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K É R D E Z Z
Kimer Lászlóné budapesti olvasónk 

kérdezi: Mi okozza a bőrgombásodást 
és hogyan lehet gyógyítani ?

Dr. Haraszti István főorvos válaszol :
A bőr felületes gombás betegségei főleg 

nyáron fordulnak elő, leggyakrabban a 
testfelületnek azon a részein, amelyeket 
levegő, fény nem ér és ahol a verejték 
megreked, befülled. (Lábujjak köze, hón
aljárkok, combok között stb.) Általában 
inkább kellemetlenek, mint veszélyesek. 
Sokszor igen makacsok, és néha sajátságos 
ekcémát, nyirokérgyulladást, sőt orbán- 
cot is okozhatnak. Az utóbbiakat főleg 
akkor, ha önkéntelen vakarás által 
gennykeltő baktériumokkal fertőződnek. 
Gyakran látunk a lábon vagy kézen apró 
hólyagoeskákat, amelyek terjedni szok
tak. Ezek a gombás fertőzések következ
ményei, szövődményei.

A kezelés legfontosabb része a meg
támadott testfelület szárazon tartása, 
szellőzése. Ha lábon fordul elő, akkor 
kerüljük a gumitalpú cipő használatát. 
Legjobb a szellős szandál. A lábakat és 
általában a gombás bőrfelületet minél 
rövidebb ideig mossuk, utána jól szárít
suk meg. A  lábujjakat válasszuk el egy
mástól kis géz- vagy puha vászondarab- 
kával. A háziszerek közül jól beválik a 
hígítatlan ételecettel való ecsetelés. Ered
ményesek a jód, szalicil vagy bórsav 
1— 2 százalékos alkoholos oldatai, vagy 
a Mycosid-oldat és a Mycosid-hintőporos 
kezelés. Az Alumol-kenőcs is jó szolgálato
kat tehet. Ha hólyagocskák keletkeznének, 
azokat minél előbb fel kell nyitni kiége
tett vagy kifőzött tü hegyével, esetleg 
kis ollóval, utána valamelyik előbb em
lített fertőtlenítő kezelést alkalmazzuk. 
Makacs, fájdalmas esetekben azonban ne 
kísérletezzünk, hanem forduljunk minél 
előbb a lakó- vagy munkahelyünk köze
lében levő bőrgyógyászati szakrendelő 
intézethez.

- F E L E L E K
A gombás fertőzések megelőzésé érde

kében fontos a farácsok fertőtlenítése a 
nyilvános fürdők zuhanyozóiban. Ha 
mással nem, hát forró vízzel súroljuk le 
és gyakran, alaposan szellőztessük, szá
rítsuk meg a napon, szabad levegőn. 
Ügyelnünk kell arra is, hogy törülközőnk, 
mielőtt használjuk, mindig teljesen szá
raz legyen.

Groza Jánosné budapesti olvasónk kér
dezi : Valóban Melindának nevezték-e 
Bánk bán feleségét ? Magyar eredetű-e 
a Melinda név 1

Szőke István, az MTA Nyelvtudományi 
Intézetének munkatársa válaszol:

A  Melinda név nem magyar eredetű, s 
Bánk bán feleségének a neve nem Melinda 
volt, hanem —  legalábbis Kézai Simon 
krónikájának függeléke szerint —  Tota.

Magyarországon a Melinda női név 
1812-ben bukkant fel. Ekkor jelent meg 
Csery Péter fordításában az a külföldi 
regény („Ottó vagy a zabolátlan indu
latok áldozata” ), amely már Melindá
nak nevezi Bánk nejét. Nagy dráma
írónk, Katona József azonban a „Bánk 
bán”  első fogalmazványában még 
Adelájd néven szerepeltette a bánnét, 
s csak később vette át Csery nyomán 
a Melinda nevet. Hazánkban aztán Ka
tona József „Bánk bán” -ja és Erkel 
Ferencnek ugyanilyen című operája ré
vén vált közismertté, sőt kereszt névvé is 
a Melinda név.

Bánk feleségét először —  1775-ben —- 
D’Ussieux francia dekameronja nevezte 
Melindának. Ezért joggal azt hihetne 
az ember, hogy a Melinda vagy a fran
ciából, vagy valamely más román nyelv
ből ered. Csakhogy a germán nyelvek
ben sokkal régebbi és több nyoma van. 
így hát a személynévkutatás még nem 
adott szabatos választ e név eredetének 
a kérdésére.

C IM K JÉ p C JV K . a  TV— 114
,,A repülőtechnika remeke”  című cikkünkhöz
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A TARTALOMBÓL:
Táncsics Mihály —  Figyeljünk az időjárás előjeleire — A császárpingvinek 
birodalma — A TU—I l i ,  a repülőtechnika remeke — Rétjeink, legelőink 

romlása és megjavítása —  A tudomány világa
V ----------------------------------------------------------------------------- --------------------------------

T Á N C S I C S  MIHÁLY
HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJÁRA

TlTáromnegyedtelkes jobbágycsalád hetedik gyermekeként született 1799-ben 
a Veszprém megyei Ácsteszéren Táncsics Mihály. Hősünket még hat gyermek 

követte a népes családban, de az öreg Táncsics tizenhárom gyermeke közül csak heten 
maradtak életben.

A fiatal Táncsics majdnem két évtizeden keresztül a jobbágyok vigasztalan 
sorsát hordozta, mígnem egy megalázó élmény arra késztette, hogy megszökjék 
előle. Egy alkalommal ugyanis a falu többi jobbágyaival együtt robotban szántván 
a földesúmak, a dűlő végén kiállt az ekék sorából, hogy sovány ökrei kifújhassák 
magukat. A felügyelő ezt észrevette és kegyetlenül elnáspángolta. Ekkor fogadta 
meg, hogy soha többé nem jár robotba. Előbb takácsinasnak állt be, azután a falusi 
iskolamester mellé állt segédtanítónak. Bebarangolta a fél országot, hol itt, hol ott 
vállalt állást, s közben tanítói oklevelet szerzett, elvégezte a gimnáziumot, majd 
a pesti egyetemen néhány féléven át jogot tanult.

Az első 20 év élményei maradandó nyomot hagytak életében, s nem utolsósor
ban ezek hatása alatt vállalta magára népe, a jobbágyság gondját és baját. Egyetemi 
évei során ismerkedett meg a francia felvilágosodás irodalmával, már ami eljuthatott 
hozzá a Habsburg-birodalom cenzúraszervezetének hálózatán keresztül. Rousseau 
(Russzó) „Társadalmi szerződésbe ébresztette fel benne először a vágyat a szabadabb 
és emberibb életet biztositó társadalmi rend iránt. E könyvek megismerése nyomán 
úgy érezte, megtalálta élete célját. Megszakította jogi tanulmányait és tollával igye
kezett szolgálni a magyar polgári átalakulás ügyét.

JÁfl időn az 1830-as évek elején kitárult előtte a látóhatár, már a magyar társada- 
lom valamennyi osztálya —  a néhány száz arisztokrata család kivételével — 

egyre elviselhetetlenebbnek érezte a gyarmati és feudális bilincseket.
Ez idő tájt az ország polgári átalakulása érdekében két egymással szorosan 

összefüggő feladatot kellett megoldani : a nemzeti függetlenség kivívását és a feudális 
viszonyok felszámolását. Táncsics magáévá tette a liberális köznemesi reformpolitiku
soknak azt a programját, hogy e kettős célt az úgynevezett érdekegyesítési politikával 
érjék el, vagyis a nemesség a bécsi abszolutizmus elleni küzdelemben a jobbágyság 
felszabadításával sorakoztassa maga mögé a parasztságot. De Táncsics az érdekegye
sítés táborán belül mindvégig következetesen azért küzdött, hogy a parasztság 
igényeit jóval bővebben elégítsék ki, mint ahogy azt a köznemesség akarta.

Már az 1839-ben írt, a cenzúra miatt azonban kiadásra nem került „Földmű
velési ipar ébresztésének egyetlen módja”  c. munkájában, bár csak a jobbágyfelszaba
dítás útját igyekezett egyengetni, felvetette azt a kérdést, hogy van-e létjogosultsága
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&£ arisztokrácia, nagybirtokainak. Megállapítja, hogy ezek földjeiket nagyrészt igaz- 
talanul, erőszakos foglalások útján szerezték, s birtokaikon —  egy-két kivételtől 
eltekintve —  „míveitebb”  gazdálkodás egyáltalán nincsen. A továbbiakban kifejti, 
hogy törvények által kell kényszeríteni őket fölösleges földjeik eladására, mert „min
denkinek joga van akkora földdarabhoz, amekkora megélhetését biztosítja” . Ugyanakkor 
szót emel a törvény előtti egyenlőség megteremtéséért is.

Az 1840-es évek elején megismerkedett a francia utópista szocializmussal. Cabel 
(Kábé) „Ikariai utazás”  című könyve nyomán alakult ki benne a szocialista társa
dalmi rend képe. Ettől kezdve írásaiban lépten-nyomon találkozunk az utópisták 
társadalmi szemléletének hatásával, bár teljesen sohasem tette magáévá nézeteiket. 
Az utópista szocialisták ugyanis, bár felismerték az osztályellentéteket, céljaikat 
békés úton és a példa erejével igyekeztek megvalósítani. Táncsics nem értett egyet az 
átalakulás mikéntjéről vallott nézeteikkel. A feudális magyar társadalmi rend vál
sága, az elnyomott és agyonsanyargatott jobbágyság helyzetének ismerete világossá 
tették előtte az átalakulás szükségességét, a maroknyi uralkodó osztály görcsös ra
gaszkodása a hatalomhoz pedig arról győzte meg, hogy a változás csak forradalmi

úton valósítható meg.
'T ’áncsios azonban hiába fáradozott 

azért, hogy tollával szolgálja a 
magyar polgári átalakulás ügyét. A cen
zúra sorra megakadályozta írásai meg
jelenését. Már egy évtizeden át halmo
zódott keserűsége a cenzúra miatt, ami
dőn 1843-ban megírta híres könyvét 
a „Sajtószabadságról nézetei egy rabnak”  
címmel. A kormányoknak —  írta — 
„nem az a célja, hogy a cenzúra által 
a vallást és a moralitást oltalmazzák, ha
nem hogy a nép föl ne világosodhassák...”  
Röpiratát Lipcsében névtelenül nyom
tatta ki, és az csempészáruként jutott 
vissza az országba. Hasonló úton, de 
már a saját neve alatt láttak napvilágot 
„Hunnia függetlensége”  és „Népkönyv”  
című írásai. Ezekben ismét a jobbágy
felszabadításért, az általános közteher
viselésért, a törvény előtti egyenlőségért 
és a felelős minisztérium felállításáért 
szállt, síkra.

Ahogy a bécsi udvar tudomást szer
zett Táncsics munkáinak megjelenéséről 
és Magyarországon történt terjesztésük
ről, nemcsak a könyvek elkobzását, ha

nem szerzőjük letartóztatását is elrendelte. Kossuth, még idejében értesült erről 
s az ő rábeszélésére és segítségével Táncsics Horvátországba, gróf Batthyány 
Kázmér bródi kastélyába menekült. Itt írta „Nép szava Isten szava”  című köny
vét, amelynek minden során látszik, hogy Táncsics felismerte a feudális rend 
bukásának elkerülhetetlenségét. A  parasztság nevében kiáltotta világgá a szá
zados elnyomatás keserűségét és sürgette aj jobbágyság minél előbbi felsza
badítását. E könyv már nem jelenhetett meg 1848 előtt. 1847 márciusában el
fogták rejtekhelyén és a budai börtönbe szállították. Az ügyészség 1848 tavaszán 
készítette el a vádiratot, amely szerint könyveiből és kézirataiból „abbeli vétkes 
szándéka ömbk el, hogy országlási rendszerünk feldúlásával, a személyi és vagyon- 
beb jogok tökéletes egyenlőség! elve terjesztessék” . ítéletre azonban már nem került 
sor. 1848 március 15-én a diadalmas pesti forradalom — amelynek közeledtét meg
jósolta —  kiszabadította börtönéből.

\  z évszázadokon át elnyomott jobbágyság alig ízlelte meg a szabadság levegőjét, 
-t*- hamarosan tapasztalnia kellett, hogy a márciusi törvények csak a volt úrbé

res jobbágyokat szabadították fel és azok, akik évtizedek óta mint szerződésesek mű
velték a földesúri földeket, továbbra is szolgáltatásokra kényszerülnek. Azonkívül a 
jobbágyoknak a szőlő után továbbra is fizetniük kellett a dézsmát; kocsmáltatási.

Táncsics Mitmh (Barabás Mikiás rajza)
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halászati, vadászati előjoga pedig csak a nemességnek volt, S a régi világnak még 
sokféle terhei nehezedtek a paraszt vállára. Táncsics elhatározta, hogy újságot ad 
ki, és annak lapjain keresztül küzd a fennmaradt terhek megszüntetéséért. Az 1848 
áprilisában megindított Munkások Újsága hamarosan kedvelt olvasmánya lett a 
falvak népének. Táncsics egymás után közölte benne olvasóinak panaszait, hogy az 
uxaságok nem akarnak belenyugodni kiváltságaik elvesztésébe és továbbra is robotra 
kényszerítik a felszabadult úrbéres jobbágyokat. A Baranya megyei siklósi kerület
1848 júniusában Táncsics Mihályt képviselőjévé választotta, s így lapján kívül már 
az első népképviseleti országgyűlésen is szót emelhetett a parasztság érdekei mellett.

Midőn 1848 szeptemberében a bécsi udvar fegyverrel támadt az országra, Tán
csics egyrészt a haza védelmére szóbtotta fel a parasztságot, másrészt követelte az 
országgyűléstől, hogy a fennmaradt földesúri terheket azonnal szüntessék meg, mert 
a parasztság igazán lelkesen csak így fog küzdeni a császári csapatok ellen. Nemcsak 
a siklósi választókerületből írták meg Táncsicsnak, hogy „vérünket potomért örömest 
nem, ontjuk” , hanem az ország minden 
részéből hasonló levelek futottak a szer
kesztőségbe. A  nagykeresztesi olvasók 
ezt írták : „írja  meg kend nekünk, hogy 
a kivívandó szabadság után lehet-e remé
nyünk földünk nisszakapásához, melyet a 
nagyváradi püspök 1836-ban elharácsolt.
Mert akkor megvívunk, ha kell a pokol ka
puival is.”

Táncsics lankadatlanul buzdította a 
népet, hogy csak fegyverre, fegyverre, s 
az ellenség leverése után" az országgyűlés 
majd megszüntet minden igazságtalan
ságot. ígéretei azonban mégsem telje
sültek. A  nemesség kezdettől fogva rossz 
szemmel nézte a Munkások Újsága sze
repét, 1848 szeptemberében pedig már 
a „lázító”  és „tulajdonjog-tipró”  lap 
betiltását követelték a belügyminiszter
től. Ügy gondolták, ba elhallgattatják, 
vége lesz a parasztság elégedetlenségé
nek. Egy veszprémi levelezője megírta 
neki, hogy „kendet a nemesi falukban 
gyűlölik, utálják, kendet újra befogatni 
szeretnék, azután felakasztani. Azt mond
ják, kend uszítja a parasztokat a kutya
bőr ósdiek ellen, mert kend is paraszt” .
1849 februárjában a kormány betiltotta 
a Munkások Újságát. Táncsics a radi
kálisok lapjában búcsúzott el olvasóitól, 
azt írván nekik, „ne aggódjatok falusi 
munkástestvéreim, mert még magam élek,... 
utolsó lehelletemig pártolom ügyeteket” .

'T ’áncsics nem alkudott. Petőfi mellett ő volt 1848-49 legkövetkezetesebb népi forradal- 
mára. Már 1849 márciusában röpiratban követelte a hazaáruló nagybirtoko

sok földjeinek elkobzását és felosztását, majd pár hónappal később a 2000 holdon 
felüli nagybirtok felosztását hirdette. Követelései hiába hangzottak el, a liberális 
köznemesség elzárkózott a radikális agrárprogram teljesítésétől.

A  szabadságharc bukása után —  bár nagyon is jól tudta, hogy a bécsi abszolu
tizmus akasztófát tartogat számára — nem menekült ki az országból, Pesten, az Üllői 
út végén levő kis háza alá ásott föld alatti veremben rejtőzködött 8 esztendőn keresz
tül, az 1857-ben kiadott általános amnesztiáig. Házát állandóan kémek figyelték, 
feleségét a rendőrség zaklatta száz meg száz ürüggyel, miközben ő búvóhelyén a 
„M ik a vörös republikánusok és mit akarnak?”  című munkájában arról írt, hogy az 
általános szegénység „legfőbb oka az, hogy kevés egyesek kezén temérdek föld bitorolta- 
tik, inig száz meg százezerek talpalatnyi földdel sem bírnak.”  „Akinek semmi földbirtoka 
nincs' és mégis mezei munkával mint napszámos foglalkozik, annak legalább 10—12

MUNKÁSOK ÚJSÁGA.
i.tsém. B u d a p est, á prilis  Tt^káu. I 8 I§ .
A komhrrf 3 i o ra á ^ft rao, ittál fölötte a nemzet mindenkor iniézkedtátik.

MAGYARORSZÁG

' Sevesu
Újságomnak esen e b i  sx4máb» mindenek elölt szükségesnek 
és kötelességemnek tartom arról ex olvasókat felvilágosítani, 
nért módosíttat Siaacsics nevet T á n c s ic s r a ?

Szüleié sem helyén ax egén község Táncsicsnak fcf. Ex-1 
' ért azonban nem módosítottam rajtt, kanom mivel két nagyobb 
gyermekem, kiyáll pedig a’  legidősebb, kinél csak a' Hasét ta
dom jobban imádni,szinte sgyka mindig: ennek emlékéremeg- 
kagyom —  ágy, miként ó  engem neveseit.

F errod k lo iL
Atyámfiái, munkás testvéreim! Budapesten a' sült mar- 

csius Hó lS-kéa egy éjjel és egy nap olíy nagy és nevezetes 
dolgok történlek, miliyek azelőtt századok alatt nem történlek.

És mivel sokan lehetnek közfllöak oiiyaaok, kik a* távo
labbi vidékeken erről még semmit sem hallottak, vagy talán 
rostul hallónak: néhány sorban röviden előadom, mi okozta 
e ’ forradalmat, vagy ?cndfllést; miként és mért történt?

Ext ugyan külön mór részint megjelent, részint még ké
sőbben megjelenendő könyvecskékből terjedelmesen olvas hal
jak majd, én lehál csak igen röviden érintem: hanem ez új
ságom arra szolgál kivállkép, hogy henna a'lelőtt tanakodjunk: 
mit és hogyan kelljen ezután tenni, hogy a most kivívott sza
badságunkat nemcsak megtarthassuk, hanem annak következ
tében miként boldogulhassunk.

A ..Munhésih i'jsütua”  ei'o szántó.

A „Munkások Újsága”  1. száma
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Táncsics kiszabadítása 
(egykori rajz) j

holdnyi föld adassék, mely
ből ésszerű munkával meg
élhessen.”  Radikális agrár- 
programja persze nem jut
hatott nyilvánosság elé.

f859-ben, midőn Olasz
országban az osztrák csá 
szári seregek a francia és 
olasz csapatoktól veresé
get szenvedtek, és ennek 
hatására az egész Habs
burg önkényuralmi rend
szer megingott, Magyar- 
országon is a bizakodás 
lett úrrá. Azt remélték, 
hogy elérkezett a függet
lenség kivívásának az 

ideje. E lázas napokban Táncsics ismét tollat vett a kezébe. Röpiratot írt a forra
dalomról, amelyben minden haragját a Habsbuxg-dinasztiára zúdította, felsorolva a 
nemzet ellen háromszáz esztendőn át elkövetett bűneiket. De míg 1848-ban Táncsics 
mindig következetesen síkraszállt a volt jobbágyság feudális terheinek maradéktalan 
felszámolásáért, most lemondott a falvak népe nagybirtokellenes követeléseinek 
hangoztatásáról. Abban reménykedett, hogy a Bach-rendszer önkényuralma miatt oly 
nagy a gyűlölet a Habsburgok ellen, hogy az arisztokráciától kezdve egészen a pór
népig széles nemzeti összefogás jön létre a függetlenség kivívására. Tévedése főként 
abból fakadt, hogy az amnesztia után is csak Pesten tartózkodott, tehát nem lát
hatta, hogy a parasztságra milyen újabb terhek zúdultak az önkényuralom éveiben 
s ezek nyomán milyen mély az ellentét a nagybirtokosok és a parasztság között.

1860 elején Táncsics kapcsolatot teremtett a pesti egyetemi ifjúsággal, akik őt 
tekintették a radikális 48-as' eszmék képviselőjének. Gyakran felkeresték lakásán, 
hogy tanácsokat kérjenek tőle politikai szervezkedésükre. Táncsics pedig az általános 
népfelkelés kirobbantására készítette elő őket. Szervezkedése azonban inkább csak 
arra az illúzióra épült, hogy jobb kiadásban meg lehet ismételni 48-at, nem pedig a 
politikai viszonyok reális mérlegelésére. Első nagy megmozdulásként 1860. március 
15-re a fővárosban tüntetést szerveztek. Az előkészület azonban hamarosan a rend
őrség tudomására jutott és március 15-én reggel az egyetemi ifjak vezetőivel együtt 
Táncsics Mihályt is letartóztatták. Ugyanabba a budai börtönbe került, amelyből 12 
évvel előbb a pesti forradalom szabadította ki.

A bíróság 1860. szeptember 1-én 15 évi börtönnel sújtotta felségárulásban való 
részvétel címén. Táncsics a legnagyobb nyugalommal fogadta az ítéletet. Ha ,,el
gondoltam —  emlékezik vissza — , hogy Martinovicsék azért, mert egy francia kátét 
csak lefordítottak, mégis pallós által kellett elvérezniük . . . mit várhattam én honszerel
mem által ösztönzött működésemért egyéb jutalmat?”  A börtön falai közül megtört 
egészséggel, félig megvakultán került ki 1867-ben. Nem győztes forradalom szaba
dította már ki, hanem a kiegyezés megkötése utáni királyi kegyelem-

„Van-e nekem, mint vak embernek is még kötelességem" —  tette fel a kérdést, 
amikor 1867-ben elhagyta a börtön kapuit. Válasza ez volt : ,,igenis van, amire vak
ságod mellett képes vagy, azt meg kell tenned.”  Arany Trombita címmel ismét lapot in
dított, hogy ezen keresztül terjessze újra és újra demokratikus nézeteit. Az orosházi 
választókerület képviselőjévé választotta, s 1868-ban megint ott ült a parlamentben 
az ősz, 69 esztendős forradalmár. Közben szemét is megoperáltatta és látását valame
lyest visszanyerte.

Különösen nagy tekintélye volt a pesti munkásság körében. Az 1868-ban alakult 
Általános Munkásegylet —  a munkásság első politikai szervezete — elnökének válasz
totta. Igaz, nem sokáig viselte ezt a tisztséget, s lapját is még ebben az évbeír betil
tották. Ettől kezdve már visszavonultan, emlékiratain és nyelvészeti tanulmányokon 
dolgozott 1884. június 28-án, éppen 75 évvel ezelőtt bekövetkezett haláláig.

Vörös Antal
az M TA  T örtén ettu d om án yi In tézete  tud om án yos  m unkatársa
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FIGYELJÜNK AZ IDŐVÁLTOZÁSOK ELŐJELEIRE!
Az időjárás hirtelen változásai sok 

keserűséget, bajt okoznak nemcsak a 
mezőgazdáknak, hanem a kirándulók
nak, sportolóknak is. Gyakran megtör
ténik, hogy a legverőfényesebb reggelen 
indulnak el egy távoli, költségesebb 
kirándulásra, és napközben, egyik óráról 
a másikra, teljesen elromlik az idő. 
Máskor meg a zord szél, esőzés oly várat
lanul megszűnik, hogy e javulást már 
nem tudjuk kellően kihasználni, mert 
lekéstünk a reggeli vonatról, a szükséges 
előkészületeket elmulasztottuk stb.

Pedig ezeket a hirtelen változásokat 
sokszor előre megsejthetjük, ha nyitott 
szemmel figyeljük a bennünket környező 
természetet.

A nagyobb időváltozásokat bizonyos

Messziről közeledő felhőtőnieö

előjelek előzik meg. A városi ember nem 
nagyon ügyel reájuk, ezért az időváltozás 
sokszor meglepetésként éri. Holott szá
mos olyan előjel is adódik, amelyek még 
a nagyvárosok háztengerében is észre
vehetők. Természetesen jóval több idő
járási előjel észlelhető a szabadban.

H ogyan ro m lik  el a szép  idő ?
Ha megfigyeljük, hogyan támad a 

hirtelen keletkező nagy eső, hamar 
rájövünk arra, hogy az idő rosszabbodása 
kétféleképpen történik.

Az egyik eset az, hogy a derült égen 
egy kis felhőcske jelenik meg és egy hely
ben maradva, rohamosan megnövekedik.

A másik, sokkal gyakoribb eset pedig 
az, hogy már kifejlődött, nagy felhők 
jelentékeny sebességgel közelednek fe
lénk. Először a messzi távolban, a látó

határ közelében látjuk őket, majd egy
két órán belül betöltik az egész égbolto
zatot.

Van tehát egyhelyben keletkező eső és 
vonuló eső. Az utóbbiak gyakran olyan 
gyorsan haladnak, hogy két-három óra 
alatt az egész ország minden részét 
elérik.

A vonuló esők bekövetkezését valami
vel előbb megsejthetjük, mint a helyben 
képződő esőkét, hiszen felhőiket már 
akkor megláthatjuk, amikor még meg
lehetősen messze vannak tőlünk. Észle
léséhez azonban az szükséges, hogy ne 
csak az égbolt teteje felé nézzünk, hanem 
az égbolt alját is állandóan figyeljük. 
A távoli felhőtömegeket ugyanis ott 
pillanthatjuk meg. A városi embert, azért

Éles fényű nápgyűrű (magát a Napot nem látni, 
mert a képen levű fa lombjai eltakarják)

lepi meg sokszor az eső, mert szűk utcák
ban él, ahol nincsen szabad kilátás. 
De a szabadban, kirándulásokon, már 
idejében észrevehetjük a közeledő fel
hőket. A mi mulasztásunk, ha mégsem 
pillantjuk meg őket.

H onnan jön a rossz id ő ?
Persze azt is tanácsos tudni, hogy a 

látóhatár melyik részét kell leggondosab
ban figyelnünk. Magyarországon az idő
változások többsége nyugat felől támad 
és így vonul kelet felé. Többnyire a nyu
gati égbolton láthatjuk meg először 
nemcsak a közeledő rosszabbodást, ha
nem az időjárás megjavulását is.

Az égbolt keleti részén levő felhők 
azért kevésbé fontosak, mert azok rend
szerint eltávozóban vannak tőlünk és
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általában nem á közeledő időjárást, 
hanem csak az elmúltat tükrözik.

Csakhogy ezt a szabályt nem szabad 
gépiesen alkalmazni. Vannak időnldnt 
olyan napok is, amikor a felhők vonulása 
más rendet követ. Nem nyugatról kelet 
felé haladnak, hanem például északról 
délre. Ezt hamar észrevesszük, ha már 
legalább egy órán át kint tartózkodtunk 
a szabadban vagy kinézegettünk az abla
kon. Ilyen esetben nem a nyugati égboltot 
kell szemmel tartanunk, hanem azt a 
kivételes irányt, ahonnan az időjárás 
vándorlását észleljük.

Néha még az is előfordul, hogy az idő
változás éppen a megszokottal ellen
tétes irányban halad: keletről nyugat felé.

Holdudvar

Ilyenkor bizony a keleti látóhatárt kell 
figyelnünk. Ha ott tiszta, világos az 
égbolt, akkor a legközelebbi órákban 
szép időre számíthatunk. De ha keleten 
gyors borulás mutatkozik, ez már az 
időjárás romlásának előjele.

Á rta lm a tla n n a k  lá tszó  felhőcskék
Szép, derült időben néha azt látjuk, 

hogy igen nagy magasságban kis hófehér 
felhőcskék, úgynevezett Cirrus-felhők je
lennek meg. Ezek annyira magasan van
nak felettünk, hogy mozgásukat többnyi
re nehéz észrevenni. Úgy tetszik, mintha 
egyhelyben nyugodnának. Olyan kicsik, 
olyan vékonyak, hogy még árnyékot sem 
vetnek. Ezek nyilván nem változtatják 
meg az időjárást.

Mégis, bizonyos esetekben fontos fi
gyelmeztetőink. Akkor kell tőlük meg

ijednünk, tó  Szómmeiléthatóan mozognak 
az égbolton, és pedig nyugatról kelet felé. 
Mozgásuk ugyanis csak akkor vehető 
észre, amikor a magasban kivételes 
erejű szélvihar tombol, ez pedig a gyors 
időrosszabbodás előjele.

További gyanús e lő je lek
Ha a Nap irányába nézünk, elég sok

szor láthatunk érdekes fényjelenségeket 
a Nap szomszédságában. Az egyik az 
úgynevezett fényudvar: közvetlenül a 
Nap korongja mellett nagy kiterjedésű, 
halvány fénygyűrű mutatkozik. Minél 
szélesebb a fényudvar, annál nyugta
lanítóbb jelnek számít. Utána sokszor 
következik hosszadalmas, félnapig is 
eltartó eső.

Akinek jó szeme van, az gyakran lát a 
Naptólsokkalmesszebb egy jóval nagyobb 
átmérőjű, keskeny fénykarikát. Ezt nap
gyűrűnek, tudományos műszóval haló-nak 
hívják. Ez a gyűrű többnyire fehér, de 
néha olyan színes, mint a szivárvány; 
azzal a különbséggel, hogy benne a kü
lönféle színek fordított sorrendben követ
keznek (kívül van a kék, belül a piros 
rész). A  napgyűrü is a rossz idő közeledését 
jelzi, ami többnyire csak egy nappal 
később következő be.

Újjel a Hóid körül is sokszor észlelünk 
fényudvart vagy fénygyűrűt. Jelentésük 
az időjárás jövője szempontjából ugyanaz, 
mint a napudvaré és napgyűrűé.

Néha, amikor a Napot egy kisebb felhő 
takarja el a szemünk elől, azt látjuk, 
hogy a felhő alatt sötét vagy fényes 
vonalak sugároznak szét a Nap irányából. 
Ez olyankor történik, ha a levegőben 
nagyon sok a por. Ilyen levegőbenkönnyen 
képződnek nagy esők. De ez nem egészen 
bizonyos előjel; megtörténik, hogy a 
nagy eső elmarad.

Távo li hangok észle lése
Kiránduláson, csendes vidékeken gyak

ran hallunk sok kilométer távolságból 
eredő hangokat: gyári szirénákét, moz
donyok füttyét, kőbányai robbantás 
moraját. Érdekes jelenség, hogy e távoli 
hangok észlelése erősen függ az időjárás
tól. Az egyik napon 20— 30 kilométer 
távolságból is meghalljuk, máskor talán 
csak 4—5 kilométerig hallatszanak el.

Ezekből a megfigyelésekből az idő
járás jövőjére is következtethetünk. Ha 
a távoli hangok feltűnően jól hallatszanak, 
az többnyire hosszadalmas, csendes esők
nek az előjele. Ha viszont a hangok 
nagyon rosszul terjednek, az nyáron
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többnyire a zivataros idő előhírnöké. 
(Kivétel a szabály alól az, ha a hangok 
rossz terjedését a szél zúgása okozza; 
üyenkor nem kell zivatartól tartanunk. 
Viszont ha szélcsendben romlik meg a 
hangok terjedése, akkor a zivatar igen 
valószínű.)

F igyeljünk  a szé lre  és a kém ények  
füstjére

A szél mozgása is elárulhat egyet-mást 
a bekövetkezendő időjárásról. Ha idelent 
szélcsend van, és azt látjuk, hogy- a ma
gasban gyorsan vonulnak a felhők, az 
többnyire a rossz idő előjele. Kivált 
meleg nyári napokon nagyon nyugtala
nító tünet ez: többnyire zivatar kitörése 
előtt állunk.

Egésznapos kiránduláson könnyű meg
figyelni, hogy a szél irányba napközben 
miként változik. Fontos szabály a követ
kező : ha a szél elfordulása ugyanolyan 
irányban történik, mint amerre az óra
mutató mozog (pl. először déli szél volt, 
most pedig nyugati szél fúj), akkor az 
időjárás többnyire elromlik. Ha ellenben 
az óramutatóval ellenkező irányban for
dul el a szél (déli szél után keleti jön), 
akkor az időjárás javulására számíthatunk.

Gyenge szelek irányát is könnyen meg
figyelhetjük, ha a gyárkéményből, moz
donyokból felszálló füstöt nézzük. A 
gyárak füstzászlóiról sok kilométer rnesz- 
sziségben is megállapítható a szél „visel
kedése” . Azt is érdemes megfigyelni, hogy 
a füstzászló egyenesen száll-e fel egyre 
magasabbra, vagy pedig ívalakban meg
hajlik és visszakanyarodik a föld közelébe. 
A felszálló füst általában a szép idő hír
nöke. A  füst leverődése napközben a rossz 
idő közeledését jelenti. De este vagy éjjel 
akkor is előfordul, ha az idő tartósan 
szép marad.

A z  A lfö ld  délibáb ja is idő járási elő jel
Az Alföld egyes fátlanabb részein bizo

nyos időjárás alkalmával délibábot lát
hatunk. Ennek megjelenése is időjárási 
előjel, mert csak olyankor mutatkozik, 
amikor az északi szél nagykőn tiszta leve
gőt szállított hozzánk és ez az Alföld 
pusztaságai felett nyugalmi állapotba 
került. Ilyenkor az idő gyors felmelegedé
sére és délutáni záporokra kell számíta
nunk.

Az Alföldön, a szabad természetben 
élő emberek, pásztorok, kondások, csikó
sok többnyire nagyon hamar megsejtik 
a közeledő időváltozásokat, és a legkisebb 
gyanús jeleket is rögtön észreveszik.

Sokszor megtörténik, högy gyönyörű 
felhőtlen reggelen előre megmondják, 
estére zivatar és nagy lehűlés lesz. 
Vajon miről ismerik ezt fel, amikor az 
égbolton még semmiféle gyanús jelenség 
nem mutatkozik? „Időjóslásuk”  nagyrész
ben azon alapszik, hogy az állataik visel
kedését figyelik meg.

Időjós állatok
Sok állat előre megérzi az időjárás 

átalakulását. Ilyenkor nyugtalanok, nem 
legelnek a szokott módon, a szél irányával 
szembefordulva szimatolják a levegőt.

A tyúkok és a többi házi szárnyasok is 
nagyon érzékenyek a közeledő időválto
zásra és ilyenkor a megszokottnál

Bonyolult alakú színes holdjj.vűrű (ritkán látható 
jelenség)

zajosabbak. Az énekes madarak viszont 
elhallgatnak a nagyobb időváltozások 
közeledésekor.

Bízhatunk-e a barom éterben ?
A barométer olyan készülék, amely a 

levegő nyomását méri meg. A  légnyomás 
az időváltozások folyamán gyakran meg
változik. Vannak időváltozások, amelye
ket meg szokott előzni a légnyomás csök
kenése. Más időváltozások alkalmával a 
légnyomás csak utólag változik meg, 
éspedig növekedik.

Ebből az következik, hogy a barométer 
csak az időváltozások egy részét mutatja 
meg előre. Ennek ellenére nem lenne he
lyes a barométert egyszerűen a sutba 
dobni. Sok esetben idejekorán figyelmez
tet az időjárás küszöbönálló rosszabbodá-
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sára. Viszont nem Szabad benne vakon 
bíznunk, mert ha a barométer nem is 
süllyed, az időjárás még mindig elromol- 
liatik.

Alit tegyünk, ha a kirándulás előtti 
napon a barométer süllyedni kezd? 
Ez egymagában semmiképpen se vegye 
el kedvünket. Lehet, hogy az időjárás 
romlása nagyon lassú lesz, tehát a terve
zett kirándulás még egészen jól sikerülhet. 
De figyelnünk kell az időváltozás többi 
gyanús előjeleire. Ha más nyugtalanító 
jelek is mutatkoznak, akkor legyünk 
óvatosak, vigyünk magunkkal tartalék 
meleg ruhát és szükség esetén módosítsuk 
útitervünket.

Időváltozás e lő je lek  nélkül
Vannak olyan változások is — szeren

csére elég ritkán— amelyeknek semmiféle 
előjele nem mutatkozik korábban, mint 
csak egy-két órával a rossz idő bekövet
kezte előtt. Ilyenkor annyira nagy sebes

séggel érkeznek nyugat felől a felhőtöme
gek és az esők, hogy a legélesebb szemű 
megfigyelőt is meglepetésként érik. Ez 
esetben gyakran előfordul, hogy a szántó

földeken dolgozó emberek mielőtt tető 
alá érnének, bőrig áznak és nemegyszer 
villámcsapás éri őket. Éppen ez az oka 
annak, hogy Magyarországon a villám
csapás halálos áldozatai többnyire pa
rasztok, akiket munkájuk közben lep 
meg az időváltozás.

Az ilyen előjelek nélkül reánk törő 
időváltozásokról is tudomást szerezhe
tünk, ha elindulás előtt meghallgatjuk 
a Meteorológiai Intézet rádiójelentését. 
A tudományos előrejelző szolgálatnak éppen 
az ilyen gyorsan előnyomuló időváltozá
sokról nagyon részletes adatai vannak. 
A külföldről befutó táviratok óráról 
órára tájékoztatnak a rossz idő fokozatos 
közeledéséről, még .akkor, mikor nálunk 
ennek semmi jele sem észlelhető.

Dr. Aujeszky László
tud . osztá lyvezető

A felhők mögött bujkáló Napból kiinduló fénylő A íüstzószló messze láthatóan mutatja a szél 
sugarak (erősen poros levegőben), c^rgha Károly irányát

felvétele

L/tj könyvek
Magyarország írásban és képben : Buda

pest— Eger—Szilyásvárad (Panorá
ma, 12,—  Ft)

Pozner: Emlékezések Gorkijra (Európa, 
17,—  Ft)

Vajkai Aurél: Bakony (Gondolat Kiadó, 
25—  Ft)

Romáin RollaDd: Handel (Gondolat
Kiadó, 20,— Ft)

J. Jaroszlavszkij : A kommunisták és a 
vallás (Kossuth, 10,— Ft)

Vargha Balázs : Berzsenyi (Gondolat,
24,—  Ft)

Román József: Eposzok könyve (Gondo
lat, 31,—  Ft)

Jakucs László: Felfedező utakon a föld 
alatt

Magyarország írásban és képben : Buda
pest—Veszprém—Bakony (Panoráma 
1 2 ,—  F t )
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Gábor György:

GONDOLATOK KÖNYVE  
A Z  AFO RIZM A FRANCIA MESTEREI 

(Magvető könyvkiadó, 1058. 635 old. Ara 55 Ft)
Ahogy a közmondás egy nép „kollektív böl

csességéinek tömör foglalatú alkotása, —  az 
aforizma személyes jellegű műfaj, szerzője több
nyire jelentős egyéniség. A kettő úgy viszonylik 
egymáshoz, mint a népköltészet és a^műköltészet. 
A z aforizma cgy-egy mondatba sűrített tanul
mány: a filozófia és líra sajátos terméke, amely 
hol eszméltet, hol csattauóan szikrázik, s villám- 
fényével, röpke pillanatra, valami nagy igazságot 
világít meg.

Az aforizma műfaja oly régi mint az emberiség. 
A latinok maximának — életelvnek —  nevezték, s 
nálunk is egy időben különösképpen virágzott 
(Eötvös stb.). A  merész szárnyalású francia 
lélek az aforizmák valóságos tűzijátékát terem
tette meg. Ebből nyújt megkapó részleteket Gábor 
György most megjelent szép kiállítású gyűj
teménye. E műfaj 24 francia mestere Moutaigne- 
től Balzac-ig, Valery-ig az élet, a boldogság, 
a szerelem, a művészet, a tudomány és a szabad
ság értelméről vall. A könyv olvasása során 
mintha ékszerládikó kincseit szemlélnők, az 
esprit csillogó gyöngysorait, a gondolat meg
fogalmazásának ötvösművészi finomságú minia
tűr remekléseit. Szemléltetésül, íme, néhány 
darab:

„ A  legnagyobb dolog e világon megelégedni 
tudnunk önmagunkkal”  (Montaigne). A  sokaság, 
amely nem szorítkozik egységre: zűrzavar; az 
egység, amely nem lügg a sokaságtól: zsarnok
ság*9 (Pascal). „A ki túlságos gondot fordít a kis 
dolgokra, rendszerint képtelenné válik a nagyokra 
(La Rochefoucauld). „A z idő erősíti a barátsá
got, és gyengíti a szerelmet”  (La Bruyére). 
„A z  igazságok világosabbakká válnak egymás 
fényétől”  (Fonteuelle). „A z  emberek aszerint 
ragaszkodnak hitükhöz, amint megszenvednek 
értük.”  „Nem a rendkívüli éleslátás teszi naggyá 
az államférfit, hanem a jelleme”  (Voltaire). 
„A ki szétrombolt egy előítéletet, akárcsak egyet- 
leu egyet is, az az emberiség jótevője”  (Chamfort).

Az aforizma, eltérően vadhajtásától, a nyaka
tokért okoskodástól, az öncélú elmejátéktól, 
a nagy fájdalmak, tusakodások sűrített tartalma; 
a bölcsesség zsebtükre, amelyben arcunkat 
pillantjuk meg.

Az antalógia két részre tagolódik. Az elsőben 
a X V I., X V if ., X VIII. század, a másodikban az 
utolsó másfél század képviselői sorakoznak fel. 
ÁUásfoglalásuk, szemléletük persze nem egységes. 
E gondolatokban a polgári világnézet kialakulásá
nak forrongását, ellentmondásosságát figyelhet
jük meg. Ebből következik, hogy nem egy közü
lük már esak kor-dokumentum értékű.

Az ilyen összeállítás természetesen nem lehet 
soha teljes. Mégis hiányoljuk, hogy a felvilágoso
dás korszakának gondolkozói közül hiányzik 
a kiemelkedően nagyhatású Rousseau, aki pél
dául a magántulajdon kialakulását e történelmi 
hírességű mondatban fejezte ki: „ A z  első,
pki körülkerített egy földdarabot s azt mondta: 
PZ az enyém, s ráadásul talált olyan együgyűeket, 
ftWk ezt elhitték, ez volt a polgári társadalom 
megalapítója.”  Az Émile, a Vallomások bőven 
nynjtott volna további szemelnivaló anyagot. 
Nő** ennyit apró észrevételként a kitűnő gyűj
teményhez,

Külön meg keli említenünk a gemmaszerűesi 
nemes irodalmi arcképeket, Gábor színes jellem
zéseit a szerzőkről. A  kulturális örökséget köz
vetítő Gondolatok könyvében a modern Európa 
szellemi kialakulásának nyomaival, teremtő gé
niuszok üzeneteivel találkozunk. Ebből követ
kezik, hogy e mű nem egyszeri olvasmány, 
hanem barátunkká, tanítónkká válik, s időn
ként tanácsért, útmutatásért fordulunk hozzá. 
Kívánatos lenne ennek példája nyomán más 
nemzetek aforizmáit, így mindenekelőtt a ma
gyar írók hasonló breviáriumát is megjelentetni.

Vihar Béla

Az Esti Hírlap április 15-i számában 
Öreg fa címmel színes cikk jelent meg. 
Az első sorokban azt olvassuk: ,,Száz- 
esztendős platán magasodik, az udvaron’ ', 
az utolsóelőtti sorban viszont imigyen 
szól a cikk írója:

„Vén hárs, tudós, erős öregapó, őr
ködjél tovább álmaink felett.”

Ezek után a növényvilág tudósaira 
vár a feladat, állapítsák meg: hogyan 
lesz a platánból hárs'i

KI H IR D E TTE  KI ?
Az Ország-Világ április 22-i számában 

olvastuk:
„ I V . Béla például a fehérvári dombon 

hirdette ki az Aranybullát a zászlós - 
urak előtt.”

Mint tizenhatéves ifjú a későbbi IV. 
Béla is jelen lehetett a ^nevezetes ese
ménynél, de az Aranybullát apja, II. 
Endre hirdette ki. Eddig legalább ország
világ így tudta. . .

Pánczél Lajos

ÚJ KÖNYVEK
Apollinaire Válogatott versei (Móra Fe

renc Könyvkiadó, 7,— Ft)
Pozner: Emlékezések Gorkijra (Európa 

Könyvkiadó, 17,— Ft)
Bonfini : Mátyás király (Magyar Heli

kon, 80,— Ft)
Pontoppidan : Szerencsés Péter (Európa 

Könyvkiadó, 43,— Ft)
Hevesi Gyula: Egy mérnök a forradalom

ban (Európa, 27.— Ft.)
Három reformkori dráma (Magyar 

Könyvtár, Magvető, 17.— Ft.)
Nagy Lajos: író, könyv, olvasó I—II. 

(Szépirodalmi Könyvkiadó 74.— Ft.)
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c4z Siet és Tjiídmn/uiq szerkesztő hiííóttsúqa
Tjápiészelén

ii A  kísérleti gazdaság kultúr- 
tóimé előtt

1  A  szerkesztő bizottsági ülésen. 
Dr. Csűrős Zoltán főszerkesztő 
és dr. Kocsis Ferenc felelős 
szerkesztő (jobbra)

Megvitatják a szerkesztő bízott- 
ság elé kozott anyagokat. Tas- 
nádi-Knbaeska András (bal ol
dalt) és Mihailt Sándor szer
kesztő bizottsági tagok

4 . A szerkesztő bizottság meg
szemléli a tápiószeiei kísérleti 
gazdaság fajtagyűjteményét

5. A  szerkesztő bizottság tagjai 
megtekintik a modern baromfi
nevelő épületet

Ú j színt jelentett az Élet és 
Tudomány munkájában az a 
rendkívüli szerkesztő bizottsági 
ülés, amelyet az Agrobotanlkai 
Intézet tápiószeiei kísérleti gaz
daságéban tartottunk. A szer
kesztő bizottság tagjai az ülés 
után Jánossy Andornak, az 
intézet igazgatójának kalauzolá
sával megtekintették a hatal
m as növényfajta gyűjteményt, 
m ajd a gazdaság modern ba
romfinevelő épületeit és baromfi 
törzsállományét.

Délután öveges József K os- 
suth-díjas, az Élet és Tudomány 
szerkesztő bizottsági tagja tar
tott nagysikerű Ismeretterjesztő 
előadást a gazdaság dolgozóinak 
„Energia és Jóiét9' elmen.

Ez az ülés sikeres kezdemé
nyezés volt. A  szerkesztő bi
zottság tagjai megismertek sok 
gyakorlati problémát, a iápió- 
szelei dolgozók pedig közelebb 
kerültek a tudomány egyes fon
tos kérdéseihez. Egyszóval: a tu
domány és a termelés dolgozói
nak találkozója volt ez az ülés.

Erről közlünk itt néhány 
képet,

Mód Aladár, a TIT főtitkára 
(bal oldalt) és Csűrős Zoltán, az 
Élet és Tudomány főszerkesz
tője (jobbra)

8. A közös ebédnél

(Balogh J. felv.-Í.)

s «, %
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A császárpingvin (Aptenodytes pata- 
gonica) a déli sarkvidék legsajátosabb 
madara. Az első híreket Cook (Kuk) kapi
tány, a híres felfedező hozta róla, majd a 
Cook-expedició természetbúvára, Forster 
számolt be e különleges állatról. Bár e 
madarat 1775 óta számon tartják, mégis 
a X IX . század végén azt sem tudtuk róla, 
hogy hol és mikor rakja le tojását, miként 
gondoskodik a fiókákról és mennyi idő 
alatt neveli fel.

Végre 1902-ben Wilsonmik sikerült 
megtalálni a császárpingvin első költő
telepét. Évek során négy ízben kereste fel, 
hogy mintegy önmaga előtt is igazolja az 
alábbiakban ismertetett, hihetetlennek 
látszó tényt.

A császárpingvin, ellentétben a ping
vinfélék családjának valamennyi tagjával 
és valamennyi Antarktiszon költő mada
rával, a déli félteke őszén, márciusban 
érkezik költőhelyére. A borzalmas antark- 
tikus tél derekán költi ki és neveli föl fió

káját. 1911 -ben Wilson ismét az Antark
tiszon volt és ekkor találta meg az első 
tojásokat. A második és csakhamar egy 
harmadik fészkelőtelepet a Shakleton- 
expedíció fedezett fel 1914-ben. 1948-ban 
egy angol kutatócsoport megtalálta a 
negyediket, és 1950-ben, majd 1952-ben is 
felkeresték a fészkelőtelepet és ekkor 
sikerült első ízben megfigyelniük e saját
ságos madarak életmódját. Az expedíció 
tíz hónapot töltött el a telep közelében 
épített táborban és gazdag tudományos 
eredménnyel tért haza,

A geofizikai év keretében működő 
ausztráliai Híawson-expedició biológusa, 
R. L. Wilking is behatóan tanulmányozta 
az életüket. 1957 augusztusában a leg
nagyobb költőhelyet találta meg, amely
nek létszáma akkor mintegy 20 000 főnyi 
lehetett a fiókákkal együtt.

A rövid antarktikus nyár végén, ősszel, 
azaz március elején, az utolsó Antark
tiszon költő madár is sietve repül észak

S46

felé. Megindulnak a jeges hóviharok és 
fokozatosan befagy a tengeröböl az 
Adélie-földön. Ekkor jönnek ki az első 
császárpingvinek a tengerből és sorban, 
egymást követve elindulnak ősi költő- 
helyük felé, ahová az ösztönük, vagy ki
tűnő emlékezőtehetségük vezeti.

A partra ugró madár először meglehe
tősen tömzsi benyomást kelt, mert nya
kát behúzva, gömbölyű teste még vas
tagabbnak látszik. De csakhamar kihúzza 
magát, felnyújtja a nyakát és még a cső
rét is a magasba tartja. Felegyenesedve 
80 centiméter—egy méter magas, súlya 
25— 40 kilogramm között mozog. Ebben 
a testtartásban látszik, hogy fekete 
„frakkja”  nem egyszínű ; háta és szár
nyai mély kékesfeketék. A fejtető korom
fekete színe a nyak háti részére, a pofákra 
és az állra is átterjed. A  mell és a has, de 
a szárnyak alsó felülete is hófehér. A szár
nyak vagy inkább evezők teljesen zsír- 
talanok és azt a hatást keltik, mintha 
fából lennének faragva ; valójában csont, 
izom és ín az egész. Fekete-fehér, frakkos 
madarunkon van azonban még egy kis 
élénk színfolt. A fej s a nyak oldalán az 
arany minden árnyalatában csillogó folt 
van, és a csőr alatt kétoldalt, mint valami 
csokornyakkendő két szárnya, egy-egy 
rózsásibolyaszínű foltocska pompázik.

A partraugrás és felnyújtózkodás után 
a madár hirtelen hasra vágódik, és szár
nyának gyors mozgatásával és erős kör
mei segítségével meglepően gyorsan kú
szik, szinte úszik a jég és hó hátán. Ami
kor célhoz ért, hirtelen feláll, eligazítja 
tolláit és egyenes testtartással, valósággal 
ember módjára sétálgat ide-oda. Amikor 
beleun a járkálásba, hirtelen megáll, és 
rövid farkára támaszkodva órákig moz
dulatlanul pihen.

A császárpingvin sok időt tölt el toalett
jével. Hosszú, hegyes csőre és mozgékony 
nyaka i’évén könnyűszerrel tisztogatja 
magát és nagy gonddal távolítja el pom
pás toJl-öltözetéről a legkisebb szennyet 
is. De már a fej tisztítása nehézkesebb. 
Testsúlyát óvatos lassúsággal egyik lá
bára helyezi át, azután gyorsan lehajtja a 
fejét, amilyen mélyre csak tudja, és a 
másik lábával hirtelen megvakarja. Ilyen
kor a legnagyobb elővigyázat ellenére is 
gyakran megesik, hogy elveszti egyen
súlyát és felbukfencezik.

Amikor tollazatát teljes megelégedé
sére helyreigazította és megtisztította, 
egy pillanatra kitárja szárnyait, hirtelen 
megrázza magát, utána csőrét szárnya 
alá dugja és álomba merül.

Általában nagyon keveset mozog a szá

razon, hiszen táplálkozása jórészt a víz
hez köti. No meg így, minél kevesebb 
energiát fogyasztva, teste kihűlését is 
megakadályozza.

Főképp — mint említettük —  a költés 
időszaka vonzza a szárazra. Márciusban 
sorra érkeznek a kis csapatok a költő- 
telepre és öt hét leforgása alatt számuk 
akár tíz-húszezerre is növekedik. A mada
rak tömege hátravetett fejjel és teljesen 
nyitott csőrrel a rekedt trombitáéra emlé
keztető rettentő hangot ad.

A tenger elhagyása után többé nem 
táplálkoznak, hanem a felhalmozódott 
zsírrétegüket emészti föl szervezetük; 
havat azonban gyakran esznek.

A rövidülő nappalok, a fokozódó hideg 
és az erősödő sarki viharok próbára teszik 
még az edzett és kitűnően alkalmazko
dott pingvineket is. A  különösen zord 
hideg ellen sajátságos módon védekeznek. 
Több-száz példány egy tojásdad alakú 
„családi kört” fői-mái oly módon, hogy 
valamennyi az ovális alakzat közepe felé 
fordulva szorosan összebújik, s így pró
bálják megakadályozni testük túlságos 
lehűlését.

A császárpingvin párosodás után 21— 
25 nap elmúltával rakja le egyetlen tojá
sát. A tojásérés idején meglehetősen egy
hangú képet mutat a költőtelep, ahol 
többnyire mozdulatlanul állva kuksolnak. 
Éjszakára és erős szélviharban ismét ová
lis alakzatban bújnak össze. A hatórás 
nappal idejére, vagy a vihar megszelídü- 
lésével felbomlik a csoport s ilyenkor egy-

Járni tam ilnak a p injjvincseinelék
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Tojásból kibúvó pingvinfióka

Szoros gyűrűben tömörülnek össze, háttal a vihar
nak, a esászárphigvinek

Hasonesúszva kúsznak a pingvinek a költőhely 
jelé

két vidám, eleven mozdulat is megfigyel
hető. Némelyek hason csúszkálnak, má
sok hemperegnek a friss hóban, éktelen 
rikoltozóssal.

Május első napjaiban jelennek meg az 
első tojások, amelyeket a madár közvet
lenül a jégre tojik. A lerakás után a cső
rével a lábára gurítja és a hasa alján lévő 
kis, tollatlan bőrredőhöz szorítva, a has 
dús tollazatával befedi. A  tojás csaknem 
teljesen fehér, csupán a tompább végén 
ámyalódik világosbarnába. Hossza körül
belül 12 centiméter, a legnagyobb vastag
sága pedig 8— 9 cm ; súlya csaknem fél 
kiló. A tojó a tojását magához szorítva, 
állóhelyzetben járni is tud, de sokkal las
sabban, mint egyébként.

A nőstény átadja a hímnek a tojást

Néhány órával a lerakás után a tojó át
adja a hímnek a tojást, amelyet ez hason
lóképpen gondoz. Ezt követően a tojó 
lassan tipegve sétálgatni kezd ; a hím 
mindig a nyomában igyekszik maradni. 
Amint azonban a tojó egyre gyorsabb 
tempót vesz, a tojást tartó hím egyre 
nehezebben követi. A  tojó így lassan, de 
legkésőbb 12 órával a tojás átadása után 
végleg eltűnik a nyílt tenger irányában. 
Az Antarktiszt gyűrűként övező, 100— 
200 kilométer széles, tömör jégrögökből 
álló réteg határáig kell eljutnia a csator
nákon és réseken átúszva a tengerig. 
A tengerparton két teljes hónapot, mint
egy kilenc hetet tölt el, és eközben mohón 
pótolja a koplalás során elhasznált táp
lálékot. Ekkor ismét alaposan meghízik. 
A kilenc hét elteltével a tojók visszatérnek 
a költőtelepre, hogy kicsinyüket táplál
ják. A felerősödött tojók sok tartalékot 
halmoznak fel szervezetükben. Az utolsó 
magukhoz vett táplálékot azonban nem 
fogyasztják el.

A visszamaradó hímek minden idejüket 
a rájukbízott tojás gondozására fordítják. 
A  feladat óriási, mert május 21 -tői július 
23-ig a Nap nem kel fel otthonukban, és a 
kéthónapos éjszakában minden táplálék 
nélkül kell megküzdeniük a fagyos, sarki 
hóviharokkal.

A hímek némelyike nem tudván leküz
deni az éhség csábítását, tojásával együtt 
útnak indul á tenger felé, de rendszerint 
már egy-két kilométer után elveszti vagy 
összetöri. A legtöbb hím azonban nagyon 
szívén viseli a rábízott kincs sorsát. Nem 
egyszer hevesen küzd a szintén vissza

maradó s, agglegényekkel’ *, azaz a párhoz 
nem jutott hímekkel. Megesik, hogy egy- 
egy erősebb „agglegény” el is rabolja a 
tojást és most már maga kotolja. A sarki 
viharok idején a hímek egyetlen hatalmas 
csoportba tömörülnek (több ezer példány 
együtt !), így védik magukat és a rájuk 
bízott tojásokat a fagyástól.

A  kottás mintegy két hónapig tart 
(pontosan 62— 64 napig), örök éjszaká
ban, szörnyű hidegben, meg-megújuló 
fagyos hóviharokban és étlen-szomjan. 
Ez persze nagyon lesoványítja a Mm 
népséget.

A kotlásidő elteltével a tojók fokoza
tosan visszaérkeznek a költőtelepre. Bá
mulatosan könnyen és biztosan találják 
meg párjukat a több ezer hím között. 
Számunkra teljesen egyforma valamennyi, 
de nem a szerelmes tojónak. A párok egy
másra találásában kétségtelenül a hangé 
a legfőbb szerep, mert a tojó, hogy telje
sen biztos legyen a választásában, a hím 
elé áll és rövid énekkel üdvözli, amit ez 
hasonlóval viszonoz.

A visszatérő tojó átveszi a tojást, amely 
ezután 48 óra alatt kikel. A pmgvincsibe, 
e bájos kis állatka, nem egyéb, mint, egy 
jó ökölnagyságú, nagyon finom, selymes 
pehelytoll-gomolyag. A kis madár elő
ször teljes egészében gyöngyszürke, de 
csakhamar elsötétednek a fej és a nyak 
tollai, csupán a szem körül marad egy- 
egy nagy, tetszetős hófehér gyűrű. A kis 
madárgomolyag mindjárt kikelése után 
csipogni kezd, majd kihúzza magát és 
anyja alá bújva, két lábát annak lábaira 
teszi. Amikor jár, az ő lábai is lépés-
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A klöklendezett gyomortartalommal táplálja 
a pingvinanya kicsinyét

szerűen mozognak. Az anya egy-egy 
pillanatra kiengedi maga elé a fiókáját, 
szemmel láthatólag csak azért, hogy 
gyönyörködjék benne.

A kikelés után az anya tüstént táplálni 
kezdi kicsinyét oly módon, hogy erősen 
előrehajol, csőrét kitátja és hagyja, hogy 
az ágaskodó kis madár valósággal bele
bújjon a torkába. A tengerről a gyomrá
ban magával hozott kilónyi táplálékból 
ad, illetve öklendez fel egy kicsit a fióká
nak minden táplálkozáskor. Ha az anya
madár késik, a távollétében kikelt kis 
pingvin nagyon hamar éhenhal. Sok fióka 
pusztul így el. Egyébként a lerakott 
tojásoknak négyötöde kel ki, a többi 
összetörik vagy megfagy, jórészt a hímek 
ügyetlensége vagy gondatlansága miatt.

A fiókák növekedve egyre nagyobb 
kószálásokat végeznek egyedül a puszta 
jégen és havon, persze mindig szülői fel
ügyelettel.

Ezután a hímek vonulnak a tengerre. 
Amikor a fiókák számára hozott táplá
lékkal és alaposan meghízva visszatérnek, 
a fiatalok már szépen kifejlődtek. Ekkor 
már nem a szülő vagy a szülők gondozzák 
a fiókát, hanem mindegyiket a népes 
„óvodába”  terelik és ott egy-egy öreg 
vigyáz rájuk. Ha hóvihar közeleg, ezek 
gyűrűalakban körülállják a fiatalokat és 
így óvják a hidegtől és az elsodrástól. 
Ha némelyik fióka messzire kóborol az 
„óvodától”  biztosan elvész, mert a heves 
sarki vihar elkapja és görgeti a jég- és hó- 
mezőkön, amíg csak élet van benne. Az 
éhezés és a viharok olyan súlyosan pusz
títják a fiatalokat, hogy a kikelteknek

rendszerint csak az egynegyede éri meg 
a tavaszt.

Az öregek októberben nagyobb szám
ban elhagyják a költőtelepet és kivonul
nak a tengerre, ott találkoznak az egyéves 
fiatalokkal, amelyek a telet a tengerpar
ton töltik. Az egyéves fiatalok ugyanis 
még nem költenek. Késő ősszel az öregek
kel együtt feljönnek a költőtelepre s itt 
vedlenek. Ez idő alatt, amely csaknem 
20 napig tart, nem mehetnek a vízre, és 
így halászni sem tudnak. így szoktatják 
magukat a koplaláshoz.

A mi telünkhöz hasonló antarktikus 
nyár a pingvinek életének legderűsebb 
szakasza. Ilyenkor a jégtáblákon hajóz
hatnak, a tengerben bukdácsolva töltik 
idejüket. Most együtt van a három nem
zedék : az öregek, az egyéves, de átved- 
lett fiatalok és a felnőtt fiókák. Az élet 
azonban még a két, boldog nyári hónap 
idején sem veszélytelen. Ragadozó halak 
leselkednek rájuk és a lassúbbat, ügyetle
nebbet pillanatok alatt széttépik.

Majd eljön újra a március, az antarkti
kus tél kezdete, ismét növekedik, terjesz
kedik a sarki jégpáncél, feltámadnak a 
Déli-sark felől érkező fagyos szelek és az 
ösztön visszaszólítja az öreg pingvineket 
a sötét, rideg, jeges világba.

A esászárpingvinek életmódjában az 
a legkülönösebb, hogy akkor keresik fel 
az Antarktiszt, amikor fajtabéli rokonaik 
már elhagyták, amikor legkedvezőtleneb
bek az éghajlati viszonyok : a zord télen ! 
Ilyen nagy élettani különbség rokonfajták 
között, amelyeknek életmódjában egyéb
ként rendkívül sok a hasonlatosság, izgal
masan érdekes problémája a biológiának.

Wilking szerint a rejtély nyitját a fió
kák nevelési idejének nagyon is eltérő idő
tartamában kell keresnünk. Az Adélie- 
pinguin fiókája, amint kibújik a tojásból, 
a telep közelében nyílt vizet, élelmet 
talál. így a költéstől a fióka számyra- 
bocsátásáig csupán öt hónap telik el. 
A császárpingvineknél a fióka fölnevelése 
a tojásrakástól a fölnevelés befejeztéig, 
9 hónapig tart. A táplálása több hónapot 
vesz igénybe. Ha a császárpingvin nyár 
elején, tehát augusztusban (a déli félteke 
nyarának kezdete) vonulna az Antark- 
tiszra, akkor kellene fiókáját etetnie, 
amikor költőhelyétől néhány száz kilo
méterig a tenger fagyott! így azonban 
tél elején vonul telephelyére, ekkor 
ugyanis a serdülés ideje már az antark
tiszi tavaszra és nyárelőre esik. Ezután az 
ifjú pingvin életerősen vághat neki a 
tengernek. Dr< ^
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Nemrégiben egy minden eddig látott
nál hatalmasabb repülőgép vonult el a 
főváros felett. A  járókelők meglepődve 
tekintettek a magasba a gépcsoda felé. 
Igen, ez volt az Albániából a Szovjet
unióba hazatérő TV — I l i ,  fedélzetén 
tervezőjével, a Szovjetunió és az egész 
világ egyik legnevesebb, legtermékenyebb 
konstruktőrével, Andrej Tupoljev pro
fesszorral, akit néhány nappal azelőtt a 
Nemzetközi Repülőszövetség aranyérem
mel tüntetett ki. Ez az elismerés egész 
munkásságának szólt, mégis elsősorban 
a TIT— 114-nek, amelyet egyébként 
„Rosszija”  (Oroszország) típusnéven is 
ismernek.

A TU— 114 a világ eddig épített (és 
ismertetett) legnagyobb repülőgépe. Az 
eddig gyártott repülőgépek között egy 
sem volt olyan, amelynek hajtóművei 
külön-külön és együttesen is ilyfen erősok 
lennének. Ez idő szerint a TU— 114 az 
az utasgép, amely a leghosszabb távol
ságot képes megtenni és repülősúlya (a 
gépsúly +  terhelés) is a legnagyobb a 
világon. Ugyanakkor a legtöbb utast is 
szállíthat j a.

Lássuk főbb adatait!
Szárnyvégeinek egymástól mért távol

sága — fesztávoísága — 54 méter, pon

tosan kétszerese a nálunk használatos 
utasgépekének. Hossza 47,20, magassága 
11,8 m. A gép súlya üresen 85 400 kg, 
teherrel 218 000 kilogramm ! A berende
zésétől függően 120, 170, illetve 220 
utast szállíthat. A normál-kivitel 170 
személyes, az előbbi luxus-, az utóbbi 
pedig turistaváltozat. A gép kétemele
tes. A földszinten van a konyha és a 
csomagraktár, az „emeleten”  a két utas
tér, közöttük a 48 személyes étterem. 
A gép személyzete 16, luxusváltozat 
esetén 19 fő. Részükre külön iroda és 
hálófülke van a
g é p é n . Tupoljev professzor

A TU— 114-es
©gy-egy útján 10—
16 órát is tölthet a 
levegőben. Ez a ma
gyarázata annak, 
hogy olyannyira 
gondoskodtak az 
utasok kényelmé
ről és a legtökéle
tesebb rádiónavi
gációs berendezé
sekről. Ennyi idő 
alatt ugyanis a gép 
feltétlenül átrepül 
elvap tefülétóket

Tupoljev professzor
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is, ahol jóformán, csak önmagára utalva 
tájékozódhat, de olyanokat is, ahol a 
sűrű légiforgalomban a legkülönbözőbb 
rádiótájékozódási berendezéseket kell 
igénybe vennie.

A gép legnagyobb sebessége 9000 m 
magasban kb. 910 km/óra, azaz csak 
valamivel lassúbb, mint sugárhajtású 
„bátyja” , a TU—104. Legnagyobb repü
lési magassága mintegy 10 400 m, ami 
természetesen csakis úgy lehetséges, ha 
a kabinokban sűrítökkel és klímaberen
dezésekkel megfelelő légnyomást és hő-

A  TU— 114 rajza, oldal-, felül- és elölnézetbSl

mérsékletet biztosítanak. A gép a 10 
km-es magasságba kerek fél óra alatt 
emelkedik fel. Legnagyobb repülési tá
volsága 14 500 km, azaz bárom „lépés
ben”  körberepülhetné a Főidet.

Gurulását kettős orrkerék és kétoldalt 
a belső motorok folytatásaként épült 
gondolába behúzható, négykerekű össze
szerelt futómű biztosítja.

Viszonylag lapos, nyilazott szárnya is 
elősegíti a hang sebességének megközelí
tését. A szárnyból lecsapható különleges 
féklapok meg a megfordítható állásszögű 
s így visszatoló, fékező hatású légcsava
rok segítségével aránylag rövid, másfél

kilométeres gurulós után megállítható á 
hatalmas sebességgel földet érő, nagy 
súlyú gép.

Amilyen impozánsak magának a gép
nek a méretei, ugyanolyan figyelemre 
méltóak motorjai is. A Kuznyecov pro
fesszor tervezte NK— 022 M  jelű moto
rok példátlan teljesítményűek. Egyenként 
12 000 lóerősek s ugyanakkor súlyuk 
csak 2300 kg. Így az egy-egy lóerőre eső 
súly, ami a motorok teljesítményének 
elbírálásánál az egyik legfontosabb té
nyező, mindössze 20 dkg. Egy-egy lóerő 
tehát 20 dekányi motorszerkezet által 
keletkezik !

A  hajtóművek légcsavaros gázturbinák. 
Azaz az óriásgépet légcsavarok „húzzák 
előre” , de ezeket nem robbanómotor, 
hanem a sugárhajtású motorokéhoz ha
sonló szerkezetű gázturbina forgatja. 
A sugárhajtású gépek és a légcsavaros 
gázturbinás gépek hajtóműve között te
hát az a fő különbség, hogy a sugárhajtá
sú motorokban sűrítő és turbina segítsé
gével nagytömegű levegő-égőgáz keve
réket fújnak hátra, s annak reaktív, 
visszaható ereje tolja a repülőgépet. 
A  légcsavaros gázturbinás motorok ellen
ben fogaskerék-áttétellel a légcsavart 
forgatják, s csak mellékesen termelődik 
a „kipufogó gázokból”  sugárhajtású 
tolóerő. Jellemző a Kuznyecov-turbinák 
teljesítményére, hogy az így mellékesen 
termelt tolóerő motoronként 1200 kg-nak 
felel meg, ami egy sugárhajtású gyakorló- 
vadászgép hajtásához elegendő.

A légcsavaros gázturbinás motorok 
sokkal nagyobb teljesítményűek, mint a 
dugattyús robbanómotorok (amelyekből a 
legerősebbek is csak 4000 lóerejűek), 
ugyanakkor jóval könnyebbek és kiseb
bek azoknál.

A  légcsavar révén viszont a gép sokkal 
gazdaságosabban hasznosítja az üzem
anyagot, mint a légcsavar nélküli sugár- 
hajtású gépek. Ezért üzembentartása 
jóval olcsóbb amazokénál. Amellett 
ugyanazt az olcsó, robbanásmentes üzem
anyagot, a kerozént — petróleumot —- 
használja, mint a sugárhajtóművek. 
Ilyenformán valamennyi eddig feltalált 
repülőmotor közt a légcsavaros gázturbi
na a leggazdaságosabb. Vagyis azonos 
méretű repülőgépeket és azonos mennyisé
gű üzemanyagot feltételezve, az ilyen 
hajtóművel felszerelt gép messzebbre jut
na, mint akár a dugattyús, akár a sugár- 
hajtású motorral felszerelt gép.

A TU— 114 négy hatalmas teljesítmé
nyű légcsavaros gázturbinája egyenként 
két-két légcsavart forgat. Ezek átmérője
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Ez a kép Jól szemlélteti a TU— 114 hatalmas 

méreteit

5,6 m, és mindegyike négyágú. A közös 
tengelyen forgó légcsavarok forgásiránya 
ellentétes: ezért nem „termelnek”  káros 
forgatónyomatékot. A kettős légcsavarok 
lehetővé teszik a motor teljes erejének 
kihasználását anélkül, hogy a légcsavarok 
átmérőjét túlságosan nagyra kellene mé
retezni (ami nem kettős légcsavar eseté
ben szükséges volna). Emiatt a csavar-

Az eddig épített leguagyobb utasszállító gépek 
fontosabb adatai :

Típus
2«s £  a M  ©

j .  a2s
SIS Hajtómű

fi £  *

TU— 114 szovjet 218 120— 220 4 légesavaros
gázturbina

(laravelle francia 42 04— 80 2 sugár-
hajtómű

Coinet 4 angol 71 00— 76 4 sugár-
hajtómű

Britannia angol 75 92 4 légesavaros
gázturbina

Boeing 707 USA 134 102 4 sugár-
hajtómű

Donglas De— 8 130 170 4 sugár-
USA hajtómű

A legnagyobb súlyú katonai gépek

tó . 5
Típus 3 — S Hajtómű,

SU'S © a gép rendeltetése
s

Boeing B— 52 204 3 sugárhajtású mo-
USA torral. bombázó

Donglas C— 183 115 4 légcsavaros géz-
USA turbinával, szállító

Vallont angol 73 4  sugárhajtóművek
bombázó

szárnyak hegyének sebessége sem lesz 
túlságosan nagy s ez mind a hajtóerő- 
termelés, mind a szilárdság szempontjá
ból egyaránt kedvező.

Egyes nyugati szakértők azzal akarták 
a TU— 114 páratlan kiválóságát elvitatni, 
hogy a TU— 20 bombázógép (máskép 
TU— X, vagy Bear néven ismerik) 
„változatának”  minősítették. A valóság 
azonban az, hogy a TU— 114, bár hason
lít a TU— 20-ra, megközelítően sem 
egyszerű „változata” , hanem egy sokkal 
nagyobb teljesítményű, kizárólag utas- 
szállító feladatra épült óriásgép. Más a TU 
—114 nagyobb törzse, mélyfedelű szárnya, 
féklapjai stb. A  legjelentősebb különbség 
azonban az, hogy a TU— 20 130 tonna 
repülősúlyával szemben a TU— 114 218 
tonnás.

A TU— 114 elsősorban a hosszú távú 
forgalomra alkalmas, így hamarosan 
forgalomba állítják a Moszkva— Távol- 
Kelet, Moszkva—New York, Moszkva— 
Tokió vonalakon. Ezeket a távolságokat 
leszállás nélkül teszi majd meg. Ha vala
mivel lassúbb is, mini a sugárhajtású 
gépek, mégis a legrövidebb idő alatt jut 
célhoz, mert eközben nem kell többször is 
leszállnia üzemanyagért. Amit, tehát 
elveszít a vámon, bőven megnyeri a 
réven. Nem valószínű, hogy a TU— 114 
menetrendszerű járatai érintenék majd 
hazánkat, ezért külön is öröm, hogy a 
Szovjetunió, egyben az egész világ repülő
technikájának ez a remeke „személyesen”  
is bemutatkozott nálunk, mégpedig 
szülőatyjával együtt.

Szűcs József

II TIT Pécsi Nyári Szabadegyeteme
1959. július 12-től 26-ig. Üdülöjellegű 

ellátás, egyetemi színvonalú előadások, 
szakszerű városismertető séták, az egész 
megyére kiterjedő kirándulások. Összes 
költség: 780 Ft. Részletes tájékoztatást 
ad: a TIT Baranya megyei szervezete, 
Pécs, Janus Pannonius u. 1) sz.

K ö v e tk e ző  szám u n k  ta rta lm á b ó l :
Mit ád a magyar mezőgazdaság a világ
piacnak ? — A  geofizikai év eredményei 
a tengerkutatásban — Célszerűtlenség 
a természetben —  Réti István — A 
tüdőgümőkor sebészi kezeléséről —  A 
szegedi konzervgyárban —  A tudomány 
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RÉTJEINK, LEGELŐINK
romlása és megjavítása

Permetező iinliizós 
-M ezőtúron

Mostanában egyre több elméleti és 
gyakorlati érvet sorolhatunk föl a nagy
üzemi belterjes állattenyésztés előnyeinek 
igazolására. Ezek hallatán bizonyára sok 
olvasónk veti föl a kérdést: „Vajon a 
megváltozott körülmények közt —  jelen
legi formájában — szükség van-e egyál
talán arra, hogy az ország mezőgazdasá
gilag művelt területének majdnem egy- 
harmada rét és legelő legyen ? Hátha 
ezeket a területeket szántóföldi művelés
sel jobban hasznosíthatnánk az állatállo
mány takarmányellátására.”

Valóban, a gyakorlati mezőgazdaság 
bebizonyította, hogy egy kataszteri hold 
jó minőségű és jól művelt szántóföldről 
több takarmónyértéket nyerhetünk, mint 
a legelőről vagy akár a rétekről. Csak
hogy ezenkívül az is igazolódott, hogy az 
állattenyésztés éppen a legelőt nem nél
külözheti teljesen. Elsősorban a tenyész
tésre szánt növendékállatok részére szük
séges, hogy a legelőn, napfényben, sza
badon mozogjanak, mert csakis így fej
lődhetnek erős csontozató, jól fejlett 
izomzatú, egészséges egyebekké. Nem le
becsülendő dolog, hogy az állatok termé
szetes módon (legelés) vitaminokban és 
ásványi anyagokban szerfölött gazdag, 
változatos táplálékhoz jussanak ősztől 
tavaszig, amely ilyen olcsón másféle ta
karmánnyal aligha pótolható.

Legelőinknek és rétjeinknek tehát 
fontos rendeltetésük van s nagyon is 
megérdemlik a korszerű gondozást. Per
sze, figyelembe kell 
vennünk rétjeink, 
legelőink jelenlegi 
állapotát és azt, 
hogy milyen körül
mények idézték 
ezt elő.

Á legutóbbi két 
évszázadban a vi
lág mezőgazdasá
gában nagy átala
kulás történt. Ma
gyarországon is a 
XVIII. század má
sodik felétől kezdő
dően a rétek, lege

lők területe fokozatosan csökkent. Az 
ipar, a kereskedelem fejlődése, s nem 
utolsósorban a gabonafélék iránti ke
reslet, valamint az állattenyésztés fejlő
dése következtében egyre nagyobb terü
leteket vontak szántóföldi művelésbe. 
Az utóbbi 30 évben is tovább tartott ez 
a csökkenési folyamat. Magyarországon 
az 1931— 40-es évek átlagában egy 
számosállatra (500 kilónyi élősúlyú állat) 
még 1,1 kataszteri hold rét-legelő
terület jutott, 1956—58-ban már csak 
0,8 katasztráíis hold. A teljes igazság 
kedvéért még azt is hangsúlyoznunk 
kell, hogy a szántóföldi művelésbe vétel 
során mindig a legjava területeket hasí
tották ki. Következésképpen a megma
radt természetes gyepterületeink nagy 
részének talaja szikes vagy laza homok, 
vagy még ha talajuk kifogástalan is, 
gyakran meredek vízmosásos oldalakon 
feküsznek. Hasonló a helyzet a rétekkel 
is. Hiszen többnyire azok maradtak meg, 
amelyek vagy állandóan nedvesek, vagy 
időszakonként hosszabb-rövidebb ideig 
víz áll rajtuk.

Nem kedvez legelőink ffttermésének az 
sem, hogy az ország nagyobbik részében 
szélsőséges, nem kiegyenlített az idő
járás. Régi magyarföldi átokként emle
getik a csapadék kedvezőtlen eloszlását 
évszakonkint. Nyáron, amikor nagyon 
kéne az eső, aránylag legkevesebb a 
csapadék. A nagy fon-óságban gyep
jeink nemcsak megsápadnak, de valóság-
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gal kisülnek, s úgy megcserepesedik a 
legtöbb legelőterület „szomjas” talaja, 
akárcsak a lázas beteg ajka. Csak az 
őszi esőzések hatására zöldellnek ki 
újra. De mi haszna már ilyen későn, 
amikor dérbe dermed az ismét kizöldült 
mező ! Mindezekhez hozzájárul még az 
is, hogy régen a rétek, legelők ápolására 
alig-alig fordítottak gondot. És valljuk 
meg, még ma sem eleget.

Állattenyésztésünket legelővel való el
látás dolgában is érdemes összehasonlí
tani néhány szomszédos országgal. Bi
zony meglehetősen elmaradunk tőlük 1 
Nemcsak a természetes takarmánytermő 
területek nagysága, hanem ezeknek úgy
nevezett kultúrállapota tekintetében is. 
Csehszlovákiában például egy-egy szá
mosállatra 950, Lengyelországban 750, 
Bulgáriában periig 700 kiló keményítő- 
érték jut a legelőről. Ezzel szemben ha
zánkban csak 370— 400 kiló. Minthogy 
egy szarvasmarha számosállat napi élet
fenntartó takarmányszükséglete 2,5— 2,8 
kiló keményítőérték, így 160 napos legel
tetési idényt figyelembe véve a mi lege
lőink fűtermése általánosságban nagyon 
silány. Ez is akadályozza az állatok na
gyobb termelését, mert vajmi kevés 
táplálóanyagot kapnak a természettől is 
mostoha s gazdái által is mostohán gon
dozott legelőinken. Holott az állati 
termékek fogyasztását illetően szédüle
tes iramban és széles körben fokozódnak 
az igények. Éppen az igénynövekedés 
láttán is okkal és joggal kívánjuk, hogy 
legelőink ne csak afféle kifutók, a jószá
gok jártatására szolgáló területek legye
nek. Nagyon kívánatos, hogy rajtuk 
elegendő jó eleséget találjon a jószág,

Mozíi iringó (Eriiig Inul 
earopestre) 2 méteres 

gyökérzete

kivált a tejtermeléshez. Hogy miképp 
tudnánk gyorsan és gyökeresen megjaví
tani legelőinket és rétjeinket, növelve 
rajtuk is a termést, erre szinten rátérünk. 
Előbb azonban röviden ismerkedjünk 
meg növényzetükkel és tulajdonságaik
kal.

A természetes legelők és rétek értékes 
növényállománya takarmányozási vo
natkozásban két jellemző fő csoportra 
tagolódik, nevezetesen a pázsitfüvek és 
a vadon éli> herefélék, népies nevükön 
„hodorka” -felék csoportjára. E „növény
szövetkezetben”  általában a füveké a 
túlsúly. Ezek kevés kivétellel évelők, és 
alakjuk szerint hosszú szalmájú, magas 
növésű „szálfüvek”  vagy alacsonyabb, 
de levelesebb „aljfüvek” . Kaszálókon az 
előbbiek, legelőkön az utóbbiak számot
tevőbbek.

A növényszövetkezet kialakulását a 
talaj-, éghajlati viszonyok, valamint a 
használat módja befolyásolja. Szikes 
talajokon például csak a sótűrő fűfélék 
élnek meg, így a sziki mézpázsit (Atro- 
pis limosa), és a vörösnadrágcsenkesz 
(Festuca pseudovina). A  száraz, laza, 
meszes homokbuckák jellegzetes növénye 
a magyar- vagy homoki csenkesz (Fes
tuca vaginata). A  mélyfekvésű nedves 
talajokon a tarackos tippan (Agrostis 
aíba) alkot zárt gyepet, de vízzel gyak
ran elárasztott részeken csak a sásfélék, 
az úgynevezett savanyúfüvek díszlenek.

Az állandónak látszó gyep növény- 
egyedei — a fajok tulajdonságai szerint 
—  egytől tíz-tizenöt évig is élhetnek. 
A bojtos gyökerűek kizárólag magról

Sütí

Tövises fglíee (Ommis spi- Műtrágyával javított ősyyep Martonvásáron (a szerző felvétele)
nosa) 3 méteres gyökere

szaporodnak, ellenben a tarackosok ta
rackjaik útján is. Az évelő füvek ama 
hajtásai, amelyek magot hoztak, ha 
nem kaszálják vagy legeltetik is, éven- 
kint elhalnak, de elhal és elbomlik a 
hozzá tartozó gyökérrész is. Ily módon 
tehát ugyanaz a tő évenkint nemcsak új 
hajtásokat nevel, de új gyökereket is. 
Eközben fokozatosan terjeszkedik, bok- 
rosodik, alatta pedig a talajban halmo
zódik az elbomlott gyökerekből a szerves 
anyag. A feltört gyep talajában intenzív 
baktériumtevékenység indul meg. Ennek 
hatására a szerves anyag növényi táp
anyagokká alakul. Ezért van a gyep- 
törésekben hosszú ideig jó termés.

Vasúton, gépkocsin utazva még az 
avatatlan szemű városi embernek is föl
tűnik a réteken, a legelőkön a szigetszerű 
foltokban látható friss vagy már be
gyepesedett kisebb buckák sokasága. 
Ezek a vakondtúrások nemcsak közön
séges szépséghibák, hanem gazdasági 
fogyatkozások is. Csökkentik a legelő 
fűtermését. A kitúrt föld alatt a gyep 
elpusztul, helyén gyomok telepszenek 
meg, s ezek magvaxk révén, sajnos, sza
porábbak a hasznos gyepnövényeknél. 
Ezenkívül nehezítik a kaszálást is. Az 
ilyen helyeket a legelő állatok elkerülik. 
Holott kevés kell ahhoz, hogy helyre
hozzuk a hibát. Hiszen a buckák elegyen- 
getése nem nagy feladat, föltéve, ha ezt 
rendszeresen végzik.

Hasonló, bár jóval nagyobb méretű, 
gyakran az állatok testi épségét is veszé
lyeztető talajegyenetlenséget okoz a 
zsambékosodá.s. Éz olyankor képződik, 
ha az állatok állandóan felázott vagy

nedves talajt taposnak. A mélyen ki
taposott zsombékok réseiben összegyű
lendő víz sokáig nem párolog el, és az 
értékes gyepnövények helyét értéktelen 
sásfélék foglalják el. A védekezés egy
szerű. A nedves részekre ne hajtsák a 
jószágot mindaddig, amíg a talaj föl nem 
szikkadt. Elterjedt, rossz szokás a gye
pek tavaszi fogasolása. Ennek voltakép
pen az volna az eredeti célja, hogy a 
talaj felületét lazítsa, szellőztesse és a 
víz behatolását elősegítse. Vajon szükség 
van-e erre ?

A kötöttebb talajú legelők és retek 
hosszú ideig háborítatlan földje önmagá
tól megtöinődik, levegőtlenné válik. Le
gelőkön ezt még az állatok taposása is 
előidézi. Az ilyen talajokon időnkint 
szükséges a felület meglazítása. E célra 
azonban a fogas nem megfelelő eszköz, 
mert akár könnyű, akár nehéz, csak 
„ugrál”  a gyepen és helyenkint jókora 
darabokat felszakít. A föltépett gyep- 
nemez kiszáradva elpusztul, az állomány 
meggyéiül, a hézagokban gyom üti fel 
a fejét.

Kivételesen megokolt lehet azonban a 
fogasolás is —  például, ha az árterületen 
az árvíz után vastag iszapréteg marad, 
s ezen a hajtások nem tudnak áttörni; 
Agyontömött kötött talajokon, szükség 
lehet a talaj szellőztetésére is. E célra 
azppban réthasogatót használjunk, vagy 
ennek híján, egyenesre állított tárcsát, 
de ezt sem tavasszal, hanem mindig csak 
ősszel. Ha pedig tavasszal felfagyást észr 
Jelünk, ezt csakis az azonnali, nehéz, 
sima hengerezéssel hozhatjuk helyre.

Leromlott gyepjeinken nem ritka lát-
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vány a moha sem. Áz ilyen legelőkön 
vagy kaszálókon csak értéktelen növé
nyek, többnyire sásfélék, az úgynevezett 
savanyú füvek telemnek. Ezek pedig 
takarmánynak nem, legfeljebb alomnak 
alkalmasak. Sok helyütt, tévesen, ezen a 
bajon is fogasolással vélnek segíteni, 
mondván, hogy a fogas fellépi a mohát. 
A fogasolás azonban ezúttal sem használ, 
a mohásodást ugyanis a talaj pangó ned
vessége és kiéltsége okozza. Ezt az 
állapotot pedig nem a fogas szünteti meg, 
hanem a fölösleges víz elvezetése, a meg
felelő trágyázás és a további rendszeres 
ápolás. Ha az állandó gyepek talaját 
nem gondozzuk, akkor a gyomok köny- 
nyebben elszaporodhatnak rajtuk, mint 
a szántóföldeken. Ezáltal a termés évről 
évre értéktelenebbé válik. Nemcsak azért, 
mert takarmányértékük kevés vagy sem
mi, hanem a számunkra értékes gyep
növényeket is elnyomják, napfényt, vizet 
és táplálóanyagokat vonnak el tőlük.

Gyepjeink legveszedelmesebb évelő 
gyomnövénye a tövises iglice. Ennek több 
méterre is lehatol a gyökere. Ahol meg
telepszik, néhány év alatt úgy elszapo
rodik, hogy általa a kaszáló vagy legelő 
használhatatlanná lesz. Szúrós tövisei 
miatt a legelő állatok még a környékét is 
elkerülik. Vannak azonban veszélyes, 
mérgező gyomok is, amelyek az állatok 
elhullását iá okozhatják. Ezért a legelő
ás rétjavítás legfőbb feladata : rend
szeres védekezés a gyomok ellen,

Az egyéves gyomokat — minthogy 
csíiíc magi-ól Szaporodnak — aránylag 
könnyű kipusztítani. Irtásuk során tehát 
mindig szem előtt kell tartanunk, hogy 
ez legkésőbb virágzásuk idején meg
történjék, így megkötésüket megakadá
lyozzuk.

Az évelő gyomok ellen már nehezebb 
a védekezés. Hiszen gyökerük többnyire 
mélyre hatol és ismételt levágás után is 
újból kihajt. Ahol megtelepednek, ott 
rendszeres és következetes munkával ad
dig kell a föld feletti részeket kivágni, 
amíg a föld alatti is teljesen ki nem merül 
és el nem pusztul. Ismerve rendkívüli 
életerejüket, a levágott gyomokat még 
zöld állapotban kell eltakarítani, vagy 
kupacokba rakva, száradás után helyben 
elégetni. De a legbiztosabb mindig a 
megelőző védekezés. Ugyanis, amíg ke
vés a gyom, addig aránylag kevés mun
kával, súlyos károsodásoknak vehetjük 
elejét.

A ritkásan vagy kisebb foltokban elő
forduló gyomokat kézieszközökkel (irtó-

vagy acatoló-vas), nagyobb, de egyenet
len felületű talajon kézikaszával, sík 
területen pedig motoros fűkaszával irt
hatjuk. Biztató eredményeket értek el 
a vegyszeres gyomirtással is.

Rétjeinken —  minthogy ezeket éven- 
kint rendszeresen kaszálják —  kisebb 
mértékű a gyomosodás. De öreg hiba, 
hogy a gyönge termést ígérő sarjút nem 
vágják le, és az ott maradó gyomok 
széjjelszórhatják magvaikat.

G vöm irtás idején nem szabad megfeled
kezni a határ- vagy vízelvezető árkok, 
akiok, karámok és épületek környékéről 
sem. Sokszor ugyanis ezek a helyek a 
legkülönbözőbb gyomok melegágyai és 
magvaik terjesztői.

A tapasztalat szerint, hogy ha a réte
ken, legelőkön csak az előbbiekben emlí
tett legelemibb munkákat idejében és 
alaposan elvégzik, máris 1— 2 mázsával 
növekszik a szénatermés holdankint. 
Ez a mennyiség az egész ország természe
tes takarmánytermő területére vonatkoz
tatva mintegy 48 000 vagon szénatöbb
letet jelent. Ez legalább 170— 180 ezer 
tehén évi szénaszükségletét fedezi.

A vakondtúrások elegyengetésével, a 
gyomok irtásával stb. azonban még csu
pán a tegnap mulasztásait pótoltuk. 
A helyes rét- és legelőgazdálkodás köve
telményei közé tartozik az is, hogy az 
állatokat a legelőre idejében hajtsuk ki, 
s a rétekről származó fűtermést gondosan 
takarítsuk be. A villany pásztor alkalma
zásával pedig a szakaszos legeltetés meg
valósítását szorgalmazzuk, a gyepállo
mány kíméletes használatával, a nagyobb 
és értékesebb termés elérése érdekében. 
A legelők fásításán kívül sarkalatos 
kívánalom a rétek, legelők különféle 
trágyázása. E vonatkozásban különösen 
a műtrágyázásnak van nagy jelentősége, 
mert aránylag olcsó, termésfokozó hatása 
számottevő, az eredmény hamarosan 
megmutatkozik.

Takáts Lajos
az MTA martonvásári Mezőgazdasági 

K u tatóintézetének osztályvezetője
és

I’aíay János
az Országos Tervhivatal 

takarmánygazdálkodási főelőadója

Helyreigazítás. Az 1959. június 21-i 
számunk 813. lapján közölt kép nem a 
magyarországi Kiskaposon, hanem a ro
mániai Kiskapuson készült.

SíiS

TUDOMÁNY*
VULKÁNKITÖRÉS A TENGER MÉLYEN

Falai az Atlanti-óceán Azori-sziget- 
csoportjának középső részén elterülő,, 
egyik kicsi sziget. E szigetcsoportra jel
lemző vulkáni tevékenység itt mindig 
erősebb volt, mint a többi szigeten. 
Faialon van egy ezer méter átmérőjű 
kráter, az úgynevezett Caldeira, s innen 
hat kilométeren át 15 kisebb vulkáni 
kúp és kráter sorakozik az óceánig. 
1931 és 1950 között Faial évente átlag 
huszonegy földlökést szenvedett, míg a 
többi sziget csak hetet. Az 1932 és 1945 
között történt 45 kitörés erőssége meg
haladta a 4. fokot, vagyis a fészkük 30 
kilométeres körzeten belül volt.

1957. szeptember 24-től kezdődően 
egyre gyakoribb földlökéseket lehetett 
itt észlelni, s 27-én reggel a sziget leg
nyugatibb csücskétől körülbelül egy kilo
méternyire, ahol az óceán vize 80— 90 
méter mély, két zátony mellett forrni 
kezdtek a habok és gőzfelhők törtek a 
magasba. 29-én egy egy kilométer kerületű 
és 80 méter magas, gyűrű alakú sziget 
jelent meg a tenger felszínén. Ennek az 
új vulkánnak a méreteiből következtetni 
lehetett a kitörés erejére. A vulkáni 
bombák, kövek és hamu kilövellése, va
lamint a hat kilométer magasra is fel
emelkedő gőzfelhők képződése október 
30-ig tartott. Ekkor az új sziget átmérője 
a tenger szintjénél már 600 méter, a 
csúcsánál pedig 300 méter volt. A mind
inkább patkó alakú kiáterbe mintegy 
százméteres szakaszon a tenger vize 
szabadon áramlott. Ezt követően a ki
törés megszűnt s a sziget nagy része az 
óceánba omlott. Másnap, október 31-én 
azonban a folyamat megismétlődött.

Kétféle tevékenység váltogatta egy
mást. Az egyik az úgynevezett álvulkáni 
vagy cipreszoid, amikor a feltörő izzó 
lávát a kráterbe nyomult tengervíz 
„eloltja” , s a kilövellt kőzetdarabok, 
kőzetpor és sok millió tonnányi víz 
szürkésfekete felhőket alkotva hull visz- 
sza. Ezek a felhők a ciprus-gallyak csok

rához hasonlítanak. Ezért nevezik „cip- 
reszoid” -nak (ciprus alakú).

Ha az óceán vizének már nincs többé 
szabad útja a körös-körül bezárult krá
terbe, akkor a másik vulkáni tevékenység 
következik be. E szigeten négyszeres

erejű ilyen kitörések követték egymást, 
közülük a legrövidebb időtartamú mint
egy négy percig, a leghosszabb 80— 100 
percig tartott. Ennek során öt kilométer 
magasba lökődött a vulkáni hamu, amely 
az egész szigetet beborította, majd 1200 
fokos lávaömlés, később sáreső keletke
zett, azután az óceán vize ismét benyo
mult a kráterbe. December 16-án, pilla
natnyi szünet után, újabb kráterek nyíl
tak, a lávaömlés még erőteljesebb lett, 
s ez így folytatódott 1958 júliusáig, 
amikor is az új sziget összenőtt Faial-szi - 
gettel. Időközben még két kisebb tenger 
alatti kráter nyílt ki, s május 13-án 
földrengés rázta meg a szigetet. Ennek 
következtében 508 ház rombadőit, ezer 
megsérült. Végül a Caldeira is kitört két
szer egymás után.

Október 28-án azonban a több mint 
egyesztendős vulkáni tevékenység elcsi
tult. A tudósok szerint a Faial-szigeti 
kitörés esetében nem egy új tenger alatti



vulkán született, hanem egy régebben, 
mintegy öt évszázada nem működő tűz
hányó tört ismét ki, ami kétségkívül az 
utóbbi évek egyik legjelentősebb vulká
ni ológiai eseménye. Jellemző sajátsága 
volt az is, hogy a 900 négyzetméternyi 
területen másodpercenkénti 150 méteres 
kezdősebességgel ismétlődtek meg egyre- 
mésra a kitörések. Erejük tehát tízszerese 
volt az Etna legutóbbi megmozdulásá
nak, amikor egytonnás bombák estek le

á krátertői 25Ó méternyire. Viszont a 
faiali vulkáni tevékenység ereje sokkal 
kisebb volt, mint legutóbb a Vezúvé vagy 
az Asama Yamáé, ahol a kitöréseket 
követően többtonnás sziklákat találtak 
a 3 méter mély és 15— 20 méter átmérőjű 
tölcsérekben, a krátertől több kilométer
nyire. A  Faial-szigeti „szerényebb”  ki
törések így is mintegy 108 ezer köbméter 
anyagot mozgattak meg másodpercen
ként. ( La Natúré)

A szovjet ideg- és elmeorvosok szak
lapja, a Zsumal Nevropatologii i Pszi- 
hiatrii „A  kibernetika és neurológia” 
című cikkben felveti a ,,neurológiai 
gépek”  konstrukciójának lehetőségét. A 
szerző szerint e gépek megkönnyítenék 
a helyes diagnózis felállítását és a gyógy
kezelést.

Valóban hihetetlennek hangzik egy 
ilyen gép szerkesztésének lehetősége. 
Am ha a sakkozó és fordító gépekre 
gondolunk, mindjárt valószínűbbnek tű
nik.

Hogy működnének e neurológiai gé
pek ?

A gép kérdéseket tenne fel a betegnek 
a betegség keletkezéséről s általában az 
előéletéről. E kérdések olyanok lennének, 
hogy reájuk csak igennel vagy nemmel 
lehet válaszolni, ami azért fontos, mert 
a gépek a kettes számrendszer elvét al
kalmazzák. Az „igen” , illetve a „nem”  
a gépben egyes, ill. nulla. Egyéb számot 
a gép nem használ. A gép a kérdésekre 
kapott válaszokat regisztrálja. Feltehető 
azonban, hogy a beteg olykor nem em
lékszik fontos adatokra. Akkor sem tör
ténik nagyobb hiba. Az ismeretlen ada
tokat előre számításba lehet venni, bizo
nyos valószínűség szerint.

A kikérdezés során felmerülő tények
—  az előre elkészített program szerint
—  irányítják a gépet a további kérdések, 
illetve most már vizsgálatok felé.

íme, néhány kérdés: Van-e a betegnek 
bénulása vagy nincsen ? Ha igen, mind 
a négy végtagra kiterjed-e vagy sem ? 
Ez az állapot súlyos vagy enyhe ? stb.

Ugyanilyen módon meg lehet fogal
mazni a laboratóriumi vizsgálatok ada

tait is. Például milyen a gerincfolyadék 
nyomása: normális-e vagy sem : több-e 
benne a fehérje vagy sem stb. A gép 
természetesen rögzíti a testsúly, a pulzus, 
a vérnyomás stb. adatait is.

Mindezeket az adatokat kitöltheti az 
orvos vagy a vizsgálat soián magneto
fonba diktálhatja. Számos vizsgálat auto
matizálható. Például a szemfenéket le 
lehet fényképezni s a képet maga a gép 
vetheti össze az előre beléhelyezett szem- 
fenék-képekkel.

A  modern számológépek rendkívül 
gyorsan dolgoznak s így az a tény, hogy 
a vizsgálatot egymást kölcsönösen ki
záró adatpárokra bontva dolgozzák fel, 
semmi késést sem jelent. Végül a gép a 
számokat visszafordítaná a köznyelvre, 
s vagy magát a diagnózist s az ebből 
adódó terápiái következtetéseket, vagy 
a felmerülő lehetőségeket vetné ki.

Az adatok, illetve egyes adatok ismé
telt rögzítése lehetővé tenné a kórlefolyás 
megítélését is : fokozódó vagy lassúdó 
folyamatról van-e szó ; van-e a beteg
ségnek valami sajátos ritmusa vagy 
szabálytalan-e a lefolyása. Mindezek 
alapján a gép kórjóslatot is tudna adni. 
Minden azon múlik, mekkora a gép 
„emlékezete” , vagyis az előre tárolt 
adatok mennyisége.

A cikk írója szerint hamarosan készül 
ilyen gép, amely működése soián nem 
ismer fáradságot, megállapításait nem 
befolyásolja semmiféle körülmény és a 
szokásos esetekben minden „elfogultság”  
nélkül tájékoztatja az orvost, aki foko
zott gonddal veheti figyelembe a sajátos 
egyéni körülményeket.
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Robbanásszerű felmelegedés a sztratoszférában
A Berlini Egyetem rádiószonda-állomása 1952 februárjában nagy figyelmet 

keltett szakkörökben, amidőn a sztratoszféra hirtelen felmelegedéséről számolt be. 
A felbocsátott rádiószonda (automatikusan működő készülék nagy magasságokban 
történő hőmérséklet, légnyomás és nedvességtartalom mérésére) ugyanis 30 km 
magasságban mínusz 58 C fokot jelzett. Két nap múlva ugyanebben a magasságban 
csak mínusz 12 C fokot mértek. Még feltűnőbb volt ez a jelenség, amikor kiderült, 
hogy 10 km-rel lejjebb (tehát a földről számítva kb. 20 km magasságban) még a 
„régi” , elég alacsony hőmérsékletet észleltek.

A sztratoszféra 46 C fokos felmelegedése 48 órán belül a meteorológiai irodalomba 
„berlini jelenség”  elnevezéssel vonult be. Mi e hőmérsékleti változás oka ? Erre a 
kérdésre nem sikerült kellő magyarázatot találni. Azt a feltételezést, hogy a készülék 
esetleg hibásan működött, el kellett vetni. Koppenhágában ugyanis ugyanekkora 
felmelegedést észleltek a sztratoszférába felbocsátott rádiószondával.

A „berlini jelenség” azért volt meglepő, mert a sztratoszférát —  tehát a 10— 12 
km feletti magasságokat — olyan régiónak ismerték, amelyben csak kis hőmérséklet- 
ingadozások fordulnak elő, hosszabb idő alatt. A további megfigyelések során csak 
1957 januárjában érkezett a berlini jelenséghez hasonló hirtelen sztratoszféra-felmele
gedésről hír, mégpedig Üj-Foundla.ndból. Ott 1958 februárjában szintén észleltek a hat 
év előttihez hasonló hirtelenségű hőmérsékleti változást : 2-a és 8-a között 26 km 
magasságban 47 fokot melegedett a hőmérséklet, majd 5 nap múlva visszasüllyedt 
a szokásos mínusz 63 fokra.

Scherhag professzor, a Berlini Egyetem meteorológiai intézetének vezetője ezt a 
jelenséget a sztratoszféra „robbanásszerű felmelegedésé” -nek nevezte.

A meteorológusok úgy vélik, hogy a sztratoszféra hirtelen felmelegedése többször 
is előfordult mér, csak a rádiószondák nem mindig érték el azt a magasságot, amelyen 
ezt észlelni lehetett. (Egyébként a még aránylag ritka, sőt a déli félgömbön alig 
számításba vehető rádiószonda-hálózat nem alkalmas a jelenség alapos felderítésére. 
—  A szerk.)

A berlini jelenséget összefüggésbe hozzák a, sztratoszféra-viharokkal is, ame
lyekben 400 km/óra sebességet is mértek. Arra is gondolnak, hogy a termoszférából, 
illetve az ionoszférából lefelé haladó hőhullám érkezik a sztratoszférába. E teóriák 
bizonyítása céljából további megfigyeléseket és méréseket végeznek.

( Frankfurter Allgemeine Zeitung)

JÉQBŐL K É S Z Ü L T  H Ü T Ő H Á Z A K
Húsz évi kísérleti munka eredményeképpen dolgozta ki M. M. K r i l o v ,  a Szovjet 

Hűtőipari Kutatóintézet munkatársa a jégből épített hűtőházak tervét, amelyek a termé
szetes hideg felhasználásával építhetők fel.

1740-ben Erzsébet cárnő és udvaroncai szórakoztatására már épült „jégház” Péter- 
váron, de ez a tavasz beálltával el is olvadt.

Hogyan készül most a jégből épülő hűtőház?
A kijelölt területen a hűtöház részére megfelelő mély árkot ásnak. Az árok tetejét 

zsaluzással látják el, erre vizet permeteznek, amely a külső kis hőmérséklet hatására meg
fagy. Ezt a jeget addig „hizlalják” , amíg vastagsága az 1—1,2 métert el nem éri. Az így 
kialakított jégfalat hőszigetelik; e célra tőzeget vagy fűrészport alkalmaznak 70— 80 cm 
vastagságban, amit ismét földdel takarnak be. Ily módon egész nyáron át természetes 
jégtároló áll rendelkezésre, amely gyümölcs és főleg húsfélék tárolására alkalmas.

A jégből épített hűtőházakat folyamatos javítással üzemben lehet tartani télen-nyáron, 
t'óbb éven át is, ha télen utánfagyasztják a jégfalat.

A jég-hűtőházak belső szerkezete kamararendszerű: a 60 tonnás tároló 4, a 100 tonnás 
6 és a 210 tonnás 12 kamrából áll. Felépítésük feltétele 1—1,5 hónapon át tartó mínusz 
5 C fokon aluli tartós hideg és bőséges vízvételi lehetőség, mivel egy 100 tonna befogadó
képességű tárolóhoz körülbelül 2350 köbméter jeget kell meg fagyasztani.

(Tyehnyika Mologyozsi)
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ivóvíz tárol iása Íala j  „ p ó r u s a i b a nL
♦♦

Bárhol megfigyelhető a felszíni vizek beszivárgása a vízáteresztő szemcsés ta 
lajba. A víz a talaj „pórusain”  és repedésein keresztülhatolva emeli a talajvízszintet 
s ily módon föld alatti víztároló keletkezik.

A  felszíni vizeknek a talaj pórusaiban történő mesterséges összegyűjtése első
sorban az ivóvízellátás célját szolgálja.

A tapasztalatok szerint a felszíni víz, amikor a laza, szemcsés talajon átszivárog, 
legtöbbször megtisztul. Csökken a vízben a parányi élőlények száma, megjavul a víz 
fizikai tulajdonsága : áttetszőbb, szagtalanabb lesz és mellékíze is eltűnik. Az át
szivárgó talajvíz hőfoka megközelíti a természetes talajvíz hőmérsékletét.

Prága vízellátásának javítására is ezt a módszert alkalmazták. Előzetes ülepítés 
és szűrőkön való gyors áteresztés után a vizet a Dvizsora folyó alluviális homok
kavics rétegén szivárogtatták keresztül. A mesterséges talajvizet azután függőleges 
vízgyűjtőkkel felfogták és a vízvezetékhálózatba továbbították. Ezzel az átszűrődő 
víz fertőtlenítését is megoldották.

Nagy föld alatti víztárolót építettek az Elba völgyében elterülő Koltbilz város 
vízellátásának biztosítósára. Ott az Őre folyónál (az Elba mellékfolyója) építettek 
felszíni víztárolót.

E víztárolók feltöltése nyomán a kiszáradt kutakban ismét megjelent a víz. 
Ez történt Franciaországban, a Durance folyó völgyében, ahol a föld alatti „medence”  
pórusait öntözőcsatoma vizével töltötték fel, és íme, a kiszáradt kutakban újra meg
jelent az egészséges ivóvíz.

A  tengerpartokon gyakran hiány van édesvíz-forrásokban; e helyeken célszerű 
a csapadékvizet föld alatti víztárolókban összegyűjteni. Jelentős mennyiségű édes
víz gyűjthető össze a tengeri dünák homokjában is. Sok holland város vízellátása 
is az Északi-tenger partján elterülő dünák édesvíz-lencséiből történik ; ezeket víz- 
tartalékuk növelésére felszíni vizekkel töltik fel.

A föld alatti víztárolók üzemelésénél természetesen ügyelni kell arra, hogy a 
szennyezett vizek ne hatolhassanak a talajba. (Priroda)

Szénapogácsa —  tehéncsemege
Ú jrendszerű takarmánypréselő géppel 

kísérleteznek az Egyesült Államokban, 
amely a szénaszálakat korong alakú „po
gácsákká”  , „ostyákká” préseli össze. 
A gép a talajról felszedi a lekaszált 
szénát, aprítás után összepréseli 5— 10 cm 
átmérőjű korongokká, és ezeket egy szállító- 
szalag hátraszállítja az utána kapcsolt 
utánfutóra.

A szénapogácsa minden további kezelés 
nélkül tárolható, kevés helyet foglal él 
és kiválóan alkalmas 'ónetető berendezé
seknél.

A pogácsát képező szénaszálakat a gép 
12 cm hosszú darabokra vágja: e széna 
minősége semmiben sem különbözik a 
szokványos módon begyűjtött széna minő
ségétől. Az etetési kísérletek kimutatták, 
hogy a szénapogácsával etetett tehenek 
tejhozama és súlygyarapodása nagyobb, 
mint a szokványos takarmányon tartott 
állatoké.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Burgonyatermesztés a Htmálajában
A Hillary-féle expedíció egyik érdekes 

felfedezése volt, hogy a Himálaja-hegység 
nehezen megközelíthető vidékein régebb idő 
óta burgonyát termesztenek. Különösen el
terjedt Nepálban, a sh e r  p a törzshöz 
tartozó nép körében. A burgonya Darázsi- 
lingből került ide, mintegy száz évvel 
ezelőtt. Azóta —  szinte elszigetelten — 
e 2500—3500 m tengerszint feletti magas
ságban érdekes burgonyatermö-táj alakult 
ki. Az adatok szerint a nepáliak étkezését 
oly kedvezően befolyásolta a burgonya 
rendszeres fogyasztása, hogy lélekszámúk 
e száz év során megháromszorozódott. 
A burgonya ezen a hűvös klímán elég jól 
megterem. Sem az Y-vírus, sem más beteg
ség nem pusztítja. Itt egyébként a legfőbb 
gabona a pohánka. Ezenkívül kevés árpát 
is termesztenek. A burgonya szedését a hi
deg időjárás miatt október elejéig fejezik 
be. A burgonya a lakosság egyoldalú po
hánka fogyasztását szüntette meg.

(Deutsche Landvirtsehaftliehe Presse)
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Mindenütt, ahol a szépségük és ritka
ságuk miatt a kőzetrétegekből előkerült 
kövületeket műkedvelő gyűjtők megvásá
rolják, fennforog az a veszély, hogy egyesek 
kihasználva ezt a körülményt, a hamisítá
soktól sem riadnak vissza. A földtan 
történetéből tudjuk, hogy Württemberg 
egyik falucskájának lelkésze az éhínség 
szélén álló népet a környező vidék gyönyörű 
kövületeinek értékesítésével emelte ki a 
nyomorból. A falu megmenekült, a világ 
múzeumai megteltek a svábföld csodás 
ősmaradványaival, a lelkészből pedig vi
lághírű geológus és öséletbúvár lett. N ere: 
Fraas Oscar. Szakszerű vezetése mellett

megkövesedett állatmaradványai nagy bő
ségben kerülnek felszínre a németország"1 
Eifel-hegységben, Gerolstein közelében. 
A ritkább teljes példányok mellett sok 
a töredék. Az innen származó kövületek 
nagy keresettség^ miatt az első világ
háború idején a felelőtlen eladók tömege
sen állítottak elő össze nem tartozó töre
dékekből „teljes példányokat” . Ha ez 
sem volt jó üzlet, akkor fantáziájukat 
követve —  bár tagadhatatlanul művészi 
érzékkel —  „ősmaradványokat”  állítottak 
elő. A mellékelt ábra egy devon időszaki 
háromkaréjú ősráknak (Phacops) a va
lódi ( jobb oldali kép)  és hamisított (bal

természetesen nem fordult elő, hogy az 
összeszedett ősmaradványok közé hami
sítvány is becsúszott volna.

Ezzel szemben gyakran előfordul, hogy 
ha nagy a kereslet egy-egy lelőhely kövü
letei iránt, akkor lelkiismeretlen emberek 
valódi leletek hiányában utánzatokat vagy 
töredékekből kiegészített példányokat bocsá
tanak áruba. Némely gyújtó élethosszig
lan öi'ül egy-egy ilyen jól sikerült után
zatnak, anélkül, hogy tudna felülteté
séről.

A frankfurti Senekenberg Múzeumban 
őriznek néhány intó példát az ilyesfajta 
hamisítványokból. Ezek közé tartozik egy 
ma élő békafaj csontváza borostyán
kőbe ágyazva. A hamisítást a röntgen- 
sugár leplezte le.

A földtörténeti ókor devon időszakának

oldali kép) példányát mutatja be. Az 
utánzat a fej és a farokrész töredékekből, 
kis „kiegészítéssel”  készült. A törzs teljes 
egészében hamisítvány. Ezt mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy a Phacops- 
félék törzsszelvényeinek száma mindig 11, 
a hamisítványon pedig 12! Az ábrán 
bemutatott ősmaradványon, és hamisít
ványon a törzsszelvényeket fekete pontok 
jelölik.

Sok ehhez hasonló hamisítvány rejtőzik 
világszerte a gyűjteményekben, különösen 
a műkedvelőknél. A félrevezetés ott sikerül 
leggyakrabban, ahol a legkülönbözőbb állat
vagy növénycsoportok kevéssé ismert fajairól 
van szó. Előbb vagy utóbb azonban ki
derül a turpisság, és a hamisítvány a 
kövületek közül a kultúrtörténeti érdekes
ségek közé kerül. (Natúr und Volk)
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LOGAR MISKA feladatai
A 24. FELADAT MEGOLDÁSA

A gépkocsira a kanyarban 
két erő hat : a saját súlya és a 
görbe pályán fellépő, vízszinte
sen kifelé mutató centrifugális 
erő. Ez utóbbi annál nagyobb, 
minél gyorsabban halad az 
automobil, és minél élesebb a 
kanyar. (Pontosabban : a gép
kocsi sebességének négyzetével 
egyenesen, a pálya görbületi 
sugarával fordítva arányos.)

Nagyon csekély hibát, köve
tünk el, ha feltételezzük, hogy 
ugyanúgy, mint a nehézségi erő 
(a kocsi súlya), a centrifugális 
erő is a gépkocsi súlypontjában

hat. A két erő eredőjét az ismert 
paralelogramma-szabály szerint 
megszerkesztve, azt kapjuk, 
hogy' a súlypontra (a motor 
előrehajtó erején kívül) vég
eredményben az ábrán vastagon 
kihúzott, ferdén lefeié-kifelé 
(mármint a kanyar külső oldala 
felé) mutató erő hat.

Nézzük m eg : gyakorolhat-e 
ez a kocsira emelő hatást? Az 
egész kocsit semmiképpen nem 
emelheti fel, hiszen a súlypontra 
ható erő —  amint azt az ábrán 
láthatjuk —  egy vízszintesen 
oldalt és egy függőlegesen le
felé irányuló összetevőből áll.

tehát függőlegesen felfelé irá
nyuló összetevője nincsen.

(Folytatása következő szá
munkban)
A 25. FELADAT MEGOLDÁSA

A Hold gömb alakú, tehát 
kör alakúnak látnánk (ugyan
úgy', mint a Napot) — ha volna 
saját fénye. így azonban csak 
annyit láthatunk belőle, araeny- 
nyit a holdfelszin felénk eső 
félgömbjéből a Nap megvilágít.

Ez a rész az ábrán sarló alakot 
mutat. A  Hold teljes korongját 
úgy kaphatjuk meg, hogy a 
sarló külső körívét kiegészítjük 
teljes körré. Ezen a körön belül 
semmilyen égitestet nem látha
tunk, hiszen a Hold —  ha nagy 
része sötét és emiatt láthatatlan 
is — nem átlátszó.

27. FELADAT
A 25. feladat fenti megoldása 

bizonyos kivételes esetekben 
nem állja meg a helyét.

Mikor és miért?

Felfedező k —  
v ilág já ró k
VÍZSZINTES 

1. Híres augoi Af
rika-utazó és fölfedező 
a múlt században. 11.
Angol hajós a XVIII. 
században, aki több
ször körülhajózta a 
Földet. 16. A kicsike.
17. Lármás. 18. Az 
indogermán népcso
port nyugati törzse.
20. Pesti Antal. 21. Hí
res svéd Belső-Ásila- 
kutató a XIX—XX. szá
zadban. 23. Holland ten
gerész, ÜJ-Zéland és 
T»«mania felfedezője 
(HL 2--43). 25. Vér
edény. 26. Nagy tó az 
USA és Kanada határán. 28. Utóvizsga, diáko- 
san. 29. Német tojás. 30. Tréfa. 31. Orosz tábor
nok, Ázsia-kutató a múlt században. 36. Idő
határozói névutó (ék. hiány). 38. S. U. 39. Ugyan
az röv. 40. Sportfogadási műszó. 42. Ugyanis, röv. 
43. Belső-Ázsla neves magyar kutatója a múlt 
század elején. 48. I. O. 49. Metszi, vágja. 51. 
Tintafolt, névelővel. 52. Eszközhatározói név
utó. 54. Űj-Gulnea magyar kutatója a századfor
dulón (Lajos), 55. Portugál tengerész, aki elsőnek 
jutott el Afrika megkerülésével Indiába (neve 
fölo-seréit sorrendben),

FÜGGŐLEGES
1. 1785—88-ban földkörüli utat tett világjáró.

2. A népgazdaság egyik alapvető ága. 3. Római 6. 
4. „É n " és „ ő "  németül. 5. Soha, Bécsben. 6. 
Fontos belső szerve. 7. Iskolaév. 8. Gyümölcsfát

nemesít.. 9. NOA. 10. Parancs az esésre. 12. 
Indítékaik. 13. Ford.: új, idegen szavak elején. 
14. Kossuth Lajos. 15. Á XIII. század végének 
híres utazója. 19. Egy évszak. 22. Gazdag ember.
24......... forte : középerősen (zenében). 27. Após,
népiesen. 30. Éjszakai. 32. Zsigmondi Ödön ír — 
de röviden. 33. Olasz város, tartományi szék
hely. 32. A fővárosnak a Sashegy mögötti terü
lete. 35. Szomjcsillapítója. 37. Egy számnév. 
41. Hetivásár. 43. Klinika eleje (!). 44. ö .  A. G. 
45. Egy dél-európai nép nevének eleje. 46. Már, 
latinul. 47. Vasút vállalatunk monogramja. 
50. Házőrző. 53. T. S.

A 26. sz. keresztrejtvény megfejtése : Guinea, 
baobab, Kongó, Ghana, a Tanganyika, a kávé, 
marabu, Buvenzori, Cape Town ; gazella, 
Atlasz, Asszuán.
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