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KÉRDEZZ
Több olvasónk kérdezi: Mit tud a 

tudomány a méhpempőröi ?
Török László válaszol:
Be kell vallanunk, hogy a méhpempő- 

ről a teljes és főként a biztos igazat 
még nem tudjuk, hiszen ez a kérdés 
még teljes forrósban van a tudomány 
és a  gyakorlat üstjében. De ideiglenes 
helyzetjelentést máris adhatunk róla.

A  dolgozó méhek fejmirigyeinek vála
déka, . az úgynevezett királyi táplálék 
vagy méhtej, frissen vagy megfelelően 
konzerválva, nemcsak a megtermékenyí
tett móhpetére hat. Rájöttek ugyanis, 
hogy az emberi — különösképp a női — 
szervezetre is hatással van, akár külsőleg 
(valamilyen kenöesanyagba keverton), 
akár belsőleg használva. A  külsőleg hasz
nált pempő jó hatását — úgy látszik — 
számottevően fokozza, ha egyidejűleg 
„szedik”  is (a szájon át, vagy injekció
ban).

A  külföldi tapasztalatok és a nemrég 
megindult magyarországi szakorvosi 
ellenőrző vizsgálatok nyomán talán már 
hamarosan megállapíthatjuk, hogy a 
méhpempő egyes testszövetek újraképzé- 
sét gyorsíthatja, a változás korában levő 
nőkre jó  hatással lehet, s néhány vonat
kozásban esetleg valamiféle frissítő, élén
kítő, „ifjító”  hatása van.

A női szervezettel összefüggő proble
matikáját most egy magyar tudományos 
munkaközösség tanulmányozza. Ez neves 
kutató orvosokból és vegyész szak
emberekből áll. Munkájuk nemcsak az 
említett vonatkozásokban biztató, hi
szen elvileg az öregedés jelenségeinek 
sokféle hátráltatása, illetve ezek módjai
nak kikísérletezése is lehetséges. Mun
kájuk fő akadálya a megfelelő kísérleti

FELELEK
anyagnak, a méhpempönek a  hiánya. 
Ennek híján félő, hogy egyes türelmet
lenek a maguk feje és az ellenőrizhetet
len újsághírek szerint fognak kuruzsolni 
a pempővel, s a kontármunkából szár
mazó esetleges sikertelenség vagy káro
sodás kétkedést vált ki a jó ügy iránt.

A  , méhpempő külső, bőrszépítő készít
ményét iparunk már gyártja is. Mint, 
minden hatásos, tehát jövedelmező dolog
nak, a méhpempönek is csakhamar meg
jelentek a vámszedői, csalói, hiénái, s 
olyan készítményekkel is elárasztották 
(és elárasztják) a hiszékony vevőket, 
amelyek pempőnek még a színét sem 
látták. E  visszaélések ellen készül most 
egy rendelet, amely egyben védi majd 
az állami és a szövetkezeti szaküzletek
ben forgalomba kerülő, ellenőrzött, már
kázott készítményeket.

A  tiszta és nagyon kis mennyiségben 
is rendkívül hatásos méhpempő szer
fölött drága : sokat fizetnek érte. Ezért 
némely méhész hajlamos a pempő hígí
tására, hamisítására. Ez a becsületes 
méhészek tízezreinek jó  hírnevét és 
érdekeit veszélyezteti. A  méhpempős 
készítményt gyártó üzemeknek pedig — 
anyagi s főként technikai nehézségek 
miatt — nincs rá módjuk, hogy minden 
egyes alkalommal, amikor a parányi 
anyabölcsőből kiemelik a pempőcseppet, 
ezt a helyszínen saját embereikkel ellen
őriztessék. Laboratóriumi módszerünk 
sincs ma még a méhpempő azonosságá
nak megállapítására. A  méhpempő vegyi 
összetételének 97 százalékát ugyan is
merjük, de legfontosabb anyagai — nyil
ván bizonyos hormonok — egyelőre 
még ismeretlenek, űrkutatásuk, megha
tározásuk egyaránt olőrevihetné egyes 
bantuknak gyógyulásának, a szépítésnek 
és a készítmények ellenőrzésének ügyét.

C ÍM K É P Ü N K t A  N a m ib -slva ta sr  I l o i l m m e r ü  n ö v é n y e , a  T r ie h o c a u lo n
h a lén  b e r g e u s e

„Hűvös sivatagok a trópusokon”  című pikkünkhöz .
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A  T Á R S A D A L O M ; ÉS TERM ÉSZETTUDOM ÁNYI ISM ERETTERJESZTŐ T Á R SU L A T  H E T IL A P JA

A TARTALOMBÓL:
A  magyar dohány problémái —  A magfúzió, a jövd energiaforrása — Hűvös 
sivatagok a trópusokon —  Lakóházépítés és városfejlesztés Budapesten — A balkáni 
gerle —  A trachoma —  Kísérletezzünk és gondolkozzunk — A tudomány világa

A MAGYAR DOHÁNY PROBLÉMÁI
Három évszázada folyik már magyar földön a dohánytermesztés. Az elmúlt két 

évtizedben megkétszereződött a dohány vetésterülete : 1938-ban 20 000 kát. hold volt, 
1941-ben 30 000, 1947-ben pedig már 40 000 kát. hold. Az évi termés átlagosan 3000 
vagon ; ez a világtermelésnek csak egy százaléka. Világviszonylatban elenyésző arány. 
Nemzetgazdaságunk bevételi forrásai közt mégis jelentős.

Európa-szerte Magyarországon létesült a második olyan intézmény, amely a dohány- 
termelés kérdéseinek megoldását tűzte ki feladatául. Darányi Ignác intézkedéseképp 
dr. Kerpely Kálmán éppen 60 évvel ezelőtt, 1898-ban megszervezte a debreceni Pallag- 
puszta területén az Országos Dohánytermesztési Kísérleti Intézetei,. Ennek a munkáját 
hivatott folytatni s kiterebélyesíteni ma a budapesti-lágymányosi dohánygyár terü
letén működő Dohánykutató Intézet. Hat évtized magyar dohánykutatásának hagyo
mányai sok kutatási témát adnak az Intézetnek, főként a  termesztés, a szárítás és a 
feldolgozás köréből. E  hármas feladat alapján a Dohánykutató Intézet 1. mezőgazda- 
sági, 2. szárítási, fermentálási és 3. gyártási osztályra tagozódik.

A termesztés egyik fő problémája
a  f a j t a k é r d é s .

Ez viszont a dohányosoknak lassan, de szinte szüntelenül változó igényeihez iga
zodik. A  hajdani pipásokat, a tubákolókat és a szivarozókat felváltották a cigarettá- 
sok. Újabban azonban megint kezd népszerűvé válni világszerte a szivar élvezése.

Régebben a pipadohányra fordították a fő figyelmet. Azóta a finomabb dohány
fajták visszaszorították az egykori durva, erős pipadohányt. S ma már a rövid pipával 
divatozó kortársaink is jórészt az úgynevezett klubdohányt és finom társait kedvelik. 
A  nikotingyártásra termelt kapadohány jelentősége szintén megnőtt. A  nyers nikotint 
nemcsak a növényvédelem hasznosítja, hanem fejlődő gyógyszeriparunk is, sokféle 
orvosság alapanyagaként.

Manapság a Kerti, a Virginia vagy a  Hevesi, a Szabolcsi, a Szuloki, a Kapa és a 
Debreceni az általánosan termelt fajták. Folyamatban van a Kerti djebel, a Kerti 
Virginia és a Szegedi szumátra fajták nemesítése is. Biztatóak azok a kísérletek, 
amelyeket a Havanna II/c  jelzésű dohányfajtával folytatnak. A  bőven termő, sok 
levelű, szivargyártásra alkalmas újabb dohányfajtát Csehszlovákiából rendelték 
kutatóink. Ott a csallóközi, mátyásföldi termesztők körében nyilván kipróbálták. 
Kecsegtetőek a heterózis dohányfajtákkal folyó kísérletek, bár még további vizsgá
latokra van szükség.

Figyelemre méltó problémákat vet föl a  Virginia vagy a  Hevesi fajta termesztése.
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A magyar Virginia 
nem éri el ugyan 
aromában, vagyis 
nemes zamatanya
gokban a mele
gebb környezethez 
szokott amerikait, 
de Európában a 
legjobb.

Dohányfajtá
ink általában me
legkedvelők, és la
zább talajon adják 
a  legjobb minőségű 
termést. A  dohány- 
termesztésben te
hát

a  t á ja k  h e ly e*  
e lh a tá ro lá sa

sokkal alaposabb 
tanulmányozást kí
ván, mint a leg
több gazdasági nö
vényünknél. Az al

kalmas föld és időjárás pedig megkívánja a jó  talajelőkészítést, a megfelelő tápláló
anyagok optimális biztosítását, a helyes vetésforgót, a palántanevelést, a palántázást, 
a gondos ápolást, a tetejezést, a hónaljazást, a törést meg a többi figyelmes munkát. 
Egyes dohánytermelő vidékeinken a gazdák nemzedékek tapasztalati örökségével, 
apákról fialrra ragadt rátermettséggel váltak híres, kipróbált dohánytermesztőkké.

A  termelés problémái közé tartozik az úgynevezett fajtiszta vetőmag kérdése 
is. A  dohány a legparányibb magvú gazdasági növényünk : egyetlen grammjában 
is 4— 13 ezer közt váltakoznak a szemek a fajta szerint. Néhány holdon megtermel
hetjük az országos szükségletet, amely 15— 20 zsákban elfér. Ámde, fájdalom, termelő
ink közül sokan nem a kiadott vetőmagból vetnek, a minőség kárára.

Hazánkban a Nyírségben termelik a dohány zömét. Egyes szabolcsi helységek 
határaiban a szántóterület három százalékát is eléri a dohányültetvény. Sokra 
becsült dohánytermelő tájunk még a Mátra és a Bükkalja (Heves, Csány, Verpelét. 
stb.), Somogy, Tolna, Nógrád megye, a Jászság egy része és Békés megye néhány 
lazább talajú foltja. A  Dohánykutató Intézet még keresi a legjobb körzeteket. Az 
eddigi megfigyelések szerint a Nyírségben és Tolna megye keleti részén érdemes 
fokozni a termesztést; a jó  minőségen kívül ott mindig nagy terméseket érhetünk el.

Az országos terméseredmény alig éri el a világ termésátlagát, nemigen haladja 
meg a 8 mázsát holdanként, holott Európában egyre nagyobb a termésátlag. Hazánk
ban tehát javítanunk kell a hazai terméseredményt.

A  dohány a komló után a legtöbb munkát, a legserényebb szorgoskodást kívánó 
ipari növény. Egyetlen hold búza nálunk 6— 7 munkanapnyi művelést kíván, ellen
ben egy hold dohányültetvény 130 munkanappal hozhat kielégítő eredményt. A  do
hánnyal többször annyi a munka, mint a belterjes cukorrépával.

M e g k a p ja -e  d o h á n y u n k  a z  ig é n y e *  m u n k á t?
Egyelőre, sajnos, még mindig nem eléggé. A  kezelésből rendszerint elmarad 30— 40 
nap, más növények betakarítási munkálatai miatt.

A  dohánytermesztés üzemgazdasági költségeit is csökkenti majd a gépesítés 
fokozása. Hazánkban egyelőre inkább a nagygazdaságok számára van e kísérleteknek 
több gyakorlati értéke. Bár kötetlenebb társulási, szővetkezési formákban (például 
géphasználati szövetkezetekben) az egyes dohánytermesztő gazdák körében is gazda
ságosan oldható meg az egyes folyamatok gépesítése. Noha jelenleg még egyes 
parasztgazdák termesztik a dohány zömét, nagygazdaságban mégis jobban érvényesül
het a szakértelem, a munkamegosztás, olcsóbb a  palántanevelés és a sokféle beruházás.

A z automatikus szivarkalöltö yép cuy pere alatt a kép baloldalija látható 
rekeszben levS elgurettamonuyiségct gyártja (1600— 1800 darab). Kézzel 

ugyanannyi idő alatt mindössze 3— -5 szivarka tölthető meg
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A szivarkalöltö automata kirakó szerkezete u mérleggel

k e v é s  a  d o h in y iiz ir i ló  p a jtá n k ,
kevesebb, mint 1938-ban. Pedig azóta dohánytermő területűnk megkétszereződött. 
A  pajták egy részét meggondolatlanul szétbontották, anyagát kapzsi kezek hebe
hurgyán széthordták. Ami kevés megmaradt, annak egy része sem eredeti rendel
tetését szolgálja. Az utóbbi években jelentős pajtatér épült ugyan, de messze vagyunk 
még a valóságos szükséglet kielégítésétől.

A pajtahiányon és a minőség javításában sokat segítene, ha a Dohánykutató 
Intézetnek sikerülne egyes dohányfajtáink tenyészidejét megrövidíteni, vagy rövid 
tenyészidejű, bőven termő, jó  minőségű új fajtákat kialakítani. A  sok évtizedes 
átlag szerint augusztus és szeptember elég meleg és száraz, a levegő páratartalma 
kevés. Ilyenkor a dohány levelei gyorsabban száradnak a pajtában, előnyösebb 
lenne hát a száradás és kevesebb pajtára lenne szükség. Ez irányban kísérleteznek 
is már. Ugyancsak próbálkoznak a mesterséges szárítás tökéletesítésével is.

A g y á rtá sn a k  is van  g o n d ja -b a ja  b ő v en
Elsősorban és főképp a gyártmányok minőségét kell megjavítani. Nézzünk 

csak néhányat a panaszok tömegéből.
—  Egyenetlen a töltés —  panaszolják.
—  Az égés körül is baj van — toldja meg egy másik panaszos.
— Kocsányok vannak megint a cigarettában —  hozakodik elő egy harmadik, 

ízbeli kifogások is gyakran adódnak. A  magyar cigaretta ellen az a legindokoltabb 
kifogás, hogy ugyanannak a gyártmánynak hol ilyen, hol amolyan az aromája, és 
szeszélyesen változó a minősége. Holott a jó  dohánygyártmány ízének annyira 
,.karakteres” -nek kellene lennie, hogy évek múlva se változzék meg. Ám ehhez az 
szükséges, hogy dohányiparunk legalább egy-ltét érd nyersanyag-törzskészlettel 
rendelkezzék. Akkor könnyűszerrel biztosíthatnék, hogy az egyes cigarettafajták 
éveken át azonos keveréssel, ugyanazon recept szerint készüljenek.

Ez devizakérdés is. Jó volna, ha dohánykészítményeink a külkereskedelem 
megbízható „áruvalutái”  lennének, mert így jövedelmező cigaretta- és szivarkivitelre 
számíthatnánk. Ma ez elenyésző.

Vannak pedig adottságaink, kivált a  szivargyártásban, ahol kitűnő s kipróbált 
munkakultúrájú kézi szivargyártó gárdával rendelkezünk. Legjobb Dózsa szivarjaink
kal művészi ízlésű csomagolásban könnyen tudnánk már ma is versenyezni a világpia
con. Legújabb szivargyártmányunk, az Eger, szép iparművészeti remekelésű dobozával 
sikert aratott. De hol vagyunk még e vonatkozásban is a legjobb külföldi példáktól ?

A cigarettagyártás gépesítését is tovább fokozhatnánk, bár kétségtelen, hogy a 
munkafolyamatok java már kielégítően gépesített. Az egri dohánygyárban húsz 
éve még kézzel folyt a töltés. Egy gyakorlott dolgozó percenként három cigarettát

Az 1945-ös földre
form előtt is a nagy- 
gazdaságok szolgál
tatták a dohány- 
termés zömét. Ter
melőszövetkezete

ink is foglalkoznak 
dohánytermesztés
sel, csakhogy még 
sok olyan szövet
kezetünk van, a- 
melyben —  noha 
a  minőségi terme
lés természeti föl
tételei adottak — 
mégsem hasznosít
ják a lehetőségeket, 
s így tetemes jöve
delemtől esnek el.

Dohányunk 
minőségének javí
tását az is hátrál
tatja, hogy
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töltött meg. A  vá
gott dohány véresre 
reszelte az ujjait, 
s az/ idegeket is 
próbára tette az 
egyhangú kézi
munka. Ma t Az 
automata töltő
géppel két dolgozó 
két műszakban 
másfél millió dara
bot gyárt naponta 
(percenként 1600 
cigarettát). A  napi 
termelés ennek 
többszöröse, mert 
hiszen több töltő
gépe van minden 
gyárnak.

Dohány-
k i v i t e l ü n k

Szlvargyúrtó automata majdnem olyan ré
gi, mint a dohány-

termelés. Ma is viszünk ki dohányt, ez azonban viszonylag alig jelent érezhető 
devizatöbbletet népgazdaságunknak. Ennek az a magyarázata, hogy a  ki
vitel ellenében tetemes mennyiségű ízesítő, fűszeres dohányt kényszerülünk behozni 
a cigarettagyártás céljára, sőt a jobb minőségű szivarokéra még alapanyagot is. 
A  hazai dohányt főképp töltőanyagnak használják, amelyet külföldi ízesítő anyaggal 
kevernek a gyárakban. Még az olcsó „Terv”  cigarettában is tisztes hányadban van 
külföldi anyag. A  szivarkészítéshez jávai és szumátrai dohányt, a cigarettagyártáshoz 
pedig jugoszláv, bolgár, görög, török nyersanyagot hozunk be. Vannak olyan szivar- 
és cigarettafajtáink is, amelyek kizárólag magyar dohányból készülnek.

1945-ben —  és részint a következő hét esztendőben is —  jelentős kereslet volt 
a világpiacon dohányárukból. Akkoriban alkalmunk nyílt volna piacszerzésre, akár 
fél Európát meghódíthattuk volna a magyar gyártmányoknak. A  dohány ugyanis 
olyan cikk, amelyet a  fogyasztók minőségileg nem könnyen szoknak meg, de amit 
egyszer megszoktak, attól nem szívesen tágítanak. Ámde elszalasztottuk a nagy 
pillanatot, s ezért csak Ausztriába, Németországba, a Szovjetunióba és az északi 
államokba szállítunk korlátozott mértékben. Vevőnk volt néhány éve Franciaország 
is. Most Jugoszláviától vásárolják szükségletüket.

A  magyar dohányipar, akárcsak a dohánykutatás tudománya és művészete, 
elismerésre méltó munkát végez a fogyasztók igényeinek jó  kielégítése végett. A  sokat 
szidott, élclapokban gúnyolt magyar cigaretta nem is olyan rossz. Ezt akkor ismerte el 
minden dohányos, amikor a múlt évben sok kitűnő bolgár és egyéb cigarettát hoztunk 
be. Bebizonyosodott: a magyar ízlésnek jobban megfelel a  hazai gyártmány, mint az 
esetleg finomabb, fűszeresebb külföldi. Sőt, tapasztalatunk szerint, a külföldi erős 
dohányosok is szívesen rágyújtanak cigarettáinkra. Több szenvedélyes szivaros 
—  köztük művészek, újságírók, tudós professzorok, múzeológusok és gazdasági 
szakemberek —  kísérletképp végigszívták a legreklámozottabb külföldi márkájú 
szivarokat. S aztán kellemes csalódással tértek vissza megszokott magyar szivarjuk
hoz : a Dózsához, a Táncsicshoz és az Árpádhoz.

—  Sokat szidtam eddig a  Dózsát —  jelentette ki az egyik szivaros tekintély, 
egy kiváló vegyészprofesszorunk. De most, hogy végigszívtam Európa összes jó 
márkájú szivarját, elismerem, hogy köztük a  mi Dózsánk a legjobb. Ezért én mfa 
csak ezt szívom és ezt szidom szívesen.

Hát így állunk a sok-sok szidalommal.
És végül lényeges előnye még a magyar dohányárunak az is, hogy világviszony

latban a  legolcsóbb.
Dr. Yineze Ferenc
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MAGFÚZIÓ, A |ÖVÓ' ENERGIAFORRÁSA
Ha a magegyesülést (magfúziót) sikerül 

majdan szabályozni, az emberiségnek 
nem lesz többé energiagondja, mert kor
látlan és olcsó energiaforrás birtokába 
jutunk. A  tudomány és a technika előtt 
sohasem állott ekkora eredményt ígérő fel
adat, de ilyen nehéz sem! Bichard F. Bőst 
a Scientific American című folyóiratban 
ismertetést írt a szabályozott magfúzió 
megvalósításakor fölmerülő nehézségek
ről és leküzdésükről —  már amennyire 
ezt a kötelező titkosság megsértése nélkül 
tehette. Az ő ismertetése alapján készült 
alábbi cikkünk.

Századunk első felének civilizációja 
főleg a szén és az olaj felhasználásán ala-

Sult. A  készletek azonban végesek.
lapjainkban megindult a maghasadáson 

alapuló erőművek építése. De az ilyen 
atomerőmű is csak átmeneti megoldás 
lehet, hiszen urán- és tórium-készleteink 
egyszer ugyancsak kimerülnek. Ezenkívül 
óriási gondot okoz az atomreaktorok mű
ködése közben keletkező életveszélyes 
sugárzó anyagok ártalmatlanná tétele. 
Ha az Amerikai Egyesült Államok mai 
energiaigényét maghasadáson alapuló 
atomreaktorokkal akarnák fedezni, altkor 
az évente keletkezett atomhamu sugár
zása 200 000 atombomba robbanásakor 
keletkező sugárzással érne fel.

Ha ellenben a magfúziót sikerülne 
atomerőművekben alkalmazni, menten 
megszűnnének a nehézségek, m ert: 1. a 
világ minden népének bőven lenne üzem
anyaga, hiszen nehézhidrogén kimerít
hetetlen bőségben van mindenütt a  víz
ben. Kitermelése olyan olcsó, hogy így az 
üzemanyag ára századrésze annyi szén 
árának, amennyiből hőerőműben ugyan
annyi energiát termelnek. 2. A  magfúziós 
erőműben keletkező atomhamu sugárzó- 
képessége jelentéktelonül csekély.

Az üzemanyag
főleg a nehézhidrogén atom ja: a deu
térium. Atommagját deuteronnak ne
vezzük. Egy hidrogénmag (proton) és egy 
neutron alkotja. Ha két nehézhidrogén- 
mag egyesül, akkor egy még nehezebb 
hidrogén-atomnak, a triciumnak a magja 
és egy proton keletkezik (1. ábra). 
De a keletkezett triciummag újra egye
sülhet egy nehózhidrogén-maggal. A  szét
repülő fúziótermékek energiája olyan ha
talmas, hogy 1 kilogramm nehézhidrogén- 
gáznak ilyetén felhasználása — „elége

tése”  —  annyi energiát ad, mintha 15 
millió kilogramm jó minőségű szenet 
égetnénk el.

A  nehézhidrogénnél jobb tüzelőanyago 
tehát aligha találhatnánk. Csak az a baj, 
hogy azok a nehézségele, amelyek az új 
tüzelőszer újszerű felhasználásának útjá
ban állanak, épp olyan óriásiak, mint 
amilyen felbecsülhetetlenül nagy a mag
fúzió értéke.

Egy képzeletbeli kísérlet során tesszük 
világossá a nehézségeket.

A  plazma
Zárjunk el egy liter nehézhidrogén- 

gázt olyan képzeletbeli edénybe, amely 
sohasem olvad meg, és minden nyomást

1. ábrn. K ét nehézhldrogén-ntom -magjának 
egyesülése, túzlúja, ha kellő sebességgel ütköznek 
egymásba. A z  összeolvadt m agokból egy sebesen 
tovarepülő triciummag és egy proton keletkezik

kibír. A  deutérium-molekulák másodper
cenként 1,3 kilométeres sebességgel röp
ködnek benne.

Melegítsük a gázt 5000 C fokra. A  mole
kulák atomokra töredeznek. Átlagos 
sebességük 18 km/mp, nyomásuk 40 
atmoszféra.

Legyen most 100 000 fok a gáz hőmér
séklete. A  nehézhidrogén-atomok mag
jairól leválnak az elektronok, az edényben 
külön-külön röpködnek az atommagok 
és az elektronok, egyszóval a gáz olyan 
valami lett, amit plazmának nevezünk. 
Nyomósa 1500 atmoszféra, az atommagok 
átlagos sebessége pedig 75 km/mp. 
Ekkora sebességgel gyakran összeütköz
nének, csakhogy a repülő atommagoknak 
pozitív elektromos töltésük van, ezért

/

199



taszítják egymást. Még ez az óriási 
sebesség sem elegendő althoz, hogy le
győzze a  kölcsönös taszítást, és egyesül
hessenek a magok. A  számítás szerint 
csak kivételes és szerencsés esetben 
mehet végbe egy-egy egyesülés. Minden 
5000 évben egy fúzió történnék 1 liter 
plazmában.

1 millió fokon trilliószorta több fúzió 
megy végbe, de a felszabaduló energia 
roppant csekély : a watt milliomod részé
nek alig néhányszorosa, tehát még arra 
is kevés, hogy egyáltalán észrevegyük. 
100 millió fokon a reakció már valóban 
tekintélyes méretű. A  deuteronok se
bessége 2400 km/mp, a nyomás 1,5 millió 
atmoszféra. Az összes magok a másodpere 
tört része alatt egyesülnek, és hatalmas 
energia szabadul fel. De még mindig nem

Ennek érdekes következménye van: 
jóllehet a  plazma — sebességét tekintve 
—  roppant meleg, hőmennyisége mégis 
rendkívül csekély. Egy liter, 1/10 000 
atmoszféra nyomású nehézhidrogén 
plazma hőmennyisége 350 millió fokon 
csak 18 kg kalória, ami legfeljebb arra 
elegendő, hogy egy csésze kávét föl
melegítsen.

A  fölmelegített plazma energiát su
gároz. A  fúzió akkor válik önfenntartóvá, 
amikor a magegyesülésekből származó 
energia mennyisége legalább annyi lesz, 
mint a kisugárzott energia. Ezt deuté
rium és tricium gázkeverékkel már 50 
millió fokon elérjük, deutérium gázzal 
pedig 370 millió fokon.

A gáznak nagyon tisztának kell len
nie, mert a szennyeződésekben előforduló

szobahomenekleten 5  000 C
a molekulák atomokra 

szakadtak

■ lOOOOO C 100 millió C° 
p lazm a a fú z ió

nem önfenntartó

2 . ábra. Képzeletbeit kísérletünk azt mutatja, hogy hogyan viselkedik nz egyra nagyobb hőfokra
melegített nehézbldrogén-gáz

értük el azt a hőmérsékletet, amelyen a 
folyamat önfenntartóvá válik, hiszen a 
fúzió fenntartásához még mindig több 
energia szükséges, mint amennyi fel
szabadul.

Csak 350 m illió fokon len  
a magegyesülés finfenntartó!

Képzeletbeli kísérletünk alapján:
1. rettenetesen magas hőmérséklet 

szükséges hozzá, bár ez nem a közönséges 
értelemben, hanem csupán az atom
magok sebességében nyilvánul m eg;

2. nem gondolhatunk arra, hogy edé
nyünkbe szokásos sűrűségű gázt zár
junk. Ha azt akarjuk, hogy a felszaba
duló energia és a  gáznyomás elviselhető 
határok között maradjon, körülbelül 
tízezred atmoszféra nyomású gázt kell 
alkalmaznunk.

nehezebb atommagok erősen növelik a 
sugárzási veszteséget. Egy másik vesz
teséges körülményt is ki kell küszöböl
nünk : nem szabad engednünk, hogy a 
sebesen repülő plazmarészecske az edény 
falának ütközzék, mert különben rögtön 
csökken az energiája.

Ellentétben a  szokásos nézettel: nem 
a plazma égeti el az edény falát (nincs 
annyi hője), hanem a fallal való érint
kezés hűti le azonnal a plazmát —  s már
is megszűnik a magegyesülés.

íme, az egész kérdés legnehezebb része : 
hogyan zárjuk úgy a  gázt valamilyen 
edénybe, hogy ne érje a falat, jóllehet a 
gázatomok ezer kilométeres távolságokat 
repülhetnének be szabadon az edényben, 
mielőtt egy másik atommal találkozná
nak, mert olyan ritka a bezárt gáz. Azt 
hihetnénk, hogy a feladat megoldhatat
lan. Körülbelül egy évtizede szellemes
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megoldást találtak erre is : a plazmát be
szoríthatjuk mágneses erővonalakból al
kotott falak közé.

Edény — mágneses erővonalakból
Zárjuk a gázt egy csőbe. Vezessünk át 

rajta erős villanyáramot. Az áram körül 
kör alakú mágneses erővonalak alakulnak 
ki (3. ábra). Az erővonalak afféle rugal
mas szalagokként összeszorítják a gázt, 
szinte elhúzzák a cső falának közeléből. 
Minél erősebb az áram, annál vékonyabb 
fonalba szorítja össze a plazmát. Ezt a 
jelenséget pincs-hatásnak nevezzük (a 
„pinch”  angol szó ; jelentése: össze
szorít).

Elméleti számítások szerint ahhoz, 
hogy a forró és kis sűrűségű gázt az áram 
mágneses tere összcszorítsa. roppant

egy-kót fúzió végbement. S ez szülte á 
neutronokat.

Hogyan állandósíthatják 
a plazmafonalat?

Az elméleti kutatások tanúsága sze
rint nem elegendő az, ha csak a plazmán 
áthaladó roppant erős áram mágneses 
tere szorítja össze mintegy automatiku
san a plazmát, hanem egy másik mág
neses teret is kell keltenünk, mégpedig a 
plazmán belül. Ennek a második mág
neses térnek olyannak kell lennie, hogy 
erővonalai a plazmán belül, a plazma
fonal mentén haladjanak (5. ábra). Ez a 
belső mágneses tér szinte megmerevíti a 
plazmát. Ha a plazma meg akar gör
bülni, vagy szöglet akar keletkezni rajta, 
akkor ezek a  lielső mágneses erővonalak

3. ábra. Ha a plazmán át villanyáramot vezetünk 
az áram keltette, kör alakú mágneses erővonalak 

összeszorítják a plazmát („plnes-batás” )

erős áram kell. A  kísérletek drámai lefo- 
lyásúak voltak. Valóban megfigyelhető 
volt az összeszorult gázvonal (4. ábra), 
de csak a másodperc milliomod részéig. 
Akkor erősen meggörbült, a fal felé for
dult, szögletek vagy szűkületek jelentek 
meg rajta, szétszakadozott, s  megsemmi
sítette önmagát.

Ez óriási csalódás volt. A  tetejében 
azok az első kísérletezők, akik néhány 
millió amperes árammal erősen fölheví
tették és összeszorították a  nehézhidro- 
gén-gáz plazmáját, neutronok keletke
zését figyelték meg, és azt hitték, hogy 
sikerült elérniük egy pillanatra a mag
egyesüléshez szükséges hőmérsékletet. 
De később kiderült, hogy tévedtek. A  
plazmafonal szétszakadozásakor kelet
kező elektromos erők gyorsítottak né
hány atommagot, akkora sebességre, hogy

4 . ábra. A  gázon át vezetn i 80(10 amper erősségű 
áram az ábránkon látható világos fonallá szűkíti 
össze a  plazmát (alom m ugok és elektronok 

keveréke)

rugalmasan ellenállának, megakadályoz
nak mindenféle alakváltozást, azaz meg
akadályozzák, hogy a plazmafonál 
tönkremenjen.

A  plazmát gyűrű alakú, fémből ké
szült csőbe zárják. Ez a  csőgyűrű egy 
vasmagos transzformátor egyik tekercsét 
alkotja (6. ábra). A  transzformátor másik 
tekercsén é t erős áramlökést küldenek. 
Ez erős köráramot indukál a  plazmában.

A  pincs-hatáson kívül még egyéb mód
szerekkel is kísérleteznek, hogy mágneses 
erővonalak közé zárhassák a plazmát.

Az energia hasznosítása
Sok év fog elmúlni még, amíg annyira 

jutunk, hogy ezzel is érdemes lesz foglal
koznunk, de idevágó tervek már most 
is vannak.
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Ha a nehézhidrogén és a trióinm atom
magjainak egyesülését használjuk, a fel
szabaduló atomenergia 80 százaléka n

•">. ábra. A plazmafonal .stabilitása őrösén meg- 
növekszik, ha egy hosszanti mágneses teret kel
tánk benne. A  plazmafonálban látható hosszt! 

fehér vonalak a mágneses tér erővonalai

reakció eredményeképpen keletkező, nagy- 
sebességű neutronok mozgási energiájá
ban lesz. A  neutronok ütközés közben le
adják energiájukat, s hő keletkezik. Ezt 
a hőt a hőerőművekből ismert módon ala
kítjuk át villamos energiává.

De ha csupán nehézhidrogén-gázt al
kalmazunk a fúziós reaktorban, akkor 
az a ragyogó lehetőség csillan meg előt
tünk, hogy a felszabaduló atomenergiát 
azonnal villamos energiává alakíthatjuk

át. A  reakcióban ugyanis sebesen repülő 
héliummagok és protonok keletkeznek. 
Mozgásuk alkalmasan elhelyezett teker-

li. ábra. \  plazmát tartalmazó íón vső <■ jjv vas
m agos transzformátor egyik tekerését alkotja. 
A  baloldalon látható m ásik tekercsen át erős 
áramot vezetünk. Ez indukciós hatása miatt 
ugyancsak kelt áramot a plazmában, amelynek 
kör alakú mágneses tere a eső közepén szűk 

fonallá préseli össze a plazmát

esekben villanyáramot indukálhat. El
képzelhető, hogy az ilyen berendezés 
hatásfoka sokkal nagyobb lesz, mint a szo
kásos hőerőműveké.

A  fúziós reaktorok valószínűleg óriási 
nagyságúak, a villamos energiát termelő 
erőművek pedig ugyancsak hatalmas 
központi telepek lesznek.

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy —  mint már előző számunkban
közöltük — az

É let és Tudom ány kalendárium a
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 69.915.278—50-es csekkszámra, Kalendárium megjelöléssel. 
Kalendáriumunk február végén jelenik meg.
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Valami hiba vau itt a címben ! —  gon
dolhatja az olvasó. Hiszen a trópusokon 
fülledt meleg van. A  sivatagok hallatára 
végtelenbe nyúló homokdűnékre, nagy 
kősivatagokra, szikrázó napfényre, 40— 
50 fokos, elviselhetetlen hőségre gondol 
mindenki. Igen, így van ez általában a 
Szaharában, az Arab-sivatagokban, meg 
a Kalaháriban is. De a Földnek két kes
keny' tengerparti szalagja —  az egyik a 
Namib-, a másik az Atacama (Atakáma)- 
sivatag —  kivétel a többi trópusi siva
tag közül.

A Namib
A Namib-sivatag Afrika nyugati part

ján, Fokvárostól északra, alig ISO— 200 
kilométerre kezdődik, és majdnem a déli 
szélesség 9. fokán elterülő Luanda vá
rosig tart. A  2500— 2600 méter magas
ságig emelkedő Biéi-plátó, a Damara-föld 
és a Nama-föld nyugatra néző lejtője 
meg a tengerpart közé ékelődött be ez a 
2500 km hosszú, de 150 km-nél sehol sem 
szélesebb sivatag. A  hőmérsékleti viszo
nyai merőben ellentétesek azzal, amit. 
általában a trópusi sivatagokról az isko
lában tanultunk. A  Baktérítö közvetlen 
közelében, Sicakopmund városában a leg
melegebb hónap átlagos középhőmérsék- 
lcte 17 C fok. Olyan, mint nálunk Békés 
megyében a május hónapé. Talán még 
kiáltóbb lesz az ellentét, lia az északi fél
tekén ugyanezen a szélességi fokon, de a 
Szaharában levő várossal, Aszvánnol ha
sonlítjuk össze Swnkopmundot. Aszván- 
ban július átlagos középhömérséklete 
33 C fok (nálunk az átlagos júliusi közép- 
hőmérséklet 22 C°), de rendszeresen mér
nek 4.5— 50 fokos napi maximumokat is. 
A  két város közötti nagy hőmérsékleti 
ellentétet az 1. ábra mindennél jobban 
szemlélteti.

A  sivatag déli részén Port NolUit váro
sának lakói meg csak olyan meleget élvez
hetnek, mint hazánkban egy kellemes 
áprilisban (kb. 15,3 C fok). Igaz, hogy 
itt télen nincsen fagy, mert a leghidegebb 
hónap átlagos középhömérséklete is 
11— 12 fok C meleg. Olyan, mint nálunk 
az április. így  nagyon kicsi az évi, de a 
napi hőingadozás is —  még kisebb, mint 
Nyugat-Európa óceáni éghajlatú, nyu
gati tengerpartjain.

A csapadék évi mennyisége 100 milli
méter alatt marad, sőt Swakopmundban

a 20 inm-t sem éri el. Olyan kevés ez, 
amennyi hazánkban egy kisebb nyári 
zivatar alkalmával esik le. Ezután min
denki azt hihetne, legalább sok napsütést 
élveznek az ottlakólc, hiszen Afrikában 
és a sivatagban élnek. A  trópusi Napot 
azonban nagyon sokszor napokig tartó 
köd takarja el Swakopmund vagy Ben- 
guela lakosai elől. A meteorológiai meg
figyelések szerint gyakoribb ott a lcöd, 
mint Londonban.

1. úl>rn

Az Atacama
A másik, ehhez nagyon hasonló klímájú 

terület Dél-Amerikában van. Keskeny 
tengerpart ez is, az Andok lába előtt. 
A  déli szélesség 30. fokától a 4. fokáig, a 
Guayaquili-öbülig húzódik ez a száraz 
terület. Középső része, az 1000 kilométer 
hosszú, de 150 km-nél sehol sem szélesebb 
Atacama-sivatag különösen híres arról, 
hogy csapadékban nagyon szegény. 
Iquiqué ben és Antojagasiá bán (e két 
tengerparti városban) sokan úgy habiak 
meg, hogy életükben sohasem láttak esőt. 
Az Atacama belsejében, a tengerparttól 
távolabb, az egyik völgyben van a Föld 
legcsapadéktalanabb . területe. 98 éve 
nem esett ott egyetlen csöpp eső sem. 
Sivatag tehát ez a javából ! De a  leg
melegebb hónap középhömérséklete ala
csonyabb a mi átlagos júliusunkénál.
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Ugyanakkor a  vele egy szélességen, de a 
kontinens keleti partján fekvő Bio de 
Janeiróból a lakosok vagy a tenger
partra, vagy a Brazíliai-magasföldre me- 
neküln®k a trópusi hőség elől.

A különleges éghajlat kialakulása
A Namib is, meg az Atacama is a 

trópusokon terül el. Földrajzi helyze
tüknél fogva annyi hőösszeget kellene 
kapniuk, mint. a Szahara vagy a Kala-

hári középső vidékeinek. Mégis hűvös az 
éghajlatuk. Valami más, nagy hatóerő 
szól bele —  a  Nap sugárzósán kívül —  
az ottani száraz és viszonylag hűvös 
klíma kialakulásába. Ez a tényező a 
tenger. Mindjárt megoldódik a rejtély, 
ha egy kicsit jobban megvizsgáljuk a 
dolgot. Mindkét kontinens nyugati partja 
előtt délről hideg tengeráramlás halad 
az egyenlítő felé. Afrika előtt a Ben- 
guela-, Amerika előtt pedig a Humboldt- 
hidegáram. Ezek a  Déli Jeges-tenger 
felől magukkal hozott nagy mennyiségű 
hideg tengervízzel hűtik a partokat is. 
Tudományos nyelven szólva negatív hő- 
mérsékleti anomáliát okoznak.

A  tengeráramlások hűtő hatását még 
fokozza a partok előtt, az áramlás elszál
lította víz pótlására a mélyből feltörő 
hideg tengervíz. Tudvalevő, hogy a ten
gerek fenékvizének hőmérséklete még a 
trópusokon is a  0 fokhoz van közel. 
Mire a felszínre ér, jócskán fölmelegszik. 
De még mindig csak 14— 18 C fok, ami a 
trópusokhoz viszonyítva nagyon alacsony. 
Az állandó tengeráramlás és a  mélyből 
feltörő hideg víz együttesen hozza létre 
a hűvös éghajlatot.

Azt azonban már nehéz elképzelni, 
hogy ez a vidék éppen az óceánok közel
sége ellenére szegény csapadékban, hi
szen az az általános törvényszerűség a 
Földön, hogy a nyugati tengerpartok 
csapadékosabbak, mint a kontinens belső 
területei. Különösen akkor, ha a partok 
mögött magas hegységek emelkednek, 
miként a szóban forgó két sivatag eseté
ben is.

Azt tudjuk, hogy csapadék csak akkor 
képződhet bárhol a Földön, ha valami 
oknál fogva nagy tömegű levegő emelke
dik a magasba. Az Atacamában és a Na- 
mibban a felszín közelében levő levegötö- 
megek mindig hidegebbek, mint a magas
ban levők. A  hidegebb levegő nehezebb a 
melegnél. Ezért itt a  csapadékot elő
idéző felszálló, fölfelé irányuló levegő
mozgás vagy egyáltalán nem, vagy csak 
a legritkább esetben alakul ki. A  szak
emberek ezt így mondják : „A  stabil lég
állapot állandósul.”  így  jön létre az a 
képtelennek látszó helyzet, hogy a csa- 
padéktalanságot a nagy óceánok szom
szédsága okozza.

A hideg tengeráramlósok fölött gyak
ran köd képződik, amelyet a nyugati szél 
a szárazföldre is eljuttat. Az a néhány 
milliméternyi csapadék, amelyet a hűvös 
sivatagokban mérnek, elsősorban köd- 
szitálásból adódik. Még szerencse, hogy 
a tengerparttól 50, esetleg 100 kilo-
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méterre már megszűnik 
a tengeráramlás hűtő ha
tása. így  a kontinens bel
seje felé a  sivatag hirte
len megy át a  nedvesebb, 
vegetációban dúsabb te
rületekbe.

A  chilei salétrom
A  Namib és az Ata

cama térképén azonnal 
feltűnik, hogy a sivatagok 
szélén, a tengerparton 
városok, sőt nagyvárosok 
helyezkednek el. Hiszen 
Antótágasta lakóinak szá
ma megközelíti a 100 000 
főt. Pedig még nem is olyan régen tank
hajókkal kellett odaszállítani az ivó- és 
mosdóvizet is, annyira víz télén a  vidék. 
Ha ilyen növénytelen, száraz sivatagban 
az ember megtelepszik, annak fontos 
gazdasági háttere lehet.

Különösen az Atacama olyan fontos 
ásványkincseket rejteget, mint a chilei 
(csilei) salétrom, a bórax, de nem lebecsü
lendők a Peru partjai előtt levő Chincha 
szigetén kialakult hatalmas guanótelepek
sem.

Mindhárom értékes ásványkincs a 
csapadék hiányának köszönheti meg
maradását, Chile pedig a felvirágzását.

A  salétrom (nátriumnitrát) a régmúlt 
időkben felhalmozódott szerves üledék, 
elsősorban guanó (madártrágya). Való
színű, hogy a Föld más területén is kép
ződött salétrom, de minthogy nagyon jól 
oldódik a vízben, a csapadékosabb terüle
teken mind feloldotta és a  tengerbe 
mosta az esővíz.

A  salétromtelepekről már a spanyol 
gyarmati időkben tudtak, de csak lőpor- 
gyártásra használták. A  múlt század 
elején, a dél-amerikai államok függet
lenné válása idején, az Atacama-siva- 

gon Peru és Bolívia osztozott. A  határt 
lét állam között az Atacamában csak

úgy tessék-lássék húzták meg. Hiszen ki 
törődött még akkor ezzel az „istenverte”  
kietlen vidékkel.

A  terület akkor kezdett érdekesebb 
lenni a világgazdaság számára, amikor rá
jöttek, hogy a salétrom nemcsak puska
porgyártásra jó, hanem rendkívül fontos, 
akkor másképpen elő sem állítható nitro
géntartalmú műtrágya is. Ennek tuda
tában két ügyes chilei üzletember gyor
san megvette Perutól és Bolíviától az 
Atacama bányászáéi jogát. Olcsón adták, 
de azt hitték, hogy így is jól jártak,

SB.

A z  Alttcaiuo-sIvaUiy

hiszen bolond ember az, aki pénzt ad a 
sivatagért.

A  két chilei részvénytársasága egyre 
gyarapodott. Új városok épültek a siva
tagban, Iquique és Antofagasta, mert a 
salétromkereslet egyre nagyobb lett a 
világpiacon, az Atacamában pedig hatal
mas készletek ■ voltak és vannak belőle 
ma is. így  vonult be a Peru és Bolívia 
területén bányászott fontos cikk chilei 
salétrom néven a világpiacra. De Peru 
és Bolívia is csakhamar rájött, hogy rossz 
üzletet kötött. Nem nézték jó  szemmel 
Chile gazdagodását. A  mindinkább ki
éleződő nézeteltérések 1879-ben hábo
rúhoz vezettek. A  négy évig tartó harc 
Chile győzelmével végződött. E  győze
lemben persze nagy része volt a külföldi, 
elsősorban az angol tőkének, hiszen győ-
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zelem esetén remélték, hogy ők is része
sednek a haszonból. Chile pedig a győ
zelem eredményeképpen saját területé
nek tekinthette a sivatagot. Most már 
semmi sem akadályozta a bányászást. 
A  salétrom kivitele egyre növekedett. 
Minthogy a Földön máshol nem fordul 
elő ilyen salétrom, Chile —  monopolisz- 
tikus helyzetét kihasználva —  egyre 
gazdagodott. De. a kiskirályságnak hamar 
vége szakadt. A  század elején egy német 
vegyész á levegő nitrogénjéből előállított 
ugyanolyan műtrágyát, mint a chilei 
salétrom. Amilyen gyorsan meghódította 
a világpiacot, ugyanolyan gyors volt a 
hanyatlása is, hiszen á  mesterséges úton 
gyártott salétrom sokkal olcsóbb az ere
detinél. Chile mégsem járt rosszul a 
sivataggal. Igaz, hogy a salétromtelepek 
ma már nem jelentenek különösen nagy 
értéket. De a bórax és az újonnan feltárt 
rézérctelepek újra egyensúlyba hozták 
Chile gazdasági mérlegét.

A  guanó
A guanó (hosszú idő óta felhalmozó

dott madártrágya) sem gyűlhetett volna 
össze ilyen nagy tömegben sivatagi ég
hajlat nélkül, mint Chincba szigetén, 
valamint Peru és Chile partjain. Ezt a 
fontos, fos:< Portartalmú műtrágyát mind 
a mai napig nem tudták gyári anyagokkal 
helyettesítem, ezért most is fontos világ
kereskedelmi cikk.

Magán Chinoha (Csinosa) szigetén em
ber állandóan nem lakik, de annál sűrűb

ben látogatják a madártársadalom világ
vándorai. Albatroszok, kormoránok, pe
likánok, sőt a Humboldt-hidegárammal 
a Déli-sark pingvinjei is eljutnak idáig. 
Költés idején olyan tömegben népe
sítik be a szigetet, hogy mozogni is alig 
lehet tőlük. Egyetlen lármás madárváros 
ilyenkor az egész sziget. Az ornitológusok 
több mint 10 millióra becsülik az ott
tartózkodó madarakat. A  sok madár
ürülék évenként 4 centiméterrel emeli a 
sziget felszínét, mert ezen a vidéken nincs 
csapadék, ami lemossa a tengerbe. Ma 
már 60 méternél vastagabb guanó hal
mozódott fel a szigeten. Az 1860 óta 
tartó bányászás ugyan az értékes guanó- 
mennyiséget csökkentette, de még mindig 
akad elég bányásznivaló.

Mindenki jogosan kérdezheti, hogy 
miért éppen erre a kis szigetre telepedett 
ennyi madár, és miből élnek egyáltalán. 
A  szigetek mellett elhaladó Humboldt- 
áram oxigéndús hideg vizében rengeteg 
plankton él. Ez valósággal vonzza a ha
talmas halrajokat. Állandóan terített asz
tala ez a vijjogó madárseregnek.

Eli tudja) milyen értékes nyersanya
gokat rejteget még a két kietlen sivatag. 
Hiszen Chilét a salétrom elértéktelenedésé
ért lassan kárpótolja a bórax és a réz. 
A  Namibban vas- és ónéreet s gyémántot 
találtak. A  rendszeres geológiai fel
mérés valószínűleg még sok meglepetés
sel fog szolgálni, miként a közelmúltban 
a Szaharában történt.

Dr. Futó József
főiskolai tanár

KÉRDEZZ  -  FELELEK
Zoller István sajószentpéteri olvasónk 

kérdezi: Miért és hogyan keletkeztek a 
széntelepekben előforduló kőbeágyazások?

Dr. Papp Ferenc válaszol:
A  széntelepekben előforduló kőbeágya

zások eredete többféle lehet, aszerint, 
hogy a széntelep elsődleges vagy másod- 
lagos-e, és hogy utólagos tektonikus moz
gásoknak ki volt-e téve.

Elsődleges a széntelep akkor, ha ott 
keletkezett, ahol a növényzet nőtt, pél
dául lápokban. Ilyenkor a kövek a fel
színi erodáló erők hatására a környező 
hegyoldalakról gurulhattak oda. Másod
lagos széntelepek olyan helyeken kelet
keztek, ahova a víz máshonnan, távo
labbról szállította oda a növényzetet. 
Ilyen helyeken a köveket is a víz szállít
hatta. Ha azonban a  széntelep utólagos, 
tektonikus mozgásoknak volt kitéve, a kő
beágyazások ezek által is keletkezhettek.
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Lőkóházépítés és városfejlesztés Budapesten
Milyen lesz Budapest holnapja, hogyan 

alakul fővárosunk arculata az elkövet
kező években ?

E kérdésre válaszként kétféle távlati 
képet vetíthetünk föl. Bemutathatjuk 
az elkövetkező évek városfejlesztési 
feladatait. És vázolhatjuk a messze jövő 
elképzeléseit is. Az elsőt mindenkor~gz 
adottságok, a  pillanatnyi kötöttségek és 
a lehetőségek szabják meg. A  másodikban 
önkéntelenül is a fantázia szárnyán 
csapong a gondolat. Közelebbi terveink 
valószerűsége szinte előre lemérhető, s 
hitele máris ellenőrizhető. Ám nagyobb 
távlatban —  valljuk meg —  a felelőt
lenség kényelmes tudatában bármit ígér
hetnénk. Pompás képet festhetünk az 
Erzsébet-híd helyett építendő s a  Duna 
alatt húzódó alagútxól, „kitelepíthet
jük”  a Keleti-pályaudvart egy külső 
városrészbe, s azt is megígérhetjük, 
hogy egy második Városligetet varázso
lunk a belső Erzsébetváros helyére.

E  messzire tekintő és ki tudja mikor 
vagy egyáltalán meg nem valósítható 
elképzelések he
lyett szívesebben 
beszélünk azokról 
az elgondolásokról 
és elhatározások
ról, amelyek valá- 
szerűen vetődnek 
föl a mai lehető
ségek közt, s a köz
vetlen holnap fel
adataiként meg is 
valósíthatók.
Lakást 1

Lakást t
Lakást 1

Budapest város- 
fejlesztésének leg
égetőbb feladata: 
minél több lakást 
építeni.

Az elmúlt évek 
lakóházépítkezései 
vajmi kevesot vál
toztattak Buda
pest arculatán. A  
város szélein épült 
lakótelepek ugyan
is semmivel sem 
járultak hozzá a 
város szerves fejlő
déséhez. E  lakó
telepekkel a még

beépítetlen vagy a tervezett beépítés jel
legétől nagymértékben eltérő környezet
ben teljesen új és a városképtől elütő jel
legű várostestek keletkeztek. Ugyanakkor 
—  mind Pest belterületén, mind a perem- 
kerületekben —  a foghíjas vagy elavult 
építményekkel terhelt városrészekben a 
fejlődés teljesen megtorpant.

A  városfejlesztésnek ezt az irányzatát 
elsősorban az a felfogás éltette, hogy a 
tömeges és gyors lakásépítés főképp 
lakótelepek kialakításával biztosítható. 
A  látszatra helyes gazdasági érvek hát
térbe szorították a városfejlesztés önálló 
célkitűzéseit. Az idők során azonban 
nyilvánvalóvá vált, hogy az új lakó
telepek ellátása vízzel, villannyal, gázzal, 
vagyis közművekkel, továbbá közleke
désük biztosítása olyan nagy összegeket 
emészt; hogy végső fokon a lakótelepszerű 
lakásépítés korántsem annyival olcsóbb, 
mint gondolták. E  fölismerés fölborította 
a korábbi merev elképzeléseket, s az 
elmúlt évben hozzá lehetett fogni a lakás
építésnek olyan tervezéséhez, amely most

A városfejlesztés feladatai Budapesten
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iesz. Ám á, nagyobb 
lakótelepek helyének 
kiválasztásakor ezután 
már csak olyan terü
leteket veszünk figye
lembe, amelyek a vá
ros szerves fejlődésébe 
tervszerűen beleilleszt
hetők. Ilyenül ígér
kezik az Árpád-híd 
pesti és a  Petőfi-híd 
budai hídfőjének kör
nyéke. Az előbbi az 
Árpád-híd, a Váci út 
és a Róbert Károly 
körút forgalmi vona
lainak metszéspontjá
ban fekszik, szerves 
folytatása az „Ú j Li-

terjeszkedik a fejlő
d ése  és beépítésre leg
inkább megérett te
rületek felé.

A  két belterületi 
lakóháztelepítési ter
ven kívül nem mond
hatunk le a már meg
kezdett, de még be nem 
fejezett lakótelepek 
teljes kiépítéséről sem. 
Ezt most már a város- 
fejlesztés szempontjai 
is megkövetelik. De 

meg közmüveket 
akkor is kellene épí
teni, a közlekedést 
akkor is fejleszteni 
kellene, s c telepeket

A  XIII* k a . - )  Flastyúk útra! lakótelep. Te!Ie> 
kiépítése a  közeljövőben fejeződik be (a Buda

pest! Városépítés! Tervező Vállalat terve)

már szervesen beilleszthető a tervszert! 
városfejlesztésbe. Ezek szem előtt tartásá
val a  lakóházépítés feladatait három 
csoportba sorolhatjuk:

|1-1 nagyobb lakótelepek kialakítása ;
[27} a foghíjas telkek, és telektömbök 

beépítése;

E  az elöregedett városrészek újjá- 
, úgynevezett szanálása.

H o l épülnek nagyobb lakótelepek?
A nagyobb egységeket felölelő épít

kezésnek —  éppen azért, mert jól meg
szervezhető —  a  jövőben is nagy szerepe

A *  Arpád-hld pratl hídfője a hídtengely felől (modell)

A z l'llül úti lakótelep építkezésének első szakaszá
ról készült m odell. A  Valéria-telep bontása, az 
utak és a közm üvek építése m ór folyamatban 
van. A  házak építése ebben az évben m egkez
dődik. (A  Budapest! Városépítés! Vállalat terve)

pán akkor válnak rendeltetésükben és 
városképi megjelenésükben is teljes ér
tékűvé, ha most már az eredeti terv sze
rint maradéktalanul meg is valósulnak. 

E  nagyobb városépítési együttesek
3 /  kialakításával mintegy 25 000 lakás épül.

A  „foghíjak”
Fővárosunk fejlődésének legszembe

tűnőbb jele a foghíjak beépítése lesz. 
A  tűzfalak közé ékelt telkek beépítése

A  Petőfi-hid budai hídfőjének környékén épülő 
városrész. A z  építkezés folyamatban von , és a 
következő években folytatódik (m Budapesti 

Városépítési Tervező Vállalat terve)

Az Árpád-híd 
át kereszt'

hídfőjében kialakítandó tér, a  hídlejárat és u  Váel 
inéi (a  Budapesti Városépítési Tervező Vállalat terve)

pótváros”  fejlődő vá
rosrészének, s így köz
vetlenül kapcsolódik 
a természetszerűen 

terebélyesedő város
testhez. Hasonlókép
pen a Petőfi-híd bu
dai hídfőjének kör
nyéke szerves tovább
fejlesztése a háború 
előtt rohamosan fej
lődő Lágymányosnak. 
A  két hídfő környékén 
tehát lényegében ma
ga a  történelmi város

akkor is el kellene 
látni óvodával, isko
lával, napközi otthon
nal és más intézmé
nyekkel, ha a meg
kezdett telepítést a 
mostani, befejezetlen 
állapotban félbehagy
nánk. Éppen ezért a 
Fiastyúk utcai lakó
telep, továbbá a Nagy 
Lajos király úti, vala
mint a Kerepesi úti 
és végül a valéria- 
telepi lakótelepek csu-



Á  R á k ó cz i  út 3 0 . sz . ház 
fö ldszintjének  árkúdosUánti

azonban nem csupán esztétikai vonat
kozásban kíván alapos előkészítést és 
nagy körültekintést, hanem városterve
zési meggondolásból is. Hiba volna pél
dául a pillanatnyilag kedvező építési 
lehetőségek kedvéért beépíteni egy fog
híjat ott, ahol a távolabbi városfejlesz
tési tervek az utca átrendezését kívánják. 
Hogy világosabb legyen a dolog : a
VII. és a IX . vagy a IV. és a X X I. 
kerület kanyargós és túlságosan keskeny 
utcáinak vonalát és szélességét a majdani 
újjáépítés során szükségképp gyökere
sen meg kell változtatni. Ezért a távlati 
városrendezési terv alapján építendő ház 
semmiképpen sem illeszthető a mai kör
nyezetbe. A  jelenlegi utcavonalon meg
épülő lakóház viszont a későbbi rendezés 
lehetőségét hiúsítaná meg. Szintúgy el
hibázott lenne a földszintes vagy egy
emeletes házak sora között az egyes fog
híjakon a tervezett hatemeletes házsor 
egy-egy egyedét már ma megépíteni. 
Ezzel a felemás városkép méretében és 
jellegében módosulna, csupán, de a  „fog
híjas utcakép”  semmiképpen sem tűnne 
el.

A  beépítésre alkalmas foghíjas telkek 
„föltérképezése”  soián az alábbi szem
pontokat kell döntőnek tekintenünk :

1. A  foghíj illeszkedjék szervesen a 
városrendezés távlati tervébe. Vagyis az 
épületet már ma a végérvényesen meg

határozott építési vonal
ra lehessen állítani.

2. A  foghíj beépítése 
egy ma még megoldat
lan, de egyébként jelen
tős városképi együttes
nek harmonikus és befe
jezett kialakítását szol
gálja.

3. A  foghíjon az épít
kezés korszerű és gazdaságos lehessen.

E szempontok figyelembevételével meg
történt a belsőbb és jellegükben már ki
alakult városrészeknek a föltérképezése. 
E munka eredményeképp elsősorban a fő
útvonalak és legjelentősebb tereink, to
vábbá a Duna partjai, a Belváros és a 
Vár, valamint a külső Lipótváros, Lágy
mányos és Zugló egyes részeinek fog
híjai legalkalmasabbak a beépítésre 
városképi és lakásépítési szempontból. 
Ezek közül is bizonyára a Kőrúton, a 
Kossuth Lajos utcán, a  Rákóczi és az 
Üllői úton, a Kál\dn téren, az Egyetem 
utcában, a Martinelli téren, továbbá 
Budán az óbudai dunaparton, a Bartók 
Béla úton és elsősorban a Vár lakóváros
részeiben feltárt foghíjak beépítése nyo
mán szépül leginkább a városkép. E 
helyeken, továbbá a Lipótvárosnak, Lágy
mányosnak és Zuglónak két-három, egy
más melletti üres telkét is felölelő úgy
nevezett tömbfoghíjain mintegy 15 000 
lakás építését irányozta elő a fővárosi 
tanács. Ezeknek a foghíjas telkeknek a 
beépítése után Budapest utcáiról eltűn
nek a legbántóbb (akaratlan tűzfalak, 
és megszűnnek a leginkább előtérben 
álló városrészek befejezetlenségei. Azo
kon a foghíjakon pedig, amelyek sem 
lakóház, sem irodaház építésére nem alkal - 
masak, játszóterek vagy autóparkolók 
létesülnek majd.

„A  bontva építés”
A városfejlesztés gya

korlati feladatai közül a 
legnehezebb és legbonyo
lultabb mindenkor az 
úgynevezett szanálás, 
vagyis a „bontva építés” . 
Sokszorosan nehéz ez ma, 
amikor minden meglevő

Öbnda központi tere a Korvin 
Ottó utca felöl (K ism art}-!.. 
Gyula, M ező I-aJos és Pongrác? 
Pa! terve)

Á  Vártok utca— M oszkva tér 
felöli két sorok foghijának be

építése (L’vaterv. Ileoktaard 
Aflost terve)

lakás csaknem pótolha
tatlan érték, hiszen a le
bontásra ítélt ház lakóit 
—  némely lakásból gyak
ran nem is csupán egyet
len családot —  már ak
kor ki kell telepítenünk, 
amikor az új épület épí
tése még meg sem kez
dődhet. Nyilvánvaló, hogy a város- 
fejlesztésnek ezt a módját csak na
gyon nyomós érvek indokolhatják. így  
ha valamely lakóház már oly mérték
ben leromlott, hogy életveszélyes benne 
tartózkodni, ugyanakkor a helyreállítása 
és korszerűsítése nem gazdaságos. A  má
sik oka egy-egy meglévő lakóház lebon
tásának —  kiegyensúlyozott lakásviszo
nyok között —  az lehet, hogy az egész 
városrészt újjá kell építeni, mert az utak 
vezetését meg kell változtatni, s a 
negyed vagy túlságosan sűrűn, vagy 
nagyon is ritkán van beépítvo. Effajta 
nagyobb arányú bontásokra mi csakis 
akkor gondolhatunk, ha a nyomasztó 
lakáshiány már nagymértékben enyhült, 
és az évenként épített lakások száma 
meghaladja az előálló új lakásigények 
számát. A  várostervezés tehát ma még 
nem tehet egyebet, mint feltárja a 
„bontva építés”  feladatait, és előkészíti 
őket mind műszaki, építészeti, mind 
gazdasági és lakásgazdálkodási szem-

Sitból. Éppen ezért a VII., a  VIII. és a 
. kerület sűrűn beépített és ósdi negye

deinek újjáépítését, valamint a külsőbb 
kerületek közül Kőbánya, Újpest, Rákos
palota és Csepel megújulásra érett részei
nek szanálását csak a távolabbi jövőben 
irányozhatjuk elő. Mégis már ma is reális 
feladatként beszélhetünk Óbuda belterü
letének és a Vízivárosnak a szanálásáról. 
Óbudán valóban csaknem az egész város
résznek teljes újjáépítésére sor kerül, a 
Vízivárosban viszont a bontások és a 
megmaradó házak közötti foghíjak be
építése lényegében csupán a városrész 
korszerű kiépítését eredményeznék anél
kül, hogy e városrész arculata és jellege 
alapjaiban megváltozna. E két feladat 
több éves újjáépítési munka keretében 
bonyolódik le. A  nagyszabású műemlékek, 
valamint az óbudai római kori ásatási 
leletek megfelelően beilleszkednek majd 
akialakuló új városszerkezetbe és a város
kép együttesekbe. Itt, ebben a  két város

részben a megépíthető lakások száma 
kereken 10 000, s előzőleg mintegy 4000 
lakást kell lebontani.

*

A lakásépítési program lényegében 
egész Budapest fejlesztésének irányát és 
jellegét meghatározza. Irányt szab az új 
közintézmények, parkok, utak és közle
kedési vonalak kiépítésének is. Ám mesz- 
szire vezetne az erre vonatkozó 'egyes 
konkrét terveknek csupán a felvázolása is. 
Mégis idekívánkozik annak elmondása, 
hogy az elkövetkező évtizedben előre
láthatóan sor kerül a Várpalota újjá
építésére, a dunaparti szállodasor meg
építésére, a lágymányosi állandó kiállí
tási terület kialakítására és a Római part 
végleges rendezésére. .  .

A  sok szép és nagy jelentőségű terv 
közül ezek a legreprezentatívabbak. 
Azoknak, akik Budapest fejlődésére gon
dolva csodákat és újszerű szenzációkat 
várnak, a feladatok bizonyára nem jelen
tenek sokat. De a város lakói és a ter
vezők csakis akkor érthetik meg egy
mást, ha az előbbiek nem önámítást 
várnak, az utóbbiak pedig csupán azt 
ígérik, aminek a megvalósíthatóságában 
magnk ig hisznek.

Heim Ernő
a Budapest Fővárosi Tanács V . B. 

városrendezési osztályának 
csoportvezető főm érnöke

Következő számunk 
tartalmából

Atompörök a múltban — A  tele
vízió VT. — Az ókereszténység 
művészete — Örökléstani kísérle
tek— Bőrtalp? Gumitalp? — Ked
velt italunk a joghurt — A tudo

mány világa
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Az utóbbi időben —  bármerre járunk 
—  mind gyakrabban röppen a szemünk 
elé egy szürkés színű, aránylag szelíd 
madár. Ez a hazánkba nemrég betelepe
dett balkáni gerle (Strcptopelia d. deca- 
octo Friv.). Méltán érdekcÜieti olvasóin
kat is e madárka fölfedezése, életmódja s 
főleg az, ahogyan nálunk —  aránylag 
gyorsan —  elterjedt.

A  balkáni iieile <Folo Vásárhelyi)

Madarunk i-égebben a Balkánon élt. 
1837-ben Frivaldezky Imre természet- 
tudósunk irta le először, s ábrát is közölt 
róla. A  Balkánon még jó  ideig azután 
sem vonult északabbra Belgrád vonalá
nál. A  szerb fővárosban 1912-ben és 
1914-ben magam is megfigyeltem. Ér
dekes, hogy az aránylag közel levő 
Zimonyba ekkor még nem települt át.

Már 1931-ben Berettyóújfaluból jelen
tették megtelepedését, és bizonyító pél
dányt is ejtettek belőle. Ezután Monor, 
majd Paks jelentkezett azzal, hogy ott 
már állítólag 1930-ban észlelték a meg
telepedését és költését is.

A  balkáni gerlére vonatkozó tudósí
tások mind gyakoribbak lettek. így 
1935-ben Székesfehérvárott, 1936-ban 
Keszthelyen, 1937-ben Budafokon, Baján, 
Debrecenben és Komáromban jelent meg, 
s a Csallóközbe is „átlépett” . De onnan 
is tovább terjeszkedett, mert 1952-ben 
mára Magas Tátra aljából, Hunfalváról 
jelentik. Rövidesen megtelepedik Auszt
riában, Németországban, Hollandiában, 
Dániában s újabban már Svédország 
déli szegélyén is megjelent.

A  madártudósok között volt, aki a 
madár feltűnését az első világháború 
zajával hozta kapcsolatba. Mások meg 
azt gondolták hogy a bolgár kertészek 
hurcolták be. Való tény, hogy szemtanúi 
vagyunk egy életerős faj rendkívül gyors 
elterjedésének és meghonosodásának.

Legfeltűnőbb telenként, amikor a többi, 
nálunk költő vadgalamb és gerle már 
elvonul délebbi telelőre. Hasonlít a ház
nál kalitkában tartott kacagó gerléhez, 
csak általában sötétebb szürke, és a farka 
is hosszabb valamivel. Nyakán egy fél
hold alakú fekete öv látszik. (Ezért is 
kapta első leírójától, Frivaldszkytól a 
fclholdae gerle nevet.)

Télen csapatostul keresgéli elemózsiá ját 
az utcákon és a gazdasági udvarokon, s 
a baromfik és a sertések közé is bevonul 
„vendégfogyasztónak” . Városokban pe
dig a járókelők, az autók és a villamosok 
között röpköd, ugyancsak az utcán. Vagy 
jóllakva, elégedetten esücsörög a telefon- 
és villamos vezetéken, oszlopokon és a 
házak tetején. Enyhe télen azonban már 
korán, februárban párokra szakadva han
goskodik, gyakran hallatja hu-hu-liu 
hangzatú szavát, a veszekedők vagy 
megriadtak pedig visító, riasztó khi-khi 
hangot hallatnak. Ha az enyhe idő 
tovább tart, már párzik, és a fészekrakást, 
majd a költést is megkezdi. Rendszerint 
fára rakja a fészkét. Ellentétben a török- 
országiakkal, amelyek épületek repe
déseiben és a  részükre kihelyezett kosa
rakban költenek. Elvétve nálunk is meg
figyelték már épületrészben vagy villany
vezetékre épített fészkét.

A  fészek a vadgerlééhez hasonló, 
gallyakból összerótt tákolmány, csak 
tömörebb és magasabb, mert többször 
költ benne, és sok fészekanyagot hord
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rét. Érdekes tulajdonsága, hogy a záp
tojásokat s az elpusztult fiókákat is 
gyakran beborítja fészakanyaggal. Talál
tam olyan fészket, amelyikben a szeren
csésen kikelt és már tokos fiókák alatt, 
az egymásra rétegezett fészekanyagban 
4 elpusztult fióka teteme és 2 záptojás 
—  tehát három meghiúsult költés —  
volt beépítve.

A  szakirodalomban sem ismertetett 
fészeképítő anyagot kaptam Bajáról. 
Ott 20 fészek közül 16-ba 10— 20 centi
méter hosszú, 1— 1,5 milliméter vastag 
drót volt beleépítve. Minden fészekbe 
5— 15 darab. A  fészkek mind a város 
belterületéről származtak. Feltehető, 
hogy madarunkat a szokásos fészek
anyagok hiánya kényszerítette ilyen 
szokatlan anyagnak a felhasználására.

A  költést már február végén, március 
elején megkezdi. Ezért is pusztul el sok 
első költésű fióka és tojás. A  fiókák 
egyébként nagyon hajlamosak a meg
fázásra, mert a nyáriak közül is —  
hosszantartó esőzés alkalmával, vagy 
hűvösebb időben -— sok elpusztul. Ren
geteg fészket ki is fosztanak. Kóbor 
macskának, légpuskósoknak is sok esik 
áldozatul. Tehát túlzottan nem szapo
rodhat el. Egy nyáron a fészkelések 
száma 4— 5 lehet. A  korai kelésüek még 
abban az évben 1— 2-szer költhetnek is. 
Tojásai fehérek, és számuk nemigen több 
kettőnél. A  költés enyhe ősszel októberig 
is elhúzódhat, mert november elején is 
találtam már repülős fiatalokat. Bár a 
fiókák a csapadékra és a hűvös időre 
különösképp érzékenyek, a kifejlettek 
annál edzettebbek. Pár évvel ezelőtt a 
miskolciak mínusz 26 C fokos hidegben 
is a földön keresgették élelmüket, 
vagy a villamosvezetéken üldögéltek egy
kedvűen. Ez —  déli származású madarak 
lévén —  figyelemre méltó vonásuk, és 
életrevalóságukat bizonyítja.

A  fészekből kiröppent fiókák őszig a 
tenyészterületeken kóborolnak laza csa
patokban. Késő ősszel azonban a hozzájuk 
csatlakozó öregekkel együtt nagyobb 
csoportokban kirándulnak a környező 
határ szántóföldjeire s kertes területeire, 
ahol a gyommagvak fogyasztásával a 
gazdák ingyenes napszámosaiként még 
hasznot is hajtanak. Egy-egy ősszel 
összeverődött csapatban négy-ötszáz ma
darat is megfigyeltek már. Éjszakára 
mindig emberlakta helyre húzódnak. 
Szívesen keresik föl ilyenkor a fenyővel 
beültetett kerteket és parkokat. Az ilyen 
nagy és feltűnő csapatból a szárnyas 
ragadozók —  a héja, a karvaly, a ván

dor- és a kerecsen-sólyom —  is gyakran 
kiveszik a vámot.

A  nagyobb fagyok beálltával, főleg 
hóesés után abbahagyják a kóborlást, 
és kisebb csapatokra szakadva, ember
lakta helyekre húzódnak.

Népünk megkedvelte ezt a kedves 
madarat. Téli ínségben nem sajnálja tőle 
a pár marék szemes eleséget vagy az 
aprócskára vagdalt szalonnabőrkét már 
csak azért sem, mert rendszerint a már 
megszokott táplálkozó terület közelében 
maiad fészkelésro is. Veszélynek legin
kább a városba telopültek vannak kitéve. 
A  múlt években a felelőtlen légpuskások 
rengeteget elpusztítottak belőlük. Beretzk 
Péter tájékoztatott Szegedről, hogy ott 
a légpuskás gyermekek az elejtetteket fü
zérszámra árulták nyíltan az utcákon.

K alitkás tartásra kevésbé kelendő. 
A  vadon befogottak ugyanis meglehető-, 
san vadak, nehezen szelídülnek, és’ fog
ságban nem is szaporékonyak. A  fiatalon 
elszedettek már szelídebbek, de föl
nevelésük körülményes. •

Táplálkozásra vonatkozó adatunk ke
vés van. Csupán Barthos Gyulának jelent 
meg egy idevágó közleménye az Aquilla 
című madártani folyóirat legújabb köteté
ben, Nagykanizsáról. Ebből kitűnik, 
hogy ott a baromfiudvarok vendégeként 
főként a búzát, a rozsot és a tengerit 
kedveli, s azonkívül gyommagot is 
fogyaszt. Ősszel egy Miskolc környéki 
csapatból származó öt madárnak a begy
tartalmát vizsgáltam meg. Mind vad- 
moharral volt tele. Emellett mindegyik
ben találtam 4—5 fiatal ugyar csigát 
(Helix lutescens Rm.) is. Mindenesetre 
üdvös volna elvégezni egy minden hó
napra kiterjedő begy- és gyomortartalom- 
vizsgálatot, hogy táplálkozásáról többet 
is tudjunk.

A balkáni gerle hazánk báni megtele
pedése madárvilágunkban csak nyereség. 
Őszi, tekintélyes gyommag-fogyasztásá- 
val és emberi táplálékul szolgáló fiókái
val csakis hasznot hajt. Esetleges kár
tétele legfeljebb abban nyilvánulhat, 
hogy a baromfi és sertés között járva, 
állati ragadós betegséget hurcol egyik 
udvarból a másikba. Ez azonban csu
pán következtetés.

A magyar szakirodalomban félholdas 
galamb, balkáni kacagó gerle, török gerle, 
keleti gerle és félholdas gerle néven 
szerepel. A  névben előforduló „kacagó”  
jelző nem találó. Leghelyesebb a „bal
káni gerle”  név, mert ez legalább mada
runk származását is kifejezi.

Vásárhelyi István
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Á  világ legelterjedtebb fertőző beteg
sége a trachoma. Egyes országokban a 
lakosság 98 százaléka trachomás. A 
lakosságnak különösképp nagy hányada 
fertőzött a gyarmati országokban. Az 
utóbbi években és napjainkban ugyan 
világszerte több gondot-figyelmet fordl-

A  középen levő kiilöliúrtyahúmsejt m ailjén sapka- 
szerűen ülő záradék. Körülötte fehér és vörös 

vérsejtek

tanak a kérdésre, mint azelőtt, de még 
mindig nem eleget.

A  betegség kórokozója vírus. A  szem 
kötő hártyájának hámsejtjeiben .telepszik 
meg. A  vírustelepek mikroszkópon szem
lélve zárványoknak látszanak, de elekt
ronmikroszkóp alatt már egészen élesen 
kirajzolódnak.

A  szemhéj-kötőhártya felszínének sima
sága a betegségben valósággal elvész és 
eldurvul, göröngyössé, egyenetlenné válik. 
A  kórokozó hatásaképp a kötőhártyában 
gyulladásos folyamat indul meg. Jellemző 
tünetei: az egész alapszövet gyulla
dásos beszürődése, a csomóképződés és az 
úgynevezett papüláris túltengés. Ez utób
bi annak következménye, hogy a  gyulla
dáskor a kötőhártya szövete megszapo
rodik és ráncokat vet. Minthogy a szem
héj tömege a  szövetszaporulat következ
tében megnő, nehezebbé is válik, úgy
hogy a beteg szemhéja valósággal lecsüng, 
mintegy álmos tekintetet kölcsönözve az 
arcnak. A  gyulladástól nemcsak a kötő
hártya szenved. A  gyulladásos fertőzés 
a szemgolyót fedő kötőhártyát, sőt a 
szaruhártyát is eléri. A  szaruhártya kóros 
szövetszaporulata fölöttébb kellemetlen,

és a látást is megrontja. A  betegek sok
szor csak ebben az előrehaladott szakasz
ban kezdenek panaszkodni s rendszerint 
az orvosnál is jelentkeznek. Holott ilyen 
állapotban már a betegségnek több 
hónapos vagy még hosszabb az előzménye.

A betegség kezdeti szakaszának föl
derítésében és a fertőzés tovaterjedésé
nek elhárításában fontos szerepük van a 
szűrővizsgálatoknak.

Régebben a trachomát különféle mecha
nikus beavatkozásokkal iparkodtak gyó
gyítani. Ez a  módszer elavult. Az úgy
nevezett kaparás —  bár néha manapság is 
szükség lehet rá —  eltünteti hosszabb- 
rövidebb átmeneti időre a trachoma 
egyes tüneteit, de magát a betegség okát 
nem szünteti meg, vagyis gyökeresen s 
véglegesen nem gyógyít.

A  trachoma azért is könnyen és gyor
san terjed, mert a gyulladásos folyamat 
éppen a betegség előszókéban a legfertő- 
zŐbb, amikor még a jellegzetes tünetek

Trachomás kölőhúrtja. A  kifordított felső szem
héj belső felén a megvastagodott, egyenetlen fel

színű kü tőhártya látszik

—  a csomók, a papilláris túltengés —  
nem fejlődtek ki, s a beteg sem tud a 
bajáról. H a valamely beteg trachomás 
vidékről vagy környezetből jelentkezik 
kötőhártyagyulladással, a szemorvos ok
kal tételez föl trachomás fertőzöttséget. 
A  betegség kaparásos műtét nyomán 
különösképpen fertőző, ezért ezt a 
beavatkozást járó betegen nem is végzik, 
csak kórházi osztályokon. H a elkerül
hetetlen ez a beavatkozási mód, a
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beteget elkülönítik, és antibiotikumos 
kezelésben részesítik. A  mechanikus ke
zelés nyomán ugyanis a vírus könnyű
szerrel szaporodhat, s ilyenkor még más
fajta vírusok is táplálótalajt találnak a 
kötőhártya szövetén.

Az utóbbi években a nyilvántartott 
trachomások száma csökkent, ám — 
sajnos —  az új betegek száma évente 
több ezer, s ez bizony rossz jel. A  tracho
mának aggasztó, a látást megrontó 
következményei lehetnek A  szaruhár
tyán a  fertőző folyamat Legeket okoz, és 
ezzel is zavarja a látást. A  trachomás 
gyulladás következtében a kötőhártya 
fokozatosan hegesedik, meggörbíti a 
szemhéjat, s a pülaszőrök állása szabály
talanná válik. A  befelé forduló pillasző
rök súrolják a  szaruhártyát, és nemcsak 
kellemetlen szúró érzést, de gyulladást 
is előidézhetnek benne. Ezen az állapoton 
műtéttel szoktak segíteni. Hosszú beteg
ség után a kötőhártya és szaruhártya 
elhegesedik, és szövete eléri az úgy
nevezett xerosis állapotát. Ezen a szö
veti elváltozáson változtatni egyelőre 
aligha lehet. egyet jelent hát a vég
leges megvakulással.

A  szaruhártyán a felső szélétől lefelé terjedő 
gyulladásos szövetszaporulat az ún. pannus 

trachomatosus

A betegség általában könnyen átterjed 
az egészséges szeműekre, ha trachomás 
emberrel közös eszközt használnak. Már 
csak étert sem kívánatos a közös törül
köző, zsebkendő, ágynemű, közös mosdó
víz használata. Legajánlatosabb a folyó 
vízben való mosakodás. Ez kezdetleges 
körülmények között is megoldható meg
felelő tartállyal. Ügyeljünk a gyakori 
gondos kézmosásra ! Szemgyulladás ese
tén sürgősen forduljunk orvoshoz. A  legyek

ugyancsak segíthetik a betegség terje
dését, ezért is fontos a legyek .irtása.

Régebben nagy elkeseredést okozott, 
ha kiderült valakiről, hogy trachomás. 
Egyrészt azért, mert tudták, hogy hosz- 
szadalmas, esetleg évekig tartó kezelés 
vár rájuk, amely sokszor kellemetlen 
volt, másrészt mert a hosszadalmas 
kezelés elég sok költséggel járt, ami 
gyakran a beteget terhelte. Főképp a 
mezőgazdaságban dolgozók igyekeztek 
elkerülni, hogy a trachomások listájára 
kerüljenek.

A betegek jelentkezési késlekedésének s

i
B éol hegcs trachomás beteg szeme. A  szemhéjak 
befelé fordultak. A  felső szemhéj szabálytalanul 
álló pillaszőreinek egy része a szemgolyó fel

színét, a szaruhártyát érinti

az idevágó többi nehézségnek az elhárí
tásában hazánkban sokat köszönhetünk 
az 1955-ben megjelent egészségügyi sza
bályrendeletnek. E  rendelet végrehajtási 
utasítása szerint hazánkban minden tra
chomás beteg ingyenes gyógykezelésre és 
gyógyápolásra jogosult. S ez azért is 
figyelemre méltó eredmény, mert hazai 
gyógyszerünk, a tetran (terramicin) az 
esetek többségében különösen a betegség 
korai szakában, egyéb beavatkozás nélkül 
is sikerrel gyógyít. így  hát m i sem 
hiányzik ahhoz, hogy a kellemetlen és 
sokszor végzetes betegséget Magyar- 
országon gyökeresen visszaszorítsuk.

Dr. Radnét Magda
egyetem i tanár

F e l h í v á s
Az Élet és Tudomány szerkesztősége 
keresi megvételre az 1948-as évfolyam 
1, 2, 3, 4, 5, 6-os számait. Cím: Bpest, 

VI. Rév aj’ u. 16. III. emelet
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Szép, kék színű kristályos test a réz
szulfát, a réznek legismertebb vegyülete. 
A  hétköznapi életben rézgálic vagy kékkő 
néven ismerik, s ilyen névvel megjelölve 
gyakran láthatjuk magkereskedések és

összehajtjuk 
7 te vágjuk

készítünk

a szűrőpapírt 
tölcsérbe 
helyezzük

1. ábra. A  szűrőpapír elkészítési

háztartási boltok kirakataiban. Kivált 
a mezőgazdasági dolgozók ismerik jól, 
mert vizes oldatát vetőmag-csávázásra 
használják. A  szőlészetben a peronosz- 
póra ellen használt „bordói lé”  rézgálic 
vizes oldatából és oltott mészből készül. 
De az iparban is találkozunk a rézgáliccal, 
mert felhasználják fa- és bőrkonzervá
lásra, pácfestésre, festékgyártásra. A  réz
zel bevont fémlemezek és huzalok gyár
tásában is rézgálic vizes oldatából indul
nak ki.

M i történik, ha a rézszulfát kristályokat 
melegítjük ?

A  rézszulfát képlete CuSO,-5HzO, 
ami annyit jelent, hogy 5 molekula kris
tályvízzel kristályosodik. Igazolásul vé
gezzük el az alábbi kísérletet.

| 1. kísérlet |
Néhány szem kék kristálykát dobjunk 

száraz kémcsőbe, majd melegítsük a 
kémcsövet azon a helyen, ahol a kristály- 
kák vannak. Mit tapasztalunk? A kémcső 
nyílása körül vízcseppck rakódnak le, 
ugyanakkor a szép, kék színű kristályok 
szétesnek fehér poriá. A  víztelen réz
szulfát, ha vízzel érintkezik, újra kék 
színű lesz. Ez a reakció annyira jellemző, 
hogy a víz kimutatására is alkalmas.

Állítsunk elő a rézszulfát vizes 
oldatából rézuoxidot !

Vegyületeiben a réz I. és II. vegyértékű 
lehet. Ezért a réznek nem egy, hanem két 
oxigénvegyülcte ismeretes. A  rézIloxid 
azt jelenti, hogy ez a vegyület a két 
vegyértékű réznek az oxigén-származéka. 
Képlete CuO. (Az egy vegyértékű réz 
oxidjának képlete Cu20.) A  rézszulfátban 
a réz kettő vegyértékű, épp ezért szabatos 
neve rézI,szulfát. Belőle közvetlenül 
rézIIoxid állítható elő. Kísérletünkben 
mi is létre fogjuk hozni.

|~2. kisérleT\
A nagyobb rézgálic kristályok nehezen 

oldódnak vízben, ezért a kristályokat ol
dás előtt törjük össze. így  a meglehetősen 
lassú oldási folyamatot meggyorsíthat
juk. Az oldat melegítésével is lényegesen 
gyorsíthatjuk az oldódást. Oldószerül 
ne vízvezetéki vizot használjunk, hanem 
desztillált vizet, mert a vízvezetéki víz 
hidrokafbonátjának hatására bázisos réz- 
karbonátok keletkeznek. A  rézkarboná
tok vízben rosszul oldódnak, így zavaro- 
sodást okoznak, s nem kapunk víztiszta, 
kék színű oldatot.

Jó késhegynyi (2— 3 gramm) kristá
lyos rézszulfátot feloldunk ogy fél kém- 
csőnyi desztillált vízben, majd 8 száza
lékos nátronlúgot öntünk a kémcsőben
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levő oldathoz : kékeszöld színű csapadék 
—  rézuhidroxid, Cu(OH)2 keletkezik.

A  csapadék hamarosan leülepedik 
és fölötte a folyadék kitisztul. A  kitisz
tult folyadékba addig csepegtessünk 
újra nátronlúgot, amíg már nem kelet
kezik újabb csapadék. Ezután óvatosan 
forraljuk a kémcső tartalmát (borszcsz- 
vagy gázlámpával). A  kémcsőben levő 
kékeszöld színű Cu(OH)2 csapadék forra
lás közben megfeketedik.

Mi történt? A  színváltozás kémiai vál
tozást takar ! Forraláskor a Cu(OH)a vizet 
veszített, és Cunoxiddá alakult á t :

Cu OH H 2° +  Cu°
Két-háromperces forralás után addig 

hagyjuk állni a kémcső tartalmát, amíg 
a  fekete, vízben rosszul oldódó Cunoxid 
leülepedik. Elekor a folyadék tisztáját 
óvatosan öntsük le. (De nehogy a  csapa
dékot kiöntsük !) A  visszamaradó csapa
dékra öntsünk desztillált vizet, jól rázzuk 
össze, öntsük tölcsérre szerelt szűrő
papírra, és szűrjük meg (1. ábra). A  víz 
lecsöpögése után újra öntsünk a szűrő
papíron levő rézrloxidra desztillált vizet. 
Ezt a műveletet a csapadék elmosásának 
nevezzük, amire azért van szükség, hogy 
a még fölöslegben levő esetleges nátron- 
lúgot és a CuÖ mellett keletkező nát
riumszulfátot, amely vízben jól oldódik, 
eltávolítsuk, és tiszta rézI!oxid maradjon 
vissza. A  szűrőpapíron visszamaradt 
réz11 oxidpépet szárítsuk meg. A  kiszárí
tott anyagot tegyük egy száraz kémcsőbe, 
és gyenge vörösizzásig hevítsük.

M ire jó a réznoxid ?
Rézuoxidot üzletben nem kapunk > 

pedig belőle aránylag egyszerű fölszere
léssel (2. ábra) vörösrezet választhatunk 
ki —  hidrogénnel. Eme átalakulás köz
ben egy fontos kémiai folyamattal, a 
redukcióval ismerkedünk meg. E célból 
végezzük el a következő kísérletet.

| 3. kísérlet]
Száraz kémcső aljára tegyünk egy kevés 

réz!Ioxidot, majd a kémcsövet nyílásával 
lefelé kissé ferdén erősítsük állványba. 
Ezután (lásd az ábrát!) tegyünk egy 
másik kémcsőbe egy kevés darabos 
cinket vagy vasport, és öntsünk rá 3— 4 
ml, 20— 25 százalékos sósavat, és zárjuk 
el a már előre elkészített, meghajlított 
üvegcsővel ellátott gumidugóval (a). 
Összeszereléskor majd a meghajlított 
üvegcsövet gumicső segítségével meg

toldják egy egyenes üvegcsővel annyira, 
hogy az egyenes cső a ferdén állványba 
fogott kémcső aljáig érjen (6).

Előbb azonban még dolgunk van a kis 
hidrogénfejlesztönkkel. A  sósav és a 
cink, illetőleg a vas egymásra hatásaként 
hidrogéngáz keletkezik :

2HC1 +  Fe =  FeCl2 +  H 2 
2HC1 +  Zn =  ZnCl2 +  H 2 

A  hidrogén keveredik a kémcsőben 
levő levegővel, és így durranógáz kelet
kezik. Addig nem szerelhetjük össze a ké
szüléket, amíg a fejlődő hidrogén ki nem 
űzte a  durranógázt. Ezért várjunk né
hány percig, s akkor tegyünk „próbá” - t : 
egy üres kémcsövet szájával lefelé az 
üvegcsőre borítunk úgy, hogy a cső vége 
a kémcső felső részének közelébe érjen. 
A  kémcsövet lassú mozdulattal levesz- 
szük a csőről, és szájával lefelé tartva

2. ábra. A  készülék összerakása

nyílását hüvelykujjunkkal elzárjuk. Majd 
ebben a helyzetben láng közelébe visz- 
szük, és ujjúnkat hirtelen mozdulattal el
vesszük. Ha a hidrogén meggyullad és 
halványkékes lánggal végig ég a kém
csőben, akkor már nincs benne durranó
gáz, és hidrogénfejlesztőnket az állvány
ban levő kémcsőbe vezethetjük (2. 
ábra).

Megint várunk néhány percig, amíg a 
beáramló hidrogén kiűzi a kémcsőből a 
levegőt, azután azon a helyen, ahol a 
CuO van, előbb gyengén, később erő
sebben melegítjük a  kémcsövet (3. 
ábra).
M i történik hevítés alatt a kémcsőben 1

Hamarosan izzani kezd a  réznoxid, és 
ha elég erős a hidrogénáram, az izzás 
akkor is folytatódik, amikor a lángot a'
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kémcső alól elvesszük. Egy idő múlva 
az izzás abbamarad, és a fekete rézlIoxid 
helyén vörös színű réz marad vissza, a 
kémcső hideg falán pedig vízcseppek ra
kódnak le. Vegyük el a lángot, és hagyjuk 
a rezet hidrogénáramban kihűlni, azután 
kiszórva vizsgáljuk meg. Az eredetileg 
fekete rézuoxid a hevítéskor vörösrézzé 
alakult át.

CuO -j- H j =  H 20  +  Cu 

Mi a  red u k ció  ?

A  hidrogén magas hőmérsékleten el
vonja a rézoxidból az oxigént, de 
ugyanakkor a hidrogén egyesül az oxi
génnel vízzé. Azt a kémiai átalakulást, 
amelyben egy anyag egy másik, anyagból 
elvonja az oxigént, redukciónak nevezzük. 
A  redukció és az oxidáció egymással ellen
tétes folyamat. Az oxidáció oxigénnel 
való egyesülés, a redukció pedig oxigén 
leadását, elvesztését jelenti. De nemcsak 
ellentétes, hanem egyszersmind egymás
sal kapcsolatos két folyamat a redukció 
és az oxidáció. Ha valamilyen anyag 
redukál egy másik anyagot, akkor maga 
oxidálódik. A  hidrogén vízzé oxidálódott, 
amikor a rézox idot fémrésszé redukálta. 
A  redukció folyamán bomlás és egyesülés 
együtt megy végbe : az oxigéntartalmú 
anyag elbomlik, oxigénjét részben vagy

KÉRDEZZ  -  FELELEK
Szabó Jenó vejt! olvasó kérdezi: Mikor 

jelent meg az első iüagyar nyelvű újság?
Jakabffy Imre muzeológus válaszol:

Az első magyar nyelvű újság Pozsony
ban jelent meg 1780. január 1-ón Magxjar 
Hírmondó címmel Rát Mátyás kiadásá
ban. Kis nyolcadrét alakú, hetenként 
kétszer megjelenő lap volt. 1788-ban 
szűnt meg. A  második Bécsben jelent 
meg 1787-ben Magyar Kurír címmel. Ez 
1834-ben szűnt meg. Pesten 1788— 89 
között jelent meg a Magyar Merkurius. 
Az első, mai értelemben vett politikai 
lap a  Kossuth alapította Pesti Hírlap 
volt, amely 1841. január 2-án jelent meg 
első ízben.

Diafihn-sorozat
Diafilm-sorozatokat állított össze az 

Ismeretterjesztő Társulat irodalmi, tör
ténelmi, technikai, földrajzi és művé
szeti témákból. Készletünkben ezenkívül 
mesefilmek is szerepelnek. Ezen a héten

egészen leadja, s a redukáló anyag a le
adott oxigénnel egyesül.

Azokat az anyagokat, amelyek köny- 
nyen vonják el az oxigéntartalmú anya
gokból az oxigént, azaz maguk könnyen

3. fibrn. A  CuO hevítése hlilrouéiiúrnmbun

oxidálhatók, redukáló anyagoknak, ne
vezzük. A  redukáló anyagok —  ilyenek 
a hidrogénen kívül a szén, a szén- 
monoxid, az alumínium, a szőlőcukor 
stb. —  az iparban óriási jelentőségűek.

I)r. Majoros János

az alábbi földrajzi sorozatot ajánljuk az 
Elet és Tudomány olvasóinak, iskolák
nak, szakköröknek: 1. Becs, 2. Sopron, 
3. Győr, 4. Visegrád, 5. Jugoszlávia, 
6. Szíria, 7. Franciaország szépségei. 
A  sorozat ára : 64,20 Ft. Ezenkívül
4 forint csomagolási költségot számí
tunk fel. írásbeli megrendelés esetén a 
sorozatot rövid időn belül utánvéttel 
megküldjük. Címünk : Uránia Ismeret- 
terjesztő Bolt, Bp., V ili., Lenin krt. 6. 
A  fent jelzett filmek többsége a TTIT 
megyei szervezeteinél is kaphatók.

Több mint 25 kémiai kísérlet el
végzéséhez szükséges fölszerelést és 
vegyszert tartalmaz az

URÁNIA KIS-KÉMIKUS
nevű doboz.
Kapható a Társulat Uránia Ismeret- 
terjesztő Boltjában, Budapest, VI., 
Lenin krt 6. Ára 42.40 Ft.

Utánvéttel is megrendelhető.
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A FIT O T R O N
A fitotron szó a ciklotron mintájára 

született az Egyesült Államokban. Mi
ként a ciklotron nevű berendezésben az 
anyagok fizikai tulajdonságait, fizikai 
szerkezetét és viselkedését vizsgálják, 
akként a fitotronban a  növények életét, 
fiziológiáját tanulmányozzák.

Nemrég -— a múlt óv őszén — a Szov
jetunió Tudományos Akadémiájának 
Növényfiziológiai Intézetében berendez
ték az első szovjet fitotront. Harminc- 
három helyiségből áll.

Milyen ez a fitotron '!
Kezdjük a levegőt „feldolgozó”  üzem

mel. Ebben a levegőt gépek mossák tisz
tára, megszabadítják minden szennyező 
anyagtól, portól stb., azután szárítják 
vagy nedvesítik, melegítik vagy hűtik, 
ahogyan épp a soron levő kísérlet kí
vánja. Csak az így előkészített levegő jut
hat le a csatornákon át a melegházakba, 
és a különleges kísérleti helyiségekbe.

Ha szükség van rá, elkezd fújni a „szá
raz szél” , és mindent kiszárító forróságot 
hoz magával. De éppúgy hideg időt is 
teremthetünk vele. A  célunknak megfelelő 
„éghajlati viszonyokat”  tetszés szerinti 
ideig fenntarthatjuk. Különlegesen mun
kálják meg a  talajt is. Egyebek közt fer
tőtlenítik, sterilizálják, hogy megtisztul
jon a  fertőző anyagoktól és kártevőktől.

Az egyik laboratóriumban növényi 
szövettenyészeteket tanulmányoznak. 
Például gyökérből levágott darabokat 
vagy más szöveteket zárnak kémcsőbe, 
s  ezek ott a  tenyésztő anyagban növeked
nek. így  figyelik meg a növények egyes 
részeinek fejlődésbeli sajátosságait.

Egy másik helyiségben hűtőszekré
nyekben a növények télállóságát, a kora 
tavaszi és az őszi tenyésztésű gyümölcs- 
félék hidegálló képességét vizsgálják, 
figyelik. A  növényekkel „teleültetett”  
hűtőszekrényekben a hőmérséklet egé
szen mínusz 70 fokig, vagyis a földünkön

eddig észlelt legnagyobb hidegig lecsök
kenthető. Az almafélékkel végzett kísér
letek bebizonyították, hogy az egyik szí
vós almafajta kibírja a Moszkva környé
kén nem ritka 40— 45 fokos hideget is. 
A  laboratóriumokban különleges, sötét 
és világos hűtőszobákban edzik a növé
nyeket a téli hidegek és az őszi meg a 
tavaszi fagyok ellen.

A világosságot nagy gonddal szabá
lyozzák. Az egyik üvegmennyezetű helyi
ségben 36 —  egyenként ötszáz wattos —  
izzólámpát szereltek föl. A  lámpákat folyó 
vízbe süllyesztették, hogy a víz elnyelje 
a keletkező hőt. A  mennyezetre szerelt 
izzólámpákon kívül egy tömör luminesz- 
káló palánk alulról is sugároz fényt. így 
a növények az év bármely szakában meg
kapják a kívánt megvilágítást.

Az egyik tágas, mozgó tetővel fedett 
teremben vízzel töltött tartályokat talá
lunk. Növényi tápláló sók varrnak fel
oldva bennük. Hőmérsékletüket önmű
ködően szabályozzák. E  tartályokban a 
különböző kultúrák gyökérzetét különle
ges hőmérsékletű viszonyok között tart
hatják. így  —  egyebek között —  meg
állapíthatják, hogy más-más hőmérsékle
teken hogyan szívják fel a gyökerek a 
táplálóanyagot.

Egyes zöldségtermelő melegházakban 
már a gyakorlatban is kezdik alkalmazni 
ezt a „talaj nélküli”  tenyésztési módot a 
terméshozam növelése céljából.

A  Moszkva melletti Osztakinóbán mű
ködő szovjet fitotronban máris sok ered
ményt értek el. Kikísérleteztek például 
olyan szert, amely megakadályozza, hogy 
az étkezési burgonya a tárolás alatt ki
csírázzék. Ezzel harmadára csökken a 
burgonya tárolásakor és szállításakor 
adódó veszteség. Kísérleteznek vetőbur
gonyával is, mert el akarják érni, hogy 
csak akkor csírázzon ki, amikor elültetik.

( Izvesztyija)
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_____ Gyümölcsöseink újabb, veszedelmes ellensége i ____ |

| A földközi-tengeri GYÜMÖLCSLÉGY [
Az elmúlt években gyors fejlődésnek 

indult gyümölcstermesztésünket újabb 
veszély fenyegeti. S e veszély már nem
csak messziről, hanem a szomszédos or
szágokból is be-beront hozzánk. Ám  ha 
termelőszövetkezetekben vagy egyéni 
gyümölcstermelőknél járunk, meggyő
ződhetünk róla, hogy még csak hírből 
sem ismerik. Gyümölcslégy (Ceratitis 
capitata Wied.) a neve.

Dél-Olaszországban már annyira elsza
porodott, hogy a gyümölcstermés 80— 90 
százalékát megfertőzi és elpusztítja. Fer
tőzése nemcsak afféle külső szépséghibát 
okoz, mint —  mondjuk —  nálunk a pajzs- 
tetü az almán, hanem végzetes következ
ménnyel já r : a fertőzött gyümölcs nem 
érik be, hanem már zölden elrohad, le
hull, s  még ipari feldolgozásra is teljesen 
alkalmatlanná válik.

Honnét szakadt ránk ez az új isten- 
verés? Afrikából, s terjesztője a világ
kereskedelem. Hozzánk is igy került. 
A  növényvédelmi szolgálat több esetben 
állapított meg a narancs- és citromszállít
mányokban földközi-tengeri eredetű gyü
mölcslégy-fertőzést. Így került Csehszlo
vákiába és Jugoszláviába is. Ezért ideje
korán föl kell készülnünk felismerésére és 
a védekezésre. Annál is inkább, mert 
rendkívül életerős faj, a legkülönbözőbb 
éghajlati viszonyok között is megél. Való
színű, hogy erős cgyedei nálunk nemcsak 
egy nemzedéken át pusztítanak, hanem 
képesek az itteni életföltételekhez alkal
mazkodni, akklimatizálódni is.

Termete és külseje nagyjából megegye
zik a házi légyével, de a potrohúja sárgás
barna, kerek: tora fekete, világosszürkén 
sávozva; szárnyán négv bamásszürke 
harántsáv látható. Legkönnyebben arról 
ismerhetjük föl, hogy nyugvó állapotban 
is kiterjesztve tartja a szárnyait, s re
pülése ugrásszerű. Nyüvei az elvize- 
nyősödő, rothadó gyümölcsben lelhetők 
föl. Keléskor 1 milliméteresek, s 9 mm-xe 
nőnek meg. Lárvája patkószerűen meg
görbül, papírra rakva 10— 20 centiméter 
magasra ugrik.

Kártételét arról ismerhetjük föl, hogy 
a fertőzött gyümölcs puha tapintású, s a 
gyümölcsön több helyütt fekete színezetű 
szúráshelyeket láthatunk. Ezek főként a 
narancson és a körtén szembetűnőok, mert

azokon a szúrás helye megkeményedik, 
környéke elszíntelenedik. Az őszibarack 
fertőzöttségét a gyümölcs húsának mint
egy 1,5 centiméter átmérőjű besüppedt, 
puha foltjáról ismerjük fel. Az ilyen ba
rack könnyen lerázható a  fáról.

A  lehullott gyümölcsöt gondosan szed
jük össze és semmisítsük meg. Különösen 
a városkörnyéki gyümölcsösökben le
gyünk éberek, hiszen onnét indul az 
újabb fertőzés. Hatásosan véd ellene a 
DDT  és a parathion. (Az utóbbi emberre 
és állatra egyaránt nagyon veszélyes 
méreg.) Külföldön is e két szerrel véde
keznek, persze előbb nedvesítő és ta-

£asztó anyagot adnak hozzájuk. A 
^fontosabb : bármely gyümölcsön vagy 

zöldségfélén észleljük is a jelenlétét —  
s akár légy, akár nyű vagy báb 
állapotban — , rögtön küldjünk belőle 
mintát a Földművelésügyi Minisztérium 
Növényvédelmi Szolgálata laboratóriumá
nak (Budapest, II., Hermán Ottó út 15.). 
A  gyors intézkedésre meg tanácsadásra 
is ez az intézmény a legilletékesebb. 
(t. á .)

Hesvae vttKfta torsomra C-íftMtíniáBak 
mennyisége tárelás kBzben?

Az eddigi vizsgálatok kimutatták, hogy a burgo
nyában közvetlenül aratás ucán van a legtöbb 
C-vitamin, s ez a tárolás alatt tavaszig állandóan 
csökken. Egy nyolc különböző burgonyafajtával 
végzett újabb kísérlet kimutatta, hogy hosszabb 
tároláskor a C-vitamin mennyisége júniusban és 
júliusban váratlanul, ugrásszerűen megnö
vekedik. Ez a gyarapodás a „Böhms Johanna" 
fajtánál 98,5 százalékos, az „Immertreu" fajtánál 
85 százalékos volt. Augusztusban és októberben 
fokozatos csökkenést, majd november— decem
berben, tehát a betakarítás után egy évvel újra 
egy kis gyarapodást tapasztaltak. A vitamin- 
tartalom júniusi és júliusi erős növekedését 
annak tulajdonítják, hogy ebben az időszakban 
erősebb a csírázás, ez pedig a burgonyaszövetek 
fokozott lélegzésével kapcsolatos. Eszerint a 
nagyobb vitamintartalmat a fokozott lélegzéssel 
magyarázhatjuk. (Ernáhrungjforschung)
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A  sportemberek jól ismerik R a im  o n  d 
B  u c h e r  olasz repülőkapitánynak a ne
vét, aki búvár-csúcseredményeivel és víz 
alatti halászataival vonta magára a figyel
met. A  kitűnő sportbúvár nemrég újabb 
víz alatti halászatra indult a tuniszi partok 
és Málta szigete között levő L i n ó  s a sziget 
közelében. Ez a vállalkozása ugyan nem 
került a kiváló sportteljesítmények sorába, 
annál érdekesebbnek bizonyult azonban a 
régészet szempontjából. Amikor néhány 
métert alámerült a tenger vizébe, egyszercsak 
egy hatalmas, szabályosan megmunkált, 
kőkockákból épült falat pillantott meg. 
E furcsa fal jó darabig egyenes irány
ban húzódott, majd 55— 60 méter mélység
ben eltűnni látszott. Nem volt kétséges: 
ilyen építmény csak emberi kéz munkája 
lehet.

Bucher kapitány másnap fivére kísére
tében merült újra a víz alá, hogy tüzete
seiben is megvizsgálják a titokzatos falat. 
Ekkor még különösebb leletre bukkantak. 
A fal egyik részén egy emberi alakot ábrá
zoló, nagyméretű szobor ötlött a szemükbe. 
Fáraőszobor volt, csakhogy durvább min
tázatú, mint azok, amelyek a régi Egyip
tomból maradtak reánk. Az ovális fej szög
letes törzsön nyugodott. Karját és lábát is 
szögletes formában képezték ki. A  kél 
búvár a következő napokban többször vissza
tért e helyre, s fényképfelvételeket készített.

A  régészek szerint sem L i n ó  s a szi
geten, sem a szomszédos L a m p e d u s a  
szigetén nem lelhetők fel olyan kultúra 
nyomai, amelyhez ez a fal és szobor tar
toznék. Minthogy a szigetcsoport vulka
nikus eredetű, arra gondolhatnánk, hogy 
talán valami hajdani tűzhányótok a tetté- 
kenysége következtében elsüllyedt sziget 
lappang a tenger tnélyén. Ez annál inkább 
is elhihető volna, mert nemrég ugyancsak 
előfordult —  mégpedig az A z o r  i-szigetek 
közelében — , hogy egy tenger alatti tűz
hányó kitörése következtében egy kis sziget 
bukkant ki a tengerből, majd néhány heti 
emelkedés után ismét eltűnt a vízben. 
A  sportbúvár fölfedezte építmény azonban 
nagyon is jó állapotban van, tehát nem 
valószínű, hogy ez az ősi kultúra vulkanikus 
katasztrófa folytán pusztult és süllyedt 
volna el.

A geológusok véleménye szerint M  á l t  a 
szigete valamikor, egy nem is túlságosan 
távoli geológiai korszakban, S z i c í l i á n  
keresztül összefüggő egységet alkotott az

olasz szárazfölddel. Ugyanezt vélik S z á r -  
d i n i á r ó l  is, mert mindkét szigeten 
olyan hatalmas emlős állatoknak —  ele
fántoknak stb. — a maradványaira bukkan
tak, amelyek semmiképpen sem kerülhettek 
oda a tengeren keresztül. A „L ’Italia 
fisica”  című könyv, amely 1957-ben jelent 
meg, egyebek közt azt állítja, hogy a 
Tirreno-tenger az egykori Tyrrhenis nevű 
terület elsüllyedtével keletkezett, s az a föld- 
darab sokkal nagyobb volt, mint eddig vél
ték. Az olasz haditengerészet a legutóbbi 
években eddig nem is sejtett, helyenként 2000 
méter magasságú, tenger alatti hegyvonula
tokat fedezett föl, amelyek a szicíliai hegyek 
közvetlen folytatásainak tekinthetők.

Raimond Bucherhek az a meggyőződése, 
hogy Tyrrhenis nyomára bukkant, sőt nem 
is csak a lesüllyedt földdarabot, hanem egy
kori lakóinak alkotásait is megtalálta. Ezt 
a geológusok ugyancsak lehetségesnek tart
ják, azzal a megszorítással, hogy a föld
darab már jóval az előtt süllyedni kezdett, 
hogysem az ember megjzlent volna rajta, s 
a talált fal és szobor mutatta fejlett kultúrát 
kifejleszthette volna. Tyrrhenis azonban las
san, fokozatosan süllyedt, úgyhogy egyes 
részei még a történelem előtti időkben is 
emberi településhelyek lehettek. Homérosz, 
a nagy görög költő, elismeréssel emlegeti a 
pelazgok ősi népét, amely már a görögök és 
a krétaiak előtt fejlett civilizációt honosított 
meg. Nem lehetetlen, hogy a jeles olasz sport- 
búvár éppen ennek a népnek egyik nagy
szabású alkotására bukkant. (Frank
furter Rundschau)

MÉLYTENGERI KUTATÁS 
RÁDIÓBÓJÁKKAL

A nemzetközi geofizikai óv keretében az 
amer.kai _ Atlantié kutatóhajó különleges 
mélytengeri vizsgálatokat végez rádióbóják 
segítségével. Már az eddigi kutatások során 
is több érdekes megfigyelést tett. Mérések
kel megállapította például, hogy az Ameri
kától az észak-európai partokig haladó golf
áram nem egyetlen nagy áramlás, hanem 
sok kisebb áramlásból álló áramlásrendszer, 
amelyet többször megszakítanak kereszt- 
irányú áramlások.

Az Atlantis eddig 165 utat tett meg 8 
rádióbójával a tengerfenék kőzetanyagáról, 
domborzatáról és méreteiről, a föld belsejé
ből származó melegáramlásokról, valamint 
a tenger alatti olaj előfordulások helyétől ér
tékes adatokat gyűjtött. (  Fernmelde- Praxis)



A „pfÁZAS®BÁm j!(pm  "
A modern embertant nemcsak az ember testi és lelki változékonysága, hanem azok 

a tényezők is érdeklik, amelyek a különböző népességi csoportok kialakulásának biológiai 
oldalára világítanak rá.

E  tekintetben fontos az úgynevezett házasodási körök földrajzi kiterjedésének tanul
mányozása. Az ugyanis, hogy valamely zárt terület lakossága csaknem kizárólag egy
mással, saját: pátriájabélivel köt-e házasságot, avagy keveredik-e a közelebbi- és távolabbi 
környékbeliekkel, nemcsak a tudományt érdekli, hanem az egyén és a közösség szem
pontjából is egyaránt fontos. A házasodás körén tékát azt a területet értjük, amelyen 
belül szoktak házastársat választani valamely település lakói. Minél tágabb ez a kör, 
annál jobb.

A hosszú ideig tartó „beltenyésztés" káros hatásának szemmellátható példája az 
öröklődő süketnémaság. Ez a baj Svájc egyes elzárt és a szomszédokkal alig vagy egyál
talán nem házasodó hegyi falvaiban különösképp nagy számban előfordul. Ugyanezt 
tapasztalták több félreeső észak-svédországi faluban, ahol az egymás közt házasodó lakos
ság véréből bizonyos vérsejttípus — a granoluciták — hiányoznak.

De a házasodás földrajzi köre embertani szempontból is jelentős. Például a Majna 
középső része annyira éles határ e tekintetben, hogy a jobb- és a balpart lakossága fej- 
és arcméretben s szeme színében észrevehetően különbözik egymástól. Ugyanilyen elkülö
nüléshez vezethetnek a politikai vagy a vallási határok is. Erre Sziléziában, illetve 
Szászország ( katolikus)  és Westfália (protestáns) határán találtak példákat.

Az alábbi példa tanulságosan szemlélteti, hogy a házasodás földrajzi körei mily 
érdekes adatokat szolgáltatnak egyes népességi csoportok biológiai jellegzetességeinek 
és összetételének megismeréséhez.

Einbeék délszász városkában a X VI I I .  század első felében szinte minden házas- 
társ helybeli, illetve közvetlen környékbeli volt. 1700—1800-ig a 13 kilométeres sugarú■ 
házasodási kör mindössze 23 km sugarúvá nőtt. E  szűk területet az izmosodó kézműipar 
vándorló segédei kezdték lassan tágítani. Majd a kör bővülését a kialakuló kapitalista 
ipar rendkívül meggyorsította, kivált a keleti területekről tömegesen beáramló munka
erők révén, akiket csábított a nagyobb kereset lehetősége. íg y  a városka házasulási köre az 
elmúlt 100 évben 140 kilométeres sugarúvá bővült, s a kimondottan zárt, szomszédhoz 
kötött házasság típusa szemmelláthatóan nyílttá alakult-. 1955-ben az iskolás gyerekek 
közt- már csupán 16 százaléknak volt mind a négy nagyszülője helybeli.

A vizsgált helység házasodási körének nagyarányú kiterjedése (1700—1750-ig 
13 km, 1750—1800-ig 23 kín, 1900—1950-ig 140 km) a népesség örökítő anyagának, 
illetve öröklődő képességeinek egyre nagyobb mértékű keveredését eredményezte. Ez pedig 
a lakosság számára nagyobb alkalmazkodó képességet és újabb tulajdonságoknak és 
képességeknek fokozottabb kialakulását teszi lehetővé.

Ez a következtetés nemcsak erre a városkára, hanem minden emberi közösségre 
érvényes. (Umsehau)

Az agglegények hamarább meghalnak, mint a házasok
A német „Axtzliche Mitteilungen”  egyik 

cikke szerint a házasok halandósága vi
szonylag kisebb, mint a nőtleneké, özve
gyeké és elváltaké. Ennek többféle oka 
van, de semmiképp sem az, hogy a nőt
lenek olyan betegségekben szenvedtek, 
amelyek lehetetlenné tették volna_ a 
házasságot. Különösképp szembetűnő a 
különbség a 46. életévig. Leginkább a 
tuberkulózisban, a szívbetegségekben, a 
tüdőgyulladásban vagy az influenzában 
megbetegedett férfiak körében tapasz
talhatunk nagy különbséget a házasok és 
a nem házasok között. A 20 és 45 év

közötti nőtlen férfiakat még a közlekedési 
eszközök is jobban fenyegetik, mint a 
nőseket. Közülük ugyanis négyszerié 
többen esnek közlekedési baleset áldoza
tául. Sőt —  minden ellenkező híresztelés
sel ellentétben —  az öngyilkosok is 
nagyobb számmal kerülnek ki közülük. 
Az özvegy öngyilkosok száma is hat
szorosa, az elváltaké ötszöröse a  háza
sokénak.

A  hajadon, pártában maradt nők köré
ben is hasonló a helyzet, de a  különbség 
mégsem olyan egyértelmű a férjes nők 
javára-. (Kosm os)
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A bécsi Nyugati-pályaudvarra befutó 

vasútvonalakon már összesen 750 kilo
méteres távon van elektromos vontatás, 
és a déli vasútvonalakon is mintegy 
240 kilométeren állították át villany- 
erőre a vasutakat. A  déli vasút villa
mosítása óriási feladat, mert ez a vasút
hálózat az Alpok közel 1000 méteres 
hágóin halad keresztül, ás magában 
foglalja a híres semmeringi szakaszt is 
15 — összesen több mint 4500 méter 
hosszú — vasúti alagútjával. E  nagy
szabású terv megvalósítása az utóbbi 
időben némileg elhúzódott, mert nehéz 
előteremteni rá a pénzügyi fedezetet. 
Az osztrák vasutak vezérigazgatóságának 
számítása szerint a semmeringi hegyi 
szakasz villamosításával az 1959. évi 
nyári menetrend érvénybe lépésének 
idejére készülnek el.

Ez a terv ismét a világ eme egyik 
legrégibb — több mint százéves — ás 
a maga nemében páratlan vasútépítésére 
terelte a figyelmet.

A bécsi medencét a gráci síkságtól 
elválasztó Alpokon át 1728-bán épült 
az első út, amely a Semmeringen vezetett 
keresztül. 1841-ben kászült el a hágó 
két oldalán a vasútvonal.

Ezután terjesztette elő a híres Qhega 
mérnök a semmeringi vasutak ugyancsak 
híres és merész tervét. Északról 543, 
délről 299 méteres emelkedést kellett 
leküzdeni. Ez akkor sokak szemében 
szinte megoldhatatlan feladatnak lát
szott. Ghega tervezte a többi között a 
hágó alatt húzódó, 1430 méter hosszú 
úgynevezett bázisaíagutat is. A  szakadé
kokkal teli, nehéz hegyvidéki terepen 16, 
egy- és kétemeletes boltozott völgyhidat 
kellett építeni. Ezek hosszúsága 25 ás 
228, magasságuk 11 és 46 méter között 
váltakozik, A  völgyhidak teljes hossza 
1477 méter, a megépített 15 alagút 
teljes hosszúsága eléri a 4533 métert.

Ejképzelhetjük, mekkora munkát jelen
tett az akkori kézi fúrással és gyenge 
hatóerejü robbantóanyagokkal a foalagút 
építése, amelyet hat aknán és három 
tárón át hajtottak előre.

Miután a tervek elkészültek s az 
építkezés megindult, pályázatot írtak ki 
a megfelelő mozdonyok szállítására. Az
tán — mihelyt a munka előrehaladása 
lehetővé tette — próbaútra indultak a 
nyolckerekű „Savé’’ kísérleti mozdony
nyal. A  Wiener-Neustadt ás Bécs közötti

úton először 56 tonna terheléssel indí
tották el a  szerelvényt. Minden zökkenő 
nélkül győzte le — első ízben — a kilo
méterenként 40 méteres legnagyobb emel
kedőt. Néhány nappal később pedig — 
most már 84 tonna terheléssel — 20 
kilométeres óránkénti sebességet értek 
el. A  tervpályázat eredményeként aztán 
sokkal nagyobb teljesítményű mozdo
nyokat építettek. Közülük egyik-másik 
még hatvan évvel később is használható 
volt. Az idők során a karbantartáson 
kívül nagyszabású felújítási munkákat is 
végeztek az állomásokon, alagutakban.

A  W elnzellewand merész víaduktju 
u semmeringi vasút vonalán

völgybidakon stb. Amikorra pedig elérte 
fennállásának századik évét, már a 
vasútvonal villamosítására is sor került. 
Az alagutaknak jórészt szótmállott tégla
falait az évtizedek során teljesen új 
betonfalakkal cserélték fel, majd a régi, 
kétvágányú alagút mellett egy egyvá
gányú párhuzamos alagutat is építettek. 
Ennek elkészülte után a régit is egy
vágányúra alakították át.

Néhány éven belül tehát villanymoz
donyok közlekedhetnek majd a somme- 
ringi vonalon, óránkénti 130 kilométeres 
sebességgel haladva át az alagutak ás 
völgyhidak hosszú során. Az egyik leg
nevezetesebb európai vasútvonal ezzel 
a legkorszerűbb közlekedési pályák sorá
ba kerül. (N eue Zürcher Zeitung)



LOGAR MISKA feladatai
M EG O LD ÁS,

A Z 52. SZÁM BÓL 
A  feladat megoldása abban 

rejlik, hogy a két szerkezet 
közUtti analógia nem teljes.

ráakasztásával azonban a súly
p on t helyzete m egváltozott 
(1. rajz). És m ivel a súlypont 
a lehetséges helyzetek közül a

A z első rajzokon m utatott eset
ben a „sú lyzó”  alakú test fel
függesztése' annak súlypontjá
ban történt (közöm bös egyen
súlyi helyzet V eA  kis pótsúly

B iztos egyensúlyi helyzet.)
A  mérlegeknél lényegesen 

m ás a helyzet. Ezeket általában 
úgy készítik, hogy a mérlegkar 
súlypontja uz alátámasztási 
pont alá essék (3. rajz). H a a 
kart oldalt billentjük, a  súly
pont (S ) feljebb kerül, és a 
fent em lített törvény alapján 
törekszik vissza a lehetséges 
legm élyebb helyzetbe. A z igv 
kapott forgatónyom aték kisebb 
súlyokat ellensúlyozhat; ezért 
nem billen m indjárt függőleges 
helyzetbe a  mérleg, ha az egyik 
serpenyő kissé nehezebb a 
másiknál.

ŰJ F E L A D A T
Ma m ár m indenki ismeri az 

atom bom ba m űködésének alap- 
elvét :  neutrontalálat hatására 
egyes uránium -atom ok felbom 
lanak, eközben m indegyik 
ú jabb  neutronokat sugároz ki 
m agából, ezek további uránium - 
atom okat találnak el és bon ta 
nak fel, am elyek bom lásuk köz
ben ú jabb  neutronokat sugá
roznak ki, és Így tová bb . A  
folyam at tehát lúncolatszer&en 
terjed. A z ilyen láncolatszcrüen 
terjedő folyam atokat lánc
reakcióknak nevezik.

Mindennnapi életünkben talul- 
kozunk-e ilven láncreakciók
kal?

A  Cserhát
V ÍZ S Z IN T E S :

2. A z  Északi-Cser
hát, más néven. 14. 
Magok földbe helye
zése, névelővel. 16. 
N ői név (ék. hiány). 
17. Villam os feszült
ség-átalakító, rövid í
tett nevén, névelővel. 
19. B icegős. 20. Cser
háti nyelvjárás és nép- 
knltúra. 22. K is kerek 
kenyered. 23. Betű- 
sorozat a (nem szoros) 
abc-böl. 24. A . I. 25. 
Nem szűk. 27. Meg
forgatta (a földet). 
28. A  Sasbérc lábánál

vegyjele. 40. A z egyik 
száj. 44. Palóe fain, fölötte Csák Máté várrom
jával. 47. Görög filozófiai iskola. 48. Keskeny 
nyílás névelővel. 50. Nagy dörejjel hirtelen 
megrepedő (jégtáblái. 51. Fekete, Párizsban. 
52. Cserháti község, Mudách faluja. 53. A  Cserhát 
legmagasabb csúcsa.

FÜ GG ŐLEGES
_______ _ __ egyel

3. A  m utatott helyen kutya. 4. P . A . k iejtve. 
5 . R égi róm ai pénznem . J>. A  kukorica latin 
neve.

1. A  Keleti-Cserhát egyik hegye. 2. Kegyelmed, 
műt

légi 1_____ . -
____ . 7. Róm ai 145. 8. Szent, portugálul. 9.
E gyiptom i napisten. 10. H . T . C. 11. Szóló
énekek. 12. Tetszésnyilvánítás. 13. A  sóshar- 
tyánl gyógyforrás neve. 15. Cserhát-aljl város a

Duna mentén. 18. Cserhát-peremi község, Ybl 
Miklós műalkotásával. 20. Itol, jassz nyelven 
(fölös ék.). 21. F ordított ábécé. 24. K érődző 
háziállat, névelővel. 26. K ét és fél pár asszony. 
29. Közlekedési vonal. 30. K ínai teherhordó ?
31. . .  .berek  =  népies m ondás a  gyors távozásra.
32. M exikói jobbágy , végén fölös N . 33. Azonos 
magánhangzók. 35. R agadozó m adár, névelővel. 
36. Ú tburkoló anyagra. 40. Szám név, névelővel. 
41. H am va (ék. hib.). 43. M int a vízsz. 48., 
de névelő nélkül. 45. Engedély nélküli vadász 
jelzője . 46. K . O. A . 47. Vészjel. 49. K étjegyű  
mássalhangzó. 51. Még egy kétjegyű mással
hangzó.

A  6. sz. keresztrejtvény m egfejtése:
Isknnderuni öböl, Dardanellák. Bagdad-vnsút; 
Izmir, Lydia, Istanbul, A ja  Sofia, Toros, Sálib.
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