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fi. S, Veszprém* Volna egy indít-’ 
vámjom : Nem lehelne-e egy egy* 
kötetes kislexikont kiadni ? Azt 
hiszem a diákok és éppen ügy a fel
nőtt társadahm a üldfeí pedagágu* 
sokkal együtt jó- tudnák használni.

Bizonyára tud arról, hogy meg- 
jelent centcíjjáris Évkönyvünk, 
am ely pontosan a?.t a célt szol
gálj %  mint a kedves olvasónk 
által említett kislexikon. Lapoz
gassa ót, érdemes.

Szüle Dénes tan. Mosoiumtnyar* 
évér. Kfdme nyár. Sajnálattal 
értesültem arról a tényről, hogy 
nívós folyóiratuknak egyes régebbi 
számai már teljesen elfogytak* N e 
kem az 1. éví. i\ szám és a I I .  évf. 
í . iram kivételével az Összes eddigi 
szám birtokomban van, Igy  ̂ nem 
f íze födnék kit ha esetleg bekötött év
folyamot vennék meg. Azonban 
arra gondoltam, hogy valószínűleg 
van valaki az országban, akinek a 
két szóbanforgó számból többlet
példánya van. ^4.rra szeretném kérni 
Önökéi. hoay akár a szerkesztői 
üzenetek közötte akár más helyen 
szíveskedjenek egy 3— 2 soros közle
ményt közzétenni, mely szerint én 
veszek 1, évf. i. és 11* évf. 1. 
szamot. Esetleg tudnék érte I I ,  évf 
4,, 7.. 10, számot cserébe adni.

esetleges költségeket szívesen 
megtérítem. Azon ki vü l érdeklődöm r 
hogy a kilátásba helyezett bekötési 
tábla fél- vagy egészévfolyamos 
lesz-e*? Kívánom> hogy lapjuk 
továbbra is ilyen eredményes, jó 
munkát végezzen.

Mint látja, teljes terjedelmében 
közöltük levelét, remélve, hogy 
akad az országban az olvasóink 
között ol> an , akivel a c erét le
bonyolíthatja. A  bekötési tábla 
megjelenésének hírét és pontos 
árát közöltük lapunkban- Üdvöz
let.

A 111/2. számú rejtvényünk he
lye* megfej tése: V , : 15; Honi gén, 
18 s Gerő, 34 : Hágád ózó növé
nyek, F . : 1: Parazita, 7: Harang, 
12:^01 az atombombán 26: Hadar*

A helyes megfejtők közül köny
vet nyertek; Bakonyi József Bu 
dakeszi, £$fgmond Katalin Sop
ron, Bolnia Piroska Párád, Gön~ 
döcz István szegedi Szt. Imre K ol
légium, Mezey Barnabás Hatvan, 
Pogány Kornél KísörsszöUóhcgy, 
Bárd István Ciszter gíinn. lan.Bp., 
Lengyel Imre Kölcsey gírnn. Bp., 
I>l% Schweitaer József Bp., Bottka 
Sándor Orosháza,
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AZ E G Y IK
a velencei általános is
kola igazgatója. Iskolája 
már készen. As intet- 
nátusra kér még pénzt. 
Elgondolásairól rajongva 
beszél. Mindent jól át

gondolt. Máris olyan simogató tekintettel nézi a falakat, 
mintha gyereksereg lakna bennük.

Amikor az ellenőrzést végző közegeknek elmondja 
terveit, csillog a szeme, maga előtt látja alkotását, mely
hez a hároméves terv segíti hozzá. Az iskola mellé ter
vezte saját lakását is* amelyet két~szoba kooyhásnak 
gondolt- A Tervhivatal illetékes közege felvilágosítja 
arról, hogy még egy szobát és egy fürdőszobát kell a 
lakáshoz építenie, mert a demokrácia fürdőszoba nélkül 
nem épít tanítói lakásokat. Hálás tekintettel néz a hiva
talos közegekre, szemében könny csillog.

♦

A M Á SIK
Gicen népfőiskolát akar felállítani a Tervhivatal. Már 

pénzt is adott. Pontosan annyit, amennyit az igazgató 
a hivatal elé terjesztett költségvetésében megjelölt.

Szőrnyüködve látták azonban, hogy ez az igazgató 
inkább régimódi bürokrata* mint nevelő. Saját lakását 
4 szoba-hallosra kitervelte* c*t már ki h  festette és par
kettáztatta, sőt: elcsúfítva a kastély homlokzatát* még 
külön feljárót is odaéktelenített, ellenben magáról a 
főiskoláról megfeledkezett, itt alig találtak valami épít
kezést .

ÉS A H A R M A D IK
Rakonypéterd község iskola* és tanítólakásra kért ki

utalást. Vizsgálat; megállapítani* vájjon szükség van-e 
a beruházásra, vagy varrnak-e még elhagyatóitabb hely
ségek, ahol fontosabb az iskolaépítés. Megérkeznek a 
faluba és keresik a tanítót, A tanító lakásán azt a fel
világosítást kapják* hogy a tanító az iskolában van. Be
mennek az egy tantermes iskolába, a tanító körül Öt kis 
proligyerek ül. Előttük irka és. éppen kerületszámító- 
són dolgoznak. Megkérdezik a tanítót : miért tanítja
most, a szünidőben a gyermekeket, — a felelet az : ezek 
a gyerekek a Felvidékről menekültek, az én gyerekeim
től cl vannak maradva, be kell hozmok a mulasztást 

Ennek a nagyszerű tanítónak havi fizetése 300 egy
néhány forint ! De dolgozik — ügy ahogyan tud, mert 
tudja, hogy a jövőért hoz áldozatot.
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A repülés történetének bizonnyal emlé~ 
keretes dátuma marad 1947 szeptember 23. 
Ezen a napon első ízben történt meg, hogy 
pilótanélküli repülőgép közbülső leszállás 
nélkül Amerikából Angliába repült. A gépet 
ú, n. robot-berendezés kormányozta rádió- 
irányítás segítségével.

A kísérlet sikere a gyakorlatban azt jelenti, 
hogy teher- és személyszállító gépek önmű
ködően szállítják fuvarukat a rendeltetési 
helyre,

A rekordjavító Skymasler~gép az új
fundlandi Stephensville repülőteréről szállt 
fel és 10 óra 15 perccel később símán le
szállt Oxford szomszédságában- A gépnek 
11  utasa volt, ezek azonban hozzá sem 
nyúltak a kormányhoz és a műszerekhez, 
csupán „végszükség" esetére és ellenőrzés 
céljából tartózkodtak a gépen. De az utasok 
semílyen beavatkozására nem került so r: 
az irányító-automata fényesen kiállotta a 
próbát.

N ÉG Y
IRÁ N YÍTÓ -ÁLLO M ÁS

Á pilótanélfcüli óceánrepüiésről most kö
zelebbi technikai részleteket is közöl a 
szaksajtó. Röviden a következőkben foglal
hatjuk össze lefolyását.

A felszállás irányítása egy tehergép
kocsira szerelt rádióadókészülékkel, a ste-

phensvillci repülőtérről történt. Amikor a 
négymotoros gép elérte 3 3000 méter ma
gasságot, irányítását új hullámhosszon egy 
hajóra szerelt adóállomás vette át. Bizonyos 
idő múlva, amikor a repülőgép már messze 
az Atlanti-óceán fölött szállt — valahol 
félúton Amerika és Anglia között -— és 
kikerült az első hajó rádiókörzetéből, újabb 
hullámhosszon egy második hajóról kapta 
„parancsait^.

A negyedik, ugyancsak teherautóra sze
relt irányító-állomás ismét újabb hullám
hosszai már az angol partokon várta az 
Anglia felé közeledő repülőgépet, mely 
engedelmesen és símán tett eleget a leszál
lási parancsnak.

Az óccánrepülő pilótanélküli gép irányí
tása tehát összesen négy állomásról történt : 
a partok körzetében cgy-egy tehergépko
csiról, az óceán fölött pedig egy-egy hajóról, 
melyek adókészülékeikkel körülbelül azonos 
hatókörzetet fogtak be. Ilymódon a hajók 
már jóelőas elfoglalták helyüket az óceán 
kijelölt szakaszain, hogy hatókörzeteik kö
zött ne támadjon rés a repülés ideje alatt.

M ÁR 25 ÉV V EL 
E Z E L Ő T T .- .

A  világsajtó szenzáció írtálalásban szá
molt be a sikeres pilótanélküli óceánrepü-
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lésről és ügy tüntette fel az eseményt* 
mintha merőben új technikai vívmányról 
lenne szó, Holott a repülőgépeknek ú„ n 
robot-berendezésekkel való távirányítása* 
illetve az erre irányuló kísérletek,, pontosan 
negyedszázados múltra tekinthetnek vissza.

A repülés élén haladó nemzetek vala
mennyien kivették részüket ezekből a kísér
letekből és eredményeikkel szinte egy- 
vonalban haladtak. A távirányítás vala- 
mennyi problémáját megoldották, vala
mennyi formáját kidolgozták. Kezdték mo
torcsónakok, majd kisebb hajók távkor
mányzásával, hogy végül repülőgépekre 
is kiterjesszék az elvet.

km-re fekvő támaszpontjukra a halálos 
rádióaktív sugárzással telt robbanási kör
zetből.

A pilótanélküli távrepülésre i$ volt már 
több példa a óceáni robotrepülés előtt. 
Elég* ha csak a 3400 km-es kaliforniai
hawaii pilótanélküli repülésre gondolunk. 
Ilymódon az Atlanti-óceán rádióirányítású 
átrépülésé csak óooo km-cs távolsági rekord
jával hatott meglepetésként, mellyel azon
ban kisebb nemzetek is felhívhatták volna 
magukra a figyelmet. Technikai megoldása 
ugyanis nem hétpecsétes titok s mégcsak 
nem i$ különösebben pénzkérdés., hanem 
csupán elhatározás kérdése.

A távirányítás előbb szárazföldi ~  hely- 
hezkötött vagy mozgó -— adóállomásokról 
történt, aztán vízi járművekbe építették 
be az irányító-állomást, végül pedig repülő
gépekről is sikerült megoldani más repülő
gépek távvezérlését.

A második világháború alatt e megoldá
sokat már katonailag is hasznosították. Az 
angolok légelhárításí célokra alkalmazták 
a rádíóirányftású repülőgépeket. Az amerikai 
légihaderő a helgol&ndí német tengeralatt
járó-bunkerek (fedezékek) felrobbantásával 
igazolta jelentőségüket. Ez utóbbi esetben 
ugyan a távirányítású, robbanóanyaggal 
megrakott repülőerődök maguk is elpusz
tultak, minthogy az öngyilkos japán Kamí- 
kaze-pilőták módjára egyenesen a célpontra 
vetették magukat. A bikini atomkísérletek
nél alkalmazott, regisztráló műszerekkel 
felszerelt, pilótanélbüli megfigyelő repülő
gépek azonban sértetlenül visszatértek 350

R e p ü l ő g é p  

m o t f e

anyagok, tervek
K érjen d í j t a l a n
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Exekután önként adódik a kérdés: 
hogyan működik a/, „automatikus pilóta"?

Egyszerűbb fajtáiban az elektrotechnika 
. százával ismeri az ilyen telemechanikus 

(távolról működésbe hozott) berendezése
ket. Ezek irányítása vezetéken át vagy 
— mint a pilótanélküli repülőgépek eseté
ben is — rádió útján történik. Rádióirónyí- 
tás esetén a berendezés természetesen bonyo
lultabb, minthogy felvevőállomást is igé
nyel, mely felfogja a küldött jeleket, majd 
felerősíti azokat, hogy így a kormányszer
kezettel kapcsolatban álló különböző jel
fogókat (relé) működésre tudják bírni.

Nem kell tehát alaposabb technikai ké
szültséggel rendelkeznünk ahhoz, hogy 
megértsük az automata működését. Elég, 
ha csak arra gondolunk, hogy a felfogott 
jelek itt nem hangszórót hoznak működésbe, 
hanem elektromágnesekre hatnak, melyek 
egy vagy több vaslemezt rántanak maguk
hoz, amint ez vülamoscsengőkben is tör
ténik, ha megnyomjuk a csengő gombját, 
tehát zárjuk az áramkört.

A pilóta-automatában is pontosan ez 
történik, azzal a különbséggel, hogy a rádió- 
irányítású jelfogók elektromágnesei a kor
mányszerkezetre hatnak és úgy irányítják 
a gépet, mintha húsból-vérbŐl való pilóta 
vezetné.
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T E C H N IK A I

Elvileg bármily világos is mindez — a 
technikus mégis a nehézségek egész sorával 
találja magát szemközt. Mindenekelőtt olyan 
vevőkészüléket kell szerkesztenie, mely ön
működően állítja be magát a kívánt hullám
hosszra. Azután olyan jelfogókra van szük
sége, melyek csak bizonyos jelekre reagál
nak és hozzák így működésbe a kormány- 
szerkezet meghatározott alkatrészeit. E 
szűk keretek között nem bocsátkozhatunk 
e berendezések részletesebb ismertetésébe, 
de a technikus így is kellő képet alkothat 
magának a megoldandó feladatokról.

Ezzel azonban még távolról sem merülték 
ki a megoldásra váró problémák, hiszen 
olyan kapcsolási rendszert és jelfogókat

kellett kidolgozni, melyek lehetővé teszik, 
hogy a különböző hullámhosszakra hangolt 
irányító-állomások közül mindig csak az 
egyiknek engedelmeskedjék a repülőgép, 
mert különben előfordulhat, hogy elveszít
jük az uralmat a gép fölött, ami lezuhanását 
vonhatja maga után.

Ezzel csak a legnehezebb műszaki pro
blémákra utaltunk, pedig a helyes irányítás
nak a gép sebességével, repülési irányi fá
val, az óceán fölött uralkodó időjárási kö
rülményekkel és több egyéb tényezővel is 
számolnia kell.

így hát mindenképpen nagyszerű telje
sítménynek számít a pilótanélküli Skymas- 
ter~gép óceánrepülése, mégha inkább egy 
elvileg már régebben megoldott probléma 
újabb gyakorlati fejlődését jelenti is.

Gáspár László

Egy pliátanélküli va
dászgép leszállása, 

Irányítása a repülőtéri 
kifutópálya széléiül 

történik

Hadarni irányított 
repÜlflerSd, leszállás 
után. Nyugodtan pihen 

a tenger tükrén



7 '-
•■-.Vi 'xr>v,-!

ÍV. , : .  ff [, -

'vV *>•;

L^ssjUiU fiímíelvétel puskagolyó állal eltalált leli üveg feivót>u»inéis.1 rojt

Ml A Z  A F I L M O L Ó G I  A?
X947 végéti as újságok hírül adták* hogy Párizsban összeült az első filmolágiai kon

gresszus* Ezen a nemzetközi értekezleten filmtechnikusok és művészek mellett a tudomány 
legkülönbözőbb ágainak képviselői is résztvettek: szociológusok* pszichológusok* ter
mészettudósok* matematikusok* stb* A „filmológia”  szó maga is arra enged következtetni* 
hogy itt tudományos tanulmányozás tárgyává tették a filmet* tehát azt a müvészeti-ipari 
terméket, amelyet eddig ebből a szempontból senki nem vizsgált.

Mi is az a filmológia?
Egy keletkező tudomány eleinte kiterjed 

olyan, sokszor egymástól független, vagy 
egymással laza kapcsolatban lévő tudo
mányágakra* amelyek fejlődésük folyamán 
önálló éleire kelnek, Hasonlatos ez a társa
dalom fejlődéséhez, amelynek során a múlt
ban egy sereg olyan társadalmi feladat volt 

ember gondja* amelyek a társadalmi 
élet boayolódása következtében ma. már 
teljesen különálló társadalmi tevékenységgé 
váltak, így ph primitív korokban a főnök volt 
a törzs orvosa* papja* bírája, hadvezére* stb*: 
ma mindezekre a társadalmi tevékenységről egy-egy személy* vagy külön szerv gondoskodik, 

így bonyolódnak a tudományok is. A kiindulópontja mindannak, ami ma fénytan* 
hangtan, hőtan, elektromosság, atomfizika* stb, stb, a fizika volt* Ez a fizika fejlődött az- 
után ma már távoíeső külön új tudományokká* Mikor ma *— születésekor — vizsgáljuk 
a filmológiái* akkor eltérő, a fejlődést előrelátva egymástól távolesőknek mondható pro
blémákat találunk benne,

Á mai* kezdeti filmológia lényegében négy kérdéscsoporttal foglalkozik* éspedig; 
elsősorban a filmkultúrának, a moziban való szórakozásnak* a mozgófényképek révén 

való fogalmi és művészi kifejezéseknek a hatásával a társadalom életére *
másodszor a filmkultúrának és a mozgőfényképekke! való kifejezési módnak a hatá

sával a különböző tudományok fejlődésére (fénytan* dinamika* matematika* stb,) *

továbbá a mozgófényképek és az általuk keletkező sajátságos lélektani hatás gyógyá
szati és gyógypedagógiai alkalmazásával ;

végül a filmnek, mint tudományos megfigyelőeszköznek a felhasználásával a legkülön
bözőbb tudományos kutatásoknál ; így például a mikro- é& makró, a gyorsított film fel- 
használása a természettudományi megfigyeléseknél.

Ezen új „tudomány”  tehát (amennyiben ugyan valódi tudománnyá fejlődik) ma 
különböző kérdésekkel foglalkozik* amelyeknek később egy része esetleg érdektelenné válik. 
Az is lehet* hogy a mai kezdeményezések olyan kérdéscsoportok tanulmányozásává fog

nak kialakulni, amelyeknek egye
lőre halvány nyomát sem látjuk 
a felvetett kérdések között*

A F IL M  ÉS A Z EM BER,
A filmszínházak létezése és a 

moziban való szórakozás megked
velése hozzájárult a nagyvárosok 
képének megváltoztatásához és a 
városok képének mai kialakulásá
hoz* ha felülről szemlélnénk bár
mely nagyvárost a délutáni vagy 
esti órákban* akkor kétórásként 

a tömegek ritmikus mozgását figyelhetnénk meg : a mozikból ki- és a mozikba beáradó 
tömegekét. A családok havi költségvetésük elkészítésekor számbaveszik azt* hogy havonta 
egyszer* kétszer* vagy többször moziba fognak menni* A távoli* ismeretlen és nagy 
tömegek számára megközelíthetetlen, sőt elképzelhetetlen világról pontos képeket mutató 
mozi mérhetetlenül kitágította a helyhezkötőtí átlagember látókörét* A mozgófényképek 
szemlélete és értelmezése egy új, ismeretien kifejezési mód felfogására tette képessé az 
embereket* Mindezen különböző tényezők átalakították és egyre alakítják a társadalom 
arcát és életét. A fihnológíának ez a része tehát leméri a társadalmi jelenségeken azokat 
a változásokat* amelyek a filmkultúra kibontakozásának hatása alatt keletkeztek*

A mozgófényképek felvétele és vetítése, 
A F IL M  ÉS A TU D O M ÁN YO K a fotografálf és vetített hang laborálása

az élet
és a tu d o m á n y
„  „  „  1  + 1  & *  i _  _  _szo lga i  araban
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közben olyan fénytani, hangtani, mate
matikai megfigyelésekre lehetett szert tenni, 
amelyek a nem mozgófénykcpezetfc ter
mészet megfigyelésénél nem merültek fel, 
Az emberi (és állati) halló- és látószervek 
érzékenysége és felfogóképessége, az agy 
működésének (figyelem, emlékezés, stb.) 
számos különleges szempontja merült fel 
a f  ilmet néző ember vizsgálatánál, A fiimoló- 
giának ez a része tehát azokkal a tudo
mányos megfigyelésekkel és eredményekkel 
foglalkozik, amelyek a mozgófényképek 
felvétele, kimunkálása és vetítése során 
keletkeztek vagy váltak észlelhetŐkké.

A F IL M  ÉS A B E T E G

A művészetek (műalkotások és művészi 
teljesítmények) hatását a műélvező ideg- 
és kedélyállapotára számtalanszor meg
figyelték. Elvétve felbukkantak olyan kez
deményezések is (Svájcban, USÁ-ban, a 
Szovjetunióban, Franciaországban), hogy 
ezt a hatást kikísérletezzék, lemérjék, fel
jegyezzék. Csak a filmmel kapcsolatban 
gondoltak először arra, hogy ezt a — meg
figyelt és „adagolás”  szempontjából ki
kísérletezett — hatást gyógyászati és gyógy
pedagógiai célokra alkalmazzák. Miért „ gyó
gyít”  a film és nem más művészet? Mert a

K I S  L E X I K O N , mely a j  
mindennapi élet kérdéseire ad 
gyakorlati tanácsot, számos 
illusztrációval, 350 oldalon
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E L Ő F IZ E T Ő K N E K  és az 
„É L E T  É S  T U D O M Á N Y"

I csoportos rendelőinek kedvez-
1  a  q  a  tnényes ára * 1

I U . 0 U  Ft (portóval) I

M E G R E N D E L H E T Ő : 1
É le t  és T u d o m á n y  k ia d ó h iv a ta la  g 
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film gyüjtőmüvészete a drámának, zenének, 
építészetnek, stb, stb. Mint ilyen, minden 
művészet eszközét felhasználja, a benyo
mások egész változatos skáláját megteheti. 
Sokszorosítani és terjeszteni is inkább 
lehet, mint bármely más művészetet, Gyó
gyászati szempontból a kollektiven való 
élvezhetŐség sem közömbös : a gyógyítás
egy módja lehet a tömeglélektani hatás 
keltése a célból, hogy az visszahasson a 
páciensre.

Természetesen kedélybetegek, gátolt ké
pességűek, vagy erkölcsi fogyatékosságban 
leledzők számára különleges gyógyhatású 
filmeket állítanának össze az erre speciali
zált: ideggyógyászok és az őket szekundáló 
művészek és technikusok.

A filmológiának ez az ága tehát a mozgó 
fényképek és az azok technikájával szövet
kező, a filmművészet elemeit képező művé
szetek lélektani és tőmeglélektam hatásával, 
valamint e hatás gyógyászati és gyógypeda
gógiai alkalmazásával foglalkozik,

A F IL M  ÉS A Z É L E T  
R E JT E L M E I

A modern tudomány egyik legpontosabb 
műszerévé, mérőeszközévé, megfigyelések 
megörökítő)évé vált a filmtechnika (itt nem 
az oktatófilmre, hanem a tudományos kuta
tást célzó filmre gondolunk). Növények 
fejlődését, élőlények mozgását, anyagok 
változását, magának a mozgásnak ütemeit, 
lendületet, vegyi hatásokat stb, stb. tett 
mcgfigyelhetővé és tudományosa elemez
hetővé a — ma már mikroszkóppal, röntgen- 
fényképezéssel, stb. stb. összekapcsolt —■ 
mozgó fénykép felvételének, sokszorosítá
sának és vetítésének technikája, A mozgó
fényképnek tudományos műszerként való 
felhasználása és a felhasználás eredményei
nek Összevetése a fibnológia egyik külön 
munkaterülete. ■k

Lesz-e jövője a párizsi kezdemény esésnek s 
lesz-e egységes, nemzetközileg fejleszthető 
tudomány a fümológiából, lesznek-e új 
tudományos területek a fílmológia mai 
ágaiból, kibŐvül-e új problémakörökkel ez 
a gyerekcipŐs tudomány? Mindezekre a 
kérdésekre ma korai megkísérelni a felelet 
megtalálását. Azonban mindazokkal a kér
désekkel, melyeket az első filmológiai 
kongresszus feveteít, magyar kutatóknak, 
tudósoknak, művészeknek, technikusoknak 
is keli foglalkozni.

Angyal György 
a M A F IR T  vezér igazgató ja
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Abban az időben, mikor Micsurin mun
kához fogott, Közép-Oroszországban na
gyon kezdetleges volt még a kert
gazdálkodás, A jóminőség u alma és körte 
szinte ismeretlen volt s a nagy kertek tu
lajdonosai, hogy jövedelmüket növeljék, kül
földi fajták bevezetésével próbálkoztak, A 
külföldi gyümölcsfajták melegebb klímához 
szoktak és nem tudták elviselni a szigorú 
orosz időjárást.

Micsurin mindezt tudta. Nem volt álmo
dozó, hanem gyakorlatban kezdte meg a 
föld virágzó kertté való átalakításét.

Nem maradt más választása, mint az, 
hogy az orosz időjáráshoz szokott gyü
mölcsfajtákat tenyészti ki, megteremti az 
északi gyümölcstermelést és bizonyos vad 
gyümölcsfajtákat átalakít kultúrnövé
nyekké.

Micsurin több, mint fél évszázadon át 
folytatta munkáját. Kozlov városa mellett 
kibérelt egy bevetetlen területet és családjá
val együtt ásóval felásta az egész földet. 
Amikor a kert már megtelt növényekkel, a 
hátán cipelte a fákat a kilométerekre fekvő 
új ültetvényre.

Kezdetben éppen úgy, mint elődei, hozzá 
akarta szoktatni a külföldi fajtákat a hide
gebb klímához. Ezt az eljárást aklimatizálás- 
nak nevezik, A kényes fák sorra pusztultak 
eh Ekkor keresztezni kezdte a szívós északi

fajtákat az érzékenyebb déliekkel. Az így 
kapott magvakból facsemetéket nevelt. Nagy 
megfigyeiőképességét arra használta fel, 
hogy megfigyelje, vájjon a nevelés milyen 
hatással van a fákra? Mennyiben változnak 
meg a fák a megváltozott körülmények 
hatása alatt? Az átöröklött tulajdonságok, 
amelyeket különböző szülőktől kaptak, nem 
maradtak tartósak és a keresztezés által 
létrejött facsemeték emberi beavatkozással 
úgy növekedés, valamint erősödés és egyéb 
tulajdonságok szempontjából igen befolyá
solhatók voltak,

Micsurin „zöldéi ő tanítványainál*1 ki
használta ezt a tulajdonságot. A kereszte
zésre olyan fajtákat választott ki, amelyek 
távoli helyeken nőttek fel. Ilymódon meg
erősíthette a fa-szülők jótulajdonságaít : az 
ellenállást a hideggel szemben, a gyümöl
csök nagyságát, ízét és így tovább. Sok 
hosszú esztendő folyamatos munkájának 
eredménye volt a róla elnevezett sok-sok 
gyümölcs, amelyeket sem nagyság, sem íz, 
sem ellenállás szempontjából túlszárnyalni 
semmiféle gyümölcs kertkultúra terményei 
nem tudtak eddig.

Az ő idejében az volt a felfogás, hogy 
gyümölcsfák keresztezése úgy a fa élet
tartamára, valamint a gyümölcs minősé
gére káros. Ezt a hiedelmet döntötte meg 
eredményeivel. Ügy a növény, amelyet be
oltanak, valamint m ág, amellyel a növényt 
beoltják, kölcsönösen megváltoztatják egy
mást. Ezt a jelenséget saját kísérleteivel 
támasztja alá. A ranette bergamotte nevű 
körtealakú almát almaágnak körtefába való

U  eyyjk k£*éri«U! állomás vezetője Pilenftr/J a szibériai almáknak u déli fajtákká) v«K»
mcytormékriiyí télének eredményét
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Az tfrdöghogyé keresztezése meggyel, Imim
ördogbogyó, Jobbm meggy, középen hibrid

beoltásával nyerte. A már keresztezett fába 
újra más-más fajtákat oltott be és így 
állandóan javította annak a tulajdonságait.

Nem minden növény keresztezhető a 
másikkal. Hogy ezt a körülményt kiküszö
bölhesse, addig kísérletezett az előzetes 
keresztezéssel, amíg elő tudta állítani a 
közbeeső hibrideket, lásd lapunk, amelyek
kel a keresztezést közvetíteni tudta.

A dinnye és a tök nem kereszteződik. 
Ezért Micsurin két tökfajtát keresztezett és 
az így kapott hibrid már kereszteződött a 
dinnyével. Micsurin felfedezte, miképpen 
tud az ember új állatokat és új növényeket 
előállítani . . . teremteni.

Persze, mint minden újítónak, néki is 
hatalmas ellentábora volt, de 5 nem sokat 
törődött a gúnnyal. Amiből tanulni tudott, 
abból tanult, a többi megjegyzés hidegen 
hagyta* Nem zavartatta magát egy pilla
natra sem, nehogy hatalmas kísérletező 
munkájának folyamatosságát egy percre is 
kénytelen legyen megszakítani.

Kísérleteinek köszönhető, hogy a dél
vidék felnyomult északra. Sok új alma-, 
körte-, szilva- és barackfajta termett meg 
az ő és munkatársai kísérleteinek nyomán. 
Apró gyümölcsöket hozó, de hideg időnek 
ellenálló kínai almafajtát keresztezte délről 
hozott hatalmas,* zamatos almafajokkal., ez a 
kínai Relfleur alma. A meggyet és cseresz
nyét keresztezte. Sok munkájába került, 
amíg kitermelte az északi barackot. A meggy 
és a tintabogyó keresztezéséből az új gyü
mölcsfajta felvette az ehetetlen tintabogyó 
fürtös formáját, a hideggel való kemény 
ellenállóképességét és a mi meggyünktől 
az édes., zamatos ízét.

Micsurin mindaddig egyedül, segítség 
nélkül volt kénytelen kísérleteit folytatni, 
amíg a Szovjetek az októberi forradalom 
után fel nem figyeltek munkásságára és nem 
hozták olyan helyzetbe, hogy zavartalanul 
dolgozhassák. Megértést talált végre ; olya
nokat, akik megértették, hogy a természet 
nem ad ajándékokat, s hogy nekünk kell szí
vós munkával azokat kiérdemelni.

M ILY E N  L E SZ  A JÖVŐBEN
A m a g y a r  t a n y a

»

Illetékes kormányzati tényezők elhatároz- 
ták, hogy Debrecen és Hajdúszoboszló között, 
Nagyhegyes - pusztán minta - tanyaközpontot 
létesítenek, melynek építésénél figyelemmel 
lesznek mindazon építkezési> társadalmi és 
közegészségügyi szempontra, amely nélkül 
egészséges kultúrtanya a jövőben nem állhat 
fenn,

A mintatanya-központban a tervek szerint 
létesítenek általános iskolát , imaházat , könyv
tárat  ̂ orvosi rendelőt, kisméretű úszómedencét * 
napközi-otthont^ orvosi lakást, közigazgatási 
kirendeltséget is.

Az első mintatanya-központot az érdekelt 
minisztériumok anyagi támogatásával az 
Építés- és Közmunkaügyi Minisztérium 
építteti meg.

A részletek megbeszélése végett az Építés- 
és Közmunkaügyi Minisztériumban Darvas 
József elnöklete alatt Bor bíró Virgil, Kovács 
Máté és Vikol János államtitkárok, továbbá 
az érdekelt minisztériumok kiküldöttjei 
értekezletet tartottak. Az értekezleten el
határozták, hogy a programot a lehető leg
gyorsabban kidolgozzák, mert Darvas és 
Ölt miniszterek még ebben az évben meg- 
akarják kezdeni a Nagyhegyes! mintatanya
központ létesítését. Az alapkövet még ennek 
az évnek márciusában tennék le és az épít
kezés 1949-ben fejeződnék be. Az első 
— centenáris — tanya-központ kísérleti 
telep volna és ennek jövőbeni munkájában 
a debreceni egyetem is részwenne,

M EG Y A HAJÓ,
N IN C SEN  H U LLÁ M  U TÁ N A

Szeles, esős, kellemetlenül hideg decem
beri nap a Dunaparton. Alig néhány napja, 
hogy a jugoszláv nép vezetője, Tito marsall, 
elutazott Budapestről. Kis csoport gyűlik 
Össze egy hajóépítő telep előtt. Talán csak 
nem hajózni akarnak ebben a szörnyű 
időben? De bizony igen ! Most avatják 
föl azt a légcsavaros hajót, amelyet ötéves 
terve keretében a baráti Jugoszlávia rendelt 
meg magyar mérnöknél.

Milyen furcsa hajó ez? 40 m hosszú, 
ő m széles és közönséges uszályhoz hason
lítana, ha a végén nem látnánk valami 
szokatlan, legalább is hajókon eddig nem 
igen látott szerkezetet. Mintha valami re
pülőgépcsavar állna ott a hajó tatján.

Ez a hajó magyar mérnök találmánya
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HAZÁNKBAN?
Asbótk Oszkár tervezte és építette, aki 
sajáttalálmányű légcsavarjával hajtja a hajót. 
A Jugoszlávia részére készített Asbótk-féle 
légcsavaros hajó harmadik a maga nemében. 
Az elsőt feltalálója még 1942-ben építette* 
a. másodikat a nyilasok nyugatra vitték 5 
csak nemrégiben került vissza, a harmadik., 
ime, most készült el a magysavjugoszláv 
barátság jegyében.

A furcsa külsejű hajó teljes súlya 25 
tonna, aminek 80%-a vasból van. Merülése 
terhelés nélkül csak 10 cm, megterhelve 
pedig (50 tonna hasznos terhelés mellett) 
mintegy 45 cm.

Az Asbóth-féle légcsavaros meghajtású 
hajók egyik legnagyobb előnye éppen ez 
a ki sfokú merülés. Ennek következtében 
eddig hajózhatatlan folyók, öntözőcsator- 
nák, lecsapoló csatornák is hajózhatókká 
válnak. Ezért van nagy jelentősébe ennek 
az újfajta hajótípusnak. Jugoszlávia például 
ezt a hajót a Drinán kívánja járatni, ahol 
eddig hajóval nem tudtak közlekedni, mert 
nem volt meg a szükséges vízmélység. 
Azonban magyar szempontból is óriási 
jelentősége van ennek az új találmánynak, 
mert a hazai belvízi hajózást is forradalma
sítani fogja. Ily módon ugyanis a kisebb 
folyók egész sora, lecsapoló és öntöző csa
tornák kapcsolhatók be a hajózási forga
lomba.

Másik nagy előnye, amit a felavatási 
ünnepség résztvevői is nagy csodálkozással 
állapítottak meg, hogy az Asbóth-féle hajó 
nem okoz hullámzást. Nincs lapátkereke 
vagy vízalatti hajócsavarja, hanem csak 
légcsavarja. így hullámzás nem keletkezik 
s nem jönnek létre a folyó medrét és part
jait rongáló hullámok. Ennek következté
ben tehát ott is járatható a hajó, ahol csak 
hajózásra egyébként nem alkalmas csator
nák vannak, mert hiszen 
partvédelmi, árvízelleni 
berendezkedéseket ron
gáló hullámok és örvény- 
lések ennél a hajótí
pusnál nincsenek. Ezzel 
a hajóval tehát új gaz
dasági területek kapcsol
hatók be olcsó száll írási 
móddal a nemzetközi 
áruforgalomba.

A légcsavar (Ashöth- 
aggregét) meghajtása 
nyolchengeres benzin
motorral történik. En
nek óránkénti benzin-

fogyasztása mintegy 20 Hterfc tesz ki. Tel
jes terhelés esetében 6— xo km óránkénti 
sebesség érhető eh 45 cm merülésnél a 
motornak csak 18 lóerőre van szüksége* 
ami a hasznos terhelés nagyságát figyelembe 
véve* a leggazdaságosabb szállítóeszközzé 
teszi.

A hajó kiszolgálására mindössze négy
tagú személyzet szükséges. A motor irányí
tása és a hajó kormányzása a „kapitányi 
fülkéből** történik. Amint a Dunán fölfelé 
hajókázunk a süvítő decemberi szélben 
a Margitsziget csúcsa felé, egyszerre csak 
azt vesszük észre, hogy á hajó negyed*., 
majd félkörív fordulatot tett meg, így most 
a légcsavar van a Dunán fölfelé, de a hajó 
is még mindig fölfelé halad. Tehát a lég
csavar i8o'*-os elforgatásra visszafelé húz. 
A kormányzás egyszerűen úgy történik, 
hogy a fülkéből a légcsavart tartó egész 
szerkezetet s ezzel együtt magót a lég
csavart is elforgatják $ így a hajó mintegy 
Önmaga körül is meg tud fordulni.

A légcsavar nem a közönséges, repülő
gépeknél is alkalmazott légcsavar, hanem 
helikopter rendszerű s Asbéth mérnök által 
speciálisan tervezett légcsavar. Ennek az. 
Asbóth-heUkopter-iégcsavarnak egyik nagy 
előnye az elienszéliel szereiben való viselke
dése. Míg ugyanis a közönséges repülőgép- 
csavarok xoo km óránkénti sebességgel 
száguldó ellenszélben 70—8ö%-ot* sőt töb
bet is veszítenek húzóerejükből, addig ez 
a magyar találmány csak mintegy 30%-os 
veszteséggel dolgozik.

Talán nem érdektelen még azt megtud
nunk, hogy egy ilyen hajó építése mai 
viszonyaink között mintegy 4 hónapot 
vesz igénybe. Idegen nyersanyag nem kell 
hozzá, A külföld részéről viszont élénk 
érdeklődés tapasztalható e hajótlpus iránt 
s máris több ország rendelt Asbóth-hajót. 
így aztán ez a harminc évi kísérletezés 
alapján szerkesztett hajó messze távol 
vizeken is magyar mérnök dicsőségét fogja 
hirdetni,



tápás zkodik fel
Haszontalan dolog volna a német Ipar 

mai termelésével foglalkozni. Nem az az 
érdekes ugyanis, hogy hány tonna vasat 
vagy acélt gyártottak ebben az évben a 
német nagyolvasztókban és kemencékben, 
hanem az, hogy hány tonnát képes produ
kálni a német kohászat a következő 3, 
5 vagy 10 év alatt. Másszóval a német ipari 
potenciál, azaz a termelési képesség foka 
az} ami különös figyelmet érdemek 

A mai Németország romokban hever, 
A rombolások olyan nagymérvűek, hogy a 
szakértők szerint legalább 15 év szükséges 
újjáépítéshez, Az ipari termelés jelenték- 
teíenül kicsi ahhoz képest, amit a hatalom 
csúcspontján álló birodalom produkált, 
A rendelkezésre álló nyersanyagok tekin
tetében azonban Németország helyzete alig 
változott, és ez rendkívül fontos körülmény. 
Ha a megszálló szövetséges hatalmak hir
telen magára hagynák Németországot, akkor 
az rövid időn belül ismét kifejleszthetné 
azt a veszélyesen hatalmas ipart, amelyre 
támaszkodva immár kétízben viselt háborút 
m  egész világ ellen. És hogy mindkét világ
háborút elvesztette, azt nem lehet az ipar 
gyengeségének tulajdonítani. Az 1918-as 
összeomlás élelmezési nehézségek és katonai 
okok miatt következett be. Az 1945-ös 
összeomlás okairól ma még lehetetlen át
tekintő képet alkotni, Annyi azonban bizo
nyos, hogy 1945 tavaszán a német ipar 
teljes erővel támogatta a hadigépezetet, mi
után az előző két évben megfelelő ipari 
átszervezést hajtottak végre ; az összeomlás

A szén3 az ipar legfőbb ura

Egy »ém «t petróleumnn<rxiiftó~ 
üzem mariid ványai

döntő okait tehát ismét az iparon kívül álló 
tényezőkben kell keresnünk.

A német vas
Sokszor lehet hallani azt a kijelentést, 

hogy Németország nagy ipari teljesítmé
nyekre képes, de elsőrendű alapanyagok
ban szegény. Ez az állítás ilyen formában 
nem állja meg teljesen a helyét. Valóban, a 
vasérckészletek nem elégítik ki a teljes 
kapacitással dolgozó ipar szükségleteit, akár
mennyire is fokozzák a kitermelést, a szük
ségletek nagyrészét azonban fedezni tudják. 
Az 1933-as évben 7 millió tonna vasércet 
bányásztak Németországban, és 15 millió 
tonnát külföldről vittek be. A bányák 
államosítása és erélyes termelési módszerek
hez való folyamodás útján 1939-ben 15 
millió tormára sikerült emelni a német 
vasérc-termelést. Feltehető, hogy a német 
ipari vezetés a jövőben is meg fog próbál
kozni hasonló módszerekkel. Mindazonáltal 
háborús támadás előkészítése nem alapít
ható pusztán a belföldi vasérctcttnelésre. Az 
1914-es háborút az elzászi vasérc birtokában 
indították a németek, 1939-ben pedig svéd 
és francia szállítások biztosították a szükség
letet. Nem remélhető azonban, hogy a kül
földi vasércszállítások elmaradása esetén 
Németország képtelen lesz háborút indítani. 
Majdnem igaz ugyanis az a mondás, hogy

megfelelő energiák birtoká
ban bármiből bármit lehet 
készíteni a modem kémiai 
módszerek útján. Az energia- 
források tekintetében pedig 
Németország valóban ki
magasló helyet foglal el.

N émetor szág gigantiku s
energiaforrásait „a Ruhr-vidék 
szene4 4 néven szokták manap
ság összefoglalóan emlegetni. 
Ez elég indokolt, az ipar által 
felhasznált energia ugyanis 
Németországban főképpen a 
szénből származik, $ a szén

*  >m

nagyrészét (háromnegyedét) a 
Ruhr-vidék. szolgáltatja. A 
Ruhr-vidék szenét egy év
századdal ezelőtt kezdtek 
nagyban kiaknázni Essen kör
nyékén. Míg az első években 
mindössze néhány millió volt 
a termelés, iS8o~ban már 47 
és 1913-ban 190 millió tonna 
szenet fejtettek. Az 1938-as 
statisztika 386 millió tonna 
szénről számol be (ebből x8ő 
millió kőszén és 200 millió 
lignit). Ez a mennyiség igen 
tekintélyes, hiszen ugyan* 
altkor az összehasonlíthatat
lanul nagyobb területű Egye
sült Államokban csak 385 
millió tonnát bányásztak,

A német szénmedencék közül 
a következők nevezetesek :

a Ruhr-vidék, melynek ke
reskedelmi forgalma Duis- 
burg kikötőjén keresztül bo
nyolódik 1c. Békében a Ruhr 
£4 millió tonna kőszenet ex
portált Franciaország, Svájc és 
Olaszország felé

a Saar-vidék a békebeli ter
melés 75%-át képezte. Jelen
leg a francia gazdasági vér
keringésbe van (kapcsolva ;

a szászországi, melynek ter
melése a környékbeli ipar cél
jait szolgálja 1

végül a felsőszíléziai (Len
gyelországhoz tartozik), amely 
1939-ben a német szén 14% -át 
nyújtotta, s a háború alatt igen nagy telje
sítménnyel dolgozott, távolabb esve bom
bázás szempontjából a szövetségesek támasz
pontjaitól* A szénbányák legnagyobb része 
és ennek megfelelően a széntermelés zöme 
(88%) — csakúgy, mint a vasérc termeléséé 
— az angol megszállási övezetre esik.

A szénben való végtelen gazdagság tette 
lehetővé a német ipar szerteágazó kifejlődé
sét. A szén ugyanis mindenféle energia 
alakjában (hő-, villamos-, mechanikai energia 
stb.) megjelenhet, továbbá alapja a fém
kohászatnak és a műanyagok technológiájá
nak, A szénbőség tette lehetővé a gyors 
villamosítást is : még 1932-ben 24 milliárd 
kwó villamosenergia volt a termelés, 1938- 
bán már elérj az 55 milliárd kwó-t.

Szintetikus benzin.

A német szintetikus benzin jelentőségét 
sokáig nem vették kellő mértékben figye
lembe. Pedig már 1938-ban 1 millió tonna 
ásványolajat termelt a német ipar szintétikus

üuuiflk<m$»tíépfe8yvei1(iy6r romjai a szövetsége* 
tusi

Rohamkocsi k,
lityi erűk látogatása utón Németországban

úton ; ezt a mennyiséget 1939-ben meg
duplázták, 1943-ban pedig már 12 millió 
tormára sikerült növelni, vagyis előállítot
ták a békebeli német ásványolajszükség
letet. A kérdésnek világviszonylatban is 
nagy a jelentősége, mert rövidesen általános 
ásványolaj-hiány következhetik be a petró- 
leumkutak kimerülése folytán (ezt az időt 
egyesek 10—12, mások 50—60 évre be
csülik), A szintétikus nyersolaj-gyártáshoz 
szükséges egyetlen nyersanyag a szén, ami 
jelenleg tetszésszerintí mennyiségben ren
delkezésre álL Fontos körülmény az is, 
hogy könnyűbenzint éppúgy elő lehet állí
tani szintetikus úton, mint nehézolajat 
vagy bármely más szénhidrogén vegyületet. 
Az ásványolaj mesterséges előállítása tehát 
valószínűleg fontos szerephez fog jutni mind 
Németországban, mind az egész világon. 
A szintetikus ásványolaj-kémia Német
országban több mint 30 éves múltra tekint
het vissza, A két fő gyártási eljárással a 
Bergius-félc eljárással és a Fischer-Tropsch- 
féle eljárással lapunkban már többször fog-



lalkoztunk, (Részletes utalás található erre 
vonatkozólag a II. évf. 24, szám 74Ó, ol
dalán.)

A német műgumi-gyártás
A műgumi problémája nagyban külön

bözik a szintétikus benzin problémájától, 
minthogy gumihiány nem fenyegeti a vilá
got ; a trópusi gumiültetvények ugyanis 
tetszés szerint fejleszthetők és normális 
világkereskedelmi viszonyok idején el tud
ják látni az egész világ szükségletét. Béké
ben tehát a mügumi-iparnak csak akkor van 
létjogosultsága, ha jobbminőségű árut tud 
termelni a természetes eredetű „valódi*1 
guminál. Ezt minden valószínűség szerint 
el fogja érni a műgumi-ipar (több tekintet
ben már el is érte), Németország esetében 
azonban a mügurni egyenlőre luxuscikknek 
számít. A német műgumi-ipar egyenlőre 
tehát nem számíthat fejlődésre. (A műgumi- 
gyártásról bővebbet 1. az Élet és Tud. II. 
évf. 7. szám 217. oldal.)

Könnyűfémek

A könnyűfémek előállítása két lépésben 
történik. Az alumínium előállításakor pél
dául bauxitbóí először timföldet nyernek, 
majd a timföldből kiválasztják az alumíniu
mot, A folyamat első része sok hőenergiát,

a második villamosenergiát igényel. Egy kg 
alumínium kiválasztásához kb. 18 kwó 
villamosenergia szükséges. A könnyűfém
kohászat tehát csak ott fejlődhetik ki, ahol a 
villamosenergia bőségesen rendelkezésre áll, 
(Lásd Élet és Tud. II. évf. 2. sz. 37. oldal.) 
Ebben rejlik a magyarázata annak a tény
nek, hogy a bauxitban szegény Német
ország a második világháború küszöbén a 
világ alumínium-termelésének 3/4-ét állí
totta elő a magnézium-gyártás terén pedig 
az első helyen állott. Érdekes megfigyelni, 
hogy amíg a vas és a szén főképpen a nyu
gati országrészeken összpontosul, addig az 
aiumínium-ipar 44% -a a szovjet-zónára 
esík>

Vegyi-ipar
Németország volt a kémia egyik bölcsője. 

Nem meglepő tehát, hogy a német kémiai 
ipar igen fejlett volt, s a kémia alkalmazásai 
igen sokoldalúak voltak. A szén és szén
kátrányok feldolgozásán alapult többek kö
zött a német textilipar, amely valószínűleg 
meg fogja tartani vezető-szerepét. A kémiai 
ipar szempontjából nagyjelentöségűek a 
Harz-hegység vidékén elterülő alkáli só és 
kősórétegek, amelyeket néhol 2,000 m 
mélységben fejtenek. Ezeken a sókon alap
szik a műtrágya-gyártás, amely azért fon
tos, mert Németország van annyira mező- 
gazdasági állam, mint amennyire ipari.

fft petróleumot állítottuk mesterséges úton Hitler tankjai részére
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Eheti párizsi sétánk során a nagy kiállí
tási palotába megyünk, oda, ahol a múltkor 
a 34. autókiállításf láttuk. Ezúttal azonban 
a nagy T  alakú épület ellenkező oldalán, a 
T  táippontjánál megyünk be, A T  betű 
szárában van ugyanis Pátis egyik legér de- 
kesébb látnivalója, a Falais de la Decouverte, 
vagyis a természettudományi felfedezések 
múzeuma. Tessék leszurkolni a 20 frankos 
belépődíjat, ernyőt, botot, fényképezőgé
pet, aktatáskát adják le a ruhatárosnak, 
kabátot azonban nem, mert nincs fűtve.

Most pedig tartsanak velem, erre balra, 
felmegyünk az emeletre s útközben elmon
dok néhány dolgot erről a múzeumról. A 
természettudományi felfedezések múzeumát 
a harmadik párizsi világkiállításra készítet
ték. A franciák minden világkiállításra ké
szítettek egy csemegét: az elsőn mutatták 
be először az alumínium fémet, mely akkori
ban olyan drága és ritka volt, mint az arany, 
1900-ban megépítették az Biffel-tomyot és 
1937-ben megnyitották ezt a múzeumot. A 
múzeum a híres párizsi egyetemhez, a 
Sorbonnehoz tartozik, akkoriban Jean Perrin, 
a Nobel-díjas fizikus volt az igazgatója, az 
Ő halála után de Broglie, a második Nobel- 
díjas fizikus vette át a helyét. A mai Palais 
de la Decouverte a természettudományi fel
fedezések múzeuma. Bemutatja a matema
tika, csillagászat, fizika, kémia, biológia, 
orvostudomány és mikrobiológia (parány 
élettan) történetét, fejlődését, mai állását, 
jövő perspektíváját, A múzeumot tudósok 
tervezték és tudósok vezetik, A múzeum 
folyton változik, újjászületik, állandóan bő
vítik, fejlesztik, modernizálják, lépést tart 
a tudomány legújabb eredményeivel. De 
a múzeum nem a tudósok számára van, 
hanem a mi számunkra, a mi okulásunkra, 
az egyszerű ember józan eszére, tapaszta
latára van csak szükség, hogy megértsük 
a múzeum anyagát. Ne úgy jöjjenek ide, 
mint a panoptikumba, itt nem viaszbábukat 
találnak, hanem megmutatják nekünk az 
élet és tudomány kapcsolatát, megmutatják 
azt, hogy az élet hétköznapi problémái hogyan 
vitték előre a tudományt és fordítva, hogyan 
váltak a tudomány eredményei a mi hét
köznapi életünk, kényelmünk, egészségünk 
javára. Mai látogatásunk alkalmával a mate
matikai osztályt nézzük meg.

*
Menjünk először a köraiapű terembe. A 

falon a matematika történetét olvassuk :

„Az ember attól az időponttól kezdve, hogy 
gondolkozni kezdett, azt kereste, miképpen 
mérheti fel a Földet, amely hordozza és táp
lálja Őt. így született a geometria Egyiptom
ban, ahol főleg arra szolgált, hogy felmér
jék azt a földterületet, amelyet a Nílus időn
ként elöntött. Az egyiptomiak felfedezéseit 
a görögök továbbfejlesztették és olyan mun
kákat hagytak ránk, leginkább a geometria 
területén, mint Euklidesé és Archimédesé. 
Ezután az araboknak köszönhetünk sokat, 
ök vezetik be a tizes számrendszert, Ők 
kezdik kifejleszteni az algebrát és a trigo- 
nométriát, a háromszögméréstant, amelynek 
egy mai fontos alkalmazása a geodézia, 
vagyis földméréatan. (Magyarországon a 
fölbirtokreform végrehajtása hatalmas, év
tizedekig tartó földmérési munkát tett szük
ségessé.) A matematika fejlődésének leg
nagyobb korszaka a renaissance, A renais- 
sance adja Viétet, Descartest, Fermat, 
Pascalt, akik megteremtik az algebrát, az 
analitikus geometriát, a számelméletet, a 
valószínűség-számítást, hogy mindezt meg
koronázza Newton és Leibniz felfedezése 
a differenciál és integrál számítással. És így 
tovább, egészen napjainkig, a legújabb 
elektromoscsöves számlálógépekig, amelyek 
hihetetlen matematikai feladatok elvégzé
sére képesek. Másodpercek alatt számolnak 
ki olyan feladatokat, amelyek megoldása 
évekig tartó feladat volna, vagy egyszerűen 
megoldhatatlan az emberi agy számára. 
Igaz viszont, hogy vannak olyan feladatok 
is, amelyeket a matematikus agy könnyen 
megold, a számológépek számára azonban 
túlságosan nehezek.

A fal matematikai freskóját felül egy 
fehér csík zárja be. Piros betűvel névsorba 
szedve a nagy matematikusok nevei sora
koznak rajta egymásután. Olvassuk csak; 
Ábel, Aboul-Weffa, Ahmes, Albatani, Al- 
covaresmi, Ampére, Apollonius, Archime- 
des, Barrovv, Bernoulli, (Jakab és János), 
Bolyai János, Cautor, Gauchi, Gavallér!, 
Chasles, Clairaut, Cotes, Dalambert, Des 
Argues, Descartes, Diofantos, Euklides, 
Eulet, Fennat, Fourier, Galois, Gauss, 
Hamilton, Kermite, Hiparkos, Huyghens, 
Jacobi, Lagrange, Laplace, Legendre, Leib- 
nitz, Lejeune, — Dirichlet, Lobachevski, 
Mongc, Mapir, Newton, Painlevé, Pappus, 
Pascal, Poincaré, Poissant, Poucelet, Fi- 
thagoras, Riemann, Roberval, Steinex, 
Gsebiseff, Viete, Wallis, Weierstrassu

Mi az a sok szám, amit a kupola alsó 
részén látunk?

tí ~  3.141592653589 és Így tovább, ősz- 
szesen 707 számjegy. Ez a matematika és 
geometria egyik leggyakrabb állandója. 
Ehhez a számhoz, amit a görög r. (pi) betű
vel jelölnek, akkor jutunk, ha a kör kerüle
tét akarjuk kiszámítani. Egy olyan körnek 
a kerülete, amelynek a sugara % méter, 
az átmérője tehát 1 méter, a kerülete írss 3SSE



3,14*59265358^ méter. Az egyes szám
jegyek nem ismétlődnek szakaszosan s a 
végtelenségig lehetne folytatni kiszámításu
kat. Egy angol matematikus 1873-ban 707 
jegyre számította ki a pi-t, s itt ezt a 707 
számjegyet látjuk a falon,

Ennek a számításnak semmi gyakorlati 
jelentősége nincsen, mert a mérnöki számí
tásokban rendszerint 3 .14 15  értékkel szok
tak számolni, ami már elég pontosságot 
biztosit. Nem is ellenőrizte senki ennek a 
derék és türelmes matematikusnak a mun
káját.

Még Vessenek egy pillantást a falra, ve
lünk szemben nagy, fekete tábla, rajta kré
tával valami bonyolult számítás. Ez nem 
egyéb, mint Borell professzornak a Sorbonne- 
on tartott egyik előadásán teleirt táblá
nak a mása. Ha jobban megfigyeljük, rá
jövünk, hogy egy valószínűségszámítási té
tel levezetéséről van szó. Azt kérdezi, hogy 
mit jelent a sok betű és szám között a fel
kiáltó jel? Megmondom. A matematikában 
nemcsak összeadás, kivonás, szorzás, osztás 
van, amelyeket sorra -f~, —, X , :> jellel jelez
nek, ezek csak az alapműveletek, de van
nak ezenkívül még más műveletek is, Pld, 
A hatványozás, 2 ’, z \  2 1, ami rendre azt 
jelenti, hogy szorozd meg kettőt önmagával, 
vagyis kétszer kettő, szorozd össze a kettőt 
háromszor, vagyis kétszer, kétszer kettő =  2̂  
(ez ugye 8). Szorozd össze 2-öt 4-szer, 
vagyis 2 x 2 x 2 x 2 =* 24, ami 16-ot ad. 
Vagy például a négyzet gyök 16, ami azt 
jelenti, keresd meg azt a számot, amely 
önmagával összeszorozva t6-ot ad. Mindenki 
tudja, hogy ez 4, mert 4 x 4 — 16. Hát 
a 1 is egy ilyen összetett műveletre ad uta
sítást. 3 ! ez azt jelenti, szorozd össze a 
számokat 3-ig, vagyis 3 !  — 1 x 2 x 3  =  
6, vagy pld. 5 1 azt jelenti, szorozd össze 
a számokat 5-ig : 5 1 — 1 x 2 x 3 x 4 x 5  
~  120,

Egyébként tessék nyugodtan kérdezni, 
szívesen válaszol minden kérdésre, akár 
levélben is, ha az idő rövid lenne a válaszra, 
s ha bővebb felvilágosításra van szükség, 
megkérdezzük a múzeum személyzetét. 
Nagy terembe lépve, látják a lépcső alatt 
a kis szobában dolgozik M* Billy egyetemi 
tanársegéd, szobája ajtaján tábla : „Aki
nem ért valamit, forduljon hozzám, szíve
sen megmagyarázom. ‘ 4

Nézzünk körül a teremben : Nyolc nagy 
tábla mutatja be a számolás gyakorlati je
lentőségét különböző technikai területen. 
Az ebŐ táblán különböző számolási táblá
zatokat, logaritmustáblákat találunk. Van
nak itt szorzótáblák, tüzérségi lőtábiázatok, 
köbözŐk, szögtáblák, kamatszámítási táblá
zatok. Következő táblán egy ágyúgolyó 
pályájának számítását látjuk. Egy másik 
tábla a matematika és a csillagászat kapcsola
tát bizonyítja, egy üstökös pályájának ki
számítását mutatja be. A következő táblán
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vehetjük egyenként szemügyre. Menjünk 
fel még pár percre az erkélyre, ahol a mate
matika egyes nagy fejezeteit mutatják be. 
Az első például a vektorszámítás. Mi a 
vektor? A vektor olyan mennyiség, amely
nek nem csak nagysága, hanem iránya is 
van. Pld. a sebesség ilyen vektormennyiség. 
A repülőgép Párizsból Budapestre 520 km. 
sebességgel halad (ezzel szemben a skaláris 
mennyiségeknek nincs iránya. Ilyen pl, 
a pénz. Az Élet és Tudomány ára 60 fillér. 
A 60 fillérnek nincs iránya). A vektoroknak 
a fizikában igen gyakori alkalmazása van. 
A fizika minden területén csaknem talál
kozunk velük.

A második példa a valószínűség-számítás 
A valószínűség-számítás kockajátékosok, 
kártyások, totósok problémájából született. 
Ha feldobok egy kockát, melyik lapjára fog 
esni? Ha megpörgetem a rulettet, hol fog 
megállni a golyó? stb.

A valószínűség-számítás olyan problé
mákkal foglalkozik, amelyeknél nagyszámú 
eset ismétlődik. Pld, feldobok egy forintot, 
vagy fej, vagy írás az eredmény. Ha kétszer 
dobom el a forintot, három eset lehet. 
Mindkétszer fej, egyszer fej egyszer írás, 
mindkétszer Írás. De ha 10.000-szer dobom 
fel, akkor a lö.ooo-ből ötezerszer fej és 
ötezerszer írás lesz.

Vagyis, ha kellő hosszú ideig játszanak 
türelmes emberek fej, vagy írás, akkor 
mindkettő a pézénél marad.

A valószínűség-számítás a modern fizikának 
egyik legfontosabb matematikai eszköze. 
Világos, hogy miért : A modern fizika az 
atomokkal foglalkozik, de nem egy atommal, 
hanem nagyon sok atommal egyszerre, a 
nagy számok birodalma ez.

Időnk lejárt. Az öreg altiszt már figyel
meztet : 5 perc múlva zárunk. Még
azért bekopogunk Büly tanársegéd úrhoz, 
megkérjük, adjon fel nekünk matematikai 
találóskérdést. Kövessük Őt a táblához és 
fogyeljük, mit rajzol, mit mond: Á. B. C. D. 
négy tanya. Utat kellene építeni köztük, 
hogy ne legyenek elzárva egymástól, mivel 
az útépítés költséges és hosszadalmas, 
olyan utakat kell építeni, hogy az utak teljes 
hossza a lehető legrövidebb, a reáfordított 
összeg nagysága a legkisebb legyen. Hogyan 
jelölik ki az Elet és Tudomány olvasói az 
utat. A -----------<9 ö
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Köszönjük tanársegéd úr, jövő héten 

újra jövünk és megmutatjuk, hogyan oldot
tuk meg a leckét- Benedek Pdly Párizs.

követhetjük az Eiffel-torony tervezését, egy 
másikon a rádió hullámainak terjedésének 
matematikai fogalmazását, amott egy len
dítőkerék méretezését látjuk. Valóban min
den műszaki alkotást, legyen a technika 
bármely területén, számtani, vagy mértani 
számítás előz meg. Ez a számolás igen 
gyakran nagyon hosszú és aprólékos és a 
legváltozatosabb tulajdonságok tanulmá
nyozására terjed. A matematika, amelynek 
fontos szerepe van a legtöbb tudományban, 
szorosan összenőtt a fizikával. A fizika és 
a matematika történetét és fejlődését nem 
lehet elválasztani egymástól. Ahogy össze
függött vele Egyiptomban, ahol a földet 
mérték és piramisokat építettek a geometria 
elemeinek felismerése segítségével, ugyan
úgy összefüggött vele a X V I. században. 
Figyeljék csak azt a táblát. Descartes köny
véből két oldal. Ugyanúgy összefügg vele 
napjainkban is. Nézzék, itt van ezúttal 
Einstein könyvéből 2 oldal. Igazán nehéz 
lenne eldönteni, hogy matematika vagy 
fizika-e inkább.

De nincs olyan modern tudomány, amely 
ne alkalmazná igen gyakran a matematikát. 
A dolog ugyanis úgy áll, hogy alig van 
tudományos feljegyzés ott, ahol nincs mé
rés. Azt lehetne mondani, hogy az esetek 
legnagyobb részében egy tudomány fejlő
désének mértéke lehet az, hogy milyen 
jelentősége van ebben a tudományban a 
matematikának. Csak egyetlen példát aka
rok adni. A középkorban sokáig a természet- 
tudomány művelése abban állt, hogy Aris- 
toteJes többszázesztendős tételeit tanul

ták és magyarázgatták. Az inkvizíció olaj
ban főzette azokat a tudósokat, akik meg
figyeléseik és méréseik alapján azt meré
szelték állítani, hogy Aristoteles téved és 
a valóság más. így történt Galileivel is, 
aki a pisai ferdetoronyról ledobált kövek 
mozgásának megfigyelésével megállapította 
a szabadesés törvényét, és távcsöve segít
ségével rájött a Föld mozgására. Mindezt 
matematikai formában fejezte ki és aztán 
az Inkvizíció előtt szépen visszavonta a taní
tásait. Mindegy. Azóta rájöttek a tudósok, 
arra, hogy a régi és bölcs könyveknél sok
kal többet ér, ha megfigyelik a természetet 
kísérleteznek, tapasztalataikat matematikai 
formába öntik és megfelelően ellenőrzik. 
Sőt még tovább vitt az út. Ma már úgy 
áll a helyzet, hogy a modern fizikában és 
a modern kémiában először számolnak a 
tudósok és csak azután fognak a kísérletezés
hez. És így van ez az alkalmazott tudomá
nyokban is. Figyeljék csak meg ezt a 8 
táblát. Alilyen szépen bizonyítja ezt az 
ásványtan, földrajz, biztositástan, közgaz
daságtan, társadalomtudomány, biológia és 
technika területén.

Ki győzi ezt a sok látnivalót? Itt külön
böző függvények mintáit, ott algebrai gör
béket az egyenestől a Líssajous görbéig, 
arrébb 50-féle szögfüggvényt, a másik falon 
50 egyenlet-típust. Itt a vitrinben különféle 
testek a gömbtől a legfurcsább csigaházhoz 
hasonlóig. A másik vitrinben matematikai 
műszereket látunk. Körbe a falon nagy 
matematikusok fényképei. Sajnos, az idő 
sürget, mindezt a rengeteg látnivalót nem

A naateaiwttka terme a pAritüi 
Ynláimáiiyok palotájában



Amikor Lenoir rBőo-ban megindította 
világítógázzal működő kezdetleges robbanó
motorját, majd 1878-ban Ottó ugyancsak 
gázüzemmel működő motorját, ki gondolta 
volna, hogy nem is kell száz évnek elmúlnia 
és a motorok milliói fogják a világ ország
útjait, tengereit és a levegőeget átszelni, vo
natokat röpíteni, malmokat hajtani. Az egyik 
forradalmi újítás a másikat követte, Gottlieb 
Daimler gyorsjárású benzinmotorja vezette 
be a motorokat a közlekedés szolgálatába. 
Diesel Rudolf 1897-ben szerkesztette meg 
az első gázolajjal működő Diesel-motort. 
Mérnökök, feltalálók tökéletesítik a fejlődés 
folyamán a mótorokat. Közöttük nem kis 
szerepe van Bánki Donátinak, a karburátor 
feltalálójának, Csonka Jánosnak, Schimanek 
Emil, Jendrassik György és még sok más 
tehetséges magyar mérnöknek,

BEN ZIN M O TO RO K
A benzinmotor energiaforrása az ásvány- 

óla jókból desztíllációval nyerhető benzin, 
A benzin folyékony tüzelőanyag, a benne 
rejlő hőenergiát aránylag elég kis térfogat- 
súly mellett tartalmazza. Motorbenzinnek 
közép- és nehéz-benzineket szoktak hasz
nálni. A benzm 85—-86% szén és 14-— 
15%  hidrogénalkotórészt tartalmazó szén- 
hidrogénvegyületek keveréke. A benzin 
könnyen párolog és gyullad, gőzei levegő
vel keveredve robbanóelegyet alkotnak, 
ami azt jelenti, hogy elektromos szikrával 
meggyújtva teljes térfogatában egyszerre 
ég el. Az égés folytán keletkező gázok, szén

sav és vízgőz, a fejlődő meleg hatására ki
terjednek, nyomásuk megnövekedik, s ha 
zárt edényben történik a robbanás : szét- 
vetik az edényt.

A benzinmotorok működése : A benzin
motorokat a motor hengerében végbemenő 
munkavégzés szerint feloszthatjuk négy
ütemű és kétütemű motorokra.

Négyütemű motor : A motor hengerében 
a munkavégzés négy ütemben történik.

Az L ábra mutatja az első ütemet. A 
dugattyú a hengerben lefelé halad, kinyílik 
a szívószelep, melyen át az elporlasztott 
üzemanyag beáramlik. Ugyanis a lefelé 
haladó dugattyú, mint egy szivattyú, be
szívja a benzin és levegő keveréket. (Szívás)

A II. ábrán látható, ahogy a dugattyú 
felfelé haladva az első ütemben beszívott 
keveréket, miüt egy kompresszor, össze
sűríti. (Második ütem : kompresszió). A
gázkeverék nyomása ezalatt megnő, a ki
induló nyomás 8— 10-szeresére is. Az ilyen 
hirtelen nagyméretű kompresszió követ
keztében a gázkeverék hőmérséklete erősen 
felszökik. Éppen ezért a kompresszió mér
tékét a robbanógázelegy öngyulladás! pont ja 
korlátozza ; nem szabad olyan kompresz- 
sziót alkalmazni, hogy a gázelegy ennek 
következtében fölrobbanjon. Ezért nagy
teljesítményű motorokban (repülőgép) nagy 
kompressziő-tűrésű, nagy oktávszámű ben
zint alkalmaznak.

A I IL  ábra : az összesűrített keveréket 
a gyújtógyertya elektromos szikrája meg
gyújtja, robbanás következik be. A gáz
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hirtelen felmelegszik, nyomása megnő, a 
dugattyút felfelé löki, miközben munkát 
végez, nyomása pedig lecsökken. (Harma
dik ütem : robbanás.)

A IV. ábra : A dugattyú a harmadik 
ütemben nyert munkát felhasználva vissza
felé halad, miközben a keletkezett égéster
mékeket a hengerből kihajtja a kipuffogó- 
szelepen keresztül. Az ütem végén a szelep 
zár. (Negyedik ütem : kípuífogás.)

Ezután a négyütemű gép játéka újra 
kezdődik, A négy Ütem alatt a főtengely 
két fordulatot végez. Munkát, amint láttuk- 
esak s harmadik ütemben, a keverék robba-

ütem alatt felgyorsul, míg a többi ütemek 
alatt, amelyek üzeme munkát von el, a 
motor járása lelassabbodik.

Négyhengeres motor esetében úgy lehet 
a hengerek ütemeit rendezni, hogy egy hen
ger mindig munkaütemben legyen, mialatt 
a másik három henger munkát fogyaszt. 
Mindössze a főtengely kiképzésének kell 
olyannak lennie, hogy alakja megfeleljen 
a hengerekben különböző helyet foglaló 
dugattyú-állásoknak. (Villebregnin.)

A dugattyúk a főtengelyhez viszonyítva, 
egy adott pillanatban más és más helyzetben 
(fázisban) vannak. — --------------------^
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násakor nyerünk, a többi ütem csak csők- Ilyen hengerelhelyezéssel a motor járását 
kenti ezt a munkát, egyenletesebbé lehet tenni.

Kétütemű motorok : Többhengeres motorok :
Két főütem van, a kompresszió es a 

robbanás.
I, ábra: A karterben előzőleg összesü

rített keverék az ,,Á“  átömlő nyíláson a 
hengerbe áramlik, ugyanakkor a beömlő 
friss keverék az égéstermékeket kiszorítja,

II. ábra: A dugattyú felfelé halad, a
karterbe keveréket szív be az „Sz<£ szívó- 
nyíláson, Ugyanakkor az nyíláson be
ömlő keveréket összesüriti.

III, ábra; Az összesürített keveréket 
elektromos szikrával meggyújtva, robbanás 
következik be, a dugattyú megindul felfelé, 
kezdi elzárni az „S z cc szivónyilást.

IV. ábra: A dugattyú felfelé haladva
munkát végez. Az égéstermékek a „ K ÍC 
kipuffogőnyíláson a szabadba távoznak. Az
I. ábrán látható folyamat a IV. folytatása 
és a folyamatok így követik egymást.

Kétütemű motornál a benzinhez olajat 
keverünk, úgyhogy a keverék egyúttal a 
motor olajozását is elvégzi.

Ha a motornak csak egy hengere van, a 
járása egyenlőtlen. A harmadik (munka)

Kéthengeres motor ; Mikor az I, du
gattyú felfelé halad, ugyanakkor a II. lefelé, 
90'-al siet egyik a másik előtt.

Négyhengeres motor : járása még egyen
letesebb a kéthengeresnél, a rázást elég jól 
kiküszöböli.

Autóknál, repülőgépeknél, ahol az egyen
letes járás előfeltétele a tökéletességnek 
6—8—12—24 sőt még nagyobb henger- 
számrnal bíró motorokat í$ alkalmaznak..
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A folyók életében állandó változásokat 
tapasztalunk. Ezek a változások főleg a víz 
szintjének emelkedésében és süllyedésében 
mutatkoznak, A vízszint ingadozása a folyó 
vízgyűjtőterületének éghajlatától* a csapadék 
elosztásától függ. Kis víz van nyáron a 
szárazság miatt. A téli alacsony vízállást 
a fagy okozza. A télen lehullott szilárd csa
padék, a hó tavaszra tárolódik* az enyhébb 
idő beálltával felolvad és az ez olvadék a 
tavaszi esők vizével bővülve* a folyók nagy
mértékű megduzzadásáf, többször kiön
tését* árvízét idézi elő. Az őszí esőzés szin
tén emeli a folyók szintjét, de lényegesebb 
áradást rendszerint nem okoz.

A folyóvíznek a városhoz való közelsége 
sok haszonnal jár. Biztosítja az ivóvízellá
tást és könnyebbé teszi a szennyvíz elvezeté
sét. Ha pedig a folyó hajózható* ez a városra 
igen nagy gazdasági előnyökkel jár. De 
káros és pusztító hatású lehet a folyóvíz 
közelsége* ha szintje oly magasra emelkedik, 
hogy a víz kilép medréből és elönti a kör
nyező területeket. Az elárasztással közvet
lenül vagy közvetve okoz nagy károkat* pL 
házakat dönt romba* állatokat* takarmányt 
sodor el, vagy bénítja a közlekedést.

Elöntött Alsórakpart n hajóállomásnál

Keletkező ]éf|torlasz Római'fürdőnél

Árvizet rendszerint a tavaszi hóolvadás 
és esőzés okoz* ez azonban nem annyira 
veszélyes* mint a téli* jégzajiásos magas víz, 
a jeges árvíz. Nem tudjuk* hol és mikor 
keletkezik jégtorlasz* amely eldugaszolja a 
folyó medrét és rendkívül fel duzzaszt ja a 
vizet* amire a dugó feletti terület víz alá 
kerül,

január havában a Felső-Tisza környékét 
súlyos árvízcsapás érte, A nagy esésű Tisza 
Tivadar községnél meghágta és elszakította a 
gátat és Bereg megyében* különösen Tarpa 
környékén széles területeket árasztott el. 
Az idei szokatlan enyhe télnek következ
ménye volt ez az árvíz, hiszen máskor január 
havában a vízállás a fagy miatt alacsony. 
Rendes időjárási viszonyok között január 
a tél közepe. A hőmérséklet havi átlaga 
ilyenkor a legalacsonyabb. A FeisŐ-Tisza 
vízgyűjtő területének normális január havi 
átlaga “ 3° G. A Kárpát-medencében ekkor 
vannak a legnagyobb hidegek, a havi átlag 
azonban csak rendkívül hideg esetében 
száll “ 3 ’ alá.

Budapesten 167 év alatt 1879-ben volt 
a legalacsonyabb a havi átlag ~io'*-kal. 
A januári nagy hidegek akkor következnek 
be, ha az ázsiai téli xnoimm eléri a Kárpát- 
medence belsejét, Ez száraz, keleti szeleket 
hoz, az ég derült* de mindig homályos* 
mert a levegőt parányi jégkristályok töltik 
meg. A nagyobb hidegekre rendszerint 
hóesés következik* mert a Kárpát-medence

légterében két front csap össze : az ázsiai 
téli monzun és az atlanti nyugati szél* 
amely visszanyerni a a monzuxn határát, 
A hideg levegő felemelkedik, megindul a 
havazás, pocsék* olvadáaos idő* igazi atlan- 
tikus időjárás következik be. A monzun 
azonban újra megerősödhet* visszaszorítja 
az atlanti szelet és megint eső, majd hóesés 
következik. A hó vastag lepelben lepi el 
a földet* amely megvédi az Őszi vetést a 
rákövetkező kemény fagytól. Rendszerint 
így zajlik le a tél a magyar medencében. 
Az idei januárt az atlantikus légtömegek 
benyomulása tette annyira esőssé és eny
hítette meg az időt. A FelsŐ-Tisza víz
gyűjtő területének januári átlaga a normális 
— $■  helyett o° volt és a csapadék csupán 
a hegyek magasabb öveiben jelentkezett 
hó alakjában, az alacsonyabb részeken eső 
hullott le, az enyhe idő pedig a lehullott 
havat is jórészben megolvasz
totta és ez az olvadék az eső
zéssel bővülve megduzzaszt ott a 
a Tiszát.

A Márarnarosi-hegyek a 
Kárpát-medencének csapadék- 
bán legbővebb területe. Amíg 
a Nagy-Alföldön az évi csa
padékmennyiség átlaga milli
méterben 400—600 között mo-* 
zog, a Vihariét-Szinyák hegy
ség tövében tz az átlag 800 
mm-te emelkedik, hogy a 
M áramarosi-havasok belsejé
ben elérje az 1200—-1400 mm 
magasságot, Nem csoda, hogy 
a hegységet fenyves rengetegek 
borítják és bő vizet kap a 
Tisza, Ezért a Felső-Tisza 
egészen a Szamos torkolatáig 
a legbővebb csap&dékű terü
lete a Tisza-vízgyűjtőnek. T a
vasszal a gyors hóolvadás egy
másután következő több ár
hullámot szokott okozni. A 
szokatlanul enyhe januári idő
járás miatt a tavaszi hóolvadás 
most január havára nyomult 
előre és ez okozta a Tisza 
első idei árhullámait. A ta
vaszi árhullámoknál rendsze
rint még magasabb a nyári 
árhullám. Júniusban hatal
mas esőzések vajának Mára- 
maros. Beteg és Ung hegy
vidékein és Innen indul le a

hatalmas zöldár, a Feiső-Tisza nagy vészé** 
delnie. Az Őszi ár-hullám a legkisebb és 
néha el is marad, A legkisebb víz majdnem 
mindig augusztus végére esik, de télen néha 
még ennél is kisebb víz csörgedez a Tiszán, 
Az időjárási viszonyok okozzák tehát, hogy 
ennyire szeszélyes a Tisza vízjárása, Tisza- 
újlaknál kis vízálláskor csak 26 m- víz folyik 
át másodpercenként, árvízkor 2300 m3, 
tehát SS-szór annyi. Minthogy a Szamos 
árvizei pontosan egybe szoktak esni a Felső- 
Tisza árvizeivel, a januári árhullám ezért 
tőrt olyan nagy erővel a Szamos torkolata 
alatti vidékre.

Az ember igyekszik az elemek ura lenni 
és a folyókat is szolgálatába törekszik haj
tani, hogy csak hasznot hajtsanak, Kárte
vését igyekszik meggátolni. Gátakat emel, 
hogy a nagy víz a meghatározott vonalon 
túl ne lépjen és csak a megszabott helyen

Felső kép l Náná&i-áti védelmi 
vonal nyüSfjáUaa

Alsó kép t Partvédőmű helyre- állítása a Szahadsátf-frid alatt



vonuljon le kártevés nélkül. A folyómeder 
gondos szabályozásával biztosítja a jég aka
dálytalan levonulását* hogy dugók ne kelet* 
kezdenek. A gátakat úgy építik meg* hogy 
magasságuk az addig észlelt legmagasabb 
árvízszint főié emelkedjék.

Hosszú időn keresztül kell a folyót fi* 
gyelnünk, hogy a megfelelő feljegyzésekből 
a folyók természetét kiismerjük és ezeket 
az ismereteket hasznosítsuk, A fontosabb 
pontokon vízmércéket állítottak fel* ame
lyek napi leolvasásából* a felsőbb állomások
ról küldött adatokból — a meteorológiai 
jelentések figyelembevételével — grafikonok 
segítségével egy pár nappal előre megközelítő 
pontossággal állapítható meg az előrelátható 
vízszint. így a Dunán végig Passau, Linz* 
Struden, Krems, Bécs, Pozsony* Oroszvár, 
Medve, Gönyü, Komárom, Esztergom* 
Vác, Budapest stb. helyeken állítottak fel 
vízmércéket és ezeket az egyes állomások 
naponként reggel, árvíz esetében azonban 
naponként többször is leolvassák. Hazánk
ban a Földmíveiesügyi Minisztérium víz
rajzi osztálya végzi ezeket az észleléseket, 
azokat feldolgozza, az adatokat a vízállási-

Viaszom aradi iszapréteg az alsórakparton

jelentési térképen rögzíti és az adatokat 
azután a rádió naponta közli. Budapesten 
a vízmagasságot a Lánchíd budai meder
pillérébe vésett vízmérce leolvasásából nye
rik, amelynek o pontja 95*585 mm magasan 
van az Adria fölött. A Molotov-téri víz
mércét kisegítőnek használják,

A rendszeres árvízvédelemmel Magyar- 
országon zz 1838 március 13— 14. katasztro
fális jeges árvíz után kezdtek foglalkozni. 
3108 ház omlott romokba és 200-nál több 
volt a halálos áldozat. Sürgős volt a teendő, 
hogy a katasztrófa meg ne ismétlődjék. Még 
abban az évben elhatározták a védelmi teen
dőket amelyeket a következőkben rögzítet
tek:

1 . Pest városát fi kelet felől húzódó magas
latokba bekötendő árvédelmi töltésekkel 
kell biztosítani az árvíz ellen.

2. A város területét fokozatosan fel kell 
tölteni úgy, hogy a házak földszinti padló
szintje legalább hat hüvelykkel (lő  cm) 
legyen a márciusi legmagasabb árvízszint 
felett, (Ezt a rendelkezést, a házak maga
sabbra emelését végrehajtani nem lehetett*)

3. A  Dunát szabályozni kell, hogy ezzel a 
további jégtorlódásnak elejét vegyék.

Még ugyanebben az évben rendbehozták 
a megrongálódott váci töltést. Az 1840. évi 
IV. t.-c, pedig a Duna szabályozásával fog
lalkozik és ennek kapcsán kimondja az 
állandó híd építésének sürgősségét, amelyen 
a lakosság veszély esetén a magasabban 
fekvő Budára menekülhessen.

A tényleges munkára csak 1858-ban 
került sor. Ekkor a Duna Gőzhajózási Tár
saság a Lánchíd pesti hídfőjénél, a József 
Attila-tér teljes hosszában kétévi munkával 
az árvíznek ellenálló partfalat épít- Ezt a 
partfalat, 1864—67-ben a magyar árvíz
védelem úttörőjének, Ritter Ferenc fő
mérnöknek vezetésével tovább építik, észak 
felé a Zoltátt-utcéig, dél felé pedig a Petőfi- 
téfíg hosszabbítják meg. A Duna fővárosi 
szakaszának szabályozását az 1870. évi X. 
t.-c. írta elő, A munkát 1871 szept* 11-én  
kezdték meg. Elzárták a soroksári Duna- 
ágat, a Gellért-hegy alatti el szélesedést 
összeszükítették és a Kopasz! zátonyt eí- 
kotorták. Majd kiépítették a Marglt-hídtól 
a Rudas-fürdőig a főváros rakpartjait. 
A Margitszigetté körülölelő két ágat egyenlő 
szélesre képezték ki. Az 1881. évi I, t.-c. el
rendelte a Duna főváros alatti szakaszának 
szabályozását. Ez a szabályozás és a többi 
védelmi munka 1898-ban befejeződött és 
azóta Budapestet árvíz szempontjából biz
tosítottnak mondhatjuk. Csupán a berende
zések fejlesztésére van szükség, aminek mér
tékét a városfejlődése és terjeszkedése szab
ja meg.

A fővárost az 1830. évi nagy 
árvíz óta veszedelem nem fe
nyegette, mert védelmi beren
dezései + 10-30  m magas árvíz 
ellen védenek és azóta a leg
magasabb árvíz + 8 3 8  méte
ren tetőzött. (Budapesten 684 
cm-nél nagyobb víz 70 év óta 
nem fordult elő, 700 cm-nél 
magasabb még rendkívüli eset' 
ben sem várható.) Ezt a biz
tonságot nyújtó védelmi be
rendezést az esztelen háborús 
pusztítás erősen megrongálta 
és a hidakat a Dunába rob
bantotta. A hídroncsok erős 
jégtor]aszképző veszedelmét a 
jégrobbantó osztagok önfelál
dozó munkája meghiúsította, 
Az újjáépítő erőfeszítés a fő
város árvízbiztonságát helyre
állította, amennyiben a meg
sérült partfalakat kijavította 
és az igazán nagy veszélyt je
lentő hídroncsokat kiemelte.

A főváros védelmi berende
zéseinek karbantartásáról és 
kezeléséről a Városháza illeté
kes ügyosztályai gondoskod
nak, Ha a Duna szintje eléri 
a + 6 ’00 m~es magasságot és 
további áradás várható, az alsó 
rakpartokat, amelyeknek szint
je 4*6*50—6*70 m magasságú, 
kiüríttetik. Elzárják a Duná
ba torkoló szennyvízcsatornák 
zsilipjeit, nehogy a védett te
rületet a csatornákon beömlő 
víz öntse el, mint az 1876. évi 
árvíz alkalmával. Üzembe he
lyezik a szennyvizet átemelő 
szivattyúkat, hogy a zsilipek 
mögött felgyülemlett szenny
vizeket és az esetleg lehullott 
csapadékot, az ú. n, belvizet, 
a magasabb színtű Dunába 
emeljék, A budai parton több 
helyen látunk áradás esetén 
ilyen átemelő szivattyút míg a 
pesti oldalon nem. Ennek az az 
oka, hogy a pesti oldalon a
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szennyvízhálózatot két főgyűjtő-csatornával 
fogták össze. Az északi hálózatnak a Dunába 
való torkolásánál a Magdolna-városi, míg a 
déli hálózatnál a Soroksári-úti szennyvíz- 
tisztító- és átemelő-telep működik. -+-6*50 
méteres vízállásnál az összes védtöltéseket 
gondosan vigyázzák. +7*50 méteres emel
kedő víznél a partművek összes gyalogos és 
járműlejáróinak lezárásához szükséges 
anyagokat kiszállítják és +8*50 méteres víz
állásnál ezekkel lezárják a nyílásokat,

A fővárosnak és az országnak árvíz- 
védelme állandóan fejlődik. A Gazdasági 
Főtanács a tiszai árvíz hatására f* évi jan.

21-én határozatot hozott, amely az árvíz- 
védelem és a vízügy államosítását mondja ki. 
Központi szervet állítanak fel és ez a szerv 
veszi majd át az eddig működő 72 ármente- 
sí tő társulat ügykörét . Valóban, az árvíz- 
védelem elsőrendű feladat, hiszen 6*7 millió 
kát. holdnyi terület fekszik a fenyegető 
árvizek szintje alatt. Az árvízvédelemmel 
megbízottak állandó készenlétben vannak és 
Örködnek. Az ember tudásával és munkájá
val arra törekszik, hogy legyűrje az eleme
ket. Arra kényszeríti azokat, hogy csak 
hasznot hajtsanak és kárt ne okozzanak.

Rossmann Frigyes*

SZENNYVÍZ ÁTEMELÍ! ÁLLOMÁS VÁZLATA
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A  magyar gazda
S Ó T  Í r *

Aki vidéken jár és 
érdeklődéssel figyeli a 
mezőgazdasági életet,
az szomorúan tapasz
talja a magyar lóte
nyésztés siralmas álla
potát. Bizony a háború 
és a nyilas uralom ezen 
a téren is óriási pusztí
tást végzett. Ha viszont 
valaki azzal próbát v i
gasztalódni, hogy a lo
vat úgyis csak ritkán 
szokás megenni, ellen
tétben a sertéssel, mar
hával, baromfival és 
hogy a lótej sem élel
mezési cikk, vagy hogy 
a ló gyapjút sem ad, 
mint a birka, tehát , a 
gazdasági jelentősége/ a 
mai szűkös viszonyok 
között a többi házi
állathoz hasonlítva csak 
csekély jelentőségű — 
az alaposan téved. A 
m e z ő g a z d a  s á g b a  n
ugyanis az egyes állattenyésztési ágak 
szoros Összefüggésben varrnak a növény- 
termesztéssel és így a7. egész termeléssel.

A lóra azért van szüksége a mezőgazda- 
sági üzemnek, mert Magyarországon ez a 
háziállat a legfontosabb igavonó jószág. 
A gépesítés nálunk még gyermekcipőben 
jár, habár a fejlődés ezen a téren is mind 
nagyobb lendületet vesz. Amíg azonban 
traktorállományunk nem emelkedik a jelen
leginek sokszorosára és útviszonyaink a 
tanyák és falvak világában nem javulnak 
lényegesen, paraszttársadalmunk nem 
mondhat le az állati igaerő háborúelőtti 
mértékben való használatáról. A hiba azon
ban éppen itt van. Békebeli lóáüományunk- 
nak komoly becslések szerint több, mint a 
fele elpusztult és ami talán éppen ilyen 
nagy baj, a java pusztult el. Tehát nem csak 
mennyiségileg, hanem minőségileg is kárt 
szenvedtünk. Csonttá-bőrré sovánvodott, 
beteg, rokkant, vagy kiöregedett lovakat lát 
az ember lépten-nyomon eke elé fogva, 
vagy a szekér előtt baktatva. Egészséges, 
fiatal, fajtiszta állatot alig-alig, Pedig akinek 
valaha lóval akadt dolga, annak nem kell 
sokat magyarázni, hogy milyen óriási kü*

Lfipiwti fedezőmén a hűhóinál Állami m6m‘shpn. A lipicai a domb-
é* hegyvidékek lova

lönbség van a „jó karban lévŐ<<£ és a hit* 
vány, pókoslábú, agyoncsigázott állat kö
zött, Utóbbi az ostor boldogabbik végével 
való erélyes biztatást is teljes megadással 
tűri és ha végül mégis hajlandó elindulni az 
alig megrakott szekérrel, még a járásával is 
elárulja, hogy már csak „hálni jár belé a 
lé lek *G a zd á ja  sohasem tudhatja, hogy 
mikor csuklik szegény végkép össze.

Bizony egy lóerő a mezőgazdaságban nem 
mindig egyenlő egy másik lóerővel, mint a 
fizikában.

Természetesen a gyenge kondícióban 
levő, rokkant, öreg állat tenyésztési szem
pontból sem ér annyit, mint az, amelyik 
fiatalabb és egészséges. Vagy teljesen meddő, 
vagy ha nem, hát mindenesetre az esetek 
túlnyomó részében gyenge utódot hoz a 
világra, jó  csikó csak jó kanca után remél
hető ! Természetesen az apaállat, a mén 
szerepe az örökítés terén teljesen egyenlő a 
kancáéval. Mégis, tekintve, hogy utóbbi 1 1  
hónapig a méh ében neveli a magzatot, 
kondíciójáról sokkal inkább kell a tenyésztő
nek gondoskodnia* Különösen a vemhesség 
utolsó harmadában. Gondoljuk meg, hogy a 
vemhes kanca két állat számára fogyasztja a
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dése< Szabad mozgás nélkül* istállóba vagy 
szűk udvarra szorítva nem lehet csikót fel
nevelni úgy* hogy jó ló váljék belőle. Ezért 
kell legelőre bocsátani két- vagy hároméves 
koráig minden esztendőben tavasztól őszig. 
Még akkor is, ha nem talál a legelőn elég 
füvet ahhoz* hogy jóllakhasson. Ilyenkor 
inkább pótoljuk este a jászolban azt a hiányt* 
amit a csikó a gyenge legelőn szenvedett. 
De a fut kározásra szüksége van* akár jó a 
legelő, akár nem jó, A kisgyermeket sem 
szokás állandóan a szobába zárva tartani.

Sajnos, legelőink javát országszerte fel
törték abban az Időben, mikor rájöttek, 
hogy a szántóföldi takarmánytermesztéssel 
több eleségct lehet juttatni a jószágnak, mint 
akár a legjobb legelővel is. Árra azonban 
akkor nem gondoltak, hogy a legelő nem

kizárólag táplálkozási 
helye az állatoknak, 
hanem a jószág a ter
mészet egyéb, előbb 
említett áldásait is él
vezi ott. Még a fejős
tehenek is hasznát lát* 
fák túl a dús, vagy 
szegényes fütermésen, 
mert ott végzik el 
„egészségügyi sétájur
kat“  és ott fújják ki 
tüdejükből az istálló 
áporodott levegőjét.

Ma már látjuk a 
hibát, amit a múltban 
elkövettünk és ország
szerte megindul a közel
jövőben a csikólegelők 
létesítése* Sajnos, ennek 
eredményét csak évek 
múlva látjuk majd, mert 
az állattenyésztésben 
nincs ugrás, csak lassú, 
folyamatos fejlődés. A 
ló egyébként is a lég*

takarmányt: sajátmaga és a magzatja szá
mára. Akinek nincs módjában, hogy ellés 
előtt kímélje a lovát és megfelelő abrak
többletről sem tud számára gondoskodni, az 
inkább be ne fedeztesse. Persze a bökkenő 
ott van, hogy a fedeztetések leginkább 
tavasszal történnek, mikor még minden 
gazda bizakodik a jó termésben és egyéb
ként sem tudja hónapokkal előre, hogy váj
jon akkor majd sok munkája lesz-e, vagy 
mágtöbb, mikor a csikó meg fog születni. 
Mivel azonban a mezőgazdaságban évszakok 
szerint szabályosan váltakozik a munka- 
torlódás és a szabadabb lélegzés ideje évről- 
évre, ajánlatos a fedeztetést olyan időpontra 
tenni, hogy az ellés és az azt megelőző hetek 
pihenő-időre jussanak. Például a tél végére, 
vagy koratavaszra, mikor még a szántás-

Székely törzsin éu

vetés nem veszi kezdetét* Ez a megoldás 
azért is célravezető, mert a tavaszi csikó 
korán jut napfényhez, zöldtakarmányhoz és 
legelőhöz. Az Őszi vagy nyári csikó viszont 
éppen abban a korban van hosszú, istálló
ban töltendő rabságra kárhoztatva, mikor 
leginkább szüksége volna a napfényre és 
friss levegőre. Amelyik pedig mondjuk a tél 
elején születne, az esetleg a hideg istállóban 
megfázik és még a tavasz megérkezése előtt 
elpusztul. Hiszen köztudomású, hogy az új
szülött csikó milyen kényes jószága Még 
kényesebb, mint a hasonló korú borjú vagy 
malac. Ezerféle fertőző betegség leselkedik 
rá és ezek ellen legjobban a napsugár és 
szabad levegő védi meg.

Régen megoldásra váró problémája a 
magyar lótenyésztésnek a csikólegelők kér

lassabban fejlődő állatunk. Ha nem is kell 
a régi nívó eléréséhez olyan hosszú idő a 
gazdálkodásnak ezen a vonalán, mint ahogy 
a pusztulás után közvetlenül gondoltuk, 
bizony a ló e téren nem kelhet versenyre 
a baromfival vagy a sertéssel.

Vannak ugyan, akik azt hiszik, hogy 
siettetni tudják az idő kerekét és igába törik 
a még teljesen ki nem fejlődött csikójukat 
jóval hároméves kora előtt. De a természet
tel nem lehet erőszakoskodni. Aki a gyenge 
csikóját munkára kényszeríti, esetleg éppen 
nehéz munkára, az oktalanul cselekszik és 
nagy árat fizethet a tettéért, mert lova 
fiatalon tönkre mehet a neki még nem való 
erőfeszítéstől. Ha a lába megsérül, egész 
életére csökkent értékű állat válhat belőle. 
A csánkpókok* különböző in- és csont-
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daganatok, patarendellenességek gyakran 
csíkókorra vezethetők vissza, A ló nevelése 
nem olcsó mulatság. Észszerűiden dolog 
tehát több évi munka eredményét veszé
lyeztetni a túl korai ig&zfissal. A mai nagy
mérvű igaerőhiányhan azonban sokan kény
szerülnek az előbb említett veszélyek teljes 
tudatában is kocsiba fogni csikójukat három 
éves kora előtt. Szükség törvényt bont. De 
az óvatosság ilyen esetekben nagyon indo
kolt. Inkább rakjunk 5—6 zsák gabonával 
kevesebbet a kocsira és kerüljünk a köves út 
felé, még ha az valamivel hosszabb is és ne 
hajtsunk a feneketlen sátrai borított dűlő- 
úton csak azért, mert rövidebb.

Azt szokták mondani, hogy a jó ápolás fél 
takarmányozás. Ez nagyon hasonlít ahhoz a 
szállóigéhez, hogy tisztaság fél egészség. 
Bármelyiket fel lehetne írni minden istálló 
falára, Á lovak ápolása terén a pata kezelése 
a legfontosabb mozzanat. Bizonyos mértékig 
minden ló sorsa a patkolókovács kezében 
van. Megnyilalés és a pata rossz faragása 
szokott az ö lelkén száradni. De nem csak a 
jólábu lovat teheti tőnkre a gyakorlatlan 
kovács, hanem ellenkezőleg is : az ügyes 
kovács a rossz, rendellenesen fejlődött patán 
is sokat javíthat. Az viszont már a ló gazdá
jának a lelkén szárad, ha nem viszi el idő
ben pat keltát ni az állatot. Általában 4—6 
hét alatt kopik el a patkó. Attól függ, meny
nyit és milyen terepen jár a ló. Bátran el
mondhatjuk azonban, hogy a legtöbb kocsis 
sokkal tovább hagyja kínlódni a lovát kopott 
vagy lazult patkóval. Mi sem szeretünk 
csámpás cipőben járni, hát az állatunk se 
hordjon ócska „ l á b b e l i t A  laza patkó 
könnyen beleakad valami lyukba, vagy 
vasúti sínbe és akkor súlyos rándulásnak 
lehet az okozója. Télen valóságos állat
kínzás jeges úton hajtani a kopottpatkójü 
lovat. Ilyenkor éles vasalás szükséges, hogy 
az állat kapaszkodni tudjon.

Valamelyik újság nemrég hírt adott róla, 
hogy a svédek azzal az indokkal utasították 
vissza a kérésünket, hogy nekünk tenyész- 
lovakat adjanak el, hogy a magyarok na
gyon gorombán bánnak a lovakkal. Aki ezt a 
nem valami hízelgő megállapítást elterjesz
tette Svédországban, az valószínűleg tanúja 
volt annak a nem ritka pesti jelenetnek, 
mikor a síkos téli utcán egy-egy nehéz 
szeneskocsi elé fogott ló elvágódott és a 
kocsisa éktelen káromkodással, kétmarckra 
kapott ostornyéüel, sőt talán rugdalással 
próbálta rábírni a feltápászkodásra. Esztelen 
dolog az ilyesmi és teljesen felesleges™ Az 
illát ugyanis ilyenkor annyira bele van 
gabalyodva a szerszámba és annyira meg 
van ijedve a hatalmas eséstől (legtöbbször 
az állkapcsát h  megüti vagy az orrát), 
hogy teljesen hiábavaló dolog a brutális 
bánásmód. Sokkai célravezetőbb és egyedül 
helyes eljárás nyugodtan kiszabadítani a 
bénító szerszámcsomó közül, lábai alá pok
rócot helyezni, hogy újra meg ne csússzon 
és a kantárt megfogva felállítani. Sokszor 
is eredményes, ha a másik lovat a kocsival 
kissé távolabb hajtjuk. Ilyenkor a földön 
fekvő állat meggondolja magát és íeltápász- 
kodik, mert nem akar egyedül maradni.

Azt szinte felesleges mondani, hogy a 
nehéz munkát végző ló több takarmányt 
kíván, mint az, amelyik naphosszat pihen, 
vagy csak keveset dolgozik, (Lásd az Év
könyvet.)

A magyarság lovas nemzet volt a múlt
ban és a magyar paraszt ma h  büszke a 
lovára. A lónak ez a megbecsülése és szere
tető a legerősebb biztosíték arra, hogy bár
milyen vérveszteséget szenvedett állat- 
tenyésztésünknek ez a nagymultú ága, a 
pusztulásból újra fog fejlődni és néhány év 
elteltével ismét mezőgazdaságunk dicső
ségét fogja hirdetni.

Barabás Endre.

köntös nnynkiiní'Mi n íf oHnbítgyou. \ %'onlri* íí legjobb sin bevált fjfiz>[lu<Ajfl Kit-töiiN McigynrorszAflnii

i t o S i '



A  S Á R I I K É T  

IZMAINK
segítségé
vel

Ahogy a művész képzelete az Izom-repülést lát)n

Amikor DünnebeÜ pilóta a 
frankfurti repülőtéren 236 mé
teres távrepülés után kiszállt 
z könnyű, alig 35 kg-os, izom
erővel hajtott repülőgépből, 
bizonyára nagyon lehangolt 
volt, mert elesett a kitűzött 
5000 márka jutalomtól, A föl
tétel ugyanis 500 m-es zártkörű, közbeeső 
leszállás nélküli repülést irt elő, amit izom
erővel elérni bizony nem volt könnyű dolog, 
A vigaszdijuí felajánlott 3000 márka sem 
tudta feledtetni sem a tervezőkkel, sem a 
pilótával a sajtónak azt a vállv eregető, 
gúnyos hangját, amellyel a sikertelen ver
senyrepülést fogadta, Az egyik magyar 
tudományos lap pl. így írt az eseményről : 
„A z új repülÖszerkezet gyakorlati jelentő
sége lényegesen kisebb, mint érdekessége. 
Ne képzeljük, hogy most mindenki szaba
don fog saját erejéből a levegőben száll- 
doshatni . . Hát azt nem is képzelték

H&esslet és Viliinger tervező mérnökök, 
kgkevésbbé a fáradt és kimerült pilóta 
— de talán néhány elismerő sor mégis meg
illette volna őket az izom-repülés fejlődé
sében elért nagyszerű eredményükért. De 
ki tudta, milyen nehéz és göröngyös út 
vezetett az első kerékpáros repülőgépek 
néhány méteres ugrásaitól a 23Ó m-es mos
tani csúcsig? Csak a repülés szerelmesei 
és az izom-repülés kérdésének szigorúan 
tudományos alapú kutatói tartották nyilván 
ezeket az eredményeket.

Ebben az időben, 1935-ben, a tapasztalat 
már régen rácáfolt Helmholtz és tudós

társainak matematikai szá
mításokból levont tételére, 
amely szerint a repülés 
emberi erővel lehetetlen. 
Ekkor mát Poulain kerék* 
páros-repülőgépével meg
nyerte a 10,000 frankos 
Peugeot-díjat, — igaz, hogy 
csak a vigaszdíjat — és szép 
eredményeket ért el Kai* 
tenecker is csapkodó szár
nyú gépével. Az át vizsgáit 
matematikai számításokban
í lm ti méterekért folyt a küzde
lem nz elsü kerékpáros * re 

yéprkkíU

is megtalálták Helmhotzék hibáját $ tisztáz
ták a két legfontosabb kérdést: melyik az 
a legkisebb teljesítmény, amellyel bizonyos 
súlyú ember repülhet s mekkora az a telje
sítmény, amit az ember rövidebb vagy 
hosszabb ideig ki tud fejteni. Ettől a két 
adattól függött az izom-repülés lehetősége, 
A repülés legkevesebb 59-5 mkg/mp telje
sítményt követel, viszont az ember, ha rövid 
időre is, de ennél jóval nagyobb teljesít
ményekre képes. Egy kerékpárosnak rövi
debb idő alatt az átlagteljesítménye eléri 
a xoo mkg/mp-t, a versenyevezősök 180 
mkg/mp- re, sőt a rövid t áv- fut ók Hill 
angol fizíológus szerint az 500-as teljesít

ményre is képesek. Tehát jóval fölülmúlják 
a repülhetőség követelményét, az 59*5 
mkg/mp~o$ alsó határt. Tudományos szem
pontokat tekintve tehát nyitva áll az út az 
izom-repülés előtt. Igaz, hogy ezek az ada
tok igen erős és nagy erőkifejtésre képes 
emberekre vonatkoznak, de az átlagember 
teljesítménye is súrolja a megkívánt határt.

Az izomerővel működő géptípusok hosszú 
fejlődési fokozatokon mentek keresztül. 
A kerékpáros repülőket felváltották a csap
kodó szárnyú gépek, majd ezeket a merev- 
szárnyú légcsavarhajtású repülők követték. 
Kétségtelen, hogy a legnagyobb fejlődési 
lehetősége ez utóbbinak van. Hofmann 
kerékpáros versenyző ilyen szerkezetű gép
pel 400 m-t tudott már repülni, híre jár, 
hogy a kigúnyolt Haessler-féle javított 
pedálos géppel újabban 700 m-t értek 
el a BönomI repülőgépgyár pedi^ olyan 
pedálos meghajtású merevszárnyú izom- 
repülőgépet konstruált, amellyel a berepülő 
gépvezetők — tehát nem versenyző izom-

t. Az AFAi !z©mer5-repüi%é!pe a huszas évekből
2. Poulain megnyerj a Peugeot-dijat
3. Dttxuiftfoell eísá repülése a Haessler-Iéle merev* 

szárnyú, pedálos meghajtású Izom-repülőgéppel
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M IK O R O R VO ST  H ÍV N I?
ÍS. o . tíz kiiont éter nyíre lakik tanyánktól a 

legközelebbi orvos . . írja egyik előfizetőnk. 
Szeretné ismerni azokat a tüneteket, ame
lyek feltétlenül sürgős orvosi beavatkozást 
igényelnek.

Leírjuk azt a néhány feltűnő jelenséget, 
amelynek nyomán az okos gazda nem késle- 
kedik c$ bármilyen messze is van, befogja a 
lovat a kocsiba és elhajt az orvosért. Termé
szetesen még így is előfordulhat, hogy 
másnapra kiderül, hogy „hiába volt a fá
radság, a költség4 h Egy lázas, hasfájós 
kisgyerek, akinek hányingere van, fel
tétlenül nyugtalanságra ad okot, mert a 
genycs vakbélgyulladásnak ezek a tünetei, 
amelyet, mint tudjuk* sokszor azonnal 
operálni kell. Viszont gyakran előfordul az 
is, hogy ugyanezek mellett a tünetek mel- 
lett kiderül másnapra, miután egy 24 órát 
koplalt a beteg, hogy egyszerű gyomor- 
rontásról van szó. Piros a torka, lázas a 
beteg o . , lehet, hogy torokgyík. De az is 
lehet, hogy egyszerű influenza, amely 2-3 
aszpirintől és forró teától is meggyógyult 
volna. Az ijedtségnél sokkal célravezetőbb 
az óvatosság, s a környezetét okosan és 
szeretettel vizsgáló gazda, családfő, ha ébe
ren figyeli a jelenségeket, a fellépő tünete
ket, csak ritkán tévedhet.

Az orvost idejében kell hívni, mert a 
késlekedéssel a munkáját nehezítjük meg és 
sokszor a beteg halálát is okozhatjuk. Egy 
kicsi gyereket reggel holtan talált az édes
anya a bölcsőben, A boncolásnál közép
fülgyulladást állapítottak meg a halál 
okául. Ekkor vallotta be az anya, hogy 
napokon át sírt a kicsi, valahányszor a fülé

hez nyúltak mosdatós, fürdetés közben. 
Idejében alkalmazott orvosi beavatkozás 
életmentő lett volna*

Vannak azonban olyan tünetek, amelyek 
azonnali orvosi segítséget indokolnak :

1. Ájulás> Rosszlevcgöjű zsúfolt helyi
ségekben fordul elő. Hirtelen öröm, vagy 
bánat is előidézheti, vagy váratlan ijedtség. 
Tünetei: A beteg dsápad, hideg veríték 
gyöngyözik a homlokán, csuklóján, hátán, 
elveszti eszméletét s összeesik. Léíekzése, 
szívműködése felületes. Teendőnk; Víz
szintesen fektetjük, öltözködésén a szoros 
ruhadarabokat meglazítjuk, s erős illatok 
szögoitatásával igyekezünk magához térí
teni (ecet, pálinka, torma, stb.). Végtagjait 
dörzsölgessük, hogy a vérkeringést élén
kebbé tegyük. Ezt addig tegyük, amíg az 
orvos megérkezik.

2. Gí4taütés, Amíg az ájulás általánosság
ban fiatalabbaknál fordul elő, addig a guta
ütés inkább idősebb embereket érhet. 
A beteg arca duzzadt, vöröses-, szederjes
színű. A könnyebb esetektől eltekintve, 
rendszerint elveszti az eszméletét. A vég
tagokon, az arc izmain a bénulás jelei észlel
hetők. (Pld. Félrehúzódott száj, féloldalt 
kilógó nyelv, stb.) Ha azonnal segítségül 
jön az orvos, életmentő lehet.

3. Tüdővérzés. Köhögés kíséretében, ha
bos, élénkpiros köpet ürül. A vérzés olyan 
erőssé válhat, hogy a beteg szinte „hányja** a 
vért. Azonnal orvost hívunk és addig is fel
támasztva félig ülöhclyzetben mozdulat
lanul feküdjék a beteg.

4. Gyamorvérzés. Erős gyomorfájásról pa
naszkodik a beteg. Majd kávéalj-színű folya-

(Folytatás az *1 oldalról)
emberek —* 800— 1000 m~t repültek. A 
csapkodó szárnyú gépek ezideig nem tudnak 
még ilyen eredményeket felmutatni, bár
matematikai számítások kedvezőbb hatás
fokot mutatnak ki ezeknél, mint a merev 
szárnyúaknái. Üjabban ismét kísérleteznek 
a madár-repülést utánzó csapkodó szár
nyakkal s csak a beavatottak tudják, hogy 
„gyakorlati )elentő$ége jóval nagyobb, mint 
érdekessége.™

Tudományos intézmények kitartóan dol
goznak az izom-repülés nehéz, de remény- 
teljes területén. Sok-sok kutató intézet

lázasan keresi a megoldási szerkezetek 
legjobbját, régi sikertelen kísérleteket ismé
telnek meg újra és újra a legújabb aero 
dinamikai tapasztalatok alapján s kitartóan 
keresik azt az új könnyű és szilárd anyagot, 
amely a gép súlyát jelentékenyen kiseb
bíteni fogja. Hisszük, hogy a jövő igazolja 
majd az izom-repülés egyik legképzettebb 
elméleti tudósának, dr, Péter Gyulának 
szavait ; „Hogy az izomerő-repülőgép 
mikor jelenik meg a mindennapi életünk
ben, azt nem tudjuk, de, hogy jörni fog és 
megvalósulásának történetét a mi időnktől 
számítják, az bizonyos.™ Dallas László
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dékot hány. A Mnyadékhan lévő vér a 
tüdövérzés alkalmával ürülő vár élénkpiros 
színével szemben barnás. Nyugalomba he
lyezzük a beteget, nyelni semmit ne enged
jünk és azonnal orvost hívunk, mert sürgős 
orvosi segítség az életét mentheti meg.

Női vérzés. Vetélések, szülések kapcsán 
fellépő rendellenesen erős vérzések alkalmá
val azonnal orvost hívunk, mert, ha meg
várjuk, amíg félig elvérzett a beteg, meg
nehezítjük az orvos munkáját. Nemcsak 
terhességgel, hanem egyéb női betegségek
kel kapcsolatban is fordulhatnak elő olyan 
vérzések, amelyek azonnali orvosi segítséget 
igényelnek.

Előfordul olykor az is, hogy foghúzás 
után, orrvérzés esetén lép fel olyan vérzés, 
amelyet otthon clállítani nem tudunk.

Nyavalyatörés beteghez viszont nem szük
séges orvost hívni. A rángógörcsőkkel járó 
roham magától is megszűnik. Ellenben a 
nyavalyatőrős rohamokhoz hasonló görcsök 
és eszméletvesztés szokott előfordulni a ter
hes asszonyoknál a terhesség második felé
ben, a szülés alatt, vagy után. Ilyen esetek
ben feltétlenül orvost kell hívni, mert az 
anya és születendő gyermeke élete forog 
kockán. Kisgyermekek, csecsemők rohamai
nál is azonnali orvosi segítségre lehet szük
ség. Az ilyen rángó-rohamokat népies nyel
ven „fogfrásznak44 nevezik. Magát a beteg
ség kitörését megakadályozhatjuk, ha csecse
mőnket gyakran visszük zöldkeresztes ta
nácsadásra. A betegség oka 1 . 1. a vitamin és 
mészhiány, A rángatódzást a fellépő lázas 
állapot okozza, de az orvos éles szeme fel
fedezi a baj okát és idejében megfelelő 
gyógyszerekkel megelőzi a nagyobb bajt.

Nehezebb a teendőnk láz esetében. Általá
ban a láz, még ha magasra szökik is fel, 
nem ok azonnali orvoshívásra. Persze, ha 
nehéz légzéssel, fuldokléssal párosul, akkor 
igen. Fülfájás, fogfájás, kiütésekkel kísért 
láz esetén nyugodtan várhatunk másnapig, 
sőt a kiütések színét is csak napvilágnál 
tudja az orvos kellőképpen megállapítani.

Lázhoz csatlakozó görcsös fájdalmak, 
csillapíthatatlan hányás, mint mondottuk, 
azonnal orvosi segítséget igényel, genyes 
vakbélgyulladás, bélcsavarodás, eperoham 
bújhat meg mögötte.

Inkább hívjuk el tízszer feleslegesen 
hasonló körülmények között az orvost, 
minthogy egyetlenegyszer gyomorrontásra 
gondolván, halálos veszedelembe döntsük 
hozzátartozónkat késlekedésünk által.

Nehéz minden esetben a sürgősséget

helyesen megállapítani $ nem is lehet vala
mennyi tünetet kivétel nélkül felsorolni, 
mindég a gazda, a családfő, az anya józan, 
éber szemétől függ, hogy észrevegye a leg
kisebb jelet is és mérlegelni tudja a jelek 
jelentőségét, mert hiszen sohasem a beteg
séggel, mindég a beteggel állunk szemben.

Dr. iC  Z.

Hogy kisebb ros szüli ét miatt ne kelljen a 
távoli patikába rohanni, szereljünk fel ott
hon egy kis házi patikát, amelybe helyez
zünk el minden olyan gyógyszert, amelyre 
szükségünk lehet olyan betegségek alkalmá
val, amikor orvost hívni szükségtelen, vagy 
hogy addig, amíg súlyos betegünkhöz az 
orvos eljut, meglehessük a sürgős intéz
kedéseket.

Egy csomag aszpirin (fejfájás, kisebb hűlé
sek esetén 1 —2 darabot korty vízzel le
nyelünk).

Ricinus olaj. Székrekedés esetén gyerek
nek egy, felnőttnek két evőkanál az adagja.

Egy üveg sebbenzin. Sérülés esetén kötö
zés előtt a sérülés körüli beszennyeződések 
lemosására.

Egy xo dkg csomag steril kötözőgyapot ̂ 
15  cm széles tekercs steril pőlyai 
2 drb fehér háromszögű kendő (átfogója 

1 m),
xo drb biztositótűf,
x tégely vazelint
x deci táblaolaj (égések esetén),
X üveg jódtinktúra%
Kamillatea (gyulladások borogatására és 

kisbaba görcsös hasfájása alkalmával hasz
nálatos).

Két deci pálinka (ájuiásos rosszulíétek 
alkalmával szagoitatásra),

5 deka zöld szemes kávé (cukor nélkül, 
friss pörkölésű kávéból 1 deci vízhez 1 
kávéskanállal véve, gyengeség esetén forrón 
itatjuk).



3

v ix m ts rm
I . Fénysugárzás 

egyik neme 
(L.i É . T . 4* sz )

14. Ti* ff nzó
15. Talál (ék.fel.)
16. Kiválasztott 

kolloid
17. Míg meg nem 

halt
18. A nadrógszíj 

is az
20. Felrobbanó 

csillag
(L.i E» T. 4*

23. Feltételes 
kötőszó

24, Baktér
26, Ang, kir* légi

erő , rövid í- 
t ése

27, Volt filmszí
nész nő egy ik 
neve

28, Angol F-va 
(ék, feh)

29, Aüé (?) víz 
31. Távolodást

fejez ki
33, Női név becéz* 

ve (betű páti.)
35. Csapadék 
37. Útra bocsájtanl
39, Nem  alacsony, nem magas, 

épp a kettő között van
41, Egym ást követő magán- 

hangzók
42* Móricka Papája (ék. fel.) 
45, Hálátlan
40, Fél átló (ék. fel*)
47, Egyik a 7 vezér közül
49, Egyesült Nemzetek.
50. Volt kirá!yhítve$# Bpanyol- 

hónban
52, Lásd : víz, 46.
54* Leves fajta* 3.dk betű fel.
57, 1— 6— 50
59. Kp* helyeit adott, kézzel 

írt cédula
61. SzÜágymegyai kisközség, 

Kazinczy honvédéi itt 
tették le a fegyvert 

84, Világhírű csillagvizsgáló 
Kaliforniában (L .: Ft T. 4. 

65* A détafrikai unió elnöke 
— tábornok 

87* Idegen idea 
68, BT* é,
69* . . . rin, a petróleum mellék- 

term éke 
71* Latin é
72, Közismert amerikai szó, 

beleegyezést, helyeslést jelent 
74. Gyom
7,5 . Magyar hírügynökség röv, 
77* Disznó viskó
78. Vallás rövidítés 
81. 101.
82* Pólyás sirás 
84, Farsangi mulatság 
87* Háziállat
80. Betegség neve, az előbbivel 

együtt, az É . T . 4, szóban
tárgyalja

91* Nagyon vágyódik 
93, Szemüveg vidéken 
96* Tagdíjat fizet nvi.-vel 
98, Tag ad őszé 
m ,  Dalszínház

101, Szerb-utca
103, Török katonai rang volt
104. Ügyvéd, orvos neve, nincs 

anélkül
106, Híres csiilagköd (L .; ti* T,

4 . az,)
108, Jara 
109* Férfinév 
111* Latin kettős 
112* E. Űr. E.
113. Ital
13 5* É . T, egyik utóbbi.száma 

ciniképének szövege 
(névelő hiány*)

FÜGGŐLEGES
1* Nehéz munkához ez kell
2. Latin és
3. Huny érái
4. Párté
5. Skandináv férfinév
6. Fontos belső szervünk
7. Hittudós törökül8. Férfinév
9* Latinul új

10, L , V .
t i*  Mássalhangzó kiejtve 
12 151
ÍZ, LáscL függ* 2*
19- Anyósa van a fiúnak 
2Ö. Tavaszi zöldség, étel mellé 

adják
2 L  Hébe-hóba  
22. A kormány 
23* Csapadék 
25* Ránc
29* Római mez volt 
30* JLudolMéle szám 
32* Kínai fiúnév
33. , * * a fogó? N a  ki?
34. Terebélyes növény, nvpvei
35. Féltlzenkettő
38* Szintén
38* Dal
40, Az elitéit, nvl-vel 
43* Túlságosán avult

44. Magyar férfitánc
(vorbuukóD *}

48, Svájci üdülőhely
47, Nem  az innenső
48. Rig Simoné 
50. Fogyasztanám
51* Megszűnt napilap (betű- 

hibával)
53, Teljes, latinul 
55. Gpu,
58. N agy  baj, ha átszakad 
58. Gyanúsítás 
80, K i, kint, angolul 
62. Síel
83. Figyelmeztet, kézzel pld. 
06. Fiú to r ember tulajdonsága 
70* H  ária fajta
73, Kiss Peti apja, N agy  Pisti

76. Napóleon szülőföldje (betű
péti.)

79. S* M.
80. Megró
80* A  teli pohár
83. Ktsíegyecske papája
84. Pestm egyed nagyközség
85. N iLen keresztneve (ék* te l) 
86* Ipari növény
88. Bánat
90. Yalóban, hazugság nélkül 
92. Az Ügyvéd kenyere 
94* K arjáva l kulcsol 
95* Optikai mértékegység 
97. Nőt név becézve (ék*-el.J 

100. Németeknél vége 
102* Odarendel pld. a bíró
105, Francia én 
107. Var
109. 1500
110. Egyenlít
113. TeUur vegyjek 
114* A feladás helyén

A  megfejtéshez elegendő be
küldeni a vízszintes 1, 20, 63,
106, 115 és a függőleges 86, 95 
sorokat.
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