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KÉRDEZZ
Ifj. Nagygyörgy Máté hódmezővásár

helyi olvasónk kérdezi:  Mikor találták 
föl az üveget J

Dr. Knapp Oszkár válaszol:
Az üveg föltalálásának ideje a múlt 

homályába vész. Arról, hogy az első, 
ember alkotta üveg miképp készült, 
többféle elgondolás alakult ki.

Pl inii is latin történetíró szerint az 
üveget föníciai hajósok véletlenül talál
ták fel. Hajóikkal salétromtömböket szál
lítottak. A  Belus folyó torkolatában 
pihentek meg. Főzni szerettek volna, de 
a tűz alá nem találtak köveket. Ekkor 
főzőüstjüket a hajóról hozott salétrom- 
tömbökre állították, és úgy gyújtottak 
tüzet. A  hamu eltakarítása után a tűz 
helyén átlátszó, sima és fényes felületű 
anyagot találtak. Plinius úgy vélte, hogy 
ezt az eljárást azután tudatosan is meg
ismételték. Néhány évtizeddel ezelőtt 
azonban azok a kísérletek, amelyek az 
üvegkészítésnek ezt a módját reprodukál
ni akarták, nem jártak sikerrel.

Egy másik föltevés szerint valahol 
valaha egy homokos talajra épített ga- 
bonaraktár tűzvész áldozata lett, s ennek 
a hamuja alatt találták meg az első 
üveget, amelyet azután sikerült utánozni.

Van olyan vélemény is, hogy a kohá
szatban már az ókorban, jártas mester
emberek az ércek hevítésekor kaptak 
üveget, színes rögöket.

Valószínűnek látszik az a feltevés is, 
hogy az első üveggyöngyöt egy hajdani 
kerámikus találta -fel. Az őskori ember 
az agyagedényeket — hogy likacsos 
felületüket befedje és a likacsokat el
zárja — könnyen olvadó mázzal vonta 
be. Egy túlságosan vastagon bekent 
edény máza azonban a tűzben elcsöppen
hetett, s ott üveggyönggyé alakulhatott. 
A  történészek szerint Egyiptomban már 
időszámításunk előtt 12000 évvel készí-
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tettek üveggyöngyöt oly módon, hogy 
apró kavicsokat mázzal vontak be. 
Az első üveg, amely nem máz, hanem 
önálló üvegtárgy volt, az eddigi régészeti 
leletek tanúsága alapján 9000 éves. 
Az első öblös palackocskát az egyipto
miak készítették. Homokmagra fémcső
vel üvegrudat tekertek képlékeny, vörö
sen izzó állapotban, majd amikor lehűlt, 
a homokot kikaparták belőle. Az első 
fúvott öblös üveg időszámításunk előtt 
a III. században készült. Ekkor találta 
fel egy ismeretlen föníciai üveges az 
üvegfúvó pipát.

A  mesterséges üveg feltalálásának idő
pontját tehát nem ismerjük, s ma még 
azt sem tudjuk eldönteni, hogy az ide
vágó feltevések közül melyik a helyes.

Horváth Tibor romániai olvasónk kér
dezi : Különböző nemzetiségű süketné
mák ugyanazt a jelbeszédet tanulják-e 
meg, vagy mást-mást 1

Győrffy l*ál, a Siketnémák Tanintéze
tének igazgatója válaszol:

A süketnémák jelbeszéde kezdetleges 
beszédforma. Egyes jelei formájukban, 
sőt jelentésükben is eltérők lehetnek, de 
könnyen egyeztethetők a már ismert és 
mindenütt meglevő jelekkel, úgyhogy 
megértésük és felhasználásuk nem okoz 
különösebb nehézséget. A  harmincas évek 
táján a süketnémák nemzetközi kong
resszusán a különböző nemzetiségű süket- 
némák körülbelül félóra alatt már elég 
jól megértették egymást.

Az úgynevezett természetes jelek min
den nemzet süketnémái körében hasonla
tosak. A  mesterséges jelekben vannak 
eltérések. A jelbeszédot azonban még igy 
is többé-kevésbé nemzetközinek tekint
hetjük. Megjegyezzük, hogy a jelbeszédet 
nem tanítjuk a süketnémák iskoláiban : 
az a süketek közösségében fejlődött ki 
afféle „anyanyelv” -ként.
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A TARTALOMBÓL:
Rákóczi festője, Mányoki Ádám — Energiatárolás Hegyestetőn — A vele 
született csípöficam — Strandélet az ősvilágban — Egy játékszer pályafutása

— A tudomány világa

RÁKÓCZI FESTŐJE, MÁNYOKI ÁDÁM
( 1673— 1757)

Ö is egyike azoknak a művészeinknek, akiket a magyarországi nyomor üldözött 
külföldre. Amikor Szokolyán megszületett, az ország nagy része török bir

tok volt. Napirenden voltak a magyar végvárak körül a csatározások. Az ország 
kifosztása rendszeressé vált.

Atyja — református pap — kénytelen volt otthagyni Szokolyát. A  sokgyermekes 
család Komáromba, majd Győrbe költözött. Egy magasrangú német katonatiszt 
megszánta a nyomorgó családot, és az élénk eszű, firkálni szerető Ádámot fiává 
fogadta. Nevelőszüleivel Fszak-Németországba került, ahol első oktatásban része
sült a rajzban, majd Scheitz festőtől a festésben is.

Míg Németországban tanulgatott, 1686-ban nagy újság hírét hozták a röp
lapok : az egyesült keresztény hadak visszafoglalták Budát, és kifelé szorítják a 
törököket Magyarországból. Bizonyára nagy öröm fogta el, de azt is hallhatta, hogy 
Buda romokban hever, Pest romjai közt alig pár száz ember maradt életben, s a 
törökök mindent kifosztottak ott, ahonnan ki kellett vonulniuk. Meg lett ugyan 
a szabadság, de megmaradt a nyomor. Ilyen körülmények közt aligha kínálkozott. 
Mányokinak lehetőség a hazatelepedésre.

Művészünk beletanulva a mesterségébe, bizonyosan sokat festett Németország 
északi részében, de hogy mit, arról nincs tudomásunk. Feltehető, hogy mint később, 
akkor is képmások festésével foglalkozott. A  hosszú háborúktól elszegényedett, 
Németország polgársága és nemessége körében ez volt az egyetlen kelendő festé
szeti műfaj, ez őrzött meg családi emlékeket a fénykép-korszak előtt. Mányokinak 
ilyen művei talán még lappanganak egyes északnémet családok utódainál, vagy 
osztották olyan sok régi képmás rendes sorsát: idővel elvesztették személyhez 
kötött értéküket, és elpusztultak.

Ilyen volt a helyzet Európa keleti felében. Nyugaton, elsősorban a nagyra 
nőtt Franciaországban, más kép tárul elénk.

Abban az időben, amikor Mányoki Németországban megkezdte arcképfestö 
munkálkodását, semmi kilátása sem lehetett arra, hogy ott valamely messze ki
magasló mestertől közvetlen oktatásban részesülhet. Európa legnagyobb arckép
festői, közvetlen elődei ekkor már valamennyien a temetőben pihentek. Nem is 
olyan régen halt meg Velasquez, Rubens, Van Dyck, Frans Hals. Rembrandt is örökre 
búcsút mondott a festékeknek ás az ecsetnek. Akiket felsoroltunk, mind nagyok 
voltak a nagyok közt, a művészettörténet legnagyobb kópmásfestői közül valók, 
akik ezt a műfajt klasszikus magaslatra emelték.
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E csodálatos 'bőség után jött a  bibliai hét szűk esztendő, a dagály után az apály. 
Mert Mányoki kortársai, akik mégis a többi fölé emelkedtek, a francia Rigaud és 
Largilliére, nagy elődeikkel össze sem mérhetők. ■ Derekas, jó  festők voltak, de 
hiányzott belőlük a géniusz varázsló ereje. Pedig most — jobb híján. — ők lettek 
a legnagyobb arckóptestők, a francia udvar kegyeltjei, a legjobbak ama nagy sereg 
festő közt, akik szintén hivatva voltak XIV. Lajos, a „Napkirály”  udvarának 
ragyogását soha, sehol sem látott kápráztató fényűvé emelni. Ekkor született meg 
Párizs közelében, egy elhagyott homokpusztán a király parancsára a versailles-i 
tündérpalota olyan remekbe készült parkkal, amilyent még nem látott Európa. 
A  nagyszerű palotarendszert szobrok és faldíszítő, nagyrétű festmények ékesítették; 
nem valami elsőrangú művek, mert tehetséget, zsenialitást a Napkirály sem tudott 
teremteni. Mégis ízlésesen elrendezett munkák, amelyeknek szónoklás pátosza ügyes 
díszítő szerelméuynek hatott. A  park fantasztikus formájú nyírott bokrai és fái 
közt mesterséges tavak csillogtatták tükrüket, s a tavacskákat görög istennők,

ámorok, allegorikus alakok márvány- 
szobrai szegélyezték. Ebben a környezet
ten sétálgattak enyelegve, epekedve, 
súgva-búgva a parókás udvarhölgyek 
és urak, nehéz bársony és suhogó selyem 
öltözetben, a hölgyek mélyen-és meré
szen kivágott derékkal s dús ékszerrel, 
az urak lábán csatos cipő, fehér, térdig 
érő harisnya, oldalukon kard, fejükön 
háromszögletes kalap. így  hallgatták a 
nagy tükrös termek valamelyikében 
Möltére színtársulatának előadását is.

Ezt az udvari életet irigykedve néz
ték és mindenképpen utánozgatni igyekez
tek a szomszéd német területek urai. 
Szinte minden német fejedelemségben 
keletkezett egy-egy kisded Versailles, 
a maga divatos ruhájú és divatos erkölcsű 
udvarhölgyeivel s udvari gavallérjaival. 
Kellő anyagiak híján persze mindez csak 
halvány mása volt az igazi Versailles- 
nak, do itt is a „jó  ízléshez”  tartozott 
a gavallérok és udvarhölgyek szerelmi 
bújósdija, a fényűzés, a csillogás.

Alapos különbség választotta el ezt a 
Nyugatot attól a kifosztott Magyar- 
országtól, amelynek sorsa az volt, hogy 
„Európa pajzsa”  legyen a  török ellen, 
s így a nagy Versailles és a sok kis 
Versailles békén habzsolhassa élvezeteit.

Egy ilyen udvarba került, mint látni 
fogjuk, a mi Mányoki Ádámunk, hogy 
végül ő is német udvari festő legyen.

Egyelőre azonban olyan változás állott be életében, amely nagyon is közelről 
érdekel minket. 1703-ban Berlinbe költözött. Ott sok képmást festett a porosz trón
örökös megrendelésére, de hamarosan megismerkedett I I . Rákóczi Ferenc feleségével, 
s az ő közbenjárására fogadta őt Rákóczi Terebcscn (1707).

Régóta ez volt az első eset, hogy magyar művész szemtől szembe került magyar 
fejedelemmel. Eddig igazában Bécs volt Magyarország fővárosa, s a bécsi császár 
volt Magyarország királya. És Magyarország alig volt több, mint annak az idegen 
hatalomnak gyarmata, amely az idegen központ számára szállítót* búzát, bort és 
vágómarhát. Művész volt. elég Bécsben : a császár ás udvari népe, ha arcképet akart, 
megkapta Bécsben, nem szorult magyarra.

Most azonban új fejedelmi udvart látott Magyarország, magyar fejedelmet, 
magyar főurak környezetében. Ez a magyar fejedelmi udvar abban" különbözött a 
divatos ás fényűző kis nyugati autokraták udvarától, hogy nem a kicsapongó mula
tozást tűzte életcélul, hanem a magyar nemzet fölszabadítását a bécsi császári ön

II. JRúkúczi Ferenc, o hadvezér
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kény alól. Rákóczi udvarában más volt a széliéin, mint akár Drezdában, akár 
Potsdamban, akár Nymphenburgban. Az európai udvarok életrendjéből csak annyit 
vett át, amennyi ésszerű, időszerű és szükséges kiegészítője egy azon korbeli 
udvartartásnak. Ilyen okból lett Mányoki Ad ám Rákóczi udvari festője.

A  fejedelemnek ezt az elhatározását bizonyára annak köszönhette mesterünk, 
hogy oly szép sikert ért el a porosz trónörökös tisztjeinek arcképeivel. Viszont 
Mányoki, úgy látszik, bizonyos hiányosságokat érzett művészetében. Arra kérte 
tehát a fejedelmet, hogy tegyen lehetővé egy külföldi utat tanulmányainak kiegészí
tése céljából. így került két év múlva Hollandiába (1709).

Míg oda volt, összeomlott Rákóczi uralma. A  fejedelem Lengyelországba menekült 
(1711), majd Franciaországban telepedett le (1712). Rövid uralmáról tanúskodtak 
az országban szerteszóródott bujdosó szegény kurucok, a Pro Libertate feliratú 
rézgarasok („libertások” ) és azok az arcképek, amelyeket Mányoki festett a szín
magyar, lelkes és szerencsétlen fejedelemről.

A  fejedelem nyilván megkedvelte a művészt, mert még balsorsának csapósai 
közt sem feledkezett meg róla. Lengyel- 
országban a király udvari marcalijával 
beajánlatta a királynak, Erős Ágostnak. 
aki 1713-ban a lengyel fővárosba, Varsóba 
hívatta Mányokit, ahol a fejedelmi udvar 
kicsinyben utánozgatta Versaillcs-t.
Ágost király háborúi gazdaságilag, fes
tett udvara erkölcsileg csakhamar a tönk 
szélére juttatták Lengyelországot. Mányo
ki csak egy évig maradt ott.

Erős Ágost másik fővárosában, Drez
dában, ahol mint választófejedelem ural
kodott, a dolgos és eszes polgárság meg
lehetős jólétet teremtett, s e szép város 
ekkor öltötte magára máig is jellegzetes 
gazdag és változatos építészeti arculatát.
Most itt rendezkedett be a fejedelem 
fényes, do nem kevésbé hírhedt udvara.

A szokolyai puritán papi család fia, az 
északnémet hűvös és tisztes polgárság 
körében felnőtt Mányoki a szabadság 
eszméjéért küzdő Rákóczi udvarából 
hirtelenül ott találta magát Erős Ágost 
különös magán-paradicsomában, ahol 
sorra le kellett festenie : a daliás, büszke 
kiállású férfivadász Montmorency herceg
nőt, fején háromszögletű kalappal, fehér 
ingfodortól mérsékelten födött kebellel, 
aztán a nagyon barátságosan mosolygó, 
cicakőpű Carignan hercegnőt, gömbölyű arcával, gömbölyű tokácskájával, gömbölyű 
vállal és a többit. E  delnők haja vondéghaj volt, szemöldökük festett, ajkuk pirosított, 
arcuk kendőzött, illatos rizsporral telehintve testük minden látható része. A  természet 
a maga igaz valójában már csak a még érintetlen szempárra szorítkozott. Ilyen 
modelleket egy Mányoki-fajta festő csak teljes lelki részvótlenséggel festhetett. 
Szakszerű végrehajtása volt ez egy festési feladatnak, alig több.

Festett azonban Drezdában egyebet is ; jómódú polgárok képmásait. Akiknek 
módjuk volt e szétszórt arcképek egyes példányait a helyszínen látni, állítják, hogy 
sokkal iga zabbak, sokkal jobbak udvari képeinél.

Ezzel olyan ponthoz érkeztünk, amellyel még foglalkoznunk kell: milyen
volt Mányoki művészete? Milyen a stílusa? Hogyan alakult ki ?

Azt hihetnék, hogy Mányoki talán Hollandiában fogadott magába stílusbeli 
tanulságokat. Hiszen két évet töltött ott (1709—1711), és később is vissza szeretett 
volna menni a bájos kis országba. De arcképein semmit, sem födözhetünk föl ilyen 
közvotlon hatásból. Inkább az ellenkezőjét látjuk. Mert milyenek voltak mesterünk 
ott-tartózkodásakor a művészeti állapotok ? A festők koronázatlan királya Adriáén

II. Rákóczi Ferenc arcképe
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van dér Werff volt, az üresen kongó 
előkelősdiség fömestere, aldt már a mi 
néhai jó Henszlmannunk is „elevenesont 
festésznek”  gúnyolt teljes joggal. Az 
ilyen festésnek még árnyéka sem lát
ható Mányoki képein. De azt hihetnék, 
hogy mesterünk talán okulhatott a nagy 
Rembrandt, a nagy Frans Hals nem is 
olyan régen festett remekművein. Téve
dés. Mert például az akkoriban feltétlen 
hitelű és hangadó Lairesse festő és fő
esztétikus éppen Mányoki odaérkezte 
előtt két évvel adta ki az akkori Hollan
dia esztétikai törvénykönyvét, amelyben 
olvasni lehetett azt is, hogy Frans Hals 
piaci kofáktól tanult ízlést. Ez az ural
mon levő felfogás és kritika nemhogy a 
valódi nagy mesterekre terelte volna a 
még ki sem alakult stílusú idevetődött 
festőt, hanem egyenest elijesztette a 
nagy mesterek tanulmányozásától. Akko
riban ott a tükörsima festés számára ter
mett minden babér, a sima parkettek 
szalon-Dianáinak festői voltak a közvéle
mény kedveltjei.

Mányoki az ilyesmitől nagyon is 
távol állt.

Czokás volt mesterünk művészi foj- 
L'  lődésében szerepet juttatni a Nap

király egyik kedvelt festője, Largilliére 
hatásának. Talán volt is, lehetett is, 
hisz’ kortársak voltak, ás a francia mester 

nagy híre világgá terjedt. De ha volt is, nyoma veszett. Mányoki sokkal rusztikusabb 
erejű, mint a francia mester. Festészetük céljai s felfogásuk is nagyon eltérőek. Jó 
összehasonlító például szolgál Mányokinak a Szépművészeti Múzeumban levő ön
arcképe és Largilliére-nek a képe, amelyet önmagáról festett felesége és leánya társa
ságában (a párizsi Louvre-ban látható). Hatalmas paróka koronázza itt az utolsó 
divatban pompázó társaság fejét. Szinté hallani lehet a drága selyemruhák zizegését 
ebben az előkelő, szalonban, amelynek hatalmas ablakán át kilátni egy remek angol 
park tájképére. Az a benyomásunk, hogy nagyúri kastélyba látunk, ahol most éppen 
együtt van a hercegi család.

Ilyennek láttatja magát Versailles egyik főmestere.
Másképp mutatja be magát, önarcképén Mányoki. Fehér ingben ül előttünk, 

amely messzire szétnyílt, karján magasan felgyűrte az ingeujját, keze ecsetet tart, 
látni lehet, hogy éppen munkában van. 'Űri paróka helyett ormótlan föveget. nyomott 
a fejére, árnyéka olfödi homlokát, szemét.

Largilliére önarcképén minden választékos, finom, drága. Mányoki úgy hat az 
önaroképén, mintha egyike volna a kézműves mestereknek.

A két képen azonos volt a feladat, de nem azonos a megoldás; más a szellem, 
más a felfogás, más a stílus.

Úgy látszik, hogy Hollandiánál és Párizsnál sokkal közelebb álltak Mányokihoz 
az élet felfogásában, a festő stílusában az északnémet polgárvilág és az ennek köré
ben szerényen dolgozgató festők, akiknek közelében töltötte egész ifjúkorát, s ahol 
festeni tanult. Kortársa, Pesne, Berlinben sok fiatal festőt nevelt, akik elszéledtek 
az északi vidékeken. Az ő ecsetjük alatt bizonyára sok képmás is született kevésbé 
hivalkodó, inkább háziasabb, mindenesetre szerényebb kiadásban, mint amilyenek 
a nyugati nagyvilág azon korbeli képmásai.

Ilyen hatósokra gondolhatunk, ha Erős Ágost udvarhölgyeinek képmásai 
után szemügyre vesszük azokat az arcképeket, amelyeket Magyarországon festett. 
Mert nemcsak Rákóczi udvarában tartózkodott egykor, hanem Erős Ágosttól kapott 
szabadságát is itthon töltötte, részben övéinél Tótfalun, részben magyar urakat és

önarckép
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családjukat festve, a Podmaniezkyak s 
a Rádayak birtokán.

Ez bizony más világ, mint amilyenben 
eddig forgolódott. Amott modelljei egy- 
egy főváros szívében fejedelmi udvar
tartásnak voltak primadonnái. Most a 
faluban magasló kastély gazdái ültek 
neki. Amott a társasélet állandó volt, 
itt időről időre változó, alkalmi össze
jövetelek egy-egy családi ünnepnap vagy 
baráti látogatás alkalmával. A  leg
nagyobb szórakozás a társalgás, a zene, 
az ifjúság tánca és mindenkinek a 
lakoma. A  központ a nagy tisztelettel 
körülvett nagyasszony. A  ház urának 
legnagyobb büszkesége, ha jó gazdának 
tartják. Látnivaló, hogy az életfelfogás 
teljesen más, a becsvágy egészen más 
forrásokból ered, mint a kor divatos 
előkelőségei körében. Nemcsak önarc
képén, hanem ebben a magyar vidéki 
légkörben is akadálytalanul szóhoz jut
hatott eredeti egyszerűsége, szerény
sége, minden raffináltságtól mentes jel
leme. Velasquez és Rembrandt halála 
óta egész Európának művészete — agrár 
nyelven szólva — csak jó  közepes ter
mést adott. Az elnyomorított Magyar- 
ország festőjétől sincs jogunk magasan szárnyaló művészetet várni.

Ezektől a vidékies képmásoktól eltérő típus a hazánkba került két Rákóczi - 
képmás. Ezek reprezentatív arcképek. Az egyik Rákóczit, a hadvezért mutatja, a 
másik Rákóczit, a fejedelmet. Az elsőn hadi öltözetben látjuk, gyöngén árnyék 
borul arca baloldalára, köríti állát és fokozza arckifejezése mély komolyságát. A 
másik képen prémes kucsmát visel, nyakába akasztja az aranygyapjas rend jelvé
nyét, finom ötvösművű lánc fogja össze köpenyét. Fejtartása büszke, tekintete 
nyílt, egész arca egyenletesen van megvilágítva, a festés egyszerű, nem részletező. 
Mányoki legjobb, legőszintébben átérzett művei közé tartozik.

Ez a két képmás ma már nemzeti ereklye-számba megy. Ezek teszik nekünk 
kétszeresen kedvessé festőnk személyét is. Mert ezen az érdemén túl ő egyúttal 
egyike a legrégibb magyar arcképfestőknek, akiknek működése egészen vagy legalább 
nagyrészt külföldön folyt. Csak egy arcképfestőnk előzte meg mintegy fél századdal: 
Pnvitzer János, ö  1627-ben Angliában működött, 1647-ben Spanyolországban bukkant 
fel. Egyetlenegy képe sem ismeretes nálunk, sőt a X X . századig még a neve is ismeret
len volt művészeti irodalmunkban.

Ellenben Mányokinak ma már 16 festménye van magyar földön. Lázár Béla 
1934-ben nagy monográfiát adott ki róla. A  Szépművészeti Múzeum most szép 
kiállítást rendezett a hazánkban feltalálható és részben külföldi gyűjteményekből 
kölcsön kapott festményeiből, halálának kétszázadik évfordulóján.

Lyka Károly
Kossuth-dijas művészettörténész

l'odmanlezky liíirónö arcképe
(Felrús István (elvételei)

Értesítjük kedves Olvasóinkat, hogy 
az Élet és Tudomány 1957-es évfolya
mának egyes számait beszerezhetik a 
Gondolat Kiadó terjesztési osztályán: 
Budapest, VI., Róvay u. 16. Telefon: 
315-708.

Következő számunk tartalmából:
A hazai földrajztudomány úttörője, Frő- 
lich Dávid —A vér Rh-faktora — Karvaly 
és kakukk — Televízió V. — Hogyan 
épültek az egyiptomi piramisok — Kísér
letezzünk és gondolkozzunk —  A tudo

mány világa
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ENERGIATÁROLÁS A HEGYESTETŐN
Téli délutánokon, mihelyt ránk szakad 

a sötétség, milliónyi lámpa gyullad ki. 
S ezt annyira természetesnek tartjuk, 
akár a napfelkeltét vagy asztalunkon 
a mindennapi kenyeret.

Csak kevesen számolnak azzal, hogy 
a hirtelen előcsillanó esti fényáradat 
mennyire megnöveli a villamosenergia
fogyasztást, és hogy e „csúcsfogyasztás”  
mekkora gondot és fejtörést okoz az 
energiagazdálkodás szakemhereinek.

1. úbru. Toll munkanap terhelési tiürbéje

A csúcsterhelés óráiban az energia
szükséglet kielégítése csak roppant anyagi 
áldozat és szigorú tervszerűség árán lehet
séges. Ha valamely hiba miatt akadozik 
az áramszolgáltatás, a bosszúságnál is 
nagyobb baj a kár, amelyet a termelés 
kiesése okoz. Mindent el kell hát követ
nünk az efféle zökkenők elhárítására, 
hogy az áram termelése és fogyasztása 
egyensúlyban legyen.

A villamosencrgia-fogyasztás nemcsak 
azért ingadozik, mert a'nap egyes órái
ban több, másokban meg kevesebb

lámpa ég. Az ipari üzemek áramfogyasz
tása sem állandó s egyenletes. Egy-egy 
téli munkanap energiafogyasztásának vál
tozását — a nap különböző szakaszaiban 
— 1. ábránk terhelési görbéje szemlélteti, 
íme, a fogyasztás reggel és késő délután 
ugrásszerűen megnő, ellenben éjszakán
ként erősen visszaesik.

Magyarországon a villamos energiát 
főként a hőerőművekben termelik. Ezek 
nehezen alkalmazkodnak a fogyasztás 
ingadozásaihoz, s működésük akkor a 
leggazdaságosabb, ha egyenletesen ter
melnek. A  fogyasztás növekedésekor 
újabb meg újabb erőműveket kell be
kapcsolni az áramtermelésbe, ámde az 
újonnan belépők kazánját már órákkal 
előbb be kell fűteni, s ez persze nagyon 
költséges. Ezenkívül ezek az erőművek 
nincsenek eléggé kihasználva.

A „csúcs” -kérdés megoldására több 
mód kínálkozik :

I 1-1 a terhelés ingadozásait előzetes rend
szabályokkal csökkenthetik;

m  a „csúcsok”  idején egy-egy nagy 
fogyasztó kikapcsolható;

pbf biztosíthatják a csúcsigények ki
elégítését.

A termelés megfelelő átállításával — 
az éjszakai műszak bevezetésével — 
iparkodnak a fogyasztást egyenletesebbé 
termi. Tartósan ezzel nem oldhatjuk 
meg a problémát, mert az éjszakai munka 
nehezebb, fárasztóbb és egészségtelenebb, 
mint a nappali. És ugyancsak kényszer
megoldás a  fogyasztók kikapcsolása — 
ha mégannyira „tervszerű”  lenne is !

Az igazi megoldás a csúcsigények ki
elégítése. Ez egyes — kedvező földrajzi 
helyzetű — országok együttműködésével 
részben megvalósítható. Ha ugyanis a 
csúcsterhelések különböző időpontokra 
esnek, a szomszéd államok segíthetik 
egymást. Ilyen együttműködésre több 
példa van.

Egy országon belül a csúcsigények 
kielégítésének legegyszerűbb, bár leg
kevésbé gazdaságos módja a külön, úgy
nevezett „csúcshőerőmű” -vok építése. A 
bennük termelt energia költséges, mert a 
rövid üzemidő alatt kevés energiamennyi
séget adnak, és ezt viszonylag nagy épí
tési költség terheli.

Az erőmüveket egyenletesebben járat
hatják és a csúcsigényeket is kielégít
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hetik, ha az erőművek által — a kis- 
fogyasztási időszakban, a „terhelési 
völgy”  idején — termelt és a fogyasztók 
által föl nem használt villamos energiát, 
elraktározzák a csúcsfogyasztás idejére.

Sajnos, a villamos energiát nem lehet 
közvetlenül tárolni egyéb áruk módján. 
Hogy ezt megtehessük, előbb más energia - 
fajtává kell átalakítanunk. Villamos ener
giát tárolhatunk vegyi úton, mégpedig 
akkumulátorokban, továbbá hő tárolással, 
kinetikai energia formájában, nyomási 
energia alakjában és hidraulikus úton, 
szivattyúzással.

Akkumulátorokban csak egyenáramot 
tárolhatnak, s ezt is csak kis mértékben, 
erős korlátok közt.

A  hőtárolók egyik példájában a  köz
vetlenül föl nem használt energia jól 
szigetelt tartányokban tartott víz fel- 
hevítésével hő formájában tárolódik, s 
ez azután ismék visszaalakítható elektro
mos energiává. A hőtárolók a szolgál
tatandó áramnemtől függetlenül alkal
mazhatók, kis helyen elférnek, s így n 
fogyasztó terület központjában könnyű
szerrel elhelyezhetők. A  teljesítő képes
ségük azonban kicsiny (az Európában 
épült legnagyobb hőtárolóé 67 000 kWó).

A  villamos energiának kinetikai energia 
formájában való tárolása megoldott prob
léma, de alkalmazására csak kevés lehe
tőség van. Svájcban például a közlekedés
ben használják. Üzemben vannak olyan 
autóbuszok (girobuszok), amelyeket egy 
1 tonna súlyú lendítőkorék (giroszkóp) 
mozgat. A  giroszkópot előzőleg villamos 
energiával percenként 3000 fordulattá 
fölgyorsítják. Az elfogyasztott kinetikai 
energiát a vonal mentén úgynevezett 
„töltő”  állomásokon pótolják.'

Merőben új elgondolás az energiának 
nyomás formájában való raktározása. A 
tárolandó energiával levegőt préselnek 
föld alatti vízvezető rétegbe. A föld alatt 
nagy nyomás jön létre, s a cső lezárásá
val az energia tárolható. Amikor ener
giára vau szükség, á csövet egy gáztur
binára kapcsolják és a  visszaáramló 
nagynyomású levegő révén villamos 
energiát termelhetnek. E  módszer gya
korlati megvalósításáról még nem tu
dunk beszámolni.

A  villamos energia tárolásának egyik 
érdekes, ez idő szerint legcélszerűbbnek 
becsült módja az, ha a tárolandó energiá
val vizet szivattyúznak valamely magas
laton elhelyezett medencébe. A  csúcs- 
fogyasztás idején a vizet csővezetéken 
a turbinagenerátor-egységbe visszaveze
tik, és ott a felhalmozott helyzeti energia

ismét villamos energiává alakul át. Az 
ilyen művet szivattyús vagy hidraulikus 
energiatárolónak nevezik.

Ennek vázlatos elrendezése rajzolódik 
ki a 2. ábránkon. Az alsó medencéiről 
(1) szivattyú (2) emeli fel a vizet a 
csővezetéken (4) a felső medencéire (ő). 
A  szivattyút motor (3) hajtja. A  felső 
medencéből a víz a turbinán (6) keresztül 
visszaérkezik az alsó medencébe. Ilyen
kor a motor generátorként- működik.

E módszernek sok előnye van. A 
tárolandó energia mennyiségét csak a 
medence nagysága korlátozza. Nagy töl

ti. Alira, '/ .iv iilly ú s  cnerftialiírolii últulúnos el
rendezési- : l. a lsó medence; 2. szivattyú; 3. raotor- 
flenenilor: «. ulagiútuyomói-sö; 5. felső medence; 
ti. turbina; 7. íoayasztők; 8. euyiittmiikiidő erő

müvek

jesítményeket biztosít és a fogyasztás 
hirtelen növekedéséhez könnyűszerrel al
kalmazkodik (2 porc alatt üzembe helyez
hető, pedig ehhez egy már befűtött. 
hőerőműnek is l/ t— 1 órára van szüksége). 
Ezenkívül jóvaí kisebb beruházási költ
séggel megépíthető, és élettartama is 
sokkal hosszabb, mint egy vele egyenlő 
értékű csúcshőerőmüvé.

Külföldön már évtizedek óta építenek 
szivattyús tárolóműveket. Kivált Nyugat-
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Németországban, ahol együttes teljesít
ményük 1,5 millió kW, csaknem kétszer 
annyi, mint Magyarország jelenlegi egész 
villamos csúcsterhelése. Nyugat-Német- 
országban egyébként a meglevő műve

ken kívül újabbakat is kívánnak építeni, 
hogy további 1,7 millió kW teljesítményt 
kaphassanak.

Érdekes és nagyon figyelemre méltó, 
hogy Anglia éppen most — az atom
korszak elején — kezdi meg a szivattyús 
energiatárolók építését. Bizonyára azért 
is, mórt az atomerőmüvek működése még 
jobban kívánja az egyenletes üzemel
tetést, mint a klasszikus hőerőműveké. 
Eszerint a szivattyús energiatárolók jelen
tősége az atomkorszakban még növekszik.

Hazánk abban a szerencsés helyzetben 
van. hogy kedvező körülmények közt

építhet egy nagy szivattyús energia
tárolót, mégpedig — szakembereink 
korábbi javaslata alapján — a Nagymaros 
melletti Hegyestetön. Ott, a Duna' fölött, 
mintegy 350 méteres magaslaton, akkora * 1

medence építhető, 
amelyben majd
1 —1,5 millió kW ó- 
nak megfelelő víz- 
mennyiséget tárol
hatnak. Ez a víz- 

mennyiség 4—6 
órán át mintegy 
150 000—200 000 

kW teljesítmény 
bekapcsolását biz
tosítja az országos 
hálózatba.

Az energiatároló 
tervezése már fo
lyik. A  mérnökök 
20—30 méter mély 
aknákkal tárják fel 
a hogyet, ás vizsgál
ják a kőzet minősé
gét. A  hegy tetején 
kialakított víztá

roló felülete mintegy 50000 négyzetméter 
lesz. A  közeliből kirobbantott medencét 
kőfal övezné, és benne a víz mélysége 40 
méter lesz. A  vizet — másodpercenként 
mintegy 50 köbmétert — kilométernyi 
hosszú csővezetéken szivattyúk nyomják 
fel aDunából. A  csúcsfogyasztás idején az
után a tárolókba felszivattyúzott víz
S naíon a vezetéken folyik vissza az 

lep gépein át a Dunába. Az erőtelepet 
majd — a további vizsgálatok szerint — 
vagy a dunaparton, vagy a hegy belsejé
ben helyezik el. A  3. ábra a föld alatti 
megoldás vázlatát szemlélteti.

8. ábra. A Ilrgyoálető kcrcszlniotszcto n szivattyús tárolómé helyin (fiilil 
alatti változat). 1. Tároló medence; 2. csőelzáró kamra; 3. nyomó alagút; 
•}. gépház; 5. meleg levegő; 6. bejáró alagút: 7. friss levegő; 8. transztor- 

mátor-tér; 9. alvízalagút
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4. ábra. A visegrádi Dana-kanyar a tervezett energiatárolóval. Jobbra a folyami vízerőművet
láthatjuk

A mű monumentalitását, nagyszerű 
méreteit tanúsítja az is, hogy itt a 
Dunából naponként annyi vizet szivaty- 
tyúzunk majd fel és engedünk vissza, 
amennyi közepes vízálláskor a Petőfi- és a 
Szabadság-hid közötti mederszakaszban van, 
s ezt a rengeteg vizet csaknem háromszor 
olyan magasba emeljük, mint a Gellért
hegy.

A  nagymarosi szivattyús energiatároló 
a Dunai Vízerőmű szomszédságában épül. 
Mind a két mű megbecsülhetetlenül 
sokat lendít majd a magyar energia- 
ellátáson.

A vízerőmű energiát termel, és évente 
több mint 1 millió tonna hazai szenet 
takarít meg, a szivattyús energiatároló 
pedig a hőerőműveknek a fogyasztók 
által fel nem használt energiáját fogja 
„megnemesíteni” , és hozzájárul ahhoz, 
hogy az igényeket a nap minden szaká
ban ki tudjuk elégíteni.

Bízvást reméljük, hogy a nagy mű 
megvalósítását nem keresztezi semmi, 
s hamarosan az építéséről is beszámol
hatunk.

Kertai Ede
műszaki egyetemi docens,

a v í z i t e r v  osztályvezetője

K É R D E Z Z
Bíró László egyházasrádóci olvasónk 

kérdezi:  Igaz-c, hogy az arábiai beduinok 
egymás közt még ma is a Mária Terézia- 
taliérokat fogadják ei legszívesebben fize
tési eszközül 1

Jakabffy Imre muzeológus válaszol :
Igaz. A  2 forintos aranytallérokat a 

bécsi pénzverők immár másfél százada 
jóformán kizárólag afrikai és arábiai 
megrendelők számára készítik, A  közel- 
keleti népek annyira megbízható érték
mérőnek tekintették ezt az érmét, hogy 
amikor az olaszok meghódították Abesz- 
színiát, a bennszülött lakosság vonakodott 
elfogadni az olasz fizetési eszközöket, és 
ragaszkodott a Mária Terézia-tallérok- 
hoz. Erre az olaszok maguk vertek ilyen 
érméket,. Az osztrák kormány azonban

F E L E L E K
pénzhamisítás vádjával illette az olaszo
kat. Pörre került a sor a  hágai nemzet
közi bíróság előtt. Az osztrákok nyerték 
meg. Abesszíniában, Szudánban és több 
arab államban egyébként ma is folyik a 
harc a hivatalos pénzegységek és a tallér 
között. E harcból lassanként a hivatalos 
pénznemek kerülnek ki győztesen, bár a 
talléroknak még így is sokáig megmarad 
az értékmérő szerepük. Olyanformán, 
mint például Erdélyben a 10 és 20 ko
ronás aranyérmóknek. Ott is az eladósorba 
került román leányokat aszerint „értékel
ték”  a legények, hogy hány kicsi (10 ko
ronás) és hány nagy (20 koronás) érme 
van a nyakukba felfűzve, bár a román 
kormány ezeknek az érméknek a be
szolgáltatását és beváltását már rég el
rendelte.
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A  VELE SZÜLETETT CSÍPŐFICAM
Az utóbbi években a nagyközönség kö

réből s kivált a szülők köréből egyre töb
ben kérnek tájékoztatást az úgynevezett 
csípőfieamról. Mi a csípőficam ? Örökől- 
hető-e, avagy szülés közben keletkezik ? 
Miről ismerhetjük fel ? Mikor tanácsos 
kezdeni a kezelést ? Gyógyítható-o egy
általán ?

A csípőficam az újszülöttel együtt 
világra hozott, baj, elváltozás, fejlődésbeli 
rendellenesség. Tehát nem szülés közben 
vagy a szülés után, hanem még a méhen 
belüli életben keletkezik. Keletkezésének 
okát és körülményeit azonban mindmáig 
nem tisztázták eléggé.

A  keletkezésére vonatkozó föltevések 
közül itt csak a legvalószínűbbet említjük. 
Eszerint a magzatot fejlődése során — a 
méhen belüli életében — valaminő káro
sodás éri. Az ártalom lehet, mechanikai, 
például térszűkület., továbbá — ha túl
ságosan sok vagy nagyon kevés a mag- 
zatvíz — a magzati vérkeringésben fellépő 
zavar. Máskor az anya szervezetében a 
terhesség idején jelentkező vitaminhiány, 
• agy az anyának valamilyen fertőző be
tegsége, esetleg különböző okokból kifej
lődő mérgezéses állapotok ártanak a mag
zatnak.

Az ártalom kezdetének időpontjától 
függ, hogy a magzat miféle fejlődésbeli 
rendellenességgel születik. Azok a szer
vek vagy szövetek károsodnak elsősor
ban és legnagyobb mértékben, amelyek
nek fejlődése, növekedése éppen az árta

lom kezdetekor a legélénkebb. A külön; 
böző fejlődésbeli rendellenességek egy
mással összeszövődötten is fölléphetnek, 
főként ha a kiváltó ok — az ártalom — 
huzamosabb ideig hatott.

Vele született csípőficamról akkor be
szélünk, ha — a magzati életben — azok 
az éppen gyors növekedésben levő szőve; 
tek, amelyekből később a medence-comb- 
csont és az ízület egész izom-ín szerkezete 
kialakul, növekedésükben valamilyen ok 
miatt hirtelen mintegy megtorpannak, s 
így az ízület további fejlődésében vissza
marad. Következésképp a magzat meg
születésekor a csípőízület visszamaradt, 
fejletlen, orvosi kifejezéssel diszpláziás 
vagy hipopláziás.

E vele született fejletlen állapotból alakul 
ki a teljesen ficamodon állapot, a luxació. 
Tehát nem maga a  ficam születik világra 
a gyermekkel együtt, hanem a csípő
ízület fejletlensége, amely hamarosan — 
s jóformán minden esetben — ficamra 
vezet, hacsak idejében nem részesítik 
kellő kezelésben.

E fejlődésbeli visszamaradottság az 
ízület minden egyes alkotórészére vonat
kozik, tehát az ízvápára csakúgy, mint 
a combcsont-fejecsrc és -tokra s a sza
lag- és izomrendszerre, bár sokszor nem 
egyforma mértékben.

Olykor a magzat csípője nemcsak egy
szerűen visszamaradt fejlődésében, ha
nem a combfejecs már a születés előtt is 
a vápán kívül helyezkedik el, vagyis

1. ábra. Felnőtt ember medencéje: 1. medencecsont. 2. keresztcsont, 3. fy.vápa, 4. combcsontfejek, 
5. cnnibcsont, (1. ízületi szalonok. A medence ízületeinek normális helyzete ; n Jobb lábon nz ízület 
sznliiyjai eltakarják uz Izvápábou elhelyező.t combcsontfejei (lásd : bal láb). 2. ábiH. A medencecsont 
ízvápája és a combesoiit fejecse útvönva: 1. fzvápu, 2. fej, 3. flürfielcn szalad- 3. ábra. Veleszületett és 

sorsára lianyott Jobboldali csfpSIzüIell ficam: n combfejecs nz Izvápán kívül helyezkedik el
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ficamodon állapotban van. Ezek á 
„valódi vele született”  ficamok. Ezek 
sokkal súlyosabb elváltozások, és kezelé
sük is nehezebb, mint a csípőnek — külön
ben gyakoribb — fejlődésbeli visszamara
dásából származó, ugyancsak világra ho
zott ficamai.

A  velő született csípőficam keletkezé
sében bLouvos örökléstani tényezőknek 
is szerepük lehet. Ez sem tisztázott kér
dés. Egyes családokban nemzedékeken át 
újra meg újra feltűnik, másokban meg a 
leggondosabb kutatással sem tudjuk ki
mutatni az örökletes voltát, mert egy
szerre, minden előzmény nélkül lép föl.

Öröklődésében bizonyos nemhez kötött
séget figyeltek meg: sok statisztikai adat 
szerint ugyanis leánygyermekeken hat- 
szorta-liétszcrte gyakoribb, mint. fiúkon.

Régebben sokat, vitatták — kivált a 
gyógykezelés technikája szempontjából — 
az egy- vagy kétoldaliság kérdését. Ma 
már tudjuk, hogy a csípőficam csaknem 
mindig kétoldali elváltozás. Legfeljebb 
fokozati a különbség : az egyik oldalon 
például fél vagy teljes ficamot észlelünk, 
a másikon ellenben a születéskor meglevő 
kisfokú diszplázia nem fajul ficammá, s 
előfordulhat — bár ritkán —, hogy magá
tól megszűnik.

így hát az úgynevezett csípőficam 
világra hozott elváltozás ; nem befolyásol
ják a szülés körülményei, sem a szülés után 
elszenvedett ártalmak. ( elesés, rántás, lázas 
megbetegedés, hűlés, reuma stb.).

A balesetből származó, valamint az 
ízületi gyulladások következményeképp 
kialakuló csípőfieamolc megjelenésükben, 
kezelésükben és jövőjükben nagyon kü
lönböznek a vele született esípőfioamok- 
tól.

A„vilá.grakozott” csípőfejletlcnség vagy 
osípőficnm tünetei már I —2 hónapos

Jobboldali diszpláziás, baloldali ép csípő 
rüutdeníolvételc

K liőitnpos csecsemő Frejka-púrnábuii

korban felhívha tják a szülők, a gyakorló - 
vagy a gyermekorvosok figyelmét az eset
leges csípőelváltozásra. Feltűnhet pél
dául, hogy a gyermek alsó végtagjait ki
felé fordítva tartja ; hogy a comb- vagy 
a farredőkben részaránytalanság mutat
kozik ; hogy az egyik alsó végtag rövi- 
debbnek látszik. E  két utóbbi jelenséget 
olyankor észlelhetjük, ha a fejletlenség 
a két csípőben nem egyforma fokú.

E legkorábbi jelekhez később, a már 
állni, majd járni tudó gyermeken egyéb 
tünetek csatlakoznak.

A már kialakult csípőficamot az orvos 
röntgenfelvételről különösebb nehézség 
nélkül fölismeri. Megítélése azonban — 
kivált néhány hetes vagy egy-kót hóna
pos korban — sokszor még szakember 
számára sem könnyű feladat, mert ilyen
kor a combfejecs csontmagja még nem 
fejlődött ki (csak a 6—8. hónapban jele
nik meg), s ez a vápához való viszonyá
nak meghatározását nehezíti.

Számos kutató foglalkozott a csecse
mők csípőjéről készült felvételek elemzé
sével, és sok olyan apró jelenséget írtak 
le, amelyek a csípőízületnok fejlődésbeli 
visszamaradására, a csontosodás késlel
tetett voltára utalnak. E röntgenjeink
nek és a klinikai tüneteknek együttes érté-

209



A joMmliluli csipán leijei ficam, a Imlulilulin fel 
ficam

kelése alapján állíthatjuk fel a csecsemő 
csípődiszpláziájának, illetve licamjának 
kórisméjét.

A  kezelés kezdetekor készített röntgen- 
felvételre egyébként a kezelés további 
folyamán a csípő fejlődésének megítélé
séhez is elengedhetetlenül szükség van.

Gyógyítható-e a csípőficam  ?
Megfelelő feltételek közt. igen. Gyó

gyultunk tekinthető olyankor, ha 1. a 
fejecsek az izvápában bonctani helyze
tükben vannak; 2. ha a csípőízület
elérte az életkornak megfelelő fejlettsé
get ; 3. ha mozgása egyik irányban sem 
korlátozott, vagyis élettani működése 
normális.

Hangsúlyoznunk kell, hogy ez az ered
mény csak hosszas és megfelelő kezelés
sel érhető el, és úgy sem mindig.

A  kezelés eredménye elsősorban az élet
kortól függ. Teljes és.tartós alaki és mű
ködésbeli gyógyulásra csak akkor szá
míthatunk — a csekély számú kivételt, 
nem tekintve —, ha a kezelés kezdetekor 
a gyermek állni és járni még nem tudott, 
vagyis 6—8 hónaposnál nem volt idő
sebb. Azok az esetek, amelyekben már 
nemcsak a fejletlenség, hanem maga a 
ficam is világra hozott, gyógyulásuk lehe
tőségét. és kezelésük módját, tekintve 
egyaránt külön csoportot alkotnak.

Régebben a kezelésbe vett. gyermekek 
életkora többnyire 1 — 2 év között volt, 
sőt sokszor 2 év fölött. Napjainkban 
mindinkább az egy év alatti korra toló
dik át a kezelés kezdete. E körülmény 
némiképp a kezelés módszereit is meg
változtatta.

Az egy évnél fiatalabb korban ugyanis 
— a már említett kivételeket nem te
kintve — legtöbbször még nem ficamról, 
hanem csak fejletlenségről van szó, s igy

n o

a kezelésnek nem a helyre tevéssel kell 
kezdődnie, hanem a fejletlenség, a „disz- 
plázia”  leküzdésére kell irányulnia. A 
visszamaradt csípőízület fejlődésének az 
alsó végtagok bizonyos távolításos, ter
pesztett helyzete felel meg legjobban. Az 
efféle — közelebbről : a hajlító,sos-távolí- 
tásos, vagy a szerző neve után Lorenz- 
féle — helyzetben leglazább a tok és leg
jobb az ízület vérellátása.

E helyzet előnyös voltát a csípő fejlő
dése szempontjából egy éi'dckes meg
figyelés is alátámasztja. Ama népek köré
ben, ahol az anya évekig kötve hordozza 
kicsinyét oly módon, hogy a kisgyerek a 
lábait anyja dereka köré kulcsolja, nem 
találunk csípőficamot (ilyenek a kore
aiak). A születéses csípődiszplózia bizo
nyára náluk Is megtalálható, ámde a 
születés után ily módon megadott ked
vező körülmények hatásaképp nem kerül 
sor ficam kialakulására.

A csecsemő számára tehát nekünk is 
hasonló kedvező helyzetet, kell biztosíta
nunk.

A kezelést, a lehető legkorábban kell 
elkezdeni. Az újszülöttnél az első hóna
pokban, terpesztett helyzetben, tehát 
távolított alsó végtagokkal való pólyá- 
zás a legmegfelelőbb, a 3. hónaptól pedig 
az úgynevezett Erejka-pólyás párna. Ez a 
párna azért a legalkalmasabb, mert nem 
mereven rögzít, mint a gipsz vagy a 
különféle fémből készült sínek, hanem 
bizonyos határokon belül szabad moz
gást tesz lehetővé, s csupán a végtagok 
közelítését akadályozza.

A Frejka-féle párnát a gyermeknek 
mindaddig viselnie kell, amíg csípőízülete 
az életkorának megfelelő fejlettséget el 
nem érte. Ha ez a teherviselésnek, tehát 
az ,,állás-járás” -nak a korszaka előtt nem 
következett be, morevebb, erősebb készü
lékekre kell rátérnünk, minő az rígyneve- 
zett. hevederes-tóvolításos készülék.

Mind a Frejka-pámának, mind a heve
deres készüléknek nagy előnye, hogy 
megkönnyíti a gyermek tisztántartását, 
lehetővé teszi a fürdetését, bőrének ápo
lását, s a szülő könnyen megtanulja a 
lrasznólatát. Ezenkívül a pólyapárna 
mosható is, rugalmas betétje pedig cserél
hető, a gyermek növekedése s a csípő 
állapotának változása szerint. A  készülé
ket mindaddig viselnie kell a gyermek
nek, amíg csípői el nem érik az életkor
nak megfelelő fejlettséget.

Számos más hasonló készülőket is siker
rel használnak a vele született esípőficam 
kezelésében.

A  gipszkötőses rögzítést ma már jó
formán csak olyankor alkalmazzák, ami
kor a kezelés bevezetéseként a combcsont
fejecset helyre kell tenni. Ez rendszerint 
csak a már járó gyermekek csípőficamá
nak, valamint a vele született csípő
ficamnak a gyógyításában szükséges. 
A  helyretevést általában éteres altatás
ban végzik, s rendszerint nem okoz külö
nösebb nehézséget.

Helytelen a gipszkötésben levő gyer
meket órákon át karon vagy akár erre a 
célra szerkesztett székekben ültetni. Ez a 
gipszkötésre is ártalmas, és még nagyobb 
hátránya az, hogy a gyermek gerincének 
elferdülését okozhatja.

A  gipszrögzítés időtartama általában 6 
hónap. Hangsúlyozzuk azonban, hogy ez 
az idő többnyire nem elégséges a csípők 
kívánatos kifejlődéséhez. Ezért a 6 
hónap elteltével többnyire más, kevésbé 
merev módon kell a kívánt helyzetet fenn
tartani s a csípők terhelését megakadá
lyozni. E  célra alkalmas a mór említett 
hevederes készülék. Idősebb, két-három 
éves gyermeknél még előbb, 3—4 hónap 
után cserélik fel a gipszkötést ilyen készü
lékkel.

Vannak esetek, amikor a leggondosabb 
kezeléssel sem érünk el eredményt. Ennek 
többnyire az az oka, hogy nem idejében 
kezdődött a kezelés, s a gyógyításra el
mulasztották a legalkalmasabb időpontot.

A  fejecs és a vápa csontfejlődésbeli 
zavarai, alaki elváltozásai az eseteknek 
több mint 80 százalékában megtalálha
tók azoknál a gyermekeknél, akiknek a 
kezelését egy éves korukban vagy még 
későbben kezdték. Tünetet csak ritkán 
okoznak. A  gyermek nem panaszkodik, 
sántítás nélkül jár, csípőízületének moz
gásai szabadok. Aránylag ritkák a fáj - 
dalommal, sántítással és az ízület moz
gáskorlátozottságával járó esetek. A  rönt

genfelvételen kirajzolódó elváltozások 
azonban még az egyébként tünet nélküli 
esetekben is mintegy előre jelzik az ízület 
további sorsát. E csökkent értékű ízületek 
ugyanis sokkal érzékenyebbek az esetle
ges sérülésekre, különféle ártalmakra és 
az ízületi gyulladások különböző faj
táira, mint az ép vagy a járás kora előtt 
kezelt diszpláziás ízületek.

Az ilyen gyermeknek kerülnie kell min
den olyan tevékenységet és tornát, amely 
csípőízületét megterhelné : az ugrást, fu
tást, a sok gyaloglást, a korcsolyázást 
stb. Annál kívánatosabb viszont az olyan 
mozgások gyakorlása, amelyek a csípő 
izomzatát erősítik anélkül, hogy közben 
a testsúly a csípőkre nehezednék. Ilyenek 
elsősorban az úszás, a kerékpározás és a 
különleges csípőizom-gyakorlatok.

A  csípőficamot műtéti úton is gyógyít
ják. A  korszerű ortopédiai sebészet szá
mos sikeres eljárást ismer. Ilyen a mű
téti úton való helyretétel, a  vápatető fej
letlenségekor ennek képzése stb. Egyes 
műtéti eljárások még felnőtt korban is 
eredményesek lehetnek (például új ízület 
képzése, műanyaggal vagy anélkül). Más 
műtéti eljárások viszont a panaszoknak, 
a fájdalomnak az enyhítésére, a kialakult 
kóros helyzet javítására szolgálnak.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy az 
ekként kezelt ízületek mind alaki, mind 
működésbeli szempontból csökkent érté
kűek. A  csípőficam vagy a csípőfojletlen- 
ség teljes gyógyulását csak a megelőzés, 
illetve a korai felismerés és a korai keze
lés révén érhetjük el. E célból fölöttébb 
kívánatos, hogy a csecsemők 6 hónapos 
koruk előtt ortopédiai szűrővizsgálaton esse
nek át. így ha a szükség kívánja, kezeié - 
süket idejében megkezdhetjük.

Dr. Konez Imre
egyetemi adjunktus

?  \
Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy — mint már előző számunkban

közöltük — az
Élet és Tudomány kalendáriuma

ebben az évben is megjelenik!
Ára: 12 forint.

M e g r e n d e l h e t ő :  a Gondolat Kiadó terjesztési osztályán (Budapest, VI., 
Révay utca 16. Telefon: 315—708)

Az utánvételes küldés a kalendáriumot nagyon megdrágítaná, ezért kérjük 
megrendelőinket, hogy a 12 forintot előre küldjék be a Gondolat Kiadó 
terjesztési osztályára

a 69.915.273— 50-es csekkszámra, Kalendárium megjelöléssel. 
Kalendáriumunk február végén jelenik meg.
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A masztodon Inbuvonm K|iy ősmadár lábnyoma
Tasnádj Kubacska And: 

+ay ősállot lábnyomát4M*krétával körülrajzolja 
dagonyázó helypn Az flíorm trvn nyomai (lirtsoh Kéné felv.)

Az öselefánt megkövesedett flrülé- 
ke: a mellette levő forintból kö

vetkeztethetünk méretére

Kmléket hagyok Itt. mely érettél maradóbb... 
éhes záporeső, bamba-dühös vihar 
el nem döntheti őzt. állja a végtelen 
évek hosszú sorát és a rohanó időt.

(Horatius : Carminttm Llber 111.)

A „kedves és dicső költő társ”  szüle
tésének 2000. évfordulóján emlékezik 
meg Quintus Horatius Flaccusról, a világ 
egyik legnagyobb költő-lángelméjéről 
Kosztolányi Dezső mesteri „levól” -bon. 
Ezt a néhány feledhetetlen sort is az 
Ódák harmadik könyvéből ő szólaltatta 
meg hazai nyelven, s a mester iránt, érzett 
végtelen tisztelettel tette hozzá, hogy 
Horatius „érzései és gondolatai meg
maradtak”  költeményeiben évezredek 
során, „mint. azok a rovarok, melyek egy 
ókori borostyánkőbe estek és mindörökre 
élnek rebbenő szárnyukkal, utolsó, eleven

mozdulatukkal” . Kedves, finom zenéjü 
sorok. „Ön, aki annyit elmélkedett a 
múlandóságról, az évek elröppenéséről, 
most mosolyoghat ott túl, az árnyak 
birodalmában. Létünk csakugyan arasz
nyi, 50 — 60 év. De a hírnév, a dicsőség 
csak ujjnyi s az örrökkévalóság többnyire 
csak liüvelyknyi, 20—30 év.”  Ehhez 
mérten valóban szinte „földtörténeti 
idő”  a 2000 éves költői hírnév, hiszen 
a római költőóriás időszámításunk előtt 
65-ben született, s még a naptári idő 
„hivatalos”  kezdete előtt 8 évvel meg 
is halt.

Nem véletlen, hogy bevezetőül ennek 
az irodalmi remekművecskének briliáns

gondolatáról beszélek. Kétezer év igen 
nagy idő. Csakhogy mi most

30 m i l l ió  é v v e l e z e lő t t

lezajlott élet távolságába szeretnénk 
visszatekinteni. Nagyon nagy idő a 30 
millió év. Az emberi faj alig 500 ezer 
éve él a föld hátán, a jégkorszak elejétől 
számítva, emberi tudásunk mai magas
latáról mérve. Tengerek jöttek ás enyész
tek el ez alatt a „mérhetetlen”  idő alatt. 
Hegyláncok tornyosodtak föl. Az Alföld 
peremén és a Dunántúlon tűzhányók 
törtek ki és csendesedtek eL Vajon a 
természeti eseményeknek és történések
nek minő kisebb, aprólékos részlete az,

Látkép uz Ipolyiaméul völgyről, Jobboldali n 
nyíllal Jelölt helyen folyik az ásatás

(Balogh József felvételei)

amit. az időnek ebből a távoli sötét gomoly - 
gásából felismerhet még az emberi szem ? 
Bízhatunk-e józan ítéletünkben, ha uz 
ősvilági strand „egy napjáról”  beszé
lünk, a tűző napsugár erejéről, a víz 
lassú csörgedezéséről, csillogó hullám- 
barázdákról, heves záporverésről vagy 
az avarral fedett sáros mélyedésekben 
rejtőző ösvilági lábnyomokról. Ma mind- 
megannyi egyszerű, köznapi dolog, de 
30 millió év'távlatában beszélni róluk 
talán értelmetlen és hiábavaló játék.

ő s v i l á g i  d e t e k t ív m u n k a . . .
Bár joggal hihetnénk ezt, azért még

sem egészen így áll a dolog. Az emberi 
elme fáradhatatlan a valóságos és a



Xpolyloruóc és az iisalúsok hclyszínrajzn

vélt titkok kibogozásában, akár detektív, 
akár természettudós töri rajtuk a fejét. 
S minél kevesebb a nyom, annál foko
zottabb izgalommal követik, ötven éve 
tudjuk, hogy az Ipoly mentén, Ipoly- 
tarnóc határában miocén, időszaki, tehát 
legalább 30 millió éves ősállati láb
nyomok rejtőznek egy vízmosta völgyces- 
ke köves fenekén. Jártak ott tudósok, 
hoztak is haza múzeumainkba lábnyomos 
homokkőlapokat, de azért eszükbe sem 
jutott értő szemmel -utánajárni a titok
nak, amit kis fejtöréssel ezek a nyomok 
az ősvilág strandéletéről a mai napig

Az esöverés és a talajra hullott tűlevelek nyo
mai a meflkttvesedott Iszapban

megőriztek. Pedig megfejtésükhöz nem 
kellett annyi ravasz ismeret, bátorság és 
elmésség, mint például a keleti ékírások 
megfejtéséhez. Olvastuk Kittenberger 
Kálmán pompás könyveit, Széchenyi 
Zsigtnond, szellemes, élményekben gazdag 
útleírásait. Néhány hasonló munkából 
megismertük a vadállatok lábnyomaiból, 
csapásaiból tájékozódó ember, az állatok 
szokásait, lélektanát ismerő bennszülött 
vezetők megfigyeléseit, azután kiegészítve 
mindezt az ősélettudománnyal foglal
kozó szakembernek egy élet árán szerzett, 
tapasztalataival, ezen az őszön nekivág
tunk az ősvilági detektívmunka első 
részének, a ,.helyszíni szemlének” .

A szükséges pénzt, amelyet a múltban 
évtizedeken át. hiába kértünk és követel
tünk, most az Országos Természetvédelmi 
Tanács bocsátotta rendelkezésünkre. 
Évek óta védett terület ez, s a Tanács 
állandóan napirenden tartotta a kérdést, 
hol, mikor és hogyan kezdjen neki a 
vizsgálatoknak. Most elhatározva a kuta
tások megkezdését, megszerveztem az 
expedíciót, és október közepén, az egyik 
meleg, napfényes délelőttön kirobog'ott 
a kocsink a budapest—• váci országúira. 
Balassagyarmaton át az ország leg
északibb kiszögellésének, . Ipolytamóc- 
nak tartottunk. Meg kell adni, az út 
legnagyobb része gyalázatosán rossz, s a 
terepjáró kocsi úgy összetöri az embert, 
mintha rázós parasztszekéren utazna, 
valahol a XVIII. század közepén. U tazunk 
tehát vissza a múltba, térben és időben, 
utazunk Ipolytamóc hegyei közé, a 
miocén korszak végtelen időrengete
gébe . . .

Az ősvilági strand egyelőre nem kecseg
tet semmi jóval. A megérkező expedíciót 
nem ülik körül fiatalemberek és fiatal 
leányok fürdőruhában. Csendes, árnyé
kos, madárszótlan völgyecske alján álla
podunk meg, vad elhagyató ttságban 
növő akácerdőcske tövén, vízmosások és 
kopasz borókabokrok között. Egy sereg 
fehér törzsű nyír szépíti a tájat. A  távoli, 
ősvilági múlt egyelőre fölismerhotetlonül 
rejtőzik a kavics teraszok és vízhordtu 
dombok mélyén. Tövises galagonyabok
rokat, indakötegeket, szívós gyökér- 
csomókat. irtunk fejszével, kapával, 
csákánnyal. Október derekán ing nélkül 
dolgozunk. Verítékes bőrünk vörösre ég, 
markunk sajog a kemény csákánynyéltöl. 
Még embereink mezei munkában cser
zett, kérges bőre is véres az ujjnyi 
bosszú, ruganyos tövisektől. Idézem ne
kik a költő versét:

őszi éjjel
izzik a galagonya,
■izzik a galagonya 
ruhája. . .
Hogyha a Hold rá 
fátylat ereszt : 
lánnyá válik, 
sírni kezd. . .

— Na — mondják —, szép kis lány 
—, s hatalmas tüzet raknak a rengeteg 
tövises ágból.

Folyik a munka napokon át. Tisztul a 
hely, vágjuk már csákánnyal a dombok 
kavicsos, agyagos oldalát. Nyikorog a 
sok kenetlen taliga, amint viszik a le
fejtett törmeléket a homokkőlapokról. 
Ahol nem boldogulunk csákánnyal, ott 
robbantással veretjük szét a túlságosan 
kemény partfalakat. A  téglagyár segít 
ki lőmesterrel és robbanóanyaggal. Egyre 
több a törmelék, alig tudunk már mozog
ni. A  határőrség vasárnap befog a kincs
tári szekérbe, s a parancsnok vezetésével 
nekilát a törmelék-dombok eltakarításá
nak. Megállás nélkül, vidáman folyik a 
munka. Délig végeznek akkora föld
tömeggel, amit mi napokon át nem tud
tunk volna elhordani. Mindenki segít, 
mindenki érdeklődik, a beígért nyomokat 
szeretnék már látni. Élet vonul velük 
a csendes völgybe, vidám tréfa, de a 
tudomány nem fél attól, hogy ilyesmi 
csorbát ejthetne a komolyságán. Az ismer
kedés a természettel csak javára válik 
mindenkinek.

Sok négyzetméter homokkőlap szaba
dult már ki a meddő földrétegek és a 
lejtőtörmelék alól. Azt azonban, hogy 
mi van az ősvilági homokkőlapok fel
színén, az egykori miocén időszaki strand- 
homokba mélyedve, azt még nem tudjuk, 
legfeljebb sejtjük. A  homokkőről nem 
lehet csákánnyal eltávolítani az utolsó 
fedőréteget, mert megsérülne mindaz a 
„valami” , amit esetleg ez a felső réteg 
takar és védelmez, s ami kiáll vagy be- 
mólyed a homokkő felszínen.

Baj va n ! Hirtelenében nem tudjuk, 
mit csináljunk. A  kő szikrázik a kemény 
csákányütés alatt, de pusztul is. Karcoló
dik, törik. Egyszóval tönkremegy az a 
30 millió éves felület, amely pedig 
nekünk most legalább olyan fontos, 
mint a római régészeknek egy pompás, 
színes mozaikpadló. Minden négyzet- 
millimétemyi részére érintetlenül szük
ségünk van, hogy az egészről leolvas
hassuk majd hiánytalanul az élet apró 
mozzanatainak sorozatát, amiből a pergő 
eseményekre következtetni lehet.

MouUüvHSAilcli fii törzs. Jól láthatók rajta az 
óvfiyűrük

Fából vésőket faragunk
A felszínről eltávolítandó utolsó réteg 

elég lágy, szappanszerű vulkáni tufa, 
amely az egykori tűzhányók kiszórt 
finom törmelékéből és porából jött létre 
az idők folyamán. Napokon át, féltő 
gonddal távolítjuk el favésőinkkel ezt a 
riolit-tufát, csúszva, mászva, guggolva 
és az izomlázat átkozva. Ami a kőzet
réteg felszínéből így napvilágra kerül, 
azt cirokseprőkkel és vízsugárral le
mossuk. November közepén vagyunk, 
de hónapok óta nem volt eső. így hát 
nincs víz sem. Kutakat ásunk. A  talaj
vizet mélyedésekbe gyűjtjük, mert meg
számlálhatatlan kanna vízre van szük
ségünk, amit az erdei csapásokon át 
hordunk a munkahelyre. Az alázúduló 
iszapmoslékot gondosan kiásott csator
nákban vezetjük le.

Egyre tisztább lesz a sok évmilliós 
térszín. Ámulva nézzük. Egyes részein 
nyom nyom mellett ül. Igazi, valóságos 
ősállati lábnyomok, sok évmillió óta 
\,változatlanul”  megmaradt tanúi a 
mioeénbeli élet egy darabjának. Wells 
egyik regényében időgépen a jövőbe 
utazott. Mi ócska, kiszolgált katonai 
autónkon a múltba kíséreltünk meg be
jutni, s csákányainkkal lyukat ütve az 
időbe, megérkeztünk a masztodonok 
itatóhelyére.

Rejtelm es világ ez  1
Hazaküldöm az embereket, és napokig 
egyetlen hűséges kísérőm segítségével 
nyomozom az egykori masztodon-strand
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A múzeum szobrásza {jipszmlutút vesz az 
físonnányos patájának nyomáról

életót. 200 négyzetméternyi felszabadí
tott terület fekszik előttem, nyomokkal 
tóle. Nap nap után leterítem kurta 
bekecsemet, és kason fekve keresztül- 
kasul vizsgálom tenyérnyi foltonként a 
látnivalókat. Legjobb a kora délelőtti 
és a késő délutáni alacsony napállás 
súroló fénye. A  nyomok lassan árnyé
kolódnak. Egyre inkább előtűnnek. Meg
elevenednek. Itt is, ott is újabbakat 
veszek észre. Némelyek határozottan egy
más „nyomába”  szegődnek. Az állat 
erre ballagott át: a jól követhető nyomok
ból kirajzolódik pontos útiránya.

Le vésés tányér nagyságú nyomok ! 
Határozottan látszik a szarukörömmel 
borított öt ujj különálló lenyomata a 
kör alakú talp szegélyén. Ez az elülső 
láb. A  hátulsó láb nyoma olyan, mintha 
a lábfej rongyokba lett volna burkolva. 
A  szarupaták helye csak a mélyebb 
nyomokon szembetűnő. A  ma élő elefánt- 
lábnyomai is ilyenek. Egy-kettő-három- 
négy, elülső és hátsó, jobb- és baloldali 
nyomok. Krétával kirajzolom őket. A 
jobb- és a baloldali nyomok nagyjából 
egy-egy érintő vonal mellett fekszenek. 
A  négy egymáshoz tartozó nyom közül 
a legutoljára maradó és a legelöl fekvő 
nyom között lemért távolságból követ
keztetni lehet az állat testének hosszára. 
Ez az ősormányos, a ma is élő elefántok 
ősi, távoli rokona, kisebb volt az élő 
indiai elefántnál.

Ha egyébként nem tudnánk, mivel 
táplálkozott, az ipolytamóci ősstrand 
azt is elárulná. A nyomok között ott 
fekszik egy óriási, félméteres őselefánt-

úrülék tökéletesen megkövesedve. Finom 
fűszálak kovásodott tömegéből áll. Párat
lan lelet az egész világon.

Kittenberger Kálmán és Széchenyi 
Zsigmond barátaim oldalakon át arról 
imák, hogy az elefántcsapáson elhulla
tott óriási gombócok holtbiztosán elárul
ják, mikor járt arra az állat. Ennek itt 
már se színe, se szaga, mégis mód nélkül 
megörvendeztet. Egyre izgalmasabb az 
ősállatvadászat. Itt, a terület északi 
szóién volt valamikor legnagyobb a sár. 
De a több centiméter mélységű nyomokat 
öreg, többhetes ősvilági avar takarja. 
Arasznyi fenyőtűk ás hosszú, karcsú, 
lándzsahegy alakú levelek kusza, meg
kövesedett tömege. Ezek a terület „leg
öregebb”  lábnyomai. Többnapos nyomok 
— mondaná Széchenyi —, minket már 
nem érdekelnek, bár azok ott mintha 
„frissebbek”  volnának.

Négykézláb követem az immár „túl- 
világi”  elefánt csapását. Itt vízerecske 
folydogált. A finom homokszemecskék 
a folyás irányában elrendeződve elárul
ják, merre vette útját a kristálytiszta 
víz, amelyet nem szennyezett som iszap, 
sem rothadó növények tömege. Az állat 
véletlenül bolelépett, s a nedves talajon 
megcsúszott. Szétterpesztett ujjakkal 
igyekezett „fékezni”  és egyensúlyt találni. 
Ez már mindenesetre frisebb nyom az 
előbbinél.

— Erre ment — szólal meg kísérőm. 
A  nyomok több méter hosszú, közel 
egy méter mély dagonyázógödör felé 
vezetnek. A  mi erdőségeink mocsaras 
mélyén a vaddisznó túr ilyet a nyári 
melegben. Afrikában az orrszarvú, a 
varacskosdisznó vagy a víziló. Alig 
akarunk hinni a szemünknek. A  meg
bontott domb alól teljes pompájában 
bontakozik ki egy ősvilági iszapfürdő ké-
Ei, üvegkemény kovás kőzettó alakulva.

örös-körül a szélén masztodon-nyomok, 
tyúk nagyságú ősmadarak lábnyomai, 
ősszarvasok csülkének kecses mélyedései. 
Gyökeret ver a lábunk. Különös bizser
gés fut át a gerincemen. No, ti örökösen 
kételkedő emberek, hiszitek-e már, hogy 
megtaláltam az ősvilági strand „fürdő
kádját”  ’

A legrégibb ismert dagonyázóhely 
túlsó oldalán lejtősödik a part. Nem a 
mai térszín, hanem az ősvilági. Hat méte
ren át két méter az esése. Komoly lejtő 
felkapaszkodni rajta, de az óriás testű 
ősállatok, masztodonok és ősorrszarvúk 
könnyedén és biztosan lépkedtek alá. 
Oszloplábaik ugyan . meg-megcsúsztak, 
kis iszapsáncot túrva maguk előtt, de
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azután nyugodtan tovább ereszkedtek 
le a hívogató vizcsgödör felé.

— Szép, szép — mondják afrikai 
vadászbarátaim —, de az igazi elefánt
csapást nyomozva mégiscsak különb 
dolgokat tudnánk meg !

Csakhogy én sem dicsekedtem még el 
mindennel.

Nézzük csak ezeket az apró, alig 3 
milliméter átmérőjű, kerek mélyedéseket:—  
Ezer meg ezer fedi a talajt. Egyenletes 
díszítésük úgy hat a kemény homokkő 
lapon, mint a cserzett disznóbőr érdes 
sége. Nem kell soká töprengeni, mi ez 
Zápor vonult át a vidék felett. Gyéren 
hulló, nagy esőcseppek verték a trópusi 
nap melegétől megkeményedett talajt 
A  miocén esőcseppek nyomai is ugyan 
úgy megmaradtak a homokban, mint 
az ősállatok lábnyomai. Az egyik masz 
tódon az eső elölt ment át a területen 
A talp lenyomataiban mindenütt ott 
láthatók az esőcseppek, akárcsak a 
környező homoktalaj felszínén. Itt tehát 
a nyom már megvolt, amikor az eső 
esni kezdett.

Megtekintem a másik irányba húzódó 
lábnyomokat.

— Szó sincs róla. Ez az állat eső 
nlún ment erre.

— Vajon ? — nevet a társam.
— Nézz ide ! Körös-körül itt is eső

cseppek ezrei verték fel a miocén homo
kot, de ahol az állat rájuk lépett, ott 
a talp vastag bőre simára nyomta a 
lábnyom kerek területén a talajt. A  láb
nyomban csak ott látsz kövesedett „eső
cseppeket” , ahol a talp kissé felboltozó- 
dott és nem simult rá szorosan a főidre.

A  finom miocén kvarchomok olyan, 
mint a mi öntödei homokunk. Hűségesen 
megőrzi a formák legkisebb részleteit is. 
A  nedves homok a miocén trópusi mele
gében hamar kiszáradt, megkeménye
dett, s hosszú időn át megőrizte az ős
állatok lábnyomait. Mindmegannyi sze
rencsés körülmény. A  nedves homok 
formákat őrző képessége, kolló nedves
sége, a Nap és a száraz légkör szárító 
ereje s végül egy olyan váratlan és szeren
csés esemény, amely nélkül valószínűleg 
nem maradt volna nyom a réteglapokon, 
együttesen eredményezték az egész terü
let felszínének „megkövesedését” . Vala
hol, közolben — távolban, tűzhányó 
kezdett működni, s még a nyomok kelet-

Vnstuu iüldréteyrt kelteit ellAvolilanl u/. ös- 
Allatok nyomait megőrző homolíkőlapról

(Pletscli Bené telv.)

— Az állat gondolt egyet, ős néhány 
méternyi mogtett út után visszafordult. 
— szólal meg emberem —, ehol jön 
visszafelé.

kezésének napjaiban az egész tájat vas
tagon behintette „hamu” -val, a vulkáni 
kitörés ereje által levegőbe röpített por
ral. A több méter vastag porréteg azután 
idővel szilárd kőzetté, az úgynevezett 
vulkáni tufává, szaknyelven riolit-tufává 
alakult, s évmilliókon át védelmezte a 
betemetett miocén lábnyomos térszínt.

Ősállati lábnyomokat sokfelé, másutt 
is találtak külföldön. Sok millió évvel 
régebbieket is. De ilyen kitűnően meg
maradt, ősvilági életteret, ahol szinte a 
„napi események”  naplója fekszik előt
tünk, nem ismerünk a világirodalomból. 
Mert itt nemcsak madarak és ősormá
nyosok, masztodonok lábnyomaira buk
kantunk. Az egyik helyen számos ős- 
orrszarvú-nyom látható. Meglett, öreg 
bikák arasznyi széles lábnyomait, kisebb 
orrszarvú tehenekét és még kisebb, 
szinte groteszk játékszerül ható orr- 
szarvúbébi nyomait.

Másutt ősszarvasok jártak le inni a 
tisztavízfi gázlóhoz. Nem is egy, hanem 
több fajuk. Ezek a nyomok nem kevered
nek az orrszarvúkéval. Több méternyi 
távolságra fekszik egymástól a kétféle 
állat ivóhelye. így van ez ma is Afriká
ban. Külön csapáson vonul le a vízhez az 
elefánt, és külön helyen iszik a gnukból 
és zebrákból összeverődött csorda.

A termetes vas tagbő rűek közelsége 
— úgy látszik — távoltartotta a helytől 
a ragadozók zömét. Mi nem is találtunk 
egyetlen ősragadozó nyomára sem, s a 
múltban is csupán egyetlen ilyen nyom
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került elő az egész környékről- A hatal
mas mancs lenyomata legalábbis a ma 
élő párduc méreteinek megfelelő, félel
metes állattól származik. Abból az idő
ből nem is ismerünk hazánk területéről 
máskonnét ekkora húsevő vadállatot jelző 
ősmaradványt.

Még folyt a terület tudományos vizs
gálata, amikor Vadász Elemér akadémikus 
vezetésével megérkezett a hely színére az 
Országos Természetvédelmi Tanács bizott
sága, hogy megtekintse a hetek óta 
folyó ásatás eredményét:' Ragyogó nap
fényes időben futottak be egymás után 
a gépkocsik. Magukkal hozták Kretzoi 
Miklóst, a Földtani Intézet igazgatóját 
és KoUányi filmrendezőt is. Az érkezők 
nem tudtak betelni a látnivalókkal. Az 
elért eredmények várakozáson felül 
állottak. A "természetvédelmi rezer
vátumokon állandóan főijük kutató
munka, de — mint Kenyeres Lajos, az 
Országos Természetvédelmi Tanács titká
ra röviden kifejtette — inkább az élő
világ vizsgálata foglalkoztatta eddig a 
kutatókat, s ezért az ipolj'tamóci védett 
területen most elindított ősélettani kuta
tás a maga nemében új és váratlan dolgo
kat eredménj'ezett.

Végezetül Vadász Elemér megállapí
totta, hogj- a feltárás révén eldőlt az 
ipolytamóci lábnyomos homokkő kelet
kezésének ideje is. Sokat vitatott kérdés 
volt ez idehaza és külföldön. A  szak
emberek most a miocén időszak elejé
ben, az úgynevezett burdigálai korszak
ban állapodtak meg. Ekkor indult meg a 
salgótarjáni barnakőszén-medence kő
széntelepeinek keletkezese is.

Ipolytamóeon eddig félévszázad alatt 
egyetlen ősállati csontot sem találtak. 
A  szomszédos salgótarjáni barnakőszén- 
medence kőzetrétegeiből azonban napvi
lágra kerültek kitűnően megmaradt masz.-

A masztodon megcsúszott az 
iszapban . . ,
(Plelsoh René íolv.)

tödön- és ősorrszarvú- 
maradványok: remekül
megmaradt fogak, agya
rak, koponj’a- és állka
pocstöredékek és a csont
váz egyéb jellemző ré
szei. Kézenfekvő a fel
tevés, hogy ugyanazokról 
az állatokról van szó, 
mint amelyeknek nyo
mait most Ipolytamóeon 
megtaláltuk.

I)e a bizottság helyszíni szemléjének 
volt még egy másik," örvendetes ered
ménye is. Folytatni fogják a terület fel
tárását, és gondoskodni fognak a leletek
nek a helj'színen való megőrzéséről. Ha 
érdemes a római időkből származó vagy 
a középkori épületeknek a romjait az 
utódok számára megmenteni, akkor az 
ilyen világviszonylatban páratlan és 
felbecsülhetetlen tudományos jelentőségű 
ősvilági leletet is fallal kell körülvenni és 
védelmet nj'újtó tetővel kell befedni. 
A  Tanács azonnali intézkedése révén 
ma már külön természetvédelmi őr 
vigyáz a területre, és a tavaszi munkála
tok megindulásáig, a téli fagyok pusztí
tása elől gyékényszőnj'egekkel és vastag 
földréteggel védik a homokkőlapokat.

Amiről beszéltünk, ez az igazi termé
szetvédelem célja és feladata. Reméljük, 
hogy mennél előbb sikerül mindezt meg
valósítani, s az ország egyik fontos és 
rendkívüli módon érdekes természeti 
tárgyát megmenteni.

Tasnádi Kubacska András

FRANZ M EHRING:

M A R X  K Á R O L Y  ÉLETRAJZA
A könyv nemrég jelent meg a Gon

dolat kiadásában. Nemcsak fontos 
ismereteket ad az olvasónak Marx 
Károly munkásságáról, hanem embe
rileg, érzelmileg is nagyon közel hozza 
hozzánk a proletariátus elméletének 
zseniális kidolgozóját, egész életét.

Ára 46 forint.
Kapható a könj’-vesboltokban.
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íyy. jábéUvzM. ftáfyafuéú&á
Mindnj-ájan ismerjük a játékcsigát, 

vágj- más nevén a búgócsigát. Gyermek
korunkban eleget játszottunk vele. Fából 
készült, alsó része kúpos volt, s ha kézzel 
megpörgettük vagy ostorral csapkodtuk, 
forgott-forgott, imbolygott, de nem dőlt 
el. Erre a mi csigánkra emlékeztet az a 
játékszer — a fém pörgettyű — is, amely - 
lyel a mai gyermekek játszanak a facsiga 
helyett. A  tengelyében egy csavarmene- 
tes rudat mozgatnak le s föl, s ezzel indít
ják meg a pörgést.

Játékszerként ugyan már régen isme
retes a pörgettyű, de műszer mivoltában 
csak mostanában ünnepelte századik év
fordulóját. Feltalálása Foucault (Fukó) 
híres francia fizikus nevéhez fűződik, aki 
készülékét giroszkópnak. nevezte (1. ábra). 
Ezen tanulmányozta azokat az érdekes 
jelenségeket, amolj'ekct giroszkópos jelen
ségek gyűjtőnéven ismer a tudomány.

A pörgettyűnek jellegzetes tulajdon
sága, hogy jorgáshelyzetét minden körül-' 
menyek közt „ iparkodik”  megtartani. Ha 
egy pörgettyűt — mondjuk — a 2. ábrán 
látható módon egy talpra szerelünk, 
akármilyen helj'zetbe állítjuk is a talpat, 
a pörgettyű tengelyének iránya változat
lan marad.

Érdekesen viselkedik a pörgettyű az 
egyenlítő mentén, ha az imént leírt módon 
felfüggesztjük. Tengelye álljon vízszinte
sen, kelet-njmgati iránj'ban. Idővel azt 
tapasztaljuk, hogy tengelye — megcáfol
va előbbi állításunkat — eltér a vízszin
testől. Három óra elteltével a vízszin
tessel 45 fokos szöget zár be, további há
rom óra múltán a tengely függőlegesen 
áll, és minden további három óra alatt 
újabb 45 fokos szöggel hajlik el. Hogyan 
egyeztethetjük össze e két, látszólag 
ellentmondó jelenséget ?

Az egyik szabály azt állítja, hogy a 
pörgettyű minden körülmények között 
megtartja irányát. A  másik pedig azt, 
hogy az egj'enlítő mentén egy pontból 
szemlélve a tengely naponta teljesen 
körülforog. Ez az ellentmondás rögtön 
feloldódik, mihelyt arra gondolunk, hogy 
a Föld is forog "a saját tengelye körül. 
A  giroszkóp tengelyének vándorlása tehát, 
csak látszólagos ; nem a pörgettyű ten
gelye változtatja a helyzetét, hanem 
mintegy a Föld fordul meg a pörgettyű 
alatt (3. ábra).

A  pörgettyű fontos szerepet tölt be 0 
műszeriparban. Lássuk, az életnek mely 
területein hasznos különösképp !

A hajózásban helyettesíti a mágneses 
iránytűt. A  mágneses iránytű kitűnő 
szolgálatot tett mindaddig, amíg a hajók 
teste kizárólag vagy nagyrészt fából 
készült. Amidőn azonban áttértek a vas- 
lemeztestű hajók gyártására, a mágneses 
iránytűk megbízhatósága csökkent. Nem
csak a hajó vastömege, hanem más, közeli 
hajók acélpáncélzata is eltéríti helyes irá-

1. ábra. I-'ouonult giroszkópja. Az a fémkorong 
két, egymással átellenes esnpju u b gyűrű két 
szemben fekvő csapágyában forog. A b gyűrű két 
szemben levő helyen, amelyek u belső csapágyak
tól 90 fokra állanak, a d gyűrű csapágyaiban 

foroghat. A d gyűrűt szál függeszti föl

nyukból a mágneses iránytűket. A  nagy 
páncélos hajókon és a tengeralattjárókon 
pedig a mágneses iránytű végképp föl
mondta a szolgálatot, s csak zavart oko
zott.

Ötven esztendeje annak, hogy először 
tájékozódtak a hajókon giroszkópos 
iránytűvel. Alkalmazásának elve egy
szerű. A  szabadon mozgó pörgettyűt a 
Föld forgása észak-déli irányba állítja 
be, ezért tengelye állandóan ezt az irányt 
jelzi. FI készülék sokkal megbízhatóbb,
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•í- ábra. Utroszkópos Iránytű hujóu

:t. ítlim. A giroszkóp is  u Fűid ieiig«l>Anvk 
viszonylagos helyzete az egyenlilű mentín

időben, viharban vagy éjjel aligha figyel
hetik meg. Ilyenkor a hajósoknak össze
hasonlító síkra, mesterséges horizontra. 
van szükségük. Ehhez is pörgettyűt hasz
nálnak. A  pörgettyű a délkör síltjában, a 
Föld tengelyével párhuzamosan, helyez
kedik el, s e helyzet nyomán bízvást 
következtethetnek a hajó helyzetére is. 
A  hajók giroszkópos iránytűjének képét 
4. ábránk szemlélteti.

A repülőgépeken — műszerek híján — 
nehéz volna tájékozódni. Még azt sem 
tudhatjuk mindig, hogy melyik irány
ban van fel- vagy lefelé. Ezt már minden 
légiutas érezhette, aki köröző repülőgép
ről letekintett. Ködben vagy éjszaka a 
Föld nem látható. A  pilótát ugyan rádió
val irányítják, ámde előfordulhat, hogy 
a rádióösszeköttetés megszakad. A  repülő
gép helyét ekkor csak műszerekkel és 
térképpel határozhatják meg. Tudják, 
hogy honnan indult el a repülőgép, mé
rik u sebességét, és emlők alapján a navi

.1. Alira. V gyorsuu pörgő pörgettyűt nagyim nehéz 
irányúból kimozdítani

2. iiliru. Kísérleti giroszkóp

mint. a mágneses iránytű, s ezért is ki
szorította amazt mind a hajókon, hadi
hajókon, mind a repülőgépeken.

A hajók helyzetének biztos megállapí
tására a változatlan helyzetű giroszkópon 
kívül szükség van egy összehasonlító 
síkra is. Ez a sík a horizont, a látóhatár, 
a tenger és az égbolt érintkezésének vo
nala. Igen ám, de ezt a vonalot ködös
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gációs tiszt a térképen meghatározza a 
repülőgép helyét. Csakhogy erős oldal
szélben bajos dolog, jóformán lehetetlen 
sebességet mérni. Ezen is segít a pör
gettyű. Miként elöljáróban említettük, 
a pörgettyű iparkodik megtartani tenge
lyének eredeti irányát. Ezúttal is ezt- a 
tulajdonságát használják fel. A  kiindulás 
helyén a pörgettyű tengelyének irányát 
akképp állítják be, hogy összeessék n 
függőlegessel. Minthogy a Föld gömböly- 
ded alakú, a pörgettyű tengelye minden 
más helyen eltér az arra a helyre vonat
kozó függőlegestől. A  szögelfordulás mér
tékéből következtethetnek a repülőgép 
mindenkori helyére, s azt meg is hatá
rozzák.

Van a pörgettyűnek más hasznos alkal
mazása is. Ha az 5. ábránkon szemlélte
tett módon felfüggesztjük, tehát oly 
módon, hogy forgógyüruje, rotorja víz
szintes helyzetben legyen, a pörgettyű 
mindig „iparkodik”  vízszintes helyzetben 
maradni. Ha e rotort ujjunkkal lefelé 
vagy fölfelé nyomjuk, ellenállásba ütkö
zünk. E  jelenséget már ötven évvel ez
előtt hasznosították a vasútépítésben.

A mozdonyok és a vasúti kocsik két 
sínen gördülnek, mert csak ekkor stabi
lak. Mennyi előny származnék abból, ha 
a vasút csak egy sínen robogna ! Az egy
sínű vasúthoz kevesebb alépítmény, rövi- 
debb talpfa, feleannyi sín kell. A termő
földből is vékonyabb sávot vonna el.

Az egysínű vasút problémáját fél év
századdal ezelőtt Brcnnan angol mérnök 
oldotta meg. A  feltaláló a kocsi alatt két, 
egymással ellenkező irányban mozgó 
pörgettyűt szerelt föl. Ezek biztosították 
a kocsi egyensúlyát még olyan esetben is, 
ha a kocsit az utasok egyenlőtlenül ter
helték meg, vagy ha sebességcsökkontés 
nélkül haladt kanyarulatokban, és akkor 
is, amikor a vasutat erős szélnyomás érte. 
Az egysínű vasút vázlatos képét 6. ábránk 
mutatja. A  két pörgettyűt elektromoto
rok tartották gyors forgásban. A  pör
gettyűket légüres tartályokban helyez
ték el, hogy a levegő súrlódását elhárít
sák. A  pörgettyűk olyan sebesen forog
tak, hogy csak két órával a motor kikap
csolása múltán hagyták abba a pörgést. 
Az első egysínű vasutat Gillingham angol 
városkában helyezték üzembe. Sebessége 
óránként 32 kilométer volt. Ezenkívül 
még néhány rövidebb útvonalon járattuk 
egysínű vasutat, amelytől azonban az 
utasok idegenkedtek, s ezért nem terjed
hettek el. Ki is vonták őket a forga
lomból.

(I. ábra. Breuucm eoysíiiG vasútja

Brennan elgondolása azonban, amely 
szerint járművek, száguldó testek egyen
súlya pörgettyűvel biztosítható, nem 
ment feledésbe. Szabadalmát az angol 
hadügyminisztérium megvásárolta és al
kalmazta is katonai célokra. Első ízben 
torpedót irányítottak a segítségével. 
A  torpedókat ugyanis a tenger hullám
verése eltérítheti eredeti, tervezett útjuk
ból. Ezt akadályozza meg a torpedók 
testébe helyezett pörgettyű. Ha a tor
pedót valamilyen külső ok irányválto
zásra kényszeríti, a pörgettyű megindít 
egy irányító szerkezetet, s ez ismételten 
beállítja az eredetileg kijelölt irányt.

De a pörgettyűt nemcsak helymeghatá
rozásra és katonai célokra hasznosítják. 
A  modem, nagy tengerjáró utasszállító 
hajók himbálódzását pörgettyűkkel kü
szöbölik ki. Ezek a pörgettyűk hatalmas

7 . Alira. Oee/injAni lia jó  giroszkópja



méretűek. Átmérőjük egyenként 5 mé
ter, súlyuk pedig több mint 100 tonna. 
Egy ilyen nagyméretű giroszkópot szem
léltet 7. ábránk.

íme, a csiga, e kis gyermekjáték 50 óv 
során nélkülözhetetlen műszerré és egyen
súlyozó berendezéssé vált. Használata 
révén újabb problémákat oldhattak 
meg, zavaró körülményeket háríthattak

ei. És a pörgettyű pályafutása még műi
dig nem ért a csúcsig. A  jelek szerint a 
jövőben még tovább szélesedik alkalma
zásának köre, amikoris nemcsak a száraz
földi, a vízi és a légi, hanem a bolygóközi 
közlekedés is felhasználja majd irányí
tásra és az egyensúly megtartására.

Dr. Knapp Oszkáí
a kémiai tudományok kandidátusé

A  MAGYAR
FORRADALMI M ŰVÉSZET 

SEREGSZEMLÉJE 
A  M Ű C SA R N O K B AN

Szintűvé emelű 
s szabadságliurc 

drámaiságát, s 
művészek haza- 
Jsséfltndatliuak. 
ságit. Madarász 
antikn eszközci- 
Akadémia rész-

A  Nemzeti Galéria munkatársainak „Magyar 
forradalmi művészet”  című, reprezentatív klállí- 
tösa felsorakoztatja képzőművészetünk múltjá
nak olyan magas színvonalú alkotásait, amelyek
nek mondanivalóját a nemzeti függetlenség és 
társadalmi haladás szolgálata táplálta.

Az elsű teremben Madarász Viktor és Székely 
Ilertalan egy-egy alkotása —  a Hunyadi László 
slratása, valamint a Thököly búcsúja kisméretű 
változatai -— képviseli festészetünknek 
nagy, képi kultúránkat e 
korszakát, amely az 18-H 
bukásának tragikumából 
legszebb bizonyítéka 
szeretetének, népűk 
A két alkotó más-más 
Párizsban, a korabeli I 
vei, Székely Bertalan a i 
letezö anyagszerűségével festi kompozícióit. De 
mindkettőjük műveire egyaránt Jellemző az a 
mély emberség és bensőséges hangvétel, amely 
nemzeti képzőművészetünk egyik fő ismérve. 
Festészetünk épp ezáltal különbözik 
nyugati történeti plktúra pompázatos 
ságától, vagy akár a millennium uralkodó < 
kát diesőltő álmüvészetétől.

Munkácsy Mihály hazai
Idegenben, Düsseldorfban, 

kompozícióinak sorát. Az asz 
isler sanyarú gyermekkorából 

í osztrák elnyomás 
1 a nagyvilágba, hanem mélyen i 

élet társadalmi problematikáját is. 
világhírneve teljében, a főúri szalon légkörében 
művészete veszített ifjúságának és férfikorának 
erejéből, a Siralomhoz drámai mondanivalója 
mindvégig ott Izzik alkotó szelleme mélyén. 
Élete alkonyán, már gyengülő erővel, megtört 
szellemmel festi meg Sztrájk című alkotását, 
amely az új osztály, az erejére ébredt munkásság 
harcának megragadó művészi dokumentuma.

Habár alkotó munkásságának java küllődön 
zajlott, Munkácsy hatása Igen nagy volt a hazai 
művészetre. Az ő drámai eesetje ösztönzi Fényes 
Adolfot a Szegényemberek élete című képsorozat 
megfestésére, az ő szelleme él Mednyánszky 
borongós, a társadalom elesettjeit mély együtt
érzéssel örökítő csavargó-képeiben és a háború 
borzalmait leleplező festményeiben. A századelőn 
virágot bontó alföldi parasztfestészet Is lényegé
ben az ő  művészetének folytatása. A föld embe
reinek nyomorát mutatja be tragikus színekkel 
a vásárhelyi tanyák magányába vonuló Tornyai 
János —  aki fiatal festő korában még kezet 
szoríthatott a nagy párizsi magyar piktorral — , 
és népszeretetben, magyarságban társu, a román.

tikos ecsetü Rudnay Gyula, akinek drámnl kom
pozícióit Goya szelleme Is megihlelte.

Ekkortájt azonbuu az osztályharc súlypontja 
másfelé terelődik t a város, a kültelki proletariá
tus vállalja magára történelmi küldetésként az 
arisztokraták és tőkések-sanyargattn nép szabad
ságának kivívását. Az 1919-es proletárforradalom 
heroikus kísérlete után —  a hősi hónapok törté
nelme n kiállítás legnagyobb termének műveiből 
szól hozzánk —  újabb, még súlyosabb elnvomás 
sújtja a magyarságot. A Horthy-faslzmus évtize
deinek valóságát leplezik le a szocialista művész- 
csoport forradalmár művészei, Goldmann György 
szobrai, Dési Huber István alkotásai, s legna
gyobb erővel egy másik, asztalosból lett művész, 
a kommunista Ilorkovlts Gyula. Művészete 1919 
emlékében gyökerezik; a kiváló liltz Béla volt 
mestere. Szenvedélyes Dőzsa-fametszetelvel a 
nagy magyar parasztháború emlékét Idézi fel, 
a nyomorba süllyedt, gond gyötörte proletár
anyák és sort őzektől tizedelt, kenyérért tüntető 
munkások vére kiált öklöt szorító erővel drámai 
kompozícióiból. Müveinek szerkezetében és szí
neiben a modern stílusok kísérletei kapnak Iga
zolást. Mert, akárcsak annak idején Szinyol a 
Majálissal, vagy a nagybányaiak n magyar 
impresszionizmus vállalásával, a haladást szol
gáló művész korának sajátosan újszerű eszkö
zeivel fejezheti ki leghatásosabban mondaniva
lóját.

Felszabadulás utáni művészetünk java termé
sének kis gyűjteménye arról vall, hogy alkotóink 
—  köztük a forradalmi múlttal rendelkező Bár 
Bertalan éppúgy, mint például Szőnyi István 
vagy lternóth Aurél —  nemzeti művészetünk 
hagyatékához hűen törekszenek megváltozott 
társadalmi valóságunk magasrendü ábrázolására.

Artner Tivadar

DiafUm-soroxat
Diatilm-sorozatokat állított össze az Ismeret- 

terjesztő Társulat irodalmi, történelmi, technikai, 
földrajzi és művészeti témákból. Készletünkben 
ezenkívül mesefilmek is vannak. Ezen a hé
ten az alábbi irodalmi sorozatot ajánljuk az 
Élet és Tudomány olvasóinak, iskoláknak, szak
köröknek: 1. Grant kapitány gyermekei; 2. 
Képek Mátyás király életéből; 3. Don Quijote; 
4. Móricz Zsigmond; 5. Ludas Matyi; 6. Körösi 
Csorna Sándor. A sorozat ára: 83,70 Ft. Ezen
kívül 4  forint csomagolási költséget számolunk 
fel. írásbeli megrendelés esetén a sorozatot 
rövid időn belül utánvéttel megküldjük. Címünk: 
Uránia Ismeretterjesztő Bolt. Bp. V II., Lenin 
krt. 6. A  fent jelzett filmek többsége a TTIT 
megyei szervezeteinél is kapható.
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SZIGETCSOPORT AZ ANTARKTISZ?
Űjabb vizsgálatok alapján egyre való

színűbb, hogy Földünknek a föltételezett
nél eggyel kevesebb kontinense, földrésze 
van. A  szovjet és az amerikai glaciológu- 
sok (jégkutatók) megfigyeléseiből ugyanis 
arra következtethetünk, hogy a Déli
sarkvidéket borító 5 millió négyzet- 
mérföldnyi jégtábla nem egyetlen össze
függő szárazföldet borít, miként ezt a 
múlt század eleje óta általában hittük. 
A  jégtömb nem az Antarktiszon fekszik, 
hanem a tengerfenéken, s a jégtömböket 
csak itt-ott szakítja meg egy sziget- 
csoport.

A  tudósoknak ez az új megállapítása 
éppoly gyökeresen megváltoztatja a Déli
sarkvidékről alkotott fogalmainkat, mint 
annak idején, az 1700-as években Cook 
kapitány utazásai. Cook előtt több év
századon át az volt a föltevés (európai 
utazók terjesztették e l !), hogy valahol 
az Antarktiszon hatalmas, tejjel-mézzel 
folyó oázisok virulnak. Cook, a nagy 
fölfedező koresztül-kasul bejárta e 
vidéket, s végülis megállapította, hogy 
ilyen oázisok nincsenek; ő mindenütt 
csak „ködöt, félelmetes jégmezőket- és 
ijesztő hideget”  talált. Kijelentette, hogy 
csak valami „bolond”  merészkedhetne 
délebbre nála, s hogy ebből a félelmetes 
területből semmiféle haszna sem lehet az 
emberiségnek.

A  nemzetközi geofizikai évvel jött el 
az ideje annak, hogy megtudhassuk, vajon 
az Antarktisz összefüggő szárazföld-e, 
a hatodik földrészünk-e, vagy sem. 
Az eddigi vizsgálatok eredményei arra 
vallanak, hogy nem az. Az amerikaiak 
az elmúlt években a Little Americanak 
nevezett terület és a Marié Hyrd-jégfenn
sík közt elterülő 650 mérföldnyi sávon 
végeztek glaciológiai kutatásokat. Vizs
gálataik során megállapították, hogy a 
jég vastagsága a Little America övezeté

ben 590 méter, a Marié Byrd-megfigyelő 
állomás környékén pedig 3000 méter 
De mert a Marié Byrd-állomás csak 
1500 méteres magasságban van a tenger 
színe fölött, ebből az következik, hogy 
a jégmezők ott közvetlenül a tenger
fenéken nyugszanak, 1500 méterrel a 
tenger színe alatt.

Az Antarktisz két másik, elszigetelt 
térségében — az Indiai-óceán és az 
Atlanti-óceán fölötti részen — a szovjet 
glaciológusok hasonlóan meglepő ered
ményekre jutottak. A  szovjet M irnij 
megfigyelő állomástól 250 mérföldnyire 
a Déli-sark irányában különféle mérése
ket végeztek. Ezekből kiviláglott, hogy 
e térségben a jégtakaró mindenütt jóval 
a tenger színe alatt végződik. Az Atlanti
óceán térségében végzett kutatások ha
sonló eredménnyel zárultak. Éppen ezért 
Avszjuk professzor, a nemzetközi geofi
zikai év szovjet glaciológiai programjá
nak vezetője a szovjet megfigyelések 
nyilvánosságra hozatalakor joggal jelent
hette k i : „ Ezek a tények arra késztetnek 
bennünket, hogy megváltoztassuk az An- 
tarkliszról alkotott régebbi elképzeléseinket... 
Megállapíthatjuk, hogy az Antarktisz nem 
összefüggő földrész, hanem valószínűleg 
egy nagyobb szigetekből álló szigetcsoport. 
Ha ennek magyarázatát keressük, akkor 
egy újabb föltevéshez folyamodhatunk: a 
hajdani Antarktisz földrész a jégtömegek 
hatalmas nyomása következtében a Föld 
köpenyébe süllyedt.”

Mielőtt azonban a szovjet és az ameri
kai megfigyelésekből végleges következ
tetést vonhatnánk le, a jég vastagságát 
még sok más helyen is meg kell mérni. 
A  nemzetközi geofizikai óv déli-sarkvidéki 
kutatói épp ezért érdeklődéssel várják 
a készülő angol transzán tarktisz-expe- 
díoiót. Ez ugyanis szintén végez majd 
jég vastagság-méréseket. (  Discovery)
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Kövesen tudják, hogy— bár nagyon rit
kán— hermafrodita, azaz kétnemű (hím
nős), vagy pontosabban mondva: an
nak látszó, azaz álhormafrodita gyerekek 
is születnek.

Az emberi magzat fejlődésbeli rend
ellenességei a nemiszerveknek olyan el
torzulását is okozhatják, hogy sem az 
orvos, sem a bába nem tudja megállapí
tani az újszülött nemét. A  férfi és a női 
nemiszervek ott vannak egymás mellett 
elkorcsosult formában. A csecsemő néha 
inkább fiúnak, máskor inkább leánynak 
látszik. Az álhermafroditák ivarmirigyei 
mindig vagy hím, vagy női ivarmirigyek, 
míg az úgynevezett valódi kétneműeknél 
a mirigyszövetek mindkét fajtája meg
van. Valódi hermafrodita azonban na
gyon kevés van. 1900-tól 1955-ig mintegy 
70 esetet, vizsgáltak meg tudományosan.

A hermafroditaságot a törvény nem 
ismeri el hivatalosan, úgyhogy a kétnemű 
embert ahhoz a nemhez kell sorolni, 
amelyikhez megszületésekor inkább ha
sonlít. Személyi adatait azonban orvosi 
vélemény alapján megváltoztattathatja. 
A  végleges nemet operációval döntik ol. 
Ha az álhermafrodita a születésekor 
fiúnak látszott, de a későbbi operáció 
petefészkeket mutatott ki benne, hiva
talosan is „nőiesítik” . Ha heréket talál 
az orvos, férfi marad.

Az ember neme már a megtermékenyí
téskor eldől, legalábbis genetikai (örök
léstani) szempontból. Ha az anya pete- 
sejtje az apa ondósejtjéből egy úgy
nevezett X  kromoszómát kap, akkor 
leány, ha Y-t, akkor fiú lesz a magzatból. 
De a terhesség első heteiben a magzat 
alakilag még „semleges” , és mindkét 
nem ivarszerveinek kezdeményeivel ren
delkezik. Csak egy bizonyos időponttól 
indul meg a fejlődés az egyik vagy a 
másik nem irányába, s ekkor a másik 
típusú szervek visszafejlődnek. E folya
matot bizonyos hormonok irányítják. 
Ha ebben az időszakban valami zavar 
támad a szervezetben, a különféle hor
monok működése közti egyensúly meg- 
bomolhat, ez pedig rendellenességekhez 
vezet.

Az utóbbi években a nemiség kialakulá
sának félresiklását az egyes ember életén 
túl is követni tudták. Egész családokat 
vizsgálva rájöttek, hogy a hermafroditiz- 
mus öröklődik, mégpedig a külsőleg egész
ségesnek látszó anyák közvetítésével. 
Van olyan asszony, akinek minden

gyermeke kétnemű, sőt ugyanezt a rend
ellenességet megtalálták nőtestvéreinél 
és anyai nagynénjeinél is.

Biztató eredményekkel kecsegtet egy 
sejttani módszer, amellyel a fehér vér
sejteknek vagy a száj nyálkahártya
sejtjeinek mikroszkopikus vizsgálata szin
te minden életkorban megmutathatja, 
meghatározhatja az ember „örökléstani”  
vagy „igazi”  nemét. Persze — bár a 
hermafroditákon végzett opeiációk ada
tai minden alkalommal megerősítették 
a sejttani megállapításokat — egyelőre, 
legalábbis kétes esetekben, az operáló 
ké3t ez a módszer sem teszi fölöslegessé. 
Pedig nagyon fontos és hasznos volna, 
ha a kétnemű gyermekeket mindjárt 
születésüktől kezdve a megfelelő nemhez 
sorolhatnék és a kellő nevelésben része
síthetnék. Ezzel elkerülhetők volnának az 
utólagos nem-megváltoztatással járó testi 
és lelki megrázkódtatások is.

A  valódi hermafroditákat sejttanilag 
nem ismerhetjük fel, mert a vizsgált 
esetekben fehér versej tjeik alapján hol 
férfinak, hol nőnek mutatkoztak.

A lélektan érdekes összefüggéseket 
tárt fel ezzel kapcsolatban. Kiderült, 
hogy a testileg köztes nemű emberek 
érzésvilága inkább a neveléstől, mintsem 
az ivarmirigyek fajtájától függ. Fiú ál- 
hermafroditák — akiket nemiszerveik 
rendellenes alakulása miatt lánynak tar
tottak, és úgy is neveltek — nőnek érez
ték magukat, így viselkedtek, sőt néha 
női érzelmeket is mutattak.

Érdekes, hogy azok az emberek, akik
nek egyáltalán nincsenek ivarmirigyeik, 
sohasem „semleges” -nek, hanem mindig 
nőnek érzik magukat, mert külsejük 
alapján lányként nevelték fel őket.

A  tapasztalat azt bizonyítja, hogy a 
hermafroditák lelki viselkedésére a kör
nyezet. döntő hatással van, sőt az ellen
tétes nem szeretetét is megmagyarázza. 
Mindenesetre föl kell tételeznünk, hogy a 
környezeti hatások csak különleges lelki 
alkatú emberekre hatnak ilyen módon.

A testileg normális, de a rendestől eh 
térő nemi vonzalmat érző — homoszek- 
szuális — emberek nemüket tekintve 
örökléstanilag megegyeznek a valósággal. 
Nem állíthatjuk hát — legalábbis örök
léstanilag nem ! —, hogy az ilyen
emberek a természet tévedései, és volta
képpen a másik nemhez kellene tartoz
niuk. (  Umschau)
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Elektromos vezeték Szkilla és KImrübdisz között
Háromezer évvel ezelőtt a trójai háború

ból hazaleié tarló Odüsszeusz hajója majd
nem azétzúzódott a Messinai-szorosban, 
amikor Szkilla és Khariibdisz között átha
ladt. A görög ókor emlékeit őrző tengerszo
ros korunkban egy nagyszabású műszaki 
munka színhelye. Ott, a szicíliai Szkilla 
földnyelv és az olasz félsziget Calabria nevű 
tartományának tengerpartján kiugró liba- 
rübclisz szikla között építették meg a világ 
egyik legnagyobb oszlopközű elektromos 
távvezetékét.

A szicíliai part homokzátonya miatt a 
villanyáramot nem vezethették a tengerfe
nék alatt lerakott kábeleken, sőt magára a 
tengerfenékre sem fektethettek kábeleket, 
mert már amúgyis sok kábelvezeték húzódik 
ott. Időnként a víz is olyan erős. sodrású, 
hogy emiatt ugyancsak kockázatos vállal
kozás lett volna lebocsálani a kábeleket, 
íg y  hát a szabadvezeték mellett döntöttek. 
Ennek azonban a legnagyobb „belógás”  he
lyén is legalább 70 méterrel a tenger színe 
fölött Imii húzódnia, hogy a legnagyobb 
tengerjáró hajók is áthalatlhassanak alatta. 
A vezetéket tartó két oszlopot ennek meg
felelően 200 méter magasra építették, még
pedig a calabriai parton a 159 méterrel a 
tengerszinl fölé emelkedő sziklára, a szicí-' 
liai parton pedig a mindössze 4,30 méterre 
kiemelkedő partra. A kel oszlop távolsága 
3646 méter!

Az oszlopoknak mintegy 0 tonna súlyú 
vezetéket kell tartaniuk, olyan vidéken, ahol 
gyakori a földrengés, és a viharos szelek 
sebessége eléri óránként a 150 kilométert is. 
A villanyáramot vezető kábel 26,8 milli
méter vastag, és 139 drótszálat foglal magá
ban. Ebből 19 alumíniumdrót, amelyeknek 
mindegyikét 6—Ö acéldrót veszi körül, s a 
vezeték szilárdságát még további 6 acéldrót
tal is biztosították.

Az oszlopok és a vezeték teherbírásának 
fokozására a kábelt a tartóoszlop mögött — 
a calabriai parton 651, a szicíliai parton 
630 méternyire — hengerekkel, vas és vas
beton szerkezettel, továbbá ellensúllyal rög
zítették. így a vezeték, teljes hossza megköze
líti az 5 kilométert.

A kábelt kél■ vezetőkábel segítségével s 
vontatchajóval húzták át a tengerszoroson, 
miután az előző napokban minden lehetsé
ges módon — elsősorban a rádió és a szikra- 
távíró óránként közölt híradásaival -— fel
szólították a hajósokat, hogy a jelzett időben 
kerüljék el a környéket.

Mégis majdnem súlyos baleset történt. 
Amikor az egyik vezetókábel még néhány

méterrel a víz színe alatt lebegett, egyszer
esük rémült kiáltás hallatszott: „Tartály- 
hajó közeledik!”  Hiába szólították jel 
rádión a veszélyes gyorsasággal közeledő 
hajót, hogy forduljon vissza, hiába adott le 
riasztólövéseket az egyik olasz őrhajó, a tar
tályhajó folytatta útját, és a katasztrófa 
már-már elkerülhetetlennek látszott. A kö
vetkező percekben a hajó orra elkapta a ká
belt, és magával hurcolta. Szerencsére csak 
valami 300 métert vonszolta; azután a ká
bel — máig is érthetetlen módon — átcsú
szott a hajó alatt, és kiszabadult. A szeren
csétlenséget elkerülték, a kábel sérüléseinek 
kijavítása azonban jó néhány hétbe telt.

A tartályhajó felelőtlen vezetőit persze bíró
ság előtt felelősségre vonták.

A nagyszerű műszaki vállalkozást sike
resen befejezték. A Messinai-szoros tenger
vize fölött most 150 000 volt feszültségű 
távvezeték visz villanyáramot Szicíliába, 
s a vezeték alkalmas arra, hogy később 
220 000 voltos feszültséget is elviseljen.

(Wissen und Le ben)

AZ „ELŐMELEGÍTETT” 
KUTATÓBALLONOK

A Déli-sark vidékén tartózkodó ame
rikai meteorológusok megfigyelték, hogy 
héliummal töltött kutatóballonjaik a 
nagy hidegben sokkal magasabbra emel
kednek, ha a töltés előtt meleg diesel- 
olajba áztatják őket, s így a beléjük ke
rülő gázt is fölmclcgítik. E módszorrel 
azonos típusú ballonok 15 ezer méter 
helyett 21 ezer méter magasra emelked
tek. (  Discovery )
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URÁN T TERMELNEK BARNASZÉNBŐL
l

Az osztrák—magyar határ közelében 
lévő, évekkel ezelőtt leállított hirmi 
(volt büki) cukorgyár telepén egy most 
alakult társaság vegyipari vállalatot 
kíván létesíteni. Mindenekelőtt foszfor- 
műtrágyát. akarnak előállítani, rész
ben az osztrák vágóhidak csonthul
ladékaiból, részben Lengyelországból 
importálandó csontokból. Az üze
met kénsavgyártással egészítik ki, 
hogy később .szuperfoszfátot is termel
hessenek.

Mivel a gyár közelében van az 
ugyancsak leállított zwillingsdorfi barna- 
szénbánya, szakkörökben úgy vélik,

a vo lt bü k i cu k org yá rb a n ?
hogy nem a műtrágyagyártás lesz a gyár 
fő feladata, bár az érdekeltek egyelőre 
ezt hangsúlyozzák, hanem az, hogy a volt 
áramfejlesztő telep salakját hasznosítsák. 
Ez a salak olyannyira gazdag nyomele
mekben, hogy kitermelése gazdaságos
nak látszik. A  szakkörök úgy tudják, 
hogy az ottani barnaszén-lelőhelyeknek 
éppúgy, mint a szomszédos magyar- 
országi területeken fekvő bamaszéntele- 
peknek a hamuja olyan gazdag uránban, 
hogy a feltárás kifizetődik. Ebből az kö
vetkezik, hogy az új vállalat tulajdonkép
pen urántermelésre kíván berendezkedni.

( Chemiker Zeitung)

Az „ örökjáró”  karórák miniatűr csapágyai
Az óragyártás is fejlődik. Néhány év

vel ezelőtt automata órák készítését 
kezdték meg. Ezek „örökjáró”  órák, azaz 
sohasem kell felhúzni őket.

Általában kétféle elv alapján készül
nek. Az egyik fajtát barométer működ
teti. Egy szemüveglencse nagyságú, ru
galmas falú zárt fémdobozból előzőleg 
kiszivattyúzzák a levegőt, teljesen a 
fémszelencés aneroid -légsúlymérő fém
dobozához hasonlóan. Az óra felhúzó 
szerkezetét e doboz falához rögzítik. Ha 
a légnyomás fokozódik, a dobozra na
gyobb erő hat, falai összcnyomódnak, 
s ez a kis mozgás a felhúzó szerkezet 
közvetítésével húz egyet a rugón. Ha csök
ken a légnyomás, a.rugalmas doboz ki
tágul, falai ismét mozognak, s a rugó 
tovább húzódik. Ez a módszer azon
ban csak viszonylag tágabb helyeken, 
tehát csak asztali vagy álló órákban 
alkalmazható.

Az automatikus karórák más elv alap
ján működnek : az órába egy kis fém 
inga van beépítve, amely az óra legki
sebb mozgására is leng, és közben munkát 
végezve húzza az óra rugóját. A  szerke
zetet akként méretezik, hogy ha az ólát 
nyolc órán át karunkra csatolva visel
jük, a rugó egy napi járáshoz elegendő 
tartalékot gyűjt.

Ezek a legáltalánosabban elterjedt 
szerkezetek. Az a nagy hibájuk, hogy a 
hajtóinga — szaknyelven a „rotor”  — a 
nagy terhelés miatt gyakran elromlik.

— Nagy terhelés ? — kérdezhetjük. 
Hogyan beszélhetünk egy karórában

mozgó kicsi kis [inga nagy terhelésé
ről ?

Képzeljük csak el a rotort megna
gyítva, mondjuk akkorára, mint egy 
lemezjátszó pick-upje. Emeljük ki kép
zeletben e piek-upöt tengelyénél fogva a 
gramofonból, és himbáljuk ide-oda víz
szintesen, függőlegesen ás minden irány
ban, ahogyan a karóra is az ember kezé
nek mozgása közben mindenféle hely
zetet elfoglalhat. így  mindjárt könnyeb
ben megértjük, hogy a szerkezet a mére
teihez képest roppant erősen igénybe 
van véve. S épp emiatt a kis inga ten
gelyvégei sokszor felmondják a szolgá
latot.

Az Etema svájci óragyár most parányi 
golyóscsapágyakba helyezte a rotor ten
gelyét. Egy-egy csapágyban öt darab 
golyó van. Egy golyó átmérője 65 század 
milliméter. Egy ujjhegynyi helyen (egy 
gyűszűben) 30 000 golyó fér el. Oly 
könnyűek, hogy ha óvatosan vízre he
lyezik őket, úsznak a víz színén.

„A  világ szériában gyártott legki
sebb golyóscsapágya”  — írja róla 
a Neue Zürcher Zeitung, s az új szerkezet 
előnyeit az alábbiakban foglalja össze : 
a rotor gyakorlatilag teljesen törésmen
tes beágyazásban forog, a tengely súr
lódása kisebb, s így az inga az óra legki
sebb mozgására is reagál. A  rugót az 
inga mindkét irányú lengésekor egyaránt 
húzza. Ily módon a rugó állandóan csak
nem teljesen felhúzott állapotban van, 
negyven órányi járás-tartalékkal rendel
kezik, s járása teljesen egyenletes.

( K . Z . )
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Csehszlovákiában sárga színnel jelzik a veszélyt
Csehszlovákiában egy ko

rábbi szabvány a vörös szint 
foglalta le a tűzvédelmi be
rendezések számára. A  for
galomban ugyanez a szín az 
„Á ü j” -t jelenti. A sárgát 
viszont a „Vigyáz/”  figyel
meztetés jelzésére foglalták le.

A csehszlovák szakembe
rek ugyan is az emberi látás- 
mező tanulmányozása során 
megállapították, hogy a szí
nek észrevehetőségének ha
tára, küszöbe más és más 
látásszögnek felel meg. Leg
korábban a kék szín tűnik 
föl az embernek. A  kék azon
ban úgynevezett megnyug

tató hatású szín, tehát éppen
séggel nem alkalmas a 
figyelem fölzaklatására. 
Mindjárt mellette — csupán 
2 fokkal kisebb szög alatt — 
jelentkezik a sárga, amely 
viszont elég feltűnő, kivált 
ha a vele jelzett tárgy ( daru, 
horogszerkezet stb.J 45 fok 
alatt dőlt csíkozással van 
befestve. Ezután következik 
csak a vörös, majd a zöld. 
A csehszlovák szakemberek 
szerbit tehát az oldalról köze
ledőket leginkább a sárga 
szín figyelmezteti a veszé
lyes tárgyakra.

(Teohnioká Práca)

Ivekben ínak 2 : 1 000 000 
löszben találhatók. Noha 
az új eljárást, amelynek az 
a lényege, hogy egy külön
leges oldószert alkalmaz
nak, még csak laboratóri
umi méretekben próbálták 
ki, azt állítják, hogy alkal
mas ipari felhasználásra is.

(Financial Times)

134 karátos 
gyémántot találtak
Nemrég a dél-afrikai 

Kimberleyben egy 134 ka
rátos, teljesen tiszta fényű 
gyémántot találtak. A  dél- 
afrikai gyémántbányák 
négy legjobb gyémántcsi
szolójának 240 órai munká
jába került o ritka nagy
ságú drágakő megfelelő csi
szolása. A  gyémánt csiszol
va is 60,44 karát súlyú, s 
átmérője 25 milliméter. Egy 
keleti uralkodó — valószí
nűleg valamelyik indiai ma
haradzsa — vásárolta meg 
drágakőgyűjteménye szá
mára, kilétét azonban ed
dig sikerült titokban tarta
nia. ( Mines et Métalhirgie)

Bambuszból
kőolajvezeték

A bomeói dajakok már 
régóta használnak bam- 
buszrudakat. szerkezeti 
anyagként. A  bambusznak 
két nagy előnye van : sok 
van belőle — a trópusokon 
erdőket is alkot —, ás 
könnyen megmunkálható. 
Ezenkívül vízhatlan is, 
tehát nem rothad. E tu
lajdonságai miatt Brunei 
szultánságában kőolajveze
téket burkolnak vele. Ott 
— mint. általában a trópu

sokon — nagy a nedvesség, 
úgyhogy a közönségesen 
használt anyagok nem tud
nák megvédeni a vezeték
csöveket a korróziótól.

( Science et Vie)

Új eljárás
uránium kivonására
Angliában új eljárást 

dolgoztak ki urániumnak 
és tóriumnak kivonására 
olyan folyadékokból, ame-

FESTÉK
ALUMÍ3IUMPORBÓL
A napsugarak vissza

verésére, a fölmelegedés
nek kitett acél építőele
mek és érzékeny tárgyak 
bevonására a mázolás alu- 
míniumporral is végezhető. 
Az 'alumíniumpor ugyani 
is kitűnő festék. Jellem
zője a levélke-, illetve pik- 
kelyszerü szerkezet. Tükör- 
fényességének tartósítá
sára sztearint kevernek 
hozzá. Az ily módon tükör- 
fényű alumíniumos bevo
nat kitűnő védelmet ad 
nemcsak ec' napsugarak, 
hanem a viharok ellen is.

Egyéb színezékanyagok
kal keverve különféle ár
nyalatú, márványszerű 
színhatások érhetők el.

(D ér Stahlbau)

A  „ robbanásálló
Érdekes, eljárást szaba

dalmaztatott egy pittsburgi 
üveggyár. Az ablakkeretbe 
illő üvegtáblát átlós irány
ban elvágják, s a négy részt 
hajlékony ragasztó tapasz
szed összeérő sitik. Ha a 
teremben robbanás történik, 
a ragasztószalagon levő pa
rányi nyílásokon át a kelet
kező nagy nyomású levegő 
eltávozhat. A négy tábla-

üvega blatt
részt úgy foglalják a keretbe, 
hogy befelé fordulhatnak el. 
A kísérletek tanúsága sze
rint az így készített ablakok 
nagy nyomást bírnak ki. 
De ha a túlnyomás akkora, 
hogy a táblaüveg eltörne, 
a ragtapaszok elszakadnak, 
s a sajtolt levegő utat talál 
magának. Az ablakot ilyen
kor újabb ragasztó tapasszal 
megjavíthatják. (Glass)

Hogyan találhatjuk meg a vízvezeték-szivárgások helyét ?
A házi vízvezetékekben 

fellépő szivárgások helyé
nek megállapítására ügyes 
műszert készítettek Német
országban. Működése azon 
alapul, hagy a megvizsgált 
cső mentén- elhelyezett nagy 
érzékenységű mikrofon fel

fogja a szivárgás helyén ke
letkező hangot. Ennek alap
ján megállapítható a hiba 
pontos helye. A 3 kg súlyú ké
szülék két mikrofonból, fej
hallgatóból, telepből és veze
tékből áll. (Zsiliscsmo-Kom- 
munalnoje Hozjajsztvo)
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MEGOLDÁS A 49. SZÁMBÓL

A dolog valóban nem csupán 
ennyiből áll. Hiába oldaná 
ugyanis le a rádiójel a kutya 
tartályát, a tartály leoldva is 
tovább keringene o mesterséges 
hold többi részével együtt, 
lényegében ugyanazon a pályán. 
A  két pálya csak lassan kezdene 
eltérni egymástól. (Ezt egyéb
ként a gyakorlatban is láthattuk 
az első mesterséges holdnak és 
hordozórakétájának példáján.)Miért?

Azért, mert a „szputnyikok” 
mozgása elvileg más alapokon 
nyugszik, mint azok a mozgá
sok, amelyeket földi környeze
tünkben észlelhetünk. Itt lenn 
ágyszólván minden mozgásnál 
az a helyzet, hogy rögtön a  moz
gás megindulása után fékező 
ellenerők (közegellenállás, súr
lódás) lépnek fel, amelyek csök
kentik a sebességet, úgyhogy a 
mozgás állandóan lassul és végül 
meg is szűnik; ez csak akkor nem 
következik be, ha a fékező erők
kel szemben valamilyen állandó 
hajtóerő működik (gépjármű
veknél a motor, szabad esésnél 
vagy lejtőn gurulósnál a Föld 
vonzóereje, vitorlásoknál a  szél, 
s í. t.). Légi közlekedési eszkö
zöknél még a Föld vonzóerejé
nek legyőzéséről is gondoskodni 
kell, hogy a mozgás a kívánt 
irányú maradjon, és a léggömb.

A  SZAHARA
VÍZSZINTES

"1. Líbia is  Szahuru 
halárán vonni. 14.
Verssor-végződés leszi. 
15. Híres pétervári 
matematikusa XVIII. 
szd.-ban. 16. Hegyes, 
éles, franciául. 18. 
Izomkölö szalagja. 19. 
A Biblia első embere. 
21. A vas kémiai nevé
nek eleje. 23. Szimbó
lum. 24. Ford. : skála- 
hang. 25. Az F.NSz 
angol monogramja. 26. 
ö t .  távirati stílusban.

repülőgép le ne essék. Ezt —  a 
Fiild vonzóerejével ellentétes — 
íenntartóeröt léggömböknél, lég
hajóknál a töltés által előállí
tott felhajtóerő, repülőgépeknél 
pedig (végső lökön) a motor 
szolgáltatja.

Ml a helyzet azonban a mes
terséges holdaknál? Olyan ma
gasságban, ahol ezek keringenek, 
nincs levegő, tehát nincs súrló
dás és közegellenállás sem. Az 
egyedüli erő, amely a szputnyi- 
kokra hat, a Föld vonzóereje; a 
szputnyik azonban az öt fcl- 
röpítö rakéláktól akkora sebes
séget kapott, amely a Föld 
vonzóerejével együtt éppen azt 
eredményezi, hogy kör vagy 
ellipszis alakú pólyán kering a

Föld körül. Ehhez a mozgás
hoz —  mivel fékező erő nincs 
—  hajtóerőre sincs szükség. A 
mozgás pusztán a meglevő 
sebességnek és a Föld vonzó
erejének az eredője. Ez a két 
tényező azonban az eloldás után 
is egyformán hat a mester
séges hold mindkét részére, 
tehát mozgásuk Is ugyanaz 
marad.

ÚJ FELADAT
Teáit főzünk. Éppen felforrt, 

s most a teafüvet beletéve, hir
telen elzárjuk a gázlángot.

Mikor tapasztalunk nagyobb 
gőzölgést: a láng elzárása előtt, 
vagy utána?

28. Mindent ütő kártya. 30. Természettudományi 
Kar. 31. Eger legendás várkapitánya. 33. Csomó
járól nevezetes mondabeli frig király. 36. Az USA 
egyik állama. 38. A  vizsz. 15. eleje. 39. Levegő, 
idegen szóval. 40. Patet . .  . =  indokínai állam. 
42. Vagy. vagyunk, angolul. 43. Dnlcsarnok, 
színház. '45. ligv geológiai korszak, névelővel. 
48................. Vtatürk =  az új Törökország meg
teremtője. 50. Ajnküdvüzlés. 52. Nem mögé. 
53. Közterület. 54. Gazdag szaluira! köolaj-lelö- 
hely.

FÜGGŐLEGES
1 .  S z a lu i r a !  vasérc-lelőhely. 2. Vallásos könyör

gés. 3. Igekötö. 4. Lendület, iram. idegen szóval. 
5. A kukorica latin neve. 6. Daganat, orvosi ki- 
lejezéssel. 7. Hómai 49. 8. Orr, jassz kifejezéssel. 
9. Véredénve. 10. Angol hosszmérték. 11. Téli 
sport. 12. Parancs az égésre. 13. Gazdag szaharal

mangánérc-lelőhely. 14. Spunyul Szahara. 17. A 
Szahara arab neve. 20. A velencei kormányzó 
címe volt. 22. Tabuin . . . .  — tiszta lap. 25. 
Ugyanott röv. 27. Egy másik szaharal kőolaj
lelőhely. 29. Azonos magánhangzók. 32. Bádog, 
németül. 34. Kronométer. 35. Württembergi 
város. 37. Harcot kezdeményez. 39. Zsidó próléta 
az i. c. VIII. századból. 41. Xyolc. latinul. 44. 
Amerikai Egyesült Államok. 46. Képem vége (!). 
47. Keskeny nyílás. 49. Egy dél-amerikai állam 
nevének eleje. 51. A  kálium és a kén vegyjele. 
53. Ugyanaz röv.

A 2. sz. keresztrejtvény megfejtése :
„ A  sírhalom ma is megvan. 
Templomhegy a neve mostan.
Kalev apó itten pihen,
Feküszik a föld mélyiben."


