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Üdvözöljük a békeharc vezérkarát!
A béke erőinek hatalmas sikerei kísérik a világ békemozgalma vezérkará

nak most kezdődő budapesti tanácskozásait. E sikerek önmagukért beszélnek.
Közel két esztendeje folynak a fegyverszüneti tárgyalások Koreában. Ez 

idő alatt világosan kitűnt, hogy az új háború szervezői milyen fontosnak tar
tották a koreai támadás folytatását és kiszélesítését. Minden héten, minden 
hónapban bebizonyosodott, hogy mindent elkövettek a fegyverszüneti tárgyalá
sok szabotálására, a koreai háború folytatására. A newyorki tőzsde a részvé
nyek árzuhanásával válaszolt minden békehírre. Tábornokok provokáló beszé
deket tartottak, amerikai bombázók békés célok terrorbombázásával illusztrál
ták a háborús gyujtogatók igazi szándékait.

És mégis: ezekben a napokban közelebb kerültünk a fegyverszünet megköté
séhez, mint eddig bármikor. A koreai-kínai harcosok hősi küzdelme, a világ 
népeinek szívós harca a békéért vezetett el idáig.

Az utóbbi hetek eseményei világosan megmutatták azt is, hogy a tömegek 
egyre tudatosabban küzdenek a békéért. Esztendőkön keresztül a reakció főcélja 
a kommunistáknak, a béke élharcosainak elszigetelése, megsemmisítése volt. 
Franciaországban, Olaszországban terrorral, csalással, a kommunista vezetők 
bebörtönzésével törtek e célra. Most a francia és olasz választások eredménye 
az egész, világnak bemutatta, e reakciós törekvések szégyenletes kudarcát. 
A kommunista pártok hatalmas ereje, a néppel való összeforrottsága bizonyoso
dott be.

De nemcsak ez. Bebizonyosodott az is, hogy a tömegek készek harcolni a 
demokratikus szabadságjogaik védelmében, a háború és nyomor politikája ellen, 
készek minden fenyegetés ellen megvédeni hazájuk szabadságát és független
ségét.

Az utóbbi hetek eseményei megmutatták a békemozgalom erejét, a tömegek 
harcának erejét. A kétkedők számára is egyre világosabbá válik, hogy a töme
gek harca, ha egységesen lépnek fel az új háború szervezőinek bandájával 
szemben — legyőzhetetlen erő.

Do bármily biztatóak is az események, nem adnak jogot arra, hogy elbízzuk 
magunkat, hogy megpihenjünk. Az elért sikerek arra kell, hogy ösztönözzenek 
minden dolgozót, hogy még szívósabban, még nagyobb lelkesedéssel, tettekkel 
— a terv teljesítésének, a növényápolási munka jó elvégzésének tetteivel — 
küzdjön a békéért.

A világ békemozgalmának vezérkara erre a leglelkesítőbb harcra szervezi 
az egyszerű emberek százmillióit. Nem kétséges, hogy ez a harc meghozza mind
nyájunk számára a legdrágábbat: a teremtő békét, drága hazánk további fel
emelkedésének alapját.
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Rákóczi lobogója

II. R Á K Ó C Z I FERENC 
és SZABADSÁQH ARC A Rákóczi lobogója

Kétszázötven esztendős fordulója van most annak a nagy eseménynek, hogy 
l í .  Rákóczi Ferenc néhány száz főnyi csapatával a Kárpátok szorosain elindult a 
magyar nép felszabadítására,

a ^képtelenül hatalmaskodó, zaklató, adóztató, szabadságunkat rongáló, törvé
nyeinket megvető, jószágainkat hatalmasan foglaló, becsületünket tapodó, 
sonkát, kenyerünket elvevő s életünkön uralkodó és kegyetlenkedő* Habsburg- 
ház uralma alól.

Június 16-án átlépte a magyar határt, július 18-án a Tiszát. S mire beállt az ősz, 
a kuruc hadsereg elérte a nyugati határt, már Bécs falai alatt portyázott. A kuruc 
sereg hetven talpassal indult áprilisban, májusban hétszáz, júniusban hétezer, 
decemberben hetvenezer főre növekedett.

Rákóczi és a fegyvert fogó nép szövetségéből kibontakozott történelmünk 
egyik legjelentősebb, dicsőségben és példaadásban gazdag eseménysorozata: a nagy 
kuruc szabadságharc. Éppen a legalkalmasabb időben, mikor Lipót császár a spa
nyol örökségért harcba keveredett XIV. Lajos francia királlyal.

Midőn Rákóczi tizenöt esztendő múltán visszatekintett szabadságharcának kez
detére, e sorokat vetette papírra:

»Nem félek kijelenteni, hogy minden cselekedetem célja egyedül a szabadság 
szeretete volt és az a vágy, hogy hazámat az Idegen járom alól felszabadítsam. 
Nem a bosszúvágy Indított erre, nem is koronát vagy fejedelemséget akartam 
szerezni, i nem is a kormányzáshoz volt kedvem, az vezérelt, hogy eleget tegyek 
kötelességemnek hazám iránt.-*

Rákóczi egyéniségének két jellemző vonása van: rendületlenül ragaszkodott a sza
badsághoz és mindenkor híven teljesítette kötelességét. E két nagy tulajdonságával 
tündöklik előttünk, mint múltunk nagy hőse és mint nagy példamutató mostani 
harcainkban.

Alakját még néhány esztendővel ezelőtt is annyira eltakarta a kuruc roman
tika, hogy sem személyét, sem tetteit nem tudtuk a történeti igazság és valóság 
mértékével mérni.

A képzelt Rákóczi eltakarta szemünk elől a történet valóságos hősét.
Ma úgy ünnepeljük őt, hogy emberi mivoltában, valóságos történeti jelentő

ségében akarjuk megragadni.
Korábban felvetődhetett bennünk a kérdés: valóban olyan nagy alakja-e 

Rákóczi a magyar történelemnek, mint amekkorának a kegyelet és a lelkesedés 
mutatta nekünk, nem romboljuk-e szét egyik legszebb történeti hagyományunkat, 
ha egészen közelről vizsgáljuk életét és cselekedeteit? Vájjon jól ismerte-e önma
gát, mikor életének eszményét és tartalmát ebben a két szóban foglalta össze: 
szabadság és kötelesség?

A Rákóczi-szabadságharc megünneplését előkészítő vizsgálódásaink során erre 
a kérdésre kerestük a feleletet. Az eredmény megnyugtató és lelkesítő: Rákóczi 
valóban függetlenségi ha: J 
Hőse a szabadságnak, 
hőse a kötelességnek.

Élete és népe érde
kében való szolgálata 
azt a nagy igazságot 
^példázza előttünk, hogy 
a szabadságról nem elég 
csak beszélni. Aki sze
reti a szabadságot, az 
ráteszi az életét és dol
gozik érette. Rákóczit a 
nagy évfordulón nem is 
nyilatkozataival, hanem 
cselekedeteivel akarjuk

I. Kuruc őrjárat (egykorú 
rajz)



ábrázolni. Mert cselekedetei még nyilatkozatainál is szebbek, lelkesítöbbek!
A magyar nagybirtokos osztály legelőkelőbb és leggazdagabb tagja volt. 

Erdélyi fejedelmek sarjadéka. Római szent birodalmi herceg. Mégis elfogadta 
földönfutó jobbágyainak feléje kinyújtott kezét. Egyedül reájuk támaszkodva, 
hűségükben és hazaszeretetükben bízva indította meg az egész nemzet sorsát 
eldöntő szabadságharcát. Kortársai, a magyar nagyurak, semmibevették és kizsa
rolták jobbágyaikat. Ha valahol megmozdult a nép, parasztfelkelés rémétől riadoz- 
tak és a császár váciba futottak. Rákóczi ellenben reájuk bízta magát és a tisza
háti jobbágyíelkelők élén indult el a haza felszabadítására. Ezzel az önmagához és 
népéhez méltó nagy cselekedetével indult meg a nagy — nyolc esztendőn át tartó 
— küzdelem a Habsburg-iga lerázására.

Mindjárt kezdetben két óriási feladattal kellett szembenéznie: egy élesen 
tagolt, felekezetekre bomló osztálytársadalomban meg kellett teremtenie a nem
zeti egységet a harc sikere érdekében. Hiszen csakis az egész nemzet erejére 
támaszkodva remélhette a szabadság kivívását. Katonai feladata még e politikai 
feladatnál is nehezebb volt: népfelkelésből olyan hadsereget kellett formálnia, 
mely fel tudja szabadítani és meg is tudja védelmezni az országot.

Rákóczi politikai alkotása a szécsényi országgyűlésen alkotott szövetség. Azt 
jelenti a szabadságharc történetében, hogy megnyerte a nagy nemzeti ügy szolgá
latának a hazafias nemességet is. !

Megnyerte őket anélkül, hogy a jobbágyságot elveszítette volna.
A szabadságért fegyvertfogó jobbágyok vérük hullásáért, a szabadságharc 

megindításában szerzett érdemeik jutalmául felszabadulást kívántak a gyűlölt

2. Péter cárnak Ráké ez thoz 3. Esze Tamás 4. Részlet Rákóczi és Nagy
intézett levele Péter 1707-ben kötött szö

vetségleveléből.

földesúri iga alól. Megnemesítésükre nem is gondoltak, nagy katonaközösségekben, 
hajdúvárosokban való letelepítésüket kérték.

Nem véletlen, de Rákóczi okos, és az egész nemzet erejét összefogó politiká
jára vall, hogy éppen a rendek szövetkezésének évében létesítette Tarpán az első 
hajdúvárost: egy polgári mezővárost, azok számára, akik jobbágyai közül elsőnek 
fogtak fegyvert és őt Lengyelországból behívták a haza szabadítására.

Nem kétséges: szabadságharcának győzelme esetén új, a társadalmi fejlődés 
jegyében álló korszak kezdődött volna a magyar jobbágyság életében.

Messze előre mutatott Rákóczi valláspolitikája is!
A Habsburg-uralom az erőszak durva eszközeit is megengedte uralma legerő

sebb támaszának, a klérusnak, az ország protestáns és görögkeleti lakosságának 
katolizálására.

Rákóczi a vallást alárendelte a hazafiságnak. Azt vallotta, hogy vallása senkit 
nem akadályozhat a haza szolgálatában. S azokat, akik vallásos meggyőződésükre 
hivatkozva akadályozták a nemzet harcát, könyörtelenül eltávolította az útból! 
A hívő katolikus fejedelem országlása ideje alatt nem egy plébános ül börtönben 
hazafiatlan magatartása miatt. A hadműveleti területekről tábornokai eltávolítják
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a püspököket és a káptalanokat. A szécsényi országgyűlés száműzi az országból 
' Lipót császár uralmának mindenre elszánt eszközeit: a jezsuitákat.

Rákóczi eszménye a laikus állam volt. Környezetében találunk először olyan 
katolikus férfiakat, akik politikai és katonai dolgokban nem voltak hajlandók 
engedelmeskedni a papok sugallatának.

Rákóczi óriási erőfeszítést végzett annak érdekében, hogy népfelkelésből 
támadó hadseregét regularizálja, vagyis kiképezze, felszerelje és fegyelem alá vesse 
tanult tisztek vezetése alatt.

Szervező tálentuma megteremtette azt a magyar nemzeti hadsereget, melyről 
Zrínyi Miklós álmodott.

Eredményei csodálatunkra méltók: 1707-ben 51 lovas- és 27 gyalogezred állott 
fegyverben. Noha e 78 ezredből csak 6 érte el a regularitás Rákóczi megszabta 
mértékét, a kuruc hadsereg mégis nyolc esztendőn át bírta a küzdelmet Európa 
egyik legjobban szervezett, a hadakozást hivatásként űző katonaságával szemben.

A kuruc hadseregben Magyarország nem magyar nyelvű népei is harcoltak 
a közös ellenség ellen.

Rákóczinak ruszin, szlovák, román, német és délszláv ezredeskapitányai is 
voltak. Különösen megbecsülte hűséges és tanulékony ruszin vitézeit. Testőrezre-

5. Az ónódi országgyűlés tör- e. Vak Bottyán 7. Rákóczi tallér
vénykönyvének bevezető so
rai '

deibe, meg a reguláris ezredekbe osztotta be őket. Az ungi krájnak különösen har
cias lakói közül emelkedett ki a ruszin kurucok hőse: Becza János, a leleményes, 
vakmerő és fáradhatatlan kuruc főgenerális: Bercsényi Miklós bizalmi embere. 
A szlovák parasztok gerilla-harcaikkal eredményesen támogatták Bercsényi és 
Ocskay harcait. A szepesi német városok olyan kitűnő katonákat adtak a kuruc 
szabadságharcnak, mint a kézművesből brigadérosi rangra emelkedett Czelder 
Orbán.

A hadseregre támaszkodva Rákóczi kezdetben szinte abszolút hatalmat gya
korolt. Polgárság híján rendi érdekeit védelmező középnemességre kellett támasz
kodnia. Ezért sohasem tudta megvalósítani azt az eszményt, melyet szívében 
hordozott a szabadságharc győzelmével kialakuló magyar államról: -a Zrínyi ter
vezte központosított nemzetállamot. Országlása e szándékában is, akárcsak jobbágy- 
politikájában, vagy a vallás és á hadsereg kérdésében, a nemzet érdekére muta
tott rá és az egészséges fejlődés irányában haladt.

A szabadságharc második felében a legnagyobb gondott az ország egyre romló 
gazdasági helyzete okozta Rákóczinak.

Valahányszor a küzdelem történetét Vizsgáljuk, mindannyiszor szem előtt kell 
tartanunk, hogy egy végsőkig kifosztott, osztrák gyarmattá süllyesztett ország 
vívta a harcot.

A szabadságharc első szakaszában az országigazgatás és a hadsereg szükség
leteit rézből vert szükségpénzzel, s a falvak élelmiszer-, a városok iparcikkszolgál
tatásaiból fedezték. Rákóczi jó érzékkel, fáradhatatlanul, kicsiny részletekkel Is 
törődve, szinte maga végezte az ország gazdasági igazgatását, bár a szécsényi gyű-



8. I. Péter cár

lésen megalkotta a Gazdasági Tanácsot.
A szabadságharc gazdálkodása törté

netének kutatása még alig indult meg, de 
máris látjuk: Rákóczi mennyire igye
kezett az ország iparosításán. Hogy 
hadseregét fel tudta öltöztetni és el 
tudta látni fegyverekkel, elsősorban a 
hazai ipar föllendítésének köszönhette. 
Szeretett gyakorlati, természetvizsgáló 
és tehnikai kérdésekkel foglalkozni. A 
mérnöki dolgok különösen érdekelték. 
Műszaki vázrajzai ma különösen ked
vesek számunkra. Értett az erődítés
hez. 1703-ban a Szamos mellett, a hídfő 
védelmére olyan sáncerődítményt épí
tett, hopr -majdnem felért a szatmári 
vár erejével--.

Az ónódi országggyűlés 1707-ben 
bevezette a nemesség vagyonát is ter
helő közteherviselést. Ha a nemesség 
megérti és becsületesen vállalja köte
lezettségét, el lehetett volna kerülni a 
rézpénz inflációjával beálló gazdasági 
válságot.

A szabadságharc kezdetén Rákóczi 
rövid háborúra számított. Azt remélte, 
hogy Bécs alatt egyesülhet a győzelme
sen előnyomuló bajor-francia hadak
kal, s igazságos békére kényszerítheti 
a császárt. Hanem, mikor a franciák 
1704 nyarán Höchstadtnél vereséget 
szenvedtek, ez a nagy reménység meg

hiúsult. A nemzetnek vállalnia kellett égy hosszú háború erőfeszítéseit egy hábo
rúban kialakuló hadsereggel és egy gazdaságilag tönkretett országgal.

Hadseregének harcát Rákóczi csakis a nemzet érdekeit szolgáló diplomáciával 
támogathatta. Eleinte magyar-lengyel-svéd államszövetség kialakításán dolgozott. 
Majd rátalált a helyes útra: 1707-ben Nagy Péter orosz cárral kötött szövetséget.

Ha lángeszű terve: a magyar-francia-orosz szövetség francia szószegés és 
angol ármány következtében meg nem hiúsul, bizony a szabadságharc győzelem
mel végződött volna!

Bukását a nemzetközi helyzet kedvezőtlen volta és a belső bajok elhatalma
sodása idézte elő. A gazdasági erők elégtelenségét már említettük. Ehhez járult 
a nemzeti egység megbomlása a nemesség osztályönzése következtében. A föl
desurak visszakövetelték a hadseregtől jobbágyaikat, az adó terhét pedig áthárí
tották jobbágyaikra. Egyre erősebben lépett föl a szabadságharc ellen a katolikus 
reakció: a pápa eltiltotta a papokat a kurucokkal való együttműködéstől, s Ocskay 
brigadérost éppen egy püspök tántorította át a császár táborába. — Betetőzte 
a romlást egy irtózatos méretű pestisjárvány. A háborúban 85000 ember pusztult 
el, a járvány következtében 410.000!

A háború 1711 áprilisában úgy ért véget, hogy míg Rákóczi Nagy Péter cár
ral orosz segítségről tárgyalt, áruló tábornagya: Károlyi Sándor --békét" kötött a 
csiszár megbízottjával. Ez a béke azonban csak az -urak" békéje volt. A nép a 
XVIII. században még kétszer kísérelt meg fölkelést a Habsburg-uralom és a 
vele szövetkezett uralkodóosztályok ellen. Rákóczi nevében.

Ha a szabadságharc győz, nagyszerű fejlődés indult volna el Magyarországon,
Az új Magyarország, melyért a kurucok vére is hullott, a nagy évfordulón 

f teljes szívvel hajtja meg lobogóját a nagy fejedelem emléke előtt, aki eleget tett 
kötelességének hazája iránt. Megvetette azokat, akik csak szájjal küzdöttek. Ma 
is csak azok a kuruc hagyomány örökösei, akik jó lelkiismerettel el merik mon
dani: hazám iránt való kötelességemnek én is eleget tettem, mert szeretem a 
szabadságot.

Esze Tamás
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FELFEDEZTÉK

a JUPITER
TIZENKETTEDIK HOLDJÁT

Swift Jonathán, a világhírű angol sza
tirikus író, Gulliver utazásai című mű
vében (1726) a Mars bolygónak két hold
ját fedezteti fel Gulliverrel. 1877-ben, 
másfél századdal később Hall csillagász 
valóban föl is fedezi a Mars két kicsiny 
holdját, a Fojboszt és Dajmoszt. (Féle
lem és Borzadály). Még érdekesebb, 
hogy Swift a két holdnak a Marstól szá
mított távolságát és nagyságukat is 
megjelölte. Persze, ez nem jövendölés, 
hanem képzelet érdekes játéka, ami tör
ténetesen megfelelt a valóságnak.

A XVII. század elejéig az emberiség 
csupán egy holdat ismert, Földünk hű
séges kísérőjét, a tőlünk 384.000 kilo
méter átlagos távolságban 27 nap 7 óra 
és 43 perc alatt Földünk körül keringő 
Holdat. Igaz, hogy a bolygók közül — 
a Földön kívül — csupán a szabad szem
mel látható öt bolygót ismerték, a Mer
kúr^ Vénuszt, Marsot, Jupitert és Sza- 
turnuszt. Az Uránuszt a XVIII. század 
végén fedezte föl Herschel. A Neptun 
helyét az íróasztal melle'tt állapította 
meg Leverrier és Gallé a kiszámított 
helyen meg is találta (1846), végül 1931- 
ben fölfedezték a Naprendszerünk ha
tárán, 6 milliárd kilométer távolságban 
őrjáratot tartó kilencedik bolygót, a Plú
tót is.

1. A Jupiter egyik holdját és a bolygóra vetett 
árnyékát iátjuk.

G a l i l e i  f ö l f e d e z é s e

1610. január 7. nevezetes dátum a csil
lagászat történetében.

Galilei ekkor szögezte először a maga 
készítette távcsövet az égboltozatra. A 
távcsöves megfigyelések korszaka ekkor 
kezdődött. És Galilei nyomban érdekes 
jelenséget fedezett fel. A Jupiter köz
vetlen szomszédságában — ugyanazon 
egyenesen — három kis égitestet látott. 
Két nap múlva csak kettőt. Január 
13-án pedig négyet.

Heteken át figyelte a kis égitesteket. 
Kiderült, hogy a négy kis égitest egy
máshoz és a Jupiterhez viszonyított 
helyzetét változtatja s különböző sebes-

B o l y g ó k  és  h o l d j a i k

Mi a különbség csillag és bolygó kö
zött?

A csillagok óriási izzó gázgömbök, sa
ját fényüket sugározzák. Látszólag moz
dulatlanok a térben. Óriási távolságra 
vannak ugyanis tőlünk és így szabad 
szemmel sok-sok nemzedék alatt sem
vehető észre legkisebb térbeli elmozdu
lásuk sem. A bolygó,- a planéta, gyor
san változtatja a többi csillaghoz viszo
nyított helyzetét, mozgásait észleljük. Á 
bolygók a mi Napunk rendszerének tag
jai, a Nap körül keringenek. A csilla
gokkal szemben kihűlt, szilárd kéreggel 
bevont égitestek. Saját fenjük r. ncs, 
csupán a Nap rájuk eső fényét verik 
vissza.

A holdak a bolygók körül keringő kis 
égitestek, a bolygók bolygói...

2. 1857-ben Römer dán csillagász a Jupiter 
holdjainak fogyatkozásaival foglalkozva, mintegy 
8 perces eltérést észlelt negyedév alatt meg
figyelései közt;.,. Ez alatt a Föld keringési 
pályájának -negyedét teszi meg, miközben a 
Jupiterhez egy földpálya sugárnyit közéledik 
vagy távolodik. A fénynek 8 percre van szük
sége, hogy ezt az utat megtegye. Tegyük fel, 
hogy a Jupiter egyik holdjai éppen belép az 
árnyék-kúpba, az észlelő ezt »0«-ban 35 perc 
múlva, »C«-ben pedig 51 perc múlva látja. 
Ismerve a földpálya méreteit, kiszámíthatjuk, 
hogy a fény másodpercenként 300,000 kilométer- 
nyi utat tesz meg a naprendszeren keresztül.
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bégekkel keringenek az óriásbolygó kö
rül — csaknem köralakú pályán és 
csaknem a t Jupiter egyenlítői síkjában. 
A Földről tékintve majd a Jupiter előtt, 
majd mögötte állanak. Ezenkívül gyak
ran eltűnnek a Jupiternek maga mögé 
vetett árnyékkúpjában. Nyilvánvaló 
volt, hogy a négy égitest a Jupiter boly
gója: holdak.

Ma már mindenki láthatja a Jupiter 
holdjait, ha jó kézi látcsővel figyeli a 
bolygót. A Gellérthegyi csillagbemutató 
távcsövén igen szép látványt nyújt a Ju
piter holdjaival.

Galilei fölfedezte négy hold az Io, 
Európa, Ganimédesz, Kalliszto mitoló
giai nevet kapta. Galilei fontos követ
keztetést vont le fölfedezéséből. íme, az 
óriásbolygót körülkeringik holdjaik. 
Megdőlt az az egyházi tanítás, hogy 
minden égitest a Föld körül forog. Ko- 
pernikusznak tehát nyilván igaza van: 
ugyanígy járják körül a bolygók köz
ponti égitestüket, a Napot.

Érdekes, hogy Galileivel egyidőben, 
ugyanazon az estén, Simon Marius 
ansbachi csillagász ugyancsak látta a 
Jupiter nyugati oldalán a három hol
dat. A negyediket nem láthatta, mert

annak fogyatkozása volt, tehát vagy a 
Jupiter előtt, vagy mögötte állhatott.

J i  f ö l f e d e z é s  h a s z n a

Mát Galilei megállapította a Jupiter 
holdjainak keringési idejét, a fogyatko
zások időpontját.

A holland kormány felszólítására a 
Jupiter holdjelenségeinek fölhasználá
sával módszert is dolgozott ki a föld
rajzi hosszúságok' meghatározására. A 
földrajzi hosszúságot úgy állapíthatjuk 
meg, hogy a mérési hely helyi idejét 
összehasonlítjuk valamely megállapított 
hely délkörének, például Greenwich, 
Ferro, Párizs délkörének helyi idejével. 
A Föld 24 óra alatt 360 fokkal fordul 
el. Egy délkör tehát óránként 15 fokkal 
fordul nyugatról keletre (360:24 =  15). 
Ha tudjuk, hogy Moszkva helyi ideje 13 
óra 20 perc és ugyanebben az időben 
Budapest helyi ideje 12 óra, a két város 
helyi idejének különbségéből megálla
píthatjuk, hogy közöttük 20 fok a távol
ság.

Galilei módszere szerint a hajónak 
meg kellett figyelnie saját helyi ideje 
alapján, mikor következik be a Jupiter 
valamelyik holdjának fogyatkozása. A 
'Galilei kidolgozta táblázatban megtalál
ta, hogy ez a jelenség. Párizs helyi ideje 
szerint mikor következett be.

1675-ben Römer Olaf dán csillagász a 
Jupiter és a Föld kölcsönös helyzete 
alapján meghatározta a fény terjedési 
sebességét. Érdekes, hogy addig úgy 
hitték: a fény végtelen sebességgel ter
jed, a végtelen sebességet megmérni pe
dig nem lehet. A párizsi akadémia paró- 
kás tudósai fantazmagóriának, vagyis 
ábrándos képzelgésnek tartották Römer 
jelentését, amelyben beszámolt a fény 
sebességének meghatározásáról.

Römer mérésének elvét ábránk ma
gyarázza meg.

S z a p o r o d n a k  a  h o l d a k

1655-ben fölfedezték a Szaturnusz Ti- 
tán-nak elnevezett holdját. Azután egy
másután fedezték föl az új holdakat. 
Minket most a Jupiter holdjainak föl
fedezése érdekel.

1892-ig a Jupiternek csak négy holdját 
ismerték, az úgynevezett Galilei-féle 
holdakat. 1892-ben szeptember 9-én 
Barnául a Lick-obszervatórium 91 cen
timéteres refraktorával egész közel a 
Jupiterhez, tehát az Io pályáján belül, 
fölfedezte az ötödiket. Ez már nem is 
kapott külön nevet, hanem római szám
mal V-hek jelezték, noha a legbelül
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van. Az optika és a fényképészet fejlő
dése újabb holdak fölfedezésére veze
tett. Perinne ugyancsak a 91-es reflek
torral 1904. december 3-án és 1905. 
január 2-án két holdat fedezett föl, kí
vül a Ganimédesz pályáján, a VI. és
VII- et. 1908 január 27-én Melutte Green
wich obszervatóriumában fedezte föl a
VIII- at. 1914. július 1-én a 91-es re
flektorral Nicholson fölfedezte a IX. 
holdat.

Ügy látszott, hogy ezzel lezárult a Ju
piter holdjainak köre. 1938-ban azonban 
Nicholson két új Jupiter-holdat ta
lált meg.

A második világháború kitörésének 
idején úgy tudtuk, hogy Naprendsze
rünkben 29 hold van. 1943. február 15-én 
Kuiper a McDonald obszervatóriumban 
fölfedezte az Uránusz ötödik holdját. 
Ugyancsak Kuiper másfél év múlva rá
bukkant a Neptunusz eddig ismeretlen 
második holdjára.

1951-ben Nicholson, aki már három 
Jupiter-holdat fedezett fel, rábukkant a 
Jupiter tizenkettedik holdjára is. Ezzel 
Naprendszerünk ismert holdjainak szá
ma 32-re emelkedett.

J i  , ,  s z e r e n c s é s  v é l e t l e n "

Gimmelfarb szovjet csillagász igen ér
dekesen ismerteti a Priroda hasábjain 
a Jupiter tizenkettedik holdjának fölfe
dezését.

Az új holdat eleinte a X. holdnak, a 
X. holdat pedig új holdnak tartották. 
Hogy ez miért volt, könnyen megérthet
jük ábránkból. Ez bemutatja' a Jupiter 
távoli holdjainak helyzetét a XII. hold 
felfedezésének időpontjában. Ezeknek a 
holdaknak a Jupiterhez viszonyított 
mozgását a megfigyelést követő napok
ban nyilak mutatják. Azt a területet, 
amelyet a fölfedezés éjszakáján a 
Mount Wilson 250 cm-es távcsövével le
fényképeztek, bekereteztük.

A fölvétel azon célból készült, hogy 
meghatározzák a gyönge fényű X. hold 
helyzetét. Ennek számítás útján előre 
meghatározott helyzetét az ábrán fehér 
kör tünteti föl. A kijelölt pont közelé
ben tényleg föltűnt egy előre várt fé
nyességű (mintegy 19-es fényrendű) égi
test, amelyet a várakozás szerint a X. 
holdnak tekintettek. Nicholson azonban 
a fölvétel vizsgálata közben a vélt X. 
hold közelében, attól 35 ívpercre nyu
gatra észrevett még egy körülbelül azo
nos fényességű égitestet. Erről azt hitte, 
hogy az is a Jupiter eddig ismeretlen 
holdja. Kiderült azonban, hogy ez a hold 
a X. hóid pályáján mozog. Ekkor ellen

őrző megfigyelést végeztek azzal a hold
dal kapcsolatban, amelyet a X. holdnak 
hittek. Kiderült, hogy az a várakozásnak 
megfelelő iránnyal éppen ellentétesen 
mozog. Így nyilvánvalóvá vált, hogy a 
X. holdnak feltételezett hold a Jupiter 
eddig ismeretlen holdja, a XII., míg a 
Xll-nek vélt hold a már ismert X-ik. 
A fölfedezést az tette lehetővé, hogy a 
X. hold pályájának kiszámítása nem 
volt eléggé pontos. A X. hold csak 20 
nap múltán került a kiszámított hely
zetbe, a fehér körbe. A 20 nappal előbb 
készült fölvételen történetesen egy ed
dig nem ismert hold tartózkodott a ki
jelölt ponton.

Az új hold pályáját két hónap alatt 
végzett hét megfigyelés alapján számí
tották ki. A XII. hold átlagos távolsága

4/a. A Jupiter holdjainak váltakozó állása <>t 
egymást kftvetö napon.

l/b. A Jupiter és négy hoiüja. Kis távcsővel 
készített fény képiéi vétel.

a Jupitertől 21 millió kilométer. Kerin
gési ideje mintegy két esztendő. Moz
gása retrográd irányú. Ez azt jelenti, 
hogy a XII. hold északi irányból tekint
ve az óramutató járásával egyező irány
ban kering. (Az óramutató járásával el
lenkező keringési irányt direkt iránynak 
nevezik. Valamennyi bolygó direkt 
irányban kering a Nap körül. A holdak 
között azonban kivételek vannak.) Az 
új hold gyenge fényéből következtetve 
(1951. október 2-án fénye 18.3 nagyság- 
rendű volt) méretei igen kicsinyek, át
mérője — úgy látszik — nem lehet na
gyobb 20 kilométernél.

J i  h o l d a k  h á r o m  c s o p o r t j a

A Jupiter holdjainak rendszerét áb
ránk szerint a következőképpen képzel
hetjük el: A bolygóhoz legközelebb eső 
öt hold (ezek körül a négy legnagyobbat
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még Galilei fedezte föl, ezek a Galilei- 
holdak, a bolygóhoz legközelebb esik a 
kicsiny V. hold) majdnem köralakú pá
lyán mofcog. Ezek a pályák a Jupiter

Észak

Dél
5. A Jupiter távoli holdjainak elhelyezkedése 
1951. szeptember 29-én. A nyilak a holdak hala. 
dási irányát mutatják a Jupiterhez viszonyítva 
október hónapban. A nyolcadik hold útját csak 
feltételesen rajzoltuk kiszámítások alapján, mi
vel ez a hold abban a hónapban nem volt 

megfigyelés alatt.

egyenlítői síkjában feküsznek. Keringési 
idejük 0.5—16.7 nap közé esik. Mozgá
suk direkt, azaz ugyanolyan irányú, 
mint ahogy a Föld is mozog pályáján. 
A többi hold jóval kisebb és £ Jupiter
től is jóval távolabbra esik, mint az öt 
belső hold. Ezek a holdak két csoportba 
oszthatók. Az első csoportba a VI., VII. 
és a X. hold tartozik. A Jupitertől való 
közepes távolságuk 11.5 millió kilomé
ter Pályájuk hosszúra nyúlt ellipszis, 
mozgásuk direkt, hajlásúk a Jupiter 
egyenlítői síkjához mintegy 30 fok. Ke

ringési idejük 250—260 nap. A második 
csoportba a VIII., IX., XI. és a most föl
fedezett XII. hold tartozik. Majdnem 
kétszer akkora a távolságuk a Jupitertől,

mint az előző csoportba tartozóké. Ret- 
rográd irányban, a bolygónak és a többi 
holdnak keringési irányával szemben 
mozognak. Pályájuk még nyúltabb ellip
szis. Közöljük az újonnan fölfedezett 
XII. hold esik a legközelebb a Jupiter
hez. E távoli bolygók mozgása rendkívül 
bonyolult, mert a bolygótól nagy távol
ságra a bolygó vonzóereje már kicsiny 
és a Nap vonzásának zavaró hatása vi
szonylag nagy. Ezért nem csodálatos, 
hogy a X. bolygó helyzetének kiszámí
tásába 20 napos tévedés csúszott és ma
gát a X. holdat, amely megkésett a ki
számított helyről, tekintették új hold
nak, mígnem a további megfigyelések 
során végtére is kiderült a tévedés.

Holdunk átmérője 3476 kilométer. Te
hát a Jupiter Galilei-holdjai körülbelül 
a Föld holdjának nagyságával érnek fel.

Kozmogóniai fontosságú ama tény, 
hogy a harmadik csoport holdjai: a VIII., 
IX. és XII. retrográd irányban keringe
nek a Jupiter körül. Minden kozmogó
niai elméletnek, amely a Naprendszer 
keletkezését kielégítően akarja megma
gyarázni, választ kell adnia arra a kér
désre, hogy a külső nagy bolygók egyes 
holdjai miért keringenek a rendszerünk
ben különben általános direkt mozgás
iránnyal ellenkezően, retrográd irány
ban. A Smidt-elmélet használhatóságá
nak egyik legjelentősebb ismérve, hogy 
a retrográd mozgást kielégítően magya
rázza meg.

Vécsey Zoltán

A hold 
meg

jelölése
Keringési ideje

Távolsága 
a J-től 
km-ben

Tömege
ezer-
billió

tonná
ban

í  Át
mérője 

km- 
ben

Sürü- 
5 ség

Fény
rend

V. 11 ó. 57 p. 23 mp. 180.0C0 ___ 160 ___ 13
1. (Io) 1 nap 18 ó. 27 p. 33 mp. 421.000 80.000 3950 2.5 5.43

II. (Eur.) 3 nap 13 ó. 13 p. 42 mp. 670.700 48.000 3290 2.6 5.57
III. (Gan.) 7 nap 3 ó, 42 p. 33 mp. 1,069.800 18.000 5730 1.5 5.07
IV. (Kall.) 16 nap 15 ó. 33 p. 9 mp. 1.881.700 42.000 5390 0.51 6.12
VI. 250 nap 14 ó. 54 p. 11,467.000 ------ — 14.7

V II. 260 nap 1 ó. 42 p. 11,736.000 — 20 — 18
X. 260 nap ? 11,751.000 ------------- --- — 19

X II. ? 21,000.000 — — — 19.3
XI. 693 nap ? 22,545.000 — — — 19

V ili . 738 nap 21 ó. 36 p. 23,501.000 — 50 — 17
IX. 758 nap ?

■
23,950.000 — 20 — 18.6
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ÁRULÓ JELEI
Ha tágra nyitott szemmel sétálnak ol

vasóink a  budapesti Rákoson és jól meg
figyelik a vasúti bevágást, érdekes lát
ványban lesz részük. A mészkőfalból 
csigákra, kagylókra, korallokra emlékez
tető formák állnak ki. Egyiken-másikon 
még a héj is rajta van. Ha pedig a zirci 
parkban sétálnak, nézzék meg közelebb
ről az út kavicsát. Benne csupa pénz
formájú mésztestecskét- látnak. Egyik 
akkora, -mint egy lencse és rajta finom 
pontozás látszik. A másik kövér ötven 
filléres nagyságú. Ha megkérdezik, 
honnan hordják ide a kis “kövült pénze
ket*, azt felelik, hogy a zirci “murva
bányából*. Egy-két évtizeddel ezelőtt

tából “csoda* történt, az aranypénzek 
kővé váltak.

• kolM Stlkua h itd s lm s k , b abo n ák
Immár tudjuk, hogy a “Szent László 

pénzei* egykori tengerekben élt apró 
egysejtű állatok (Numlllites-ek) váza.

Azt is tudjuk, hogy a rákosi bevágás 
»kövületei* is egykori tengeri állatok ma
radványai, De sokáig tartott, míg a meg
ismerés idáig jutott.

Az emberiség történetében korán fel
bukkantak olyan legendák, melyek ős- 
állati leletek nyomón támadhattak. Na
gyon valószínű, h'- gy görög és római

A várpalotai homokbánya csigái és kagylói (A rajzokat Géczy Barnabás egyetemi tanár
segéd készítette)

kezdődtek Várpalotán a kőszénbányá
szattal kapcsolatos nagyobbszabású épít
kezések és a közelben homokbányát nyi
tottak. Ezt a homokot valósággal el
árasztja a tömérdek csiga, kagyló és 
egyéb váz. Szakemberek megállapították; 
hasonló formájúnk a Földközi-tengerben 
ma is élnek. Nézzék csak meg a ma szé
lesen kinyitott homokfejtést. Mintha 
csak a velencei Lidó hullámveréses parti 
túlzását látnák.

A zirci parkban szétszóródott, de sok 
más helyütt is található “kövült pénz«- 
ekről a nép száján legenda támadt, 
“Szent László pénzéiről szól. Árpád házi 
László király vitézei üldözték a kunokat. 
A menekülő kunok elszórták az elrablóit 
aranypénzeket, hogy az üldözőket ma
gukról lerázzák, De a vezér erős akara-

mondák egyszemű óriásának, Küklopsz- 
nak (latinosán Ciklopsz-nak) költői fo
galma történetesen valami őselefánt-féle 
koponya földerítése nyomán született. 
Ezen a koponyán ugyanis feltűnő a 
homlok közepén a páratlan orrnyílás. 
Valami nagy vastagbőrű lábszár csontját 
gondolták a mesebeli “óriási* csontváz
darabjának. Az ilyenfajta leletet még a 
középkorban is városok kapujára láncol
ták. Egy-egy felhőszakadás mosta ki eze
ket a  csontokat a domboldalból. Szokat
lan nagyok voltak. £s mások, mint ama 
ló-, szarvasmarha, birka-csontok, amiket 
kutyák cipeltek el a dögtemetőkből. Éle
sen elütöttek a szarvasmarhacsontoktól 
is, amiket az erdőben találnak. Ezért hót 
mesebeli szörnyeteg maradványainak 
képzelték őket. Még a XVIII, század ele-
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jén is egy mészkőbányában talált egy 
méternél nagyobb óriás szalamandra 
csontvázat (hozzá közelálló forma Japán
ban ma Is él) leírtak és lerajzoltak és 
annak az embernek nevezték el, aki "az 
özönvíz szomorú tanúja* volt.

Hanem hogyan is kerültek ezek az "ős
maradványok-" a földbe, völgybevágások 
falába, bányák homokjába, mészkövébe?

A görög bölcselők (Arisztotelész) úgy 
képzelték, hogy valami titokzatos '►for
máló erői hatására, "ősnemzés* útján 
kéletkeznek romló húsban a légykuka
cok, iszapban a békák.

A sötét középkor '►iskolás* egyházi 
bölcseleté, a skolasztika, ilyen "formáló 
erőnek* tulajdonította azt is, hogy a 
földben "kövületek* keletkeztek.

Az »egyszemű rtrlás*. valójában őselefántféle 
koponyája, a homlok közepén páratlan ormyllás- 

sal

A „M rm éisM  Já ték a i44?
Hosszú évszázadokon keresztül a "ter

mészet játékaidnak nevezték ezeket a 
különlegességeket. Noha később már 
gyűjteményekbe szedték össze és köny
vekben is lerajzolták a leleteket.

Hiába szólaltak fel olyan szabadon 
gondolkodó személyiségek, mint Leonar
do da Vinci, minden idők egyik legna
gyobb szellemóriása, Leonardo megfi
gyelte az északolaszországi csatomaépít- 
kezéseket. Megfigyeléseit le is írta. Az ott 
talált csigák és kagylók szerinte olyan 
állatoktól származnak, amilyenek a ten
gerben ma is élnek. Ott tehát valamikor 
tengernek kellett lennie — mondotta ki 
következtetését. A "természet já tékai

ról alkotott hiedelmet a köztudatból még
sem lehetett egyhamar és egykönnyen 
kiirtani. A babonás képzelgésnek mint
egy utolsó megnyilvánulásaként köny
velhetjük el Beringer würzburgi pro
fesszor hírhedt esetét. Egy tanítványá
nak doktori értekezése 1728-ban jelent 
meg. Benne sok ábrát közöl a würzburgi 
hegyekben gyűjtött "formált kövek*- 
ről. A jámbor tanítvány még a "ter
mészet játékaira* utal e kövek láttán. 
A professzor maga is szorgalmasan 
gyűjtötte a természet formálta köveket 
tanítványaival együtt. A lerajzoltak kö
zött több olyan is akad, amiket a paj
kos diákok maguk faragtak ki: repülő 
madarat, virágra szálló méhecskét, hé
ber betűket ábrázolnak.

»Örlás«, valójában ős vastagbőrű combcsontja, 
megláncolva

Ez időtájt már lassanként elterjedt a 
tudományos közvéleményben az a való
ságnak megfelelő megismerés, hogy az 
efajta leletek egykori állatok származé
kai. Kezdték őket ma is élőkkel össze
hasonlítani. Legnagyobb részt tengeri 
állatokról volt szó. Ritkábbak azok a 
maradványok, amelyeket szárazföldön 
élt állatokra vonatkoztathattak. Bizo
nyos kiválogatódás mutatkozik az ősvi- 
légi élet áruló nyomainak összességében.

A H i t v i i  a n y a i  a lp u n tu l  —
• sz e rv e tlen  m egm arad

Az állat élő, szerves anyagú teste elha
lás után aránylag rövid idő alatt nyom
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nélkül elpusztul. Az állatok nagy cso
portjait mégis az jellemzi, hogy életük
ben szervetlen anyagú,' mészből vagy né
ha kovasavból álló vázat választanak el. 
Ez annál ellenállóbb természetű. Így mór 
az apró egysejtű véglények között is 
akadnak mész- vagy kovasav vázúak, 
akárcsak az imént említett Nummulite- 
sek.

A vázak, a korallok, csigák, kagylók, 
tengeri sünök és egyéb javarészt tenger
ben élő állatok mészváza — de a gerin
ces állatok csontváza is — már jobban 
ellenáll a pusztulásnak.

Hanem ez az ellenállás is csak Vi
szonylagos!

A csigaházat, ha éveken át heverne

»A* Özönvíz szomorú embere* néven leírt ős- 
szalamandra-csontvá*

a tengerfenéken, sőt a hullámverés ide- 
oda dobálná, végül mégis csak kikezde
né a pusztulás. Mészanyaga elporlód- 
nék, feloldódnék. A szárazföldön elhul
lott és szétrothadt állati test csontváza 
is szivacsossá, morzsolódóvá válnék.

Már pedig az ősmáradványok olyan 
állatoktól származnak, melyek évszáz
ezrekkel, évmilliókkal ezelőtt éltek!

Hogy ilyen földtörténeti időtartamok
kal adacoló* ősállati nyom ránk marad
hasson, első feltétele: ellenálló, szervet
len anyagú, szilárd váz.

Az állatvilág nagy csoportjai — minők 
a férgek — ilyen vázat nem választanak 
és a Föld múltjában sem választottak 
el. Belőlük az ősmaradványanyagban

valóban majdnem semmi sem maradt 
meg.

A betem etődés
Második feltétel: a betemetődés. 

Csakis azok a vázak maradhattak meg, 
amelyek természetes úton betemetődtek 
és ilymódon kikerültek a közvetlenül 
pusztító tényezők hatása alól.

Cyors betemetődés nagy arányokban 
ment végbe a Föld múltjában is, a min
denkori tengerekben.

A hullámverés állandóan koptatja és 
elaprózza a part anyagát. Beömlő folyók 
szüntelen hordanak a szárazföldről tör
meléket, kavicsot, homokot, iszapot a 
tengerbe. A hordalék leülepedik és a

Hamisított »természét játékai*, würzburgi 
►formált kövek*

A Tisza medréből kihatászott Ssbölény-koponya

hullámverés széles körben szétteregeti. 
Az állandó üledékképződés temeti be az 
elhalt állatok tömegét a partok közelé
ben. A tengervízből kicsapódó és egy
másra halmozódó mésziszaprétegek ja
varészt állati vázak.

A folyamatos betemetődés és konzer
válódás hasonmását fedezték föl üledé
kes kőzetekben is. Tengeri állatmarad
ványokat tartalmazó olyan üledékes kő
zetekben, melyek ma messze a tenger
parttól, a szárazföldek belsejében hú
zódnak. A várpalotai homok, a zirci 
murvabánya, Nummulites-tömkelege, a 
rákosi vasút bevágás mészköve egykori 
tengerek üledékei. A Föld története fo
lyamán a tengerek részben más elterjedé- 
sűek voltak, mint manapság. A tengerek
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partvonalai gyakran változtak. Részben 
olyan területekre is behatoltak, melyek 
ma messze benn a szárazföldek belsejé
ben fekszenek, akárcsak az Alföld, a 
Dunántúl, vagy az erdélyi Mezőség.

Szárazföldi lények vázának betemető- 
désére és konzerválódására annál gyé
rebb a példatárunk a Föld múltjából:

Sok oldott meszet tartalmazó meleg
forrás meszet rak le és a beléje került 
növényeket és állati vázakat bekérgezi 
és konzerválja.

A margitszigeti artézi kút körül kis 
virágcsokrokat raknak a forrás meden
cébe s azok hamarosan elkövesednek.

P o r ,  jég , v u lk á n -h a m u ...
A "jégkorszak- hulló pora, vonalról 

vonalra, egymásra halmozódva, az

A szibériai, berezovkal jeges földbe fagyott 
mammut-hulla. Felül: lelőhelyén, a kiálló kopo
nya lágyrészei lerohadtak, az agyarakat aelefánt- 
c sont vad ászok, kitörték, de lábain és a földbe 
fagyott testen a lágyrészek Is megvoltak. Lenn: 
restaurálva és kitömve a lenlngrádi múzeumban

évek százezrei alatt mintegy 30—40' 
méter vastag tömeggé nőtt. Betemette 
és megőrizte jégkorszaki füves pusz
táink elhullott ősvilága — mammut, 
őstulok, ősbölény, rénszarvas — csont
maradványait. Ilyeneket nem ritkán 
juttatnak felszínre felhőszakadások a 
dunántúli löszből, vagy mos ki a Tisza 
a meredek partjaiból.

Nagy vulkáni kitörések kirobbant, ki
szórt, finom hamuszerű' anyaga te- 
mette el ismételten a nápolyi Vezúv 
környékét és konzerválta Pompejit 
2000 évvel ezelőtt, házaival, falfestmé
nyeivel, életével együtt.

A Föld múltjában működött vulká
nok kihányt anyagából összeállított kő
zetek sok helyütt gazdag tárházai egy
kor szárazföldön élt állatok csont
maradványainak.

Mocsarak zsombékjába süllyedt ál
latok csontvázai is konzerválódtak. 
Különösen sok került elő belőlük az 
egykori erdős lápokból keletkezett kő
széntelepek körül.

Szibéria jégbefagyott mammuthullái 
szőröstül-bőröstül megmaradtak évezre
deken át!

Mészkőhegységek repedéseiben, bar
langjaiban lassan felhalmozódott a 
mészkő feloldásából visszamaradó 
agyag. Ebben az agyagban is számos 
szárazföldön élt ősállat csontja maradt

Fenn: Jégkorszak! barlangi medve koponyája. 
Lenn: ma ólő bamamedve koponyája, a kettő 

ugyanolyan arányban kisebbítve

ránk. Harangjainkból a barlangi 
medve, barlangi oroszlán, apró rágcsá
lók és egyebek fogain és csontjain kí
vül előkerültek az ősember kőszerszá
mai is. Eger mellett, a Subalyuk bar
langból kiásták az ősember állkapcsát.

íme, így kerülnek felszínre az ős
lénytan — a paleontológia — ősállatai
nak áruló jelei.

Telegdi-Ilóth Károly
egyetemi ny. r. tanár, 

az Eötvös Lóránt Tudományegyetem 
Őslénytani Intézetének Igazgatója.
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»Az új ötéves tervben kétszeresére kell 
emelni az állami lakásépítkezésre elő
irányzott beruházások összegét és ennek 
alapján bővíteni kell a  lakásépítkezés 
programmját.«

(Az SZKP központi bizottságának »a 
XIX. Pártkongresszus határozatai a 
Szovjetunió fejlesztésének 1951—55. évi 
ötödik ötéves tervéről* című tervezetéből).

Moszkva az egyszerű emberek milliói 
számára a béke, a reménység jelképe. 
Szíve a Kreml — a mauzóleum, amely
hez a világ minden részéből elzarándo
kolnak az emberek, hogy hódoljanak a 
nagy Lenin és Sztálin emlékének, s a 
Vörös-tér, ahol százezrek örömujjon
gása köszönti művük folytatóit.

A kapitalista országokban elképzel
hetetlen az olyan figyelmes és lelkes 
viszony minden új épülethez, parkhoz, 
sétányhoz, emlékműhöz, amilyent 
Moszkvában tanúsítanak még az épí
tészethez alig értő emberek is.

Büszkén mondhatjuk, a szovjet szo
cialista művészet a szüntelen fejlődés 
útján halad a siker új csúcsai felé. 
Ugyanakkor a kapitalista országok épí

tészete manapság nem alkot meglepően 
újat, városrendezésük megrekedt. A 
kapitalista városokban — amelyeket a 
szociális ellentétek és a kasztkülönbsé
gek nyomortanya-negyedekre és arisz
tokrata villákra, füstös munkásnegye
dekre és "■bankhivatali'x központokra 
szaggatnak — a városrendezés válsá
gos.

»Az európai, ázsiai és amerikai or
szágok nagy fővárosainak egyik leg
komolyabb fekélyét a nyomortanyák 
jelentik, amelyekben nincstelen dol
gozók milliói tengődnek lassú, kínos 
halálra ítélve. Moszkva érdeme ab
ban áll, hogy teljesen felszámolta 
ezeket a nyomortanyákat. Módot 
nyújtott a dolgozóknak arra, hogy a 
pincelakósokból és viskókból a bur
zsoázia lakásaiba és azokba a kényel
mes házakba költözzenek, amelyeket 
a szovjet hatalom épített.-  
így ír Sztálin elvtárs, a 800 éves 

Moszkvát üdvözölve.

G yűrűk és sugárutak a 
történelm i városmag körül

Moszkva újjáépítése a sztálini ter
vek alapján a leghatalmasabb és a

Hamarosan ég felé emeli tornyának aranyozott 
csúcsát a Vörös-téren felépülő 48 emeletes 
magasépület, amely karcsú és mégis tömör 
vonalaival szervesen beleilleszkedik a Vörös- 

tér épülettömbjeinek általános képébe

maga nemében egyedülálló építkezés a 
világ építészetének történetében. Nem
csak művészi eszméinek nagyszerűsége 
és munkalendülete meglepő, hanem fő
ként új szocialista jellege.

Moszkva átalakítása a népet szol
gáló szocialista művészet, tudomány és 
technika legkiválóbb vívmányainak 
felhasználásával megy végbe.

Az elmúlt századok nagy gondolko
dói gyakran álmodoztak a "-napfény 
városairól-, a "kert-városokról-, a jö
vendő társadalom embereinek szép és 
boldog életéről.

A megvalósult szocialista kornak 
eszméi tükröződnek a "Moszkva város 
átalakításának általános tervéről- szóló 
1935. évi határozatban. Ez a történelmi 
okirat hangsúlyozza, hogy mindenek
előtt arra kell törekedni, hogy a Szov
jetunió fővárosának építkezése és épí
tészeti újjászervezése mélyen tükrözze

751



A Kreml épülettömbje 
és a Szovjetek Palo
tájának épülettömbje 
lesz Moszkva művé
szeti kompozíciójának 
központja. Innen egy 
széles körút fog ve
zetni a Luzsoylkov- 
tér mellett létesített 
óriási parkba, melyben 

sportlétesítményeket 
építenek;

A város délnyugati 
területén már meg
kezdődött a  sokeme
letes lakóházak épí
tése. Elsősorban a 
Moszkvai Állami Egye
tem épületétől jobbra 
és balra tervezett épü
leteket építik lel. Ezen 
a területen 450.000 
négyzetméter új lakó

területet építenek

Mindjobban kiala
kul a Frunze 
rakparton a sok
emeletes lakóházak 
építkezése. Ezen 
épületek közül csu
pán egyben, — a 
8-08 épületben — 
120.000 négyzet- 
méter lakóterület 

lesz

művészi felépítésű rendszerét betetőzi 
ezek középpontja, a kor leghatalma
sabb épülete, a Szovjetek Palotája* 
Moszkva szívében.

Ezzel azonban még nem ér véget a 
moszkvai magasépítkezés. A város cso
mópontjain emelt épületek csak alap
jai a körülöttük kialakuló egész építé
szeti tömböknek, amelyek sokemeletes 
lakóházakból és középületekből állanak 
majd. A központosított építkezés lehe
tővé .teszi az előregyártott alkatrészek 
tömeges alkalmazását, az pedig gazda
ságosabbá és gyorsabbá teszi az épít
kezést.

t i j  negyedek, ú j lakóházak százai
A lakásépítkezések üteme évről évre 

következetesen növekedik. Az 1952. 
évi terv 750.000 négyzetméter lakó
terület felépítését irányozta elő. Ez a 
terület azután minden évben növekszik 
és eléri a millió négyzetmétert. Termé
szetes, hogy csak az építkezés iparosí
tása teremtheti meg az ilyen ütem fel
tételeit.

Ezekben az években a Lenin-hegyen 
új városrész nő ki a földből — a dél-

A Felkelés-tér (a rekonstrukció tervének egyik 
variációja)

‘A nyugat felől Moszk
vába vezető autóút a 
Mozsajszkl sugárúton 
át az újjáépített Bo- 
rogylnl és a  most el
kezdett Novo-Arbatl 
hidak felé vezet. A 

Krasznopresznyenl, 
Szmotenszkl és Doro- 
gomllovl rakpartokon 
folyik az

Moszkva központjához új sugárút 
fog vezetni. Ezt az utat a  Novo- 
Arbatl hídtól kezdődően tervezik. 
Az új sugárút elejét a híd előtti 
tér és a Kertgyűrű előtti átmenő- 
forgalmi út megépítésével együtt 

felépftlk

a szocialista kor hatalmasságát és szép
ségét.

Moszkva építészei, amikor hozzá
kezdtek az újjátervezéshez, a pártnak 
és kormánynak még egy igen fontos 
utasítását követték, Moszkva új tervé
nek meghatározásánál feltétlenül szűk* 
séges, »hogy a történelem folyamán 
kialakult város alapjainak megőrzésé
ből induljanak ki, de gyökeresen újjá
szervezzék a várost, utca és térhálóza
tának döntő átrendezése útján.*

Moszkva évszázadok alatt a város 
történelmi alapja — a Kreml — körül 
fejlődött ki. A védelmi erődítmények 
— falak, földsáncok — kiépítése vissza
tükröződik a mai gyűrűszerű főútvona

lakon. A “gyűrűket* sugárutak szelik 
át, amelyek a város szívéhez — a 
Kremlhez — vezetnek.

Ezek valamikor földutak voltak. Ma
napság ezeknek az utcáknak a múltjá
ról csak fennmaradt elnevezések be
szélnek. A *gyűrűk« és “sugárutak* 
kereszteződéseinél a történelem folya
mán kifejlődtek a város hagy terei.

A m odern várossziluettek 
a történelm i városban

A.Moszkva folyó magas partján rak
ták le a fából épült moszkvai Kreml 
alapjait. Itt alakult ki a város első tere 
— a Vörös-tér.

Vessünk most egy pillantást Moszkva 
jelenlegi térképére. Megtaláljuk rajta 
az első nyolc magas-épület elhelyezé
sét. Ezeket a fenséges épületeket a 
történelmileg kialakult csomópontokon 
helyezték el. Ilyenek a Szmolenszki-tér, 
a Felkelés-tere, a Vörös-kapu tér stb.

Ma már a magasépületek sokasága 
emelkedik a főváros felett. Moszkva 
olyan sziluettet kap, amely egyedül 
csak rá jellemző. Ezért a modern ma
gasépületek szervesen összekapcsolód
nak a város történelmi képével.

Végül pedig képzeljük el, hogy a ma
gasépületek alaposan átgondolt és
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A vizerőmíítervezo Iroda
ház épülete a leningrádi 
és volokalamszkl utak ke
reszteződésénél. (Terv.)

házban 610 lakás van. 
Hasonló háztömb lé
tesül majd a magas
épülettől nyugatra.

A lakóházak zöme 
déli irányban helyez
kedik el. Az egye
tem parkját k;ét su
gárút szegélyezi. Ezek 
átszelik a Moszkva 
folyót és egyesítik 
az új kerületet a 
főváros központjá
val — a Szovjetek 
Palotája előtti tér
rel.

A folyópartok természeti és egész
ségügyi viszonyaiknál fogva igen ked
vezőek a lakásépítkezések szempont
jából. Éppen ezért itt építik majd a 
hatalmas lakóházakat. Moszkva a dol
gozóknak adja központjának legszebb 
főútvonalait. A sokemeletes lakóházak 
százai emelkednek itt. Ezeknek a fő
útvonalaknak építészeti stílusát a terek 
határozzák meg.

Aki a Mozsajszkij-országút felől ér
kezik Moszkvába, egy térre jut, amelyet 
csodaszép 10—12 emeletes épületek 
öveznek. A leningrádi és volokalamszki 
országút kereszteződésénél épül majd 
fel a fő bejárati tér, amelyet közigazga
tási épületek és tudományos intézetek 
vesznek körül. Sokemeletes torony 
zárja be itt a leningrádi országút táv
latát.

A 8—10—12 emeletes házak zölddel 
beültetett területek közepette, egymás
tól nagyobb távolságra helyezkednek 
el. A lakások így bőséges és természe
tes szellőztetést kapnak. A házakban 
óvodák, napközi otthonok létesülnek, 
az udvaron pedig sportpályák.

A holnapi M oszkva panorámái
A Volga vize ott csobog a moszkvai 

sétaterek kis szökőkútjaiban, megöntözi 
a város utcáit, fáit, virágágyait. Az 
utakon és tereken zöld fák susognak. 
Mindenütt ragyogás és szépség. Ilyen 
Moszkva ma.

De milyen lesz holnap? Erre a kér
désre válaszol Moszkva újjáépítésének

A Szovjetunió Tudományos Akadémiája geológiai- 
földrajzi tagozatának épülete a Krimi-rakparton 

(Terv.)

nyugati. Itt gyönyörű, sokemeletes há
zak állnak majd. Az új negyed köz
pontja a Moszkvai Állami Egyetem 
magasépülete.

Minden háztömbhöz kertek, virág
szőnyegek, sportpályák tartoznak. A 
lakóházak nyitva állnak a napfény 
előtt s minden kényelemmel ellátottak. 
Az "-elsőszülött- — egy 14 emeletes 
lakóház, amely a Moszkvai Állami 
Egyetem dolgozóinak épült. Ebben a

A Luzsnytkov-tér beépítésének és átrendezésének 
terve, a Nyeszkucsnlj-kert felöl nézve

tízéves terve, amelyet a szovjet kor
mány jóváhagyott. Mi minden épül tíz 
év alatt? Egészen új városnegyedet 
teremt a szovjet építő ember akarata 
Holnapunk egybeolvad a mai nappal. 
A délnyugati városrészben már épül
nek az új, 10—14 emeletes lakóházak.

A szovjet ember leleményessége új 
építőanyagok megalkotásával segíti a 
szeretett főváros új palotáinak építőit, 
hogy minél szebb, századokra szóló 
műveket alkothassanak. Az acélszürke 
beton látványa egyhangú, unalmas, fá
rasztó. Cserepovszkij és Aljosina fiatal 
szovjet mérnökök újfajta cementet kí
sérleteztek ki, amely vakítóan fehér, 
mint a márvány. Szovjet tudósok fel
találták a könnyű téglát, mely jobb hő
szigetelő a réginél. Az újdonságok közé 
tartozik a belül üres, átlátszó üveg
tégla is.

S ha a mából átlépünk a holnapba, 
nagyszerű kép tárul elénk. A kujbi- 
sevi és sztálingrádi vízerőmű kimerít
hetetlen villamosenergiája már a fő
város lakóinak is világít és melegít. A 
moszkvai ipar új, nagyszerű gépeit a 
volgai áram hajtja. Könnyű helikopte
rek ezrei röpködnek a levegőben. A 
széles utcákon zajtalanul közlekednek a 
gépkocsik, amelyeket nem benzin, ha
nem villamosenergia hajt. Vezetékeket, 
villanyoszlopokat nem látni. Az úttes
tek felett nagyfrekvenciájú elektromos 
teret létesített a szovjet tudomány. A 
gépkocsik annyi energiát merítenek 
ebből az elektromos térből, amely órán
ként 100 kilométeres sebességgel röpít 
az úti cél felé.

És a nagy sebes
ségnek semmi aka
dálya. A járművek
nek sehol nem kell 
megállni, az útvona
lak egymás fölött 
vagy alatt keresztezik 
egymást. A teherfor
galom földalatti uta
kon bonyolódik. A 
város levegője tiszta, 
áttetsző. Füstnek, ko
romnak nyoma sincs.
Az elektromos füst
nyelő szerkezetek el-, 
tüntetik a fák és vi

rágok erdejében megbúvó iparvállala
tok minden égési termékét.

Mindez már nemcsak puszta ábránd. 
A szovjet tudomány műhelyeiben olyan 
kísérletek folynak, amelyeknek ered
ményei biztosítják, hogy az ábrándból 
valóság lesz.

A. V. Vlaszov
Sztálin-díjas főépítész

Kilátás a Luzsnyikov-tér- 
ről az új Stadionra
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ELMARADT IMEZÖGAZDASAGI 
SZAKOKTATÁS -  1933

» . .  . Mezőgazdasági szakok
tatásunk keretei nem feleltek 
meg soha és nem felelnek, 
meg most sem a szükség
nek . . .  az a három gazdasági 
akadémia, melyek közül kettő 
a Dunántúl, egy az Alföldön 
van — a közgazdasági egye
tem mezőgazdasági szakától 
eltekintve la — együtt sok
kal több magas képzettségű 
gazdát tud nevelni, mint 
amennyit viszonyaink között a 
nagybirtok és középbirtok ma 
fel tud venni... 100 körül lehet 
az olyan végzett növendékek 
száma, akik a kisgazdaságokba 
kerülnek, a saját vagy szülőik 
gazdaságának vezetésére. Vég
telenül kicsiny szám ez a mil
liónyi kisbirtokos számához 
képest. .  . télt gazdasági lakó. 
lal Intézmény egy évben mint
egy 500 növendéket bocsát ki 
az életbe és a kilenc téti 
gazdasági lakolán kívül még 21 
téli gazdasági tanfolyam volt 
840 részvevővel. Mindössze tehát 
kereken 1300 kisgazda vagy 
kisgazda fia részesül Ilyen ok
tatásban . . .  A keresd népes
ségből . . .  őstermeléssel lóg. 
(átkozott nálunk 58.2 százalék.c 

(Éber; Mezőgazdasági szak. 
oktatásunk. Magyar Szemle 
1933. szeptember, 24—26 old.)

TANULOK EZREI...
•Vájjon mlyen ma a mező. 

gazdasági szakoktatása? Az el
múlt évben egyetemeinkről és 
főiskoláinkról 1234 okleveles 
szakember került ki, tehát több 
mint feleannyi, mint a fel
szabadulás előtti nyolc esztendő 
alatt összesen. Ugyancsak ta
valy 2186-an szerezték meg kö
zépfokú oklevelüket, tehát négy- 
szer annyian, mint a fel
szabadulás előtt IS év alatt. 
A múltban a tangazdaságok át. 
tagos területe 70 hold volt és 
traktorról, mezőgazdasági gé
pekről még csak nem Is ál
modhattak az akkori hallgatók. 
Ma 1000 hold •  tangazdasá
gok átlagos területe és ez év 
végére már a többi között 24S 
traktor és 02 kombájn segíti 
a  jövő szakembereinek felké
szülését, Ma már minden lelte, 
tősége megvan hazánkban an.

nak, hogy valóraváUsuk mányt. Ahhoz azonban, hogy
Sztálin elvtars megállapítását: tudjunk, tanulni kell. Tanulni
•Ahhoz, hogy építsünk, tudás állhatatosan, türelmesen.* 
kell, el keit sajátítani a  tudó- (MTI, 1853. április 14.)

A NYOMOR
HASZONÉLVEZŐI — 1931.
» . . .  Az .épület' eredetileg 

baromfi-keltető ólnak készült, 
de anyagiak miatt be kellett a 
boltot csukni. Ekkor támadt 
valakinek az az ötlete, hogy 
ami nem volt jó állati cé
lokra, még mindig Jó lehet em. 
béri használatra. Válaszfalakat 
húztak az ólban a kiadták la
kásoknak. Havibér ma 16—24 
pengő, kivéve a telek gondno. 
kának lakását, amelyért Istálló 
és telekhasználati joggal havi 
60 pengő Hzetödik. . .  össze
számítva a nyomortól szedett 
ezt a vámot, havi 260 pengő, 
azaz évi 3120 pengő az. ami a 
bérbeadó tulajdonost Illeti. Le
számítva ebből az adót, évi 
2952 pengő marad tisztán. 
Olyan szám ez, amelyből ma 
tisztességesen meg lehet élni, 
másszóval, így lehet a nyo
morból la .tisztességesen' meg
élni.*

(•Bérbeadóm jóljővedeCmező 
nyomortanyámat* Előőrs, 1931. 
április 12. 9. old.)

A DOLGOZOK JÓLÉTE
•Ötéves tervünkben egészsé

ges, világos, villanyvilágítással, 
vízvezetékkel, csatornázással 
ellátott 1—2—8 szobás össz. 
komfortos lakásokat építünk 
dolgozóink részére. Sz tál In- 
városban eddig több mint 2000 
lakást adtunk át rendeltetésé
nek. 1953-ban további 1300 la
kást építünk és az építkezések 
ütemét 1954-ben még tovább 
fokozzuk. Komlón kiépítjük a 
kőkőnyőal városrészt és a ken
derföldi városrész jelentős ré. 
szét. Tatabányán, a Tatabánya
alsó vasútállomás melletti terü
leten új szocialista városrész 
építését kezdtük meg. Körül, 
belül 1000 lakás készült et ed
dig a tatai szénmedence másik 
fejlődő bányavárosában, Orosz
lányon. Miskolcon a Győri- 
kapunál, Selyemréten és Hejő- 
Csabán 1952 végéig több mint 
1000 lakásba költöztek be a dől.

gozók. Sok lakást építettünk a 
pereces! városrészben Is. Vár
palotán több nflnt 60 lakást ad
tunk át eddig az Inotat No
vember 7 Erőmű és a bánya 
dolgozóinak.*

(ötéves tervünk: béketerv, 
198. old.)

ALLASHALMOZOK — 1931.
. .  . Hozzávetőleges számítás 

szerint Magyarországon 30.000 
Intelligens magyar Ifjú juthatna 
kenyérhez, és alapíthatna csa. 
ládot, ha sikerülne radikális 
Intézkedésekkel kioperálni az 
álláshalmozás kelevenyét.

(Harmincezer állást rabolnak 
el a fiatalok elől az álláshal
mozók. Előőrs. 1931. szeptem
ber 27. 5. old.)

AZ ÉRTELMISÉG 
HATALMAS TÁVLATAI

•Az értelmiség munkájának 
hatalmas távlatait nyitja meg 
a szocialista épitőmunkának az 
a programmja, melyet a Függet
lenségi Népfront választást fel. 
hfvása vázolt fel az ország 
előtt éa amelyről Rákosi elv- 
társ a budapesti választási 
nagygyűlésen szólt. Milyen ha
talmas, lelkesítő távlatok ezek, 
milyen hatalmas lehetőségeket 
rejt magiban a második öt* 
éves terv, amelynek megvaló
sítása aat eredményezi, hogy 
Magyarország minden téren 
messze maga mögött hagyja a 
fejlett tőkés országok legtöbb
jét. Az Ipari termelésben éa a 
nagyüzemi mezőgazdaság ki
alakításában új városok építé
sében és a  régiek átalakítási, 
bán, a kultúra nagy létesítmé
nyeiben, a közlekedés korszerű
sítésében, a művészetben és a 
tudományban — minden terü
leten szinte tornyosulnak a na. 
gyobbnál nagyobb feladatok, 
amelyeknek megoldása szüksé. 
gessé teszi értelmiségünk al
kotó munkáját.

(Szabad Nép vezércikke, 1953. 
május 15.)
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— Idegenbe kellett mennem, — me
sélte a barátom, hogy megtudjom, mi
lyen híres és milyen jótékony hatású 
gyógynövényünk: a kamilla. Külföldi 
tartózkodásom Idején erősen meghűl
tem, sokat krákogtam, még a szemem 
is begyulladt. Az orvos megvizsgált, 
belenézett a torkomba, megtükrözte a 
szememet, majd felírt egy kitűnő 
gyógyfüvet: csináljak belőle teát, azzal 
gargalizáljak és a fű főzetjével boro
gassam szememet is, ez majd rendbe 
hoz, A receptre ezt írta fel: Flos Hung. 
Chamom, -Csodálatraméltó ez a nö
vény, — mondotta — a kontinensről, a 
távoli Magyarországból kapjuk, ahol a 
pusztákon, vadon terem roppant 
nagy mennyiségben s ott talán nem 
is tudják, milyen nagy kincs rejlik 
benne.," Egy szóval sem árultam el, 
hogy ez a -Hung. Chamom." hazám 
terménye, a mi kamillánk, vagy szék
füvünk, amelyről csak annyit tudtam, 
hogy a falusi öreg emberek élnek vele, 
ha valamilyen nyavalya gyötri őket.
A patikában megvettem a kamillát, 
megfőztem a teát s a belőle felszálló 
pára eszembe juttatta az alföldi tájak 
nyárelői különös illatát. Szorgalmasán 
gargalizáltam és borogattam a szeme
met. Néhány nap múlva túl voltam a 
meghűlésen és makkegészségesen jár
tam tovább a nagy metropolist, ahol 
megtanultam, mi a magyar kamilla. 
Itthon megtudtam, hogy nem használ-  ̂
juk kt eléggé ennek a külföldön any- 
nyira megbecsült gyógynövényünk ki
viteli lehetőségeit, nem váltjuk át 
arannyá, nem cseréljük ki fontos nyers
anyaggá, géppé, eszközzé azt, amit a ma
gyar rög Ingyen és bőségesen ád ne
künk.

Valóban csodálatraméltó ez a növé
nyünk. Érdemes vele közelebbről meg
ismerkedni.

Eurázia növénye
Hazánk egész területén, a szántók szé

lén, de főként a Tiszavidék szikes tala
ján, az úgynevezett szlkfokokon terem 
tömegesen ez a gyógynövényünk. Virág
zása idején, május végén, júniusban 
fehérük, sárgállik tőle a határ és ha az 
ember közéje gázol, megcsapja az orrát

a virág különös, de kellemes, kissé az 
almára emlékeztető illata. Tulajdon
képpen Eurázia növénye. Észak-Ameri- 
kában, Dél-Afrikában és Ausztráliában 
csak újabban, behurcolással és vetéssel 
telepedett meg.

Az ókori orvosok és füvészek jól is
merték és gyakran emlegették. Hippo- 
krátész, időszámításunk előtt 460-ban 
született görög orvos, bölcsész, tanító, 
író és természetbúvár -eüanthemis"- 
nek, tehát jó virág-nak, Dioszkoridesz, 
Neró uralkodása idején Rómában éit 
orvos -anthemis"-nek nevezte, de az ő 
korában más neveken is ismerték a nö
vényt, ami kitűnik Pliniusz természet
rajzából. A füvet egyesek leucanthe- 
mum-nak: fénylő fehér virágnak, vagy 
— mert tavasszal virágzik — eranthé- 
mum-nak, mások chamaemelon-nak ne
vezték, mert almaszaga van. Az utóbbi 
elnevezés a chamai: alacsonynövésű és 
melón: alma görög szavak összevoná
sából keletkezett.

A rómaiak természetrajzírója össze
gyűjtötte a növényről mindazt, amit 
kora előtti orvosok és fűvészek írtak. 
Megjegyezte, hogy sovány földön, vagy 
ösvények mentén gyűjtik tavasszal és 
koszorúkba fűzik, nem dísznek, de 
gyógyszerül, hogy kiűzze a fej fájdal
mát. Labdacsokat is készítenek belőle 
köhögés ellen és gyulladást, májbajt, 
epeömlést és fekélyt gyógyítanak vizé
vel. Gyógyító erejét dicsérte időszámí
tásunk második századában élt Gale- 
nosz, az ókori görög orvosi tudomány 
legkiválóbb képviselője, Hippokrátész 
magyarázója és követője is. Galenosz a 
gyógyszerekről szóló könyvében anthe- 
mis-nek, vagy chamaimelon-naU ne



vezte a növényt és így emlegette Pal- 
ladius, a IV. században élt római író a 
földmíveléssel foglalkozó könyvében. 
Úgy látszik, a rómaiak a meghódított 
tartományokban is gyógyszerül hasz
nálták a növényt, mert Svájcban az 
Aar folyó mellett levő Windischben, az 
egykori római telep maradványainak 
feltárásakor nagy mennyiségű chamae- 
melon magra akadtak. Gyógyítottak e 
növénnyel az arabok is, miként az a 
XI—XII. században élt arab írók, Avi- 
cena, Averroes írásaiból megállapítható.
A kam illa  és a  m a tr lc a ria  név 
k e le tk ezése

A középkorban a növény neve az il
latára utaló chamaimelon lett, ami 
egyes "botanikus atyák« fűveskönyvei- 
ben chamomillává alakult. Belőle szár
mazott a német Kamille, illetve a ma
gyar kamilla elnevezés. Nagy híve volt 
a kamillával való gyógyításnak Hierony- 
mus Bock, görögösített néven Tragosz, 
vagy Tragus, (1498—1554) híres orvos, 
növénykutató és természetvizsgáló. Ezt 
írja: az orvoslásban nincs használato
sabb növény, mint éppen a kamilla- 
virág, mert ez majdnem minden bajban 
alkalmazható.

A növénynek az ókorban és a közép
korban használt tudományos neve a 
XVI. században újjal gyarapodott. Pie- 
randrea Matthioli, aki 1554-ben került 
Prágába, füveskönyvében a növényt 
"matricaria** névvel mutatta be. ö  al
kotta-e ezt az új elnevezést, vagy va
lamilyen korábbi ismeretlen füves
könyvből vette át, nem tudjuk. A mat- 
ricaria alighanem a latin mátrix =  
anyaméh szóval van kapcsolatban. 
E szóból alakíthatták át, hogy így utal
janak a növénynek anyaméhbántalma- 
kat gyógyító hatására, amire különben 
már Pliniusz-nál is történt említés.

Van egy "kalandos-* magyarázat is, 
amely a növény különös hangzású ne
vét Matrica, alsópannoniai római tábor

hellyel hozza kapcsolatba. Matthioli- 
nak sok kapcsolata volt magyarországi 
tudósokkal, orvosokkal és patikusokkal, 
akiktől különféle magyarországi nö
vényt kapott. Ezek között lett volna 
a nálunk honos chamomilla, is, amely 
erősebb és kellemesebb illatú volt an
nál á növénynél, amelyet az olasz- 
országi orvos már Itáliából is ismert, el
nevezte tehát matricariának, azaz Mat
ricából valónak.
Méllusz fe lú jíto tta  
a fű ősi m agyar nevét

Érdekes a növény magyar nevének 
története. Első magyar nyelvű füves
könyvünk. Méliusz Ihász Péter 1578- 
ban megjelent Herbáriuma anthemis 
névvel foglalkozott a növénnyel, de cha- 
momillának is nevezte, magyar nevéül 
pedig ezt tüntette fel: nemes székfű. 
Régi szavunk ez és már a XIV. század
ban használatos volt. Lehetséges, hogy 
honfoglalás előtti szavunk, mivel azo
kon a tájakon, amerre a magyar törzsek 
jártak, az Altáj hegységtől a Kárpáto
kig, rengeteg termett ebből a növény
ből. Belső hasznáról azt irta, hogy bor
ban kell megfőzni és gyakran inni me
legen, így megindítja az emberben a kö
vet, fövényt, a vesének, a bélnek fájá
sát megszünteti s a tüdőt is tisztítja. 
Leírta azt is, miként kell székfűolajat 
készíteni. Beythe András 1595-ben meg
jelent Fives könyve a székfüvet nem 
említette és a chamomilláról sem írt, el
lenben, nyilván Matthioli alapján a 
"matricaria, más deák nevén, alba be- 
nedicta, vagy parthenium, magyarul 
matrafyu** =  mátrafű természetét és 
hasznát ismertette.

A chamomilla, az anthemis, a matri- 
caria nevét különben a múltban mind
untalan összekeverték. Linné, midőn 
megalkotta "sexualis** növényrendsze
rét és a növények elnevezésében ren
det teremtett, növényünk nevéül matri- 
cariát választotta. Faji neve pedig már 
az ókorban is emlegetett s a középkor 
minden füveskönyvében előfordult cha
maimelon, illetve chamomilla lett.
Az orvosi székfű hatóanyagai

A Magyar Füvészkönyv, amelyet tud
valévőén Linné "alkotmánya-* szerint 
állított össze Diószegi Sámuel és Faze
kas Mihály, az együttnemzők seregében 
a nősözvegyek rendjébe tartozó Marti- 
caria chamomillát, orvosi székfűnek 
nevezte, az Orvosi Füvészkönyvben pe-

Sárgás szőnyegként borítja a szikest a  székffí- 
vlrág

dig ez olvasható róla: "Egy a legismere
tesebb patikai és házi orvosságok közül, 
melynek haszna szélesen iáterjed, mert 
virága oszlató, felolvasztó, lágyító, szél
űző, senyvedés ellen való és fájdalom
enyhítő erővel bír." Ma a székfű a 
compositák, a fészkesvirágúak család
jában a tubuliflorák alcsaládjába, il
letve ennek chrysanthemeák csoport
jába tartozik, mint a matricaria nemzet
ség faja. Erős, kellemes illatú és ke
serű ízű virágfészkei, amelyek a drogot 
alkotják, sajátságos, aromatikus illatu
kat szárítottan is megőrzik és csak hosz- 
szadalmas állás után vesztik el. A vi
rágzat kipúposodó vacka belül üres és 
felületén nem pelyvás. Ez különbözteti 
meg a hozzá hasonló, kellemetlen szagú 
és néhol hamisításra felhasznált anthe
mis, vagyis pipitér fajoktól, amelyek 
vacka domború, belül tömött és min
den virág mellett egy-egy szálas pelyva 
van. «•

Hatóanyagait a tudomány csaknem 
teljesen megállapította. Endlicher Ist
ván, hazánkfia, volt bécsi egyetemi ta
nár, a róla elnevezett növényrendszer 
kialakítója, orvosi növényekről írt, 
1842-ben megjelent könyvében még 
csak annyit közölt, hogy éterikus ola
jat, gyantát és egy keserű extratív 
anyagot tartalmaz, ma már tudjuk, 
hogy illóolaj mellett szalicilsavat, glyko- 
zidot és egyéb anyagokat is. A nö
vény virágaiból lepárlással nyert olaj, 
többek közt kaprinsavat, baldriansavat, 
proprionsavat, kamilensavat és antha- 
midint tartalmaz. Nagy becsben állott 
a kamilla olaja az 1830. évi nagy ko
lerajárvány idején és sokan az olaj 
használatának tulajdonították, hogy a 
halálos járványtól megmenekültek. 
Újabban a hajolajokhoz keverik. A virá
gok forrázata elsőrendű hajmosószer, 
kivált szőkehajúak részére. Kevésbbé 
ismert a kamillateának az a tulajdon
sága, hogy a nyershús, a vad, a szár
nyas állott szagát eltünteti, ha néhány
szor lemossák vele, vagy áztatják 
benne.

A csalha ta tlan  panácea

Ez az igénytelen növény a homoöpa- 
ták szerint a kicsinyek és nagyok meg
hűléses betegségeinek, gyomorgörcsei
nek csalhatatlan panáceája. Hasznos 
borogatni vele például szemkötőhártya 
gyulladást, az árpát, belélegezni a ka
millafőzet páráját a gége és a hallójá
rat bajainál, a fejüreg betegségeinél. 
Sok tapasztalt orvos szerint a száj és 
torok fekélye ellen hatásos a ka

Begyüjtlk a székfíívirúgot

millateával történő öblögetés. A da
ganatokra, furunkulosokra, gyulladá
sokra és ehhez hasonló bajokra meleg 
kamillás borogatás lágyító és elosztó, 
aminek az a magyarázata, hogy gyulla
dások során a hajszálerek kitágulnak, 
a virág forrázata viszont ezeket össze
szűkíti. Idegbáritalmakban és idegesség
ben a kamillateának nyugtató hatása 
van, ami a növény virágában levő gly- 
kozidtól ered. A kamillában különleges 
és hathatós fertőtlenítő anyag is van, 
amely nemcsak a baktériumokat öli, de 
egészen kiváló gyógyító tulajdonságok
kal is rendelkezik. Ezért vezették be 
egyes sebészek a kamillát a modern se
bészetbe — írja a svájci Eugen Fischer 
1941-ben megjelent "Unsere Heilpflan- 
zen« című könyvében.

Nagy becse van tehát mindenütt a 
növény drogjának, amit a gyógyászat, 
az ipar sokféleképpen feldolgoz, az ál
latgyógyászat is gyakran igénybe vesz. 
Fontos népgazdasági érdekek fűződnek 
ahhoz, hogy ez a "csodálatraméltó** 
gyógynövényünk hazánk különböző vi
dékein ne virágozzék el haszontalanul.

Natter-Nád Miksa.

A következő szám tartalmából:
Joliot-Curie — Az energetika hol

napja — Magyar kombájn — A viasz
érésről — A "banánbirodalom** — Faj
elmélet és imperializmus — Tudomá
nyunk, életünk tegnap és ma — Kísér
letezzünk és gondolkozzunk.
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V I G Y Á Z Z U N K  A G Y A P O T R A !
Áz elmúlt években egyetlen növé

nyünkről sem esett annyi szó, mint a 
gyapotról. Méltán. Hiszen egyik legfon
tosabb ipari növényünkké vált.

Egyetlen mázsa magvasgyapotból 
70Ö m batiszt, vagy 300 m lepedő- 
vászon, vagy 100 m ruhaszövet, vagy 
5000 orsó cérna készülhet. A termés
ben lévő magból pedig mázsánként 
18 kiló olaj és 40 kiló olajpogácsa. Ola
jából kitűnő minőségű étolajat, mar
garint vagy szappant, a visszamaradó 
rostanyagokból pedig fehérjedús ta
karmányt. Egy kiló olajpogácsából 38 
deka emészthető fehérje kerül az ál
latok szervezetébe!

Értékét a számok mutatják legkife
jezőbben: 1 hold gyapotvetésről kö
zepes: 3—4 mázsás termés esetén 
36.000 forintnyi ipari anyag kerül le. 
Pedig ennél többet is lehet termelni. 
Állami gazdasági, termelőszövetkezeti 
brigádvezetők, egyéni parasztok sorát 
sorolhatnánk föl, akik a tavalyi, ta- 
volyelőtti esztendőkben 5—20 holdas 
területeken holdanként 8—11 mázsás 
átlagot értek el. így lehetett, például, 
a földeáki Dózsa termelőszövetkezet
nek 20 holdról több mint negyedmillió 
forint bevétele, számos egyéni dolgozó
parasztunknak pedig igen kis terület
ről 20—30 ezer forintja.

E néhány sebtében összehordott 
szám is — úgy hisszük — elég meg
győző: érdemes óvnunk és 5—6-szor
kultivátoroznunk, a sorokat pedig 
5—6-szor kézzel megkapóinunk.

Elejétől fogva meg kell kímélnünk a 
gyapotot a talaj cserepesedésétől és a 
gyomnövényektől.

A gyapotnak négy olyan ellensége 
van, amelyek ellen igen komolyan kell 
védekeznünk. Az első: egy zöld, rózsa 
és barna színekben váltakozó hernyó, 
a bagolypille hernyója. Magyarorszá

gon 1951-ben vetette rá magát először 
a gyapotra. Eleinte a zsenge leveleken 
rág körkörös járatokat, majd a bim
bót és a virágot falja föl. Később neki
esik a gubó belsejének és elpusztítja, 
amit benne talál. Van ellene hatásos 
védekezés: 100 liter vízhez 0,5 kg Agritox 
és 0,5 kg 10 százalékos Hungária Ma
tador.

A gyapot legveszélyesebb ellenségé 
a gyökérfekély, a gommózis és a vészes 
hervadós.

Gyökérfekély tavasszal lép föl, ha 
hűvös, esős az idő. Kártételét a talaj 
cserepesedése következtében előálló 
levegőtlenség fokozza, és az is, ha a 
növény valamilyen ok miatt — mély 
vetés, fagy — legyengül. Védekezés: 
meg kell gyorsítani a növény fejlődé
sét és levegőztessük‘a talajt.

A gommózis abban nyilvánul meg, 
hogy a beteg növény sziklevelein, 
majd levelein, szárain és gubóin át
tetsző, szögletes, olajzöld foltok jelen
nek meg. A fertőzött gubókban sárgás- 
színűvé és fonásra alkalmatlanná vál
nak a szálak.

Úgy kell ellene védekeznünk, hogy 
egyelés során az ilyen növényeket 
szedjük ki és semmisítsük meg elásás- 
sal, vagy tűzben. A fertőzött gubót pe
dig szedéskor külön kell válogatni. 
De azért ne dobjuk el! Tartalmát, ha 
nem is fonálkészítésre, de vatta, mű
bőr, cellofán, film, fiber, münemez 
gyártásra fel lehet használni.

A vészes hervadást parazita gomba
féleség okozza. Spórái a talajban telel
nek át. A fertőzött gyapot levelei meg
sárgulnak, összesodródnak és lehulla
nak. A kór szórványosan jelentkezik 
egy-egy növényen. Az ilyeneket sem
misítsük meg.

Torna Adóm
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A C S E R E B O G Á R ,
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Közönséges (májusi) 
cserebogár. Hím

A cserebogárfajták a lemezescsápú 
bogarak alrendjébe tartoznak. Igén sok 
fajtája él szerte az egész világon. Ha
zánkban is számos fajtával találkozunk 
májusban és júniusban. Némely vidé
ken érzékeny károkat okoznak. Orszá
gos jelentősége azonban csak két egy
máshoz hasonló fajnak ván: a közön
séges és az erdei cserebogárnak.

A bogár lerágja a fák lombját s ez
zel károsítja mezőgazdaságunkat. A 
legnagyobb kárt azonban a földben élő 
lárvája okozza.

A cserebogár lárváját pajornak vagy 
csimasznak nevezzük. Könnyen meg
különböztethetjük a többi nem káros 
lemezescsápú bogár lárvájától. Három 
pár hosszú lába van, közülük a hátsó 
pár a leghosszabb.

A pajor fejlődési ideje 360 nap. Meg
lehetősen hőigényes. Magasabb fekvésű, 
hűvösebb vidéken négy év alatt fej
lődik ki. Hazánkban kedvező hőmér
sékleti viszonyok közepette a harmadik 
nyár júniusában bebábozódik. Augusz
tus végére kifejlődik a bogár és a ta
lajban várja a kiröpülésre alkalmas 
meleg tavaszi napokat.

Az első bogarak tavaszi megjelenése 
— akárcsak a tömeges rajzás megin
dulása — a tavaszi hőmérséklettől függ. 
Ügy találták, 20 fok napi maximum 
vagy 15 fok napi középhőmérsékleten 
megkezdődik a rajzás, ha a napi kö
zéphőmérsékletek összege március 1-től 
kezdve eléri a 355 C fokot. E törvény- 
szerűség alapos kivizsgálása fontos az 
irtóhadjárat szempontjából. Támpontot 
ad ugyanis a bogarak tömeges megjele
nésének várható időpontjához.

Ha a hideg időjárás miatt a rajzás 
kezdete eltolódik, akkor sem végződik 
későbben, hanem az időtartama rövi
dül meg. A hideg, esős időjárás sokat 
elpusztít a talaj felszíne közelében a 
kiröpülésre váró, ivarérett csereboga
rak közül. Rövid ideig tartó hűvös idő
járás a rajzás megindulását késlelteti. 
A rajzás közepette beállott hideg vagy

Közönséges (májusi) 
cserebogár. Nőstény 

Pete

esős idő a rajzást megszakítja és sok 
bogár elpusztítása által megrövidítheti. 
Tartós hideg, tartós esős idő a rajzás 
teljes megszűnését is okozhatja. Az 
idei tavasz a cserebogár rajzására meg
lehetősen kedvezőtlen.

C serebogarak regresszió ja 
és p rogresszió ja

A földből kibújó cserebogár a fák 
koronáját felkeresi és nyomban táplál
kozni kezd. Alkonyaikor rajzik. Pár 
napon belül párosodik. Utána a hím 
hamarosan elpusztul, a nőstény tovább 
táplálkozik. A peték kifejlődéséhez bi
zonyos időre — 8—14 napra — és elég 
nagy táplálékmennyiségre van szük
sége.

A peték nem egyszerre érnek be. 
Ezért a bogár a földbe furakodással 
kapcsolatos peterakást párszor még 
megismétli. Egy-egy alkalommal 15—20, 
összesen 40—60 darab '  kölesszemnyi, 
hosszúkás, fehérszínű petét rak. A pe
ték pár nap múlva vízfölvétel közben 
eredeti nagyságuk többszörösére duz
zadnak. Megindul bennük az embrió 
fejlődése.

Két hét alatt kelnek ki a pajorok. Az 
első időben nagyon érzékenyek. Eleinte 
korhadó növényrészekkel táplálkoznak. 
Hanem a rágószervük hamarosan meg
keményedik. Táplálékot keresve elszé- 
lednek a talajban. Megrágnak minden
fajta, útjukba kerülő gyökeret. Meg
kezdik károsító kőrútjukat, amit három 
nyáron keresztül folytatva, egyes vidé
keken valóságos csapást jelentenek.

Időnként némely vidéken a rajzási 
évek gyöngülhetnek, csökken a pajor- 
és a bogársűrűség. A jelenséget regresz- 
sziónak nevezzük. Ellentéte a progresz- 
szió, a bogársűrűség gyarapodása. Ez 
utóbbival rendesen együtt jár a területi 
terjeszkedésre irányuló törekvés is

Hideg és nedves évek szakaszos egy
másutánja, az erős törzsek gyöngülése 
járványok következtében a regresszió
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legvalószínűbb okai. Rendes körülmé
nyek közepette változatlan bogársűrű
séget föltételezve, a peték és pajorok 
96 százaléka pusztul el természetes 
úton-módon. Ha a kedvezőtlen viszo- 
tiyok következtében a halandóság csak

A kukac pusztító munkája a (Sídben. 
(Elrágja a gyökereket)

egy százalékkal is emelkedik, már re
gressziót okozhat. 94—95 százalékos 
pusztulás pedig progresszióra vezethet.

tlettani föltételek
Vizsgálatok sora tanúsítja: a csere

bogár csak olyan vidéken szaporodik 
el, ahol április 1-től október 31-ig a 
középhőmérséklet eléri vagy megha
ladja a 12 fokot. A pajor hőigényessé
gével ellentétben feltűnően igénytelen

a talaj tekintetében. Még nem tudjuk 
megokolni, hogy egyes területeken ked
vező klimatikus viszonyok közepette 
miért nincs cserebogár. Többféle össze
függés: növényzet, fafajok, téli hőmér
sékleti minimum, csapadék s egyéb 
vizsgálati adatokra lesz szükség e pro
bléma megoldásához. A károsítás vég
leges felszámolásához _ ugyanis alapo
sabban kell megismernünk a bogár és 
pajorja biológiáját.

Az erdei cserebogár előfordulása, leg
alább is eddigi adataink szerint, ha
zánkban meglehetősen szórványos. Az 
1951. évi erős rajzáskor Sopron környé
kén az összes cserebogár egy százaléka 
volt erdei. Idén április végén észak So-
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mogyban mintegy 7 százalék erdei cse
rebogarat állapítottunk meg. Györfl 
János szerint Gödöllő környékén töme
gesen is fellép. A fejlődési ideje való
színűleg négy év. A statisztikai adat
gyűjtés már folyik. De jó párévi vizs
gálat kell: az erdei cserebogár biológiá
ját hazai viszonyaink közepette any- 
nyira megismernünk, amennyire a kö
zönséges cserebogárral kapcsolatban 
már eljutottunk.

A rajzási év és a fejlődési időtartam 
szerint a Kárpát-medencében a közön
séges cserebogár hét törzse honos. Eze
ket I—VII. számmal jelölik. Belőlük 
Magyarországon három törzs fordul elő 
tömegesen, mégpedig az V., VI. és VII. 
jelzésű törzsek.

Az V. számú törzs hazája Somogy, 
a tolnai dombvidék, Baranya, Vértes-, 
Pilis-, Mátra- és a Bükk-hegység. Raj
zási éve 1953, 1956 stb.

A VI. számú törzs az ország nyugati 
felét lakja, keleti határa Győr, Veszp
rém, Balaton, Keszthely, Marcali, Nagy
kanizsa vonala. Külön szigeteket képez 
Pécs vidékén, Kecskemét környékén és 
egy nagyobb területen honos a Nyír
ségben is. Rajzási évei 1951, 1954, 1957 
stb.

A VII. számú törzs területe Somogy, 
Baranya, Tolna délnyugati része, ki
sebb szigetek vannak Zirc, Veszprém,

»—b—c: Pajor

Csákvár, Esztergom, Gödöllő, Cegléd 
környékén. Azonkívül nagyobb terüle
ten honos Hajdú-Bihar megye keleti 
részében és a Nyírségben is.

Vannak tehát olyan vidékek Somogy 
megyében és a Nyírségen, ahol két 
törzs is él. Sőt Baranyában mind a há
rom törzs tömegesen előfordul. Ez 
utóbbi vidéken minden évben van raj
zás, ami' a védekezést nagyon megnehe
zíti, költségessé teszi.
„ C a ereb o g á rszü re t"  h e ly e t t  
k o n ta k tm é r e g  a  p a jo ro k  e lten

A pajorok évenkénti súlyos kárté
telének elhárításával már régóta pró
bálkoznak. Közvetve a bogarak elpusz

títása útján próbálták a pajorlétszámot 
csökkenteni. Legősibb módja a bogár- 
szedetés volt, az úgynevezett csere
bogárszüret. Alapos szervezést kíván, 
sok munkával jár. Amellett bizonytalan 
eredményű, korszerűtlen módszer. Ké
sőbb különféle mérgekkel poroztak, 
permeteztek. Hanem ez a módszer — 
noha helyenként jól bevált — veszé
lyessége miatt aligha terjedhetett el a 
gyakorlatban. Üjabban a melegvérűekre 
kevésbbé mérgező kontakt, úgynevezett 
idegölő rovarmérgek használhatóságát 
próbálják ki. Mind a vegyszereket, 
mind a gépeket évről évre tökélete
sítve, helyenként jó eredményeket ér
nek el.

A gyakorlat számára célszerűbbnek 
látszik a közvetlen mód, a pajorok 
pusztítása. A régebbi szerek — szén- 
kéneg, tetraklóretán, petróleum, nyers- 
benzin, karbid, ciánvegyületek, klór- 
pikrin — segítségével nem tudtak vég
leges megoldást találni.

Üjabban a HCH tartalmú szerekkel 
végeznek előzetes talajfertőtlenítést és 
a csemetekertekben nagyon jó eredmé
nyeket értek el.

Az Erdészeti Tudományos Intézet 
soproni telepén a HCH tartalmú Agri- 
tox porozószerrel kísérleteznek. Ható
anyagtartalma egy százaléknyi. A Kat'ás 
érdekében fontos, hogy a szert a rajzás

Báb

tavaszán, vagy az előző év őszén szánt
sák be. Á petékből kikelő fiatal pajo
rok ugyanis nagyon érzékenyek e szer
rel szemben és négyzetméterenként 0.2 
gramm hatóanyaggal eredményesen 
írthatók.

Ahol több cserebogártörzs él, ott a 
kezelést kétévenként meg kell ismé
telni. Konyhakertek talajfertőtleníté
séhez a HCH nem alkalmas. A répa, 
zeller és a burgonya kellemetlen dohos 
szagot kapnak és a talajnak ez a jel
legzetes HCH-szaga éveken keresztül 
megmarad.

A csemetekerti pajorkár a HCH se
gítségével úgy-ahogy elhárítható. Ha
nem az erdősítések védelmét a biztató

kísérletek ellenére is annál nehezeb
ben oldhatjuk meg gazdaságosan. Az 
Agritox ugyanis nagyon drága. Nagy 
területek teljes talajfertőtlenítésére 
emiatt nem is gondolhatunk. Olyan 
módszert kell tehát kikísérleteznünk,

A hazánkban honos V.. VI. és VII. jelzésű 
törzsek elhelyezkedése

amivel a kiültetett csemetéket egyen
ként tudjuk megvédeni. Le kell mon
danunk a talajfertőtlenítéses pajorir
tásról. Az eljárást a vegyszer riasztó, 
rágáscsökkentő hatására kell alapoz
nunk. Ezáltal lényegesen kevesebb 
vegyszert használunk fel. A beszántásos 
teljes talajfertőtlenítés vegyszerszük
séglete 10 százalékos HCH, vagyis egy 
százaléknyi hatóanyagtartalmú Agritox-

Klkelt cserebogár

ból 200 kilogramm hektáronként. Az 
ültetőgödrök porozását hektáronként 
15—30 kilogramm szermennyiséggel
végezzük. Csemeténként 1—1,5, illetve 
2 grammot adagolunk. Olymódon ada
golunk, hogy a vegyszer ne kerüljön 
közvetlen érintkezésbe a csemete gyö
kerével. így kerülhetjük el a HCH per
zselő hatását.

Bízvást elmondhatjuk, hogy rohamo
san fejlődő vegyiparunk támogatásá
val hamarosan megoldjuk ötéves erdő
sítési tervünk egyik legégetőbb problé
máját: elhárítjuk a pajorkárt.

Apt Ödön
(Erdészeti Tudományos Intézet 

munkaközösségé)
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FIGYELJÜK A TERMÉSZETET!

Most tavasszal és nyáron tanúi lehe
tünk a természetben lejátszódó sok 
nagyszabású jelenségnek, különösképpen 
elektromos jelenségeknek.

Tudjuk, hogy elektromos feszültség
különbséget, elektromos áramot többféle 
módon állíthatunk elő: dörzsöléssel, gal
vánelemmel, Indukcióval.

Melyik fajta előállítási mód szolgál
tatja a legtöbb elektromos energiát? Azt 
hihetnénk, hogy az Indukció földünk 
elektromos erőműveiben. Nem így van. 
A dörzsölés, a súrlódás szolgáltatja; pe

1. ábra. Percek alatt összeállítható staniol vagy 
paplrkmezes elektroszkóp

dig láttuk, hogy ez a módszer milyen 
gyarló energiaforrás.

A természet mégis így állítja elő a vi
lág leghatalmasabb áramforrását a lég
köri elektromosság formájában. A lég
körben láthatatlan elektromos áramlás 
is van, de látható formában nyilvánul 
meg a villámban.

A Föld légköri elektromossága mint
egy 2 ezermillió kilowatt teljesítményt 
jelent. Ennek nagyságát úgy kép
zelhetjük el, hogyha ezt az energiát a 
villanyhálózatba sikerülne belevezetni, 
akkor a föld minden embere számára 
egy 40 wattos izzólámpát tartana ez az

energia izzásban állandóan. Egy öttagú 
családra jutó része pedig nemcsak a vi
lágítási, hanem a főzési áramot is szol
gáltatná.

HOGYAN MŰKÖDIK
ez a roppant arányú légköri áramforrás? 
Erre nézve végezzünk egy kísérletet.

Az 1. ábra szerint percek alatt Össze
állíthatunk egy kitűnően működő elek- 
troszkópot. A gyertyából előbb feltétle
nül húzzuk ki a belét! A drót egy da
rabból álljon és a gyertyába dugott ré
szére egy kis karikát formálunk, ezt 
megmelegítjük és így dugjuk bele a 
gyertyába. Vigyázzunk, hogy a drót ne 
érjen hozzá a gyuíásdobozhoz, mert ak
kor nincs szigetelés. A drótra akasztott 
sztaniollemezek felső végét az ábra sze
rint kerekítsük le és a lyuk közel legyen 
a lemez végéhez, mert különben egy
máshoz támaszkodnak a felső végek és 
a lemezek nem tudnak szétágazni.

Ha papírral dörzsölt fésűvel az elek- 
troszkóp nyúlványához érünk, szétágaz
nak a lemezek. De mi most új módon 
tesszük elektromossá az elektroszkópot.

A drótnyúlvány végére erősítsünk fi
nom szitaszövetet. Egy cső segítségével 
fújjunk finom port a szitaszövet felé. Ez 
a por lehet száraz, megmelegített homok, 
liszt, vagy púder.

Azt vesszük észre, hogy az elektro- 
szkóp lemezei szétágaznak. Tehát fúvás 
közben a por elektromos töltést nyert. 
Ennek oka az, hogy a porszemecskék 
súrlódtak egymáshoz és a* levegőhöz, 
eközben elektromos töltést nyertek.

VILLÁMOK A TŰZHÁNYÓ 
FÜSTJÉBEN

A tűzhányók kráteréből szörnyű erejű 
gőzáram sodorja magasba a por-, hamu
én füstrészeket. Közben ezek elektromos 
töltést nyernek. így olyan nagy elektro
mos feszültségek keletkeznek, hogy el
képzelhetetlen szaporaságú és erejű vil-
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lámok cikáznak a tűzhányó felett. Egy 
szemtanú írja a Mont Pelée kitöréséről: 

-Lángolt az egész égbolt. Vakító '
villámok cikáztak keresztül-kasul
az ibolyasőtét felhőkön. Tűzgömbök 
emelkedtek, mint egy tűzijáték és tűz- 
kígyók tekeregtek. A villámkisülések 
sokfélesége bámulatos volt: egymást 
követték a tűzcsillagok rövid, hosszú,

* majd csavart karjaikkal és a közönsé
ges villámok egyenes vagy zegzugos 
íényfolyói. A villámok annyira szapo
rán követték egymást, és annyira ösz- 
szesűrűsödtek, hogy lehetetlen volt 
őket egymástól megkülönböztetni. Né
ha függőlegesen tört fel egy villám, a 
végén tűzgömb jelent meg, ami ezer 
tűzcsillagra szakadt, mint a tűzijáték- 
ban.«

AZ ELEKTROMOS ESŐCSEPPEK

lanylámpa közelében áll, a lámpa fé
nyében a nagy záporcseppek között fi
nom vízport lát. Ezt a megfigyelést 
tehetjük akkor is, ha a sötétben zseb
lámpával belevilágítunk az esőbe.

Meleg napokon a földfelszín felett át
forrósodott levegő olyan hevesen száll
hat felfelé, hogy függőleges irányban 
még hevesebb szél is fújhat, mint amit 
a földszínén vízszintes irányban meg
szoktunk.

A felszálló heves légáramok helyét a 
magasra tornyosuló gomolyfelhők jel
zik. A sebes légáramban szétszakadnak 
az esőcseppek, sokmillió voltos feszült
ségek keletkezhetnek a felhőkön belül. 
Figyeljük csak meg: a leghevesebb zi
vatarok méhei a hatalmas gomolyfelhők 
szoktak lenni.

Kísérletben mutatjuk ki az esőcseppek 
elektromosságát.

Ha a szétfúvott por elektromos töltést 
nyer, nem viselkedik-e hasonlóképpen a 
levegőárammal szétporlasztott víz?

Erre nézve is végeztek kísérleteket. 
Nagyobb vízcseppek közé fújtak légára
mot. A vízcseppek finom, porszerű ré

2. ábra. Ha száraz port híjunk az elektroszkóp 
nyúlványára erősített szitaszövet felé, akkor a 
töltetlen etektroszkóp lemezei szitugornak, mert 
a porral elektromos töltés jutott az elektro- 

ezkópra

Padlóviasz-kockára tegyünk égy tá
nyért. A tányért fedjük be itatóspapír
ral. Azután az egészet tegyük valami
lyen tartóra, hogy kinyújthassuk néhány 
pillanatra az esőre. Jó, ha hirtelen, he
ves esőben végezzük a kísérletet.
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S. ábra. Egyszerű elektroszkópunk segítségével 
kimutathatjuk, hogy az esőcseppeknek elektro

mos töltésűk van

szekre és cseppekre szakadoztak. A víz
por negatív töltést nyert, a nagyobb 
cseppek pedig pozitív töltést.

A légáram magával ragadja a porszerű 
vízcseppeket, a nehezebb cseppek pedig 
leesnek. Ilyen módon szétválnak az 
elektromos töltések és a kétféle töltés 
között többmillió voltos feszültségkü- 
lönbség léphet fel.

EGY MEGFIGYELÉS
Bizonyára mindenki észrevehette már 

azt, hogy ha este záporban az utcai vil

Azután — de még mindig a tartónál 
fogva — érintsük a nedves itatóst elek
troszkópunk nyúlványához. A legtöbb 
esetben az elektroszkóp lemezei szét
ágaznak. Tehát az esőcseppek elektro
mosak voltak, töltésüket átadták a tá
nyérnak, erről pedig átment az elektro- 
szkópra.

Papírral dörzsölt fésű segítségével 
megállapíthatjuk, hogy milyen elektro- 
mosságú lett az elektroszkóp. Hol pozi
tív, hol negatív töltést tapasztalunk.

Hasonlóképpen meg lehet mérni az



esőcseppek töltésének nagyságát is. Azt 
találtuk, hogy töltésük ezerszer-millió- 
szor nagyobb, mini az ionizált levegőben 
levő levegőionok töltése.

Igen erős hóviharban a hópelyhek 
elektromos töltése még az esőcseppek 
töltésénél is nagyobb lehet. Ez a töltés

a hópelyhet alkotó jégtüskék csúcsait! 
kisugározhatik. Elmó tüze keletkezik és 
az ezzel járó fényjelenség olyan erős le
het, hogy a hópelyhek a sötétben világí
tani látszanak.

öveges József
Kossuth-díjas

K É R D E Z Z  —  F E L E L E K
HAJÓS JÓZSEF törteti Űj Élet tszcs, 

tag olvasónk és még sokan mások a 
Szirlusz kísérőjéről érdeklődtek.

Válasz: 1. A Sziriusz kísérő nem 
bolygó, hanem nyolcad-kilencedrendű 
(látszólagos fényességű), halvány kis 
csillag. Tömege jelentéktelen: Napunk 
tömegének 0.8-ad része. Nincs kialvófél- 
ben, hanem a nagy felületi hőfokkal 
bíró csillagok csoportjába tartozik. Na
gyobb a hőfoka, mint a Napé. Fényé
nek sápadt voltát tehát csak úgy lehet 
megmagyarázni, ha feltételezzük, hogy 
jóval kisebb a sugárzó felülete, mint a 
Napé. Ki is számították, hogy 360-szor 
kevesebb fényt sugároz Napunknál, fe
lülete tehát 360-szor kisebb a Nap felü
leténél, sugara pedig 19-szer kisebb (a 
Nap sugara 1,4 millió köbméter). Ebből 
kiszámítható, hogy térfogata a Nap 
térfogatának alig 6800-ad rész®. Mint
hogy tömege a Nap tömegének 0,8-ad 
része, már ebből is látható, hogy anyaga 
rendkívül sűrű. Pontos számítás sze
rint a csillag sugara 40.000 kilométer (a 
Föld sugara 6367 km), sűrűsége tehát 
60.000-szer nagyobb a víz sűrűségénél.

2. Több olvasónk ebből tévesen arra 
következtetett, hogy a Sziriusz kísé
rője más anyagból épült föl, mint a 
Föld. Tudnunk kell, hogy a világmin
denség anyagilag egységes.

3. Van-e hasonló sűrűség a Világ- 
egyetemben? A Van Maanen fölfedezte 
kis, 12-ed rendű csillag méretei nem na
gyobbak Földünknél, de anyaga 400 
ezerszer sűrűbb a víznél!

A Cassiopeia egy kis csillagénak tér
fogata nyolcszor kisebb Földünknél, de 
tömege 2,8-szer több a Nap tömegénél. 
Anyaga tehát majdnem 2 milliószor sű
rűbb a víznél.

4. Normális körülmények között az 
ilyen sűrűség teljesen elképzelhetetlen, 
mert a normális atomok között a héza
gok a kemény testekben sokkal kiseb
bek, semhogy az anyag bárminő tömö

rülését lehetségesnek tarthatnók. Más
képpen áll a dolog azoknál az atomok
nál, amelyek elvesztették a mag körül 
keringő elektronjaikat. Az elektronok 
híján az atomok átmérője néhányezer- 
szer csökken, míg súlyuk egyáltalán 
nem kisebbedik. A csillagokban ural
kodó körülmények között, a rendkívüli 
nyomás hatására olyan tömörülés me
het végbe, hogy az elektronok nélküli 
atommagvak felépíthetik a hihetetlenül 
sűrű anyagot.

A x  i d ő j á r á s  „ m ú l t j á b ó l *

JÚNIUS

]. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
2. Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
3. Átlagos középhőmérséklet
4. Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék

let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
6. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet
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Tjudontámjős
ESEM ÉNYN APTÁR
ő s  s t u e á l l í t o t i ú t  V a j d a  IP ti í

Június 18-

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

1937. június 20. Cskalov, Bajdukov és Beljakov a •Sztalinszklj Marsrut( nevű 
»ANT—25* jelzésű repülőgépükön leszállás nélkül Moszkvából Amerikába repül
nek, az Északi Sarkon keresztül. Repülőgépüknek két kormánya volt, a kabint a 
motor kipuffogó gázai által íelmelegített levegővel fűtötték. A légellenállás csök
kentésére keskeny, rendkívül nagy kiterjedésű szárnyakat alkalmaztak. A vörös
szárnyú, karcsú repülőgép egész Észak Amerika figyelmét magára vonta. A leszállás 
helyéhez közel eső országúton tucatjával álltak a gépkocsik. A repülőgép utasait 
lelkes tömeg fogadta. A nép a diadalmas szovjet pilótákat amerikai tartózkodásuk 
ideje alatt' körülvette és ünnepelte. Arlazorov M. ; Az ember szárnyakon, Bp. 

1952. 126,—129. oldal.

1829. június 23-án született Preysz Mór magyar vegyész, aki Pasteurt megelőzve 
felfedezte a pasztőrözést. Eljárását, három évvel megelőzve Pasteurt, 1862. októ
ber 16-án mutatta be a Hegyaljai Bortnlvelő Egyesület közgyűlésén. Harcolt 
azért, hogy Budapesten bevezessék a gázvilágítást, követelte, hogy a gázviiágítás 
felszerelését, amelyekért milliók mennek külföldre, magyar gyárakban készítsék 
el. A budapesti ivóvízről — vagy ásott kutakból, vagy a Dunából származott — 
kimutatta, hogy fertőzött ; mozgalmat indított a vízvezeték bevezetéséért. 
Kitartó és fáradhatatlan munkálkodásának volt eredménye, hogy 1868-ban ez meg 
is történt. Olyan sátrat szerkesztett, amely könnyen volt forgatható a Nap állása és 

a szél iránya szerint. Ebből az elgondolásból kiindulva építettek 41 év múlva tüdöbajosok részére 
forgatható fekvöcsarnokokat. Vajda Pál : Magyar feltalálók, Bp. 137—129. oldal.

1868. június 23. meghalt Clark Ádám angol lakatos, gépszerelő, a Lánchíd tervezőjé
nek, Clark Tierneynek a helyettese és az építési munkálatok helyszíni vezetője. Már 
1834-ben kerül érintkezésbe Széchenyi Istvánnal, aki ebben az Időben Angliában 
tartózkodik, hogy egy, a Dunára teivezett kctróhajót rendeljen. Széchenyi az 
egész gépezetnek az összeállítására, a hajótestbe való beépítésére, valamint a 
kotrónak a Duna osztrák és magyar feiáődunal ágban vaíó munkáltatására is 
alkalmas gépészembert kért a kivitelező gyártól. A gyár a legjobb hírnévnek 
örvendő előmunkását, Clark Adámot ajánlotta. Így került előbb Bécs mellé, 
majd az 1835. év tavaszára elkészült és Vidrának elnevezett kotróhajóval előbb 

az egyik Dunaágba, majd Pozsony alá, azután a magyar Feldunára s végül az óbudai téli kikötő 
és a hajógyári Dunaág munkálataihoz. Clark itt dolgozik 1836-ig, majd visszatér hazájába. 1839-ben 
újra Magyarországra érkezik és átveszi á Lánchíd munkálatainak legfőbb vezetését. A szabadságharc 
után hazánkban telepedett le, megtervezte és megépítette a budai várhegyi alagutat. Magyar .nőt 
vett feleségül. Clark munkásságát igen nagyra becsülték. Széchenyinek jóformán minden műszaki 
elgondolásánál segítőtársa volt. így közreműködött az első pesti hengermalom, gép- és fegyvergyár 
berendezéseinek a megválasztásánál, a Duna—Tisza-csatornának tervezésénél, a balatoni hajózás 
megindításánál, a budavári vízműtelep kibővítésénél, majd a budapesti első általános vízvezetéki 
tervezet megtárgyalásainál, az óbudai téli kikötő és hajógyár alapjainak lerakásánál, az első buda
pesti gázhálózat terveinek felülbírálásánál és még sok másnál. Clark emlékét a szegedi. Pantheonban 
örökítették meg egy domborművel, a Lánchíd előtti budai teret pedig róla nevezték el. De. Darvas. 
István : A Lánchíd építője, Bp. 1946. j Vajda Pál : A Lánchíd története, Bp. 1947.

1910. június 23. Ehrllch Paul német bakteriológus felfedezi a vérbaj hatásos gyógy
szerét, a *Salvarsan»-t Hosszú,. kitartó, fáradságos kísérletek eredménye volt e 
felfedezés. Trypanosomákkal fertőzött egerekkel kísérletezett és a legkülönbözőbb 
vegyszereket használta gyógyszerül, eredmény nélkül. Végre, a hatszázhatodík 
módosulat volt az, amely Ehrtich álmát megvalósította és ez volt az a vegyület, 
az íEhrlich 606», amely a trypanosomákkal megbetegedett egereket meggyógyí
totta. Ehrlich akkori főmunkatársa, a japán Hata megállapította, hogy a 
tyúkok egy spirocheta megbetegedésénél a 606 éppúgy hat a spirochetakra, 
mint az egerek trypanosomáira és nemsokára már.a luesszel beoltott nyulakat 

Is sikerült a 606-tal meggyógyítani. Az új szer »Salvarsan< néven bevonult az orvostudomány 
gyógykincsel közé. A tökéletesítési kísérletek adták a Neosalvarsant amely az eredetinek egy módo» 
sulata. Dr. Kellner Dániel : A Nobel-díjas orvosok élete és munkássága, Bp. 75—86. oldal.
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LOGAR MISKA

a mérlegen lévő testek visszaMEGOLDASOK A 23. SZÁMBÓL

1. A három ház (A, B, C) 
háromszöget alkot. Könnyen 
belátható, hogy ha az utat e 
•háromszög valamely közép
vonala mentén vezetjük, helyes 
megoldást kapunk. (Közép
vonalnak az olyan egyenest ne
vezzük, amely a háromszög 
két oldalának felezőpontjait 
köti össze. A középvonal pár
huzamos a harmadik oldal
lal.)

így tehát a feladatnak há
rom megoldása van:

2. Közismert Archimedesnek 
az a törvénye, hogy minden 
folyadékba mártott test any- 
nyit veszít a súlyából, ameny- 
nyi az általa kiszorított folya
dék súlya.

Ez a törvény azonban nem
csak folyadékokra érvényes, 
hanem gázokra, így a levegőre 
is. Ha tehát a búra alól ki
szivattyúzzuk a levegőt, akkor

nyerik ezt az elveszített súly
mennyiséget. A parafa jóval 
könnyebb anyag, mint a réz: 
ha a paraíadugók a rézsúlyok- 
kai egyensúlyban voltak, akkor 
térfogatuk nagyobb, mint a 
rézsúlyoké, ennél fogva több 
levegőt szorítottak ki, a leve
gőben a súlyveszteségük na
gyobb volt. Így a levegő ki- 
szi'vattyúzása után a mérleg 
felbillen: a parafadugókat tar
talmazó serpenyőben súlytöbb
let lesz.

3. A kocsikat úgy keli indí
tani, hogv minden piros kocsi 
indulása után 3 perccel kék 
(és minden kék kocsi indulása 
után 6 perccel piros) kocsi in
duljon. Ekkor a piros kocsikra 
mindenhol kétszerakkora vára. 
koizási idő esik, mint a kékek
re, tehát utasaik száma is át
lagban kétszerakkora lesz.

HELYES MEGFEJTÉSEKET 
KÜLDTEK BE:

Ollári József Bp., Páli Tiva
dar Bp.. Patuzzl Frigyes Buda
örs (kétízben). Fabók Pál Duna. 
tetétlen, Szentpétery József Bp.. 
Bartha Lász-ló Szentes, Pogány 
Kornél Badaosonyőrs (lóét íz
ben), Kollányl Jenő Bp., För- 
mágyi Károly Bp., Simon Jenő 
Nagykarácsony. Sternberg Kor
nélia Bp.

VIII. ÉVF. 24 • SZÁM
1 9  5 3 J Ú N I U S  17.

Á R A :  80 F I L L .

UJ FELADATOK:
1. Sokszor tapasztaljuk, hogy 

az asztal billeg, akár azért, 
mert a lábai nem egyenlő 
hosszúak, aktr azért, mert a 
padló egyenetlen.

Le!het-e olyan aszta.it készí
teni, amely lábalnak hosszú
ságától és a talaj egyenetlen
ségeitől függetlenül sohasem 
billeg?

2 .

Az ABC háromszög C csú
csa mozog a pontozott vonal 
mentén, amely párhuzamos a 
háromszög AB oldalával.

Hogyan változik eközben a 
háromszög területe?

MADAGASZKÁR
VÍZSZINTES:

]. Madagaszkár két 
jelentős terménye. 15.
A kalcium, a gallium 
és a rádium kémiai 
jele. 16. Madagaszkár 
fővárosa. 18. . .. -java.
19. . Ló táj szól ássál.
20. Áruba bocsát. 21.
1A. 22. Hideg étel.
25. Vegyi anyag név
elővel. 26. Egyforma 
betűk. 27. Madagasz
kár legnagyobb tava.
29. RG -  kiejtve. 31.
Ilyen tiszteletdíj is 
van. 32. özön. 34. Fa 
része. 35. Szöveg- 
magyarázó kép. 39. Helyei íog.ialt a széken 
40. Zola másik neve. 42. A sziget bennszülött 
lakói. 47. Madagaszkár egyik ásványi kincse. 
48. Lánglelkő magyar utazó és felfedező: Ma
dagaszkár szigetén halt hősi halált a gyarma
tosító franciák elleni szabadságharcban.

FÜGGŐLEGES:
1. Szénaboglya. 2. Ágnes becézve. 3. Illatos 

fűszer, Madagaszkár egyik export cikke. 4. Ki
tüntetés. 5. £>A. 6. Puska'ész névelővel. 7. A 
vízsz. 15. eleje. 8. A Tisza mellékvize. 9. Ki- 
csfnyltőrag. 10. Árasszad 1 11. Helyrag. a -re
párja. 12. Rövidítés számok előtt. 13. AIL. 
14. Kettő oroszul. 15. AluminiumszIHkát-ásvány;

gazdag lelőhelyei vannak Madagaszkár szige
tén. 17. Odasüt (pl. ételt). 19. Leánynév. 20. 
Erdei rágcsáló. 23. A sziget egyik jellegzetes 
fája. 24. ZOA. 25. Földünk harmadik legna
gyobb tava. 28. Fogás, fortély. 30. A réz és a 
vas kénsavas -sóinak neve. 33. Légi idegen 
összetételekben. 3G. Hüvelyes. 37. RLE. 38. 
Szovjet motormárka. 40/a. A vízsz. 25. tulaj
donsága. 41. Ifjúsági röviden. 43. Kiejtett betű. 
44. Kettőlsbetű. 45. SV. 46. Mozi közepe. 47. 
GM.

23. sz. keresztrejtvény megfejtése: Micsurin. 
Szabadságharc. Korányi Frigyes. Mecsnikov. 
Lóczy Lajos. Karazin.
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