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KÉRDEZZ-FELELEK
Ifj. Somlyay Endre olvasónk (Tata 

II., Somogyi iB. u. 46.) kérdezi:

Mi az atom bomlásának, pontosab
ban az atommag átalakulásának az oka 
és teltétele a Napon, és ennek a felté
tele miért nincs meg a Földön?

Somogyi Antal, a Központi Fizikai 
Kutatóintézet tudományos munka
társa válaszol: Az atommag-átalakulás 
döntő feltétele az, hogy meg
felelő atommagokait egymáshoz mégfe
lelő közel Juttassunk, mert a magerők 
hatótávolsága rendkívül kicsi (10-1-’ cm 
körüli). Az atommagok mind pozitív 
töltésűek, s az egynemű töltések taszít
ják egymást, tehát csalt úgy kerülhet
nek egymáshoz közel, ha elég nagy se
bességük van.

A Nap belsejében valószínűleg több 
millió C fok a hőmérséklet. Tudjuk, 
hogy magas hőmérséklet esetén a mo
lekulák átlagos sebessége igen nagy. 
Több millió C fok esetén ez a sebesség 
elegendő ahhoz, hogy az atommagok 
legyőzhessék a köztük működő taszító 
erőt, s egymás közvetlen, közelébe érve, 
magreakció jöhessen létre.

A Föld belsejében nem valószínű ilyen 
hőmérséklet létezése, s ezért ilyen reak
ciók lefolyása sem.

Mesterségesen elő tudunk állítani kib. 
millió C foknyi hőmérsékletet atom
bomba robbantásával. Tehát ilymódon 
fel lehet gyorsítani az atommagokat s 
meg lehet indítani olyan magreakció
kat, melyek a továbbiakban maguk ál
lítják elő a fenntartásúkhoz szükséges 
magas hőmérsékletet. Ezen alapszik a 
hidrogénbomba.

Nemcsak a hőmérséklet emelésével 
lehet gyorsítani atommagokat, hanem 
elektromos vagy változó mágneses tér
rel is. Ezen alapulnak a különféle ré
szecske-gyorsítók (Van de Graiaíf gene
rátor, ciklotron, szdnkrotnon, betatron, 
mikirotron stb.), amelyek segítségével 
szintén atommagreakciók hajthatók 
végre.

*

Sasfalvi Imre vásárosbéci olvasónk 
kérdezi: Faluhelyen szokás, hogy a
nagy felhők ellen harangoznak. Harang- 
szó, vagy más erősebb hang szétoszlat
hatja-e a felhőket?

Zách Alfréd, a Meteorológiai Intézet 
h. igazgatója válaszol:

A zivatar éllé harangozás a XV. szá
zadiban jött divatba, majd a XVI. és 
XVIII. századiban egyre nagyobb nép
szerűségre tett szert. Bele is vésték 
egyes harangokba, hogy **fulgura fran- 
go«, vagyis megtöröm a villámokat. 
Persze, súlyos tévedés azt hinni, hogy 
a harangok zúgása keltette hanghullá
mok. szétoszlatják a felhőket. A haran
gok által kelltett hang'hullámok a leve
gőben csak olyan hatást váltanak ki, 
mümt az óceániba dobott kicsiny kavics. 
A felhőképződéshez óriási energia- 
mennyiségek szükségeseik. Igen nagy 
mennyiségű levegőtömegnek kell nagy 
magasságokba felemelkednie, hogy a lát
hatatlan vízpáráibód látható felhő kép
ződjék. A felhő ugyanis Igen apró, 
csak nagyítóval látható vízcseppecskék, 
esetleg jégtűk óriási halmaza. A  felhő
tömegeket tehát Ilyen egyszerű módon 
eloszlatni nem lehet.
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A BÚZANEMESÍTÉS MÚLTJÁBÓL
Mind a növényvilágban, mind az ál

latvilágban vannak vadfajok és vannak 
kultúrfajok..

Vadnövényeik, avagy vadállatok azok, 
melyek termesztésével, illetve tenyész
tésével' az ember nem foglalkozik. 
Azok a növények és állatok, amelyeket 
az ember saját szolgálatára állított, a 
kultúrfajok.

A kultúrába vétel következtében a 
növények életkörülményei megváltoz
tak, és így a kultúnfajiok között az idők 
folyamán lényeges különbségek jöttek 
létre. Ha valamely vadbúza kalászát 
összehasonlítjuk a kultúr búza kalászá
val, a nagy eltérés azonnal szembeszökő. 
Amíg a vadbúza kalászában 15—18 
apró szem található, addig a kultúrbúza 
kalászomként 35—40 jól fejlett szemei 
is hoz. A  kultúrába véltél a vadfajok ér
tékes tulajdonságait fejlesztette ki, a faj
táikat nemesebbé, hasznosabbá változtat
ta. A  kultúrába vétel tehát nemesítő 
folyamat volt, éspedig a nemesítésnek 
ösztönös kezdetleges formája.

A búza kultúrába vételének időpontja 
ismeretlen. Annyit azonban tudunk, 
hogy már 5000 évvel ezelőtt nagy terü
leteken termesztették. A tényleges kul
túrába véltél ennéd sokkal régebben tör
tént, mert már az új kőkorszakibau élő 
ember is rendszeresen fogyasztotta a 
búzát. Erre utalnak a magyarországi le
letek is. Az aggteleki és lengyeli kő- 
korszakbeli lelőhelyeken megtalálták' a 
búzának egy primitív alakját. Ez a lelet 
azt bizonyítja, hogy az itt élő ősember,

ha még nem is termesztette, de kalan
dozásai közben összegyűjtötte a búza- 
kalászokat, és a szemeket nyersen vagy 
pörkölt állapotban fogyasztotta.

A kultúrába vétel ősi emlékei, 
s a tudományos nemesítés kezdetei

A kultúrába vétel kezdete és a tuda
tos tervszerű búzanemesítés között több 
ezeréves olyan- időszak telt el, amikor 
a termesztéssel foglalkozó ember ösztö
nösen javította és fejlesztette a primi
tív búzafajokat. Idevágó régi feljegyzé
sek is vannak, mert Vergilius, Varró, és 
Ccűumella — körülbelül 2000 évvel ez
előtt — mezőgazdasággal foglalkozó 
írásaikban megemlítik, hogy a parasztok 
a vetés céljára a legszebb kalászokat és 
a legszebb szemekét használják. A búza- 
tenmesztők tehát már évezredekkel- ez
előtt tudták, hogy ha jó vetőmagot vet
nek, nagyobb termést aratnak.

Az első búzanemésítő, az angol 
Knight, 1787-ben, és a skóciai Hading- 
tonban élő Chirréff volt, aki 1819-ben 
kezdett búzát nemesítená. Az 1800-as 
évek első felében minden számottevő 
búzatermesztő országban, felismerték a 
nemesítés fontosságát, s Franciaország
ban, Oroszországban, Németországban, 
Eszak-Amerikálbain, Svédországban egy
aránt megindul a komoly tervszerű 
nemesítés.

Magyarországon a ibúza mindig a leg
fontosabb mezőgazdasági kultúrnövény
nek számított. Érthető, hogy a terv
szerű nemesítés hazánkban is már ko-
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Prtmith búza Kultúrbúza kalásza
kalásza

Székács Elemér ( IS70— lí}38> Baross László (1865—1938) Az tlső magyar nemesített búza: baloldalt anya
kalász, jobboldalt a nemesített kalász. (Mokry 

Sámuel nyomán, 1875.)

rán megindult. Mokry Sámuel 1864-ljen, 
gerendást bérgazdaságában kezd búza- 
neímlssíféssel foglalkozni. ö  volt a ma
gyar búzanemesítés úttörője. 1875-ben 
megjelent »Bú zanemesvtés« című köny
vében számol be Mokry első próbálko
zásairól. Munlcája eredményes volt. A 
Mckry-búzáfcat általánosan ismerték. 
Nagy ímegbecsültetését ml sem bizo
nyítja jobban, amint hogy a nemesített 
vetőmagot, 'pozsonyi mérőnként, egy 
aranyforinttal drágábban fizették. 
Mokrynak számos követője akadt. Köve
tői ugyan nem voltak olyan szerencsés 
kezűek, mint ő, de ébren tartották a 
búza nemes í tés iránt mutatkozó érdeklő
dést. 1890-ben Cserháthy Sándor a 
magyaróvári gazdaságii akadémián miár 
rendszeresen oktatja a növénynemfesí- 
bétet.

Az aszály ott Alföld nagy kincse, 
az F 481-es

A gyakorlati nemesítők munkájában 
fordulópontot jelent Gyárfás József mű
ködése. Gyárfás 1896-ban veszi át a 
magyar nemesítés szédítem! irányítását, 
ö  vezeti, fxi először az egyedkivál aga-fást 
és az elkülönített törzstenyésztést, az 
úgynevezett pedigrés módszert.

Első .nagysikerű és külföldön is el
ismert búzanemesítőnk Székács Elemér 
volt (1870—1938). Kezdetben Sósdon, 
majd Árpádhalmiáin dolgozott. Harminc
éves nemesítő munkássága során 14 
búzafajtát állított elő. Székács neve a 
parasztság előtt fogalom volt. Olyannyi- 
r,",, hogy még halála után is — amikor 
fajtáit már kivontaik a közteimesztés- 
ből — valamennyi nemesített búzát Szé
kács-búzának nevezték.

Székács Elemérnek két kiváló köve
tője és munkatársa, Baross László i(1864— 
1938) és Fleischtmann Rudolf (1879— 
1950). Mindketten egész különleges ké
pességű memtesíltőkké fejlőditek. Ujváry 
Imre. Tímár József, Konopy Kálmán, 
Kovátsits Károly, Günther Imre és má- 
sok, akik veHük. egyidőben nemesítették 
a magyar búzát, nem tudtak olyan ered
ményeket elérni, miint Baross és Fiedsch- 
mann.

Baross legkiválóbb két fajtája, a Bán
kúti 1201 és 1205-ös, még ma is a köz
termesztésben van, és bő termőképessé
gük, valamint kiváló minőségük miatt 
a legjobb magyar búzafaijiákinak számí
tanak.

Fleischmann fajtája — az F 481-es — 
az aszályos éghajlatú magyar Alföld 
legnagyobb kincse. Még a legszárasrazaibb

években te bő termést ad. Szinte fel
mérhetetlen az a nemzeti haszon, amely 
Baross és Meistíhimiamn búzafajtáinak kö
szönhető.

A magyar búzanemesítő munka ter
mészetesen sna te tovább terebélyesedik 
Székács, Baross és Fletedhmann útján. 
Különbség: ezelőtt a nemesítő telepek 
többsége magánkézben volt, ma viszont 
állami nővén ynemcsítő .telepek működ
nek.

További nemesítő munka
Előnyös-e a búzanemesítés eredmé

nyessége szempontjából a nemesítő 
telepek állami átszervezése? Kétségtele
nül előnyös. Az áMáirni telepek alapo
sabb felszerelése, jobb anyagi és sze
mélyi ellátottsága nagyobb, kiválóbb 
eredményeket ígér, több reményre jogo
sít. Ezt azért is szükséges hangsúlyoz
nunk. mert a nemesítés előtt új fel
adatok várnáik ouegaBdásra.

Székács, Baross ós Fledschmann első
rendű célkitűzése a nagyobb termő- 
képesség és a 'kiváló liszitmámőség volt. 
Feladatukat olyan sikeresen oldották 
még, hogy a jelenleg is termesztett 
»Bánkúik és »F« búzafajtáknál értéke
sebbet előállítani nehéz vállalkozás

lenne. Azonban a mezőgazdaság gépe
sítése új tulajdonságokat követel a búza-
fajtáktól. A növénytermesztés ma már 
nem elégedhet meg azzal, hogy a faj
ták sokat teremjenek és jó minőségű 
lisztet adjanak. Szükség van a betegsé
gekkel szembeni ellenálló képességre, a 
termés biztonsága érdekében. Szükség 
van továbbá olyan tulajdonságok kifej
lesztésére, amelyek jobban biztosítják 
a gépes arathatósagort. A mai búzái ajtók
tól a termesztés megkívánja a megdőlés 
elleni teljes védettséget és a pergés- 
ellenállóképességet.

A feladatok megoldására Magyar- 
országon ma három kutatóint ézetben 
és öt kísérleti gazdaságban folyik a 
búza nemesítése. A  90 éves magyar 
búzanemesítés, így Mokry Sámuel első 
próbálkozása és számos miagámnemesííő 
sikeres és kevésbé sikeres munkája 
után végtésre is megtalálta méltó helyét.

Földművelésügyi kormányzatunk köz
vetlen irányításával, állami intézmények 
keretében működhet tovább, hogy új, 
értékesebb fajtákat állítson elő.

Lelley János,
a kompolti Mezőgazdasági Kutató Intézet 
és Kísérleti Telep vezetője, a TTIT Heves 

megyei agrárszakosztályának tagja
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Kétmillió voltos szikra csap ki a Van de Graaff 
eenerátorből

A  debreceni Kossuth Egyetemen mű
ködik a kísérleti atommagkuta

tás legrégibb hazai központja. 1936 óta 
dolgozik a Kísérleti Fizikai Intézet a 
hazai atommia-gkurtiaitiás fejlesztése érde
kében, egyre szelbb eredménnyel. Noha 
az intézet elhelyezése és felszerelése na
gyon szerény, mégis a kutatómunka az 
utóbbi években nemcsak -tudományos 
téren hozott fontos eredményeiket, ha
nem nemzetgazdasági szempontból is.

1936-tól a háború végéig az intézet fő
leg alapvető, tehát az atommagok tulaj
donságainak megismerésére irányuló 
kutatásokkal, foglalkozott. Szerény esz
közökkel, s igen kis létszámmal. Egy

Hordozható Geiger—Mii ller számláló

ATOMMAGKUTATÁS
DEBRECENBEN

professzorból — e sorok írója — és két- 
három tanársegédből, valamint egy 
műszerészből állott az egész személy
zet. Az oktatás mellett alig maradt időnk 
kutatásra. Mégis a szerény kerettel, a 
még szerényebb — magunk készítette — 
felszereléssel .is számos jelentős tudomá
nyos eredmény került 'ki az intézetből. 
Már 1938-ban eredményesen bombáz
tunk és alakítottunk át kis atomsúlyú 
atommagokat és állítottunk elő kis meny- 
nyiségben mesterséges radioaktív izo
tópokat.- Az elsőnek felfedezett radio
aktív elem, a polónium atomjaiból ki
repülő, másodpercenként 16.000 kilo
méter sebességű alfa-sugarakkal (hélium 
atommagokkal) bombáztunk más kis 
atommagokat. Több kis atamsúlyú atom
magnak (nitrogén, szén, foszfor, alu
mínium, bőr stb.) eladdig ismeretlen 
rezonáló energia-állapotait sikerült meg
határoznunk. Meghatározásaink a nem
zetközi irodalomban általános elismerés t 
arattak.

Eredményes expedíció
A háború befejeztével súlyosan sérült 

állapotban maradt meg intézetünk. Si
került megmentenünk a felszerelést és 
a pótolhatatlan értékű könyvtárat. Még 
az Infláció idején értesültünk az atom
energia swwres külföldi felszabadításá
ról. Mihelyt a pénzügyi stabilizáció lehe
tővé tette, fokozott lelkesedéssel fog
tunk a munkáihoz. Tudva azt, hogy Ma
gyarország energiaforrásai meglehető
sen korlátozottak, teljes erővel hozzá- 
kezdtünk a kutatásnak ama nyersanya- 
gók után, amelyek az. atomenergia bé
kés alkalmazásának szempontjaiból nél- 
külözhetettsnek. Már 1947-ben elindul
tunk házilag készített, akkor még kez
detleges, hordozható Geiger—Müller 
számláló berendezésekkel radioaktív 
anyagok hazai felkutatására. A kutatá
sainkhoz csatlakozott Földvári Aladár 
geológus professzor. A kutató expedí
ciókra nyári szabadságunkat használtuk 
fel.

Éveken át fáradságos és primitív kö
rülmények, közepette dolgoztunk a 
Dunántúl egyes számításba jövő terüle
tein. 1949 nyarán csillant fel az első 
komoly reménysugár. Egy a föld színére

kibúvó szónpala-rétegbe fúrt lyukba he
lyezett Geiger—M.üller számlálócső sűrű 
kopogással jelezte a radioaktív anyag 
jelenlétét. E nyomon elindulva — a vi
lág Iroda lomban először! — felismertük az 
urán feldúsulását a Dunántúl egyes 
nagykiterjedésű barnakastón-telepeiben.

Azóta a világon mások te találtak 
kőszénben uránfeldugulást. A feldúsu- 
lás mintegy 15—25-szőröse a földkéreg 
átlagos urántartalmának. Egyetlen tonna 
ilyen kőszén urántartalma 60—400 
gramm szokott lenni. Azóta kiterjedt 
vizsgálatokat végeztünk a Dunántúl 
széntelepein.

E sorok írója 1951-ben földerítette az 
urán feldugulásának addig ismeretlen 
okát. Tudományos felismerése komoly 
támpontokat nyújtott olyan ikísérletek 
elindításához, amelyek az urán gazda
ságos kivonását célozzák, Egyébként a 
szén elégésekor az urán a hamuban 
mintegy 3—10-szeresen feldúsulva ma
rad vissza. A koncentráció így már 
számottevő, s megközelíti egyes, ma már 
nagyipari méretekben gazdaságosan ki
termelhető lelőhelyéit .urán-koncentrá
cióját.

Sajnos, a dúsító és kivonó ikísérletek 
nagyobb technikai felkészülést igényel
nének, Az eddigi rendkívül szerény esz- 
közöikkieil, nehéz -körülmények közepette 
végzett vizsgáJlaifcaimlk azonban igen fon
tosak lesznék hazánk jövő atomerő- 
ellátásának szempontjából. Jóllehet 
szénbányáink elöbb-utóbb kimerülnek, 
a dunántúli kőszéntelepek elégetett sze
neinek hamujában feldúsuló, általunk 
felfedezett uránium atomenergiája az 
ország energiaszükségletét sok. évszá
zadra biztosíthatná, ha a felszabadítás 
technikai nehézségeit sikerülne meg
oldanunk. Ez persze nem egyszerű és 
nem gyorsan megoldható feladat.

Atomfizikusok segítik 
oz orvostudományt és a meteorológiát

Egy másik, kisebb kutató csoportunk a. 
radioaktív izotópok alkalmazásával fog
lalkozik immár évek óta, különösen az 
orvosi tudományok terén. Több értékes 
eredményünket tették közzé. Legutóbbi 
értékes feffismerósünk, hogy az állati 
szervezet máiként távolítja el a vérből 
az oda bejutott idegen részecskéket. A 
részecskéket radioaktív izotóppal nyom
jeleztük és sorsukat Geiger—Müller 
számláló berendezéssel követtük.

1952 tavasza óta állandóan figyeljük 
a légkör radioaktivitását. A tőlünk óriási

A debreceni Kussath Egyetem Kísérleti Fizikai 
Intézetének kétmillió voltos Van de Graalf gene

rátora

távolságban levő nevadai (Nyugat-Ame- 
rika) kősivaitagtaan, vagy a Csendes
óceánon, vatamim/t a Szovjetunióban 
robbantott kísérteti atombombák által 
a légkörbe kerülő radioaktív anyagokat 
ki tudjuk mutatni, sőt utólag a bomba 
robbantásának időpontját is meg tudjuk 
állapítani.

Mesterséges atommagátalakitús céljára 
töltött atomi részecsék (ionok) gyorsítá
sára egy kétmillió voltos, Van de Graiaiff- 
ge-nerátort építünk, bizonyos új elvek és 
anyagok alkalmazásával. A generátor egy 
2 méter átmérőjű rézgömb. A rézgömb 
egy 9 méter magas helyiség mennyeze-

Az esSmintík vizsgálata a laboratóriumban



téről függ alá s elektromos töltését egy 
motor által hajtott, végtelen szigetelő 
szalagról kapja. E szalag úgy viszi az 
eitefctiromos töltést a 2 miillió voltok po
tenciálon lévő gömbre, miiként az épít
kezésben használt végleten szalag szál
lítja fel az építőanyagot az emeletre. 
Mihelyt a gömb feszültsége meghaladja 
az adott berendezéssel elérhető maxi
mális '(mintegy 2 traiiMáó volt) feszültsé
get, egy hatalmas, több méter hosszú 
szikra, valóságos kis villám alakjában 
egyenlítődik ki.

Az utóbbi éveikben munkatársaim

létszáma és feladatúink, s egyben fe
lél ősségünlk is jelentősen megnőtt. így 
az oktatás céljaira is szűk, ósdi épület 
tűrhetetlenül' túlzsúfolttá vált.

Új akadémiai kutatóintézet indul az 
egyetemi intézettél együttműködésben, 
ugyancsak e sorok írójának irányításá
val', a hazai atommag-kutatás hatható
sabb fejlesztésére és az atomenergia 
hazai, békés felhasználásának tudomá
nyos megalapozására.

Szalay Sándor
Kossuth-dtjas egyetemi tanár, 
az Akadémia levelező tagja

Vargha Balázs:
CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY

(Művelt Nép Könyvkiadó, 114 oldal. Ara: 10.50 Ft.)
Vargfha Balázs tanulmánya Csokonai életén* 

költői fejlődésén vezet bennünket keresztül. Cso
konai fejlődésének útja igen érdekes, hiszen 
minden igazi költő — s ebben Csokonai sem ki
vétel — úttörő, az új eszmék képviselője a maga 
korában.

Vargha Balázs, a Csokonairól régebben alkotott 
képpel ellentétben, önálló véleményt igyekszik 
formálni. Helyesen ismeri fel, hogy Csokonai 
költői képét csak korának társadalmi mozgal
maiba, az akkori magyar társadalom nemzeti 
reformtörekvéseibe beágyazva lehet megrajzolni. 
Vitába száll Csokonai korábbi életrajzíróival, akik 
sok tekintetben osztály érdekektől vezettetve, 
hamis képet festettek a felvilágosodás magyar 
poétájáról. Néhány kérdést Vargha Balázs nem 
akar véglegesen lezárni, s további vizsgálatok 
szükségességét hangsúlyozza.

Csokonai, a magyar társadalmi fejlődés akkori 
sajátosságainak megfelelően, nem látszik követ
kezetesen forradalmi költőnek. Mintha a Martino- 
vlcs-per hatásaképpen bizonyos fokú megalkuvást 
tapasztalnánk későbbi munkáiban, Vargha Ba
lázs nem szépítgeti, nem mentegeti Csokonait, 
hanem megértőén leírja életének egyes korsza
kait. Csokonainak nincs is szüksége szépítgetésre. 
Versei önmagukért beszélnek, s Vargha Balázs 
tömör, tárgyilagos tanulmánya hozzájárul ahhoz, 
hogy a magyar klasszikus Irodalom egyik nagy 
alakját, Csokonai Vitéz Mihályt még több szere
tettel és méltóképpen értékeljük.

Helyes volna, ha a jövőben — olvasóközönsé
günk Igényeinek további kielégítésére — klasz- 
szikusainkról, köztük Csokonairól Is, a tanul
mány tömör stílusát feloldó, színesebb, regénye
sebb írások is megjelennének. v  E

ÚJ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK
Felhívjuk olvasóink figyelm ét az alábbi 

ismeretterjesztő könyvekre:
ZEMPLÉN JOLÁN: Eoger Bacon. 
(Művelt Nép), (A kultúra mesterei)

Az első magyar könyv, amely a klerikális 
rágalmaktól megtisztítva, teljes nagyságában

állítja elénk a nagy középkori tudós, poli
hisztor, a természettudományok úttörőjének 
alakját. (Fűzve U.50 Ft)

ARISTOTELES: Az athéni állam. — 
PSEUDO-XENOPHÖN: Az athéni állam.
(Akadémiai Kiadó)

Ritoók Zsigmond kétnyelvű kiadása, Sarkady 
János bevezetésével és kommentárjával, Mind
két mű a görög történelem elsőrendű fontos
ságú forrásmunkája. (Kötve 50.— Ft)

VIRÁG GÉZA: Veteményeskert.
(Mezőgazdasági Kiadó)

A mű népszerű formában ismerteti a talaj- 
művelés, a vetésforgó, a trágyázás, a szapo
rítás és a növényápolás kérdéseit.

(Fűzve 15.— Ft)

EGON ERVIN KISCH: Kalandozások 
öt világrészben. (Szépirodalmi)

A harcostollú világjáró újságíró sok olyan 
élményét tartalmazza a kötet, melyek mind
máig megőrizték időszerűségüket. A gyűjte
ményt Kisch életrajzi adatai egészítik ki.

(Kötve 35.— Ft)

HANKÓ BÉLA: A magyar háziállatok 
története. (Művelt Nép)

A szerző, a Magyar tudományos Akadémia 
tagja, korábbi tudományos kutatásai alapján 
világítja meg Háziállataink származását. A 
könyvet illusztrációk élénkítik. (Fűzve 8.— Ft)

VALKÖ IVÁN PÉTER: Érzékszerveink 
és a technika. (Művelt Nép)

Részletesen ismerteti az egyes érzékszervek 
működését és tárgyalja az olyan technikai 
eszközök elvét, melyekkel az érzékszervek 
fogyatékosságai kijavíthatók. (Kötve 22.— Ft)

HERCZEG TIBOR: Kopernikusz.
(Művelt Nép), (A kultúra mesterei)

A nagy lengyel csillagász, a heliocentrikus 
világnézet megalapítójának életét és munkás
ságát ismerteti a mű, (Fűzve G.50 Ft)

A levegőtenger partvidékén.
(Az Országos Meteorológiai Intézet 
népszerű kiadványai IV.)

A mű szerzői rámutatnak az időjárás tudo
mányát és a mindennapi életet összekapcsoló 
millió meg millió gyakorlatias szálra. Ezzel 
azt is bizonyítják, milyen hasznos a mete
orológia alaposabb megismerése.

(Kötve 4 0 .-  Ft)
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A  TEST szilárd vázát a csontok biz
tosítják. A  mozgást létrehozó 'iz

mok eredéséül és tapadásául szolgálnak. 
Védik életfontosságú szerveinket a kül
ső behatások ellen. Üregük pedig a vö
rös csontvelőt — a vérképzés szervét — 
zárja magába. Számúk mintegy 220— 
223. össz-számuik egyénenként változ- 
h'aitik, mivel egyes csontok szórnia, — 
például a fadkcsigalyáké vagy a bordáké 
— nem állandó. A csontok a itest súlyá
nak egynegyedét ad ják.

az öntött vas. Az emberi test legerő
sebb csontja, a lábszár sípesomitja, 1650 
kilogrammot bír el, vagyis 30-szor any- 
ayit, mint amennyire rendes körülmé
nyek között (féilábon állva) megterhel- 
jük.

A  csont 'rugalmassága, melyet szerves 
állománya biztosít, szintén igen nagy
fokú. A biliárdgoíyók is csontból ké
szülnek, és ha játék közben összeütköz
nek, úgy pattannak el egymástól, mmt 
a gumilabdák.

Csontsejtek 
mikroszkópos képe

Csonísejtek 
a Havers-csatorna 
körül; a) csontsej

tek, b) Havers- 
csatorna

>a

A csontok is fejlődnek, növeltednek, 
pusztulnak. A vérerek útján ugyanúgy 
táplálkoznak, mint többi szerveink, és 
beidegzésük útján összeköttetésiben álla
nak a központi idegrendszerrel. A cson
tok élete a 'halál beálltakor, a vérke
ringés és a légzés megszűnésével, a töb
bi sejtekkel, szerv,efcke.t együtt ugyan
csak befejeződik.
A  cson tok  vegyi felépítése

A csonitállomány — mintegy 40 száza
lék vízen kívül — szervetlen és szerves 
vegyületekiből épül föl. A kétféle alkotó
rész aránya, a osont szilárd alkotóré
szeit 100-inák véve: 30—40 százalék szer
ves és 60—70 százalék szervetlen állo
mány. Előbbi egy emyvadó anyag: az 
osszein. Az utóbbi alkotórész főképpen 
íosztőrsava's mész. A osontok két fő 
tulajdonsága: —• a szilárdság és a ru
galmasság —- vegyi összetételükkel függ 
össze. A  szilárdságot a mészsók bizto
sítják oly mértékben, hogy iá csont a 
húzó erőkkel szemben szilárdabb, maint

Csontcsiszolatok 
mikroszkópos képe. 

Hosszmetszet

----
/ ' ' "V  . f T T ^ 7

Csontcsiszolatok 
0 mikroszkópos képe. 

Keresztmetszet; 
a) Havers-csator- 

v v  nák, b) Koncent- 
rlkus lemezek

A  cson to k  szerkezete
A csontok, szabad szemmel is jól lát

hatóan, kétféle állományiból épülnek 
fel: tömöttből (kompakt) és szivacsos
ból (spongdosus). A szivacsos állomány 
sehol sem fekszik szabadon, hanem a 
felszín felé a tömött állomány, veszi kö
rül. A szivacsos állományon belül na
gyobb üreg ,van: a velőüreg, a vérsejr- 
képzés helye. A  tömött csomtállomány 
etefántcsantszerű, látszólag hézag nél
küli. A  mikroszkópos vizsgálat azonban 
kimutatja, hogy számtalan csontosától-- 
náesikából áll, melyeik között csont-héza
gok húzódnak. A  szivacsos ál'lomiánybain 
finomabb és durvább lemezek, lécék, 
csövecskék sűrűbb vagy lazább háló
zattá egyesülnek. A  hálózat Ü ; ■'gecslkéi.t 
általában vörös csontvelő, néhány he
lyen sárga csontvelő tölti ki. A csontot 
mikroszkóppal vizsgálva láthatjuk, hogy 
csonltsejtek (osteocyták) építik föl. Ezek 
számos hosszú nyúlványukkal a százlá
búakra emlékeztetnek. A szomszédos 
csontsejtek nyúlványai egymással ösz-
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szefönédiniaik, közeiket sejtközti alapállo- 
miány tölti ki. A csőn tsejtek nagysága 
6—25 Mikron <1000 Mikron — 1 millirné- 
tör). A  csont keresztmetszetén még eib- 
kiet és kötőszövetet tartalmazó apró 
osaitamácsfoáik átonétszeteiit .találjuk, me
lyek a csont hossztengelyével párhuza
mosan futnak (Havers-csa tornák). Kö
rülöttük koncentrikusan lemezrendszer 
foglal helyeit, ez enyvanyagból áll. Egy- 
egy Havers-csaitomát a körülövező le- 
mezrendszerrei osZteonmak nevezünk. Az 
oszjteon a csont alapegysége.

A csont szerkezete á csontok alakja és 
funkciója szerint változik. Ennek meg-

A csont mikroszkópos felépítésének vázlata: 
a) Csontosziopocskák, amelyeket mész- (b) és 
kötőszövet! rostok (c) vesznek körül. A rétegek 
között csontsejtek (d ), az oszlopok közepében

erek (e) vannak, <g) csontvelővel telt üreg

felelően a csontok laposak, hosszúak 
vagy rövidek.

A lapos csontok testüregeket haítlá- 
rolniaik, és védő szerepük, van. ilyenek 
a koponyaltető csontjai, a mellcsontok, 
a medencecsont. Szerkezetileg e cson
toknál egy külső és egy belső tömött 
állományú lemez között helyezkedik el 
a szivacsois állomány.

A hosszú csontok a végtagok ten- 
gelyvázát alkotják. Csöves csontoknak 
is nevezzük őket, mert középrészükön 
csontvelővel kitöltött üreg, a velőüreg 
húzódik végig.

A rövid csontok a kéz tő-, ilábtőcsonltck 
és a csigolyák. Ezt a csontalakot legin
kább ott látjuk, ahol egyfelől a szer

kezet szilárdságóim, másfelől mégis bi~ 
zonyosfokű, többirányú mozgékonyságra 
van szükség. Két-két csont között cse
kély a mozgás lehetősége, az apróbb 
mozgások összegeződmek, s ezzel a moz
gás nagyobb kitérésű lesz, iránt pél
dául a gerincoszlop. A rövid csontok 
szivacsos állományiból állanak, melyet 
vékony kéregrész fed,

A  szivacsos állomány könnyűvé, »!e- 
vegőssé« teszi a csontot. A benne elhe
lyezkedő csontléceik, csontgerendólk sza
bályosan rendeződnek. Különösen kife
jezett ez a niagy megterhelésű csontok
ban (combcsont, sarokcsont, csigolyák). 
Ezt a jellegzetes csomitgerendázatot tra- 
jectoríumnak nevezzük.

A csomílécek rendeződése a korral 
gyernidkévekiben alakul ki. Amikor a 
gyermek járná kezd, csontjaira támasz
kodik és saját testsúlyával nyomást fejt 
ki rájuk. Ez a nyomás a csontokban bi
zonyos sztatika! erővonalak irányában 
ter jed. A csonitgerendátora a megterhelés 
Ingerként hat, és azok az erővonalak 
irányában megerősödnek. A csontgeren- 
dák tehát egyfelől az illető testre kívül
ről ható erők, másfelől magában a test
ben, ez erők hatására keletkező belső 
feszülések irányát jelzik. A technika jól 
ismeri a sztatika törvényszerűségeit s 
alkalmazza is őket, .például egy híd meg
tervezésénél. A tervező az olyan tartók
ra, amelyekre alkar nyomás, akár húzás 
alakjában nagyobb erők haltnak, nem 
használ tömött anyagot, hanem megha
tározott elrendezésű lécek rácsozatából 
építi fel őket. A pillérekből, tartóoszlo
pokból, láncokból álló thídváz vala
mennyi része pontosain az erővonalak 
irányában fekszik, és teljesen hasonlít 
a csontszerkezetre. A sarokcsont trajec- 
tbriutna a kerék-küllőkre emlékeztet.

A  csontok mechanikai viszonyainak 
megváltozásával — mondjuk, csonttöré
seit:,-gerincferdülések esetén — a trajec- 
toriális szerkezet is megváltozik, még
pedig az új viszonyoknak, az új erővo
nalaiknak megiMelően. Szép példája ez 
az élő szervezet működésbe!! alkalmaz
kodásának.

A  cson t fejlődése

A csontváz kialakulása a magzati élet 
második hónapjában kezdődik. Ekfcor 
még csak porcogós anyagokból áll. A 
porc kötőszövetből alakul ki. A csohto- 
sodás először a nagy végtagcsontok kö- 
zépdai'abján indul még, és egy hosszas 
folyamat kezdetét jelzi, mély a .magzati 
életein túl, messze benyúiik a születés 
utáni évekbe. A  csonítosodás csak a test

növekedésének megszűnésével, körülbe
lül a 20. életévben fejeződik .be. A cson- 
tosodás úgynevezett csontosé 'ási mag
vak felől történiik, melyek a porcváz kö
zepén jelennek meg. A  csontosodási pon
tok száma, helye, megjelenési ideje, ki
terjeszkedésük gyorsasága s egymással 
való összeölvi dúsuk időpontja állandó. 
A csontváz fejlődési állapotából nem
csak a magzati korban következtethe
tünk a gyermek korára, hanem a szü
letés utáni élet első szakaszaiban is, a 
növekedés befejeztéig. Gyermekben 
röntgennel vizsgálhatók a fiatal csontok 
csontosodási magjai, miivel azok, mész- 
taxtailmiuknál fogva, röntgen-árnyékot 
adnak.

A csontosodási magvak összeolvadása
kor a csontosodás befejeződik. Ha mik
roszkóppal tekintjük végig a csontoso
dó® folyamatát, azt látjuk, hogy a porc
ba erek és velük együtt kötőszövet nyo
mul be. Az erek mentéin mész rakódik 
!e, s ez egy idő múlva teljesen kiszorítja 
a porcot. így a porc helyét mésztartal
mú csorda 11 omán y veszi át.

A csontosodás nem .csupán a csont, fo
lyamata, hanem benne az egész szer
vezet egészként vesz részt. Döntő hatá
sú a táplálkozás útján a szervezetbe ke
rülő tápanyagok mennyisége és minősé
ge, Fontosak a D-vi tanún, bő napfény, 
a belső elválasztásét rendszer, első he
lyen a mellékpajzsmirigy megfelelő mű
ködése, s nem utolsósorban az egész
séges lakásviszonyok. Bármely tényező 
hiánya a csontosodás zavaraihoz vezet. 
Elsősorban angolkórhoz (irachiltls).
A  csont növekedése

A növekedés kérdése a biológia min
den területén a legizgalmasabb kérdés. 
Az átlag 60 cm hosszú, 4 kilós cse
csemőből 18 év alatt háromszor olyan 
magas és 15-ször akkora súlyú etmiber 
lesz. Külsejében, de egész jellegében is 
megváltozik. Életét azonban ez az át
alakulás egyetlen pillanatra sem za
varja meg.

A növekedő csontoknak úgynevezett 
(.■sonrtépítő (oSzteoplaszt) és csontpuaz- 
lító (oszfeoklaszt) sejtjei vannak. A 
csontpusztító sejtek belülről állandóan 
pusztítják a csontot, míg kívülről a cson
tot körülvevő csonthártya felől a csoöt- 
épttő sejtek rárakódással állandóan nö
veszti k a csontállományt. A csont vas- 
tagságbeli növekedése rárakódással tör
ténik, A  növekedésnek ezt a módját már 
1742-ben megállapította kísérletileg Dü
höméi francia tudós. Ezüstgyűrűt helye
zett újszülött k ísérleti állatok növekedő

csontjának középrésze köré, s bizonyos 
idő._ múlva leölte az állatot. Megbizo
nyosodott, hogy a gyűrűre csomtálio- 
mány rakódott.

Másik kísérletében, felváltva, vörös 
növényi festékkel festett ' táplálékkal, 
majd testetlen táplálékkal etette a fia
tal állatokat. Leölésük után csonitmét- 
szeteiiklen körkörösen vörös és fehér csi
kók jelentek meg, bizonyságául, hogy a 
csont a csonthártya felől rárakódással 
vastagodik.

A  hosszbeli növekedés lehetőségét a

A csontok alaki felosztása: a) Szivacsos állo
mány, b) kompakt állomány, c) velöiireg; 
A. Hosszú, csöves csont. ( Combcsont-hosszrnet- 
szet.) B. Lapos csont. (Homlokcsont-keresztmet

szet.) C. Rövid csont (Csigolya és metszete.)

csont közép- és végrészed határán fekvő 
porckorongok adják. Ezek felől lényegé
ben ugyancsak rárakódással nő a csont, 
de közben a porckorong — a porosejtek 
szaporodása folytán —• a növekedés 
befejeződéséig megtartja alakját és 
nagyságát, A huszadik év körül a porc
korongok elcsontosodnak, és így a csont 
tovább nem növekszik,

A  vastaigságbeli és a hossznövekedésen 
kívül a növekedés harmadik tényezője 
— a már kész csontokon belül végbe
menő felszívódási folyamat, tudományos 
szóval: csoritreszorpoió. A csontfelszívó-. 
dóst a csontpusztító sejtek, az oszleo-
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A combcsont fejének belső szerkezete. A comb
csont tartópilléidhez hasonló

A sarokcsont szerkezete küilős kerékabroncsra 
emlékeztet

Masatok végzik. A rárakódásos csont- 
növekedéssel egyidejűleg a reszorpciő 
eredményeiként kialakul a csont belsejé
ben a velőüreg. A fiatal magzat cornb- 
esomtjlámak velőürege mintegy kötőtű- 
tágasságú. Ha a csont további fejlődésé
iben csak a külső rárakódós szerepelne, 
akkor csaknem tömött, tengelyében leg-

A B C II v
A csent fejlődése és növekedése: a) csontosodási 
mag. b) porckorong. Pontozott: elcsontosodott 
rész. Vízszintesen rovátkolt: rárakódásos növeke
dés. Fehér rész: porc. Fekete rész: velőüreg.
A. Magzat 4. hónap, B. Gyermek, 2. éves, 
C. Gyermek, 14. éves, D. Felnőtt. (A csontosoűás 

befejeződésekor)

feljebb kötőtű vastagságú csatornával 
bíró csont keletkeznék, holott a felnőtt 
agyén eomibcsontjának velőürege olyan 
tág, hogy az újszülött comlbcsontja egé
szében elfétr benne.

A nagy vettőüreg keletkezése csakis 
úgy lehetséges, hogyha — lépést tart
va a külső rófalkódóssai — belülről bi
zonyos mennyiségű csontiállomány fel
szívódott.

A  csontok az élet folyamén állandó 
változásokon mennek ót. Köziismert, 
hogy idősebb korban a csonttörések 
gyakrabban fordulnak elő. Ezt nem a 
csont vegyi összetételének megváltozá
sa, hanem a csont részleges felszívó
dása, a tömött csontállomány vékony.o- 
dása, a szivacsos állomány hézagainak 
tágulása okozza. Ezért idősebb korban 
a csontok könnyebbé is válnak.

Az elmondottakat összefoglalva, lát
hatjuk, hogy a csont nem holt anyag, 
és élete szervesen illeszkedik bele szer
vezetünk egészének életébe.

Donáth Tibor,
az Anatómiai Intézet adjunktusa., a TTIT 
központi biológiai szakosztályának tagja

JAN.

27.

Csokonai Vitéz Mihály emlék- 
ünnepély. Előadó: Juhász
Géza. Zeneakadémia. Pu. 7.

Alsóbbrendű rákok, mint hal
táplálék. Előadó: Farkas Hen
rik. Tudományegyetem, Mú
zeum knt. 4/a A épület. Dti.'G.

Id. Markó Károly. Előadó: 
Pogány O. Gáborné. Műcsar

nok. De. 11.
Hogyan irányítja az idegrend
szer az állati szervezet műkö
dését? Előadó: Alártha Zsu-
zsánna. Mezőgazdasági Mú

zeum. De. II.

Politikai helyzet az Egyesült 
Államokban. Előadó: Péter Jó 
zsef. TTIT klubhelyiség. Mé

szöly u. 6. Du, 6.

Homeros. Előadó: Szabó Ár
pád. MEDOSZ színházterem. 

Jókai u, 2—I. Du. 6.

10S

»A z Sáska megunt emlékezetű és kelletlen 
esmeretségű Bogár. Egész tartományoknak 
rettenetes károkat tészen, m időn mindeneket 
az fákról, füvekről, gabonaszárakról lenyír.« 
(M lskolczl Gáspár: *E gy jeles Vadkerti 1691.)

Egyiiptoimli s'áskajónás! Ki ne hal
lotta volna hírét.

Tatárjárás —  sástaajárás, képzele
tünkben egyet jelent: pusztítást.

A  sáska azonban minden tatáron, 
túltesz, támadása eleimii csapás, a vi
lág minden tájénak közös veszedelme. 
Elsősorban Afrikáé, aztán Ázsiáé, majd 
Dél-Amenikáé és — szerencsénkre — 
csak utolsósorban Európáé.

[Pusztításai emberemlékezet óta is
mereteseik, irta is változatlanok, sőt 
egyre szaporodók. A legújabb becslé
sek szeninit ma több a sáska, mint va
lamikor, kártételed immár az emberi
ség éle leinké szleté-riek negyedrészét fe
nyegetik.

A  legrégebbi adatoktól a legújabba
kig csupán néhány ízelítőit adunk:

“ És midőn reggel tőn, a forró szél 
felemelő a sáskákat. És feljövének 
Egyiptom földjére és számtalanon 
ereszkedénck az egyiptomiak minden, 
határira. És ellepek a föld színét, min
deneiket elpusztítván. És megemésztek 
a föld füvét és a fák mindé ti gyümöl
csét. És semmi zöld nem hagyottat ott 
a fákon, sem mezei füvan egész Egyip
tomban.« {Mózes második könyve X. 
rész 13—15. versei.)

‘-Afrikában szörnyű pusztítást tevé
nek a sáskák. A  felkerekedő rajaikat a 
tenger fölé véré a szél. A hullámok 
azonban partra sodrók a rengeteg fér
get, hol még százezer emberi hullánál 
is nagyobb bűzt terjesztőnek. (Orosius: 
^Históriám adversuis paganius«.)

-‘Velence környékén 1478-ban 30 000 
ember elpusztult a szörnyű sáskajá
rást követő éhínségben.« (Montét T.- 
►.Theaitrum Insectorum-<.)

“ Marokkóban még a narancs- és grá
nátalmafák keserű kérgét is lerágték. 
Az utána Mtörő éhínségben anyáik 
gyermeküket, férjek féleségüket kínál- 
gatták a rabszolgakereskedőknek, csak
hogy valamilyen táplálékhoz juthassa
nak.«  (Jáokson, 1792.)

“ A jelenkor legfélelmetese bb sáska
járása pusztít Közel-Keleten: Izrael
ben, Transzjordámában, Iránban, Irak

ban és \Szaud-Arábiában több százezer 
négyzetkilométernyi területen mindent 
kopaszra ráglak. A sáskafenyegeUe 
zóna Közép-Afrikátái csaknem a Hi
malája tövéig húzódik, és immár India 
és Pakisztán négyszázmilliónyi lakos
ságát veszélyezteti,« • (1952-JbeM újság
hír. )

Utolsónak pedig, íme a »Szabad 
Nép« 1954. növi 5-ii jelentése:

“Negyven kilométer hosszú és húsz 
kilométer széles sáskahad lepte el ok
tóber utolsó napján a marokkói Agadir 
közelében lévő paradicsotmültetvényt. 
A sáskák nyomában csak üres puszta
ság maradt.«

Európát — egyre kevesebb puszta
sága lévén — legritkábban keresik fel, 
(hazáinkra tehát komoly veszélyt nem
igen. jelentenek, noha hajdan, a lecsa-

pclatlan alföldi lápok és nagykiterje
désű szikesek idején, még nálunk is 
tetemes károkat okoztak. Történelmiünk 
il 984-ben, 1242-ben, 1336-baa és 1693-
fc-ain említ katasztrófáidé sáskapusztí
tást. Majd 1746. aiug. 5-én: »Aszód kö
rül négy km~nyi szélességben vonul
nak a sáskák, mégpedig oly sűrűén, 
hogy még lovas huszároknak sem si
került keresztültömi rajták.-' A  követ
kező év június 25-én, Mária Terápia 
rendeiletet bocsát ki a sásikalhadak el
leni védekezésről, sőt még ágyúikkal is 
lövet, a közeledő rajokra! 1874/75-ibem 
Töirontáibaini tesznek nagyarányú pusz
títást, 7000. főnyi sáslfcatató munkásság 
védekezik, elten,ükli 1879-fi újságjelen

tés szerint pedig: »Szatmár megyében
3600 különmunkás küszködik a sáska- 
hadak ellen.. .«
A közveszélyes rovar
a szöcskének, réts egeink ártalmatlan 
ugróbajnokának nagytestű rokona, csáp-
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Súskafelhő a múlt század végén (egykorú rajz)

ja azonban testhosszánál mindig rövi- 
deb'b. Teljes kifejlődéséhez — melynek 
folyamén petéből lárvává, majd szár
nyatlanul szökdécselő, végiül magasan 
szárnyaló rovarrá gyarapszik — mintegy 
teljes évre van szüksége. Kedvenc 'köl
tőhelyei a terjedelmes, nedves mezősé
gek, nagyobb folyók déttavidéke, délvi
déki tengerpartok éis nagy tavak kör
nyéke. Kifejlett korában onnan rajzik 
fe l,, s amikor a környéken élelmet mii- 
nem talál, a szelek szárnyán még tenge
reken is (Vörös- és földközi-tenger, 
Perzsa-öböl), sőt 4—5000 m. magas hegy
láncokon is átkel.

Sökféle, különböző nagyságú és színű 
fajtája ismeretes.

A vándorsáskák mintegy ujjnyi hosz- 
szúságú, apró repülőgépre emlékeztető 
óriásszöcskék. Két pár szárnyuk közül 
a külső merev, repülés közben vízszinte
sen) áll; a belső viszont légy, hártyaszerű 
és sebesebben rezeg, sőt hallhatóan ber
reg is: ez a «propslter-«. A hím-sáteikia 
ntélg hegedül is, ezt azonban csak a föl
dön, párzás közben gyakorolja. A sáska
félék fejének rágökészüléke a természet 
egyik legfélelmetesebb pusztítószer- 
száma.

Sokféle állat pusztítja a sáskát. A ma
darak közül csak két ismerőst említek: 
ritka vendégünket, a kelet felől időn
ként hozzánklátogató pásztormadarat, 
más néven rózsás-seregélyt, melynek fel
tűnését rendszerint a sáskahadak moz
dulatai irányírbjákEzérit is »sáskamadór« 
a neve hazánk némely vidékén; és hosz- 
szúlábú kedvencünket, a kéményünkön 
kelepélő gólyát, mély ősszel eltávozván, 
itthoni foglalkozásáról megfeledkezik. 
Afrika földjére ereszkedve, őt Is »sástoa- 
madár« néven nevezik a bennszülöttek. 
Ott ugyanis elsősorban sáskapusztítás
sal foglalkozik. Hatalmas csapatokban 
követi a sáskahadak útját, kövérre falja 
magát a nagy szöcskékkel.

A biblia szerint Keresztelő János 
is »mézzel és sáskával* táplálkozott. S 
az aibesszin, valamint az arab parton 
még ma is élnek törzseik, melyeknek íő- 
tápláléka a jól megsózott, napon száro- 
gatoft vándorsáska! (Afrikában ismétel
ten találkoztam bernnszülötfeikket, amint 
tűzön piritot.ták ebédrevaló sáskapör- 
fcöltjüket.
A z 1928-29 -beli keletafrikai 
sáskaveszedelem
szemtanúja volt e sorok írója is. A hely
színen írt naplójából másolja ki a kö
vetkező sorokat;

»1929. január 25-én, Nairobi feiől jö
vet, észak felé tartottam teherautómon, 
mikor déltájban hatalmas sáskajárásba 
keveredtem. Eddig csőik könyvekből is
mertem az ,egyiptomi sáskajárás’ ve
szedelmét, de a ma látottak mixden 
képzeletemet felülmúlták. A sűrű fel
hőkben gomolygó sáskahad még a Napot 
is elsötétítette. Akár a jégeső, úgy kopo
gott a kocsi oldalához vágódó tengernyi 
rovar. De oldalról is olyan tömegesen 
csapódtak arcomba, hogy ismételten le 
kellett állnőm, mert nem láthattam 
magam előtt az utat. Háromnegyed órát 
tartott, mire szemközt hajtva velük, ki
juthattam közülük. Minap hallottam, 
hogy múlt héten még a vonatot is leállí
tották.^

» Mintegy cigarettahosszúságú, pety- 
tyesszárnyú, lilatestü férgek. Messziről 
vöröses füstfelhőnek látszik a közelgő 
raj. Az útjábaeső fákat, ültetvényeket 
reménytelenül tönkreteszi. Percek alatt 
lilává válik a sástkalepte tájék, az egy
más hátán csüngő férgek mindent elborí
tanak. Mögöttük, pedig barnára aszott, 
kopasz minden, mintha tűzvész pusztí
totta volna. A bennszülöttek kétségbe
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Ez a fénykép Marokkóban készült a Tizi-Tucka hegyvidéken, az lB30-as 
sáskajárás alkalmával. A rovarok vaslap rétegben lepik el n talajt

esett tüzelése, dobo
lása mitsern használ.
Rikácsolva, fejüket 
vesztve futkosnak 
szegények, émelyítő 
szagú gyökereket 
égetnek, kézzel rázo- 
gatják le a kukorica
leveleken vastagon 
lógó sáskákat. Re
ménytelen munkát 
végeznek. Akárcsak 
a tengert akarnák 
kanállal kimerni.*>

»Mikor végre ki
keveredtünk a sűrűn 
kavargó rovarfelhő
ből, földrehullott sás
kák vastag rétege 
borította az utat, Mint 
síkos sarat, úgy kente 
őket széjjel a kocsi
kerék. Még jóidéig el
tartott, mire az ülés
ben s a rajtam mász- 
káláktól megszaba
dultam, úgy megtelt velük a kocsi. 
Fehér vászon fedeléről pedig két ujjnyi 
fekete réteget kotortam le, a fölöttem 
elvonult sáskáhad büdös hulladékát.«
A középkor babonás világából
sokféle érdekes » sáskahír*- maradt ránk. 
A mennyei hatalom megórdemletf bün
tetésének tartván a sásifcajárést, írásje
leiket vélték felfedezni a rovarok kártyás 
ailsószárnyának erezetében: a Megtorló 
isten izenetét. Ezeknek megfejtése körül 
hosszadalmas viták folytak, minden, nép, 
minden írástudó másképpen értelmezte 
őket; sőt 1542-iben még azt is megállapí
tották, hogy a szárnyakon »toa Dei« (Is
ten haragja) öt különféle nyelven: ara
bul, ethiopíaiul, (héberül, latinul és gö
rögül Is olvashatóik. így a sáskavonulás 
útjába eső népek mind megérthették a 
mennyei izenetet. A  XV-ik századbeli 
Franciaországban, miikor a sáskalhadak 
a fejükre olvasott hivatalos átok elle
nére is zavartalanul folytatták pusztítá
sukat, a felháborodott hatóság még pert 
is indított a sáskák élHen, mielyibetn a 
rovarok védőiméit külön e célra kiren
delt ügyvéd képviselte;.
A sáskák ellent védekezés
ősrégi, de még mia is megoldásra váró 
probléma. Az Idők folyamán a legkülön
félébb módszerekkel próbálkoztak: tűz
zel, vízzel, gőzzel-gázzal, ilyen-amolyan 
méreggel; védőgátak emelésével, elre- 
keszitő árkok ásásával; peték összeszed é

sével, sáskapusztító állatok betelepítésé
vel. Lövették a sáskahadat mozsárral, 
viharágyúval, 'kartáccsal, sőt kézifegyve
res katonasággal is. Költőhelyüket disz- 
mókondákfcal árasztották el, felitúratták 
a tálajt, megetették a lárvákat. Ezen
kívül próbálkoztak imádsággal, bűnbá- 
maittal, sok mindenféle varázslattal, sőt a 
Középkorban még egyházi átokkal is 
sújtották a sáskákat. De — csudák csu
dája—  még ez sem fogott rajtuk!

Hiába — sok lúd disznóit győz. Hogy 
pedig a sáskasereg hány lúd, ezt .talán a 
következő számadatok szemliéltetdik leg
jobban: egy-egy Hriadósafab rajt 500— 
1000 máiilió sáskára becsülnek. Ilyen »kiü~ 
löníitmény* mintegy 4—500 négyzetkilo
méternyi terület elpusztítására képes. 
Egy-egy ismertebb afrikai vagy (ázsiai 
költőhelyen átlag 10 000 petét találnak 
négyzetméterenként. S minthogy száz
ezer-holdas feöitőheiy is Van, az, Ilyenre 
— félórát vesződtem, mire ki tudtam 
számítani — háromlbilláó pete esik, te
hát hárommillió mlBiő siáskiatojás!

A  mai védekezés világhírt szakértője, 
az orosz származású Borisz Uvarov, az 
19284 keHetafrilkaii sáskajárás idején tűnt 
fel, s azóta is a vándorsáska-irtás fel
adatának szenteli élletét. Tavaly is ő 
irányította a közelkeiieti sáskajárás ellen 
indított nagyszabású sikeres offenzívót. 
Számos repülőgép e legújabb — Aldrin- 
nevű — méreggel permetezte a rovaro
kat.

Széchenyi Zsigmond
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Barlangcsarnok díszesen kiképzett homlokzata 
Adzsantában

Nemrég beszámoltunk az indiai 
kultúra egyik páratlan alJsotá- 

' í sáréi, az elutrai sziklatemplomok- 
ról, amelyeket egyetlen összefüggő da
rabban a hegy kőzetéből faragtak ki a 
helyszínien. Nem, messze EJüráitól, 
ugyancsak a DékWhani plató nyugati 
hegyei közt fekszik Adzsanta, s itt 
más, az ehirai művekkel vetekedő, a 
maguk nemében ugyancsak egyedül
álló alkotások hirdetik a régi India al
kotó készségét és nagyszabású gondo
latvilágát.

Adzsanta — miként El ura — távol

esik a vasútvonalaktól, és régebben 
csak kétkerekű kordéval vagy bivalyos 
szekérről lehetett megközelíteni. Ami
óta azonban a gépkocsi Indiában is ott
honossá lett, aránylag könnyen eljut
hatunk Adzsantába vagy Elurába. 
Egy szép völgy bejáratánál állunk 
meg; innét mór csak gyaiogszenrei me
hetünk tovább. A Vaghóra folyócska

raszra emlékeztető útra néznek a bar
langcsarnokok homíldkzaitai és bejára
tai. A völgy balfeüé kanyarodik, és a 
barlanghomíokzatok sorát csak akkor 
tekinthetjük végig, ha miár mélyebben 
járunk a völgy fölött húzódó úton.

Ezek a csarnokok mind a buddhiz
mus alkotásai. A  buddhizmus a ré
gebbi bráhmanizmussal szemben lépett

Kő-alkotások a faépítkezés mintájára
Ugyanebben, az időben tért át az in- 

diai építészet és szobrászat a tartós 
TtaJöSv' anyagnak, a kőnek az alkalmazására; 
ty odóig, mintegy ezer éven át, fából épít-

késetek, a kópfaragók pedig szintén fát 
vagy elefántcsontot használtak. De az 
építészek a régi szerkesztmények for
máit utánozták a kőben is. Még nem 
ismerkedtek meg eléggé a kőben rejlő 
technikai lehetőségekkel, és nem tud
tak nagyméretű, sok embert befogadó, 
tágas csarnokokat építeni. Holott a 
buddhizmus ilyen! tágas, nagyszámú 
gyülekezetét befogadó csarnokokat 
■kívánt. A szükséglet ezúttal is serken
tően hatott az alkotóerőre s meghozta 
a megoldást. Már az i. e. III—II. szár 
zadban létrejött az első barlangcsar- 
ndk Bhádzsábam, nem messze a mai 
Bombaytől.

Egy hegy tömör kőzetéből faragták 
ki az egészet; hatalmas méretben ki
alakítottak egy csarnokot, amely a ré
gebbi, kisebb arányú faépítikezés pon
tos mása volt. A homlokzaton a ha
gyományos fa -konst ru ke ióból kiala
kult formákat alkalmazták, s a csar
nok sziikiamennyezetét a régi, fadcwi- 
gáksból készült boltozat mintájára ké
pezték 'ki. Még az oszlopokat is kissé 
befelé dőlve faragták ki; a faépítke
zésnél ez az oldalfeszüiltség ellensú
lyozására volt szükséges, de a szikla- 
tömegből feivájt csarnok konstrukció-

Az adzsantai barlang-csarnokok egyik csoportja

Gviilekezőcsarnok ( c s a l i j a )  belseje, 
’s z t « p á-val és Bttddha-képmással

völgye ez. Az egyik oldalon rendetlen, 
egymásra halmozott formákban erraeJl- 
kédifc a völgy sziklafala, s bozót lepi 
be. A másik oldalon, jobbkézre a 
völgybe belépőtől, magasabb a szikla
fal és egyenletesén, összefüggő tömeg
ben nyúlik él a folyó medre fölött. S 
amint végigtekintünk az elénk táruló 
völgyön, ebben a magasabb sziklafal
ban megláthatjuk Adzsanta alkotásai
nak sorát. Egykor a sznkfeöldalbain 
emelkedő utat vájtak ki, s az út szint
jeit lépcsőkké! kötötték össze. A te

fel visszahatásként, túltette magát a 
hagyományos kasztrendszer társadalmi 
korlátozásain és nem ismerte el a-bráih- 
rnan-papság kiváltságos vezetőszerepét. 
Az időszámításunk előtti VI. század 
vége fellé keletkezett, s Buddha tana 
fokozatosan egész Indiában elterjedt. 
Még nagyobb jelentőséget nyert azzal, 
hogy Asőka császár, aki India legna
gyobb részét egyesítette uralma alatt 
az i. e. III. század közepén, maga is 
buddhistává lett, és hathatósan támo
gatta az új tan terjeszkedését.
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ja egyáltalán nem követelte mér ezt. a 
statikai, megoldást. A bar'lamgcsamo- 
kok létesítése megindult, és alkotóik 
lassanként rájöttek arra, hogy a kő
anyagban nem kell feltétletnüi ragasz
kodni a fa-konstrukció régi szabályai
hoz. A főhaját az oldalhajóktól elvá
lasztó oszlopsorokat most mér nem 
dőlt hajtással, hanem egyenesen, me
rőlegesen aíalkftotitíákí. De Keleten a 
hagyományok mélyen gyökereznek és 
szívós életűek, ezért a külső formák, 
a felületi díszítések továbbra is olya
nok maradtak, mintha fából gondolták 
volna ki.

Egy évezred alkotásai 
egymás mellett

Az adzlsamfal barlangesarnokokban a 
fejlődés egyes szakaszát kiválóan 
lehet taniuteányozni, hiszen itt több 
mint egy évezred művei sorakoznak 
egymás mellett. A legrégibb csarno
kok még az d. e. III—II. században, jöt
teki létre, azután- tovább folyt a csarno
kok létesítése egészen az időszámításunk 
IX. századáig. Adzsanta a buddhizmus 
fontos központja volt Indiának ebben 
a részében. Voltaiképpen kolostorul 
szolgált a buddhista szerzeteseknek, s 
a hívők tömegei messzeföldrői felke
resték, A csarnokok éppen ezért két 
típust mutatnak: vannak köztük úgy
nevezett vihárák, kolostori helyiségek, 
amelyekben a középső csarnokot két
oldalt a szerzetesek cellái szegélye
zik, azután pedig csaitják, vagyis 
gyülekező-csarnokok, templomok, ame

lyekben a szerzetesek maguk gyűltek 
össze a tanítás meghallgatására és a 
szertartások elvégzésére, s alkalman
ként a világi hívők sokasága is helyet 
kapott bennük, Ennek megfelelően ki
sebbek vagy tágasabbak.

Az eljárás, amellyel a csarnokokat 
létrehozták, ugyanaz volt, mint Murá
ban. Vésővel és kalapáccsal estek neki 
a sziklafal tömör kőanyagának. Elő
ször a hosszan elnyúlt hegyoldalt hán
tolták, simították le, azután kialakí
tották a  teraszt a tervbevett csarnok 
előtt, az úttal és a lépcsőkkel együtt, 
majd a csarnokokat kezdték kivájni. 
Az első időben persze még csak két- 
három ilyen csarnokot hoztak létre, de 
az egymást követő nemzedékek sza
kadatlanul folytatták a művet, s év
századról évszázadra hosszabbodott a 
csarnokok sora. Nemi is mindig sorban, 
egymásután létesültek ezek csoportjai, 
hanem távolabb, túl vagy innét a már 
meglévőkön, külön formálták ki őket. 
Az idők folyamán azután a közök, a 
hézagok is kitöltődtek, és a csarnokok 
végül összefüggő sort alkottak. A kü
lönböző korszakok művei tehát nem 
sorjában, nem időrendiben következ
nek, hanem összevissza helyezkednek 
el, A formák, a díszítések jellege és 
stílusa árulja el csupán, melyik a ré
gibb, melyik a későbbi.

Huszonkilenc csarnok sorakozik az 
adzsanta! völgyben. Ügyszólvéo két 
egyforma nem akad közöttük. Méretre, 
megoldásra, tér-kialakításra nézve 
mindegyik különbözik a többitől. A

m

FcstményekkeJ díszített fal és mennyezet az egyik barlangcsarnokban

közös vonós csupán annyi, hogy vala
mennyit a kőzetből vájták, faragták 
ki. A legtöbb csarnokban három ha
jót találunk, két oszlopsorral. Néme
lyikben a csarnok belső végén, amelyet 
sok esetiben félikörű apszisz formájá
ban zártak le, úgynevezett sztupa 
emelkedik, mintegy az oltárt helyet
tesítve. A sztupa félgömb al-akú for
ma  ̂ rendszerint egy- vagy többtagú 
talapzaton, nyugszik. Eredetileg a régi 
sírdombök, tumulusok vagy kurgánoK 
típusából alakult ki. Ilyen sztupák 
Indiában és a buddhista országokban, 
mindenütt akadnak; földiből halmoz
ták fel őket és legtöbbjüket kővel 
burkolták be. Az első sztupát Indiá
ban Buddha halála után emelték, és 
a vallásaiapíitó elégetett holttestének 
hamvait helyezték el ibemne ereklye 
gyanánt. Később Buddha életének és 
tevékenységének legfontosabb szín
helyein is sztupákát emeltek, A áztu- 
pák tehát a barlang-templomokban 
Buddháira emlékeztetnek, a Mestert 

jelképezik. Időszámításunk II—III. szá
zadáig a vallásos felfogás még tartózko
dott Buddha személyének ábrázolásától, 
s ezért a régebbi csarnokok sztupái sí
rnák, nincs rajtuk plasztikai alkotás. 
A III. századitól kezdve, azonban elter
jedt Buddha ábrázolása, s képmásai 
megjelenítek az -adzsamtai sztupák 
homlokzatán is.
A véső és kalapács remekművei

A csarnokok bejáratát egyre gazda
gabb szobrászati díszítéssel képezték

ki, de belsejükben is mind dúsabB 
domborműves dekoráció terjengett eí. 
A homlokzatok legtöbbjén ott látjuk a 
régi faépítkezés emlékét, a nagy, pat
kóalakú ablaknyílást, a kudu-t, s en
nek belső ívén még az egykori fatető 
gerendavégeit is kifaragták a kőből.

Elképzelhetetlen arányú munka kel
lett ez alkotások létrehozatalához. Gon
doljuk csiak el, mit jelenthetett csupán 
a kőtömegek kifejtése, hogy a csar
nokok belső terét kialakítsák. Es hol 
van még a számtalan részlet, az oszlo
pok sokasága, a mennyezeteik donga- 
boltozatai, a szobrászati díszek burjánzó 
llömlketege? Fejedelmek, gazdag keres
kedőik, városi közülietek, céhek — tet
ték lehetővé nagyszabású művek létire- 
hozataláit. Kőfejtők, kőfaragók és szob
rászok tömegei nemzedékeken át dol
goztak rajtuk.
India legrégibb festményei

Adzsanta különös jelentőségét még 
fokozza, hogy egyedül itt maradták fenn 
a régi India festészetének alkotásai. 
Festészet régóta volt már, de művei — 
amelyék fa- vagy csontlemezen, vászon
vagy selyemalapoin készültek — elpusz
tultak, A barlangcsarmokok faladra fes
tett képek azonban viszonylag védve 
maradtak az időjárás és más külső be
hatások romibolásóval sziemben. A régi 
indus művészeik a legtöbb csarnok si
máira lecsisizcil-t falfelületére nagyméretű 
freskókat festettek. A mennyezeteket
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és a homlökaató verandákat is többnyire 
fesitői díszítéssel üáititák el, sőt valószínű, 
hogy a szobrászati alkotásokat is szí
nesre festették. A legrégibb falfestmé
nyek az i. e. II. századból valók, de az 
adzsantai művészet — szobrászat és 
festészet egyaránt — India fénykorá
ban, az úgynevezett Gupta-korszak
ban (i. IV—VI, sz.) érte el fejlettsé
gének tetőpontját. Ez időből valók a 
legkiválóbb remekművek.

Bámulatra készteti a műbarátokat, 
milyen kivételes tudással, éles megfi
gyelésein' alapuló rajzikészséggel, finom 
és erőteljes színezéssel, meggyőző kife
jezéssel alkották meg műveiket a régi 
indus festők. Noha a festmények a 
buddhista; regeviliágból, vagy Buddha 
életéinek legendáiból merítették tárgyu
kat, a képek mégis alkotóik korának min
dennapi életét, reális valóságát eleve
nítették még. Nagyszerűen megfigyelt 
alakok, típusok jelennek meg, városok, 
utcák, terek pezsgő elevensége árad el 
a képeken. Vagy házak, paloták belső 
életének jelenetei idézik elénk azt a vi
lágot, amely amnaikidején kézzedtfogható 
valóság, közismert realitás volt Az ad
zsantai falfestményekből szinte helyre- 
ámíthatjuk képzeletünkben a régi India 
életét.
Ojra fölfedezik 
az elfelejtett remekműveket

A IX. században a buddhizmus — 
nóta közben elárasztotta Keléit- és Kö
zép-Ázsiát •— Indiában elveszítette M a- 
iát és főkről! fokra kiszorult születése 
földjéről. Az ősi bráhmanízmus, a hindu 
viiláigkép visszaszerezte elsőségét. Igaz, 
az elmúlt évezred folyamán sokat fejlő

dött és a buddhizmus tanaiból is sokat 
átvett. A buddhizmus letűnésével meg
szűnt a barlangcsamokok kora is. Az 
adzsantai csarnokok elnéptelenedtek, 
majd feledésbe mentek. Az esős évsza
kok lezúduló víztömegei, a hegyoldal 
meglazuló kőgörgetegei és földomlásai 
lassanként 'betemették, eltakarták a 
csarnokok homlokzatait és az előttük 
húzódó teraszt. Valószínű, hogy -az utol
só buddhista szerzetesek készakarva is 
kő- és földtömegeket zúdítottak a hegy 
tetejéről a völgyibe, hogy templomaikat 
megóvják a máshdtűek rombolásától. 
A  múlt század elején már senki sem. tu
dott az adzsantai csodákról. Egy brit- 
indiai katonai különítmény — amely a 
marátháJkkal vívott háború folyamán 
.ezen a tájon járt — fedezte fel a 
Vaghóra völgyében a hegyoldalban rej
tező remekműveket. De még évtizedeik
nek kellett eltelniök addig, amíg az in
diai kormányzat hozzálátott a csarno
kok feltáráséihoz, rertóbehazataláihoz és 
intézményesen biizitiositöfíta restaurálá
sukat és épségben tartásukat.

A múlt század hetvenes éveitől kezd
ve művészettörténészek kezdték fel dol
gozni a régi indiai kultúrának ezeket az 
igazi kincseSházait. A  festményeket le
másolták, majd igyekeztek megakadá
lyozni rongálódásukat. Sajnos, az első 
próbálkozók több kárt, mint hasznot 
okoztak, mert valami kenőével vonták 
be a freskókat, s ettől ezek részben 
megsárgUltak, résziben pedig egész pasz
tákban repedeztek de a falról. A leg
utóbbi évtizedekben azután' már a leg
modernebb eljárásokkal láttak hozzá a 
páratlan műremekek megóvásához és 
'közzétételükhöz. Baktay Ervin
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Japrendszerünk Legérdekesebb boly-
1 gója a Szaturnusz. Már aránylag 

kis nagyítású távcsővél is páratlanul 
szép és egyedülálló látványt nyújt sza
badon lebegő óriási fényes gyűrűrend
szerével. Ez a gyűr űrendszer emeli ki 
a bolygóit társéi közül.

A  Szaturnusz volt a legkülső bolygó, 
amelyet még ismertek a régiek. Nyu
godt, sárgásfényű égitest, az égbolt első
rendű fényességű csillagaival hasonlít
hatjuk össze. A Szaturnusz fényessége 
sem állandó, éppen úgy, mint a többi 
bolygóé. Fényesebbnek látszik, ha köze
lebb van hozzánk. Ez azonban a Szatur
nusz esetében már nem sokat jelent, 
mert mindössze 1.37-szer van olyan 
messze földtávolban, 'mint földközelben, 
míg például a Vénusz földközeli távol
ságának hatszorosára, a Mars pedig hét
szeresére is elkerülhet tőlünk. Ezért van 
az, hogy a Szaturnusz fénye eléggé 
egyenletes a közelebbi bolygókhoz vi
szonyítva.

A  Szatuimuiszrói jövő fény a gyűrűk 
miatt sem állandó. A gyűrűrendszer 28 
fok alatt hajlik a bolygó pályasíikjáhoa, 
éppúgy, mint ahogy a Föld egyenlítője 
23 és fél fokos szöggel hajlik a Föld 
pályasíkijáhoE, íigy a Szátumulsziraak 
megfelelő tavasz- és őszpontokbam (mint 
nálunk március 21 és szeptember 23) a 
gyűrű élével fordul a Nap felé, és ilyen
kor fényt nem kap tőle, tehát nem lát
hatjuk. Ugyancsak nem láthatjuk azok
ban az időpontokban sem, amikor élé
vel a Föld felé fordul. Ha viszont az 
egész gyűrű teljesen »nyltöít«, vagyis a 
legkedvezőbb a rálátás a gyűrűkre, ak
kor éppen 3 és félszer annyi fény jön 
az egész rendszerről, mint az előbbi 
esetiben.

Ez még azt is mutatja, hogy a Szatutr- 
nusaról hozzánk érkező fényit nagyobb 
részben a gyűrűk vetítik félénk.

Az 1. ég, 4. ábrán láthatjuk, hogy mi
lyen helyzetekben kerülhet a  megfigyelő 
távcsöve elé a Szaturnusz (a már emlí
tett tengeiyhajlés miatt). A bolygó ke
ringési ideje kereken 30 év. Ez alatt 
teihiát — kivéve, amikor nem látjuk a 
gyűrűkét ;— fele ideig aluliról, felé 
ideig felüliről figyellhietjük meg őket.

Télrjünk vissza a bolygóhoz. 9,5-szer 
olyan messze van a Naptól, mint a Föld. 
Hogy ezt el tudjuk képzelni, gondoljuk 
el, hogy az óriási távolság miatt a &!za-

1. ábra. A Szaturnusz különféle láthatósága a 
Földről nézve

tumuszom egy négyzetméternyi terület, 
csak 1/90-ed annyi fényt kap, mint a Föld 
egy négyzetmétere. Otfct tehát délben, a 
legerősebb napsütésben is csak olyatn a 
megvilágítás, mint nálunk estefelé, al
konyatikor.

A  Szaturnusz ^nagybolygó*. Térfogata 
736-szor, tömegé pedig 95,3-szor akkora, 
mint a Földé, így sűrűsége jóval ’kd- 
sébb. Az is érdekessége a SzsatuiriniUBZ!- 
niak, hogy sűrűsége még a vízénél is 
kisebb: 0,71. Persze ez csak átlagos ér
lék. (Ezzel a fajsúly-éritéikfeel úgy kép
zelhetnénk dl a Szatumufezí, mint etgy 
óriási, benzánibőa, vagy étedből lévő 
gömböt.) Hogy a Szaturnusz a legrit
kább anyagú a bolygók között, azt Fe~ 
azanlkav szovjet csillaiéész vizsgálattal az
zal magyarázták, hogy légkörének itötaeí- 
ge maijdmem egyenlő a szilárd mag tö
megével. . t
. Mosit nézzünk be a távcsőbe. A meg

kapó fényes gyűrű mellett más érdekes
ség is feltűnőik: a Szaturnusz igen-la
pult a sarkokon. Egyenlítőjénél 61.000
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kilométer a sugara, a sarkoknál csak 
56.000 kilométer. Ennek a magyarázata 
a Szaturnusz igen gyors tengeJykoriili 
forgása. A  bolygó felületén megfigyel
hető fehér foltok segítségével kiszámí
tották, hogy a tengely forgás ideje 10 
óra 15 perc. Ez az érték azonban éppen 
úgy, mint a Jupiternél, nem érvényes a 
Szaturnusz minden pontjára. Ugyanis a 
bolygó egyenlí tőmesutd pontjai sokkal 
gyorsabban mozognak, mint a sarkok 
felé esők. Ez megint azt bizonyítja, hogy 
amit a távcsövön keresztül látunk, az 
csak a légkör külső határa, nem pedig 
akármilyen szilárd felület.

2. iibra. A Szaturnusz gyűrűinek elhelyezkedése 
és nagyságuk aránya

Szinképi vizsgálatok ammóniát és me
tánt mutattak ki légkörében. Felületi 
hőmérséklete mínusz 150 fok.
A Szaturnusz gyűrűi

A gyűrűket Galilei fedezte fel 1610- 
ben, azonban ő maga sohasem tudta 
meg, hogy mi volit tulajdonképpen a 
felfedezése. Távcsöve csak 30-szoros na
gyítású volt, s ezzel két fénylő kis- ko
rongot .látott a bolygó két oldalán, ame
lyekről azt hitte, hogy meilékbolygólk 
(holdak). Amikor két év múlva újra a 
Szaturnusz felé fordította távcsövét, 
már nyomát sem látta a kíssérőfanek. Ek
kor került a bolygó ugyanis olyan hely
zetbe, hogy a gyűrűk élükkel fordul
tak a Föld felé. Galilei tóit hitte, hogy 
előzőleg tévedett, és emiatt állítólag 
annyira bosszankodott, hogy ezután 
soha többé nem vizsgálta a Szalun- 
nuszt.

Galilei halála után Huyghens, egy 
hollandi fizikus oldotta meg a rejtélyt. 
Ö azonban még az egész rendszert egy 
gyűrűnek látta. 1875-ben Casxini vette

fezre, hogy a gyűrű kettőé, a két rést 
közti sávot ntevézték él róla Cassini-féle 
résnek. Csak jóval később, 1850-ben ta
lálták meg a legbelső és leghalványabb, 
úgynevezett fátyol-gyűrűt.

így tehát a bolygó gömbjét .báróin vé
kony, lapos, koncentrikus gyűrű veszi 
körül, amelyek a Szaturnusz egyenlítő
jének a síkjában helyezkednek el. A leg
külső neve A, a következő kettőé B és 
C. (2. áibra.) Az A-gyűrűt még ketté
osztja az Encke-rés, s az A  és B közti 
sávot nevezzük felfedezőjéről Cassáni- 
résnek.

A gyűrűrendszer roppant késikteny, 
átmérője körülbelül 20.000-szer akkora, 
mint vastagsága. Vastagsága a legújabb 
vizsgálatok szerint csak 15 kilométer. A 
gyűrű tömege igen csekély, a Hold tö
megének körülbelül egynegyed részével 
egyenlő.

A gyűrűk szerkezete
Ha a Nap és a Föld a gyűrűk ellen

tétes oldalán foglalnak helyet, akkor a 
gyűrűk sötét oldalát látjuk, amelyet 
közvetlen napfény nem világít meg. így 
igen érdekes képet mutat a Szaturnusz. 
A gyűrűrendszer ilyenkor sokkal halvá
nyabbnak létszák, mint a bolygó, úgy
hogy ahol keresztezi azt, olyannak tű
nik, mint egy keskeny, fekete pánt. A 
homályos gyűrűszalagnak azon a ré
széin, amely mór nem esik a Oolygó fe
lületére, két világosabb esik látszik, me
lyek mindig láthatók, valahányszor a 
gyűrű sötét oldala megfigyelhető. Ezt 
a fényességet két dolog okozza. Az egyik 
a Szsaitumuszrói visszaverődő napfény, a 
másik a gyűrűk vékonyabb részén át
hatoló napfény. Ez már arra is utal, hogy 
a gyűrűk nem állhatnak folytonos 
anyagból, ha a napfény keresztül tud 
hatolni rajtuk, hanem egyes különálló 
részekből tevődnek össze.

Hogy a gyűrűk csakugyan különálló 
részekből vannak, arra több bizonyíték 
is van. A legtávolabbi Szaturousz-hod- 
dat, a Japetust sokszor meg lehetett fi
gyelni, amint a C gyűrű mögött tartóz
kodott. Úgyszintén az A  gyűrű mögött 
is láttak egy hetedrendű csillagot. Ezen
kívül megfigyelték, hogy szembenállás 
esetén a gyűrű sokkal fényesebb, mint 
máskor. Ilyenkor ugyanis a Nap szem
ből világítja meg a gyűrűknek azt a 
részét, amely a Föld felé fordul, s így 
az egyes részecskék árnyéka a »hótuk 
mögé« esik, az árnyékot a különben is 
eltakarít részecskék kapják. Ha pedig 
oldalról kapják a napfényt, árnyékuk

t i s

úgy vetődik egymásra, hogy nemcsak az 
eltakart részecskék lesznek árnyékban, 
végeredményben tehát sötétebbnek lát
juk a gyűrűkéit (3. ábra.)

A  legdöntőbb és legszebb bizonyítékot 
artra vonatkozólag, hogy a gyűrűik külön 
részecskéikből állnak, a színképeielmzés 
szolgáltatta.

Ha a színképelemző készüléket mozgó 
fényforrás felé irányítjuk, akkor a szín
képben fellépő egyes vonalak nem a ren
des helyükön vainnak, hanem ha a fény
forrás tőlünk távolodik, akkor a vörös 
felé tolódnak el, mégpedig annál job
ban, minél nagyobb sebességgel mozog 
a megfigyelés tárgya, ha pedig hozzánk 
közeledik, akikor az ibolya felé tolódnak 
eh

A  meggondolás, amiből kiindultak, a 
következő volt. Ha a gyűrű merev test, 
akkor1 a belső része lassabban forog, 
mint a külső. Ha különálló részekből 
áll, akkor az egyes részek olyan mozgást 
végeznek, mint a külsők. A gyűrű külső 
és belső részeinek sebességét meg le
het mérni a színképelemző készülék se
gítségével. Ebben az esetben a közeledő 
fényforrás a Szaturnusznak az a széle, 
amely a tengelyforgás következtében fe
lénk forog, a távolodó pedig az a széle, 
amely tőlünk elfordul. Ha a színkép- 
elemző készüléket ebbe az irányba ál
lítjuk be, akkor észleljük a vonaleitoló- 
dást. Belopolszkij orosz tudós mérése 
szerint a belső részek sebessége 21.1 ki
lométer másodpercenként, a külső ré
szieké 15,5 krn/tap. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a gyűrű részecskéd, különállóak.

Miért vannak a gyűrűben hézagok? 
Vagyis máért van három gyűrű egy he
lyett? Erre vonatkozólag ki Icáiét mu
tatni, hogy a rések a Szaturnusz belső 
holdja miatt keletkeztek. A gyűrűrend
szer azon részeiben ugyanis, ahol a ke
ringési idő megegyezik valamelyik hold 
keringőidejének */a» 73 > 74-ével, vagy ha
sonló hányadával, nem maradhat meg 
égitest, mert a rezonancia miatt itt fo
kozottabban érvényesül a hőid zavaró 
.hatása.

Példáiul a Cassini-rés ott keletkezett, 
ahol a keringési idő a Mima$ nevű 
legbelső mellékbolygó keringésidejének 
Va része, és ugyanakkor a következő két 
belső méllékibolygó keringésidejének */3, 
illetve '/révei egyenlő. A B- és C-gyű- 
rűík közti rés helyén pedig a Miimas '/j 
periódusával keringenének — ha lehet
nének ott — gyűrűrészecskék.

Végül nézzük meg, hogyan keletkez
hetett a gyűrűrendszer. Roehe francia

matematikus elméletileg kiszámitotta, 
hogy minden bolygó körül van egy ha
tár, amelyen belül mellékbolygó (hold) 
nem tartózkodhat, mert ebben a »veszé- 
lyes zónában" a főbolygó zavaró hatása 
olyan nagy, hogy ez feltétlenül dara- 
ltokba szakítja.

Ez a határ-sáv a bolygó sugarának 
2,44-szeresével egyenlő. Ezen bélül ke
rülő holdját a bolygó darabokra zúzza 
szét. A  Szaturausznál az A-gyűrű leg
külső részének a sugara 2,3-szer akkora, 
minit a Szaturnuszé. Tehát az egész gyű- 
•rűirendszer a veszélyes zónán belül van, 
Könnyen el lehet képzelni, hogy egy va-

3. Ábra. A Földről szemlélve a gyűrűt akkor 
látjuk sötétebbnek, ha a Nap sugara oldalról éri. 
Azért keletkezik sötétedés, mert a gyűrű apró 
részekből tevődik össze, és a részek árnyékot 

vetnek egymásra

lámáikor régen odakerült hold darab
jaiból áll jelenleg a gyűrű.

A Szaturnusz holdjai
A Szaturnusz népes család feje, Tíz 

hold kering körülötte. 1655-ben Huyg
hens fedezte fel a legnagyobb holdját, 
a Titánt. Huyghens érdekes módon azt 
hitte, akkor, hogy fölfedezése teljessé 
tette a Naprendszer ismeretét. Ekkor 
ugyanis a Szaturnusszal együtt összesen 
csálk 6 bolygót ismertek, és a Titánnal 
együtt hat holdat. (Föld 1, Jupiter 4, Sza
turnusz 1.) összesen tehát 12 égitest, 
12 pedig a ^tökéletes szám«.

A legközelebbi holdja a Mimas, Ke
ringési ideje 22 óra, tehát rövídebb ideig, 
kerüli meg a Szaturnuszt, minit amennyi 
egy földi nap hossza. A legtávolabbi 
Phoebe melléfcbolygónak az az érdekes
sége, hogy a többi holdakkal ellentétes 
irányban kering. Keringési ideje nagyon 
nagy, 550 nap, hoísszatíb, mint egy év. 
Az össze® hold közül csak nyolc látható



távcsővel, kettőt pedig 
csak hosszabb expozíció 
után, fényképezőlemezen 
lehet észrevenni.

Az öt belső mellék
bolygó közel köralakú 
pályán s a gyűrű síkjá
ban végzi keringését. 
Ezek keringésideje rövid, 
1—4 nap hosszúságú, s 
a Szaturnusztól mért 
távolságuk sem nagy, 
össze lehet vetni a Föld 
—Hold távolsággal. A 
külső mellékbolygók már 
meglehetősen nagy távol
ságra vannak a bolygó
tól, a legkülső (Phoebe) 
63-szor olyan messze van 
tőle, mint a Hold a Föld
től. Különleges fényinga
dozásokat mutat a Jape- 
tus nevű hold. Ha a 
Szaturnusz nyugati olda
lánál tartózkodik, akkor 
ötször olyan fényes, 
mint amikor a keleti 
oldalánál van. Ezt a je
lenséget még nem tud
ták megmagyarázni.

A legnagyobb mellék
bolygó, a Titán, légköré
ről nevezetes, 1944-ben 
mutattak ki először me
tánt és ammóniát benne. 
Az a sebesség, amely 
szükséges ahhoz, hogy 
egy test elszabaduljon <a 
Titán felületéről, — az 
ú. n. szökési sebesség — 
3,0 km/mp, A metán- 
modeteuléknák pedig, az 
cvtit uralkodó hőmérsék
let miellatt 0,45 km/mp 
a közepes sebességük, 
ez lényegesen kisebb, 
minit a szökési se
besség, ezzel miagyía- 
rázhatóvá válik a légkör 
a tény alátámasztja 

Smidt k’ozmogóniiai elméletét is. 
Smidlt elgondolása szerint ugyanis 
a bolygók és holdjaik — tekintve, 
hogy . a meteoirrészecskék összatömö-

1922

1926

1930

1934

1938

1938

1942

1946

1950

1952

•I. ábra. A gyűrű 
helyzetei a Föld
ről szemlélve 1922 

— 1952 között

jelenléte. Ez

riilésé‘ből keletkeztek — kezdetben 
alacsonyabb faőmiérsékfetűelk voltak, 
s kéisőbb melegedtek csak fel a bel
sejükben végbemenő radioaktív bom
lásoknál felszabaduló hő hatására. 
Ezzel szemben állt a régi felfogás, mély 
azt vallotta, hogy a bolygók — és a be
lőlük keletkezett holdak — a Napból

való kiszakadás után igen magas hő
mérsékletűek voltak, s később hűltek 
csak le. A kezdeti nagy hőmérsékleten 
az aránylag kisebb tömegű égitestek, 
például a Föld is, az igen gyors mozgású 
Könnyebb molekulájú gázokat — így a 
hidrogént tartalmazó metánt és amrnó- 
imiékot — nem' tudták fogiva tartami, 
ilyen gázokat téhíátt csak a nagy
tömegű égitestek légkörében lehetne ta
lálni.

A Titön tömege viszont negyvenszer 
kisebb a Földénél, s mégis megtaláljuk 
légkörében ezeket a könnyű gázokat, 
tehát, ha kezdetiben izzó állapotban lett 
volna, nem tudta volna fogva tartani 
őket. Gyömreyné sz, Andriska Éva

József Attila Szabadegyetem előadásai
IRODALOM: Katona József. Jan. 25. Előadás

helye: Múzeum körút 6—8. I, em. VI. terem
Előadó: Solt Andor. Jan. 28, Előadás helye: 
Múzeum körút 4/a. Ságvári-terem. Előadó: Mik
lós Róbert,

TÖRTÉNELEM: Antlfeudális és fügífetlenséyl
harcok a XVI—XVII. században. Jan. 27. Elő
adás helye: Egyetem tér 1—3. Előadó: Papp
Károly, tud. kutató.

MŰVÉSZETTÖRTÉNET: Az athéni demokrácia 
művészete (V. század). ©lőadás helye: Műcsar
nok. Mozi-terem. Jan. 24. Előadó: Castiglione 
László. Jan. 25. Előadó: Szilágyi János György. 
Jan. 26. Előadó: Szilágyi János György. Jan. 27. 
Előadó: .Oroszlán Zoltán.

ZENETÖRTÉNET: Schütz és kom. Előadás
helye: Vas u. 2/c. Jan. 26. Előadó: Legányi
Dezső. Jan. 27. Előadó: Szöllösy András.

Olasz és francia hangszeres zene a barokkban. 
Előadás helye: Vas u. 2/c. Jan. 28. Előadó: Vár
nai Péter. Előadás kezdete; kivételesen 17.30 óra.

CSILLAGASZAT-FÖLDRAJZ: Hogyan határoz
ták meg az égitestek távolságát? Előadás helye: 
Puskin u. 3. II. em. Jan. 25. Előadó: Izsák lrp-e.

FIZIKA—KÉMIA-MŰSZAK: A vasgyártás (Film
vetítéssé?!). Előadás helve: Puskin u. 9 Jan A. 
Előadó: Ágotái Béla. Jan. 27. Előadó: ‘ Gárdonyi 
Sándor.

B I O L Ó G I A - E G É S Z S É G Ü G Y :  Az  emberi -st
élete. Előadás helye: Múzeum körút 4. A-épÖiet. 
Jan. 28. Előadó: dr. Donáth Tibor.

Az előadások kezdete minden alkalommal du. 
6 óra.

Ism eretterjesztő  rád ióe load ások
JAN. 27, CSÜTÖRTÖK. Petőfi-rádió: 17.50:

Hazai nagy vadjaink. Parti István előadása. — 
JAN. 28. PÉNTEK. Kossuth-rádió: 17.10: Ember 
és világ. Az egysejtűtől a gerincesekig. Mihályi 
Ferenc előadása, Petőfi-rádió: 19.25: A gazdasági 
vezetők új feladatai. — JAN. 29, SZOMBAT. 
Kossuth-rádió: 15.20: A német mimarizmus és
Magyarország a II. világháború idején. Maver 
Mária előadása, Petőfi-rádió: 16.20: Munkácsy
Mihály, festészetünk nagy alakja. Bánvi László 
előadása. — JAN. 30. VASÁRNAP. Kossuth- 
rádió: 19.40: Rád’ólexikón. Petőfi-rádió: 15.00:
Tévedni emberi dolog. Mindennapi tévedések a 
csillagászat köréből. Beszélgetés Róka Gedeon
nal. — JANUÁR 31, HÉTFŐ. Kossuth-rádió: 12.45: 
Afrika az álmok világában és a valóságban III 
Átkelés a sivatagon. Részletek Sigrmmd és Han- 
zelka cseh mérnökök úti rajzából. 21.00: Az inka 
történelem 5 ma Suraac dalaiban. Horváth Zoltán 
?l°^daSTf- 77. FEBRUÁR 1. KEDD. Petőfi-rádió: 
'7.30: Beszélő atlasz: A Mátra, 20.40: .Mi újság 
a tudomány és technika világában. A rádió tudó- 
mányoz híradója.
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A t o j á s t a r t ó s í-
TÁSHOZ olyan védöszer- 
re van szükség, amely me
legben felpuhul, íztelen, 
szagtalan és móregmen- 
tes. Hollandiában sikerült 
klórikaucsukból és poliszti- 
rolból kündulva ilyen 
anyagot előállítani. A z új 
anyag alkalmazásával a 
tartósított tojások 1 évig 
elállnak.

*
A FORT-GOURAD francia erőd 

(Miauretanía) közelében nagy 
hegykúp emelteink, amelynek 
környékét ö'kiömnyf nagyságú 
barnásfekele kavicsuk borítják. 
A kavicsok súlyfa feltűnően 
nagy. Mint a ha 'Natúré c. fran
cia lap írja, megállapították, 
hogy a kavicsok csaknem tisz
ta (kb, 95%) vasiból állanak. 
Felületük nem rozsdás, hanem 
— nyilván a nap és a szélvihar 
hatására — patinával bevont. 
Maga a tegykúp is ilyen ka
vicsok tömegéből áll. — A h'a.- 
t almás vastömeg kitermelése 
viszonylag ikönmyü, lényegében 
csak szalmás kérdése, Értékesí
téséhez egy 300—400 'km hosszú 
kísviasufet kell építeni a legkö
zelebbi tengeri tolikötőfeig.

*
PERMETEZÉS A GYÜ- 

MÖLCSiHULLAS MEG
AKADÁLYOZÁSÁRA. Az 
ép, majdnem' érett almá
nak hirtelen bekövetkező 
hullása gyakori és igen 
káros jelenség. A kerté
szek ilyenkor azt mond
ják: »Az alma lefolyik a 
fárétl.« Hazai és külföldi 
kísérletek egyaránt bebi
zonyították, hogy ezt a 
hullást, mely a gyümölcs 
szárának elparásodásával 
van összefüggésben, lénye
gesen csökkenteni leihat 
az úgynevezett növeikedés- 
szaibályozó szerek (stimu- 
látoroknak, regulatorok
nak) permetezés formájá
ban Itörtómő használatá
val. Az alfa naftil ecetsa
vas, vagy a 2—4 dáklór- 
femoxieceitsavas permete
zéssel, illetőleg ezeknek a 
savaknak sóival történő 
kezelés eredményeképpen 
egyes, hullásra különösen 
hajlamos almafajtákból 
20%-kal is több volt á

szedett gyümölcs, mint a 
kezeletlen eUenőrzőparcel- 
lán. Sok esetben a szár a 
permetezés hatására oly 
erősen tartja fogva a gyü
mölcsöt, hogy ollót kell 
használni a szürethez. Az 
így »odanagasztott« almát 
még a legnagyobb -szélvi
har sem veri le a fáról. 
Az Országos Találmányi 
Hivatal a Kertészeti Kuta
tóintézettel karöltve több
száz holdon folytatott kí
sérletekeit a gyümölcshul- 
tósnak ilyen módon való 
meggáttására. A módszer 
teljes: kidolgozásához szük
séges további kísérleteket 
az idén folytatják.

*
A KESZTHELYI TÉG

LAGYÁR dolgozói 1954. 
decemberében agyag bá
nyászás közben az első 
magyarországi hiteles 
hunsírra bukkantak.. A 
sírban a csontvázon kí
vül egy cserépedényt, 
egy arany nyakperecet és 
három kis aranycsatot 
találták. A régészet szem
pontjából rendkívül érté
kes és fontos leletet a 
Balatoni Múzeum régé
szeti osztályára szállítot
ták.

* •
SÉRÜLT CSÓNAKOK javításá

nak új módszerét ismerteti a 
»Modern Plasticss című new- 
yorikli lap. A sérüléseik helyén 
csiszoióikoron®0al letisztítják az 
olajat, piszkot síb. Azután be
kenik katalizátort tartalmazó 
poliészter-gyatifiával. .10 perc 
száradás után üvegszövetet te
rítenék és siímítaniak rá, ame
lyet újabb potiészterréteggel 
vomraík ibe. Három órai szára
dás lután íetszésszerinííi színűre 
festik a kész, vízálló réteget.

*
FAGYOTT FÖLD meg

munkálására új gépet 
szerkesztettek a Szovjet
unióban. A gép traktor- 
vontatású, és munkavégző 
alkatrésze egy szántalpak
ra szerelt, ásókkal ellá
tott korong. Utóbbit egy 
olyan motor hajtja, mely
nek percenkénti fordulat

száma 2500—2700. Magá
nak a korongnak a fordu
latszáma a vágási mély
ségtől és a talajminőség
től függően percenként 
27—170. A korongot a kí
vánt vágási mélység sze
rint csigasorral emelik 
vagy süllyesztik.

*
KORÁBBI FELFOGAS SZE

RINT az ultrarövid hullámok ter
jedésének hatótávolsága az opti
kai látási határok között van .Az 
»'Utnscihau« c. nyugatnémet fo 
lyóirat hírül ladjia, hogy újabb 
észlelések szerint e hullámok a 
föild felszíne felett elhajlanak, 
és behatolnak az »opiikai lár- 
nyéktérber is. Sőt, a 'légnyo
más, a hőmérséklet és a pára
tartalom hatására is megtörnek 
a ifől'd felszíne felé. Növekedik 
hatótávolságuk azáltal is, hogy 
az ionoszférába jutott hullámok 
ott visszaverődnek. Az újabb 
vizsgálatok alapján szerkesz
tett, irányított rombusz-aníen- 
nálíkat sikerült 1000 km-t is 
meghaladó távolságra rendsze
res ultrarövidhullám összeköt
tetést létesíteni.*

A LÚGBAN FELOL
DOTT alkáli-lignin vörö
sesbarna színű. Ha a lig
nin nátriumsójándk oldatát 
a fa frissen gyalult felü
letére felviszik, akkor a fa 
elszíneződik, és sima diófa 
faanyagának színéhez fog 
hasonlítani. Az arhangel- 
szki fatechnológiai inté
zet kémiai tanszéke kidol
gozta, hogyan lehet az al
káli-ligninből iparilag fel
használható színező anya
got előállítani.

*
TÉGLÁKON ÉS EGYÉB 
agyaggyártmányokon 

gyakran szoktak színes k.i- 
vi-ráigzások jelentkezni. A 
ikéirjiiad és spektrográfjai 
vizsgálatok 'kimutatták — 
írja egy francia szaklap 
—i, hogy ezeket a vianá- 
ddum jelenléte okozza. A 
jelenség bekövetkezése az 
agyag vanádiumitarfalmá- 
fól és az égetés hőfokától 
függ. A vanédlum hatása 
és a kiviirágzás megakadár- 
lyozásának mód ja ma még 
nem- teljesen ismeretes.

t n



Ú J  A N Y A G  A Z  E M B E R  S Z O L G Á L A T Á B A N
A öikk szerzője tehetséges, fiatal kutatónk volt, aki a múlt évben tragikus .köpftlménvek. 

közt elhúnyt Az Élet és Tudomány szerkesztősége e cikkének közlésével emlékezik meg róla.

Néhány évvel ezelőtt Schwarzen- 
bach svájci kémikus elméleti meg

gondolások alapján egy igen hatékony, 
tulajdonságaiban ideális vegyületet ál
lított elő: a verzént (etilendiamintet- 
raacetát).

Ez a vegyület majdnem miniden fém- 
mell stabil komiplexet, vagyis olyan ve
gyületet képez, melyben a fémek ké
miai hatékonyságúikat elvesztik, Ez az

ipari, sőt orvosi laboratóriumok, egyik 
legértékesebb anyagává vált.

A verzén az alkáli fémeket (nátrium, 
kálium stb.) köti leggyengébben, erő
sebben fűzi magához az alkáli földféme
ket, vasat, nikkelt, mangánt, ólmot stb. 
Az egyes fémekkel alkotott kötés tartós
sága igen fontos, ment ez dönti el, hogy 
valamely kémiai oldatból vagy élő szer
vezetből mely fémeket távolítja sl első
sorban. A gyengébben kötődő fémeket 
az erősebben kötődőek felszabadítják a 
vegyületből és helyet, cserélnék velük.

Ez az egyszerű módon történő eltávo
lítás az ipari kémia sok régi problémá
jának új megoldását jelenti. Igen alkal
mas kemény vizek láigyítósám, vasbala- 
nítására. Először az igen kis mennyiség
ben jelenlévő elemeket '(vasat, mangánt 
stb.), majd a víz keménységét okozó kál
ói umot és magnéziumot választja ki. 
Egy grammnyi mennyisége 0.2 g kélcíu-

mot köt meg és így messze sokszorosan 
felülmúlja az eddig alkalmazott vízié- 
gyítószerek hatékonyságát. Kiváló tisz
tító és zsírtalanító szer. A zsírokat el- 
szappanasított farmólban viszi oldatba, 
a fehérjéket pedig eifoHyósítja. Ennél
fogva 'kitünően beválik főző és élelmd,- 
szerszálMtó edényék tisztítására.

De az éielmiezéstudomáiny területén is 
beláthatatlan lehetőségeket tár elénk: 

a C-vitamin bomlását 
gátolja, és így segít
ségével olyan para- 
dicsomkonzervet tu
dunk előállítani, mely 
a lakosság téli C-víta- 
minszükségletét olcsó 
és ízléses formában 
javarészt fedezi. A 
jelenleg folyó kutatá
sok arra mutatnak, 
hogy megakadályozza 
a zsírok avasodását. 
A fenti célokra hasz
nált mennyisége a. 
szervezetre teljesen 
ártalmatlan. Lehetsé
ges, hogy nemsokára 
mezőgazdaságunk fej
lesztésében is nagy 
szerepet fog játszani 
a verzén vashoz kö
tött formája, mert 

segítségével javíthatjuk a vasban sze
gény föld terméshozamát.

A textiltechnikai eljárásokban is új le
hetőségeket nyit. Feloldja a rostokon 
mosás közben kivált káloium-szappano- 
kait és leköti az oldatban jelenlévő za
varó fém nyomokat. Így egyenletesebben 
festett ám ikerül majd forgalomba. Koz
metikai készítményeik minőségét is javít
hatjuk kis mennyiségű verzén hozzáadá
sával. A kenőcsöket, az Olajokat védi az 
avasodéitól, 1%-os oldató pedig pom
pás ihajübliítő szer. De nagy segítséget 
kapott a verzénben a gyakorlati kémia 
is, mert egyszerű módszerrel könnyen 
meghatározható vele a fémtartaiom,

A  legérdekesebb eredményeiket a ver
zén segítségével az orvostudomány érte 
el. Kiderült, hogy az élő szervezet kál- 
cium, magnézium és más fémion ház
tartását nagymértékben és esetleg sza
bályozóén befolyásolja. Az első állatkí
sérletekben ugyan veszélyesnek bizo-

A verzén hatásai

új vegyület rövid idő alatt a kémiai,
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nyúlt, de hamar kiderült, hogy ennek 
oka éppen abban rejlik, hogy a káleium 
megkötésével a vér kálclum-sztoitjét — 
mely az életihez, elengedhetetlenül szük
séges — leszállítja. Ennek veszélyét 
azonban tökéletesen elkerülhetjük, ha a 
verzéníhez már előre hozzátesszük a kál- 
oiuimot, azaz a kálciumimial alkotott úgy
nevezett komplex-vegyületét használ
juk, amikor szájon vagy érpályán kere 2- 
tül kívánjuk a szervezetbe- juttatni. Ép
pen, a fenti állatkísérletekben figyelték 
meg, hogy a verzén a vér alVadúlképessé- 
gét csökkenti. E hatását éppen a vér 
kalciumáénak megkötésével fejti kd. Ez 
a tény új lehetőségeiket tár elénk a vér- 
adós'zoíigálat tudományos módszereinsfc 
továbbfejlesztése te
rén.. A verzénnel ke
zelt vér a tárolást ki
válóan tűri, a vér ala
kos elemei hosszú 
ideig, körülbelül négy 
hétig nem szenvednek 
károsodást, és -így a 
rászoruló betegnek 
friss vérrel egyen
értékű konzerwért 
tudunk adni. A ver
zén jól felhasználható 
a vér kálcium-szint- 
jének csökkentésére 
akkor, ha az károsan 
magas, például a mel
lékpajzsmirigy daga
nat esetében. A csök
kent működésű mel
lékpajzsmirigy okozta 
alacsony vérkálcium- 
szint és ennek követ
keztéiben fellépő görcsök gyógyításában 
valószínűleg döntő szerepe lesz a verzén 
kátóiumlkomplex vegyületének, melyről 
a szervezetben igen lassan hasad le a 
káleium, és így a vér kálcdumszáintjónek 
tartós emelésére is allkálimas. A vashoz 
kötött verzént a vashiányon ©lapuló vér- 
szegénység gyógyítására használják 'fel, 
mert állandóan' kismennyiségű vasat jut
tat a keringésbe. A szervezet vasiháztar
tása azonban nemcsak negatív, hanem 
pozitív Irányban is eltérhet a normális- 

. tói. A szervezet, ismeretlen okokból, a 
kelleténél több vasat (esetleg rezet) is 
raktározhat. Ilyenkor a verzén a. raktá
rak kiürítését sietteti.

A verzén az orvostudomány egyéb te
rületein is új utat tár elénk, Ehelyütt 
csak néhány, gyakorlatban is jól bevalló 
eredményről számolunk be. A bizonyos 
baktériumok és gombatféleségek életéihez 
szükséges fémeket megköti. Ezért nagy
arányú kutatómunka folyik baktérium

ölő és fertőtlenítő hatásának tisztázá
séira. Az eddigi eredmények biztatóak: 
valószínűleg a sebészeti eszközök fertőt
lenítésére, és az antószeptilkiumok hatá
sának fokozására is alkalmas lesz. Igen 
híg oldata a szaruihiártya sérülése követ
keztében fellépő súlyos látásromláshoz, 
esetleg vaksághoz vezető mészlerakó- 
d'ásból álló homályt egyszeri 15 perces 
öblítés után feloldja, és így a beteg visz- 
szanyeri tiszta látását. A verzén a húgy- 
kövek oldására is alkalmasnak mutat
kozik, csak nyálkahártyát ingerlő hatá
sát kell még kiküszöbölni.

A verzén káleium (komplexvagyülete a 
néhézfém-mérgazésék, különösen az 
óiommérgezés új, leghatásosabb gyógy

erősséggei kötődnek, a varzénlhez, felté
telezték, hogy az erősebben kötődő ólom 
a szervezetben is ki fogja szorítani a 
kalciumot, helyet cserél vele, majd ilyen 
formában gyorsan kiürül. így is történt. 
Régen ismeretes volt, hogy krónikus 
ólommiérgezésbein az ólom' a csontokban 
rakódik le és onnan fejti ki káros hatá
sát. Bizonyos eljárásokkal azelőtt is ^mo
bilizálni* tudták az ólmot a csontokból, 
de az ólom vérbejutása súlyos tüneteik
kel járt együtt és nem volt mindig sike
res. Most verzénhez kötött formájában a 
szervezetre ártalimatlaníná téve veszély
telenül és gyorsan kiürül. Végül való
színűleg igen nagy segítséget fog jelen
teni a radioaktív izotópok plkozta ártal
maik megelőzésében és gyógyításában. A 
radioaktív elemeikkel szennyezett hasz
nálati tárgyúk, nuhaneműek, a munka
hely elha'gyása után továbbra is káros 
sugárzást bocsátanak ki magukból. Mivel

A verzen hatásai:

szere. Mivel az egyes fémek - különböző

123



e sugárzás időtartamát semmi módom 
'befolyásolni nem, tudtuk, a védekezés 
egyetlen módja a radioaktív szennyező
dés radikális eltávolítása. Erre a köz- 
(haszniálatos szappanok és oldószereik 
nem alkalmasak, miért a radioaktív ele
mekkel vízben nemi oldódó felületen ta
padó hártyát alkotnák. A varzón kivá
lóan alkalmas e kis sugárzó részecskék 
gyökeres eltávolítására. A szervezetbe 
jutott és az ólamhoz hasonlóan a cson
tokba lerakódó, sugárzóst kibocsátó rá
dió aktív elemek, ,> például az yttrium és 
a lantánium, a varzánnel kotnplexvegyü- 
letet képezve, gyorsan kiürül. E gyógy-

K É R D E Z Z
Witzig Mátyás békési olvasónk kér

dezi: Ügy tudom, hogy az 50 éven felü
liek óriási százaléka — köztük Jóma
gam is — tüdőtágulásban szenved. 
Valóban igaz-e ez?

Kováts Ferenc egyetemi tanár, orvos- 
professzor, a Tüdőgyógyászati Klinika 
igazgatója válaszol: Az óriási százalék
ról szó sincsen, azonkívül a tüdőtágu- 
iásmak mondott (betegség jó része nem 
az.

. A tüdőtágiulás másodlagos megbete
gedés. Alapja az idült tüdőhumt, vér
baj, gümiőkór. Foglalkozási ártalmaik is 
Okozhatják: üvegfúvók és trombitások 
betegsége. De lehet elhízás, vérérelmesze
sedés következménye is. Az asztmával 
is jár bizonyos fdkú tágulás. Van ál
talános, súlyos és részileges tüdőtágulás.

A betegség lényege az, hogy a tüdő- 
hólyagocskék — aflveolusok — kitágul
nak, a közti falaik kiszakadnak, így az 
oxigéncsere súlyos zavarai következnek 
be. A mellkas kitágul, hordó alakú 
lesz, a beteg arca szederjes, éppen 
azért, mert a merev mellkas és mélyen 
leszállt rekeszek miatt a lélegzés is 
nagyon fogyatékos. Már messziről 
»hallható« a betegség, mert hozzájárul 
a légcsövek hurutja, a beteg sípol, 
zihál, tartalmasakat köp. Légszomja 
megmarad akkor is, ha leiül és pihen.

Gyógykezelésének első feladata az 
alapbetegség kiiktatása. Ha a foglalko
zás a bántanom oka — abba kell 
hagyni. Füstmentes, napos, jő levegőben

módot célszerű a mérgezés után mennél 
hamarabb elkezdeni (esetleg a megelő
zésiben is fel lehet használni), mert 
bosszú idők folyamán e fémek oly erő
sen kötődnek a szervezethez, hogy eltá
volításuk nehézségbe ütközik.

Azt hisszük, hogy a rövid ideje ismert 
verzén számtalan alkalmazhatóságának 
ezek a példái a jövőben még ugrássze
rűen szaporodni fognak és ösztönzik a 
kutatóikat, hogy foglalkozzanak ezzel az 
olcsón előállítható, de alkalmazhatóságá
ban megbecsülhetetlen anyaggal,

Harsány! György

F E L E L E K
kell élni, a pont kerülni. Szeszes italt 
nagyobb mértékben nem szabad fo
gyasztani és a dohányzást feltétlenül 
abba kell hagyná. A szívet és a tüdőhu
rutot pedig orvosolná kell.

*

Kovács István budapesti olvasónk 
kérdezi: -Lehetséges-e derült égből vil
lámcsapás?"

Zách Alfréd, a Meteorológiai Intézet 
h. igazgatója válaszol:

Igen, lehetséges, de nagyon ritka je
lenség. Az esőcseppek villamostölté- 
sűek. Ha azonban az apró esőcsep
pek elpárolognak, pl. ha esés közben 
szárazabb levegőbe jutnak, a villamos 
töltés a láthatatlan vízpárábam, a leve
gőben megmarad. így lehetséges az
után, hogy a vízpáráiban lévő villamos- 
töltés és a földfelszín között kisülés 
jöjjön létre. A kisülés természetesen 
látható & hangot is adhat. Ez egyben 
bizonyíték arra, hagy a derült égből 
történő villámcsapás nem -csoda«. Hogy 
mennyire ritka jelenség, mutatja az a 
szólás-mondás is, hogy -úgy hatott rám, 
mint derült égből -a villámcsapás,"

Á következő szám tartalmából
Kövesligethy Radó — Az ösztönök ereje — Az 

emberi élet színtere — Trópusi növények Fertő
dön — A gobeílnmű.vészet fejlődése — A geo
metria keletkezése — Házunktája — Növény- 
honosítási eredményeink — Kísérletezzünk — 
gondolkozzunk, .
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HOGYAN GONDOZZUK AZ AKVÁRIUMOT TÉLÉN?
Téléin, a víz hűlésével a halak is 

csökkentik élettevékenységüket. A hő
mérséklet és a táplálkozágibeli korláto
zások kényszerítik egy részüket arra, 
hogy a téli (hónapokat a tó vágj' folyó 
mélyedéseibe húzódva töltsék.

A szobánkba varázsolt természetes 
életközösség — az akvárium — azon
ban télen egészien más képet mutat, 
•minit a természetes vizeik világa.

(Melyek azok a fényezőik, amelyek ek
kor is biztosítják az akvárium, lakói szá
mára a legkedvezőbb életfeltételeket ? 
Mire k e l fokozottabban ügyelnie az 
akvaristának ahhoz, hogy halai a téli 
hónapokban is jól érezzék magukat me
dencéjükben?

Az akváriumi életközösségének épp
úgy, mint az élővilágnak, elengedhetet
len létfeltétele, energiaforrása a fény. 
A vízi növények szervetlen anyagokból 
fényenergia segítségével szerves vegyü- 
leteket állítanak elő, miközben oxigént 
szabadítanak fél. Ezt az éthasonító fo
lyamatot fotoszintézisnek nevezzük. Fo
toszintézist végezni csakis a növény 
zöld részei képesek, és csakis nappal. 
Viszont a növény éppúgy, mint az állat, 
éjjel-nappal lélegzik. Légzéskor oxi
gént vesz fel és széndioxidot lehel ki. A 
kilehelt .széndioxidot a víz. elnyeld. Eb
ből a szabad széndioxidból jelentős 
mennyiséget használnak fél a növények 
táplálkozásuk soréin. Testük felépítésé
hez szükséges szerves vegyületeket ha
sonlítanak át a szervetlen anyagokból. 
A légzés és az éthasonítás, vagyis az 
asszimiláció tekét két különböző fo
lyamat.

Ennyit kell röviden tudnunk ahhoz, 
hogy a fény szerepét az akvárium élet- 
közösségében kellően értékelni tudjuk.

Télen hamar sötétedik. . Az alkony 
beálltával megszűnik a növények áthia- 
sionító munkája, lélegzésük éfflenlben. 
változatlanul tovább tart. Amíg az asz- 
.számáláció alkalmával létrejött oxigén 
megfelelő arányú a légzéskor vissza

maradó széndioxiddal, addig az akvá
rium vízgázcseréje egyensúlyban van. 
Ez az egyensúlyi helyzet azonban köny- 
nyen megbillen, ha nem, éri a meden
cénket kellő fénymemnyiség. Fény hiá
nyában a .növényék satnyáinak, élénk

Mesterséges fény mellett is szépen fejlődik az 
akvárium növényzete

zöld színük sárgásbarnává változik. 
Húsos levédetik nyálkásodva rothadni, 
kezdenek. Az üvegfalakat, barnás be
vonat lepi el: kovamoszatok tömege. A 
bágyadt mozgású hálák színe is sápadt- 
ra halványul. Szapora kopoltyúmozgá- 
suk az oxigén hiányára figyelmeztet 
bennünket.

Mesterséges világítással kell a bajon 
segíteni. Az akvárium fölé vagy olda
laihoz helyezett viílílainyégő — bár a 
Nap fényenergiájának csak igen cse
kély százalékát szolgáltatja —, mégis 
képes a napfényt pótolni. Néhány órás 
alkonyati mesterséges világítással el
érjük, hogy .növényeink egész télen át 
üdén zöldéinek, sokasodnák és kellő 
mennyiségű oxigént termelnek. A nap
pal mesterséges megnyújtása a növé
nyek érdekében még ott is kívánatos, 
aliol szellőztetiő készülék, biztosítja a 
légzéshez szükséges oxigén mennyisé-
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gét. A fenti célra éppen úgy alkalma
sak a fehér- vagy sárgafényű csőizzók, 
akár a gyerttya. A fényforrás erősségéit 
tekintve irányadónak vehetjük a félmé
teres akváriuimhosszúsághoz alkalma- 
zoitt 25—30 wattos izzót.

Fényhiény következtében lép fel az 
infuz&ria-veszély ds az akv-áróuintoan. 
Ilyenkor a medence vize fátyolosán za
varos lesz. A  halak összehúzott uszo- 
nydkkiall étvágytalanul »pipálnaik«, ide
ges ránigásokikail- rázzák testüket, mint
ha milió kellemetlenkedőtől kívánná
nak szabadulni. És valóban ez a hely
zet! Ha a vízből egy cseppet mikroszkóp 
alatt megvizsgálunk, haramgállatocs- 
kák, papucsállatkák, kagylóállatkák és 
még számos ázalékáMat (Infusoria) 
nyüzsgő mozgáséban gyönyörfcödhe- 
tünk.

A  csdilangós és szívókás véglények

A helyesen gondozott akváriumban a halak színei 
élénkek és ragyogóak

szaporodásét a fónyteányiban. fellépő 
elégtelen növényi asszimiláció okozza. 
Kiválthatja a ihárteliein fellépő nagy- 
mértvű túlszaporodást a talajon felhal
mozódó szerves törmelék, ürülék, nö
vényi részék 'bomlása is. Az. ázalök- 
állatikák inváziója éllein iloáliumihiper- 
mianigián enyhén rózsaszín oldátát hasz
náljuk. Tripaflavin világoszöld oldatá
hoz öt literenként 3 cseppnyi 2%-os me- 
táliinkék-olidat hozzáadásával készített 
folyadék is alkalmas az infuzóriák ki
irtásához. Friss vizet ne töltsünk az 
ázalékáilatdkkai ellepett víz helyébe, 
mert ezzel csak újabb kedvező életfel
tételeiket léitesítünlk számukra.

Az akváriumi életközösség folyama
tos fennmaradásához nem kevésbé fon
tos tényező a kellő hőmérséklet.

A vír. köztudomásúan- rossz hővezető: 
nehezen melegszik fel, viszont lassab
ban is hűl le, A vizek világéiban tehát

ritka jelenség a gyors hőmérsékletvál
tozás. Ennek megfelelően alakul ki a 
benne élő lények, így a halak szervezete 
is. Az akváriumi állatok a lassú, fokoza
tos hőmérsékletvájltozást jól tűrik, de 
ne feledjük, hogy minden vízi élőlény
nek megvan a fennmaradásához, illetve 
szaporodásához szükséges hő-opti
muma.

Melegvízá hadak tartásánál a meden
cét fűteni kell. 'Szobahőmérséklet (15—20 
C°) mellett általában annyi-wattos fűtő
testet használjunk, ahány literes az ak
várium. Automata hőszábélyozó szer
kezet közbeüktatósával a megfázás vagy 
túlfűtés veszélyétől biztosan megóvhat
juk állatainkat. A dupdaf&lú-akvtárium.- 
köztt levegőréteg, mint rossz hővezető, a 
víz lehűlését akadályozza. Ugyanezt 
úgy is elérhetjük, hia a medencét éjsza
kára valamilyen kendővel letakarjuk.

A  fény és hőmérséklet biztosítása 
mellett változatos táplálékról is kell 
gondoskodnunk a téli hónapokban. 
Csakis a változatos táplálék biztosít
hatja halaink fejlődését és szaporodá
sait. A fő építő- és fűtőanyagokat a fe
hérjék, zsírok, szénhidrátok és ásványi 
sók szolgáltatják. E mellett azonban 
szükségük van a halaknak olyan, ve- 
gyületekre is, amik híján képtelenek 
életműködésüket lebonyolítani: a vita
minokra. Vitaminokat a táplálékkal 
készen kell kapniok.

Egyszerre csak annyi táplálékot ad
junk akváriumi állatainknak, amennyit 
azok elfogyasztanak. A tóletetés veszé
lyes következménye:. a medence bioló
giai egyensúlyának felbomlása. Ezért 
inkább többször — kevesebbet! A szá
rított eleséget jól záródó edényekben szá
raz helyen tartsuk, de lehetőleg élőtáp- 
lálékkal etessünk. Ez felel meg a ter
mészetes életkörülményeknek is. A ta
vak vizéből finomszövésű, úgynevezett 
plankton hálóvá 1 télen is gyűjthetünk 
alsórendű rákokat. Szennyvizek isza
pos fenekét néha milMószám borító cső
vájó férgek (Tubifex rivulorum), házi
lag is könnyen tenyészthető teílevény- 
férgek (Enchytraeus albinus és Buchol- 
zi), Msmennyiségű halikna, földigilisz
ták (Eumibricus tenrestris) váltakozó 
etetésével tehetjük halaink táplálékát 
kielégítővé. Előhadeleséget díszhal-ke
reskedésben is vásárolhatunk, Kemé- 
nyítőtartaflmú eleséget (kenyérmorzsát, 
búzadarát stb.) soha ne etessünk, ment 
ezek bélpuffadást okoznak.

Az akvárium téli gondozása sem je
lent különösebb gondot. A fokozott kö
rültekintés bőven meghozza jutalmát.

Sobók Ferenc
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(Azok részére, akik a kérdéssé! részletesebben akarnak foglalkozni, 
közöljük a* eseményekre vonatkozó magyar nyelvű Irodalmat Is.)

1736. január 29-én született James Watt skót származású angol feltaláló, a 
gőzgép tőkétetesítője. Az volt a célra, hogy a tökéletlen Newcomen-íéle gőzgépet 
vallóban Jó hatásfokú géppé atok-íiísa át. De .nem Watt gépe indította el az ipar 
gépesítésének nagy teamét, a gépesítés már őelőtte meglwdwM. Eleinte főképpen 
vizierőn alapult, -de ezen. hamarosan túlnőtt és már olyan nagy erőforrást igé
nyek, hogy iá kutatók ultat és módot kerestek ® -gőzgép tökéletesítésére. Ebben 
érte el Watt iá legnagyobb eredményit. H765-iben már megoldóin -részletproblémákat, 
de a tökéletes megoldásig csiak '1709-ben jutott el, ekkor topnia a sznlba-dialmat 
is. Az első Watt-féle gőzgépet 11776-tan szerelték tel. Ezután hamarosan elter
jedt, és 1800 után ia gőzerő az iparban általánossá vált. 1802-<ben megí-eilem az 

első gőzzel hajtott' cséplőgép, és 1811-ben könyvnyomtatásnál első ízben alkálimaztak gőzerőt, •— 
Lilley S,! A történelem, az emberek és a gépek. Bp. 1949. 89—103. old.

11899, február 3-án születeti Orbán Balázs néprajz- és földrajzkutató. Bejárta 
Palesztináit, Egyiptomot, Görögországot. A szabadságharc toltövíéséoek hírére haza 
atart Jönni egy 160 főnyi szabadcsapattal, de már későn érkezett. így csatla
kozott az emigráció vezetőihez, Angliába és Franciaországba ment velük és 
Bekunln tájnéven írt cikkeket a magyar lapoknak, 1859-ben hazaért és beutazta 
ia Székelyföldet. 11601-ben megjelent »Otazás Keleten* c, munkája. Legjelentősebb 
müve «- »Székelytőild leírása*! '(-1668—73), amelyben- mindent megír, -ami a Székely
földdel és -népével kapcsolatos. Népszokások, ház- és vlseiettOnténeti emlékek, 
mondák, hagyományok szerepelnek könyvében, és különösen becsesek! azok a líáj- 
sz'avak, -amelyek azóta már ki-hálóban vannak, Az egykori bányászatra vonatkozó 

adatokat Is összegyűjtötte. Hosszú Ideig egyedülálló volt ez ő mesteri Hargitai-leírása. Sok értékes 
adatot mentett meg iaz ásványvízforrások 'és' régi fürdőnyomok felsorolásával Is. Az elsők között 
volt, akik a fényképezést felhasználták a -tudományos munkában. A fényképfelvételeiről készült 
fametszetek -sok, azóta eltűnt népviseletet örökítettek tmeg. — Hiányai János; A geográfus Orbán 
Balázs. (Földrajzi közlemények, 1940. 109. old .); Jakab Elek; Emlékbeszéd Orbán Balázsról (Száza
dok, 1891,).

-1837, február 3-án született Széchenyi Béla -utazó, -akt Kreít-ner Gusztáv tér
képezővei, Bálint Gá-bor nyelvtudóssal és iLóczy Lajos geológussal a  múlt század 
végén beutazta Kelet-Ázsiát, Az expedíció 1877 decemberében indult és 1880 máju
sában érkezett vissza Budapestre, A természetrajzi gyűjtések eredménye — bét 
m-ázsla a-nyra-g — sértetlenül érkezett meg, A tudományos eredményieket feldol
gozó könyv — leg-naigyobb részben Lóczy iLajos érdeme — 1899-ben- jelent meg, 
-A könyvhöz mellékelt 15 nagy földtani térképla-p, ezenkívül- a -Kuku-Nor vidéké
nek, az alsó Jiang-Ce és >a iPoj-an-gtő környékének -térképei Is 'Lóczy felvételei. 
A iku-tiafó iút jelentősé gát íRSchfhofen, Kína egyik legkitűnőbb -Isim erője,- így mél
tatta; , ia földtani kutatás tekintetében csaknem 'az egész utazás merőben új 

területet tárt fel.« -  Halász Gyula; Világjáró magyarok, Bp. i94fl, 228—249. old.; Id. Lóczy -Lajos: 
Széchenyi -Béla emlékezete, (Földrajzi Közlemények, 1919. 1. old.)

1842. február 3-án halt meg Belőni Farkas Sándor, ak! elsőnek Irt könyvet 
sióját utazásai alapján Amerikáról. Eleinte "3 is Ázsiába vágyakozott, az ősma-gya- 
r  .yk felkutatására. -Humiböl'dtit'aJ kellett volna együtt mennie a Kaukázusba, de 
ebből -a tervből nem lett semmi. -így Béldy Ferenccel bejárta Nyu-out-Európ-i 
országait, miajd 183il-ben Amerikába utazott. Az iákkor 200.000 -lakosú New York
ban szállt partra. A Hudson-folyón gőzhajón ment Albanyba, onnan Bostonon át 
Montrealba és Quebecbe, majd meglátogatta a Niagarát. Több amerikai nagyvárost 
látogatott meg ezenkívül, összesen 71 napot töltött Amerikában, 1834-ben meg
jelent »Utazás Eszak-Atnerlkában című könyvét az osztrák hatóságok elkoboz
ták, Később Könyvének megjelent második feladása is, amely fcgyszer-re ismertté 

tette nevét, — Halász Gyula; Világjáró magyarok, Bp., 1946, 31, old.
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LOGAR MISKA feladatai
MEGOLDÁSOK 

AZ  í. SZÁMBÓL
1. Nem mindegy, hogy hol 

viágjjtiik fel a hengert. Képzel
jük ugyanis el, hogy a henge
ren mér nafta van a helyes 
megoldást alkotó vonal; ha úgy 
végjük fel a hengert, hogy ezt 
a vonalait is kettévágjuk vele, 
akikor a helyes megoldást a 
mondott eljárással nyilván nem 
kaphatjuk meg.

'Húzzuk m eg az adott ponto
kon átmenő két alkotót. (Az 
ábrán ■- keresztmetszetben — 
ezt a két alkotót két pont je l
zi: a és b.)

a

t. A két alkotó éppen át
ellenes. Elekor nyilván mind
egy. hogy a hengert hol vág
juk iel.

2. A két - alkotó nem á tál le
nes. Ekkor nyilvánvaló, hogy

■a feIádét helyes megoldását al
kotó vonal a két alkotó közti 
kisebb henger-palástrészen megy 
át (amelyet az ábrán vastag 
körív jelez). Ebben az esetiben 
tehát a hengert valahol az áb
rán vékony körívvel jelzett na
gyobb hengerpalástrészen kell 
felvágni.

Minden esetben helyes meg
oldást kapunk, ha a hengert 
éppen az A vagy a B ponton 
átmenő alkotó mentén vágjuk 
fel.

'2. Az alsó beosztáson, mint a 
feladatiban írtuk, a skála hosz- 
sz;a 9 mm. Ez 10 egyenlő rész
re van felosztva. így két szom-9
szédös vanajfca távolsága -j-g 
rom.

Most nézzük a rajzot. Az 
alsó skála 4. vonalkája éppen 
egybeesik a felső sikáta egyik 
vor»aIlkájával, jelen esetben a 
17-essal. Menjünk vissza az ail- 
só skála 3. vonallcájára. Ez 
már nem esik egybe a felső 
beosztás !6-os von a [kajával. Ez 
természetes, hiszen az alsó9
skálán jq mm távolsággal jöt

tünk visszafelé, m íg a felső 
skálán épip J mm> utat tettünk 
meg. A két 'beosztás tehát nem
esik egybe, hanem m m  el
térés van közöttük, A 2. vo 
lna lka és >a 15-ös között, ugyan- 2
ilyen ala'pcxn, , laz 1. vonal- 

3ka és a 14Les között 10 mm
lesz a távolság, végűi a leol
vasóiéi (a nyíl) és a 13-a® kö
zötti távolság A  milliméterre
nö; és éppen ezt állítottuk. 
Nyilvánvaló, hogy ugyanez a 
gondolatmenet a skálák bár
mely más állása' mellett meg
ismételhető.

Oá FELADAT

Ugyanennyi idő alatt esüt-e 
le ezen' a két szerkezeten a na
gyobbik súly?

(A két szerkezet minden te- 
ktot-atiben teljesen egyforma, 
csak a súlyok különbözők.)
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AZ
IDŐJÁRÁSRÓL

VÍZSZINTES:
1. Az időjárást meg

határozó egyik leg
fontosabb tényező.
Ennek ismeretén ala
pul az időjárás előre- fcpr 
jelzése is. 16. Nyelv
rokon nép. 17. Kutya.
58. Erről írok élet
rajzomban. '19. Utolsó 
betű híján azonos a 
függ. 3-mal. 20. A zo
nos mássalhangzók.
2j. Végtelenül édes 
(í) . 23. Öreg, néme
tül. 24. Szúró-vágó 
fegyver. 25. Mienk, 
oroszul. 26. Nem az 
enyémre! 28. Életko
rom. 30. Nagykapu közepe. 32. Nálam vége. 34. 
Régi súly-mérték (kb. 18 gramm). 36. A 'leg
közelebbi szombaton végződik. 37. Ford.: a hő
mérséklet mértékegysége, névelővel. 38. Itt 
gyűjtik a‘z időjárásra vonatkozó adatokat. 44. 
Átvitte, régiesen. 45. Egyszerű időjósló műszer 
(légnyomás-mérő). 49. Közép-Európa tavaszi 
időjárására nagy hatással van.

FÜGGŐLEGES:
;1>. Ennek a változását érzi meg a reumás em

ber, amiből aztán időváltozásra következtet. 2.
Hideg szelek fújnak ebből az irányból. 3. Vég
zés vége. 4. Azonos mássalhangzók. 5. Az Idő
járással és általában a légkör jelenségeivel 
foglalkozó tudomány. 6. Déli étkezésre. 7. Szom
szédos irtó gánhamgzók. 8. Alkalmazóit röv.,

ford. 9. Nyári időjárás. 10. Ott pompázik. 1!. 
Ford.: mutatószó. 12. Ford.: milligramm röv.
13. .Mozgásban ‘lévő légtömeg [jelzője. 14. Ke
sernyés szeszesital. 16. Ez 'követi a jó  vásárt. 
/(Ekezethibás!) 20. Személyes névmás. 22. Ford.: 
nem hagy kínt semmit. 24. iBe -ellentéte. 26. 
Doh árny áru dia. 27. Eleiben 'marad. népiesen. 29. 
A vízsz. I. hetedik és tizenhetedik betűje. 31. 
Fotoj közepe. 33. Ide mászik a medve mézért. 
(Névelővel.) 34. Légvár mássalhangzói. 35. Be
cézett Tivadar. 37. Ford.: a (babona által va- 
rázserejtínek -tartott szitok. 39. Női név. 40. 
Ford.: télen képződik a víziből. 41. Máshova
magánhangzói. 42. Lehel. (Mint név értendő.) 
43. Ford.: tagadószó. 46. Abc-mk legelső betűi. 
47. Azonos mássalhangzók. 48, 2000, római szám
mal.
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