmányt jellemzi.

Káros hatás tekintetében a vaj sav- 
baktériumokkal egyenrangúak a penész
gombák és az úgynevezett rothasztó 
baktériumok. A penészgombák elleni 
védekezés aránylag könnyű, mivel csak 
elegendő levegő jelenlétében fejlődnek 
és szaporodnak, tehát a levegőnek mi
nél tökéletesebb kiszorításával védeke
zünk ellenük. Ez azonban nem gátolja a 
rothasztó baktérumok fejlődését, mivel 
ezek anaerobok. A silózás nézőpontjából 
szerencsés körülmény, hogy csak semle
ges vagy legfeljebb gyöngén savanyú 
közegben tudnak megélni és mór 0.25— 
0.40 százalék tejsav elegendő a rotha
dási baktériumok fejlődésének megaka
dályozására.

Kukoricaszír sllózása a turkevel Vörös Csillag 
tsz-ben

A fentiekből kitűnik, hogy a silózás 
sikerességének feltételei: a silózandó ta
karmányban kellő mennyiségű legyen a 
cukor, mely a tejsavbaktériumok főtáp
láléka, a zöldtakarmány felaprítása oly 
fokú legyen, hogy taposással a levegőt 
belőle minél gyorsabban és tökéleteseb
ben ki tudjuk szorítani. Ez biztosítja az 
erőteljes tejsavas erjedés megindulását 
és megakadályozza a felsorolt káros 
baktériumokra kedvező hőmérsékletet, 
továbbá a penészgombák fejlődését.

M iként silózzu k
a különféle zö ld takarm án yoka t ?

Az egyes országok növénytermesztési 
és éghajlati viszonyai irányadók, hogy 
mely zöldtakarmányokból készítenek 
silótakarmányt és melyeket szárítják 
szénává. Tömegük, kémiai összetételük 
és biológiai tulajdonságuk miatt nálunk 
elsősorban a következő négy zöldtakar
mányt szokás silózni: X, a csövek töré
sének idejében levágott kukoricaszár, 2. 
a sűrűn vetett kukorica-csalamádé, 3. 
a barna cukorcirok csalamádéja, és mint 
a legértékesebb növény, 4. a silókuko
rica. Az utóbbi meghatározott sortávol
ságra vetett kukorica, melyet akkor vá
gunk le és silózunk, amikor a csövek 
szemei tejes érésben vannak. Nagy 
mértékben silózzák a napraforgó-csala- 
mádét és a leveles cukorrépafejet (répa
koronát) is, ezek szilázsa azonban nem 
oly Ízletes, mint a felsorolt négy zöld
takarmányé. Mindezek minden további 
segédanyag felhasználása nélkül jó si
kerrel silózhatók.

Olyan zöldtakarmányokat, melyekben 
kevés a cukor, melasz felhasználásával 
silózunk. Ilyenek az úgynevezett őszi 
keverékek, melyek valamilyen gabona- 
és bükkönyfélének ősszel vetett keve
rékei. Mint koratavaszi zöldtakarmá
nyok, elsősorban eredeti alakjukban ke
rülnek etetésre, és csak egy részüket szo
kás sllózni, rendszerint melasz hozzá
adásával. A melasz csak akkor mellőz
hető, ha a keverékben a gabonaféle tö
mege van túlsúlyban.

Tisztán veteti pillangósoknál — ami
lyenek a lucerna és a vöröshere — a 
melaszpótlás sem vezet eredményre. 
Ezek csak valamilyen sav, hangyasav 
vagy sósav, felhasználásával silózhatók. 
A sav kis mennyiségével oly koncentrá
ciójú savanyú közeget hozunk létre, 
melyben a tejsavbaktériumok meg tud
nak élni, de a nemkívánatos fajták el
pusztulnak. Savas silózással silózzák csa
padékdús országokban a lucernát és ló
herét, ha az időjárás szénává szárítá

sukra nem alkalmas. A siló
zásnak ezt a módozatát 
azonban csak oly tégla
vagy cementsilókban lehet 
végrehajtani, amelyeknek 
belső fala saválló festékkel 
van bevonva.

A felsorolt zöldtakarmá
nyokkal a silózásra alkal
mas anyagok sora távolról 
sincs kimerítve. A takar
mánytermés nagysága, az 
időjárás, valamint egyéb 
viszonyok döntik el, hogy a 
felsoroltakon kívül milyen 
zöldtakarmá'nyokra terjesz- 
szük ki a silózást. Az utób
binak nagy jelentőségét röviden abban 
foglalhatjuk össze, hogy a megbízható 
takarmánybázisnak egyik legfontosabb 
és nélkülözhetetlen kelléke a silózás. 
Földművelésügyi kormányzatunk ezért

S. t. V. sllótölíö is aprító (elszerelések

támogatja teljes erővel a sílózási akció
nak minél erőteljesebb továbbfejlődését.

Weiser István
a mezőgazdasági tudományok 

kandidátusa

JAMJS PANNONIUS VÁLOGATOTT VERSEI 
(Ara: 28.— forint)

Janus Pannonius válogatott verselt adta ki a 
Szépirodalmi Könyvkiadó. Nagyrészt teljesen 
új fordításokban. Gerézdl Rábán kimerítő, ta
nulmánynak Is beillő bevezetőjével.

A bevezető tanulmány kiterjed a kor társa
dalmi viszonyainak Ismertetésére, Janus Pan
nonius életére és művelnek tartalmi s formai 
elemzésére; nagy erénye, hogy előzetes tudás 
nélkül Is világos képet ad tárgyáról, olvasmá
nyos és érdekes, anélkül, hogy a vulgarlzálás 
hibájába esne.

Janus Pannonius az első nagy magyar lírikus, 
bár egyetlen egy verssort le nem frt magyarul; 
s ő az egyetlen magyar kőltő egészen Petőfiig, 
akit Ismer és megbecsül az európai irodalmi köz
vélemény, Humanista volt, vagyis kora haladó 
műveltségének és Ideológiájának zászlóvivője.

Janus Pannonius nagy érdeme, hogy huma
nista műveltségét, amelyet Itália legjobb egyete
mén szerzett és amely kora magas műveltségű 
értelmiségévé tette, átplántálta a hazai viszo
nyok közé és tudásával, műveltségével, széle
sebb látókörével tartalmilag és formailag gazda
gította a hazai költészetet.

Költészetében programmszerűen az új, születő 
mellett foglalt állást;

• Nékem a dolgokban főképp ami új, az a vonzó,
És nem a fonnyadozó, Bertalanom, nem a vén e

Költői és emberi hivatását e szavakban fogal
mazta meg; »Nézz körül és ne feledd, hogy hű 
fia légy a jelennek)* és ez ma Is a jelszava 
lehetne költőinknek.

Költészete ebben a szellemben, a »Jelen« szel

lemében fogant; teljes egészében világi, egyház- 
és vallásellenes. Költészetének középpontjában 
nem az Isten, nem a másvilág, hanem az ember, 
összes viszonylataival, a társadalom és a lát
ható, érzékelhető világ áll. Megjelenik költésze
tében a család, az anya, a középkori Mária- 
kultusz helyett, megjelenik a pátria, a haza fo
galma, szemben a középkor unlverzálfzmusával. 
Megjelenik az egyén testi-lelki problémáinak 
ábrázolása, amely addig Ismeretlen volt a ma
gyar költészetben,

Janus Pannonius látta és értette a tudomány 
fejlődését, bízott a tudomány, az emberi elme 
alkotásainak jövőjében. Lelkesedéssel töltötte el 
az emberi lelemény és alkotóképesség; » . . .  az 
ember lelke hová nem töri Leigázza az ész a 
világot!*

De nemcsak mondanivalójában volt új, ha
nem világi mondanivalóját új, világi formába Is 
öntötte.

Janus Pannonius, ha latinul Is Irt, magyar 
volt szivében, magyar volt érzéseiben. És ezt 
büszkén vallotta Is verseiben;

• Eddig Itália földjén termettek csak a könyvek
S most Pannónia Is ontja a szép dalokat. 

Sokra becsülnek már, a hazám Is büszke lehet
rám.

Szellemem egyre dicsőbb s általa híres e földi*

Az ízlésesen, szépen összeállított, jegyzetekkel 
bőven ellátott kötet fordítói derekas munkát vé
geztek. Kiemeljük közülük Kílnoky Lászlót, aki 
epigramma-fordításaiban visszaadta az eredeti 
tömörségét, csípős gúnyját és modern gondolat
menetét, anélkül, hogy erőszakosan •moderni
zálta* volna a költeményeket.

Sajnáljuk, hogy a szépen kiállított kötet első 
Illusztrációja. (Plautus-kodex), nem színesen 
nyomva jelent meg. Ez a csekély költségtöbblet 
erősen emelte volna a könyv szépségét.

VAJDA PÁL
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ÉKDEKES PROBLÉMÁK
Lapunk 9. számában az olvasóktól 

magyarázatot kértünk arra nézve, hogy 
egy víztartályba oldalról félig benyúló 
kerék miért nem fog forogni, bár hat 
rá a víz felhajtó ereje.

Most egy még meglepőbb készüléket 
mutatunk be. (1. ábra.)

Parafalánc foroghat két kerék kö
rül. A lánc egyik fele vízzel telt tartá
lyon megy át. Tegyük fel, hogy a víz
ben a parafalánc darabjai hézag nélkül 
illeszkednek egymáshoz, továbbá a lánc 
teljesen súrlódás nélkül jut be az 
edénybe és anélkül, hogy víz folynék 
ki. Egyébként is a lánc súrlódás nélkül 
mozoghat. Fog-e mozogni a lánc?

A legtöbb olvasó bizonyára így gon
dolkodik: a lánc egyik fele vízben van. 
Hat rá a víz felhajtó ereje. A láncnak 
a vízbemerülő fele tehát igyekszik a 
víz felszínére emelkedni, mivel a pa
rafa jóval könnyebb a víznél. A lánc 
forogni fog a nyillal jelzett irányban.

A lánc mégsem fog elmozdulni. Hogy 
ezt bebizonyíthassuk, még néhány ta-

1. ábra. Kerekeken súrlódás nélkül forgó parafa- 
tánc egyik fele víztartályon halad át. Forogni 

fog-e a lánc?

nulságos kérdést teszünk fel, s kísérlettel 
megfelelünk rájuk. Eközben olyan is
mereteket szerzünk, amelyek megkőny-

nyítik azt, hogy a 9. számban kért ma
gyarázatot is megadhassuk.

AZ ELSŐ KÉRDÉS
Van két edényünk. Az egyik 100 lite

res, a másik 5 literes. A két edény 
ugyanolyan magas. Mindkét edény fe
nekén ugyanakkora nyílás van, amit 
tenyerünkkel könnyen befedhetünk. 
Töltsük tele mindkét edényt vízzel.

2. ábra. A két edény fenekén ugyanakkora nyílás 
van. Zárjuk el tenyerünkkel. A 100 liter víz, 
vagy az 5 liter víz nyomja-e Jobban tenyerünket?

Melyik edényben levő víz nyomja na
gyobb erővel tenyerünket? (2. ábra.)

Az egyik edényben 100 kg víz van, 
a másikban csak 5 kg. Ezért azt gon
dolhatnánk, hogy a 100 kg vizet tartal
mazó edény nyílásához szorított tenye
rünket nagyobb erővel nyomja a víz, 
mint az 5 kg vizet tartalmazó edény 
nyílását elzáró tenyerünket.

Nem így van. Mindkét edényben lévő 
víz ugyanakkora erővel nyomja tenye
rünket, ha (mint feltettük) az edények
ben ugyanakkora a víz magassága.

Ezt könnyen igazolhatjuk a következő 
egyszerű kísérlettel.

í. Kísérlet. Szükségünk van egy be- 
főttes üvegre és egy lómpacilinderre
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(3. ábra). Egy levelezőlapból, vagy más 
keménypapírból vágjunk ki akkora 
részt, hogy be lehessen vele fedni a 
lámpacilinder alsó nyílását.

Szorítsuk kezünkkel a kartonlapot 
a lámpacilinder alsó nyílásához és ott 
tartva nyomjuk a cilindert vigyázva a 
vízbe. Ha a kartonlap már víz alatt 
van, elvesszük a kezünket. A kartonlap 
nem fog leesni. Nyomjuk még mé
lyebbre a cilindert. A zárólapot vala
milyen erő olyan erősen szorítja a ci
linder pereméhez, hogy nem hatol víz 
a cilinderbe.

Mekkora lehet ez az erő?
öntsünk vizet a cilinderbe. (Hogy jól 

látható legyen, kékített vizet.) Az el
záró lap a víz súlya alatt sem esik le. 
öntsünk egyre több vizet a cilinderbe. 
Figyeljük meg, hogy mikor esik le a 
lap.

A lap akkor esik le, amikor a cilin
derben éppen olyan magasan áll a 
víz, mint a külső edényben.

3. ábra. Bármilyen alakú edény lenekét zárjuk 
Is el odatett könnyű lappal, a zárólap csak 
akkor esik le az edény nyílásáról, ha az edénybe 

Öntött víz felszíne eléri a külső vízfelszín!

Beszerezhetünk más alakú lámpa
üveget is, mint pl. a 3. ábrán látható 
A és B alakút. Ha ezekkel is elvégez
zük a kísérleteket, ugyanazt tapasztal
hatjuk. Sőt ugyanez lenne az eredmény 
a C és D alakú edényekkel is.

Kísérleteinkből a következő fontos 
eredmények következnek: 

o) Teljesen mindegy, hogy milyen a 
nyomott lap felett levő vízmennyiség 
alakja (a vízmennyiség súlya), az alapra 
gyakorolt nyomóerő csupán a víztömeg 
magasságától függ (ha ugyanakkora 
lapról van szó).

b) A víz belsejében bárhová képzelt 
vízszintes felületet éppen akkora erő 
nyomja felfelé, mint amekkora lefelé 
(mert a zárólap csak akkor esett le,

amikor a lámpaüvegben levő víz ma
gassága elérte a külső víz felszínét).

Mekkora ez az erő, ha pl. a 4. ábrán 
a nyílást elzáró lap felülete 1 dm2 és 
a lap 4 dm mélyen van a víz alatt?

Ha a nyílást elzáró lapot egy mér
leg egyik oldalára tennénk, akkor meg
mérhetnénk a nyomóerőt. Azt talál
nánk, hogy a víz 4 kg erővel nyomja 
a lapot. De éppen 4 köbdeciméter a

4. ábra. A viz 4 dm magasan áll az edényben. 
A fenéken lévő I dm-' felületű lapot 4 kg erő 
nyomja — függetlenül az edényben lévő víz

mennyiség súlyától

lap fölé emelt henger köbtartalma is, 
a benne levő víz súlya 4 kg.

A vizetek (vagy bármely folyadék
nak) súlyánál fogva egy lapra gyakorolt 
nyomása akkora, mint a nyomott lap 
fölé emelt vízoszlop súlya (függetlenül 
az edény alakjától és attól, hogy meny
nyi súlyú víz van az edényben).
A MÁSODIK KÉRDÉS

Előbb a folyadékba helyezett, vagy 
az edény fenekén levő vízszintes lapról 
beszéltünk. Hátha ferdén áll a lap 
a folyadékban? Akkor is ugyanakkora 
erő nyomja az egyik oldalról, mint a 
másik oldalról? És mekkora ez az erő?

Ezt a következő könnyen elkészíthető 
készülékkel vizsgálhatjuk. 25—30 cm 
hosszú üvegcsövet a közepén megmele
gítve hajtsunk U alakúra és erősítsük 
állványra (5. ábra). A csőbe öntsünk 
kékítős vizet. Egyenlő magasságban áll 
mindkét csőben. Az U-cső egyik szá
rára húzzunk ikb. fél méter hosszú gu
micsövet. Ennek végébe toljunk bele 
egy kisebb tölcsért. A tölcsér száját 
kössük le vékony gumilappal (pl. sza
kadt gumij>elenka-darabbal).

2. kísérlet. Dugjuk a tölcsért egy 
fazék vízbe. Azt vesszük észre, hogy 
minél mélyebbre dugjuk, a víz nyomó
ereje annál jobban behorpasztja a gu
mifedelet, az összenyomott levegő az
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U-cső baloldali szárában lejjebb nyomja 
a vizet.

Az U-cső két szárában levő vízoszlo
pok magasságkülönbsége a lapra gya
korolt nyomásról tájékoztat bennünket.

Tartsuk a tölcsért ugyanazon mély
ségben, de forgassuk úgy a tölcsért 
hogy nyílása hol felfelé, hol lefelé, hol 
egyik, hol a másik oldalra mutasson, 
közben figyeljük az U-csőben a vízfel
színek különbségét.

Azt látjuk, hogy a vízfelszínek kü
lönbsége nem változik, nem változik a 
lapra gyakorolt nyomóerő. Ez az erő 
minden helyzetben alkkora, mint ami
kor a lap vízszintesen áll.

Ebből következik, hogy a folyadék 
belsejében bárhol képzelünk Is el bár
milyen helyzetű lapot, a lapot mindkét 
oldalán ugyanakkora erővel nyomja a 
víz és ez az erő akkora, mint a lap 
fölé emelt vizoszlop súlya. A zárólap 
vízszintes helyzetében nyilvánvaló, 
hogy a lapra merőlegesen hat a víz 
nyomóereje. Bármilyen helyzetben 
tartjuk is a tölcsért, a zárólap behor- 
padása nem változik (ha a mélység 
ugyanaz). Ebből következik, hogy 

a lap minden helyzetében a lapta 
merőlegesen hat a víz nyomóereje

S. ábra: így fnérjllk a vlznyomást vékony guint- 
hártyával lekötött nyílású tölcsér segítségével

EGY ÉRDEKES KÖVETKEZMÉNY
A 6. ábrán 3 liter köbtartalmú tégla

alakú testet látunk a víz alatt. Szá
mítsuk ki, hogy végeredményben mek
kora erő hat rá a víz nyomása követ
keztében. Az alapra ható

felfelé nyomó erő — 4 deciméter ma
gas és 1 dm2 alapterületű (4 liter) víz- 
mennyiség súlya =  4 kg.

Lefelé nyomja a testet a fedőlapra 
nehezedő 1 dm9 alapú és 1 dm magas
ságú (1 liter) vízmennyiség súlya 
•• 1 kg.

Végeredményben 4 kg — 1 kg =  3 
kg erő emeli a testet felfelé.

De a test térfogata 3 liter. Ennyi vizet

szorít ki. A 3 liter víz súlya pedig 3 
kg. A testet tehát akkora erő emeli 
felfelé, amekkora a test által kiszorí
tott vízmennyiség súlya (Ez Archtmedes 
tétele).

A test oldalára ható erők kiegyen
súlyozzák egymást,

A FELELET
Most már könnyű megfelelni arra, 

hogy miért nem működik az 1. ábrán 
látható gép?

Igaz ugyan, hogy a parafatánc egyik 
fele vízben van, de erre a vízbe merülő 
részre semmiféle felhajtó erő sem hat.

Miért?

ti. ábra. A 3 liter köbtatuimú téglaalakú testet 
4 dm magas vizoszlop nyomja felfelé, l dm 

, magas vizoszlop lefelé

A parafaláncnak nincsen feneke, ahol 
a víz felfelé irányuló nyomóereje hat
hatna. A parafaláncnak nincsen teteje 
sem, amelyre vízoszlop nehezednék, 
tehát a helyzet az, mintha a víz egy
általában ott sem lenne a parafa körül 
(az oldalnyomások kiegyensúlyozzák 
egymást). öveges József

Kossuth-dIJas

A Társadalom- és Természettudományi Isme
retterjesztő Társulat népszerű természettudom:i- 
nyos előadássorozata keretében 1954. április 
Jl-én (vasárnap) d. e. II órakor az Uránia film
színházban

•HOGYAN FEDEZTEM FEL A BÉKE
BARLANGOT?*

címmel tart előadást Jakucs László tudományos 
kutató, az Aggteleki cseppkőbarlang Igazgatóis.

Az előadást kísérő vetített képek a Béke
barlang eddig nem látott szépségeiben gyönyör
ködtetnek.

legyek elővételben az üzemi közönségszerve
zőknél és az Uránia filmszínház pénztáránál 
kaphatók.

A Biológiai Szakkörök központi Munkabizott
sága 1954. április 1-én (csütörtök) este 7 órakor 
az Egyetem Ásványtani előadótermében (Buda
pest, Vili., Múzeum-kőrút 4/a) .BUDAPEST 
KERTJEINEK KIALAKULÁSA* címmel növény
tani előadást tart. Előadd: Gulácsl Béla.
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(Azok részére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, 
közöljük az eseményre vonatkozó magyarnyelvű irodalmat le.)

1920. április 2-án halt meg Daday Jenő zoológus, egyetemi tanár. A magyar 
fauna Ismertetésével nemcsak hazánkban, hanem az egész világon elismert tudós 
volt. Munkabírására jellemző, hogy 1877-től 197 munkája jelent meg. A iLlte- 
ratura Dadayana* (Daday-lrodalom) pontosan felsorolja, hogy a véglények, 
férgek, alsórendü rákok, álskorpiók, ezerlábúak közül nevet adott 3 alrendnek, 
8 családnak, 12 alcsaládnak, 42 nemnek, 9 alnemnek, 801 fajnak s 103 fajtának. 
Ezt a rengeteg csoportot, illatot ö vezette be a tudományos Irodalomba, nevével 
Jelezve indultak el vllágkörüll útiukra. Ezeken kívül meghatározott 800-nál több 
fajt és fajtát. A tudósnak kijáró megtiszteltetésben részesült akkor, amikor 
nevéről 22 szakember 3 nemet, 21 fajt és 2 fajtát nevezett el. Kevés tudós 

dicsekedhetik Ilyen eredménnyel. A biológia magyar úttörői, Bp. 220—229. old. 1

1818. április 8-én halt meg Varga Márton, a magyarnyelvű oknyomozú természeti 
földrajz első úttörője. Küzdve a teljes szellemi elszigeteltség bénító hatásával 
— tudományos intézet és anyagi eszközök nem álltak rendelkezésére — Komárom
ban, Oyörben és Nagyváradon tanított, végül a zirci apátság jószágkormányzója
ként halt meg. Nagyváradon, 1809-ben *A tsillagos égnek és a föld golyóbisának 
az ö tüneményeivel eggyütt való természeti előadása és 

nasodlk
egesmertetése* címen

kiadott könyve a második magyarnyelvű természeti földrajz. A »Föld 'színén 
történő változásokról közönségesen: című fejezet a könyv legértékesebb és leg
haladóbb szellemű része. Benne Igazolja Varga, hogy a szilárd kéreg felszínét 
a folyóvizek árkoló tevékenysége, a fagy, a napsugár mállasztó hatása, az eső, 

a hó, a szél és a hullámzás munkája alakítja. Ezzel a fejezettel Varga a külső erők felszfnalakltú 
munkafolyamatai tanának világviszonylatban Is egyik első úttörője. Varga és kortársa, Katona, 
nemcsak a XIX. század első felének legkiválóbb magyar geográfusai, hanem minden Idők nagy 
magyar geográfusai közé tartoznak. Munkásságukban teljesedett ki nálunk a földrajz természet- 
tudományi szemlélete. Ok a magyar természeti földrajz igazi, a szó tudományos értelmében vett 
alapvetői. Bulla Béla : Néhány szó a magyar földrajztudomány haladó hagyományairól. Akadémiai 
Értesítő, 1953. 501. sz. 281—282. old.

1801. április'6-án halt meg Földi János orvos, az első tudományos magyar állattan 
szerzője. Nagyszalontán született, küzdelmes életpálya után orvosi oklevelet 
szerezve Budapesten, végül mint a hajdúkerület főorvosa, Debrecenben telepedett 
le. Itt vezetője lett az új Irodalmi törekvések Irodalmi körének. Kétségtelen, hogy 
az addig Iránytalanul tévelygő természetrajzi magyarosításnak Földi jelölte ki 
leghelyesebb útját. De rövid és szétforgácsolt élete nem volt elegendő a teljes 
magyar természetrajz megírására, csak állattanát adhatta ki. Ez »Természetl 
história a Linné systemája szerént: Első csomó : az állatok országa: címmel 
Pozsonyban jelent meg 1801-ben.. E munka nyelvészeti érdemei is Igen nagyok, 
mert műnyelve nem erőltetett, hanem természetesen magyaros. 1793-ban kiadott 

• Rövid kritika és rajzolat a magyar füvésztudományról: cimü munkájában kifejti a megalkotandó 
magyar növénytani műnyelv elveit. Könyve végén abc-rendben 283 jó népi és régi növénynevet 
közöl ízes magyarsággal. Mint Írja, »az égi kifejezéseket hagyjuk a teológusoknak, ml a természeti 
dolgokat természeti névvel nevezzük:. Irt magyar nyelvtant is, és irodalmi kérdésekkel is foglal
kozott. ő  Irta az első rímes anapaestust és ugyancsak ő volt az első, aki Shakespeare-t magyarra 
fordította. Molnár Ágnes : Debreceni arcok a felvilágosodás századából, 1939. 87—99. oldal. Ter
mészettudományi Közlöny. 1933. 16. old.

1919. április 8-án, 25 esztendővel ezelőtt halt meg Eötvös Lorind, a legnagyobb 
magyar fizikus, a világszerte ismert gravitációs Inga feltalálója. A Magyar 
Tanácsköztársaság Idején halt meg, és :a győzelmes proletariátus saját halott-
Íának tekintette a legnagyobb magyar tudóst: — mint ahogy Lukács György 
lözoktatásügyi népbiztos halotti búcsúztatójában mondta. Mint ember és mint 

tanár is egészen kiváló volt. Jellemző gondolkodásmódjára az, amit 1895-ben 
az Akadémia megnyitó ülésén mondott : :Az az érdem, hegy sokat tanult, még 
nem ment fel senkit táisadalml kötelességei alól, s azért a legtudósabb Is helyesen 
cselekszik, méltán köszönetét érdemel, mikor néha leszáll tudományának magas
latáról él megfontolt tanácsával vagy gyönyörködtető előadásával a sokaságnak 

okulást és élvezetet szerez . . .< Selényl Pál : Eötvös Lorand (Eötvös Loránd válogatott művel, Bp 
1954. 2—16. old.)
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LOGAR MI S KA fe ladata i
MEGOLDÁS A 11. SZÁMBÓL

1. Ha kezűnkbe veszünk egy 
földgömböt, vagy világtérképet, 
láthatjuk, hogy azt a RáktMtő 
és a Baktéritő három részre 
osztja: a RáktérltötSl északra 
eső, a BaktérJtőtől délre eső 
és a két térítő közötti részre. 
A RáktérltötSl északra és a 
Baktérltőtől délre a Nap soha- 

*sem emelkedik a zenitig; fgy 
deleléskor az előbbi helyen ál
landóan délre, ez utóbbin pedig 
állandóan északra látszik. En
nélfogva a RáktérltötSl északra 
használható a B-tlpusú, a Bak- 
iérltőtöl délre pedig az A- 
tlpusú napóra. De a két térítő 
között baj van. Itt a delelő 
nap decemberben délre látszik, 
azután állandóan emelkedik, 
eléri a zenitet, majd túlhalad 
rajta és most már Ismét süly- 
lyed, csakhogy az ég északt

leién. Süllyed egészen Júniusig, 
azután Júniustól decemberig 
visszafelé futja be ugyanezt az 
utat. A két térítő közötti helye
ken tehát sem az A-, sem a B- 
tipusú napóra nem használ
ható állandóan, mert a Nap 
délben hol délre, hói északra 
látszik.

A II. szám 2. feladatába ér
telemzavaró sajtóhiba csúszott. 
A feladat első (az ábra alatti) 
bekezdésének vége helyesen: 
». . . felezi a két lap közötti 
távolságot.*

Ennek a feladatnak a megol
dásait olvasóinktól továbbra Is 
elfogadjuk és a lapban csak 
később közöljük.

DJ FELADAT
A Ráktérítő és a Baktérítő 

között a delelő Nap december
ben délre, júniusban északra

látszik. Ennek megfelelően a 
pálca déli árnyékát Júniusban 
a napórának éppen ellenkező ol
dalára vetíti, mint december
ben. (L. az ábrát.)

fgy a Ráktérítő és a Bakté
ritő között a napórán decem
berben más 12 órás jelzést kel
lenne használni, mint Június
ban.

Nem lehetne-e segíteni ezen, 
úgy, hogy ugyanaz a napóra 
(a Ráktérltő és a Baktéritő kö
zötti valamely meghatározott 
helyen) egész évben jó legyen?

VEGYTAN
VÍZSZINTES:

I. Elem, alkáli fém.
Csak vegyületekben 
fordul elő, a legkisebb 
fajsúlyú szilárd test.
Erősen oxidálódik, a 
vizet elbontja. S Ki
halt, nagytermetű uj- 
zélandl futómadár (Di- 
nornis). 9. Ez tűnik 
szemünkbe legelőször 
az Élet és Tudomány
nál is. 14, Aranka be
cézve. 15. Tantal vegy- 
jele. 16. O-val a vé
gén spanyol folyó, 17.
Névelő. 18. EUR. 19.

Szénhldrogénvegyü- 
let, számos növény,
főképpen a vanília alkatrésze, mely fehér, sa
játos illatú krlstálytűk alakjában rakódik le. 20.
A gallium és a nitrogén vegyjelc. 22. Kikötő. 
24. Román pénz névelővel. 25, Megmagyarázza 
tettét. 26. Vízinövény. 27. Hidrogén és germá- 
nlum vegyjele. 28. Asszonyra 29. LLE. 30. A máj 
váladéka. 31 ’. . .  gara vízesés. 32. Becézett fiú- 
név. 35. A Vasas Izzó Játékosa (3. kockába: Le). 
37. Mint vizsz. 26. 39. Európai nép. 42. Anyaga 
grafit, a szén egyik kristályos megjelenése. 43. 
Küldj levelet! 44. Ilona becézve. 45. ENN, 46. 
Szomorúság. 47. A strucchoz hasonló ausztrállal 
futómadár. 49. Tagadás. 51. . .  . molo; zenei mű
szó — remegően. 52. Rendkívül becses sugárzó 
anyag, melynek felfedezése a fizika és vegytan 
ÚJ útjaira vezetett 53. Fémes elem. Ipari célokra 
kizárólag ötvözetei használhatók. 54. Neves 
magyar vegytantudós, aki 1822-ben Costerrel 
együtt felfedezte a hafniumot (Oyőrgy),

FÜGGŐLEGES:
I. A mai vegytan kiváló francia megalapítója, 

ki a mennyiségi kutatás megteremtésével, a 
floglszton-elmélet megdöntésével és számos 
vegytani törvény felismerésével örök érdemeket 
szerzett. 2. Mezopotámia mai neve, 3. Fiatal 
háziállat. 4. Járunk rajta. 5. Fehér színű, jól 
nyújtható fémes elem. Szabad állapotban a ter

mészetben nem fordul elő. Meggyujtva élénk 
fénnyel finom porrá ég, 6. Világhírű orosz ké
mikus, az elemek periódusos rendszerének meg- 
állapltója. 7. Szibériai folyó. 8. Svéd fizikus, 
kémikus és csillagász, kinek elektrolitlkus dlsz- 
szodáció-elmélete a vegytanban, kozmozoa- 
elmélete a világegyetem-történetben, több más 
tétele egyéb tudományokban alapvető jellegű. 
9. Kiváló angol kémikus és fizikus, a gázanall- 
zis megalapítója, tőle származik a kémiai ekvi
valens fogalma, ö  fedezte fel a hidrogént, meg
állapította a vfz és a levegő összetételét, ki
mutatta a tömegvonzást. 10. Zamat. 11. Találó 
(de nem megjegyzés!). 12. Német kémikus, a 
gázlzzófény feltalálója (1858-1929). 13. Angol 
természettudós, az oxigén felfedezője (1733— 
1804), 21. Azonos betűk, a másodikon ékezet. 
23. Hevesebb vagy lassúbb vegytani folyamat
ban oxigénnel egyesül. 24. Kémiai anyagot ele
mez. 33. Papírra vetné. 34. Szól valamit. 36. 
Betű kiejtve. 38. Hamis. 40. Vájjon ezt? 41. 
Jóbarát, kísérő. 46. Mint vízszintesen. 48. E 
napon. 50. Egyforma betűk.

12. sz. keresztrejtvény megfejtése: Középázslal 
expedíció. A Kvanza és Kuangó. A Cseijuszkin- 
fok. A Hoangho forrásvidéke.
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