
X V I I ,  É V F .  29. SZÁM  
1 9 6 2. J Ú L I U S  22. 

ÁRA : 1,20 FORINT
*  T U D O M Á N Y

A  T U D O M Á N Y O S  
I S M E R E T T E R J E S Z T Ő  T Á R S U L A T  

H E T I L A P J A



„ I ' r r i i i d o / c l l ,  c r t f llm i,  a lm á t ó l  
111011111111 e y y  k i s f i ú ”  ( Ú js ú i j lú r )

Az már közismert., hogy az éretlon, 
mosatlan gyümölcs bélbánlalmakat, a 
permotozési maradványok kisebb-na
gy óbb mérgezéseket okozliatnak. De ho
gyan történhetett halálos szerencsétlen
ség?

Az eset magyarázata az, hogy az 
utóbbi években egyre nagyobb hatású 
és ezért súlyosabb mérget is jelentő per- 
metezőszoreket alkalmaznak. Külön ki 
kell emelni a paration-tavtalmúakat: az 
újságokban szereplő esetben is etilpara- 
tionnal permetezett alma okozta a bajt. 
Az ilyenfajta mérgek nemcsak szájon át, 
a gyomorban, hanem belélcgczvo, sőt a 
bőrön át is felszívódhatnak. Ennek elle
nére, kellő óvórendszabályokkal sikerült 
elérni, hogy a paration alkalmazásának 
első éveiben előfordult szórványos mér- 
gezéses esetek óta nagyobb üzemi bal
eset —  permetezés közben —  ozokkcl a 
szereidtől nem történt. Sajnos, annál 
inkább előfordul, hogy torkoskodó, 
játszadozó gyermekek kerülnek súlyos 
mérgezéssel a kórházba. Ezért elsősorban 
a falusi lakosság, de a falun nyaralók 
figyelmét is felhívjuk az alábbi tudniva
lókra:

1. Paration-tartalmú szerekkel a még 
éretlen gyümölcsöt pormotozik be; a per

metezés időpontjától a szüretig a fán 
levő, vagy lehullott, illetőleg éretlenül le
szedett gyümölcs fogyasztása életveszé
lyes. Erre a bepermetezett gyümölcsösök 
szélén táblák figyelmeztetnek.

2. Az (.'gyes szereknek — szüretig — 
különböző időre van szükségük: li— 10— 
14— 21 napra, hogy Itatásuk kifejtése után 
ártalmatlanná váljanak. Mivel a méreg 
a gyümölcs belsejébe is bejut, a veszélyt 
sem a gyümölcs megmosásával, de még 
hámozással sem lehet elhárítani. A gyü
mölcs fogdosása is veszedelmes.

3. A jelzett idő leteltével a permetező- 
szer a gyümölcsben olyan vegyi átalaku
láson megy keresztül, hogy a szüret 
idejére elveszíti mérgező hatását. Tehát 
mire —  megfelelő idő leteltével, kellő 
ellenőrzéssel —  kereskedelmi forgalomba 
kerül, fogyasztása már veszélytelen.

4. Nemcsak a beponnetezett gyümölcs 
fogyasztása, vagy fogdosása veszélyes, 
hanem a pcrmotczőszérrel való minden
nemű érintkezés. Halálos szerencsétlen
ség történt már oly módon is, hogy á 
gyermekek mogfürödtek olyan kádban, 
amelyben azelőtt paration völt.

5. Mérgezés gyanúja esetén sürgős or
vosi segítségre van szükség. Időben tör
tént beavatkozással a mérgezettek több
nyire mogmenthetök. A megfelelő injek
ciós kezelés életmentő! '  M. 1*.
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A nagyvárosok és az éghajlat
Az elmúlt száz évben az emberiség lélekszáma nagyjából kétszeresére növekedett- 

—  a nagyvárosok, száma viszont ugyanezen idő alatt megnyoleszorozódott: 1951-ben 
879 olyan városa volt a Földnek, amelynek lakossága meghaladta a százezer főt. 
Ezen belül (>9 városnak volt egymilliónál több lakója. Ez utóbbiakban kereken IfiO 
millió omhor élt.

Ez a folyamat sok bonyolult, kérdést vet. föl. Közéjük tartozik egyebok között, 
az is, hogy mennyiben módosítják a nagyvárosok az időjárást. Ez a módosító hatás 
elsősorban közegészségügyi szempontból jelentős, illetve —  hogy pontosabbak le
gyünk —  káros. Csuk e hatás okainak tisztázása után tehetünk lépéseket annak érde
kében, hogy a káros hatásokat csökkentsük, sőt--- ha lehet —  megszüntessük. Az aláb-
biakban a világszerte nagy lendülettel folyó lyírosklíma-kutatásmik néhány főbb 
eredményét ismertetjük, s felvázoljuk a nagyvárosok klímájának, éghajlatának néhány 
általános jellemvonását.

Az éghajlat kialakulásában a legfőbb tényező a Na]) sugaraiból eredő hőenergiá
val való „gazdálkodás” .

Hőmérséklet-különbségek a város és környéke között

A  nagyvárosok levegőjében összegyűlendő szennyező anyagok egyrészt gyengítik 
a napsugárzás erejét, másrészt —  „védőpulást” -ként —  gátolják, hogy az éjszakai 
órákban a felszínről a légkör felé hő sugározódjélc vissza. Tehát a nagyvárosok füstös 
szennyezett levegője csökkenti a hőgaztlálkodás ,,bevételi rovatát” , ám mérsékli a „kiadást”  
is. Eszerint, a nagyvárosok kőháztartásában voltaképpen mindkét oldalon kisebb 
energiamennyiségek szei-epelnek, mint a városok környezetében levő „természetes 
felszínek”  fölött. Például Budapesten az elmúlt, két év során végzett mérések szerint, 
a városban a Nap sugárzásából kapott hőenergia a fűtési idényben (október és már
cius között) 22 százalékkal kevesebb, mint a város szennyezett légrétegböl kiemelkedő 
Szabadsághegyen, de hasonló mértékű (átlagosan 25 százalékos) a sugárzáscsökkenés 
a téli félévben az Alföld területéhez viszonyítva is. A  sugárveszteség különösen a 
reggeli órákban nagy, amikor a kis szög alatt heeső napsugarak hosszabb utat tesznek 

i meg a szennyezett levegőn keresztül. Hasonló mérések tanúsága szerint, 1937—38-ban
a fűtési idényben a Szabadsághegy csak 15 százalékkal több sugárzást kapott, mint. 
a város. Ez azt bizonyítja, hogy a főváros levegőjének szennyeződöttségo az elmúlt 
negyedszázadban nagymértékben fokozódott.

A nappali órákban a földfelszín fölmelegedése miatt a függőleges irányú légcsere 
sokkal erősebb, mint. éjszaka, amikor ez a. szellőzést, biztosító keverőmozgás vagy
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1. ábra. A  városi szrl- 
rewlszer s/prkr/rlr

gyönge, vagy telje
sen hiányzik. A 
nappal i légmozgás- 
nak köszönhető, 
hogy ilyenkor a 
szennyező anya
gok „felhígulnak’', 
míg este, éjszaka 
és reggel tömé
nyebbek. A buda
pesti ember jól 
ismeri ezt a jelen

séget: a fűtési időszakban a város belsejében este és reggel gyakran szinte marja a 
szemet a lovegőbon összegyűlt füst, sőt még nyáron is rosszabb, fojtóbb a levegő 
a napnak ezekben a szakaszaiban.

A  levegő szennyeződésének e váltakozása következtében a szennyezés nagyobb 
mértékben esökkenti az éjszakai hővoszteséget, mint a nappali „hőbevételt” , s ezért 
végső soron a nagyvárosok légrétegél>on több hő tárolódik, mint a környező — úgy
nevezett. természetes —  felszínek fölött. Emiatt van a /áronokban mele.gebb, mint' a 
környezetükben. Ez azonban jóként az outi, az éjszakai és a kora reggeli órákban mutat
kozik. A nyári hónapokban a városok magas esti hőmérsékletének kialakulását nagy
részt az is okozza, hogy a házak kőtömege nappal sok hőt tárol, és ezt napnyugta után 
sugározza vissza. Derült nyári időben a nagyvárosokban 20—2.1 óm között van —  a 
környezethez képest —  a legmelegebb, majd napkeltéig a különbség lassan csökken. 
Napkelte után rohamosan fogy a város melegtöbblete, sőt délelőtt a városban rövid 
ideig némileg hűvösebb is van, mint a környéken. A  nappali órákban a város átlagosan 
csak fél fokkal melegebb, napnyugta után viszont ugrásszerűen megnő a város javára 
a hőmérséklet-különbség: ilyenkor sokszor (i fokkal is melegebb van a házak között, 
mint a szabadban.

Több európai és amerikai nagyvárosban hosszú időn át rendszeresen mérték a 
hőmérsékletet, és az adatokból az alábbi törvényszerűségek adódtak: a városok bel- 
sejében este és reggel átlag 2—3 fokkal melegebb van, mint a városok határában levő 
szabad területeken; a déli óráklian ez a hőmérséklet-különbség megszűnik; kom 
délelőtt —  amikor a napSugamk kisebb szögben, tehát hosszabb úton haladnak át 
a szennyezett levegőn, és ezért nagyobb a sugárveszteség — a városban néhány tized 
fokkal hűvösebb van. Csak a téli hónapokban mutatkozik nappal is jelentősebb 
melegtöbblet a város javára: körülbelül 1— 1,5 fok.

Az említett átlagos értékok egy maguk bán még nem sokat mondanak, hiszen 
szeles időben a levegő erős keveredése miatt a város és környezete közt teljesen 
megszűnik a hőmérséklet különbsége, csendes, derült időjárás alkalmával viszont, 
jóval melegebb van a városban. Szélsőséges esetekben a nagyvárosok belsejében 
7 S fokkal is melegebb lehet, mint a város határában —  de csak este és éjszaka. 
.San Franciscóban (Egyesült Államok) egy derült tavaszi estén a város legsűrűbben 
beépített központjában .3 Celsius fokkal mutatott, többet a hőmérő, mint a város 
halálában. Becsben egy hideg, derült, májusi éjszakán a város belsejében plusz 5 fok 
volt a legerősebb lehűlés, míg a várostól délkeletre fekvő síkságon 3 fokkal süllyedt 
a fagypont alá a higanyszál.

Az elmondottak kellőképpen megvilágítják a nagyváros hőmérsékletének sajá
tosságait. Ezzel kapcsolatban érdemes még rámutatnunk arra. hogy a város szűk 
utcáim, beépített udvaraim még nyáron is kevés vagy semmi napsütés sem jut, s 
ezért hűvösek nappal —  holott ugyanekkor a napsütötte tetők fölött a levegő erősen 
fölmelegszik. A mélyebben fekvő hidegebb —  és ezért nehezebb —  levegő nőm 
bír fölmelegedni, és emiatt a függőleges irányú légcsere teljesen pang. Az ilyen 
területeken a szennyező anyagok még nyári nappalokon is erősen felhalmozód
hatnak.

nőtt

A városi szélrendszer
A nagyvárosnak a környezetéhez képest magasabb hőmérséklete sajátságos 

szélrendszert hoz létre. A  város fölött ülő meleg levegő —  könnyebb lévén — föl
emelkedik, és a magasban szétáromlik. Pótlására a talaj közelében a város határából 
hűvösebb levegő áramlik be. Az így kialakuló légkörzést „városi szélrendszer” -nok 
nevezzük; szerkezete 1. ábránkon látható.

E légkörzésnek —  amely főként derült, csendes nyári estéken fejlődik ki — 
fontos szerepe van a nagyváros szellőzésében: segíti, hogy a város fölött levő meleg 
(és szennyezett) levegő fokozatosan kicserélődjék a környezet tisztább, hűvösebb 
levegőjével. Ezért olyan fontos, hogy a sűrűn beépített várost megfelelő szélességben 
zöldövezet vegye körül.

A városi szélrondszcr Budapesten is jól kimutatható. A hegyek felől érkező 
nyugatias irányú esti szellő főleg a budai oldal levegőjét frissíti fel. A pesti oldal 
nem ilyen szerencsés: ott a keleti—délkeleti irányból érkező légáramlás korántsem 
biztosítja, a tiszta levegőt, mert, fővárosunk keleti—délkeleti peremén számos olyan 
üzem működik, amely szennyezi a levegőt,, és — sajnos —  ilyenkor a budai hegyek 
friss levegője nem juthat át Pestre, mert a város belsejében kialakult., fölfelé irányuló 
áramlás elzárja az útját. Másrészt, viszont a városi szél rendszer azt. is megakadályozza, 
hogy a pesti oldal szennyezet,több levegője átjusson Budára.

Hangsúlyozzuk, hogy a városi szél rendszer csal; csendes, derült, időben alakul ki, 
amikor a hőméisékletkülönbség nagy, és az általa keltett szél korántsem olyan erős. 
hogy elnyomja az általános időjárási helyzetből következő uralkodó szelet.

A városnak a szelet módosító hatása azonban szeles időjárás esetén is érvényesül: 
a városban gyengébb a szél, mert az áramlás útjában akadályként álló házak meg
törik a szelet, mérséklik erejét. Számolnunk kell viszont azzal is, hogy a szél irányával 
egybeeső szűk utcák valóságos szélcsatornaként működnek, és fokozhatják a szél 
sebességét, kivált, akkor, ha az utca valamely nagyobb szabad térségbe torkollik. A 
szél sebessége igya szabad térségijén mért. értéknek másfél-kétszeresére is növekedhet.

Köd és csapadék — városon
A  nagyvárosok életében és főleg közlekedésében a ködnek fontos szerepe van. 

A  város lég leiében lebegő szennyező anyagok fokozzák a ködképződést, és gyakran 
makacs, egész napon át tartó ködöket okoznak, míg ugyanakkor a város határában 
legfeljebb a reggeli óráklian észlelhetünk némi párásságot,. Számos megfigyelés bizo
nyítja, hogy a nagy ipari centrumok, a nagy kiterjedésű füstös levegőjű városok 
területén általában jóval több a ködös nap, mint a várostól távolabb eső területeken. 
Londoniam és Hamburgban a téli hónapokban kétszer annyi ködös nap van, mint a 
várostól 30-—50 kilométer távolságban levő területen. Budapest környékén is köve
sebb a ködös nap, mint magában a fővárosban, itt azonban némileg módosul a helyzet 
a budai hegyek miatt. Budapest déli határában átlagosan 30 ködös nap van évenként., 
a budai hegyek előterében viszont, —  nem számítva ide a magasai)lián fekvő helye
ket —  ez a szám 
megközelíti a 60-at.
Ügy látszik tollát, 
hogy a ködhajlam 
nagyobb a budai 
oldal alacsonyabb 
fekvésű részein.
Ennek ólra az, 
hogy —  a ködkép- 
ződésre egyébként 
kedvező — , a téli 
félévben gyakori 
(tehát, nem városi) 
keleti-délkeleti sze
lek átviszik a
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város fölötti szennyező anyagokat a budai oldalra, ahol a hegyek előterében 
összetorlódnak, és a lebegő koromrészecskék —  a vízcseppck kiválására alkalmas 
magként —  fokozzák a köd sűrűségét és tartósságát.

A  nagyváros jócskáin hat a csapadékra is. A  környezeténél magasabb hőmérsék
letű nagyvárosok fölött kialakuló, fölfelé irányuló áramlás és a —  kicsapódási magként 
szereplő —  koromszemcsék együttesen azt eredményezik, hogy a nagyvárosok fölött 
több csapadék hull le, mint környezetükben. Több angliai ipar-városban azt is meg
állapították, hogy vasárnap, amikor az üzemek nagy része nem dolgozott, a lehulló 
csapadék átlagos mennyisége 0— 13 százalékkal kevesebb volt, mint munkanapokon.

Az adatok elemzéséből az is kiviláglott, hogy a legtöbb csapadék a nagyvárosok
nak abban a részében hull, ahová a város uralkodó széljárása elszállítja és felhal
mozza a szennyező anyagokat, tehát például nyugati szél uralma esetén a város keleti 
felében várhatunk nagyobb csapadékot. Loningrádban az uralkodó nyugati szél 
miatt, a város keleti íreremén 20 százalékkal több az eső, mint nyugaton, a kikötőben. 
Hasonló jelenség észlelhető Budapesten is: az északnyugati uralkodó szél miatt a 
főváros délkeleti feléljen nyáron viszonylag több a zivatarok alkalmával lehulló eső 
mennyisége, mint északnyugaton.

A városokban a csatornázás és a kőburkolat, miatt a csapadékvíz csakhamar 
lefolyik, s ezért a nyári záporok üdítő hatása: a felszínen felgyülemlő víz elpárolgása 
következtében létrejövő kellemes lehűlés ott nem érvényesül. Nagy jelentőségük 
van tehát, ebből a szempontból is a beépített, városi felszínt megtörő „zöldfelületek
nek”  : a parkoknak és a kerteknek.

A  városklimatológiai ismeretek nagyon hasznosak. Ezek birtokában ugyanis 
elsősorban a parkosítás és az új üzemek helyének célszerű kijelölése révén a meglevő 
állapotot kedvezőbbé tehetjük.

Még nagyobb jelentőségük van azonban ezeknek az ismereteknek az új városok 
és lakótelepek tervezésében. A  tervszerű szocialista várostervezésben az az elsődleges 
szempont, hogy a tudományos kutatás eredményeit felhasználva biztosítsák a lakos
ság számára a legmegfelelőbb körülményeket: megfelelő szélességű és irányú utcák
kal a kellő szellőzést, a lakások optimális napfényellátását. Ennek érdekében a levegőt 
szennyező gyárakat, az uralkodó szél és a táj helyi adottságainak figyelembevételével 
úgy helyezik el, hogy a szennyező anyagok esetenkénti felhalmozódása ne járjon 
káros következményekkel.

Új városainkban (példáid Dunaújvároson) már nincsenek levegőtlen, szűk 
utcák, s a településeket megfelelő szélességű zöldövezet választja el az iparteleptől.

Dr. Téezcly György
a7 Országos Meteorólogiai Intézet 

tudományos munkatársa

Kérjük kedves megfejtőinket, hogy egy névre 
csak egy megfejtést küldjenek l»e, mert különben 
nem vehetnek részt a  pontversenyben.

M M K versenyünk nyolcadik ciklusának nyol
cadik fordulójában a legtöbb pontszámot szerez
ték :

80 pont: Balázs János, Bp., Cser István, Székes- 
fehérvár, Juszesnk Kálmán és Kálmánné, Bp., 
Szikszói József, Jászberény, Tóth Ernő, Cslllag- 
licjiy, Tóth Ferenc, Gyöngyöspntu. 28 pont: 
Alcxy Gyöngyi és Tlhorné, Bp., Ambrus Jánosné, 
Mohács. Bakony Pál, Gödöllö, dr. Bodánszky 
István, Bp., Farkas József, Kiskomárom, Fried- 
mann József né. Bp., Ilaucr István, Bp.. Ilochmúi 
Ferenc, Bp., Komu Marf|lt, Budakalász, Lángl 
I.ászióné. Bp., IfJ. Molnár Imre. Bp., Nagy Anna, 
Nyíregyháza. Sóinkul! Gyula, Székesfehérvár,

dr. Somkiitl Tamás, Bp., Szikszói Nóra. Jász
apáti. Sztrapkovles Mátyás. Bp., Vajnár Ferenc, 
Bp., Y'aryu Károly, Bp. 20 pont: Vlexy Tibor. Bp., 
Borbély László, Gödöllő, Briill Géza. Bp.. If). 
Dlkk Ferenc. Bp.. Dobrotka János, Bp., Fekete 
Zsuzsa, Bp., Gergely János. Sármellék, Heincz 
György, Bp., Horváth Ferenc, Tűrje, Iglódi Imre, 
Nagykanizsa, Kállai Sándor, Gyula, Korach M ar
cell, Bp.. Kurezina István, Kyer. Perecz László, 
Miskolc, Slmonils Sándor, Bp., Sonkoly Endre, 
Bánhorváti, dr. Szabó Sándor, Debrecen, Szalay 
Mihály, Bp., Tamás Gyula és Kataliu, Bánhor
váti, Tamás Csaba, Mosonmagyaróvár, YVeiii- 
garlncr János, Bp., dr. Zslginond Attila, Bp.

A  legötletesebb kérdések beküldői: Héjjá Ida, 
Orosháza, Tamás Csaba, Mosonmagyaróvár. Vurgu 
Gyula, Merenye.

JUTALOM
Sorsolás útján a következő 80 pontot elért meg

fejtőink kaplak Jutalmat: Balázs János, Bp.. 
Juszesák Kálmán és Kölnimmé, Bp., Szlkszai 
József, Jászberény, Tóth Ferenc, Gyönyyöspata 
— és n legötletesebb kérdések beküldői. 
Jutalomkönyv: André Mmirols: Fleming és a 
penicillin regénye.
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TfBMtSXTfS tSMiSmStGiS BABNUIÁSA
A  napozás divatja csak a legutóbbi 

évtizedekben terjedt el. Azelőtt a hófehór 
arcbőr számított szópnek, finomnak ós 
előkelőnek. Manapság viszont a kreol- 
barna bőrszínt ked vélik. Ennek megszer
zése érdekében az emberek nagy része 
akár azt a veszélyt, is készséggel vállalja, 
hogy hőre súlyos égési sérülést szenved. 
A  napbamította szín megszerzésére már 
különféle mesterséges színező szereket ké
szítenek. Ezek napozás nélkül, az év bár
melyik időszakában többé-kovésbé meg- 
bamítják a bőrt, s így az „egészséges” 
külső látszatát nyújtják.

A  napozás —  ha egyébként egészsége
sek vagyunk —  valóban jótékony liatású, 
de ha túlzásba visszük, számos baj oko
zója lőhet. így —  különféle egyéb ártal
makon kívül —  előidézheti a bőr idő előtti 
öregedését, erős vörösödését, gyulladá
sát. A tapasztalatok szerint azok köré
ben, akikre csaknem állandóan hatnak a 
napfény iljolyántúli sugarai (például a 
tengerészek), viszonylag gyakran fordul 
elő a bőrrák.

A  napbarnított szín, a losülés egymagá
ban még egyáltalán nem egyértelmű az 
egészséggel, ahogyan sokan tévesen hi
szik, hanem annak a jele, hogy a szerve
zet a Nap bizonyos ártó sugarai kedvezőt
len hatásának csökkentésére törekszik. A 
mértékletes nap- és légfürdő előnyei köz
ismertek: a szervezet edzése, jó közérzet, 
a napsugarak hatására képződő D-vita- 
min stb. Csakhogy a sokféle sugárzásból 
összetett napfénynek vannak ártalmas 
részei is! Ilyenek a 3200 Angströmnél 
rövidebb hullámhosszú, ibolyántúli su
garak, ezek ellen védekezik a bőr bámu
lással. (Egy Ángström a milliméter tíz
milliomod része.)

A  napozás köivtkeztében a bőr —  két- 
liárom órai „lappangási idő” után —- elő
ször kisobb-nagyobb mértékben kivörö
södik, majd néhány nap múlva fokozato
san bámulni kezd. Ennek maximumát, 
két-három hét múlva éri el, s azután a 
barna szín néhány hét elteltével csökken, 
s rendszerint, 6-—10 hónap alatt fokozato
san lekopik, eltűnik. A nörösödésl a nap 
3200 Angströmnél rövidebb hullámliosz- 
szú ibolyántúli sugarainál: hatására, je
lenlegi felfogásunk szerint a bőr fehérje- 
anyagainak elváltozása okozza. Az ezt 
követő bamulási folyamat bonyolultabb. 
„Főszereplője”  a bőr sötét, színű, termé
szetes festékanyaga, a melanin.

A  bőr úgynevezett felhámjának legalsó 
rétegét (a csíraréteget) henger alakú sej
tek alkotják. A bennük előforduló anyag
ból biokémiai úton termelődik a melanin, 
más néven bőrpigment, pigmentszemcse. 
Ennek mennyisége és elhelyezkedése hatá
rozza meg a bőr színét. Pékiául a négerek 
sötét bőrében o pigmentekből még a bőr 
felsőbb rétegeiben is jelentős mennyiség 
van. A nap sugarainak hatására a mela- 
ninszomcsék fölfelé, a bőr legfelsőbb réte
geibe vándorolnak, és azt a szokásosnál 
sötétebb színűvé változtatják. A  nap 
ibolyántúli sugarait a melaninszemcsék 
kiszűrik, sőt a sugárzás hatására kelet
kező ártalmas vegyüloteket. is lekötik, 
tehát megakadályozzák, hogy ezek beha
toljanak a mélyebb bőrrétegekbe. így e 
természetes védőréteg valóságos csapdá
nak fogható fel. (Meg kell jegyeznünk, 
hogy bizonyos mértékig a veríték is ki 
tudja szűrni, az ibolyántúli sugarak egy 
részét. Ugyancsak szüröhatású a bőr

A  féuyvérift olajak ós krémek mruvédenek a 
„kléiiéslöl"
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szarurétego is.) A  bőr legfelső rétegeibe 
került, melaninszemcsók a szaruréteg ter
mészetes hámlásával együtt lelökőtlnelc, 
(le ti csírarétegben, a Nap bizonyos suga
rainak hatására, biokémiai úton folyama
tosan líjrotermelödhetnek. Ez a magyará
zata annak, hogy a bőr nyári barnasága 
nem azonnal fejlődik ki, s hogy a napozás 
abbahagyása után esuk lassan „ko
pik le” .

Túlzott napozáskor a fehér, tehát me- 
laninban még szegény bőrön —  védő
eszköz hiányában —  az ibolyántúli suga
rak hatására erős gyulladás keletkezik, 
bőrünk pecsenyepirosra „sül” . Ezt az 
állapotot, csak később követi a bámulás. 
Óvatos, naponta egyenletesen fokozódó 
napozással azonban anélkül is lebarnulha
tunk, hogy szükségtelenül a bőrgyulladás 
kockázatát vállalnánk.

Vannak olyan fényvédő olajok és kré
mek, amelyek (például p-aminobenzoesa- 
von alapuló vagy más vegyülőtökkel) a 
napfényből hatásosan kiszűrik az ártalmán 
■sugarakat, de átengedik azokat, amelyek 
még serkentik a melaninképzést, tehát, 
segítik a bőrltarnulást. Az ilyen készít
mények —  ha egyébként sem ártalmasak, 
és amellett, bőrtápláló anyagok is van
nak bennük —  egészségügyi szempontból 
előnyösek, és megkönnyítik az. egyenletes 
bámulást.

Tudnunk kell viszont, hogy az olyan 
„barnító”  olajok és krémek, amelyeknek 
a sokat emlegetett, bcrgamoltolaj a ható
anyaga. nini szűrik ki a napfényből a 
vörösödést. okozó ártalmas sugarakat, sőt 
bizonyos esetekben az arra érzékeny hö- 
rön a fény hatására jellegzetes foltos 
gyulladást okozhatnak.

Bőrünket mesterségesen is barníthat
juk, a többé-kovésbé hosszadalmas na
pozás nélkül. Előnye, hogy nemcsak nyá
ron, hanem az év bármely időszakában 
elérhetjük és tartósan biztosíthatjuk az 
úgynevezett „egészséges”  barna bőr
színt. Régebben ennek érdekében bizo
nyos (részben természetes) festékanyago
kat. használtak. Ezeknek a bőrbamulást 
utánzó anyagoknak az. volt, a hátrányuk, 
hogy nem mindegyiktől származott ter
mészetes szín, s már alkalmazásuk köz
ijén is, de különösen később —  a nedves
ség vagy a dörzsölés hatására —  a velük 
festett bőr foltossá vált,, vagy a festék 
leoldódott.

A legutóbbi években teljesen újszerű 
anyagokat is felhasználnak a mestersé
ges börhnrnításra. Közülük a legelterjed
tebb a dihidroxiaeeton (1)11 A), a glicerin 
erjedési terméke. Ez nem festék, hanem

olyan —  fehér színű —  vogyület, amely 
napfény nélkül, a bőr fehérjeanyagával 
(valószínűleg ennek bizonyos aminosav- 
osoportjaival) reagálva vöröses nagy sár
gásbarna színű terméket ad, s ez. a leg
több esetben hasonlít- a természetes nap
barnított színhez. E színeződés, amely 
ukár sötétben is bekövetkezik, nem hatol 
a bőr felső szarurétegénél mélyebbre, ha
tására nem növekszik a bőr melanintar- 
talma.

A DHA-t mint kémiai anyagot már 
régóta ismerik, de az a fölfedezés, hogy 
az emberi bőr barnítására is felhasznál
ható, meglehetősen új. Méltán népszerű, 
s egyre többen alkalmazzák elsősorban 
oldatok, ritkábban kiérnek alakjában. A 
DTIA-t. tartalmazó készítmények hatá
sára a bőrnek —  egyénenként változó —  
színeződése öt-hat óra múltán észlelhető, 
és három-négy napig nedvesség hatására 
sem oldódik. Ezt követően fokozatosan 
lekopik. A szín a készítmény ismételt 
használatával erősebbé tehető, illetve 
állandósítható. Az elérhető színárnyalat 
rendszerint nem mélyebb, mint- a ter
mészetes „napharna” , de a test külön
böző részein nem mindig teljesen azonos. 
Ennek az az oka, hogy a bőr felső szaru- 
rétege, amelyben a színeződést okozó 
vegyi reakció lezajlik, a test különböző 
löszein változó vastagságú. A keratin- 
tartalmú rétegek a test kopásnak kitett, 
részein vastagabbak, ezért ezek 1)11 A- 
val kezelve erősebb színűek lesznek, mint 
a vékonyabb bőrfelületek, például az al
kar belső felülete. A vékonyabb bőrű, 
kevesebb keratinnal rendelkező szőkék a 
D1IA hatására gyengébben bámulnák, 
mint a vastagabb bőrű barnák. OI1A- 
val kezelve a kemt intartalmú köröm és a 
haj is sötétedik, do nem színeződik olyan 
gyorsan és erősen, mint. a bőr.

A tapasztalat azt. igazolja, hogy ha a 
"DHA-tartalmú börbamít.ó szereket elő- 
frás szerint alkalmazzuk, huzamosabb idő 
után sem ártalmasak. Az esetleges csekély 
mértékű pikkelyesedést. megfelelő k löm
mel ellensúlyozhatjuk. Az így előidézett, 
mesterséges bámulás gyorsabban meg
szerezhető, mint a napozás révén kelet
kező természetes barnaság, bár hamarabb 
el is múlik, minthogy teljesen más mecha
nizmussal jött- létre. Előfordul, hogy a ter
mészetes nnpbnmítottságnál sárgásabb 
színeződést eredményez. A mesterséges 
bőrbarnítás a mértékletes napozás elő
nyös biológiai hatását természetesen egy
általán nem pótolja. (A magyar kozme
tikai készítmények közül l)H A-t tartal
maz a Kreola-nevű mest-eí-séges bőrbtvr-
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ÖHÖSI P A l. ZO LTÁN :
Méhek közölt

Mr7.őga7.dnságl K  Imiit, (172 old., ára 50,— Ft 
ItltkH eset. Dinikor n tudományos niondnnlvotó 

oly s7.erenesésen párosul az elöudás emelkedett- 
séfjével, élvezetes stílusával, mint a  szerzőnek 
eblten a most már hutodlk kiadású müvében.

A  bSséuijel szári hntnlmns Ismeretanyag mind
járt n munka elején meglepi az olvasót. figyeltek 
között azzal. ho»y közli: n szakemberek nem ke
vesebb mint tizenötezer fnjtu mehet Ismernek o

rovarok félmilliónál Is több fajt számláló rokon- 
sátjából. iv/ek köz.Ul nzonhan Örösl Pál Zoltán 
estik a mézelő méhhel foglalkozik. Kimondja, 
hogy az első mélimaradvány a Föld hnrmadkorá- 
ből, több millió évvel ezelötlröl származik, mif| 
az ember esuk a nruyedkorhun Jelent meg, a méh 
lellát sok ezer esztendővel „Idősebb” , mint az 
ember.

A  továbbiakban Ismerteti a méhészet hasznát, 
ami a  méz előállításából, a viasz, értékesítéséből, 
a ruj. vufiyls a méh család szaporulatának eladá
sából. újnhliun a  pempő Összegyűjtéséből áll. 
l l r  talán mindennél nagyobb az a haszon, amit ti 
méh a virágok megporzásávut szerez. Kőnek kü
lönösen n magtermrsztéshen van Jelentősége.

Tahin nem túlzás, ha azt mondjuk: amit n 
liléitekről, munkájukról tudni lehel, mindent meg
találunk (írüsl j'iil Zoltán remekbe sikerült köny
vében.

Kiisslnszky Kndre

A  Duna és a Halmon 
partján a  víz tükréről 
visszaverődő Ibolyán
túli sugarak fokozzák a 
bámulást (llojtúr felv,)

vegyületet azonban kellemetlen mellék
hatásai miatt, már nem nevezhetjük ár
talmatlan anyagnak: inkább gyógyszer, 
nem pedig kozmetikai cikk. Több nyu
gati államban alkalmazzák, de csakis ór
iási ellenőrzés mellett. Olyan —- lassan 
barnuló, illetve könnyen leégő —  sze
mélyeknek ajánlatos, akiknek a szerve
zetéből az. ibolyántúli sugarak elleni ter
mészetes védekező készség részlten vagy 
teljesen hiányzik.

Megállapíthatjuk tehát, hogy amíg a 
mesterséges szerek a bőrnek csupán több- 
kove.se.bb barna színt adhatnak, addig 
mértékletes napozással a napfény ad 
biológiai előnyöket is kihasználjuk 
emellett az elért barna bőrszín bizonyos 
védelmet- nyújt a NajJ ártó sugarai ellen.

Pintér Imre
(Országos Élelmezéstudományi 

Intézet)

nítószer. A nap 
ártalmas hullám- 
hosszú sugarait ki
szűrő anyagok van- 
nak többek között 
a Sugár-Parasol és 
a Sugár krémek
ben, valamint az 
Opera fényvédő 
napolajban. —  A 
szerk. megjegyzé
se.) Sohasem sza
biul figyelmen kí
vül hagynunk azt. 
hogy a bőrnek mes- 
tojségcs bőrbarnító 
szerekkel előidézett 
liurnás színe, illetőleg ezek a készítmé
nyek nem védenek a nap ártó sugarai ellen. 
Ha tehát bőrünk csupán az említett bar
nítószer hatására lett akár a legszebb 
napbarnított színű, a napozás során ak
kor is ugyanolyan óvatosság és védekezés 
kívánatos, mint amidőn hófehér bőrrel 
először megyünk ki tv tavaszi vagy nyári 
napra. Az ártalmas sugaraktól csakis a 
napozás hutására tv bőrfelszín melunin- 
ellátottságának növekedéséből származó 
börbarnuiás, illetvo maga a molanin véd
het meg — tv I)ITA-nak tv hőrfehérjével 
alkotott barnás színű terméke nem!

Fokozott melanin-képződés és bőrbarnu- 
lás érhető el metoxipsomlen-tnrtalmú 
tabletták bevételével és az ezt követő 
napozás révén is. Ez a vogyület, tv bőrben 
a napfény hatására létrejövő melanin 
termelődését serkenti, s ilyenkor a napo
zással egyébként együttjáró leégés csök
ken, de növekszik tv bőr Immulá.sn. Ezt a

m r.
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—  A  plazmaégővel könnyen meg
olvaszthatjuk a gyémántot, sőt a Nap 
felületinek 5700 C fokos hőmérsékletit 
is elérhetjük vele . . .

—  De hiszen ez hatalmas hőmérsék
let ! Miféle eszköz hát ez ?

—  Egy kicsit hasonlít a vegyészeti 
laboratóriumokban használt gázégőhöz 
vagy a műhelyekben alkalmazott ho- 
gesztőpisztolylioz (lásd 1. ábránkat). 
Mégis lényegesen különbözik emezektől. 
A  plazmaégő működtetéséhez is gázt kell 
használni, ez a gáz azonban sohasem fogy 
el, mert az égőn keresztül áramlott gázt 
visszavezetik, tehát ismételten részt ve
het az égésben.

— Akkor hát mi ég ebben az égőben ?
—  Tulajdonképpen semmi. Égéskor 

ugyanis két anyag egyesül egymással: 
a kályhában például a szén és a levegő 
oxigénje, vagy a hegesztőpisztolyban az 
acetilén és az oxigéngáz. Az égés során 
a két anyag egyesül, elfogy, többé égésre 
nem használható fel. A plazmaégőben az 
anyagoknak ilyen egyesülése nem megy 
végire. Üzemében egyetlen gázt használ
nak, és ezt nagy elektromos energiával 
nagyon magas hőfokra melegít ik. A láng 
tehát igen magas hőmérsékletű gázból 
áll, és ebben olvasztlratják meg a külön
féle anyagokat.

— Hogyan lehet egyetlen gázzal lán
got előidézni?

—  Ennek megértéséhez egy kissé rész
letesebben kell foglalkoznunk a gázok 
szerkezetével. A gázok is —  mint minden 
anyag —  atomokból, molekulákból te-

1. úhrit. Milkiidil niitiroliiillniníi plaziiin-é(ffl

vödnek össze. A  molekula az anyag leg
kisebb olyan része, amelynek ugyan
olyan tulajdonságai vannak, mint ma
gának az anyagnak. A  molekulákat, 
atomok alkotják, de ezek tulajdonságai 
már eltérnek a belőlük fölépült moleku
lákétól, illetve anyagétól. A gázok zö
mének azonban egyszerű szerkezetű, 
mindössze két egyfajta atomból álló 
molekulája van. Ebben az esetben 
az atom és a molekula tulajdon
ságai majdnem • azonosak. Például 
egy nitrogénmolekulát két egymással 
összekapcsolódott nitrogénatom alkot, 
(lásd a 2a. ábrát). A  bonyolultabb mo- 
tángáz molekulája egy szén- és négy 
hidrogénatomból áll (lásd a 2b. ábrát). 
Ez utóbbi példán már érzékelhető, hogy 
mennyire eltér egymástól az atom és a 
molekula-, hiszen a szén szilárd, a metán 
pedig gáznemű anyag.

—  És az atomnak már egységes a 
szerkezete ?

—  Nem. Az atom is több részecskéből 
áll. Van egy magja —  amely maga is 
protonból és neutronból tevődik össze — . 
és e mag körül keringenek az elektronok 
a pamutgombolyaghoz hasonló pályán. 
Egy nitrogénatom szerkezetét láthatjuk 
2. ábránkon. Az atom magja: hét pozitív 
elektrornos töltésű proton, és körülötte 
keringenek a negatív töltésű elektronok. 
A magban ezenkívül még elektromosan 
semleges, neutronnak nevezett részek is 
vannak, nekik azonban nincsen szerepük 
a fölvamatIrán.

2. álira. a ) n nUro(|én (jele: X ) molekulája kél 
atomos. I>) Kjiy s/rn (jele: C) és iy-|iy hldrufjén 
(jele: III atom n Ultrán molekulájál
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3. ábra. A  nltroijén alom  szerkezetének vúzlula. 
Közepén 7 pozitív proton és körülötte kerinfi 

7 nepaliv elektron

—  Miért kellett mindezt megtudnunk 
a plazmaégő működésének megértéséhez ?

—  Azért, mert az égő működésekor 
keletkezőit nagy meleg előállításában a 
gázatornok belső szerkezetének fontos 
szerepe van. Az atommag és az elektro
nok között vonzóerő luvt, amely az elekt
ronokat nem engedi a magtól eltávo
lodni, hanem a mag körül meghatározott 
pályám kényszeríti őket. Ha azonban az 
atommal valamilyen külső energiát köz
lünk, például melegítjük, vagy villamos 
térbe helyezzük, akkor egy-egy elektron 
el tud szakadni, és uz atomból pozitív 
elektromos töltésű ion lesz. Ha az iont 
ezután magám hagyjuk, elektronját is
mét fölveszi, és eközben a vele közölt 
energiát hő formájában leadja.

—  Tehát a plazmaégőben is ez a fo
lyamat megy végbe ?

—  Igen, mégpedig nagymértékben. Mi
ként már kiderült, nem ionégőnek, hanem 
plazmaégőnek nevezik. A  plazma pedig 
itt annyit jelent,, hogy nagy mennyi
ségű ion van egyidejűleg jelen, és ezt 
felhő formájában veszik körül az elekt
ronok. A  plazmaállapotot a nitrogéngáz
ból lassan, folyamatosan állítják elő 
elektromos energia közlése révén az égő 
teljes hosszában. Az ionok és az elektro
nok atomokká egyesülése viszont egy
szerre következik be, akkor, amikor a 
plazma elhagyja az égő hegyét. Ez a hir
telen bekövetkező egyesülés óriási me
leg fejlődésével jár, és ez használható 
fel magas olvadáspontéi anyagok olvasz
tására.

A gyakorlatban használt plazmaégök- 
höz rendszerint összetett, több atom
ból álló molekulájú gázokat alkalmaznak, 
ezért a felszabaduló melegmennyisóg is 
sokkal nagyobb. így  érhető cl a már em
lített 5700 C fokos hőmérséklet is, amely 
megközelíti a Nap felületének hőmérsék
letét.

—  Az ábrán úgy látszik, hogy az égőn 
valóságos láng van, amely világít is. Va
jon valóban van fénye ennek a lángnak ?

—  Igen, a nagy meleg miatt a gáz- 
molekulák felizzanak, és fényt bocsáta
nak ki. A  fény nagy része ultraibolya 
sugárzás —  akárcsak a villanyhegesztés
kor is keletkező fény —  és ez káros a 
szemre. Az, aki plazmaégővel tartósan 
dolgozik, védőszemüveget használ, ne
hogy szemgyulladást kapjon.

—  És hogyan jut az említett elektro
mos energia a gázhoz?

—  A  plazmaégőnek két típusa isme
retes, az alkalmazott elektromos energia 
fajtájától függően. Az egyiknél ultra
rövid hullámú (néhány méter hosszú hul
lámú) elektromágneses téren vezetik ke
resztül a gázt, a másik fajtánál mikro
hullámú (néhány centiméter hosszú hul
lámú) téren. Ezek az elektromágneses 
hullámok olyanok, mint, a közönséges 
rádióhullámok, csak hullámhosszúságuk 
sokkal kisebb. (Az ultrarövid hullámmal 
működő plazmaégő szerkezete 4. ábrán
kon látható.)

—  Miből áll, ás hogyan működik az 
ultrarövid hullámú égő?

—  Az égőn legkívül egy tekercset lát
hatunk, amely az elektromos áramot jól 
vezető vörösrézből készül. Ebbe a te
kercsbe vezetik be az elektromos áramot, 
és a tekercs belsőjén vezetik keresztül a 
gázt. A  gázsugarat egy plexiből készült 
henger vezeti. A  tekercs és a belső réz
vezető között alakul ki az elektromos 
tér, amely a gázból plazmát, állít elő. 
A  tekercset elhagyó plazma ismét, mo
lekulákká alakul, és itt megjelenik a 
plazmaláng. Ezután a gázt a plexicső 
segítségével ismét elvezetik, és újra föl
használják. (A teljes berendezést láthat
juk 5. ábránkon.)

—  És milyen a mikrohullámú plazma-
égő?

—  Ez az égő két egymásba tolt hen
geres csőből áll (szerkezetét lásd (!. áb
ránkon). A két eső közé vezetik be a 
gázt. mégpedig úgy, hogy csak az égő 
feje felé mehessen. Az energiaforráshoz 
jutását egy gázzáró dugó megakadályozza. 
Ez a dugó valamilyen szigetelő anyagból 
(plexiből, PVC-ből, kemény gumiból) ké-
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•5. ábra. A z  ultrarövid hullámú ptazraaéfiő hossz- 
metszetének vázlata

szül. A belső cső belsejében hűtővíz ke
ring, hogy az égő káros fölmelegedését 
elkerüljék. A  mikrohullámú energiát az 
égő hátulsó részén vezetik be, és az szin
tén az égő hegye felé lialad. Az égő alján 
még egy úgynevezett hangoló dugattyút 
is találhatunk, amelynek az a feladata, 
hogy az energiának minél nagyobb ré
szét, a lángba irányítsa és ne engedje le
felé haladni. Az égő elejére különféle 
fuvoláikat szerelnek, hogy különböző 
nugyságú lángokat állíthassanak elő 
(lásd a 7. ábrát). A fű vékákat a hőnek 
ellenálló anyagból, például molibdénből 
készítik.

—  Ezt a lángot nem kell gyufával 
meggyújtani ?

—  Nem, gyufa semmi esetre sem kell 
hozzá, begyújtani azonban kell. Erre a 
célra szintén elektromos áramot használ
nak, mégpedig nagyon ravaszul. Az égő 
belsejébe egy úgynevezett segédelcktró- 
dot építenek be, ami nem egyéb, mint 
egy vékony huzaldarab. Ezt az elektró
dot a középső eső közelében helyezik el. 
A lángot, aztán az alábbi módon gyújtják 
be. Először üzembe helyezik a mikro

hullámú vagy ultrarövid hullámú áram
forrást, majd megindítják a gáz áram
lását. Ekkor a segédelektródra nagy fe
szültséget kapcsolnak, s ennek íiatá- 
sára a gázból ionok kezdenek kelet
kezni. Az ily módon keletkezett, néhány 
szabad elektron már elegendő ahhoz, 
hogy újabb ionok keletkezését mozdítsa 
elő. A  nagy feszültséget ekkor már le
kapcsolhatják, és a láng magától égni 
fog.

—  Mi mind önre használható a plaz
maégő ?

— A  plazmaégö és a plazma elve 
széles körben alkalmazható. Legfőbb 
előnye az, hogy vegyi egyesülésre nem 
kerül sor égéskor, őzért olyan gázt hasz
nálhatnak, amely a melegítendő anyagot 
nem befolyásolja, nem oxidálja. Például 
alumíniumot hegeszthetnek olyan gázzal, 
amely az alumíniummal nem egyesül. 
A gáz védőburkot hoz létre a hegesztés 
helye körül, a keletkezett nagy meleg 
pedig megolvasztja a fémet.. Ugyancsak 
előnyös a használata minden olyan eset
ben, amikor a hegesztendő fémet, óvni 
kell a szennyeződéstől. Például az izzó
lámpákban alkalmazott wolfram olvasz
tásakor nagyon fontos, hogy szennyező 
anyag no férkőzzön hozzá.

Alkalmazásának egy másik területe az 
anyagok vizsgálata. Á vizsgálandó anya
got, felizzítják, és fényét, elemeire, úgy
nevezett színképre bontják.

—  Mi a színkép, és mire jó?
—  Ha a Nap fényét törött üvegdarab 

élén vagy úgynovezott prizmán (három
élű üvegrúdon) keresztül nézzük, sokféle 
színt látunk. Ezt a jelenséget mutatja a 
szivárvány is. A  szivárványt az okozza, 
hogy a Nap fénye vízcseppoken haliul

5. áhra. liKrnrövId hullámú plaziuaryn íHJcs 
berendezése

Plazma láng

90H

keresztül, és közben alkotó elemeire 
bomlik. A különféle anyagok is bocsáta
nak ki fényt, ha elég magas hőfokra me
legítjük őket. Az ilyenkor kibocsátott, 
fény színe jellemző a szóban forgó 
anyagra. Szabad szemmel azonban csal; 
néhány színt tudunk megkülönböztetni. 
Az anyagok színének műszerekkel vég
zett vizsgálatát nevezzük színképelem
zésnek.

—  És ilyen színképelemzésre is fel
használható a plazmaégö?

—  Igen. Segítségével magas olvadás
pontú anyagokat is felizzíthatunk any- 
nyira, hogy fényt bocsássanak ki. Más
részt az égőt olyan gázzal üzemeltethet
jük, amely nem módosítja a mért szín
képet, és ezért a mérés pontosabban, 
jobban végezhető el. Több elemből álló 
anyagok vizsgálatára különösen jól hasz
nálhatjuk a színképelemzést, mert- így 
az alkotórészek könnyen és jól meghat,á- 
rozhatók.

— Mire használhat juk még a plazma- 
égőt ?

—  Gondoltak arra is, hogy a plazma
lángot rakéták lmjtására hasznosítsák. 
A rakéta hátulján égő láng ugyanis nagy 
nyomást hozhatna létre a hirtelen mele
gedés következtében. Ez a nagy nyomás 
hajtaná előre a plazmamotorral fölszerelt 
rakétát.

A  plazmaégőt azonban főként a nukleá
ris kísérletekben használják. Az atom
bombában és uz atomreaktorokban végbe
menő folyamatok vizsgálatához szüksé
ges, hogy azokat lassítva, kisebb mérő
tökben is előállíthassák, s ebben nyújt 
nagy segítséget a plazmaégő. Az atom- 
magkísérlotek ugyanis csak rendkívül 
magas hőmérsékleten végezhetők el, és

7. ábra. KiiUi11hii7.il mérplíí fúvókiík

n
•d-ll I I jJ .

Hangoló - 
dugattyú

Hűtővíz kiHűtővíz be

<*. ábra. A mikrohullámú pla/.mm;j|» hosszún-isse
iének vázlata

maguktól csak akkor mennek végbe, 
ha nagy mennyiségű anyag van jelen. 
Ekkor viszont, olyannyira gyors a folya
mat, hogy közben mérni és észlelni kép
telenség. Ha viszont mesterségesen állít
juk elő a nagy meleget, kis unyagmeny- 
nyiséggel is elvégezhetők a kísérletek, 
és a jelenségeket jól megfigyelhetjük és 
I>ontosan mérhetjük.

A plazmaégö alkalmazásának még sok 
más lehetősége van. Hogy ez a feladat 
mennyire izgatja a világ tudósait, azt 
bizonyítja az is, hogy sok kutatóintézet
ben és gyárban foglalkoznak e problé
mával.

Kovács Miklós

Következő számunk tartalm ából:
A keresztes lovagok birtokától a malom- 
tói bisztróig —  A ,,jól fésült”  moleku
lák —  Halál és tudomány —  A tűz
rakástól az izzólámpáig — Védjük „in
gyenes napszámosainkat”  — Egy külö
nös ragadozó állat-: a hangyaleső —  
Kísérletezzünk és gondolkozzunk — 
Segíts magadon! — Á tudomány világa
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K É R D E Z Z
Több olvasónk kérdezi: Mióta ismerjük 

a fagylaltot?
Pap János, az Országos Műszaki Könyv

tár tudományos főmunkatársa válaszol:

2500 évvel ezelőtt (i. o. 200 körül) 
élt Rómában egy Quintus Maximon 
Gurgus nevű magas rangú katona, 
aki miután visszavonult a hadiélettől, 
különféle újfajta ételek és italok készí
tésével foglalkozott. Egyik ilyen italát 
tej, méz, tojássárgája és gyümölcslé keve
rékéből készítette, s hűtötte, valószí
nűleg hóval. Ez a keverék emlékeztet 
a mai fagylalt összetételére.

A  római és a bizánci birodalom bu
kása után hosszú századokra eltűntek 
az asztalokról az ilyen és ebhez, hjtsonló 
csemegék. Ez idő tájt leginkább a mórok 
engedhették meg maguknak a fényűzést. 
Tőlük ered a különféle .szerbetek készí
tése. Ezeket is hóval keverték. Zamat- 
anyagként szegfűszeget, citromot, na
rancsot, gránátalmát és sárgadinnyét 
használtak. Nem ismerték a vaníliát, de 
nagyon kedvelték a pisztáciát (zöldman
dulát). Dél-Olaszország és Szicília mai 
területe, ahonnan o gyümölcsök zöme 
származott, a mór birodalom része volt. 
Ez a vidék a korabeli Európa többi 
részéhez viszonyítva valóságos földi pa
radicsomnak számított.

A  X IV . század legelején Marco l ’oío 
Genova egyik börtönében tollbamondta 
fogoly társának ázsiai, főként Kínában 
szerzett úti élményeit. A mindmáig 
közkedvelt műben megemlíti, hogy a 
meleg nyári hónapokban több kínai 
város utcáin „hideg tej- és vízdarabokat”  
árusítottak. Sajnos, arról már nem tudó
sított bennünket, hogy miként fagyasz
tották a tejet és a vizet, s hogy ízesí
tővel vagy anélkül hozták-e forgalomba.

Az első háztartási fagylaltgépre 184S- 
ban nyújtotta be szabadalmát egy ame
rikai háziasszony.

A  fagylalt tömeggyártásának gondo
lata — mint annyi minden más — a 
véletlen szülötte volt. Egy Fürnél nevű 
nagykereskedőt több ízben súlyos anyagi 
veszteség ért amiatt, hogy nyáron a 
vasúton szállított tej- és tejszín-szállít
mánya tönkrement. Feladta tejkeres
kedését, de berendezését és szállítási 
tapasztalatait továbbra is értékesíteni 
tudta: nagy tételekben kezdett tejszín- 
fagylaltot készíteni. Pár éven belül már 
két nagyüzeme működött Bostonban és

-  FELELEK
New Yorkban. Titkát azonban nem 
adta el, pedig nem kevesebb, mint két
száz különféle ajánlatot, tettek neki. 
Egy brazil nagykereskedő pl. az akkori 
pénzértékben óriás árat: 500 dollárt 
fizetett volna csupán a receptért.

Lakos Ilona pécsi olvasónk kérdezi: 
Ilonnan ered az izmus szó, hányféle 
jelentése van, kik és mikor használták 
először?

I)r. Ituzsiczky Éva, a nyelvészeti tudo
mányok kandidátusa válaszol:

Az izmust-ról mint önálló szóról elmond
hatjuk, hogy napjaink szülötte: a máso
dik világháború előtt megjelent, szótára
inkban még nincs benne. Ellenben Országh 
László magyar—angol szótárában (1953.), 
továbbá Halász. Előd Magyar—német 
(195 7.) és Eckhardt Sándo r Magyar— fran - 
eia (1958.) szótárában már megtaláljuk. 
A'/. Értelmező Szótár szintén fölvette, 
mégpedig a következő értelmezéssel: 
„Az ezzel- a képzővel végződő nevű filo
zófiai, politikai a. művészeti irányok vala
melyikének megjelöléseként: valakiről, va
lamiről elnevezett irányzat. Példáiul Külön
féle izmusok.

Ugyancsak az Értelmező Szótár sze
rint. többes számban ( izmusok)  gyakran 
rosszalló színezetű, s „ a X X . század 
első évtizedeiben jelentkező különféle for
mabontó irodalmi ás művészeti irányzatok''- 
at jelenti. Azt, hogy ki használta először, 
pontosan nemigen állapíthatjuk meg, 
de ez eléggé általános dolog: szavaink 
zöméről nem tudjuk, kinek az alkotása, 
kinek az ajkáról, tolláról indult útnak, 
hogy szociális érvényűvé, a társadalmi 
érintkezés eszközévé váljon. Egyébként 
az izmus „nemzetközi jelenség” : a leg
több kulturált nép nyelvében megtalál
ható valamilyen változatban. Az idegen 
nyelvekben szintén elítélő kifejezésként 
él mint az -izmus képző önállósult vál
tozata. Ilyenformán fölvetődik a kérdés: 
a magyarban, illetőleg egyik-másik ide
gen nyelvben nem átvétel-e az izmus 
(vagy változata). Elvieg lehetséges. De 
az sincs kizárva, sőt egészen valószínű, 
hogy a magyarban meg a különféle 
idegen nyelvekben is külön-külön vonó- 
dott el s vált önálló szóvá a realizmus, 
idealizmus, impresszionizmus, expresz- 
szionizmus. szürrealizmus, kubizmus-féle 
szavakból. Persze, külföldi hatással még 
azért ez utóbbi esetben is számolhatunk.
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PATACÓNIA
a juh, a kőolaj és az örök szél hazája

l’ntaigmla földrajzi, terheli („tá ji” ) 
elhatárolás szerint Dél-Amerlkáiiak az 
a hatalmas, háromszöjire emlékeztető 
esiieske, amely az ari/entln Pampa déli 
határfolyójától, a Illő Coloradóiéi délre 
a ,M a tj el I án-szoros l(j terjeszkedik. Kitől 
délre a környező szlffelvlláii a faszáiét 
neve után Tüzröld. .V hazánkban ml mi
ntáin allíl ismert Pntnnönln földjéről és 
népéről, s részint a véle szomszédos fűz
főid! területről ad élményszerü beszámo
lót az aláhhlakhnn Vér Andor, a Dél- 
Amerikálmn élő manyar újságíró. _  A 
szerk.

Patagónia neve óhazám gyermekkori 
emlékei közt még valósággal egyel, jelen
tett a „barbárság”  fogalmával. Ilii va
laki illetlenül viselkedett, könnyen ka
pott ilyen intelmet: „Mit gondol, hol 
van, talán Patagóniábun ?”  Gyermek- 
fejjel csakugyan elhittem, hogy ez a táj 
a vadvilág egyik utolsó zuga, s ebből a 
hiedelemből még jó sokáig számos téves 
képzetet őriztem magamban —  mind
midig, amíg nem láttam közelebbről 
Patagónia földjét tát népét. Holott már 
az én gyermekkoromban is java erejében 
pezsgőit a civilizáció Patagóniábun.

A név eredetéről anekdótuszerű föl- 
jegyzést közölnek a krónikák. Magellán 
matrózai, az első európaiak, akik a 
Csendes-óceánba vezető átjárót keresve 
ily messzi délre ereszkedtek, és partin 
szabván, a homokban óriási lábnyomo
kat észleltek. „Quae putagones! "  (M ilyen  
óriáslábuk ezek!) — kiáltottál; fel ámula
tukban. S állítólag ők terjesztették el 
azt a mesét a lábnyomok láttán, hogy e 
föld lakosai nem emberek, hanem szörny- 
szülöttek. Hogy miért látták az egykori 
patagóniai törzslakosok lábnyomát a 
rendesnél nagyobbnak, ezt sokan sok
féleképpen magyarázgatták, utólag. A 
leghitelesebb, hogy az itteni lakosoknak 
nem a lábuk volt nagy, hanem csupán a 
lépteik nyomán szétterülő bőrgöngyöle- 
ges lábbelijük hagyott a rendesnél na
gyobb nyomot a süppedő homokban.

A La Platónak, az „ezüst folynm” -nuk 
óriási tölcsértorkolatába benyomuló első 
eurójxiiak, a spanyol hódítók, az egy
kori törzslakosok ezüst ékszerei láttán 
mesés kincseket reméltek zsákmányolni

a torkolatvidék mögötti síkságon, a 
Pampán. De amikor mélyebbre hatoltak, 
látták, hogy a kopár síkság semmiféle 
kincset sem ígér. Nem tudtak mit kez
deni ezzel az óriási terméketlen puszta
sággal, tehát sorsára hagyták. így ma
radt számukra ismeretlen föld Pata
gónia is.

A XVI. század végén Sarmiento de 
Gamboa kisebb telepeket létesített a Ma- 
gellán-szoros mellett., de a telepesek egy 
része éhenhalt, a többiek elmenekültek. 
A  X V II. század elején olyan hírek ter
jedtek el. hogy a Limay folyó közelében 
a begyek között van egy mesebeli város, 
a Oaésárok rátrosa. ahol ezüsttető borítja 
a házakat, és színarany harangok kon
ganak a templomok tornyaiban. El is 
indult 1605-ben egy kétszáz, főnyi, java-
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részt kalandorokból összcsoreglett ex
pedíció. De az aranykoresők fele elpusz
tult, a másik fele üres kézzel tért vissza.

A X V III. század végén a spanyolok né
hány jelentéktelen kiköt őt létesítettek az 
Atlanti-óceán partvidékén, s az egyikben, 
Pue.no De.seadtíhaii erődítményt építet
tek az indiánok és az angol kalózok ellen. 
Az argentin függetlenségi Imre során 
— 1810 után - Patagónia Argentínához 
csatolódon. de a Buenos Airesben szé
kelő kormányhivatalok még évtizedekig 
nagyon keveset törődtek ezzel a távoli 
ország résszel. így a lörzsközösséghon élő 
indiánok, a nomád mapuchek, Inluutlcehck 
(déli emberek) és a tűzföldi ona indiánok 
viszonylag békésen éltek a kemény füves 
pusztákon, lámákra és a lámákhoz ha
sonló quanaróm vadászlak és slruoe 
nagyságú nandut fogtak lasszóval. Itt - 
ott. aranyat- is ástak, de nem eladásra, 
hanem csak önmaguk díszítésére.

A múlt század nyolcvanas éveiben 
mégiscsak betört a civilizáció oda is. 
A Falkland-szigetek angol ju htenyészt ői 
ugyanis fejükbe vették, hogy Pátngóniá
nak az 50. szélességi fok körüli területe 
eszményien alkalmas lesz juhtenyésztésre. 
Példájukat követték a skótok, a németek. 
a chileiek —  a Menendezek és Braunok— , 
s mint „első telepesek" (így nevezték 
magukat), tulajdonjogi meggondolások
tól nem zavartatva akkora „szabad föl
det" foglaltak e! legelő céljaira, amekko
rái tudtak. 1 jussán birtokukba került 
csaknem egész Patagónia és a vele szom
szédos tűzföldi terület. így alakult ki 
a máig is teljes épségben fennálló pata- 
góniai nagybirtok. (A chilei Jósé Menen- 
(lez utódainak, a Afenendez— liehety-csa
ládnak a kezélxm akkora terület van. 
amelybe Svájc beleférne.) Az első telepesek 
azzal kezdték civilizáló munkájukat, hogy 
az indiánokat rászedték: néhány üveg si
lány whisky és pálinka ellenében finom 
és értékes bőrökhöz, nandutollhoz és
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színaranyhoz jutottak. Később, amikor 
a juhok szaporodni kezdtek Patagón iá - 
ban, az indiánok is rájöttek, hogy a 
birkahús Szesebb eledel, mint a guanaeo. 
a láma húsa meg a tengeri kagyló. Öl- 
dösni kezdték hát a juhokat. Erre az 
újdonsült nagybirtokosok csatlósaik kö
réből, a juhok nyomán beözönlött kül
földi kalandorok közül szenvedélyes in
diánvadász csapatokat szerveztek a hír
hedi Hornt tábornok vezérletével.

Minden vadász. aki megöli egy indiánt.

Palafli'inli

és lovagolt füleit beszolgáltatta, egy angol 
fontot kapott. Igen ám, de akadtak „kö
nyörületesebb” vadászok, akik levágták 
ugyan az indiánok fülét, de őket magu
kat —  fületlenül —  futni engedték. 
Amikor ez kiderült, az ogyfontos vórdíj 
ellenében az indiánok fejének vagy ki
vágott. nemi szervének beszolgáltatását 
követelték. Meg is kapták. így pusztult, 
el sok ezer indián, miközben az új lakók 
—  a birkák —  mérhetetlenül elszaporod
tak: számuk, ma csaknem húszmillió.

Juhot

Ma alig néhány száz ona indián s egy- 
kétezer tehuelche él Patagóniában, s az 
ő sorsuk is meg van pecsételve, mert a 
birkatenyésztők estanciáin (birtokain) 
dolgoznak munkásként. Ott pedig el
sorvasztja őket a tüdőbaj és az alkohol.

Patagónia öt tartományra tagozódik. 
Ezek.: Neuqut'n. Rio Negro, Chubut.
Santa Cruz és a Ttizf óiddal összekapcsolt 
vidék. Ezen a nyolcszor akkora területen, 
mint Magyarország, a harmincas évek
ben még csak százezer ember élt, a mai 
lakosságnak alig egyhatoda, ámbár egy 
négyzetkilométerre még ma sem jut egy 
ember. Kégeblx-n a gyapjúszállító ökrös
szekerek napokig döcögtek, a teher
autók ma is legalább fél napig szágulda
nak. amíg feltűnik egy-ogy estancia, és 
élő lélek vetődik útjukba. Ezeken az 
embertelen, zord tájakon a juliokon kí
vül csak a csend és a szél otthonos. A szél 
szünet nélkül tombol, sokszor óránként 
175 kilométeres sebességgel száguld és 
ha fa kerül útjába, tövestül kicsavarja. 
Az embert is —  ha nincs mibe kapasz
kodnia — leveszi lábáról, s ami még na
gyobb baj, kiszikkasztja a legelőkel. 
A széltől a legelők ,,sírnak” . A letarol! 
Pampát, is így nevezik szó szerint: „síró 
legelő" (pasto llorón). Feljavításuk nagy 
gondot, okoz a juhtenyésztő vállalatok
nak meg a hatóságnak.

A füves sík puszta egyhangúságát 
nemegyszer megtörik a kisebb-nagyobb, 
sokszor lépcsőzetesen emelkedő, köves és 
homokos fennsíkok, a CordiHéráktól a 
tenger felé meredek, sziklás partok kö
zött rohanó folyók, a kopasz, vegetáció 
nélküli hegyek, sárga, fehér és világos- 
barna sziklafoltok, holdkráterekre em
lékeztető kúpok és a roppant, szakadékok, 
aljukon ősfák maradványaival: a meg
kövesedett erdőkkel. Ennek a pat agón iái 
tájnak szívszorongató halotti csöndjét, 
egyetlen madárfütty sem szakítja meg. 
Ellenben észak felé egyre jobban meglelik
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a vidék élettel, harsány zöld rengetegekkel, 
havas hegycsúcsokat tükröző tavakkal, 
országutakkal, szállodákkal és —  persze 
—  emberekkel is. Ez Barrilocke, a havas 
hegyek (Oerro Lopoz, Tronador) és tavak 
világa. Szinte valamennyi völgyben van 
egy-egy tó (a csaknem hatvan tó közül 
a legnagyobb a Nahuel Huapi). Argen
tína Svájcának nevezik ezt a vidéket, s 
bizonyos értelemben joggal: nagyobb, 
vad természeti szépségekben gazdagabb a 
svájci Alpoknál.

A nagy juhtenyésztő vállalatok nem 
annyira előmozdították, mint inkább 
megakadályozták Patagónia benépesülé
sét. Pásztorul, birkanyíróul, napszámos
munkám kizárólag legényem boreket al
kalmaztak. Velük könnyebben boldo
gultak. s felelőtlenebből bocsáthatták el 
őket, ha netán az embertelen bánásmód 
és a nyomorúságos bérek ellen lázadozni 
mertek. (1921-ben Santa Cruz tartomány
ban a munkások sztrájkba léptek, s 
ezt a vállalatok hatósági segédlettel 
úgy verték le, hogy ezerötszáz munkául 
megöltek, s utána némely vállalat a bé
reket a felére szállította le.)

Patagónia benépesedése akkor indult 
meg"igazán, amikor fölfedezték kőolaját. 
Ez 1907 decemberében történt: Corno- 
doro Rimdariában kutat fúrtak, s a ke
resett ivóvíz helyett kőolaj buggyant fel 
a föld mélyéből. Ez indította el az argen
tin olajipart. Néhány külföldi vállalat 
kapott ugyan jelentéktelen koncesszió
kat., de a kőolaj kutatása, kiaknázása és 
értékesítése állami monopólium mamiit,.

\  I!n»r prilőrt'H /lp(

s az Y P F  (állami kőolaj vállalat) kezében 
összpontosult. Egy fél évszázad alatt- az 
argentin kőolaj-kitermelés Patagóniában 
elérte kereken a 6 millió tonnát. Do 
minthogy ez idő alatt az ország szükség
letei erősen megnövekedtek, ez a mennyi
ség közel sem fedezte a szükségleteket, 
úgyhogy évente 200 millió dollárt kellett 
kőolaj behozatalára fordítani. Amikor 
Frondizi, a nemrégiben lemondatott ar
gentin államelnök hatalomra került, ad
digi kőolajpolitikájával ellentétben —  és 
azzal a megokolással, hogy az YPE  nem 
rendelkezik a kőolajkitermelés fejleszté
séhez szükséges anyagi eszközökkel —  
nagy koncessziókat adott az észak- 
amerikai Standard Oilnnk és alvállalatai
nak.

Sok a jenki Patagóniában: a fejlődő 
olajipar —  egyre-másra fúrják az új 
kutak százait —  sok ezer új munkást és 
szakembert foglalkoztat. A városok — 
valamennyi kikötőváros is egyben —  ro
hamléptekben növekszenek. Comodoro Ili- 
radavi&nuk nra 57 ezer lakosa van, há- 
romszor annyi, mint tíz évvel ezelőtt. 
Már működik az új olajfinomító. Cink
feldolgozó, textil- és téglagyárak épültek. 
A városban sok a mulató —  táncos
nőkkel, tánctébollyal, meg borsos italáruk
kal. Óriási a drágaság, és nagy a lakás
ínség. Igaz, hogy a napokban megnyílt 
egy 11 emeletes luxushotel, de ez igazán 
nem enyhíti a lakásínséget. A munká
sok a várost környező hegyek között, 
nyomortanyákon tengődnek. Elhelyezé
sükről most úgy iparkodnak némiképp 
gondoskodni, hogy egy olyan üzemet lé
tesítettek, amely összerakható faházakat 
gyárt.

Két nagyobb város még Olrubut és 
Santa Cruz tartomány központja: '!'rel
lett) (l(i 500 lakos), illetőleg Santa Cruz 
(14 ezer lakos), a nagy vágóhidak és a 
húsfeldolgozó gyárak helysége s a gyapjú
export központja. Mindkét város erősen 
fejlődik. Santa Grúzban —  ahol a lakos
ság egy heted része állami alkalmazott —  
ríj városnegyed épül, nyolcvan áram
vonalas taxi bonyolítja le a forgalmat., 
s három éjjeli mulató működik. A  kaszinó
ban évente négy hónapon át űzik a rulett- 
játékot. Amíg olvasóinkhoz elér ez á be
számoló, addig bizonyára már fel is épül 
tekintélyes idegenforgalomra tervezett 
szállodája. Egyidejűleg ez a város tartja 
Argentínában a tűzesetek rekordját: 
évente átlagosan százszor üt ki ott a tűz. 
Nehéz védekezni ellene, mert a házak 
nagyrészt fából épültek, s az állandó szél
ben gyorsan elharapóznak a lángok. így
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bizony még az ottaninál képzettebb és 
felszereltebb tűzoltóság sem tudna sokat 
elérni a tűz elfojtása érdekében. Raw- 
.S'onnak ugyan 3000 lakosa van csupán, 
de ottani viszonylatban már városfélének 
számít. Angol lakosságú kis kikötő 
Oaiman városka, ahol a Bustamante- 
öbfll algahalászainak zsákmányát —  az 
évi több ezer tonna algát —  iparilag fel
dolgozzák. A walesi angolok alapították 
l ’uerto Madrynb, amely gyönyörű strand
járól, szövőgyárairól s arról nevezetes, 
hogy évekig ott volt a szabad kikötő. 
A  vámmentes árubehozatal ugyan a 
helyi textilipart is fellendítette, de a 
csempészetet is. Éltek is az alkalmakkal 
az autócsempészek, olyannyira, hogy 
ennek megakadályozására a fűzfőidre, 
Vshuuiába és Rio Grand6\w. helyezték át 
a szabadkikötőt, mert a Tűzföld sziget, 
s így a különben is szigorúan ellenőrzött 
Magallán-szoroson keresztül lehetetlen au
tót csempészni. Usliuftiában volt a hír
hedt fegyintézet, amelyet megszüntettek: 
helyét tengeri támaszpont foglalta el. 
A  Tűzföldön a múlt század nyolcvanas 
éveiben tombolt az aranyláz. Lennox, 
San Sebastian és Bahüt Slogget jéggel bo
rított mezőin ugyanis aranyat [találtak, 
s ennek hírére kalandorok árasztották el 
a fűzfőidet. Köztük a legnagyobb sikere 
a magyar származású Popper Gyulának 
volt, aki aranymosó telepeket létesített. 
Nélrány éven belül több mint. egy tonna 
tiszta aranyat bányászott ki, s még 
aranypénzt is veretett a saját, nevére, 
ami e távoli területen rrom is tűnt fej 
meglepőnek. Az amnyforrások aztán fo
kozatosan kiapadtak, s aranyat ma már 
csak a békésen legelésző birkák gyapja 
hoz a Menendő/.- Behetyeknek és más 
nagy birka'tenyésztőknek.

Patagóniának nincsenek őslakói (meri. 
csaknem teljesen kiirtották őket), tehát, 
nincsenek dalai, folklórkinesoi, néprajzi 
értékű szellemi hagyományai. Jövője 
azonban biztató, ha egyelőre csak a ki
váltságos rétegek számára is. Például 
egy észak-amerikai vállalat 40 millió dol
láros (lefektetéssel alumínium-müveket 
létesít Patagóniában. 300 millió dollár 
értékű olasz kölcsönnel gázvezetéket, 
építenek. Ugyancsak észak-amerikai be- 
ruházásokkal akarja a kormány meg
gyorsítani az új kőolajmezők, a rio 
turbiói szén és a sierra grandei vas kiak
názását. Most készül a szerződés külföldi 
érdekeltségekkel a Colorado és más pa- 
tagóniai folyók vízi erejének kiaknázá
sára, s ezzel óriási kopár területeket 
vonnak majd be a termelésbe.

A további tervek szerint, új utakat, 
repülőtereket, vasutakat építenek. De 
meg kell oldani az ivóvízellátást és fő
képp a lakásproblémát. „Patagónia ha
ladása az alapja annak —  hangoztatta az 
eltávolított Frondizi elnök — , hogy Ar
gentína nilághataloin legyen.”  Ez kétség
telenül becsvágyó program volt,. Önkén
telenül fölvetődik a kórtlés: mi a föltétele 
Patagónia további fejlődésének, haladá
sának Y Nyilván nem pusztán a kül- ás 
belföldi tőke. De egyebek között az is. 
lrogv ennek az ásványi kincsekben mér
hetetlenül gazdag tájnak a tulajdonában 
ne néhány család és érdekeltség osztoz
zék.

(  Buenos Aires)
Vér Andor

Kelet az kelet ?

„Kelet az kelet — nyugat, az nyugat" 
— írta Rudyard Kipling.

Hasonló „könnyedséggel”  találkoztunk 
a „Füles”  ez évi július lü-i számában, 
mely Balzac „A  szamárbőr”  c. regényé
nek képregényfolytatását közli.

A 62. sz. kép nyomtatot.! szövege sze
rint. a hős a szamárbőr „fonákján szan- 
S/.krit írásjeleket vesz észre” .

A  mjz.on a Távol-Kelet kétévezredes 
írása helyett azon lián a Közel-Kelet jel
legzetes, cikornyás arab írása látható. 
(A  szanszkrit írást az avatatlan is köny- 
nyen felismeri arról, hogy ott a szavakhoz 
tartozó jeleket egy vízszintes, vastagabb 
egyenes vonás fogja össze.)

Nélrány ezer kilométerre nem né
zünk 7. . .

Borváré Zoltán
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A lőport ős gyújtóanyagokat tartal
mazó rakétákat háborús célokra már 
rég alkalmazták. Másrészt felhasználták 
békés, szórakoztató célú rakéták, tűzijátékok 
céljára is. Egy 1275— 1290 között kelet
kezett arab kézirat —  szerzője [lassan 
Alrammah, más névon Nedsohin-Eddin — 
leírja a „szórakoztató kínai tüzeket” . A  kí
naiak már i. e. 2000 évvel minden na
gyobb ünnepség alkalmával rendeztek 
tűzijátékot; ez volt minden egyházi és 
politikai ünnepségeknek a fénypontja. 
Ilyenkor a kínai uralkodót villámot 
utánzó ún. „villámkocsiban”  vitték. (A 
villám volt. a kínai uralom jelképe, —  a 
villámtól félnek az emberek.) A villám- 
kocsi változatos színpompájú tűzijátékot 
ontott, amely az egykorú leiiások szerint 
tűzi fazekakból, tűzgolyókból, tüzes szö- 
kökutakból állt.

Yokoliuimil lüzijáfók ( I « » r i ' i  fnui'*í***z**0

Az, hogy Kínában a pirotechnikai 
(tűzszerészeti) tudomány ilyen magas fo
kot. ért el, a salétrom, illetve a belőlo 
készült puskapor feltalálásának köszön
hető.

A salétrom tűzélesztő Íratását az indu
sok is korán felismerték. Elő-índiában a 
Gangesz folyó partján apály alkalmával 
nagy telepekben ki virágzott a salétrom. 
Megfigyelték, ha ilyen sálét,romos „v i
rágtelepre”  égő csóvát dobtak, az nagy 
hevességgel égett tovább. Szanszkrit. 
nyelvű írások utalnak arra, hogy i. e. 
a harmadik században már voltak tűzi
játékok.

A középkor legfényesebb tűzijátékát 
Fuggor Jakab rendezte 1519-hen Augs- 
burgban V. Károly császárrá vá
lasztása alkalmával. Különben V. Ká- 
rolynak is volt egy pazarul felszerelt

Öltért árny! Ifizijálél; (Futni .Ijtmyl

Tfi/JJálék lmjáról

pirotechnikai labo
ratóriuma. A XV. 
és XV I. században 
egyetlen nagyobb 
ünnepség (koro
názás, esküvő) al
kalmával sem hiá
nyozhatott a tűzi
játék. 1538-ban Bo- 
leyn Anna eskü
vője alkalmával a.
Temzén úszó tűz- 
okádó sárkányok 
ejtették ámulatba 
a közönséget.

A tűzijáték a X V I I — X V I I I .  század
ban élte rirágkorát. Elsősorban a francia 
királyok, különösen XV. hajós kultivál- 
ták. A  brandenburgi tüzérek is híresek 
voltak arról, hogy kiváló tüzijátékszak- 
értők. I. Frigyes (1688— 1713) porosz 
választófejedelem hadseregében jelentős 
szerepet töltött be a tüzérség: 6341 főből 
állt., 30 főtűzszerésszel és 120 tűzszerész- 
szel. Békében a tűzszerészek a külön erre a 
célra fenntartott laltoratóriumokhan tűzi
játékokat készítettek: rakétákat, száraz
földi és vízi tűzijátékokat, szurokkoszo
rúkat, kézi világító golyókat.. Irombákat.. 
A  legfényesebb tűzijátékot I. Frigyes 
1701-ben, koronázása alkalmával ren- 
deztette Königsherghen. Ezt a tűzijá
tékot Sehleid tüzérezrodcs irányította. 
Először egy trónon ülő királyi kép volt. 
látható, amelyet allegorikus jelek —  a 
vitézséget jelképező kard, az igazságot 
szimbolizáló mérleg —  díszítettek, mel
lettük a „Glória virlutis”  („Dicsőség a 
vitézségnek” ) szavak voltak olvashatók 
tüzfelírással. Amikor ezek az allegorikus 
képek leégtek, kék tűz- 
nyaláb jelent meg a szí
nen, majd újabb kép kö
vetkezett. Ez a mitológiai 
Állast ábrázolta, amint 
a földgömböt, a vállán 
tartja, „Prussiae feliéi- 
tea” (Poroszország üd
vössége) felírassál. A 
képtől jobbra Cores, a. 
földművelés római isten
nőjének alakja bontako
zott. ki. szekere elé két, 
oroszlán volt befogva. A

harmadik kép koronát tartó két fejű sast. 
ábrázoló osztrák címert mutatott- egy 
latin nyelvű üdvözlő felirattal.

Nemcsak a külföldi fejedelmi udvarok
ban volt. divat a tűzijáték, hanem ha
zánkban is: a nagvurak kerti ünnepsé
geiken gyakran gyönyörködtették vele 
vendégeiket. Eszterházy Miklós .József 
1772-ben kismartoni kastélyában Gui- 
mene herceg tiszteletére fényes tűzijá
tékokat. rendeztetett. Ezen az. estén jelen 
volt Bessenyei György gárdáimé nagy. 
akit annyira elbűvölt az est fénypont ját, 
jelentő tűzijáték, hogy „Eszterházi v i
gasságok”  című versciklusában állított 
emléket, a csodás látványosságnak.

A pirotechnika magyar művelői kö
zött. meg kell említeni Janitsáry Iván 
budapesti gyógyszerészt, aki Európa- 
szerte elismerést szerzett a magyar 
pirotechnikának szakcikkeivel és hazai 
és külföldi t üzijáték-rendezvényeivel.

l)r. Táplányi Kndre

Vízen ú s z ó  (íízokúiló oroszlán 
tűzijáték kepe IG50-hől. (Fn- 

mrtszel. I.trlpzlfi



AzUJDONIflGiWO
( A  T A N U L Á S  P S Z I C H O L Ó G I Á J Á H O Z )

Az Élőt és Tudományban már volt szó 
azokról a kísórleti kutatásokról, amelyek
kel a tanulás idegélettani folyamatait 
igyekeztek tisztázni. (Ez óvi 8. szá
munkban.) Ezeket a vizsgálatokat sok
oldalúan végzik, többek közt állatkísér
let i módszerek alkalmazásával. Az ame
rikai kutatók leginkább patkányok visel
kedését tanulmányozták (így nagyon egy
szerű eljárással, a T-labi rintusl jan.

A  T-labirintus olyan fedetlen, alagút- 
szerű, hosszú járat, amely a végén jobbra 
és balra ágazik el, mint a T  betű víz
szintes szára. Az állat a T függőleges szá
rának megfelelően „alulról”  indul ol, 
s így ér a válaszút elé. A  régebbi kísérle
tekben az egyik irányban mindig valami 
„jutalom”  (például élelem) várta, a má
sikban semmi. Vagy az egyikben „bün
tetésként.”  áramütés érte. A patkány ha
marosan megtanulta, merro kell fordul
nia, hogy megkapja a jutalmat és elke
rülje a büntetést. Mennyi idő alatt ta
nulta meg, ez könnyen mérhető, s éppen 
ez a kísérletek fő kérdése.

A patkány tehát jutalom, illetve bün
tetés ellenében tanulja meg a T-labirin- 
tusban a helyes út megválasztását.

Ilyen egyszerű állatkísérletekre nagyon 
sok szellemes következtetést lehet ala
pozni, s bár a patkány 1% az ember közé 
senki sem tesz egyonlőségi jelet, s a pat- '  
kány tanulását senki sem tartja azonos
nak az elsősorban nyelvi eszközzel vég
zett emberi tanulással, mégis, ily módon 
sok hasznos és bizonyos általánosításokra 
alkalmas következtetésre juthatunk.

Mindezek előrebocsátásával ismerked
jünk meg egy nagyon egyszerű, egyszer
smind igazán meghökkentő eredményű 
kísérlettel. Ez a kísérlet a következő kér
dést tisztázta: Mi történik, ha a patkány 
a T-labirintusban semmiféle jutalomban 
vagy büntetésben nem részesül? Az ismé
telt válaszút elé kerülés során mutatko
zik-e valami rendszer a patkány viselke
déséljen V

A válasz: igen! Ha ugyanis az állat 
előbb —  mondjuk —  jobbra fordult, leg
közelebb az esetek nagy többségében 
balra tart, ezután pedig ismét jobbra, s 
így tovább. Ez nem tanulás! Hiszen a

tanulás valami tapasztalatot, linsznosít. 
Itt azonban nincsen semmi hasznosít
ható eredménye, bármelyik utat válasz
totta is.

Spontán váltakozásnak nevezték el a 
leírt jelenséget. Mi az oka? Furcsa ta
lálgatásokkal próbálták megokolni. Volt, 
aki azt mondottam patkányban egyforma 
erejű késztetés él a jobbra vagy balra, 
fordulásra. Ha azonban egyszer például 
jobbra fordult, ez a késztetés gyöngül, s 
automatikusan felülkerekedik a másik. 
Az egyik irányba fordulás vágya csak 
akkor nem gyöngül, hanem éppen ellen
kezőleg, erősödik, ha valami jutalom meg
erősíti.

Nos, oz föltevés. Igaz-e vagy nem, csak 
kísérletileg dönthető el. A  kísérletet a 
legutóbbi tíz esztendőben végezték ol 
(Monlgomcry, Olanzer). Két T-labirin- 
tust egyesítettek egy kereszt alakú labi
rintussá. Az állat, vagy „északon” , vagy 
„délen”  lépett be a labirintusba, s ennek 
megfelelően a szemközti utat elzárták. 
A  választás tehát vagy a „keleti” , vagy 
a „nyugati”  irány lehetett csak. A leg
főbb különbség a már ismert T-labirintus 
és o között abban volt, hogy a „keleti”  
ágat fehérre, a „nyugatit”  feketére fes
tették.

+

A  patkány hamarosan megtanulja, merre for
duljon a T-lnhlrlntushan, hogy iur(|kapjn a  Jutal

mat, Illetve elkerülje a büntetés!
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H a a  T-lahlrIntnshan nincs se Jutalom, se bünte
tés, a patkány spontán váUogutJu a  fordulat 

Irányát Jobbra, Illetve Itulra

A kísérlet menete ez volt: az állat be
szalad északon (ekkor a .déli’ utat 
elzárták) és vagy keletnek, vagy nyugat
nak fordul. Mindegy. Jutalomban, bün
tetésben nem részesül így sem, úgy sem. 
Ezután délről eresztik be, s így kerül az 
előbbi két út elé. Majd megint északról 
jön, s így tovább.

Minthogy e kísérletijén osak tv „spon
tán váltakozás” -sal számolhatunk, a leg
nagyobb meglepetéssel tapasztalták, 
hogy a patkány következetesen mindig 
jobbra fordul, ha az első alkalommal 
északról engedtek be, illetve balra, ha 
.délről’ engedték be először. A követ
kezetesség az irányban —  mint tudjuk — 
egyet, jelent a tanulással. Ahol nincsen 
tanulás, ott, sjjontán váltakozás van. I)e 
a tanulás feltétele a kedvező vagy ked
vezőtlen tapasztalat, a jutalom vagy a 
büntetés. Itt  azonban erről szó sem volt.

Ellentmondásba ütköztünk. Már
pedig a tudomány fejlődése szempontjá
ból minden ellentmondás nagyon fontos. 
Gyakran éppen itt rejtőznek a legfonto
sabb útmutatások.

Esetünkben az ellentmondás estik a 
következőképp magyarázható. Amikor a 
patkány a válaszút elé érve egyszer a fe
hér, egyszer a fekete utat. választotta, 
döntő hatással volt, orré a változatosság 
biztosítása. Az ingerek (vagyis az út szí
nének) megváltozása ugyanolyan módon 
hat. a patkány viselkedésére, mint. valami 
jutalom. Ha ugyanis a két válaszút, egy
színű, a patkány pontosan úgy válto
gatja a fordulat irányát, mint az egy
szerű T-labirintusban.

S hogy itt valóban a látási inger dönt. 
az szintén igazolható. Két. üveglap le- 
boesát ásával megkadályozzuk, hogy ti kí
sérleti állat beforduljon a T-labirintus

bármelyik szárába: csupán láthatja őkot. 
Ha az egyik alkalommal a T-labirintus 
mindkét, válaszűtja fehér, s ezután kerül 
ti patkány olyan labirintusba, amelynek 
egy fehér és egy fekete válaszűtja van, 
a patkány a feketét, választja. Ha előze
tesen fekete utakat látott., a fehéret fogja 
választani.

Dember amerikai pszichológus, aki 
mindezeket, ismerteti, a tanulságot így 
foglaljti össze: a patkány számára az 
újdonság jutalomként hal.

E következtetést különféle állatkísér
letek megerősítették patkányokon is. 
majmokon is. S hogy az ember viselke
déséljen is érvényesül egy ilyen tényező, 
azt szinte fölösleges bizonyítani. Az új
donság ingere rányomja bélyegét min
dennapi életünknek szinte valamennyi 
jelenségére. Ebijén áll a divat, a legtöbb 
reklám érdekessége is. A kíváncsiság 
általános tulajdonságunk, s láthatjuk, 
szűkkebiüség lenne azt. mondanunk, hogy 
„emberi dolog” .

Ha a kísérleti adatokat, a tanulás szem
pontjából értékeljük, fontosnak látszó 
következtetés adódik. Az ugyanis, hogy 
maga az újdonság is elegendő a tanuláshoz. 
Ha az „anyag új, érdekes”  —  megragad, 
s nem kell külön jutalmat vagy büntetést, 
társítani hozzá.

Ez is régi, fontos pedagógiai tapaszta-

A  két T-Iablrlntusból egyesített kereszt alakú 
labirintusban — amelynek nyugati ligát feketére 
festették — a patkány mindig jobbra fordul, ba 

elsü alkalommal északról engedtél; be
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lat. De mi, milyen élettani folyamat rej
lik a hátterében?

A „m i ez?-re flex”
Pavlov nevezte így el a tájékozódási ref

lexet, vagyis azt a jelenséget, amely min
den váratlan inger hatására odafordulás-

/

E

D
Ha a  k it  válaszút egyszínű, a  patkány spontán, 
vagyis úgy váltogatja a fordulat Irányát, mint az 

egyszerű T-IahIrintusliun

bán nyilvánul meg. A  16 ilyenkor hegyezi 
a fülét-. Az ember odafigyel, ami egyben 
azt jelenti, hogy a váratlan inger hatá
sára tevékenysége részben vagy teljesen 
megakad, tekintete irányt változtat. A 
tudatos gondolatmenet fonala is megsza
kadhat,.

Állatok agyán kimutatták, hogy ilyen
kor az inger áthangolja az agykéreg egész 
tevékenységét az agytörzsi hatás útján.. 
Szokolor szovjet kutató a legmodernebb 
módszerekkel emberen tisztázta, hogy a 
tájékozódási reflex idején általánosan fo- 
kozódik az agykéreg ingerlékenysége, s 
egyúttal kimutatható, hogy a vizsgált sze
mélyek érzékszerveinek „élessége” , meg
különböztető képessége is fokozottabb. Min
den váratlan inger átliangolólng Irat- 
—  az agy révén —  jóformán az egész 
szervezetin.

Mind e jelenségek közül legfontosabb 
azonban ez: az újdonság ingere a tájé
kozódási reflex útján -— az agykéreg és 
az érzékszervek fokozott ingerlékenysége

következtében —  lehetővé teszi, hogy az 
agy tapasztalatilag kialakult, tanult in
tézkedési rendszere bővüljön. Szokolov ki
mutatta, hogy a tanulás, vagyis az új, 
a feltételes reflexek kiépülése a tájékozó
dási reflex megjelenésével indul meg.

Az ismertetett állatkísérletekből is azt 
láttuk, hogy a tájékozódási reflexet kel
tő ingernek éppen olyan szerepe van 
a tanulásban, mint a jutalomnak. A  fel
tételes reflexek nyelvére lefordítva a dol
got : az új megjelenése éppúgy megerösítő- 
leg hat a megelőző ingerekre, mint pél
dául az élelem (a jutalom) a táplálkozási 
feltételes reflex létrejöttekor. Az étel adá
sát megelőző minden hatás (fény, az 
út iránya) azáltal kap jelentőséget, 
hogy közvetlenül megelőzi a táplálék 
ingerét. Így épülnek föl a feltételes ref
lexek. Ez a tanulás Pavlov leírta alap- 
mechanizmusa.

Az újdonság, a tájékozódási reflex in
gere összekötő láncszemet alkot a fel
tételes reflexek között. Egyrészt a tájé
kozódási reflex kialvása a feltételes reflex 
kittlakulásának mozzanatával esik egybe. 
Másrészt minden olyan esetben, amikor 
nincsen jelen feltételes kapcsolat, hogy 
irányítókig hasson a cselekvés menetére.az 
új ingere szabja meg a tevékenység útját.

Az új pedig nem egyéb, mint valami 
eltérő mozzanat az agyban pillanatnyilag 
fennálló és az ingereknek a tapasztalatok 
akipján várható valószínűségével szá
moló ingerületi rendszertől. Az agy olyan 
vezető és szervező központ, amely a ta
pasztalatok folytonos kitbavetésével mű
ködik, s a szervezetet alkalmassá teszi a 
jövőben várható, a valószínűleg bekövet
kező ingerek, fogadására.

Minél több tapasztalatot képes az agy 
felhalmozni ás értékesíteni, vagyis rend
szerbe foglalni, annál körültekintőbb, 
előrelátóbb az egyén tevékenysége, s így 
nagyobb a létbiztonsága. Érthető hát, 
hogy az újnak olyan fontos szerepe van, 
hogy a tanulás annyira jelentős a visel
kedésünkben .

Mindaddig, amíg az új ingerek beépít
hetők a meglevő működési rendszerbe, 
a változatosság vonzó hatással van reánk 
örömeit szerez, liajlandók vagyunk fá
radságot is válkilni érte. A  túlságosan új 
inger azonban kimerít. Különösen az agy 
károsodásai esetén csökken az újdonság 
vonzóereje.

Az agyműtéten átesett betegekre jel
lemző, hogy kerülik az új helyzeteket, 
pedánsak lesznek, nem tűrnek még kör
nyezetükben semmi változatosságot.

Dr. Ákos Károly
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KÉT NÉP -  KÉT JELLEM
Két ókori portrét mutatunk be többek 

között. Az egyik Periklészt, jeleníti meg, a 
másik Julius Caesar fejszobra. Amaz az i. 
e. V. században, a görög művészet fényko
rában készült, emez pedig ötszáz évvel 
később, a római császárság küszöbén.

Periklész szakállas arca nyugodt, te
kintetében értelem és megértő emberség. 
A szobrot élettel telíti a kissé oldalra 
I uij ló fej tartás. Periklész bizonyára így 
szokott beszélgetni a polgárokkal, s a 
művész ezt figyelte meg és használta 
föl embere jellemzésére. Az egyéni voná
sokat egyébként nem részletezte. Meg
elégedett az arc legjellegzetesebb voná
saival, s ezeket tömörítve faragta ki. 
Idealizálta, eszményítette hősét. Szépítő 
szándékára vall a fejet koronázó sisak is. 
Leírásokból tudjuk, hogy Periklésznek 
aránytalanul magas homloka volt. Ez

IVrlkir-iz moHszohru. I. r. V . -/ú/ail

zavarta a mindenben összhangot kereső 
művészt, ezért a harci sisak alá rejtette 
a homlok felső részét.

Hasonló „csalást”  követet t el a Oaesar- 
fej szobrásza is. Csakhogy ő nem a mű 
szépsége értlekében, hanoin a modell hiú
ságának hízelegve „hamisított” . Tudta, 
hogy' Caesar szégyenli kopaszságát, s hogy 
kedvében járjon, szép fürtöket faragott- a 
koponyájára. A  két mű között egyéb
ként mindössze ennyi a hasonlóság. Más
különben - teljesen elütnek egymástól. 
Periklész lágy arcformáival ellentétben 
Caesar csupa erő. Éles tekintete kemény 
akarotra vall. Kiugró arccsontjai, erős 
álla, összeszorított, vékony ajka uralko
dásra termett, parancsoláshoz szokott 
ember jellemét mutatják. Az arc formái 
aprólékosan vannak megmunkálva: a 
száj körül ineg a szemek között szinte

•fiillus Cursar urcmásn. I. c. I. század
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Cicero portróju iioitipnsau mc||ür»kítl u római köz- Aiigusztiis császár nővérének, Ocláviáiiak az 
társasad haldoklásának évelheti élt kiváló szónok arcmást!

nyttdUtlnn lelkületű r'iycnlsétjót

bevéste a mű véts/, a ráncokat, s ezzel 
még keményebb kifejezést kapott a 
portré.

A két aromás kéf. különböző jellome.t 
lár elénk.

Periklész, tipikusan a szellem emltere, 
Caesar az erőik Az bölcsességgel igyekszik 
célját, elérni, emez ellentmondást nem 
tűrő akarattal. Megértés, gazdag lélek 
rejtőzik az egyikben, a másiknak gondo
latait hideg számítás, tetteit kíméletlen
ség jellemzi.

Periklész portréján, a sisak ellenére, 
mi sem emlékeztet a harciasságra. A 
Oaesar-fej viszont minden jelzés nélkül, 
pusztán arcvonásaival elárulja a katona- 
embert, a világok sorsát eldöntő nagy 
csaták hadvezérét.

Nemcsak két ember, liánom bizonyos 
vonatkozásiján két nép tipikus jelleme is 
összeütközik a két arcmásban: a szép
séget, nemos érzelmeket, tisztelő, a test 
és a lélek harmóniáját, az úgynevezett 
kalokagatliia eszményét, megvalósítani 
igyekvő görögség rá a koménykötráü 
római katonanép jelleme. A sohasem

szűnő háborúk harciassá edzették Itália 
lakóit. A  meghódított népek és a rabszol
gák százezreit féken tartó kormányzás 
kemény embereket követelt, akik állan
dóan számolnak a valósággal, a reális tó
nyekkel. Az ilyen emljerek a művészettől 
is elvárják az ólethű ábrázolást, amely 
különösebb költői szépítés nélkül követi 
a valóságot. A római alkotások forma
nyelve ezért reálisabb, mint a görögség 
klasszikus stílusa. De köznapibb is, mert 
hiányzik belőle a Periklész-kori Athén 
ünnepélyes emelkedettsége.

Artner Tivadar

ÚJ K Ö N Y V E K
Baisi Dénes: Eltűnik a vajdakines (Móra, 

22,— Ft) Fényes a tűz lángja (Szlo
vák népballadákj (Európa, 21,—  Ft) 

Keményi Béla: A hetedik nap (Magvető, 
16,50. Ft)

Száva István: A liiúz a napba néz (Móra, 
25,—  Ft)

Tamási Áron: Akaratos népség I—II.
(Szépirodalmi, 46,—  Ft)
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TUDOMÁNY
TELSTAR: az első „postás-szputnyik”

A napilapok beszámoltak arról, hogy 
július 10-én az Egyesült Államok Cape 
Oanaveral-i kísérleti telepéről egy három
lépcsős Thor-Delta rakétával felröpítették 
az első Tolstar-rendszerü híradástech
nikai mesterséges holdat. Az új mestersé
ges égitest 160 porc alatt kerüli meg a 
Földet; pályájának földközeli pontja 
(perigeuma) mintegy 1000 km, földtávoli 
pontja (apogeuma) 5700 km távolságban 
van. A pálya hajlásszöge az egyenlítő
höz 45 fok. E hold segítségével már több 
ízben sikerült rövid időre amerikai tele
víziós adásokat továbbítani Anglia és 
Franciaország számára és viszont, azon
kívül telefonbeszélgetéseket folytatni.

A  Telstar az első olyan mesterséges égi- 
tost, amely nem tartozik valamelyik or
szág űrkutatási programjához, hanem 
kereskedelmi célokat szolgáló magán- 
vállalkozás: az egyik legnagyobb hír
adástechnikai monopólium, az American 
Telephoné and Tolcgrapli Company tulaj
dona. Felszerelését ennek leányvállalata, 
a Bell-eég kutató laboratóriumában dol
gozták ki. „Üzembébelyezését” : rakétá
val mesterséges holdpályára való felszállí- 
tását az Egyesült Államok Űrkutatási 
Hivatala (NASA) végezte. Ezért a vállalat 
a kormánynak hatmillió dollárt, fizetett, 
és — akár sikerül, akár nem — ennyit 
fizet, minden alItalommal. A  több tucat, 
ilyen mesterséges holdból álló Telstar- 
rendszer létrehozása után a vállalat — 
természetesen megfelelő használati díj 
ellenében — távbeszélő, vagy televíziós 
összeköttetéseket fog létrehozni a tenge
ren keresztül.

A  híradástechnikai mesterséges holdak 
tervei már jóval az első szputnyikok elin
dítása előtt, felvetődtek. Az egyes föld
részek közötti távíró- és távbeszélö-forga- 
lom ugyanis annyira megnő vekedett., 
hogy a meglevő tengeri kábelek és rádió- 
összeköttetések rövid idő múlva már nem 
lesznek elégségesek a forgalom kiszolgálá
sára. A  tengerentúli összeköttetésben 
használt rövid rádióhullámok az adó
állomástól tv/, ionoszféráról és a föld

felületről történt többszörös visszaverődés 
útján jutnak el a vevőkészülékekbe. Az 
ilyen közvetítés gyakran eléggé gyenge 
minőségű és például erős naptevékenység 
alkalmával egészen meg is szakadhat. 
(Ilyen tapasztalatokat a chilei labdarúgó
világbajnokság rádióközvetítései alknl- 
mávnl a magyar hallgatók is szerezhet - 
zek.) Meg kell még omlítonünk, hogy a 
szokásos rövidhullámok tartományában 
csak korlátozott számú összeköttetés 
szakkifejezéssel élve: hírcsatorna — he
lyezhető el, televíziós közvetítésre [jetiig 
o hullámok alkalmatlanok.

Nagyobb mennyiségű hírcsatorna léte
sítéséhez és a széles átviteli sávot igénylő 
televíziós közvetítéshez az ultrarövid ti: 
a mikrohullámok tartományát is igényim 
kell vonni. Ezekkel meglehetősen zavar
mentes átvitel hozható létre, azonban az 
ionoszféráról nem verődnek vissza - 
legalábbis nem annyira, hogy állam ló 
üzemijén használhatók lennének.

A  Telstar híradástechnikai mesterséges hold Külső 
képe. A  gömb egyenlítője kőriil elhelyezkedő kis 
négyszögek az antennák. A  nugy négyszögek a 
napelemek, amelyeket a Van Allén övezet sugár- 

zásai ellen zafírlemezek védnek



ATelxtar adásainak yí- 
trlrrr sxolydlii fítlt'Srr- 
a n l c n n u .  \ y i l a s a  15 >' 
15 métrr, belül a hullá
mok erősítésére nutser-t 
(I.: T. IMI. 22. S7-|

helyeztek el

Ha szárazföldi öszzeköttctésről van 
szó, ki lőhet építeni — akár a távlie- 
széíö hálózat, akár a televízió céljaira 
— a közvetítő állomások láncát, amelyek 
felfogják az egyenes vonalban terjedő, 
irányított hullámokat, majd felerősítve 
továbbítják. Kézenfekvő, hogy az óceá
non ál is kialakítható az összeköttetés, 
ha a közvetítő állomást mesterséges 
holdon helyezik el.

A  tengeri kábelek problémáiról a közel
múltban tájékoztattuk olvasóinkat (É. 
T. 15)62. 27. szám). Az említett cikkből 
kiderült, milyen nehézségekkel jár e kábe- 
!<•!< megépítése, és közvetítési kapacitásuk
megnövelése. K  kálx-lok nagy magán- 
vállalatok — többek között, az említett. 
American Telephoné and Telegniph dóm- 
pany — tulajdonálxin vannak. Aszámitá- 
sok bellizonyították: a vállalatok szá
mára, kifizetődőbb mesterséges holdak 
rendszerét felhőosátani, mint korlátozot
tabb teljesítőképességű — s hozzátehet
jük: televíziós átvitelre alkalmatlan — 
újabb kábeleket építeni.
. A most fellőtt kísérleti Tclstar mester

séges hold 88 centiméter átmérőjű, 77 
kiló súlyú gömb. 600 távbeszélő össze
köttetés, vagy 1 televíziós adás közvetíté
sére alkalmas. Az elektronikus Vierondo- 
zést egy SÍ centiméter átmérőjű alumí
niumházban helyezték e l; ez a mestersé
ges hold belsejében van felfüggesztve rez
gésmentesen. Említésre méltó, hogy e bo- 
rendezéslx'n 1064 tranzisztor és 1464 
kristálydióda van. Az áramellátásra szol
gáló 15) darab nikkel -kiül minin akkumu

látort 3000 darab 
napelem tölti.

A  mostani első 
Tclstar fellövése a 
rendszer használ - 
liatóságának kipró
bálásán kívül arra 
szolgál, hogy kivá
lasszák a legalkal
masabb hullám
hosszút és begya
korolják a mester
séges holdak pon
tos követését. Az 
ily módon történő 
átvitelhez ugyanis 
a Földön különle

ges nagy teljesítményű adó- és vevő
berendezések szükségesek, amelyeknek 
pontosan követniük kell a mozgó mes
terséges holdat. Vizsgálják ezenkívül a 
berendezés, illetve az alkatrészek meg
hízhat/) működését, és élettartamát is, 
továbbá a Van Allon-övezct, hatását a 
napelemek működésére.

A  tapasztalatok alapján kerül sor 
negyed éven helül a kövotkező Tolstar 
elindítására. A következő 20 év folyamán 
20—50 darab Telstar-típusú mesterséges 
holdat szándékoznak fölröpíteni. A szá
mítások szerint, ennyi mesterséges hold
dal a földfelülot bármely két pont 
között bármikor 5)5).5) százalékos bizton
sággal lehet, összeköttetést teremteni.

(Nagy isiiéin (lyörgy)

Palackposta
Nadina és Palan kis indonéz szigetet, 

zárt tengeráramlat övezi. Ennek ki
használásával a sziget lakói gyakmn 
palackpostával cserélik ki híreiket. Az 
áramlat ogy nap alatt viszi e l  a levelet 
egyik szigettől a másikig. A  palaekposta 
lényegeson gyorsabb, mint a hivatalos 
postaszolgálat-. A  post-aliajó ugyanis 
hetenként, csak egyszer közlekedik. Az 
is előnye, hogy bélyeg sem kell hozzá, 
igaz. hogy a kézbesítésért, sem felel senki...

( Herue Rund um din Widt)

i)Z4

g g j g l  T U K i ö a s a K ^ , . w

Két. év óta épül és 1963-ra készül el a 
tokió— osakai 550 km-es villamos vasút 
vonal, amelyen a vonatok 200 km/óra 
legnagyobb sebességgel és 167 km/óra 
utazási sebességgel közlekednek majd. 
Ez lesz a világ leggyorsabb vasútja. 
(Összehasonlításul: Európa leggyorsabb 
vonatának, a párizs— lyoninak utazási 
sebessége 128 km/óra.)

Japán valamennyi százezer lakoson 
felüli városa, köztük a 8 milliós Tokió és n 
2,5 milliós Osaka —  egy kivételével — 
az e vonal által érintett területen össz
pontosul. Összesen 36 millió ember, 
Japán lakosságának 40 százaléka lakik 
ebben a. térségben.

A Tokió és Osaka között jelenleg 
üzemben levő kétvágányú ún. Tokaido- 
vonal a japán vasúti hálózatnak csupán 
5! százalékát teszi ki, mégis ezen bonyoló
dik le a vasúti személy- és teherforgalom 
25 százaléka. A naponta mindkét irány
ban közlekedő 60—80 személy- és 60 
tehervonat éppen hogy kielégíti a köve
telményeket. De a forgalmat, ezen a vo
nalon aligha lehet már tovább fokozni, 
mert. a vonatok száma a villamosítás 
ellenén' nemigen növelhető. Ezért vált 
szükségessé az új vonal megépítése, 
és mellette a régi is fönnmarad, és a 
helyi forgalmat bonyolítja majd le.

Az új vonal 50 km-rel rövidebb a régi
nél; hídjainak összbossza 18 km, alagút- 
jaié 68 km. A legnagyobb alagút, a 
Tanná nevű, hossza 7900 méter.

Az egész japán vasúti hálózat keskeny 
nyomtávú, 1067 mm-es, tehát, közép
bolyét, foglal el az európai keskeny és 
szabványos nyomtávú vasutak nyomtáv- 
jai között. A z új Tokaido-vonal lesz 
Japán első szabványos nyomtávú vonala. 
Hogy az átrakás költségeit a minimálisra 
csökkentsék, az árukat 5 tonnás nagy 
tartályokban helyezik el. amelyek villás 
emelővel perceken belül átrakhntók a 
vasútról a gépkocsikra, vagy a keskeny 
nyomtávú vasútról a széles nyomtávúra 
és viszont.

E vonalat nem keresztezik autóutak, 
és rajta a vonal biztosít ást is automati
zálták. Ezáltal a világ egyik legforga- 
lombiztosabb vasútvonala is lesz. Az 
15)64. évi olimpia látogatóit, már ez fogja 
szili 1 ítuni. ( Hobby)

Jiett&A fiendeitetéóü tan&aayon
Nigéria Port Lagos kikötőjéből az 1100 

km-re levő Kanóba szállítják az ásvány
olajat, onnan viszont Port Isigosba a /öldi
di,óolajat. Az utóbbi Nigéria egyik fontos 
exportcikke. Eddig a kétféle olaj szállítását 
sajátos rendeltetésű: csak. ásványolaj, illetve 
csak étolaj szállítására készített vagonok
kal bonyolították le, tehát ezek a hatalmas 
távolságot az egyik iránybaji üresen tették 
meg.

Ezt- a gazdaságilag hátrányos állapotot 
most úgy szüntették meg, hogy három- 
rekeszes tankvugonl szerkesztettek, amely
nek középrésze. 15 tonna étola j, két szélső 
tartálya pedig együtt ugyancsak lő tonna

ásványolaj befogadására alkalmas. Ha a 
tankvagon egyik tartálya olajjal van meg
töltve, a másik tartálynak, illetve tartályok
nak üresnek kell lenniük. I ly  módon a 
tankvagon 27 tonna, önsúlyábétl csak 6 
tonna a kettősség miatt adódó siílytöbblet, 
ami a kétirányú kihasználás előnyével 
egybevetve 40%-os megtakarítást biztosit. 
A próba tankvagonok annyira beváltak, 
hogy a Nigéria Vasúttársaság további 35 
darabot rendelt a készítésükkel foglalkozó 
belga gyártól. (Engincor)

( Hasonló problémák más országokban 
— köztük hazáinkban is — megoldandók. 
■— A szeri-. )
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Paraffin burkolatú kukorica
Sz. V. Krilov kandidátus eredeti mód

szert javasol a kukorica vetésére a Szov
jetunió középső — alacsony átlagos hő
mérsékletű — területein. A kukoricát — 
az eddigi gyakorlat szerint — csuk akkor 
szabad elvetni, amikor a talaj hőmérsék
lete elérte a 10—15 0 fokot.. A  Szovjet
uniónak ezen a területein azonban csak 
későn éri el a hőmérséklet ezt a fokot; 
emiatt a vetést nagyon gyorsan kell elvé
gezni. Kívánatos volna tehát, lia a kuko
ricamagvak már korábban a földbe ke
rülnének.

Kísérletei során Krilov meggyőződött 
arról, hogy a hideg földbe kom tavasszal 
kiültetett kukorioamogvakat nem annyira 
a hidegtől kell megóvni (a kukorica még 
a cseppfolyós levegő alacsony hőfokán 
[mintegy mínusz 180 Celsius fokon] sem 
veszíti el esírázáképességét). mint inkább 
a penészedéstől és a rothasztó baktériu
moktól .

Hosszas próbálkozás után kiderült, 
hogy erre az a legalkalmasabb mód, ha 
a magokat paraffinnal vonják be. E bur
kolat a magokat a nedves hideg földijén 
is megvédi a rothadás ellen. Amikor pedig 
a talaj a csírázáshoz szükséges hőmér
sékletre felmelegszik, a paraffin burok ezt 
a hőt közvetíti a csírához, s a rajta 
keletkező apró repedéseken a csíra át
fúródik.

A  „napfényre jutás”  előkészítése tehát 
a nem kellően felmelegedett talajban tör
ténik. A  csírahajtások akkor jutnak ki 
a felszínre, amikor a talaj hőmérséklete 
már <sléri a 10— 15 C fokot. Mielőtt azon
ban a esimhajtás megjelennék a felszínen, 
majdnem két héten át edződött: ezalatt

ellenállóképesebbé is vált a visszatérő 
tavaszi fagy okival szemben.

A  paraffin burokban vetett kukorica 
gyökérzete jobban kifejlődik, a talaj 
nedvességtartalmát inkább fel tudja 
használni, s 2—3 héttel megelőzi fejlődé
sében a hagyományos módon vetett 
kukoricát.

Két személy ogy-egy óra alatt 200— 
300 kg magot tud paraffinnal bevonni. 
Az egyszerű berendezést villamos motor 
hajtja, a paraffint 2 — 2,5 kW teljesít
ményű villamos készülékkel melegítik a 
vékony burok kialakításához szükséges 
80—í)0 O fokra. A  maximálisan 14 szá
zalék nedvességtartalmú magvakat, vé
kony sávokban engedik a forró paraffin
ba; a bemártás mindössze 0,34 másod- 
poráig tart. Utána a magokat a paraffin 
fürdőből a kiemelőhenger apró, rugalmas 
tűi hideg vízije dobják. Ebijén a paraffin 
hurok azonnal kihűl. Majd a magokat 
ládákba rakják, ahol megszáradnak.

Az első ilyen magokat 1061 tavaszán 
vetették el. A  négyzetes vetést, végző 
vetőgépen csupán a tárcsák nyílásait kel
lett kissé növelni. A  esoroszlyákat úgy 
szabályozták, hogy a magok a talajfel
szín alatt 5 és 3 cm közötti mélységbe 
kerüljenek: ez elengedhetetlen feltétel.

A  80 hektáron bevetett paraffinozott 
kukorica hektáronként 40—50 mázsa 
termést hozott. Az idén az újszerű mód
szert az egész Orosz SZSZK területén 
kipróbálják.

Egymillió hektár kukorica elvetéséhez 
(600—700 vagon kukoricához!) 10— 11 
vagon paraffin szükséges.

(Naulca i  Zsizny)

A kártékony állatok szaporodásának meggátlása
Amerikai biológusok nemrég olyan 

gyógyszert állítottak elő, amely oldatban 
fogyasztva egy ideig meggátolja a sperma- 
képződést. A patkányokkal végzett kísérle
tek folyamán bebizonyosodott, hogy ez a 
szer nem idéz elő tartós változást a sperma- 
képző szervek sejtjeinek felépítésében, csu
pán egy időre megakadályozza a spermák 
képződését. A gyógyszer azáltal fejti ki
hatását, hogy a spermákat termelő sejtek 
osztódásában —  átmeneti időre. — zavaro
kat idéz elő. A nemi szerveket azonban nem 
károsítja, s a nemi jellem vonásokra sem 
hat. Amerikában e. vegyi anyagot fel
használják majd az elszaporodott rókák

tambbi szaporodásának csökkentésére. A ró
kák körébe,n a párosodás évente meghatá
rozott időszakban történik. Ekkor kívánják 
az e gyógyszerrel kezelt húsdarabokat a rókák 
búvóhelyednek közelébe kirakni. Ezáltal a 
hímrókák egy csoportja éppen a párzási 
időiben válik majd nemzőiké picienné. E  terv 
ellen néhány ebtulajdonos tiltakozott, mivel 
feltehető, hogy a kihelyezett húsdarabokból 
kutyák is fogyasztanak. Az aggódókat 
azonban megnyugtatták, kedvenceiknek 
emiatt nem lesz tarlós bajuk, legfeljebb egy 
szaporodási időszak „kimarad” .

(New York Héráid Tribüné)
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A szakemberek kiszámították, hogy a 
kőolajipari termékek szállításakor és raktá
rozásakor kb. 3 % -os párolgási veszteség 
adódik. Az egyik francia vállalat a párol
gás megakadályozására 1955-ben védő
lemezt helyezett a tartályokban tárolt kő
olajra. Azt lehetne gondolni, hogy ha a 
kőolaj tetején védőlemez úszik, amely csak 
a tartály falánál hagy keskeny hézagot, 
ahol a kőolaj párologhat, máris kiküszö
bölték. a fenti veszteséget. A tapasztalat 
azonban mást mutatott. A párolgás ez 
esetben valóban csak a keskeny résre szorít
kozik, de mert- az elpárolgó szénhidrogén 
nem marad a körbe futó rés felelt, hanem 
azonnal eloszlik az úszó védőlemez teljes 
felületén, ilyenkor is szakadatlan és erő
teljes a párolgás.

E felismerés nyomán az úszó védőlemezt 
Z  alakúra képezték ki (lásd az ábrát). 
Ezáltal a Z  alakú rész felső lemeze és a 
folyadék között szénhidrogéngőzök gyűlnek 
össze, amelyek gátolják a folyadék párol
gását. A kőolaj most már nem természetes 
prírolgási sebessége szerint, hanem abban a 
mértékben fog párologni, amilyenben a 
szénhidrogéngőzök a levegővel keverednek. 
Ez pedig igen lassú, mert —  mint az ábrán 
Látható —  csak kis felületen, érintkeznek.

(londos mérések megállapították, hogy a 
Z alakú úszó védőlemez alkalmazásával 
a párolgási veszteség 80— 90%-kal csök
kenthető.

A védőlemezek egyiUtal a folyadék meg- 
gyulladása ellen is védenek. A rögzített tete jű 
tartály"felső részén gyakran „robbanási 
zőma” alakul ki, ahol —  gondatlanság vagy 
villámcsapás következtében —  robbanás 
keletkezhet.. Az úszó védőlemezek hozzá- 
járubiák ahhoz, hogy a szénhidrogénekben 
felgyülemlő elektromos töltés le vezetődjék. 
A kőolaj tetején úszó alumínium védőlemez 
tökéletes gátat jelent az elektromos tér 
számára, és emiatt a szénhidrogén gőzöket 
nem fenyegeti az a veszély, hogy meggyul
ladnak.

Ha mégis robbanás történne, a tűzvész 
terjedését nagymértékben lassítja az úszó 
védőlemez, és több idő áll rendelkezésre az 
oltáshoz.

Az úszó védőlemezek eleinte poUvinilből 
készültek, de nem váltak be, mert a kőolaj-

termékek hatására anyaguk gyakran el
változott. Ezért áttérlek az alumínium 
védőlemezekre. Ezeket ugyancsak alumí
niumból készüli úszótestek tart ják a folya
dék felszínén. (La Natúré)

Sóbánya m in t o lajtároló
Baekíriában, a Szovjetunió déli részér, 

érdekes eljárással kísérleteztek. E </// el
hagyott sóbánya föld alatti tárnáiban 
négy hónapon át 25 000 tonna kőolajat 
tároltak. Ezt- követően megállapították, 
hogy a kőolaj minősége, a sórétegekkel való 
érintkezés hatáséira sem változott.

FI módszernek — olcsóságán kívül — 
megvan az az előnye is. hogy tárolás közben 
a ‘jiárolgás minimális. Ez gazdasági szem
pontból nagy jelentőségű. A hagyományos 
fémtartályokban ugyanis a párolgási vesz
teség évi átlagban legalább 2 százalék.

(Nachrichten fül' den Aussenhandel)
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Hernyóenyves gyűrűk és hernyófogó övék

A  gyümölcsfák kártevői ellen vívott 
küzdelemben —  a permetezésen kívül —  
fontos feladatot töltenek be a hernyó- 
enyves gyűrűk, és a hernyófogó önek. Az 
előbbiok arra valók, hogy tavasztól késő 
őszig távoltartsák a gyümölcsfától a re
pülni nem tudó, tehát „gyalogos”  kárte
vőket: a gyapjaspillc hernyóit, a külön
böző ilonca hernyókat, a téli araszolokat, 
a kóborló bimbólikasztó lx>garakat, és 
megakadályozzák a hangyákat, hogy 
egyik fáiéi a másikra hurcolják a levél- 
letveket.

A hemyóenynes gyűrűkre felkenhető 
hemyóenyv kipróbált gyári készítmény. 
Ha nem kapható, akkor házilag is elké
szíthetjük: —• 1 kg-ot alapul véve —  
550 gramm gyantából, 400 gramm len- 
olajból és 50 gramm sárgaviaszból. A  le
mért. anyagokat vasedényben, kissú tű
zön, állandó kevergetés közben, óvato
san megolvasztjuk, majd melegen rá
kenjük a papirosból —  legalkalmusabb 
a csomagolópapír fényezett oldala —  
készült, gyűrűkre. A jó hernyóenyv huza
mos ideig ragadós, nem keményedül, a 
napsütés hatására nem folyik le a gyű
rűiül és az eső se mossa le. Ha a kész 
hemyóenyv a kihűlés után megkeménye-

Ilcriiy/íenyvo* «yíirfi Mprlísítíst'

dili és nem jól ragad, akkor sok benne a 
szilárd alkatrész, vagy kevés a folyékony 
alkatrész. Ha azonban a Nap melegétől 
lefolyik a hemyóenyv, akkor kevés 
benne a szilárd alkatrész és túlsúlyban 
van a másik. Ilyenkor tehát, az összeté
telén változtatni kell. Ezért ajánlatos a 
szükséges mennyiség elkészítése előtt 
a nyersanyagok aránylag kis részéből 
próbát készíteni.

A  liomyóenyves gyűrűket úgy kell fel
kötni a fák törzsére, hogy arra simán fel- 
foküdjenek és semmiféle rovar, hernyó 
ne kúszhasson ol alattuk. E célból a 
kéreg rüoskösségét egyengessük el, a re
pedéseket pedig töltsük ki agyagos pép
pel, vagy vattával és a gyűrű széleit 
alul és felül kössük szorosra. Időnként 
ellenőrizzük a hemyóenyv ragodósságát 
is és ha nem tápul eléggé, kenjünk rá 
újabb réteget, ha pedig porral hordja be 
a szél, vagy hullott levél tapad reá, tá
volítsuk ol, mert mindez „híd”  lehet a 
fára igyekvő rovaroknak. A gyűrűk az 
erős fagyok beálltáig maradjanak a fá
kon, de a fatörzsre közvetlenül sohasem 
szabiul a hernyóonyvet rákenni. mert ez 
árt. a fának!

A hcmyófogó önek vagy kötelek arra va
lók, hogy maguk alá gyűjtsék a búvó
helyet kereső és bebábozódni készülő 
hernyókat. Készülhet hullámpapírból, 
összecsavart újságpapirosból, összetekert, 
gyaluforgácsból vagy szalmából is. Eze
ket (í—8 naponként, át. kell vizsgálnunk. 
Ha már megtelepedtek l>onnük a her
nyók, akkor leszedjük és helyükre azonnal 
másikat kötünk, a fertőzött köteleket, 
pedig liemyóstól, bábostól elégetjük vagy 
szénkéneggol fertőtlenít,jük. A hernyó- 
fogó köteleket a gyümölcs leszedése után 
sem kell leszednünk a fákról, mert még 
azután is mesterséges búvóhelyet nyúj
tanak az őszi hűvös és nedves időjárás 
elöl menekülő kártevő rovaroknak.

Natíer-Nád Miksa
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A Z  E LET ES TU D O M Á N Y  M ELLÉKLETE

Rádió- és televízióműsor
Á l l a n d ó  m ú s o r s z á m o k :

KO SSU TH : 1.30: H írek. Időjárás. 4.40—17.39: Zenés műsor. 3.00: Falurádió. 5.30: H í
rek. Időjárás. 7.oo: H írek. Idő járás. 7.10: O j könyvek. ICb. 7.30: Színház-, hangverseny
ek moziműsor. .3.00: Műsorismertetés. Időjárás. 10.00: H írek. Lapszem le. 12.00: H írek, 
időjárás. 15.00: H írek. 1C.55: M űsorismertetés. 17.00: H írek. Időjárás. 20.00; Esti kró- 

, nika. 22.00: H írek. 24.00: H írek. 0.10: Zene.
PE TŐ FI: 5.00: Zene. 6.00: H írek. K b . 6.23: Színház- és hangverseny műsor. 6.30: 

Torna, s.00: H írek. Időjárás. 14.00: Időjárás. Vízállás. 16.00: H írek. Időjárás. 18.00: Hí
rek. Időjárás. 12.00: H írek. Időjárás. 21.00: H írek . 23.00: H írek. Időjárás.

HÉTFŐ, .JÚLIUS 23.

KO SSU TH -RÁD IO :
6.20: Sport és tolo. 8.10: Népek zenéje. 

8.50: Lányok, asszonyok. 0.10: Együtte
sek v igoperákból. 10.10: Óvodások éne
kelnek. 10.30: Tánczene. 10.55: Történe
tek az ö reg  Trlm untánról. Kádiój. 12.10: 
Könnyüz. 13.00: Napirenden. 13.05: Heti 
zenés kalendárium. 14.00: K önyvism erte
tés. 14.20: Népdalok, népi táncok. 13.10: 
Űttörő-híradó. 15.30: M R T  G yerm ekkóru
sa. 15.45: Válaszolunk hallgatóinknak.
16.00: S zív  küldi. 17.15: ö tó ra i tea. 18.03: 
I f j .  Rádió. 18.25: N agy énekesek é letregé
nye: Jeritza M ária. 19.10: A  m ikrofon 
előtt: Szénás! Géza. a Népközt, legfőbb 
ügyésze. 10.25: S. M alm kvisí és Y . Mon- 
tand énekel. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek ! 
20.25: M int a fecskék. Rádiódráma. 21.25: 
Részi. Lehár: Paganini e. operettjéből. 
22.15: Sport. 22.30: M agyar nóták, csár
dások. 23.05: Zenekari muzsika.

PETÖ FI-H ÁD IÖ :
14.15: Zongoram uzsika. 14.40: G yerm ek

rádió. 15.00: Operettrészletek. 16.05: A  v i
lá g  minden tájáról. 16.15: Balettzene. 1G.45: 
H arsány! Zoltán elb. 17.00: Fúvószene. 
17.15: Gazdasági fórum . 17.25: Rácz Zo l
tán (gordonka) és Nem es Katalin  (zong.) 
hangv. 18.05: Könnyüz. 19.10: Verbunko
sok. 19.25: Ágyúk  az Avason. A  miskolci 
csatáról. 19.45: Operarészletek. 20.35: Édes 
anyanyelvűnk. 20.40: Tánczene. 21.25: Az 
izraeli népköltészetből. 21.40: I-Ioncgger: 
Johanna a m áglyán. Oratórium.

KEDD. JÚLIUS 24.

KO SSU TH -RÁD IO :
6.20: P illanatfe lvéte l. S.lü: Operarészle

tek. 9.00: G yerm ekrádió. 9.20: I f j.  Rádió. 
9.40: M ezei csokor. 10.10: Szívesen hall
gattuk. 12.13: Egy falu. e gy  nóta. 13.00: 
K a ffk a  M. versei. 13.05: Zenekari muzsi
ka. 11.00: G yerm ekrádió. 14.20: Táncm eló- 
díák. 15.10: Szovjet töm egdalok. 15.25: A z  
örökbefogadásról. 15.40: Fúvós átiratok. 
16.03: Megtudtuk, elm ondjuk. 16.25: Wei- 
ner-; fisz-rnoll vonósnégyes. 17.15: Köny-

nyííz. 18.10: Ip. rov . műsora. 18.30-: zen e
kari muzsika. 19.05: Szabó-család. 19.35: 
A  finn népköltészetről. 19.55: Jó éjsza
kát, gyerekek ' 20.25: Muszka-est. 21.05: A z  
Irodalm i Színpad műsorából. 21.35: Ma
gya r muzsika. 22.15: Mai szemmel. 22.25: 
Puccin i: Angelica  nővér. 23.35: A  G yi- 
mesi—T atá r duó játszik.

PETÖ FI-R ÁD IO :
14.15: B erlioz : Fantasztikus szimfónia. 

15.10: A  Neptunus felfedezése. 15.25: Gró
fé :  Mississippi. Szvit. 15.40: R e lle  Gab
riella és Jám bor László  énekel. 16.03: 
Operett részletek. 16.10: Könyvism ertetés. 
16.53: Tánczene. 17.15: Ókori m egváltók 
és szabaditól!. 17.30: L . Stanescu és D. 
Uzunov énekel. 18.10: Á !l. Népi Egy. ze 
nekara. 18.30: Tab i László írása. "  19.05: 
Kam arahangverseny. 19.50: Időszerű,
nemzetk. kérdések. 20.30: Részi. N.
I.enau: Faust c. drám ájából. 20.30: Bo- 
rodin: Iíö zép -Ázs ia  pusztáin. (M R T  szim f. 
zkra.) 21.05: Tánczene. 21.35: G yerm ek
nevelés. 21.50: Bp. M adrigálkórus hanav. 
22.25: Könnyüz.

SZERDA. JÚLIUS 25.

KO SSU TH -RÁD IO :
6.20: Orvosi tanácsok. 8.10; Könnyüz. 

9.00: G yerm ekrádió. 9.20; Dalok és linns- 
szerszólók. 10.10: Irodalm i műsor. 10.40: 
Cigánydalok. 11.00: Napirenden. 11.05:
M R T  énekkara. 11.25: Szabó-család. 12.15: 
Mai szerzők operettjeiből. 13.00: Válaszo
lunk hallgatóinknak. 13.15: Könnyüz.
14.00: G áspár Ervin elb. 14.19: Balett
zene. 15.10: Tánczene. 15.40: N. Vapcarov 
verseiből. 16.00: Haytln-operákból. 16.30: 
A z  A l-Dunátó' a K eleti-tengerig. 16.40: 
Fúvószene. 17.15: Zenekari muzsika. 18.15: 
Munkásklub. 18.35: Néni zene. 19.00: Is
m eretterjesztő előadás. 19.15: Verd i: Á lar
cosbál. AméLta áriája. 19.25: j .  Hasek 
humoreszkje. 19.55: Jó éjszakát, gyere
kek ! 20.25: Tánczene. 21.05: Kópiások. 
Rádiój. X III .  21.35: Beethoven: D-dűr 
szonáta. 22.20: Ügetöeredm ények. 22.25: 
Könnyűz. 23.15: Juhász Gyula verse. 23.20: 
Hovanscsina. Részi. M uszorgszkij operá- 
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PETÖFI-RADIO:

14.15: A  Csehszl. A ll. Népi Egy. műsorá
ból. 14.35: I f j.  Rádió. 15.00: Kamarazene. 
16.05: Könnyüz. 10.40: Részi. Hunyady Jó
zsef regényéből. 17.00: T iberiu—Oláh:
Csángó kantáta. 17.15: Kulturális K ró 
nika. 17.30: Opereumuzslka. 18.10: Tánc
zene. 18.35: Rádió szabadegyelem. 19.05: 
Könnyüz. 19.35: Orvosi tanácsok. 19.40: 
A z  opera útja V I. 20.30: Belpol. kaleidosz- 
kop.21.05: Népi zene. 21.45: Sport. 22.00: 
Zenekari muzsika.

CSÜTÖRTÖK, JCLIUS 26.

KOSSUTH-RADIO:
6.20: Néhány perc tudomány. 8.10: Reg

ge li hangv. s.55: Édes anyanyelvűnk. 9.00: 
Jfj. Rádió. 9.50: K ólta i: Rapszódia klari
nétra és népi zenekarra. 10.10: Napiren
den. 10.15: Szórakoztató zene. 11.00: Rá
dió szabadegy. 11.25: Operarészleiek.
12.15: Tánczene. 13.00: Gyerm ekversek. 
13.10: Egy falu, egy  nóta. 13.45: Andor 
Éva énekel, Neográdl Magda zong. 14.15: 
Gazdasági fórum. 14.25: Opercttrészl.
15.10: VIT-dalok. 15.30: Sibelius: V. szmif. 
16.25: Lányok, asszonyok. 16.40: Olasz 
madrigálok. 17.10: Moszkvai tudósítás.
17.20: Könnyűz. Annáknak. 18.05: Kuba 
nemzeti ünnepén. 18.35: Tánczene. 19.10: 
Ifjú  F igyelő. 19.30: Zenés műsor turis
táknak. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek ! 20.25: 
L . Gardelli vezényel. 21.00: Chaplin és a 
zene. 21.30: Emlékezés Majakovszkijra.
22.15: Gaiopperedm. 22.20: Részi. J.
Strauss: Bécsi vér c. operettjéből. 23.10: 
Kamarazene.

PETÖFI-RADIO :
14.15: Hanglemez (MK>. 14.20: Versek, 

dalok, mesék Óceánia szigeteiről. 15.00: 
Tánedalok. 15.30: K ét operanyitány. 15.50: 
A  küllőid! sajtóból. 10.05:, M agyar zene. 
16.10: Fúvószene. 17.00: If j .  Rádió. 17.20: 
Népm űvelők negyedórája. 17.35: Porgy
és Bess. Gershwin operájából. 18.03: Né
meth Marika énekel. 18.25: Boross Jolán 
(ének) és Lechniizky Erzsébet (zong.) 
hangv. 19.05: Zenekari muzsika. 20.00: A 
zene világa, összefoglaló. 20.25: A  víru 
sok kemoterápiája. 20.35: Előszóval, mu
zsikával.

PÉNTEK, JÜI.IUS 27.

KOSSUTH-RADIO:
6.20: Jó regge li! 8.10: Tánczene. 9.00: 

Gyerm ekrádió. 9.20: Huszka-hangv. 10.10: 
Napirenden. 10.15: Zenekari muzsika.
10.59: Lottó. 11.00: Részi. A. Schwarz— 
Bari regényéből. 11.20: Népdalok. 12.15: 
Operarészl. 13.00: Gazdaszemmel a nagy
v ilág  mezőg.-ról. 13.15: .Könnyűz. 14.00: 
Pető fi és Bem . Előadás. 14.20: Haydn: 
d-moll vonósn. 14.40: Gyermekrádió. 15.10: 
Fúvószene. 15.30: E. Kovács Kálmán elb. 
15.30: Szív küldi. 16.20: Ipari rovat. 16.40: 
Munkásmozgalmi dalok. 17.15: ö tóra i tea. 
17.55: A  hidegháború történetéből. 18.10: 
L. Bárt: O livér. Musical eomedy. 19.10: 
If j .  Rádió. 19.28: B ariók : Mikrokozmosz. 
III. f. 19.54: Jó éjszakát, gyerekek ! 20.25:

K in t vagyunk a vízből. Rádiój. 21.10: Mo
zart: C-dúr, „Jup iter”  szimf. 21.35: Bállá 
Anna írása. 31.45: Kossak-növérek éne
kelnek. 22.20: Sport. 22.35: Népi zene. 
23.15: Karinthy Ferenc elb. 23.25: Kóru
sok, hangszerszólók.

PETÖFI-RADIO :
14.15: Tánczene. 14.35: G oelhe-veis. 14.-10: 

Purcell: D idó és Aeneas. Operarész]. 
15.10: A  kucsma. 'Rádiókom édia. 13.31: 
Katonadalok. 15.45: Bach: Kromatikus 
fantázia és fuga. 16.05: V ivald i: Hegedű
verseny. 16.40: Irodalm i műsor. 16.55: 
Francia sanzonok. 17.13:' I íj. Rádió. 18.05: 
Hangversenykalauz. 19.10: Szokolay S.: 
Mágikus dalok. 19.25: -Krilov-versek. 19.30: 
Szovjet népek zenéjéből. 19.50: Pénte
ken este. 22.45: Zenei műsor.

SZOM BAT, JÚLIUS 28.

KOSSUTH-RADIO:
6.20: Orvosi tanácsok. 8.10: Szovjet ope

rcttrészl. 9.00: Lányok, asszonyok. 9.20: 
L. Gardelli vezényel. 10.10; Mark Ttvain: 
Tóm  t'irli kalandjai. 12.13: Népi muzsika. 
12.30: Könyvszem le. 13.05: Szív küldi. 1-1.ou: 
Sallai 1. és Fürsl S. em lékére. 14.40: Liszt- 
müvek. 15.10: Előszóval, muzsikával.
16.50:.Külpolitika. 17.10: Könnyűzenei hír
adó. 17.45: Gondolat. 18.25: Zenés séta 
Szabolcs-Szatmár megyében. 19.00: G. B. 
Shaw: Szerelm i házasság. Rádiószinház 
Múzeumából. Közben: 19.55: Jó éjszakát, 
gyerekek ! 22.20: Sport. 22.35: ügető- 
eredm. 22.40: Táncoljunk.

PETOFI-RADIO :
14.15: Fotoam aiőrök öt perce. 14.20:

Könnyüz. 14.45: Válaszolunk hallgatóink
nak. 15.00: Operakalauz. F lotow : Mária. 
16.03: Boszorkány Esztergomban. Rádiój. 
17.00: Régi m agyar dalok.. 17.10: Monu
mentális tervek. Greguss Pál írása. 17.23: 
Beethoven: e-moll vonósn. 1S.05: Részi. 
Fényes Szabolcs: Szombat délután c. ope
rettjéből. 18.23: Láttuk, hallottuk. 18.43: 
Kórusmttzsikn. 19.05: Tánczene. 19.25: 
Orvosi tanácsok. 19.30: Prágai Tavasz 
1962. Hangv. 21.05: Könnyüz. 21.50: Fran
cia operaest. 22.30: V ilágvége este nyolc
kor. Komédia.

V A S Á R N A P . JULIUS 29.

KOSSUTH-RADIO:
6.00: H írek. Időjárás. 6.10: Zene. 7.00: 

Műsorok ism. 7.15: Egy falu. egy  nóta. 
7.50: Falusi életképek. 8.00: Hírek. Idő
járás. 8.10: Könnyüz. 9.00; Édes anya
nyelvűnk. 9.05: Ifj. Rádió. 10.00: M RT
gyerm ekkórusa 10.10: Suppé: Könnyű lo
vasság. Részi. 11.00: Emlékezés Juhász 
Gyuláira. 11.13: Belga Rádió és TV  mű
sora. 12.55: Hétvégi jegyz. 13.05: Népi ze
ne. 13.40: Tudományos híradó. 14.00: S z í v  
küldi. 14.40: Nemzetit, kaleidoszkóp. 15.00: 
Sz. Rahmanlnov zong. 15.25: Urbán Ernő 
írása. 15.40: Könnyüz. 16.30: ü j Zenei Új
ság. 17.10: Tánczene. 17.50: Kincses Ka- 
lend. 18.50: Zenekari muzsika. 19.50: Jó 
éjszakái, gyerekek ! 20.10: Fábián Gyula 
írása. 20.20: Népi zene. 21.00: A z  elválás

öröme. Rádiój. 21.10: I. Berlin müveiből. 
22.10: Sport és toto. 22.20: Gaiopperedm. 
32.25: Tánczene. 23.00: Brahms-művek.

PETÖ FI-RAD IO :

7.30: Ünitárlus egyh. félórája. 8.00: Or
gonamuzsika. 8.30: Miska bácsi lemezes
ládája. 9.05: A z  operaszerk. postája.
10.05: A  közterek művészetéről. 10.20: Mit 
hallunk a jö vő  héten. 11.00: Tánczene.

12.40: Versek. 12.55: Művészlemezek. 14.15: 
Gazdaszemmel a nagyv. mezőg.-ról. 14.30: 
K IS Z  Közp. Egy. rajkózkara. 15.00: A z  
Iparm űv. Múzeumban. 15.10: Operettrész- 
letek. 15.45: Balettpantomim. 16.30: Szív 
küldi. 17.10: Népek, népszokások, Óceánia. 
17.40: Bach: K ét motetta. 18.10: Könny űz. 
18.50: Vidám  évvége. Szablyár F. összeál
lítása. 19.30: A  „m ai gyerek” . Riport. 
19.50: Népdalfeldolgozások. 20.10: R.
Strauss: Arabella.

A  M agyar Rádió és T e lev íz ió  a müsorváltoztatás jogá t fenntartja.

A TELEVÍZIÓ MŰSORA
Kedd, júl. 2 i: ls.oo: l í j .  t v  műsora. 

19.00: Eső után kisüt a nap. Lengyel Icisf. 
19.10: Külpolitikai konzultáció. 19.30: T V  
Híradó. 19.45: M. H irdető műsora. 20.00: 
Leoncavallo: Bajazzók. Á tvétel az NDK- 
ból. 21.00: A  kulcs. S zov jet ra jz film  fe l
nőtteknek. Kb. 21.50: I-Iirek. T V  Híradó 
ism.

Szerda, júl. 25: 18.13: Szepesi G yörgy 
dél-amerikai úU.iegyzete. 18.45: T V  V i
lághíradó. 19.00: Van szabály, hogy így... 
Vidám munkásvédelmi műsor. 20.05: 
Nyári színpadaink műsorából. Utána-' 
H írek. T V  V ilághiradó ism.

Csütörtök, jú l. 26: 17.45: Csehszlo
vák  bábfilmsorozat. 18.15: K özv. papír

gyárból. 19.00: Müsorism. 19.05: Telcsport. 
19.30; T V  Híradó. 19-45: M. H irdető műso
ra. 20.00: Autókaland. TV -íilm . 21.00:
Tánczene. 21.30: H írek. T V  Híradó ism.

Szombat, jú l. 28. 18.00: if j.  vetél
kedő. 19.00: Lányok, asszonyok. 19.30: 
T V  Híradó. 19.45: Hétről hétre. 20.00: Or
dasok közölt, T V -já íék  I. 21.10: K ellér 
Dezső szerzői estje. 22.10: H írek. T V
H íradó ism.

Vasárnap, jú l. 29: 9.00: Úttörők ve
télkedője. 10.00: If j .  filmmüsor. 17.55:
Kézilabda-torna. 19.00: T V  Híradó. 19.30: 
V IT  megnyitó. Kb. 21.00: Ordasok kö
zött I I .  22.00: Telesport. 22.15: Hírek.

G Y Í K O K
VÍZSZINTES:

1. Am erikai sárkány- 
szerű úszógyik. 11.
Apró, hasznos afrika i 
gyíkocska. 15. A rfo - 
lyamem clkedés a tőzs
dén (k iejtve ). 16. For
gatás. olasz eredetű 
szóval (fő leg  pénzügyi 
vonatkozásban hasz
nálják). 17. Fakorona, 
névelővel. 19. M eny
asszonyom. 20. G yer
m eki üdvözlés. 21. A  
kén és a fosz lo r vegy- 
je le . 23. Darálá. 24. T er
mészettudományi Kar. 25. A  gyikolt Am eri
kában igen elterjedt családja. 28. Pa
rázsló. 30. Kettőzve: dunántúli városunk. 
31. Ausztria egyik  tartománya. 32. A  nép
gazdaság együk alapvető ágához tartozó. 
34. Feltételes kötőszó. 35. Ember, olaszul. 
36. Ausztráliai tövises gyík . 38 Jókedvű. 
39. Tönkretesz (valam it). 41. Nem zeti Vál
lalat. 43. Be ellentéte. 44. Hajadon. 45. 
E helyről. 47. „Oda fö l”  kettős ellen
téte. 50. I-Ialkan mondani. 51. A z  Övilág- 
ban elterjedt gyíkcsalád. 52. Ausztráliai 
gyik fajta.

FÜGGŐLEGES:

2. Föveröér. 3. A  közmondás szerint 
m egtalálja a fo ltjá t. 4. Ismétlés eleje. 5. 
LE. 6. Értékes lisztet adó pálmafajta. 7. 
Kétjegyű  mássalhangzó. 8. Távol-keleti 
ország. 9. Ősi babilóniai város. 10. Vész
ié i. 11. A  gallium  vegy j ele. 12. Menet 
közben lehagyja. 13. Elszáradt növényi

szár. 14. Kem ál egyik  típusú betűi. 15. 
ÜJ-Zélandi gy íg fa jta . 18. Apró. tiisltés- 
börü am erikai sivatagi gy ík . 20. Száműzött 
argentínai diktátor. 22. Vásári, csarnoki. 
25. Lom  ikerszava. 26. Duna menti vá
ros az NSZK-ban. 27. Egyiptom  fö- 
fo lyó ja , angol nevén. 29. A  cirkónium és 
a hidrogén kémiai je le . 31. P rim itív  né
pek szent állata. 33. Egy kártyajáték. 34. 
Tudás nélkül elfogadni valamit. 35. Egyál
talán nem szórakozna a dolgon. 37. N é
met gépkocsi-márka. 33. Szivbéli óhaj. 10. 
Dongó közepe (1). 42. Üt, latinul. 44. Maró 
folvadélc. 46. A  nátrium vegyjele. 48. Ró
mai 550. 49. Folyadék. 50. Azonos más
salhangzók.

(A z  o és az ó. valam int az ö és az 6 
betűket a rejtvényben nem különböztet
jü k  meg.)

A  28. sz. keresztrejtvény m egfejtése: 
Emil vagy  a nevelésről — Vissza a ter
mészethez — Társadalm i Szerződés.



LO G A R  M ISKA  feladatai
A  26. F E LA D A T  M EGOLDÁSA

A  két fcm tükör egy ik  élét illesszük 
össze, és tükröző felü letükkel befelé va 
lam ilyen szögben állítsuk be őket. Am int 
azt a régebbi feladatok alapján már tud

juk , a tükörben látni fog ju k  a tükrök 
tükörképét és a tükörkép-tükrökben is 
a  tükörképek tükörképét. Íg y  a z a, b tü
körszélek, valam int ezek egyszeres és 
többszörös tükörképei egymással egyen
lő  szöget bezáró félegyenesek sorozatát 
fog ják  alkotni. Ha a k ét tükör szögét 
növeljük  vagy  csökkentjük, az egyene
sek lcgyczöszcrüen szöjjelnyilnak vagy 
összébb zárulnak. A z  1. ábrán az a és b 
egyenesek tükörképeit a-tól balra ba

ladva arab, jobbra haladva róm ai szá
mokkal je lö ltük  meg.

Ha itt a kétfa jta tükörképek éppen egy 
egyenesbe esnek, vagy pedig ha az 
„u to lsó”  arab számmal je lö lt tükörkép 
éppen egybeesik  az utolsó róm ai szám
m al je lö ltte l (az ábrán a 3. a IH-mal), 
az "jó l észrevehető.

A z  X. ábrán egyik  fentem litctt külön
leges eset sem következett be, de a tük
rök mozgatásával nyilván vagy  az egyik, 
vagy  a másik beállítható; ig y  a tükrök 
fokozatos üsszecsukásávul előállíthatjuk 
a 2. ábrán látható eseteket. Ilyen  mó
don olyan szöget l:i tudunk jelölni, 
amelynél

„  _  3fi(PtZ------ :-----  . A
egcsz szánt 

27. FE LA D A T

P istike apukája 60 szem bonbont tett 
a cukortartóba. Ebből csak P istike kap; 
m égped ig ha ötösre fele l, 5-öt, ha né
gyesre, 3-at, ha hármasra, 1-ct. A 13. 
jutalm azott feleletnél e lfogyott a bon
bon. M iért vágta nyakon apuka Pistikét?

S A K K
A z alábbi háromlépéses matt-feladvány 

historikumához tartozik, hogy az állást 
egyszer megmutatták P. Kérész nagy
mesternek, ak i azl m ég nem ismerte. 
Kérész — anélkül, hogy a bábokhoz hoz
zányúlt volna — ötperces szemlélődés 
után rá jött a megoldásra. K ísérletezzenek 
fejtörőink  is ilyen  módon, és ellenőrizzél': 
munkájukat órával!

Ellenőrző állás; Vil. Ka7, Vk3, Bf2 
és g2, FrI  és Í3. Hh2; gyaL &4. — Sö
tét Khl. Bfl.

62—2596. Szikra Lapnyomda, Budapest


