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Az alanti eredmények sem nem részletezik, sem nem mél
tatják, sem nem tükrözik vissza a  nagy vakációs pályázatunkra 
beérkezett'eredményeket. A  méltatásra minden bíráló külön 
vissza fog térni cikkek keretében, amelyek az Élet és Tudomány 
kővetkező számaiban fognak megjelenni.

A dijakat és a dicsérő okleveleket ünnepélyes össze
jövetel keretében a Mérnökök és Technikusok Szabad 
Szakszervezetének dísztermében, Szaiay-u. 4, 1947. októ
ber 26-án, vasárnap délután 3 órakor fogjuk a nyerte
seknek átadni.

A kiosztásra a nyerteseket, hozzátartozóikat, tanáraikat 
és iskolatársatkat, illetve munkatársaikat és lapunk ügyei 
Iránt érdeklődőket ezúton szeretettel meghívjuk.

A nyertes és dicséretre ajánlott pályaműveket, valamint 
a dijakat,ugyanaznap délelőtt 10 órától kezdődően a kiosztás 
színhelyén meg lehet tekinteni.

A vidéki nyertesek közül azok, akik a budapesti kiosz
táson részt kívánnak venni, errevonatkozó szándékukat nimél 
előbb postán közöljék szerkesztőségünkkel, mert a többieknek 
a díjtárgyakat postán fogjuk lakóhelyükre eljuttatni.

Földrajzi kérdésekre bekül
dött pályázatok nyertesei : 
I. díj : Csonka József. II. díj : 
Szomorú László. III. díj : 
Barabás Edit.

Földrajzi kérdésekre verse
nyen kívül díjat nyertek dol
gozataikkal: Válóczi László 
tanár, Debrecen és Jámbrik 
Kázmér tanár, Somogyhárságy.

Meterológlai kérdésekre be
küldött pályamunkák nyer
tesei: I. d íj: Csermely Tamás, 
Szombathely. II. d í j : Fehér 
István, Sóndorfalva. III. díj : 
Szabó Ferenc, Kispest.

Dicsérő elismerést,illetve ju 
talmat kaptak a következők :

Kémiai dolgozatokra : Szép
falvi Zoltán Bánréve, Szobo- 
latzky Edgár Budapest, Bakusz 
Gyula Budapest, Szűcs Mihály 
Vásárhelykutas, Romvári F e
renc Győr, Pál Antal Kaba, 
Orosz! Norbert Attila Buda
pest, Hahn Emil Nyíregyháza, 
Hentz Gyula Budapest, Bokor 
Miklós Gelse, Bacsó Ferenc 
Budapest,Terstyánszki György 
Miskolc.

Fizikai dolgozatokra : Tom
pos Endre Dömsöd, Újvári 
Jenő Magyarkeszí.

Földtani kérdésekre: K i-
szely Mihály.

Meteorológiai kérdésekre: 
Serey Ágost, Klopfer Tamás, 
Kiss László, Paál Zoltán,Szabó 
Ferenc, Dusza László.

Állattani, illetve biológiáik ér- 
désekre: Lénárd István, ifj. 
Némedi Gyula, Dinga László, 
Kovács Lajos, Völgyesi Zoltán.

Növénytani kérdésekre: 
Sprei Jenő, Farkas Ferenc.

Ezenkívül jutalmat, ille
tőleg dicséretet nyertek a kö
vetkezők : Réthly Gyula, Dán- 
czig András, Kispál József, 
Horváthy Sándor, Berkessy 
Sándor, Sátor Sándor, Várady 
Zoltán, Németh Tivadar, Ist
ván Béla, Balogh József, Pete 
István, Kovács Tibor, Katz- 
burgy Mlehel, Abaffy Jenő, 
Kassai József, Bercely János, 
Tüdős Ferenc, Horacsek Gábor, 
Somogyi László, Czimerer 
János, Jankovich Gulyás B.

Vegytani kérdésekre beérke
zett pályázatok nyertesei:
I. d í j : Angyal Ferenc, Cegléd.
II. d í j : Gilde Ferenc, Szeged.

Fizikai kérdésekre beérkezett 
pályamunkák nyertesei: I.
d í j : Barabás Edit, Budapest, 
II. d íj: Frisnyák Károly,
Olaszliszka. III. díj : Szabó 
Elemér, Mosonmagyaróvár.

Állattani és biológiai kérdé
sekre beküldött pályamunkák 
nyertesei: I. díj : Mueller
Othmár, Budapest. II. díj :

Czapp Károly, Sark ad. III. díj : 
N agy Vilmos, Budapest.

Földtani kérdésekre beérke
zett pályamunkák nyertesei: 
I. dij : Kovács Deme József, 
ózd. II. d í j : N agy István, 
Ivád. III. dij : Veres D.,
Csaba.

Növénytani kérdésekre beér
kezett pályamunkák nyertesei: 
I. díj : Szettele Ferenc, Kun
baja. II. díj : Böszörményi
Zoltán, Debrecen. III. díj : 
Szigeti Zsuzsa, Újpest.

Felelőt szerkesztői Mariska Zoltán. Felelős kiadói Palkó Sándor. 
Képszerkesztő t Szántó Tibor. Szerkesztőség i Budapest, VII., Erzsé- 
bet-körút 7. Szerkesztőségi óráki Hétköznapokon, szombat kívéte- 
ével 2—4-ig. Telefoni 224-2Ó0. Kiadóhivatali VII., Rákóczi-út 54. 
Telefon * 223*625. Csekkszámla i Budapest 4236. Előfizetés •/« évre 
7.—forint, V* évre 14.—  forint. Egyes szám 60 fill. Kéziratokat nem 
őrzőnk meg. — 475869. Az Athenaeum mélynyomása, Budapest.

Felelős i Gorszky Tivadar igazgató.
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I T  A L I
Két évtizeddel ezelőtt a világ újságolvasó 

közönségét heteken át egy megrendítő 
sarkvidéki tragédia tartotta izgalomban. 
A Nobile tábornok vezetésével északsarki 
expedícióra indult Italia léghajót a megálla
pított időre hiába várták a Kingsbay-öbölbe. 
Hosszú, hiábavaló várakozás után nyilván
valóvá vált, hogy a léghajóval szerencsét
lenség történt. A katasztrófa 1928 május 
25-én délelőtt, kevéssel 11 óra után pillana
tok alatt játszódott le. A léghajó 500 méter 
magasságból lezuhant, nagy gondolája le
szakadt s a tömbjégbe ütközött, a gömb 
tovaszállt, de röviddel rá felrobbant s az 
expedíció bentmaradt tagjaival elégett. A 
jégtáblára került csoport helyzete kilátás
talannak látszott. Egyikük-másikuk, igy 
Nobile is, súlyosan megsérült, de mihez 
kezdjenek azok is, akik épen maradtak ? 
Az önfenntartási ösztön azonban győzedel
meskedett. Kikaparták a hóból a széles 
körzetben szétszóródott élelmiszert, mű
szereket, naplókat, tudományos és hajó
zási segédkönyveket s megkezdődött hét

hétig tartó makacs küzdel
mük a puszta létért. Beho- 
unek F., az expedíció prágai 
radiológusa, izgalmasan 
érdekes könyvben írja le 
ennek az emberfeletti harc
nak megkapó részleteit. 

Azzal az első pillanatban tisztában vol
tak, hogy csak úgy menekülhetnek meg, 
ha életjelt adhatnak magukról, kapcsolatot 
találnak a világgal. Kimondhatatlan volt 
tehát az örömük, amikor a hóban meg
találták azt a két fémládát, amely a rádió 
adó- és vevőállomás műszereit tartalmazta. 
Néhány óra alatt fölszerelték rádióállomá
sukat s már a szerencsétlenség napján dél
után 4 órakor kisugározták 12 voltos 
feszültségű adójukból az első segélyjeleket: 
„S . O. S. Italia General Nobile!"

Ám a sarkvidék, a fehér halál birodalma 
óriási kiterjedésű s ha földrajzi helyzetü
ket nem tudják közölni, még a repülőgépek 
is hetekig portyázhatnak, míg valami sze
rencsés véletlen folytán rájuk bukkannak. 
Meg kellett tehát határozniok földrajzi 
helyzetüket. Szerencséjükre a kikapart kin
csek között volt egy sextans, egy kitűnő 
kronométer és egy logaritmus-könyv is. 
íg y  két nap alatt meg tudták határozni a 
jégtábla helyének földrajzi szélességét és 
hosszúságát. Hogy miképpen, azt Behounek
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könyve részletesen le'rja és alkalomadtán 
mi is ismertetjük a földrajzi helyzet meg
határozásának módszereit. Egyelőre érjük 
be azzal, hogy az expedíció tagjai több 
megfigyelés és számítás alapján földrajzi 
helyzetük ismeretére jutottak és május 
27-én már kisugározhatták: S. O. S.
Italia General Nobile. Északi szélesség 81 
fok 14 perc, keleti hosszúság 25 fok 25 
perc.

Földrajzi helyzetüket tehát meglehetős 
pontossággal ismerték, ám a jégtömb a 
szelek szárnyán tovavándorolt, két nap 
múlva már 30 km-nyire volt a szerencsét
lenség színhelyétől. Tehát állandóan új 
és új helymeghatározást kellett végezniök.

Csodálatos vívmánya a technikának a 
rádió, ez a kis embercsoport az életét 
köszönheti neki I Hány és hány vakmerő 
expedíció járt szerencsétlenül a fehér halál 
birodalmában, mert nem tudón hírt adni 
magáról. Évek, évtizedek múlva bukkantak 
csontjaikra, vagy néhány vászonrongyra, 
amely jelezte, hogy a felfedezők a legkíno
sabb halállal itt pusztultak el. A Nobile- 
expedíció jégtáblára menekült tagjai azon
ban rendszeresen fogják a sao-paoloi rövid- 
hullámú adásokat, hallják, hogy az egész 
világ a sorsuk iránt érdeklődik, maguk is 
küldenek jeleket, bár takarékoskodniok kell, 
mert energiájuk mindössze 60 órára ele
gendő. Végre . . . Sao-paolo június 7-én 
jelenti, hogy egy archangelszki rádióamatőr 
felfogta a Nobile-expedició jelét, elindul
tak a svéd repülőgépek és a szovjet-kormány 
parancsot adott a Malygin és Krassin jég
törőknek, hogy siessenek az expedíció meg
mentésére. A  szerencsétlenek kétség és 
remény között kísérik a Krassin útját, 
maguk is állandóan közlik új és új földrajzi 
helyzetüket. A  Szamojlovics professzor 
irányításával előretörő Krassin pedig cél
tudatosan törtet feléjük és július 12-én fel
bukkan előttük két óriási sárga hajókürtő, 
rajtuk a messzire világító vörös csillag . . .

ím e, az a körülmény, hogy megközelítő 
pontossággal állandóan meg tudták hatá
rozni pillanatnyi földrajzi helyzetüket és 
azt közölhették a világgal, megmentette az 
expedíció életét.

Ez a rövidre fogott történet is szemlélte
tően bizonyítja, mennyire fontos az élet 
sok-sok területén a földrajzi helyzet pontos 
ismerete, mennyire jelentős fogalom a föld
rajzi szélesség és hosszúság, amelyekről 
unos-untalan hallunk, anélkül, hogy gon
dolnánk arra, mit is jelent ez a két fogalom ? 
A z iskolában is sokan de közömbösen hall
gatják, hogy Magyarország az északi szé
lesség 46— 48 foka s a Grecnwich-től szá
mított keleti hosszúság 17— 22 foka között 
van. Pedig igen fontosak azok a következ
mények, amelyek a földrajzi helyzet hatá

sára alakulnak ki. A világosság, a napfény 
időtartama és a napfény hőmennyisége a 
szerves élet minden mozzanatára kihat, 
ezek a tényezők pedig elsősorban a földrajzi 
szélességtől függenek. Ettől függ az éghaj
lat egyik leghatalmasabb irányítója, a nap
sugarak beesési szöge. A  Naptól nyert 
hőmennyiség a sarkoktól az egyenlítő felé a 
Nap magasságával arányosan nő. A  föld
rajzi szélességnek megfelelő grammkalória 
érkezik tehát mindenkor hazánk földjére. 
A  szerves élet egyéb nagy szabályozói: a 
csapadék mennyisége és a nyári-téli hő
mérséklet szélsőségei viszont az Atlanti
óceántól való távolságnak, végeredmény
ben a földrajzi hosszúságnak a függvénye.

Hogyan határozhatjuk meg egy pontnak 
a térben való helyzetét ? Egy vízszintes 
vonalat húzunk a térben és erre merőle
gest állítunk. Ez a két vonal a koordináta- 
rendszer, a vízszintes tengely, vagy X-ten- 
gely az abszcissza, a függőleges, vagy Y- 
tengely az ordináta. Ahol a két tengely 
metszi egymást, az a o-pont, vagy a kordi- 
náta-rendszer kiinduló pontja. A síkot a 
tengelyek négy részre, kvadránsra osztják 
és így a tér minden egyes pontja valamelyik 
kvadránsban foglal helyet. Az A pont hely
zetét úgy határozzuk meg, ha megadjuk, 
hogy milyen távolságban van az abszcisszá
tól és az ordinátától. Első ábránk világosan 
mutatja ezt a tényállást:

Az A  mellett lévő mutatók az I, II, III és 
IV  kvadránst jelölik. A  -f- jel az x előtt azt 
mutatja, hogy az A  pont az ordinátától 
jobbra, tehát vagy az I, vagy a III kvadráns
ban van és így tovább.

Tudjuk, hogy a Föld gömbalakú. Ha 
tehát a hely meghatározásának ezt a mód
ját a gömb felületére visszük át, a feladat 
még egyszerűbbé válik. Ugyanis a gömb
felület zárt tér, tehát az abszcisszákat o 
foktól 360 fokig körben tudjuk számlálni. 
A gömböt tehát be tudjuk vonni egy koor
dináta-hálózattal. Ebből a célból meg kell 
állapítanunk a gömb két sarkát, amelyeken 
a gömb tengelyét átdöfhetjük. A  Földgöm
bön a tengelyt úgy választjuk meg, hogy 
annak meghosszabbítása egybeessék az ég
gömb tengelyével, a világtengellyel. Amint 
tudjuk, a világtengely az északi éggömbön 
abban a pontban végződik, amelynek he
lyén egy fénylő csillag, az északi sarkcsillag 
áll (persze, csak megközelítően). A z északi 
sarkcsillagot nagyon könnyű megtalálnunk. 
Mindnyájan ismerjük a Nagy Medve, vagy 
Göncöl-szekér csillagképét. A szekér két 
hátsó kerekét képzeletben kössük össze és 
ezt a tengelyt fölfelé hosszabbítsuk meg, s
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mérjük rá a két azckérkerék közti távolság 
ötszörösét. Ott találjuk a fénylő sarkcsilla
got. (2. ábra). A  déli éggömbön már hiány
zik egy ilyen útmutató csillag, amely az 
éggömb déli sarkát kijelölné és bizony a 
15. és 16. század fölfedező portugál hajósai 
igen nagy zavarban voltak, hogy ilyen út
jelző nem segített nekik.

A Föld tengelye tehát a Földgömbön ki- 
döfi az északi és a déli sarkot. Vegyünk 
kézbe egy narancsot és annak két sarka 
között karcoljunk a héjba köröket. Ezek a 
körök mind egyenlő nagyságúak és mind 
legnagyobb körök, ami azt jelenti, hogy 
ennél nagyobb köröket a gömbön nem is 
tudunk rajzolni. Döfjük át a narancs két 
sarkát egy kötőtűvel, annak a narancsban 
haladó része megfelel a Föld tengelyének, a 
kívüleső rész a világtengelyt mutatja. Külön
böző színű papírokból vágjunk ki pöttömnyi 
köröket, ezek jelentsék a földrajzi helyeket. 
Pl. Budapestet jelentse egy zöld papír
darabka, Debrecent kék, Sopront sárga. 
A  három papírkört ragasszuk fel a naran
cson kikarcolt három körre körülbelül 
egyenlő magasságban. Most fogjuk kezünk
be a kötőtű két végét és a narancsot a lámpa 
felé tartva, kezdjük jobbról balra lassan 
forgatni. Mit tapasztalunk ? A  narancsnak 
a lámpától elfordult fele árnyékban van, ott 
éjszaka van. Az a kör, amelyen a sárga 
papírköröcske van (Sopron), a kísérlet kez
detén legyen a megvilágított és beárnyékolt 
fél baloldali határán. A  budapesti kör ettől 
jobbra esik, tehát a fényforrás sugarai fer
dén esnek rá, a debreceni körre már kevésbbé 
ferdén esnek a sugarak. Az a kör, amely 
pontosan a fényforrás alá esik, függőlege
sen kapja a sugarakat, afelett a fényforrás 
delel. Forgatás közben egyszer minden kör 
a fényforrás alá jut, ekkor a kör egyik felén 
levő összes pontok fölött delel a fényforrás, 
ezeknek a pontoknak delük van. A  kör 
túlsó oldalán, az árnyékfélben pedig ponto
san éjfél.

Ezt a kísérletet a természet nap mint nap 
végrehajtja a Föld tengelykörüli forgásá
ban. Azok a helyek, amelyek egy ilyen 
legnagyobb körön fekszenek, a beárnyékolt 
félből kijutva, ferdén kapják a napsugarakat. 
Hajnalodik, dereng, majd a Nap fölkel a 
láthatár szélén, mert a kör mindinkább alája 
fordul. Elkövetkezik a dél is, a megvilá
gított felén minden pontnak most van 
dele. Ezért ezeket a köröket délköröknek 
(múlt századbeli lexikonokban a dellő nevet 
is olvassuk), latinosán meridiánoknak nevez
zük.

2. ábra. A. föld koordináta-rendszere. Az A pont 
földrajzi helyzetét az Egyenlítőtől és a kezdő 
délkörtől való távolsága határozza meg. (Vastag

vonalak.!

1. ábra, A sík koordináta rendszere. A,, Af, A«, 
A* pontok helyzetét az X és Y  tengelytől való 

távolságuk (x, y) határozza meg.

Természetesen a Földgömbön számtalan 
ilyen délkört rajzolhatunk meg. Külön dél
köre lehet Budapestnek és Üllőnek, Monor- 
nak és'így tovább, sőt Budapesten is vég
telen sok olyan legnagyobb kört rajzolhat
nánk meg, amelyek mind legnagyobb körök, 
mind az északi és déli sarkon mennek 
keresztül. Ennek azonban semmi értelme 
nem lenne. A  tájékozódásra teljesen ele
gendő, ha 360 ilyen délkört rajzolunk. Ezek 
természetesen mind egyenlő távolságra van
nak egymástól. Tisztán történelmi hagyo
mány a 360-as beosztás, mert az asszírok 
osztották fel a kört 360 fokra. Minthogy az 
asszírok semita-fajú nép volt, a hitleri 
Németország 1936-ban a kör 360 fokos be
osztása helyett a 400 fokos beosztást vezette 
be. Sok német tudományos munka adatait 
kell ezért átszámolnunk.

Amikor a budapesti délkör delel, a délkör 
túlsó, árnyékban lévő fele úgynevezett alsó 
delelésben van, ott éjfél van. Ha Budapes
ten egy hosszú acélfúróval átdöfnénk a Föl-



det, úgy hogy a fúró a Föld központján men
jen keresztül, a túlsó oldalon a fúró kidöfné 
Budapest ellenlábas pontját, az úgynevezett 
antipodust. Ez természetesen ugyanazon a 
délkörön fekszik, mint Budapest, csakhogy a 
túlsó, a mi delünkkor éjfélben lévő oldalon, 
még pedig a déli féltekén. Almikor nálunk 
tavasz van, antipodusunknak Ősze van. • A 
középkorban élénken vitatkoztak azon a 
kérdésen, vannak-e ellenlakók ? A Mcro- 
vingek korában élt Virgilius salzburgi püs
pököt igen súlyosan támadták, egyházi átok
kal fenyegették, mert azt tanította, hogy a 
föld gümbalakú és így a túlsó oldalon is él
hetnek emberek. Később aztán, amikor a 
Föld gömbalakjába vetett hit már gyökerezni 
kezdett, sokat foglalkoztak azzal a kérdéssel, 
hogy ha a Föld központján keresztül aknákat 
fúrnánk az ellenlábasokhoz, azok hogyan jön
nének fel hozzánk ? Először a lábukat, vagy 
pedig a fejüket pillantanánk meg ? Az anti- 
podus-kérdés akkor oldódott meg, amikor a 
gőmbalakú Föld lényegét világosan felfog
ták : Lent mindig a Föld központja van, 
fent mindig az égboltozat és a Földön körös- 
körül emberek élhetnek, akiknek lába min
dig a Föld központja felé irányul. A víznek 
és a szárazföldnek eloszlása különben olyan, 
hogy amint Peucker vizsgálatai mutatják, 
csak igen kevés földlakónak van ellenlábasa. 
Európa antipodusa például a Csendes 
Óceánnak egy teljesen szigetek nélküli, üres 
része.

A Földgömb koordináta-rendszeréhez tehát 
függélyes tengelyeink már megvolnának, a 
délkörök, meg keli keresnünk a vízszintes 
tengelyt, az abszcisszát. Világos, hogy ezt 
az a legnagyobb kör jelöli ki, amelyet a 
Föld központján a Föld tengelyére merő
legesen fektetett sík metsz ki a Föld gömb
felületén. Ez is legnagyobb kör, amely a 
Földgömböt két féltekére: az északi és a déli 
félgömbre osztja, ezért a neve : Egyenlítő.

Az Egyenlítőt 360 fokra osztva, ha min
den osztáspontot egybekapcsolunk az északi 
és a déli sarkkal, megrajzoltuk a 360 dél
kört.

Azonban, amint láttuk, a koordináta-rend
szerben egy határozott kezdőpontra, tehát 
csupán egyetlen egy koordináta-tengelyre, 
kezdő délkörre van szükségünk, hogy tájé
kozódhassunk. Melyik legyen ez ? E  körül 
igen sok vita zajlott le, amelyben lényeges 
szerepet játszott a nemzeti hiúság. Végre 
Richelieu bíboros 1630-ban bizottságot 
hívott össze, hogy ez határozza meg a kezdő 
délkört. A franciák addig a párizsi délkört 
vették alapul, de ezt a holland és az angol 
hajózás nem ismerte cl. Hogyan segített a 
bajon a francia bizottság, úgy hogy a 
káposzta is megmaradjon, a kecske is jól
lakjék ? Elkendőzte a párizsi délkört, 
•amennyiben bevezette az úgynevezett ferroi

délkört, de ezt a valóságban nem határoz-, 
ták meg, hanem Richelieu egyszerű dekré
tumban kijelentette, hogy a ferroi délkör 
nyugati irányban húsz fokra fekszik a világ 
központjától, Párizstól. A  19. század nyolc
vanas éveitől kezdve az érdekelt tudomány
ágak, a kereskedelem, a hajózás körében 
nagy lendülettel indult meg a mozgalom, 
hogy a Londontól keletre lévő Greenwich 
külváros csillagvizsgálójának kezdőkörét fo
gadják el kezdő délkörnek. Ma már a leg
több nép térképei így készülnek, csak a fran
ciák ragaszkodnak makacsul Párizshoz.

Hogy valamilyen földrajzi hely milyen 
távolságban fekszik a greenwichi délkörtől, 
ezt fokokban fejezzük ki, mégpedig az illető 
hely délkörének a greenwichi délkörtől való 
távolságát az egyenlítőn mérjük. Ezt föld
rajzi hosszúságnak nevezzük. A földrajzi 
hosszúságot Greenwichtől keletre és nyu
gatra 180 fokig számoljuk.

A délköröket éppen ezért hosszúsági 
köröknek is nevezzük.

Az egyenlítővel (aequator) párhuzamo
san is számtalan kört rajzolhatunk a Föld- 
gömbre az északi, illetve a déli sarkig. De 
ennek sem lenne értelme. A  délkörnek az 
Egyenlítőtől a sarkig terjedő ivét (meridián- 
quadrans) csupán 90 fokra osztjuk. A 
kilencvenedik kör maga a sarkpont, ahol a 
kör már ponttá zsugorodott.

Ezckután már ismerjük a Föld koordináta- 
rendszerét. Abszcisszája egyszer s minden
korra az Egyenlítő, ordinátája, Y-tengelye 
pedig bármelyik délkör lehet, de nemzet
közi megegyezés alapján a greenwichi dél
kört fogadták el kezdő délkörnek. A  két 
tengely metszésében van a hosszúság szá
mításának o pontja, kezdőpontja. Ettől 
keleti irányban 180 fokig a keleti hosszú
ságot, nyugatra a nyugati hosszúságot 
számítjuk,

A Föld bármely pontját két adattal hatá
rozzuk meg : a földrajzi szélességgel és a 
földrajzi hosszúsággal. (2. ábra.) Egy pont 
földrajzi szélessége a pont délkörének az 
egyenlítő és a pont közötti Ívszakasza. A 
hely földrajzi hosszúsága az egyenlítőnek 
az az ívszakasza, amely a greenwichi dél
körnek és a hely délkörének az egyenlítővel 
való metszéspontja között fekszik. Az 
északi félgömbön mért szélességek az északi, 
a déli félgömbön mértek pedig a déli szé
lességek.

A  fogalmak tisztázása után azzal a kér
déssel kell foglalkoznunk, hogyan lehet meg
határozni valamely földrajzi hely szélessé
gét és hosszúságát. Látni fogjuk majd, 
hogy Nobilc expedíciójának tagjai miképpen 
tudtak tájékozódni földrajzi helyzetükről 
olyan területen, ahol a láthatárig csak kiet
len jégtömbök és örökös hómezők sivársága 
terjengett. Dr. Vécsey Zoltán
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A GÁZIZZÓFÉNY
Lepkeláng és társai.

A régi világító gáz főként 
szén-hidrogén vegy Öletekből, 
az úgynevezett szénhidrogének
ből állott. Sok volt benne a 
nagymolekulasúly ú, telítetlen 
és arómás, egyszóval szénben 
dús anyag.Ezekből elégésükkor 
finom korom részecskék váltak 
ki. Ha a láng nem kapott elég 
levegőt, bizony kormozott is. 
De tökéletesen elégetve, a ki
váltott szénrészecskék a láng 
magas hőfokán izzásba jöttek 
és fényleni kezdtek. A világí
tást ez a sugárzás szolgáltatta. 
A gyertyafénynél ugyan jóval 
erősebb, de bizony eléggé sze
gényes fényforrást jelentett.

Maga a gázlámpa, helyeseb
ben égő, igen egyszerű elren
dezésvolt. így a lyukégőt csap
pal elzárható, finom nyílásban 
végződő csődarabka 'alkotta. 
A lepkeláng égőjéből a gáz 
h osszuk ás résen át ömlött ki 
és lepkeszárny alakját öltötte. 
A  pillangó égő V-alakot muta
tott. Mindegyik csőszár belső 
feléi: egy-egy piciny lyukat fúr
tak. Az ezekből kiáramló vé
kony gázsugarak egymásnak 
rohanva, pille módjára elterülő 
lángot adtak. Az Argand-féle 
körégőben a gáz több, egv 
gyűrűszerű felületen elrende
zett nyílásból ömlött ki. Mint
hogy ide a levegő a középen is 
beáramolhatott, az egyes lán
gocskákhoz elegendő levegő 
jutott. A hőmérséklet mind
egyik szerkezetben a szén izzá
sához szükséges és a fény, an
nak, aki jobbhoz nem szokha
tott szép, egyébként bizony 
gyengécske volt.

Ezt a világítási módot kel
lett a villanykörtének lehenge
relnie. Nem'tűnt nehéz feladat
nak.

Az elemek szemétdombja.
Ezzel a csúnya névvel a ké

mikusok egyidőben azt a mint
egy húsz, az alumíniummal 
rokon elemei illették, amelve
ket nagy hasonlatosságuk kö
vetkeztében csak hosszadalmas •

múoon sikerült egymástól el
különíteni és amelyeket, leg
alább egyelőre, semmire sem 
tudtak felhasználni.

Dr. Auer Károly, mint afféle 
izig-vérig tudós ember, 1880- 
ban ezekkel a ritka földfém ék
kel kezoett foglalkozni. Szétvá
lasztásuk és megismerésük fő
ként az ő érdeme.

Az ilyen rokon elemek, külö
nösen a ritka földek féméinek 
némelyike, néha a megtévesz
tésig azonosan viselkedők. Ké
mikus legyen a talpán, aki azo
kat az apró eltéréseket, ame
lyek megkülönböztetésükre, 
majd később elválasztásukra 
alkalmasak, észreveszi. Auer 
doktor ilyen élesszemű meg
figyelő volt. öreg heidelbergi 
tanára, a híres-neves Bunsen 
Róbert, a róla elnevezett Bun- 
sen-gázégővel, Auer nélkülöz
hetetlen szerszámával, a tudós 
világot éppen akkor lepte meg. 
Ez az eszköz nem fényforrás, 
tehát lámpaféle, ahogy gya
níthatnánk. Célja egyszerűen 
a gázlángnak a laboratóriumi 
feladatoknak megfelelő szabá
lyozása. Sok levegő bevezeté
sekor oxidáló, kevés bebocsá
tásakor redukáló, ha kell •hi
deg*, ha szükséges, forró, nem 
világitó lángot készít. De a gáz- 
izzófény, csodálatosképpen, vé
gezetül mégis ebből lett.

A készülék éppen kapóra 
jött! Mert ahogy Auer hama
rosan megállapíthatta, platina
dróton az ebbe alángba tartott 
földfém oxidok különböző szín
nel világítottak. így például az 
erbium oxidia zöld fénnyel ra
gyogott. Ekként az egyes ele- 
m ek m egkülönböztetésére pom -
pás lehetőség ; egyszerű út kí
nálkozott. Ha, és itt volt a 
bökkenő, annyi fényt sikerül 
kapni, amennyi a spektrosz- 
kópl megfigyeléshez kell.

Hogy ehhez az a szemernyi 
anyag, amennyi egy platina 
kacs hegyére fér, nem'elegendő, 
az kétségtelen volt. Mitévő le
gyen? Ekkor, írja egyik cikké
ben, egészen véletlenül arra 
gondolt, hogy efémek sóoldatát

Pár esztendővel ezelőt a pesti 
utcákat is a gáz lepkelángja 

világította meg

gyapot szövettel felitatja, majd 
okiddá égeti. De a sikerben 
nem nagyon bízott. Azonban, 
meglepetésére, az oxid szövet 
alakjában maradt vissza. A 
vizsgálataihoz szükséges nagy, 
fényt kibocsájtó felület immár 
adva volt. A Jelenségen nem
csak ő, hanem később Bunsen 
is nagyon csodálkozott. Addig 
el sem hitte, amíg Auer be nem 
mutatta.

Nos. a ritka földek elemei
nek elkülönítése immár meg
kezdődhetett. Auer az egyik 
oxidszövetet a másik után Ké
szítette és színképeiket sorra 
vizsgálta. Egyízben a lantén 
oxidjára került a sor. Addig 
soha nem látott erős fénnyel 
világított. Azon nyomban a 
gázizzófény jutott eszébe 1

Auer a ritka földfémek szét
választásával foglalkozva, 
mondhatnánk az elemek sze
métdombjának nagytakarítá
sakor, véletlenül felfedezte a 
róla elnevezett gázizzóíényt. 
(1884.)
Az Auer-íény.

Csak az izzó lantánoxid szö
vetére kellett pillantania, hogy 
belássa, miszerint a villany- 
körtéét messze meghaladó fényt 
képes kelteni. Habozás nélkül
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jószerencséjének kiaknázásá
hoz, az izzótest előállításához 
fogott. A  világítótestnek ter
mészetesen a színtelen Bunsen- 
lángot körülölelő köpenyalakot 
adott.

Mindjárt kezdetben kelle
metlen meglepetés érte. Mert a 
lantánoxid szövet, ahogy ö 
nevezte, a lantán köpeny, rö
vid néhány nap alatt porrá 
hullt szét. Hamarosan megál
lapítottá, hogy magnézium ada
lékkal tartós szövet létesül. 
De jó ez sem volt, mert 70—180 
óra múlva sugárzó képességét 
elvesztette. Hosszas és gondos 
vizsgálatok következtek. A lan
tán és cirkónium oxid keveréke 
végül is használhatónak bizo
nyult.

A  bécsi lapok 1886 telén az 
érdeklődő közönséget Lieben 
egyetemi tanár laboratóriu
mába hívták meg. Itt, szólt a 
szíves tessékelés, naponta 6 és 
8 óra között a csodálatos vilá
gítást maga a feltaláló mutatja 
be.

Az előadásoknak nagy sikere 
volt. A villanykörtéét túlszár
nyaló, bár kissé zöldes fényét 
mindenki megbámulta. A fel
fedezés hasznosítására hama
rosan részvénytársaság is ala
kult. Ez, az österreichische

Gasglühlicht und Elektrizitats- 
geseílschaft in Wien, gyár
telepét Atzgersdorfban, Bécs 
közelében rendezte be. Maga az 
osztrák főváros pedig az Auer 
izzó használatát a közhivata
lokban kötelezővé tette.

Az akkor, mintegy hét éve 
működő viilanykörtegyárak 
természetesen azonnal felfigyel
tek. Hogyne, hiszen a vállala
tokban óriási tőke feküdt. És 
most valaki a gázvilágítást 
akarja feltámasztani?

Legegyszerűbb ellenszernek 
a közönség »kioktatása« lát
szott. Kisütötték, hogy az 
Auer-égŐkön elégő világitó gáz 
a mérgező szénoxiddá, a szén-
Í;ázzá alakul. Majd azt is rá- 
ogták, hogy a köpeny anya

gából a légzőszervekre káros 
magnézia-részecskék porlanak 
ki. Pedig, amint tudjuk, a for
galomba került izzókból ez a 
fém már hiányzott. Még az is 
érvnek számított, hogy va- 
kító(l) fénye a szemet rontja.

Mindez oda vezetett, hogy 
az új világítás lassanként min
denünnen eltűnt. A szépen vi
rágzó gyár pedig pangásnak in
dult. Kémikusait szélnek kel
lett ereszteni és egyetlen ve
gyésze maga Auer maradt. 
Mindennek tetejébe a részvé

nyesek perrel fenyegetőztek. 
Hogy békessége legyen, meg
vette az üzemet é s . . .  meg
szüntette működését.

A piac ura újra a villany- 
körte lett.

A kongó gyárholyIségekben.
Auer a nemrégen még a mun

kától zajos, most az ürességtől 
kongó gyárhelyiségekben egye
dül ődöngve elhatározta,hogy
ha törik, ha szakad, de jó izzó
testet készít. Visszaemlékezett, 
hogy annakidején a tórium- 
oxidnál szép és erős fény lést ta
pasztalt.

Egyízben megint az elha
gyott gyárban bolyongott. Éh
nek laboratóriumában egy 
vegyszeres üveg került a ke
zébe. Felirata szerint nyers 
tóriumföld, tisztátalan tórium- 
oxid volt benne. Minthogy az 
akkor még ritkaságnak szá
mító tórium ve gyűl et elvei
amúgy sem volt bőven ellátva, 
megörült neki és a bécsi egye
tem laboratóriumába vitte. Itt 
szokott dolgozgatni. Legköze
lebbi kísérleténél pedig már 
fel is használta. Miként min
dig, ebből is oxidszövedéket 
készített.

Ésíme : ez a Bunsen-lángban

B E R M A N  L.:

AZ AUTÓ ÉS TRAKTOR
ÁBÉCÉJE

G yak o rla ti tan kön yv kezdőknek és haladóknak a m otor 
és az autom obil egyéb szerkezetének alapos m egism er
tetésére. G azdagon illu sztrá lva , szem léltető képekkel
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hosszú napokon át, hóíehér, va
kítóan erős és ami a fő, egyen
letes, tehát tartós fénnyel vilá
gított.

A tudás hatalma
A ritka töldfémek kémiájá

nak atyamestere volt. A köze
lebbi vizsgálat tehát nehéz
séget nem jelenthetett. Ennek 
folyamán kiderült, hogy a 
nyersföld kevés cériuniot, egy, 
a tóriummal rokon elemet tart- 
talmaz. Úgy látszott, hogy v i
lágító erejét ennek a fémnek 
köszöni. Valóban, amint a tisz
tító műveletek során egyre 
tisztább tóriumsókhoz jutott, 
a fényerő is egyre csökken. 
Fordítva, h a vegytiszta tórium - 
sókhoz kevés cériumsót adott, 
a világitó készség óriásit nőtt. 
A lényerő maximuma 1% 
cérhimoxid tartalomnál mu
tatkozott.

A vakító fehéren ragyogó, 
nem törékeny, sőt melegen 
alakítható izzótest cgy-kcttőre 
készen volt. Még további javí
tást jelentett, hogy a berlini 
Pintsch-cég ajánlatára a kö
peny szövedékét a kötött *ha- 
risnya« váltotta fel. Ekkor az 
I89Í. esztendőt számlálták.

A villanykörtének veszedel
mes ellenfele támadt 1

Jobb a j ónak . . .  /
Az a gázmennyiség, amely 

pillangó láng alakjában 12 
gyertya fényét »ontotta«, a 
régebbi cirkónium oxidos szöve- 
déken körülbelül kétannvi, 
vagyis 24 gyertyafényt jelen
tett] Az új harisnya ezzel szem
ben kerek 60 fényegységet szál
lított. A gáz világító képességét 
tehát szószerintmegötszörözte. 
Sőt, innen kezdve ebben a szén
dús szénhidrogének jelenléte 
nemcsak felesleges, hanem 
egyenesen káros volt. Ezért 
ezeket a világítógázból hama
rosan mind k i is volták. Ekként 
a vegyipar becses alapanya
gokhoz jutott. Majd a gáz
gyártás módja is átalakult. 
A mai gáz egyszerű fütőgáz. 
Világitó gáznak csak pongyola
ságból mondjuk. Hiszen lángja 
nem világító.

És a hihetetlen megtörtént
Bécsben a villanyvilágításról 

sokhelyütt a gázra tértek vissza. 
Németországban pedig rövid 
17 hónap alatt, 1892 szeptem
bere és 1893 decembere kö
zött félmillió Auer-égőt sze
reltek fel. Még egy jellemző

Auer-harisnyával felszerelt gázlámpa vázlatos kápe. •
szám : 1934-ben, tehát jó négy 
évtized múltán, a világ izzó
test szükséglete az öt milU- 
árdot is elérte. Atzgersdorfban 
újból zakatoltak a gépek.

Maga Auer mondta, hogy 
amikor a gázizzófény már 
nagy sikert aratott, a szaba
dalmi perek kellemetlen idő
szaka köszöntött be. Való
színű, hogy a megsemmisítési
Eerek hátterében a villany- 

Örte gyárak lapultak meg.

Kemény ellenfél

Tény, hogy a légszesz vilá
gító képességét már régóta 
akként iparkodtak fokozni, 
hogy a lángba olyan anyagot 
tartottak, amely izzó álla
potában erősen fénylik. Az 
ilyenféle előzm ény eknek m ond- 
hatnánk, se szeri, se száma. 
Azonb an szab adalm ainak m eg- 
semmisitésére legfőbb okul azt 
hozták fel, hogy Frankenstein 
olaj- ésborszesz-lámpáíbankál- 
cium oxid —  m agnézium oxid 
keverékkel bevont géz-szövet, 
vagy csipkehengert már 1847- 
ben alkalmazott.Arra azonban, 
hogy a kisugárzott fény annál 
erősebb, minél finom abban 
vannak az izzó részecskék 
elosztva, tagadhatatlanul Auer 
jött rá. Hiszen elődje krétából 
és magnézium karbonátból 
arab gumi oldattal készített pé
pet használt. Ugyanis világító 
testeit előbb ebbemártotta be. 
Ezzel szemben Auer mind a 
szövedéket, mind a harisnyát

sóoldattal Itatta át. Eljárása 
ekként kétségtelenül új volt. 
A megsemmisítési perek, tehát 
nem sikerültek.

A villanykörte gyáraknak, 
hogy versenyképességük et visz- 
szanyérjék, most csak egyetlen 
lehetőségük m aradi. Erre pedig 
—  valószínűleg, —  csak kézen
fekvő volta miatt nem gon
doltak. E  felette biztos mód 
pedig: a villanylámpa töké
letesítése. Most végül ráfanya
lodtak.

A lő gyapotot Scliőnbein még 
1846-ban felfedezte. Chardon- 
net pedig 1891 óta műselymet 
gyártott belőle. Az új szén
szálak is ebből készültek. A 
lőgyapototmindenekelőtt cel
lulózzá alakították vissza. A 
kapott immár tiszta anyagot 
azután szállá formálták, majd 
grafitba ágyazva elszenesítet- 
ték. Ez azután széndioxid 
gázba került, ahol elektromos 
árammal felhevítették. Felü
letére most grafit rakódott. 
Ekként keresztmetszete egyen
letesebbé, felülete pedig fém- 
fényűvé lett.. A sugárzó ké
pesség ezzel jelentősen meg
nőtt. De a szénleválasztás 
még arra is szolgált, hogy a 
bevezető drótokhoz kapcso
lódás helyén az átmeneti ellen
állást lecsökkentse. Végezetül 
az új szál még törékeny sem 
volt.

Ez a villanykörte már meg
állta a helyét.

Dr. Baskai Ernő 
egyet, tanár
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A cukorrépa fejelésekor 
adódó leveles répafej (más
néven leveles répakaraj, répa- 
korona, vagy répaleves) igen 
jelentős táplálóértékű takar
mány. Táplálóértékben elő
nyösen gazdagítja a répafej 
cukortartalma, továbbá a levél- 
zet fehérjetartalma. Ennek 
folytán a leveles répafej 5*4 
%-ja táplálóérték tekintetében 
nem kevesebb mint io  kg 
átlagos takarmányrépát pótol.

A  leveles répafej takarmá
nyozásra való eredményes fel- 
használásához bizonyos tulaj- 
donságai mindenkor figyelembe 
veendők. Elsősorban arra kell 
gondolnunk, hogy a fejeléskor 
aránylag nagy tömegben össze
gyűjthető leveles répafej rom
lékony anyag. A romlása, rot
hadása különösen gyorsan be
következik, ha a répaszedés 
idején napmentes, nedves, esős 
az időjárás, de azért elég meleg 
van. Minthogy a leveles répa
fej romlékony, tanácsos minél 
előbb felhasználni. Ez bőséges 
adagokban való etetéssel meg
oldható. Azonban a leveles 
répafej adagolásának is meg
van a határa. Nem mindig

A cukorrépa fejelése

lehet akkora mennyiségben 
etetni, amennyit csak a jószág 
elfogyaszt belőle. Ennek oka 
igen egyszerű : a leveles répa
fej hashajtó hatású. Túlzott 
adagokban etetve, a jószágnál 
nemcsak hasmenést, hanem 
bélhurutot is okozhat. Ez pe
dig nemcsak a leveles répafej, 
hanem az azzal ugyanazon 
napokban etetésre kerülő min
denféle egyéb takarmány és 
abrak rossz emésztését, ille
tőleg tökéletlen kihasználását 
eredményezi. Más szóval -ezt 
úgy mondhatjuk, hogy a bél- 
hurut miatt a takarmány nem 
fog eléggé a* jószágon. Ennek 
következménye az állatok le
romlása. Ugyancsak a has
hajtó takarmány miatt a tehén 
nem ad annyi tejet, amennyire 
az etetett adagok alapján szá
míthatnánk.

A leveles répafej hashajtó 
tulajdonságát főképpen a hoz
zátapadt parányi lények, úgy
nevezett baktériumok okozzák. 
Hatásuk különösen akkor ér
vényesül, ha a leveles répa
fejen lévő földes részek az 
esőtől sárossá válnak, azon
kívül, ha a répakaraj romlás
nak indul. A  hashajtó tulaj
donságot a levelek sóskasav- 
tartalma is fokozhatja.

Annak elkerülésére, hogy az 
etetésre kerülő leveles répafej 
hashajtó hatású legyen, aján
latos annak a földtől-sártól 
való megtisztítása. A  porszerű 
földes reszek jobbára egysze
rűen lerázhatók. Mindenkép
pen hatékonyabb tisztításmód 
a vízzel való mosás. A  tapadó 
sárral borított leveles répa
fejet csak így tisztíthatjuk. 
Ennek legegyszerűbb módja, 
ha a leveles répafejjel tágasabb 
kézi kosarat (kast) töltünk 
meg és arra a kútból vizet 
húzunk. Vödrös kút esetében 
természetesen vödörrel öntjük 
le a leveles répafejet. Lénye
ges, hogy a kosarat nem sza

bad túltölteni, mert akkor a 
leveles répafej annyira össze
tapad, hogy a sár, illetve a 
föld közte marad. A leveles 
répafejet nem célszerű egészen 
bő vízben és huzamosabban 
áztatni, mert akkor a víz 
cukrot és egyéb értékes tápláló
anyagokat old ki belőle.

Arra is kívánatos a gazdának 
ügyelnie, hogy a leveles répa
fej etetésének napjain az ét
rendi zavarok elkerülésére a 
jószágnak elegendő szálasta- 
karmányy tehát széna, vagy 
ennek hiányában elég szalma
féle jusson.

A  leveles répafej elsősorban 
szarvasmarhatakarmány. Cél
szerű napi fejadagjai a követ
kezők :
Tehén ....................  20— 50 kg
Igás tehén, vagy

ökör...................  20— 50 ,,
Növendéküszőy v. 

tinó ( i l/4 évesnél
idősebb) .........  10— 50 „

Anyajuh ............... 2— 5 „
Toklyó testnagyság

és kor szerint....... 1— 2 „
Sertéssel, így süldővel a 

leveles répafej étvágy szerint 
etethető. így  tehát annak ma
radéka a répaföldön a sertéssel 
felszedethető.

Amennyiben a leveles répa
fejből olyan mennyiség áll a 
gazda rendelkezésére, hogy azt 
eredeti friss állapotában nem 
tudja feletetni, akkpr a feles
leget savanyítással védheti meg 
az elromlástól. A savanyítás 
legeredményesebben földbe 
süllyesztett, vagy a föld fel
színére épített, vízhatlan falú 
tartályban, a siló-bán történ
het. Ennek hiányában a gazda 
földsilót vagy ároksilót ké
szíthet.

Az épített siló pótlására 
szolgáló földsiló kimondottan 
a takarmánysavanyítás céljára 
földbe ásott és megfelelően mé
retezett kútaknaszerű, vagy
is hengeralakú üreg, amit a

778



A leveles cukorról 
vízzel való tisztítása

takarmánnyal való megtöltés 
után földtakaró borít. Az árok- 
siló pedig nem akármilyen 
árok, hanem a silózáshoz meg
felelő, ék9zerűen lefelé ferdén 
haladó falú és a felső nyílás
nál így kisebb alapterületű 
árok. A  takarmány betöltése 
után a siló mindjárt földtaka
róval borítandó.

A  savanyított leveles répafej 
etetésébe ugyanolyan óvatos
sággal ajánlatos kezdeni, 
mintha az besavanyítás nél
kül, friss állapotban kerülne 
felhasználásra. A savanyú
takarmány adagjai inkább 
kisebbek legyenek. Ez egyrészt 
azzal indokolható, hogy a 
helyesen savanyított leveles 
répafej a frissnél kevésbbé 
romlékony. Másrészt a sava
nyítással járó léelfolyás miatt 
egy mázsája több földes részt 
tartalmaz, mint a répaszedés 
után savanyítás nélkül etetett 
leveles répafej.

A takarmányrépatermesztő 
gazdák ennek a répának sze
dése, illetőleg télire való el- 
tevése során a levélzetet le
tépik. Az összegyűjtött répa
levelet épúgy minél előbb 
kívánatos feletetni, mint a 
friss leveles répafejet, mert 
a huzamosabban tartogatott 
elromlik. A  répalevél a leveles 
répafejnél természetesen ki
sebb táplálóértékű : io l/2 kg-ot 
kell belőle etetni, ha io  kg 
átlagos takarmányrépát aka
runk pótolni. Fehérjében azon
ban a takarmányrépánál gaz
dagabb. Dr. Kurelec Viktor
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Az emberi háztájék legelter- padlásokat kedveli, a vándor- romfituberkulózis mind a pat- 
jedtebb kártevő emlősállata a patkány tanyája pedig a nyir- kány által terjedhet, 
patkány. Ez az állat a rágcsá- kos pince, csatorna, istálló, A  patkány igen szapora 
lók rendjébe tartozik, két faj- vízpart stb. Nálunk Magyar- állat, már 70— 90 napos korá- 
tája, a házi patkány és vándor országon a vándorpatkány bán párzik s a nőstény 30 nap 
patkány közismert. A  házlpat- már mindenhol megtalálható, 1 múlva fiadzik, 10— 12 kölyköt. 
kány kisebb és nyúlánkabb míg a házipatkány csak Vas, Fiadzás előtt nagy gondos- 
termetű a vándorpatkánynál, Sopronvármegyékben fordul sággal rakja körül fészkét éle- 
farka egész testénél hosszabb, elő. lemmel, ha nem sikerül ele-
hátoldala szürkésfekete-szu- A vándorpatkány óriási gendő mennyiségben begyüj-
rokbarna, hasoldala palaszürke- mértékben való elterjedése tenie, akkor is segít magán, 
barna. A  vándorpatkány farka azzal magyarázható, hogy aka- egyszerűen felfalja a kölykeit. 
rövidebb testénél, hátoldalá- dályt nem ismer, még a falon A  kölykezés utáni napon már 
nak szürkés-vörhenyesbarna is átrágja magát, hogy meg- ismét párosodik, egyéves 
színe éles vonallal válik el a felelő búvóhelyhez jusson, koráig állandóan szaporodik, 
hasoldal szennyes fehér színé- táplálékában nem válogatós, Ekkor már öregnek számít és 
tői. mindent megeszik, amit csak legtöbbször testvérei kanniba-

Európában a házipatkány talál és rendkívül szapora állat, lizmusának esik áldozatul. Egy 
őslakó, már a cölöpépítmé- Szinte hihetetlen mértékű amerikai kutató —  Lentz —
nyék korában is előfordult, az a kár, amelyet az emberiség- elméleti számításai szerint 
amint az ásatások alkalmával nek okoz. Statisztikusok ki- ilyen nagyfokú szaporaság mel- 
elŐkerült csontmaradványok mutatása szerint pl. az Ameri- lett egy patkánypár háromévi 
bizonyítják. Már a X II. szá- kai Egyesült Államokban 200 szaporulata három millióra te- 
zadbeli kódexek is említik, millió dollár, Angliában 15 hető. Az emberiség szeren- 
Albertus Magnus a X III. szá- millió font, Dániában 30 mii- cséjére azonban aránylag csak 
zadban írja le, Gesner Konrdd lió dán korona a patkányok kevés patkány éri cl az ivar- 
a X VI. században találóan évi kártétele. érett kort, sok gyámoltalan és
kijelentette, hogy olyan állat, Hosszú bűnlajstrommal vá- tapasztalatlan fiatal állat el- 
„melyet némelyek jobban is- dolhatjuk az emberiségnek ezt pusztul.
mernek, mint szeretnek**. a fáradhatatlanul rágcsáló ellen- A patkánynak sok ellen-

A  vándorpatkány valószínű ségét. Az emberi lakhelyeken sége van az állatok között is, 
őshazája Irán és India, innen és ezek környékén található így a baglyok, holló, menyét, 
került Európába, a legkülön- minden ehetőt megeszik vagy nyest, macska, kutya, de leg- 
bözőbb közlekedési eszközö- legalább belekóstol, de még főképpen az ember igyekszik 
két felhasználva vándorlásá- a dögöt és ürüléket is szívesen mindenféle eszközzel ártalmai
hoz. Megjelenési ideje bizony- fogyasztja. Sok mérget okoz lanná tenni. Az ellene való 
tálán, egyesek szerint már a a gazdának azzal, hogy ki- védekezésnek két módja van, 
X V. században itt élt, míg kezdi a nehezen mozgó hízó egyik az elűzése, másik a ki- 
mások a X V III. század végére oldalát, lerágja a kis malacok irtása. Az előbbi azon a tapasz
teszik megjelenési idejét. A  fülét, farkát, a tömött liba talaton alapszik, hogy a pat- 
hajókkal csakhamar átkerült lábát, pusztítja a baromfit, kány csak ott marad meg, 
az Atlanti-óceán túlsó part- Ezekhez járul még az a sok ahol nyugalma van, ha állan- 
jára is s már a X VIII. század- kár, amit a házak, töltések dóan zaklatják, elköltözik. Bu
bán Amerikában is mégis- aláaknázásával, gáz-, víz- és dapesten is egyik oka a pat- 
merkedtek ezzel az inkább villanyvezetékek megrágásával kányok elszaporodásának a sok 
kellemetlen, mint kedves ven- okoz. romház, melyekben nyugo-
déggel. Éppen mivel mindent meg- dalmas búvóhelyet lelnek.

A vándorpatkány nagyobb rág, az ételeket megfertőzi és Ha a patkányok már nagyon 
testű és egyben szívósabb, sok betegségnek a terjesztője, elszaporodtak, csak kiirtással 
harciasabb, támadóbb kedvű, Ma már egészen bizonyos, szabadulhatunk tőlük. Bár
mim a házipatkány, így lassan hogy a tifusz, fertőző sárga- milyen irtóeszköz vagy irtó
utóbbit mindenhonnan kiszo- ság, vérhas, pestis, trichino- szer alkalmazásánál nagy kö- 
rította, bár tanyahelyeik nem zis (fonalféreg által okozott rültekintéssel kell eljárnunk és 
ütköznek, mivel a házipat- betegség), veszettség, száj- és figyelembe kell vennünk, hogy 
kány a száraz magtárakat, körömfájás, sertéspestis, ba- a patkányt az állandó üldözés
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éberré, óvatossá, ravasszá és 
bizalmatlanná tette. Ezért a 
különböző csapdákat is hama
rosan kiismeri és messze el 
kerüli. A  patkány ellen viselt 
háború első taktikai lépése az, 
hog a patkányoktól ellepett 
területeken előzetes takarítást 
végezzünk, onnan minden sze
metet, trágyát, takarmányma
radékot stb. eltüntessünk. A 
budapesti utcákon megjelent 
falragaszok is erre hívják fel a 
figyelmet. így a patkányok 
alaposan kiéheznek s most 
következik a második lépés : 
az állatoknak méregmentes 
táplálékot rakunk ki többször 
egymásután és ezzel egy helyre 
szoktatjuk őket. Fontos a csal
étek megválasztása is, csalo
gató finom falatokat tegyünk 
ki, s ha többször egymásután 
megismételjük az irtást, vál
toztassuk meg a csalétket is, 
mert a gyanakodó patkány nem 
fogja megenni azt az ételt, 
amitől más társai már elpusz
tultak. Ha már a patkányok 
egy helyre szoktak, kitehet
jük a mérgezett ételt, mindig 
nagy mennyiségben, hogy egy
szerre sok állat fogyassza el.

A csalétekbe kevert méreg 
igen különböző lehet. Alkal
maznak például arzént, fosz
fort, sztrichnint. Ezekkel na
gyon elővigyázatosan kell 
bánni, a megmaradt mérge
zett ételt össze kell szedni, 
mert ezek az anyagok az em
berre és a háziállatokra nézve 
is veszedelmesek. A sztrich- 
ninnel végzett irtás nagy hát
ránya, hogy a mérgezett pat
kány gyakran kihányja s így 
könnyen juthat állati takar
mányba, sőt emberi táplá
lékba is. Báriumkarbonátot, 
újabban fluort és thalliumot is 
alkalmaznak. Előbbi a leve
gőn elbomlik s elveszti mér
gező hatását, utóbbi kettő pe
dig az emberre és háziálla
tokra csak jóval nagyobb ada
gokban mérgező hatású, mint 
amilyen mennyiségben patká
nyoknak adjuk.

Igen elterjedt irtószer a 
tengeri hagyma (Scilla mari- 
tima). Ez a liliomféle növéi 
a Földközi-tenger partján 
dón terem, ökölnyi, gyermj

A patkány romboló, pusztító kártékonysága határtalan. A lakóházak 
berendezéseit —  ólomcsöveket, faalkatrészeket is szétrágnak. A fővá
ros lakossága a napokban irtóhadjáratot indít elsőszámú közelien é-

günk kipusztllására

fej nagyságú hagymája sok 
cukrot tartalmaz és olyan 
anyagokat, amelyek a rágcsáló 
állatokra, így a patkányra is 
mérgező hatásúak, sz'vmér- 
gek. Emberre nézve veszély
telen a tengeri hagyma, cc ha
házilag keverjük össze a meg
darált hagymát a csalétekkel 
(tengeri, dara, darált lóhús, 
liszt stb.), úgy arra vigyáz
zunk, hogy kezünkkel lehető
leg ne sokat érintsük, mert a 
bőrön fájdalmas, égető érzést 
okoz.

Legkorszerűbb irtási mód 
a baktériumokkal való fertő
zés, hátránya azonban, hogy 
nem minden patkány érzé

keny a kórokozókkal szemben. 
Újabban tengeri hagymával 
való irtással kombinálják ; a 
baktériumos fertőzést átvé
szelő állatokat később tengeri 
hagymával pusztítják ki.

Szerte a világon minden 
módon a patkányok irtására 
törekednek az emberek, csak 
egy hely van, ahol szívesen 
látják: a szénbányákban. Itt 
még tenyésztik is, mert a bá
nyászok megfigyelése szerint 
ideges futkosásukkal és han
gos sivításukkal jóelőre jelzik 
a bányász legveszedelmesebb 
ellenségének, a bányalégnek 
közeledését.

Odorfer Magdolna

Magyar Földrajzi Társaság Évkönyve
a z  1 9 4 ? .  í v e t k a p h a t ó  a

MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET RT-
nál, Budapest, IV, Vármegyc-u, 11-13



A  GANZ HAJÓGYÁRBAN

ÚJSÁGHÍR

A  munkások körében a felszabadulás, de 
különösen a stabilizáció után létrejött egy racio
nalizálási törekvés. A munkásság kezdeménye
zésére a N. I. K . vállalatok megindították 
észszerűsítési mozgalmukat.

A Ganz Hajógyár is belekapcsolódott a 
mozgalomba és létrehozta Munkaverseny-iro- 
dáját. . *

Eddig 57 javaslat érkezett be —  ebből 15-öt 
jutalmaztak.

Az Észszerűsítési Mozgalom kezd mind 
népszerűbbé válni.

JELENTÉS I

Rajnák Mihály átalakította a csőhajlító 
szegmenst jnelly el a csöveket eddig —  hidegen 
—  legfeljebb i8o°-ig lehetett hajlítani. A  
körszegmens egy részét leszerelhetővé tette, 
hogy a 29o"-ig hajlított csöveket is ki lehetett 
belőle venni. Üzemanyagban és munkaerőben 
kb. évi 10.000 Ft-ot takarít meg.

2000 Ft jutalmat kapott.

Miért találta Jel R a j n á k  Mihály a csöveket 
2Q0°-ra hajlító szegmensé

Rajnák Mihály 8 éve dolgozik a Ganz hajó
ban. 7 gyermekét tragikus körülmények között 
elvesztene és most feleségével kettesben él. A 
felszabadulás óta csoportvezető. Ez a 4. talál
mány az utolsó 1 Yz évben.

—  És ezelőtt ?
—  Ezelőtt nem volt értelme. Ütáltam a 

nyilasokat és a németeket. Szabotáltam.
—  Mi késztette a racionalizálásra ?
—  A  3 éves terv végrehajtása és a jóvátétel 

mielőbbi teljesítése. És olcsó iparcikkekkel 
versenyképesek vagyunk a világpiacon.

—  M i haszna volt a racionalizálásból ?
—  Elősegítettem vele a termelésünk emel

kedését.
—  És mi haszna van magának, Rajnák 

Mihálynak abból, hogy a termelés emelkedik ?
—  Ezzel a dolgozók életszínvonala emel

kedik, emelkedik az ország jóléte.
—  És azt hiszi, hogy munkájával ehhez 

járult hozzá ?
—  Igen, azt hiszem . . .

„M ikor 3 hét kísérletezés után rájöttem, 
hogy a szegmens egy darabját lecsavarhatónak 
kell szerkeszteni és ezzel a i8o°-on felül hajlított 
csövet is ki lehet belőle enelmi, a műhelyfőnők 
nem akarta megengedni, hogy megcsináljan 
a szegmenst. A mérnök sem fogadta el, pedig 
milyen egyszerű. Vállaltam, hofey ha nem sike
rül megfizetem a szegmenst. Sikerült.

—  2000 Ft. kaptam. Úttörők és más szociális 
célra leadtam 250 Ft A  munkástársaim hara
gudtak, hogy nem ittam velük áldomást.

A feleségem is haragudott, hogy nem adok 
neki belőle téli beszerzésre, ruhára valót. Üj 
találmányon dolgozom, arra kell a pénz. De 
nem lesz elég. A z új szerkezethez olyan kísér
letekre lenne szükség, amelyeket csak vegyész 
tud elvégezni, és amelyet nem tudok megfizetni. 
Intézményesen kellene támogatni a munkás
feltalálókat.

Feleségem szereti a munkámat és szívesen 
segítene. Mire hazamegyek, mindig kikészíti 
a gépet amellyel kísérletezem. Csak neki sza
bad hozzányúlni. De betanítani nem tudom. 
Túl sok időt venne igénybe.

Van egy panaszom.
(Foli/tntása a 7*9. oldalon)
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A  Kaluga-út volt harminc óv 
előtt a szovjet főváros egyik' 
határvonala. Ma már a város 
terjeszkedése nyomán egyik 
lüktető étotere « »okmlllláfl 
Moszkvának, ahol modem pa
loták sorakoznak nyílegyenes 

útvonal mentén J

Mire lapunk az olvasók 
kezébe kerül, a világ a szovjet 
demokrácia születésének har
mincadik évfordulóját ünnepli. 
Megkíséreljük néhány sorban 
és képben ennek a harminc 
évnek egy vékony fény sáv jót 
a magyar közönség elé vetíteni.

1917-ben M o s z k v á b a n ,  
Oroszország leggazdagabb vá
rosában a házaknak csak egy 
harmada épült volt téglából, 
illetve kőből. A három emelet
nél magasabb házak nem egész 
3%-át tették ki a város épü
leteinek. Aszfaltozott úttestek 
alig voltak Moszkvában és 
csak a főutcákat kövezték ki. 
A  város növekedése már rég 
megkövetelte a gyökeres újjá
építést. De hogyan lehetett 
erről szó, amikor az akkori



A végtelen szovjet erdők kitermelésé
ben és a szállítási eszközök fejlődésé
ben mind nagyobb szerepet játszik a
É . A gondosan osztályozott fát óriási 

t̂alpas traktorok vontatják a fel
dolgozó üzemek felé

A szovjetek fővárosát öt tenger kikötőjévé képezték ki. 
A engerekhez a Moszkva — Volga-csatoma. vezet, amelyen 

a legnagyobb folyami gőzösök is közlekedhetnek

A végeken is 
diudnlmn'&oifik a
Iféiinika. As'cr-
baid/san ' olaj me
zőin hatalmas ku

takból ömlik a 
k petróleum

törvények mindenféle ellen
állást, huzavonát lehetővé tét- Bj 
tek. Moszkva újjáépítése, amely |> 
rövid időn belül maga a város : 
lakossága számára is ismeret
lenné tette a várost, csak " 
akkor válhatott lehetővé, ami
kor a nép maga lett a föld 
tulajdonosa. A zord őszi éjsza- 
kákon, a téli szürkületben, I 
a tavaszi estéken a Kreml ős 
tornyain rubin csillagok ra- 
gyognak, a szovjet állam jel
képe.

Az áj Moszkva kíméletesen 
óvja a régi város emlékeit, 
amelyek hatalmas történelmi 
és művészeti értéket jelente
nek. Rögtön a háború befe
jezése után emberek kúsztak 
fel a Kreml tornyaira és kupo
láira és ma újra ragyognak 
az aranyozott kupolák. A for
radalom után Moszkva hatal- _______
más tempóban kezdett újjá
épülni. A  régi külvárosok he- f- 
lyett új, kényelmesen beren
dezett munkástelepek épültek.
A  város több főutcáját: a Gor- 
kij-utcát, Mescsanszkáját ki
szélesítették és többemeletes 
házakkal építették be. Az 
Ochotnij-rjád-on, amely vala
mikor a kereskedők bódéival 
volt tele, ma a gyönyörű 
Moszkva szálló és a Miniszter- 
elnökség ,hatalmas épülete 
emelkedik. A  sztálini ötéves 
tervek idején Moszkvában több 
ezer új házat építettek, több, 
mint 6 millió négyzetméter 
lakóterülettel. Moszkvában n  
vasútvonal fut össze. A  Kreml 
falainál hatalmas víziút fek
szik. Moszkva, amely több
száz km-re van a tengertől, 
három tenger. Fehér, Balti,
Kaspi kikötője. Ez a világ 
legnagyobb csatornája a má
sik sztálini ötéves terv folya
mán épült..

A  Moszkva— Volga-csator- 
nán hajók járnak. A  zsilipek 
körvonalai még szebbé teszik 
a folyó tájképét. A  Moszkva 
folyó partjai több, mint ioo 
km-en gránitkővel vannak 
kirakva.

A k lIZ liy tv U i >ZÍC||-
I rö s / ljé iio k  úi>«im;iti f e ls / m ' l l  i\ 
v i l la n y  k i v ji) «•> p iie m u a iik u N
kulnpá<:v>.il d o lg o z ik  u vá já r



A világhírű, keleti Totótok 
NizsniJ Novogorodlából'. a 
szovjetek felépítették a. rievr- 
yorki utcák* forgaljtiévöl ve

télkedő várost, Gorkij-t*.
A Moszkva folyó partján 

hatalmas kultúr- és pihenő- 
park, pavilonok, a háborúban > 
zsákmányolt hadfelszerelés ki
állítását helyeztek el.

Négy gránitköpilléren nyug
szik az új lánchíd —  a Krimi- 
híd. Ez egyike annak a íz 
hídnak, amelyeket a sztálini 
ötéves tervek folyamán Mosz
kvában építettek. Az új hidak, 
amelyek rendkívül rövid idő 
alatt készültek el, elsőrendű 
mérnöki és építészeti remek
művek.

Moszkvában egy egész sor 
szerszámgépgyár is működik. 
Ezeknek igen nagy szerepük 
van az ország iparának külön
böző gépekkel, szerszámokkal 
való ellátásában. A  finom 
mechanikai gyárak a legmoder
nebbül vannak felszerelve és 
lépést tartanak a technika 
fejlődésével.

A forradalom előtti időkben 
Moszkva elektromos ipara csak 
külföldről behozott alkatré
szekből állított elő kész áru
cikkeket. A gyárak külföldi 
részvénytársaságok tulajdonát 
képezték. Jelenleg a város 
hatalmas elektromos ipari üze
mekkel rendelkezik. A  moszk
vai „Dinamó** jelzésű elek
tromos motorokat Moszkva, 
Leningrád, Szverdlovszk Trol- 
leybuszain, a donbászi villa
mosmozdonyokon mindenütt 
megtaláljuk Moszkvában. So
kat fejlődött Moszkva könnyű 
ipara is. Moszkva textilgyárai 
háromszor több textiliát gyár
tanak, v mint \a  „karton** 
Moszkva gyártott. Michailov 
moszkvai kereskedő kéziipari 
jellegű cipőüzemét a hatalmas 
„Párisi Kommtin** gépesített 
cipőgyár váltotta fel. Ez a gyár 
évente 6*5 millió pár cipőt 
gyárt. Moszkva szabó- és kö
töttáru-ipara is teljesen újjá
épült.

Moszkva az ország tudományos 
központja

A  Tudományos Akadémia' 
és annak kutatóintézetei a 
tudományos munkatársainak 
seregével (kb. tizenötezer em
ber), a minisztériumok és gyá
rak mellett működő kutató-
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intézetek különböző kérdések megoldásán 
dolgoznak, újabb és újabb felfedezésekkel, 
találmányokkal a világtudomány és tech
nika új útjait rakják le.

A  haladó szovjettudomány kapcsolatát 
az ország népgazdaságával világosan mu
tatják a Tudományos Akadémia mun
kái. A  munkák legnagyobb része az 
ország természeti erőforrásainak tanul
mányozásával, új ásványok felkutatásá
val foglalkozik. A Szovjetunió Tudo
mányos Akadémiájának munkatársai 
geológiai s ugyanakkor olyan teore
tikus munkákat végeznek, amelyekre 
érdeklődéssel tekint az egész tudó 
mányos világ.

Az európai Szovjetunió észak
keleti fejlesztésénél legfontosabb 
feladat a vaskohászat létrehozása. 
Kikutatják a kohászat alapjául 
szolgáló vasérc lelőhelyeit a 
pecsorai és uráli kerületekben.

1946-ban aeromágneses felvé
teleket készítettek a Sarki Ural

A szovjet nehézipar délvidéki mű
veit, amelyeket a barbár fasiszta 
hordák elpusztítottak, az orosz 
munkások és technikusok hely
reállítottak. A földig lerombolt 
novo-kramatorszki gépgyár is 
ezek közé tartozik. Itt készül, 
a szintén elpusztított donec- 
vidéki szénbányák üzemfel
szerelése. Képünk különle-
Ees méretű helikoidál fogas

ereket ábrázol, amely el
szállításra vár

A szov jetek  egyik legnagyobb lapjának, a P r a v d á n a k  
székháza világítja be ft főváros éjjelét. A lap a 200 milliós 
birodalom  le ge ldugottabb  sarkában is reggel ötkor, kerül 
a z  utcára, ugyanis  a lap nyomtatására szolgáié k is z e d e t t  
és * cgybeállitott bctünnyog .(matricák) repülőgépen rneg 

éjjel  a v idéki n y o m d á k b a  kerül



AX ld íit ’év eX&f 
mindössze 4.6 km
Grt volt homok

vei -építve. Ma 
mór 53 km hossz
ban övezik a Mosz- 
kova és mellékfo
lyóinak partjait 
grónitbeton utak. 
Az új rakpartok 
beilleszkednek az 
új hidak és az új 
közlekedési háló

zat együttesébe .-J

A világvárosok közlekedési esz? 
közeinek legfejlettebb típusa, az 
emeletes autóbuszok, a szovjet 
polgároknak is rendelkezésére áll.

keleti lejtőjén. Ez a munka 
1947-ben is folyik. Párhuza
mosan ezzel földtani kutatá
sokat végeznek a föld felületén 
is. Tanulmányozzák a vidék 
gáz és kőolaj gazdaságát, er
deit, szállítási lehetőségét, a 
mezőgazdaság fejlődését.

Egy vegyes expedíció már 
második éve működik Azer
bajdzsánban. Az expedíció fel
dolgozta az utóbbi 15 év ku
tatásainak roppant anyagát és 
számos egyéb kutatást végzett, 
amelyeknek eredményei rend
kívül érdekesek és értékesek.

A Mechanikai Intézetben 
kutatják a rugalmasság és a 
deformációinak területe kö
zötti határt és a területek 
mindegyikének feszültségét. 
Olyan test rugalmas defor
mációjáról van itt szó, amely 
eléggé nagyméretű, kerek nyí
lású, két irányban húzódik, 
vagy pedig húzódik és görbül. 
E feladat megoldásának lé
nyegbevágó gyakorlati jelen

tősége van, mert általa meg
határozható a testen történt 
vágáskörüli feszültség és defor
máció koncentrálódása. Ezen 
nemcsak a szilárdsági számí
tásokban alkalmazható, hanem 
a pusztulási körülmények igen 
fontos kísérleti vizsgálatánál is.

Néhány kérdés, amelyekkel
a Tudómányos Akadémia 
Vegyi Osztályának intézetei 
foglalkoznak, új irányt jelent 
ezeknek az intézeteknek tudo
mányos működésében.

Közel jutottunk a kőzetek 
korának vegyi módszerrel való 
megállapításához, aminek nagy 
jelentősége van földtani, geo
kémiai és geofizikai fejlődé
sére nézve.

A fentiekben csak néhány
kérdést említettünk meg a 
sok közül, amelyekkel a szovjet 
tudósok foglalkoznak. De ez 
elégséges ahhoz, hogy lássuk 
a szovjet tudományos alap
vető irányvonalat. . .  a békés 
építést, az ország közgazda
ságának fejlesztését.

Volkins és Brujevics 
(Moszkva)

A nagy szovjet családba visszatért Lettországban a kémiai 
tanszék negyedéves hallgatói felkészülnek a termelési

gyakorlatokra



(Folytatás a 7 S í. oldalról)
A szabadalmaztatás drága és előzőleg kell 

kifizetni. Sok találmány ezért megy ki az or
szágból és magyar emberek munkájának ered
ménye külföldi szabadalommá lesz. Ezen vál
toztatni kellene . . .<f

JELENTÉS

A hajóépítésnél sokezer számban szükséges 
kis fadugók előállítására Tóth Kálmán egy 
fúrógépre szerelhető csőfúró szegmenst készi- 
tett3 mellyel az eddig esztergályozással készülő 
dugók előállítási idejét 2 percről 0.25 percre 
szállította le és ezzel évi 5000 Ft takarít 
meg.

1000 Fi jutalmat kapott.

*

Hogyan takarít meg évi 5000 Ft-ot a Ganznak
Tóth Kálmán ?

Tóth Kálmán művezető 58 éves. 9 éves kora 
óta dolgozik az asztalos-szakmában. Apja, 
nagyapja, öccse műasztaíos. ő  maga is saját 
műhelyében dolgozott fiatal korában és mel
lesleg karmester is volt. 1914-ben meghívták 
Erzsébet-szerenádra a Ganz akkori mérnökének 
feleségéhez. A mérnök rábeszélte, hogy jöjjön 
a hajógyárba dolgozni. A  kitörőfélben levő 
háborúra hivatkozott, és arra, hogy műasztalos
ként nem fog tudni megélni.

De Tóth Kálmán vonakodott. A gyári mű
helyt egészségtelennek tartotta. Az enyvezés 
és fényezés meleget követel —  szellőztetni 
nem lehet.

De belépett és megszerette a vizet, a vízi- 
jármű-szakmát.

„E gy szép hajó —  ennél szebb nincsen ! 
A  kézhez kapott tervek is sokszor módosí

tásra szorulnak. Nemrégiben egy 2.70 m. ma
gas mozgatható kormányt terveztek a kon
struktőrök. Mikor utánaszámítottam, kiderült, 
hogy a méret nem megfelelő, túl nagy lesz. 
Saját számításom szerint el is készítettem. Mikor 
az orosz ellenőr átnézte a tervet, megállapította, 
hogy az eredeti számítások helytelenek, a 
helyes méret 2.50 lett volna. Megüzente, 
hogy ennek megfelelően át kell alakítani a 
kormányt. És meglepetéssel vette tudomásul, 
hogy a kormány már készen állott és az általa 
megállapított 2.50-es méretben. Ezért törek
szem mindig arra, hogy a terveket átnézzem, 
és nem úgy fogadom el, ahogy megkapom. 
Mert a papír türelmes. A hibák, vagy az eset
leges javítási lehetőségek csak a munka közben 
derülnek ki.

A  jó  szakember mindig feltaláló !“
—  Mi értelmét látja találmányának ?
—  A mi asztalosműhelyünkben csak egy 

esztergapad van. A  régi módszer szerint a 
munkások megúnták volna az 50.000 dugó elő
állítását. Ezenkívül bérmunkába kellett volna4

egy részét kiadnunk. Ez nagyon megdrágította 
volna. 1

De az emberek féltek az új szerszámtól. 
Attól féltek, hogy többet kell majd dolgozni. 
Én az új módszerrel percenkint 8 fadugót 
tudok készíteni, (tizenhatszor annyit mint a 
régivel) az akkordalap azonban 4 dugó előállí
tása lett. Tehát minden munkás a kétszeresét 
megkeresheti.

A találmány hasznos az üzem számára, 
mert sokszáz munkaórát takarítunk meg vele. 
Az üzem termelése is meggyorsult. Emelkedett 
a műhelyben dolgozó munkások keresete is, 
a csoportakkord is feljavult.

Tóth Kálmánnak új tervei vannak.
—  Most a dunatengeri hajókat szériában 

fogjuk gyártani. Eddig meg kellett várni, míg 
a hajót befejezték, mivel a famunkákat a hajó 
méreteihez kellett alkalmazni. Most előre el 
lehet majd készíteni. Azt szeretném elérni, 
hogy semmit ne adjunk ki bérmunkába, hanem 
minden munkát magunk végezzünk el.

—  Az észszerűsítést jobban kellene támo
gatni. Ezzel fejlődik iparunk és versenyké
pessé lesz. Erre vigyáznunk kell, m én a szom
szédos államok ipara is nagy ütemben helyreáll.

—  A munkástársaim gyanakvással fogadták 
az új módszen. Holott a racionalizálás a mun
kást szolgálja. Kevesebb fizikai munkát tesz 
szükségessé; a munka nehezét átháríthatjuk 
a gépekre. Kíméli az ember izmait és ezzel 
az életkort is kitolja. És nagyobb keresetet 
is biztosít a mi számúnkra.

—  A  3 éves terv ?
—  A 3 éves tervtől azt várom, hogy új mű

helyünk lesz és új gépi berendezésünk.
B. H.

Tóth Kálmán mühelyfónök egy fúrógépre szerelhető 
csöfúró szegmenst készített, mellyel a megmunkálás 
idejét darabonként 1*72 percről 0'82 percre csök

kentette
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Csattogva, ropogva dübörögnek alattam 
a kerekek; a vonat állomáson robog át. 
Vágányok cikáznak alattam, alámfutnak, 
elfutnak előlem a párhuzamosan fénylő 
vonalak, a sínek. A szomszédos vágányon 
vonat áll, kivilágított ablakai csak megvil
lannak, a bentülőket nem is látom, de tu
dom, hogy ők is utasok, mint én. Vájjon 
ők is gondolnak-e arra, amire most én : 
„Vájjon mi lenne ha . . Vájjon mi lenne 
ha . . . ,  ha most az a váltó nem a szabad 
vágány felé terelte volna futásunkat, hanem 
arra a sínpárra, amelyiken az a másik vonat 
állott. Pedig tálán terelhette volna. Vagy 
talán el is romolhatott volna, vagy éppen 
rosszul működött.

Mennyit bosszankodtam gyermekkorom
ban, mikor játékvasutam kis váltóját nem 
jól állítottam, a vonat rászaladt, kisiklott 
és felborult. Üjból és újból vissza kellett 
rakjam a kis szerelvényt a sínekre. Az 
játék volt, de ez . . .  hát igen, ezt az élő, 
igazi vonatot egy kicsit nehezebb lenne a 
sínekre visszarakni, meg aztán talán egy 
kicsit jobban össze is törne.

Amikor vonattal Budapestről Szegedre 
utazunk, útközben körülbelül 60 váltón

Modern váltóállító beren
dezés kezelőkészüléke

haladunk át. Egyetlen gyorsvonatpár évente 
40.000-szer rohan át váltókon ezen az út- v 
irányon, és ha csak egyetlen hiba történnék, 
a következő nap már hasábos újságcikkekben 
vennénk tudomást róla. De nem történik 
hiba és nincs baj, mert utunk egész folya
mán, vagy legalább is nagy részén vigyáz
nak ránk azok a gépek, amelyeket a szak v̂ 
ember „vasútbiztosítóberendezés*4 gyűjtő
név alatt ismer.

Mit is végeznek hát ezek a gépek? Azt, 
amit a páncélszekrények ravaszul megszer
kesztett zárai. Vigyáznak az élet- és vagyon
biztonságra és csak akkor nyílnak ki, ha a 
szakember, aki a varázsszót ismeri, meg
felelő kulccsal nyúl a zárhoz.

A  vasúti járművek biztonságára 
elsősorban a jelzők ügyel
nek. K i ne ismerné a r - 
szemafort, vagy "  
ennek korsze
rűbb fór-

w
Ezek a Jelfogók vigyáznak az életünkre

Villamos váltóelzáró készülékek

Ilyen nagyméretűek voltak a régi 
reteszelő és elzáróberendezések



I?e n t :  I ly e n e k  a  l e g ú j a b b  r e n d s z e r ű  Á llo m á s i 
biztosítóberendezések. Alul: Ahol egész vonal- 
szakaszok forgalmát irányleják. 1'rróT a helyről 

' állítják a vonal összes váltóit ós jelzők
I

máját, a fényjelzőt. Ezek adják az utasításo
kat a mozdony, és vonat személyzet részére, 
hogy hogyan közlekedjék. Mehet-e teljes 
sebességgel, lassítson-e, vagy éppen meg
álljon. A  jelző adta parancs végrehajtása 
feltétlen kötelesség. Ez a vasutas tíz
parancsolatának első és legfontosabb pa
rancsa. Ezeket a jelzőket azonban nem 
lehet tetszésünk szerint állítani. A  jelzők 
szabványos, azaz alapállásukban általában 
megállást parancsolnak. Szabadra csak akkor 
állíthatók, ha bizonyos előírt feltételeket 
betartunk és másokkal is betartatunk.

Ahhoz például, hogy egy állomás bejá
rati jelzőjét szabad állásba lehessen állítani, 
szükséges, hogy előzőleg a vonat vágány- 
útjába eső összes váltók helyesen álljanak, 
megbízhatóan el legyenek zárva és azon a vá
gányon, amelyre a vonat bejár, járművek se 
ne tartózkodjanak, se arra rá ne járhassanak. 
Ha pedig egyszer a jelző már szabad jelzést 
mutat, a vonat pedig útban van és a jelzőt 
már meghaladta, a vonat vágányútjába eső 
váltók le vannak zárva úgy, hogy ezeket 
nem lehet mindaddig állítani, amíg rajtuk 
a vonat teljesen át nem haladt. A  váltók 
és a jelzők tehát egymással összefüggésben

vannak. A  régebbi berendezéseknél ezt az 
összefüggést a váltóállító központokban 
felszerelt úgynevezett „elzáróberendezések41 
biztosították. Bonyolult zárak ezek, kilin
csekkel, reteszrudakkal, mintha egy kompli
kált, nagy páncélszekrény betűzárai lenné
nek. A varázsszót, a varázsszámot a vonat 
közlekedését szabályozó forgalmi tisztviselő 
adja meg. Az Ő utasítását a váltóőrök csak 
végrehajtani tudják éspedig csak jól végre- / 
hajtani. Csak egyetlen váltó akadjon el, 
csak egyetlen sorompót felejtsenek el le
zárni, vagy más vágányutat adni a vonat
nak, mint amire az utasítást adták, már 
nem állítható szabadra a jelző, a vonat az 
akadály előtt megállni kényszerül.

A  bonyolult mechanikai zárakat újabban 
villamos szerkezetekkel helyettesítik és a 
váltókat és jelzőket is villamos motorokkal 
mozgatják. Az ilyen villamosán működő 
berendezésekkel olyan feladatokat is meg 
lehetett oldani, amelyek két évtizeddel eze
lőtt még mcgoldhatatlanoknak látszottak.
A kezelőkészülékek méretei jóval kisebbek 
lettek és kezelésük is egyszerűbb. Persze 
az egyszerű kis kezelőkészülék mögött 
bonyolult szerkezet húzódik meg, külön
leges jelfogók tömege, bonyolult kábel- 
és huzalkötcgck, villamos áramforrások stb. 
stb. A kezelő és végrehajtó személyzet 
szempontjából ennek nincs jelentősége, fon
tos, hogy a berendezés megbízhatóan mű
ködjék és egyszerűen, félreértésmentesen 
legyen kezelhető. A berendezés fenntar
tását, karbantartását képzett műszaki szak- 
személyzet végzi, ez a berendezés minden 
részletében kiismeri magát, részére a bonyo
lultság nem jelent semmi hátrányt.

A  vasútbiztosító berendezések az emberi 
tévedés, az emberi feledékenység ■ követ
kezményeit szándékoznak kiküszöbölni. A jó 
gép nem téved, nem fárad ki a munkában 
és nem alszik el.

Az újabb korszerű berendezéseknél a 
váltótornyok és váltóőr szerepét egyetlen 
kis készülék veszi át, amelyik néha olyan 
kisméretű lehet, hogy a forgalmi tisztviselő 
asztalának is csak egy részét foglalja el.
A tisztviselő úgy szabályozza vele a vonatok 
forgalmát, mintha játékvasúttal játszana.

A  biztosítóberendezések mai legfejlet
tebb alakjai azok, amelyek egész vonalszaka
szok forgalmát központilag szabályozzák. 
Képzeljük el például, hogy a Budapest—  
Siófok vonalszakaszon az összes forgalmi 
vágányok váltóit, valamint az összes jelzőket 
egyetlen központi helyről, pl. Székesfehér
várról állítanák. Az ilyen berendezések 
kezelője egy vágányhálózati térképen mint
egy maga előtt látja az egész vonal forgal
mát, látja, hogy milyen vonalszakaszokat 
foglalnak el a közlekedő vonatok, hol és 

(Folytatása a  796. oldalon)
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Repülés a hegyvidéken
Előző cikkeinkben már ismertettük, ho

gyan alakulnak ki légkörünkben a felhajtó 
áramlatok, melyek a vitorlázó vagy már 
lejárt motorral sikló motofos modellt nagy 
magasságba juttatják. Hegyvidéken, lejtő 
mentén kézből eldobva indul a vitorlázó 
modell és a hegység élőn fölfelé törő 
áramlatokban emelkedik. A repülő modell 
mindaddig emelkedhet, míg a lejtő felett 
repül. A  magárahagyott modell azonban 
könnyen elfordul, lerepül a lejtőről, vagy 
éppen hátszélbe fordulva, a hegyvonulatnak 
arra az oldalára kerül, ahol a légáramlás 
már örvényes és süllyedő. A hegyes
dombos, erdős vidékeken a gép repülése 
nem követhető és a gép könnyen eltűnik 
a modellező szeme elől. Az eltávolodott, 
fák közé berepült gépet pedig már igen 
nehéz megtalálni.

Vitorlázó repülŐmodellnél már a legki
sebb építési egyenlőtlenség elegendő ahhoz, 
hogy a gép elforduljon, ne repüljön a szél
iránnyal szemben. A  modelltcrvczők ezért 
különleges formakiképzést adnak a IcjtŐ- 
vitorlázó modellnek, hogy repülésüket irány- 
tartóvá tudják tenni. Míg a termikus 
vitorlázók törzse aránylag rövid és szár
nyuk előlnézetben enyhén törik fölfelé, 
a lejtővitorlázók hosszú, lapos törzse, erő
sen fölfelé hajlított szárnya, kis függőleges 
csillapító felülete és aránylagosan nagyobb 
súlya a tapasztalat szerint elősegíti az 
irány tartó repülést, ( i. ábra)

A  robot-modellck
Bármilyen tökéletes is a lejtővitorlázó 

kialakítása, a hegyoldalon fölfelé haladó, 
bokroktól, fáktól, szikláktól megkavari leve

gőben a széllökések könnyen elfordítják 
a gépet. Kedvezőtlen esetben a legtökélete
sebb gép is elfordulhat a széliránytól. 
A repülőmodcli-tcrvezők erre az esetre is 
számítva, gépbe építhető könnyű automata 
kormányzó szerkezeteket terveztek, melyek 
elfordulás esetén megfelelő kormánymozdu
latot végeznek és a gépet a széllel szembe 
irányítják vissza. Ezek a robot-pilóták, 
az önirányitó szerkezetek, a fizika közismert 
jelenségein alapulnak.

Középiskolai tanulmányainkból tudjuk, 
hogy a pörgettyű tengelye irányán külső 
behatásokkal szemben is igyekszik meg
tartani. Ha a repülömodcllbc forgó pör-

Lcjtó-
vjtorlözó
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gettyűt építünk olyan felfüggesztéssel, hogy 
minden irányban szabadon fordulhasson 
(Cardani felfüggesztés), a pörgettyű tenge
lyének a talajhoz viszonyított helyzete 
állandó marad, bármilyen helyzetbe ke
rüljön is a gép. Ha a modell elfordul, 
a pörgettyű térbeli helyzete változatlan 
ugyan, de a modellhez viszonyított hely
zete megváltozik. A pörgettyű a modellbe 
képzelt megfigyelő számára elfordulni lát
szik. A.viszonylagosan elforduló pörgettyű 
pedig már alkalmas a gép oldalkormányá- 
nsk működtetésére.

Hasonló ehhez 
berendezés. Azon 
hogy a mágneses 
acéltű közel észak- 
dik cl a modell 
Fordulás esetén a 
helyzete ugyanúgy

az iránytűs kormányzó 
a jelenségen alapul, 
tulajdonságokkal bíró 

déli irányban hclyczkc- 
helyzetétől függetlenül, 
tű és a gép viszonylagos 

változik, mint a pör-

modellversenyen és a Hármashatárhegy- 
ről indítva, repülése több mint 14 percig 
volt figyelhető. Repülés közben kitünően 
lehetett látni a kis robot-gép működését. 
A  modell 6.300 méterre eltávolodva, Angyal
földön szállt le cs közben a Duna felett is 
átrepült. Ezzel a repüléssel társait >mcsz- 
szc maga mögött hagyva, az első helyen 
végzett.

A robot-szerkezetek között szerepelnek 
még foto- vagy szeléncellás, mikrofonos 
és rádióirányításos berendezések, ezek az 
előbb ismertetett elektromágnesek segít
ségével mozgatják a gép oldalkormányát 
és a működtető elektromágnes bekapcsolására 
az elektromosságtan valamely jelenségét 
használják fel.

Napsütéses időben a lejtők felett is ki
alakulhat termikus felhajtó áramlás és elő
fordult már az is, hogy a kézből indított 
könnyű vitorlázó repülőmodell a sík vidék 
fölé repülve termikus áramlatokban emel
kedett. Hazánkban közel 23 perc időtartam
cs 29.000 méter távolság a kézből indított 
vitorlázó modellek csúcsereménye.

Vitorlázás sík vidéken
A tapasztalat szerint hosszú ideig tartó 

és távolsági repülést sokkal könnyebb

Jól kivehető 
n hegyvidéki 
vitorlázó for

mája

Hegyvidéki vitorlázó 
repOlőniodell 3  nézeti

rajza

Termikus síkvidéki vi
torlázó repülőmodell 3 

nézeti rajza

gettyűnél. Az iránytű azonban nem tud 
elegendő erőt kifejteni, ezért külön kis 
elektromágnesek mozgatják az oldalkor
mányt, az iránytű szerepe pedig csak annyi, 
hogy elfordulásnál a megfelelő elektromág
nes tekercsébe az áramot bekapcsolja. 
A  repülőmodell „vilianytelepe" egy zseb
lámpa-elem, ennek árama teljesen ele
gendő az elektromágnesek működtetésére.

Ilyen kis önirányító szerkezettel ellátott 
repülőmodell 1939-ben jelent meg a magyar



t

sík vidéken, magasindítással elérni, mint a 
hegyvidéken kézistarttal. A  magasindítás
nál (lásd: Élet és Tudomány II. évf. 21. 
szám 659. old.) a modellt kb. 70— 80 
méter magasságra vontatják és a gép tcr- 
mikbe kerülve emelkedik, vagy süllyed és 
földet ér. A  termikek átmérője kis magas
ságban 50— 100 méter lehet, így szükséges, 
hogy a modell köröző repülést végezzen, 
benne maradjon az emelkedő áramlásban. 
A modellek túlnyomó részén már olyan 
szerkezet van, mely a vontató kötélről 
való lekapcsolódás után az oldalkormányt 
meghúzza és állandó fordulózásra készteti 
a modellt.

A  modellek termikek segítségével több 
óra hosszat tartózkodhatnak levegőben és 
vízszintes szél esetén sok-sok kilométerre 
eltávolodva érhetnek ismét földet. Magas
indítással megfigyelhető leghosszabb re
pülés hazánkban I óra 58 perc volt, ez a 
teljesítmény minden eddigi hiteles világ
rekordnál nagyobb. A  modellek valóságban 
pedig akár 4— 6 óra hosszat is repülhetnek, 
ezek az eredmények azonban megfigyel
hetőség hiányában hitelesnek nem ismer
hetők el.

Vitorlázó repülőmodellel hazánkban elért 
legnagyobb távolság 50 km volt, ez az ered
mény az 1947 aug. 20-án tartott versenyen 
született. Külföldi folyóiratokból értesül
tünk, hogy a dán Morgens Erdrup vitorlázó 
repülőmodellje az indítási helytől 85.436 
méter távolságban szállt le. Ez nemzetközi 
repülő fennhatóság által elismert távolsági 
világrekord.

A vitorlázó modellel elért legnagyobb 
magasságot hazánkban figyelték meg, optikai 
mérőkészülékek segítségével egy gép 3600 
méter magasságig volt látható.

Kedvező idő esetén a vitorlázó gépek 
könnyen világgá repülnek és a versenyen 
az győz, akinek gépét hosszabb ideig tud
ják figyelni. Előfordult már, hogy rosszul 
épített és helytelenül tervezett gép termik- 
ben sokáig volt látható és a jobb gépek 
hamarabb eltűntek, így gazdáik gyengébb 
helyezéssel voltak kénytelenek megelégedni. 
Modellversenyeken hasonló esetek kizá
rására a külföldön olyan szerkezeteket 
rendszeresítettek, melyek 6— 8 perc után 
leszállásra késztetik a gépet. Ilyen szerke
zetek használata kötelező, az esetleg hosz- 
szabb ideig repülő modell a versenyből 
kiesik. 3 indítás történik, így a gondosan 
és nagyobb alapossággal épített gépek 
átlagosan jobb eredményt érhetnek el. 
Ez kívánatos is, mert a versenyek elsőrendű 
célja az, hogy a jobban épített modell, 
az alaposabb elméleti tudás kerüljön ki 
a mérkőzésből győztesen.

Benedek György

{Folytatás a 792. oldalról)

mikor járnak be az állomásokra, mikor 
hagyják el azokat, hogyan állanak a váltók 
és milyen jelzési képeket mutatnak a jelzők. 
Ezeket mind maga előtt látja a vonat for
galmát szabályozó tisztviselő és ennek meg
felelően intézkedik a forgalom tekintetében. 
Tehát egyúttal irányítja, szabályozza is a 
forgalmat.

Ezeken az újabb biztosítóberendezéseken 
még szándékosan sem lehet olyan rendel
kezéseket adni, amelyek következtében bal
eset állhat elő, tehát egy kisgyermek is 
játszhat velük, baj nem történik, legfejlebb 
megáll a vonat, ha ugyan megáll, mert 
minden ezen fordul meg, azon, hogy a 
vonatszemélyzet figyelembcvcszi-e a jelzé
seket, mert ezen az egy ponton fordul meg 
mai vasútközlekedésünk biztonsága. Itt van 
a gyenge pont. Feltalálók raja rohamozza 
meg úgyszólván állandóan ezt a témát. 
Kifejlődtek a legkülönfélébb vonatbefo
lyásoló berendezések. Ezek egyik fajtája 
a jelzők által adott jelzéseket a mozdony
sátorban magában felszerelt kisméretű jel
zőn is megjelenteti, tehát kedvezőtlen látási 
viszonyok mellett is tudomására hozza a 
mozdonyvezetőnek, esetjeg hallható jelet 
is ad. Egy további alakja a vonatbefolyásoló- 
berendezéseknek önműködően működésbe 
hozza a vonat fékherendezését, ha a moz
donyvezető nem vette volna figyelembe a 
jelzést. Ezek a vonatbefolyásolóberendezé
sek, főleg a mozdonysátorjelzők, az Egyesült 
Államokban már igen elterjedtek, de 20 évi 
gyakorlat során meg kellett állapítani, 
hogy nem tudták teljesen pótolni az emberi 
értelmet és figyelmet. Végső fokon tehát 
ezek a berendezések, bármilyen tökéletesek 
legyenek is mai alakjukban, csak kiegészítői 
az embernek, —  elsősorban az emberre 
vigyáznak. A  biztonsági lánc végső fokán 
ott áll az anyag ura, a homo sapiens, az em
ber, a maga összes tökéletlenségeivel, de mé
gis tökéletesebben minden holt anyagnál.

Pósa Jenő

ö l t t é

J Á T É K ,  S P O R T ,
élmény és kézfigyességl erő
próba, munkára és iinálló'úgrn 
nevel a Rppülőmodcl Építő 
Szekrény. A díszes dobozban 
lévő anyughól könnyen meg
építhető a kis vitorlázó repülő-
e : minden gyerek és felnőtt 

izebh Játék*. Kapható az 
»E ZE H M E STE R * nél. 

Budapest. VI., Teréz-kftrút 10. 
Ingyen árjegyzék és Ismertető !
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A méhek kitiltása a szőllőből.
Minden esztendőben, valahányszor elér

kezik a szőllő érésének ideje, a szőllősgazdák 
mindannyiszor rossz szemmel nézik a 
méhckct a szőllőbcn és felújul a régi vád : 
a méhek kárt tesznek a szőllőben, ezért ki 
kell onnan tiltani őket ! Bár hihetetlenül 
hangzik, de előfordult, hogy találkozott 
hatóság, amely ezt a hiedelmet magáévá 
tette és a méheket ki is tiltotta a szőllőből, 
mintha bizony meg lehetne nekik tiltani, 
hogy a szőllÖbe ne repüljenek be, hanem 
azt már messziről kerüljék ki.

Csodálatos, hogy hazánkban is, meg kül
földön is mennyire elterjedt a méhek szőllő
ben való káros voltának balhiedelme. Minél 
jobban terjedt a szőllőmívelés és minél 
virágzóbb méhészetek létesültek, annál na
gyobb mértékben hangzottak el a panaszok 
és annál fenyegetőbb lett a szőllőben való 
méhtartás ellen a vád.

Kormányintézkedés a méhek érdekében.
A szőllősgazdák tömeges panasza és 

fenyegető vádaskodása a múlt században már 
odáig fajult, hogy az akkori földmívelésügyi 
kormányzat 1869. évi szeptember 6-án a 
következő rendeletet adta ki : az ország 
számos szőllőtermelő vidékén el van ter
jedve azon vélemény, hogy a szőllőben a 
méhtartás káros és pedig állítólag azon 
okból, mert a méh a szőllőben virágzáskor, 
sőt később, érett állapotban is tetemes 
kárt okoz, s ugyanazért sok községben hegy
rendszabályok által lett tényleg a szőlő- 
hegység- vagy szőllőkertckből kitiltva. E 
hegyközségi rendszabály már abban az idő
ben is a szegényebb néposztályt sújtotta a 
legszigorúbban, mert neki volt a szőlő
hegyben kevés, sőt egyetlen birtoka, amely 
a méh tenyésztésre előnyt nyújthatna. 
Viszont a rendeletben említett hegyrend
szabály éppen a csekély beruházást igénylő és 
mégis jövedelmező méhészkedés lehetőségé
től zárta el a kisembereket, miáltal nemcsak 
ők szenvedtek kárt, hanem a nemzetgazda
ság is. Nyilvánvaló tehát, hogy sem az 
akkori, sem a későbbi földmívelésügyi 
kormányzat előtt nem lehet közömbös a 
szőllőben való méhészkedés tilalmának az 
ügye.

Éppen ezért az akkori földmívelésügyi 
miniszter felkérte a Természettudományi 
Társulatot, adjon szakvéleményt arra vonat
kozólag, hogy káros-e a szőllőben a méhész
kedés, ha káros, miért, ha nem, mivel bizo
nyítható a méhek ártatlansága? A  Termé
szettudományi Társulat e fogas kérdés 
kivizsgálásának derekasan megfelelt, ameny- 
nyiben kebeléből egy bizottságot küldött ki 
a kérdés kivizsgálására. E bizottság az akkori 
tudományos kutatásnak megfelelően elfogu
latlan szakvéleménj'ében, terjedelmes fej
tegetésben kifejezésre juttatta azt, hogy sem a 
hazai, sem a külföldi tudományos kutatás 
nem tud felhozni olyan tényeket, amely arra 
mutatna, hogy a méhek a szőllő virágzásakor 
gyűjtésűk alkalmával akár a virágokat 
megsértenék, akár a virágpor elhordásával 
a szőlőtermés mennyiségét vagy minőségét 
károsan befolyásolnák. Sőt a méhek jelenléte 
a virágzó szőlőben nemcsak nem káros, 
hanem még hasznos is. Mert a méhek azáltal, 
hogy gyűjtésük alkalmával egyik szőlő- 
virágról a másikra szállnak, az egyik szőlő
virág virágporát akaratlanul is átviszik a 
másikra és így a szőlővirágok megtermé
kenyítését a legkedvezőbben mozdítják elő.

A méhek gyűjtő tánca.
Ez a szakvélemény az akkori tudományos 

felfogást tükrözi. A tudomány azonban 
folyton fejlődik. Az a kérdés tehát, hogy a 
tudományos kutatás nem tud-e újabb bizo
nyítékot felhozni a méhek szőlőbeli haszna 
mellett? De igen, tudl

Körülbelül 23 évvel ezelőtt Frisch osztrák 
származású müncheni egyetemi tanár ér
dekes és igen szép kísérleteivel kimutatta, 
hogy a méhek csápjában igen finom szagló- 
érzék van. Ezt azt jelenti, hogy a méheknek 
a homlokukon lévő csápjuk az orruk. A 
méheknek nagyon finom szaglásuk, nagyon 
jó orruk van, mert a különböző virágok 
illatát meg tudják különböztetni. Ezenkívül 
Frisch azt is kiderítette, hogy azoknak a 
virágoknak az illata, amelyeket a méh fel
keres, hosszú ideig a méh testén érezhető. 
Már most ha egy méh gyűjtő útjából —  
egy-egy útban csak egyfajta virágról
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gyűjt —  hazatér a kaptárba, testén magával 
hozza annak a virágnak az illatát, amelyből 
a méznekvalót gyűjtötte. Hazaérve ez a méh 
kaptárjában egy jellegzetes „ körtánc"-ha 
kezd. A tánc egy percig, vagy hosszabb ideig 
is eltarthat és a lép más-más helyén ismétlő
dik. A táncoló méhet a többiek tömegesen 
veszik körül. Majd a tömeg elejéről néhány 
méh a táncoló mögé szalad, gyors fordula
tokkal követik, miközben csápjukkal —  
amelyben a tapintó és szagló szervük van —  
a táncoló méh felé tapintanak. Ilymódon 
átveszik és megjegyzik azoknak a virágoknak 
az illatát, amelyről a táncoló méh gyűjtött. 
Amikor azután kirepülnek gyűjteni, ez után 
az illat után mennek és ennek a nyomán 
találják meg a virágokat, illetve az azokban 
lévő mézforrásokat. A hazatérő méhek 
hasonlóképpen táncolnak mindaddig, amíg a 
mézforrás bővében van. A gyűjtésre való 
táncoló felhívás mindaddig tart, amíg kellő 
számú méhsereg gyűjteni ki nem ment. 
Innen érthető, hogy egy-egy virágféleségen 
hirtelen megszaporodik a gyűjtő méhek 
száma.

Amikor a méheket orruknál fogva vezetik.
Ezzel a felfedezéssel egy igen érdekes és 

egyszerű módszerhez jutott a tudomány. 
Ennek az alkalmazásával a méheket arra a 
virágra lehet küldeni, amelyikre akarjuk. 
Frisch például megjelölt 8— io méhet, 
azután fiox-virágot szakított le, amelyre 
cukorszörpöt csurgatott és ezt a megjelölt 
méhek kaptárjának közvetlen közelébe tette 
ki. A  flox-virágon lévő cukrosvizet a méhek 
észrevették, felszürcsölték, kaptárjukba haza
vitték, otthon táncukkal felkeltették a töb
biek figyelmét és egy negyed óra múlva a 
kert összes flox-virágain élénken mozogtak 
a méhek.

E kísérletben az a legérdekesebb, hogy 
előzőleg a flox-virágon egyetlen egy méhet 
sem lehetett látni, mert a flox-virág csöve 
a méhek számára túlságosan hosszú, ezért 
a benne lévő méznekvalót csak a hosszú- 
szipókájú lepkék tudják kiszívni. Tehát 
Frisch a cukorszörppcl meglócsolt flox- 
virág illatával irányította az egész kaptár 
gyűjtő méhét a kert összes flox-Virágaira, 
amelyet egyébként e szaggal való idomítás 
nélkül sohasem kerestek fel.

Az elmondottak alapján valóban el lehet 
mondani, hogy a méheket „orruknál fogva 
lehet vezetni “  cs arra a virágra küldeni, 
amelyre akarjuk.

A z orosz kutatók módszere.
Az orosz kutatók érdeme, hogy ezt a 

módszert új vágányra terelték és tovább 
fejlesztették. Az orosz kutatók Frisch mód
szerével ellentétben nem cukorszörppel 
locsolták be a virágot, hanem a kérdéses

virágot magát áztatták a cukorszörpben 
A cukornldat magába vette a virág illatát. 
Az ily módon illatosított cukorszőrpöt este 
feletették a méhckkel és azok másnap az 
illat nyomán felkeresték a szabadban le
szakított és beáztatott virág társait.

Ezzel a módszerrel az orosz kutatók a 
lucerna, a borsó, a gyümölcsfák stb. virágai
nak megpurzásában nagyszerű eredménye
ket értek el.

A méhek a szŐllőtermés szolgálatában.
Ezek előrebocsátása után megértjük, mi

lyen fontos szerepe van a méheknek a szőllő 
virágzásakor. Krím déli részén tenyésztenek 
egy szőllőfajtát, ameynek oroszul „ csaus“  a 
neve. Ez a szőllőfajta idegen megporzásra 
szorul. Ez azt jelenti, hogy ha egy tőkén 
valamelyik virágnak a saját virágpora kerül 
a saját bibéjére, akkor nem hoz termést, 
vagy pedig csak nagyon gyenge lesz a termés. 
Az orosz kutatók ennek a szőlőfajtának a 
virágát cukorszörpbe áztatták és este a 
méhekkel feletették. A  méhek a szöllővirág 
illatára -mintegy idomítva, másnap vala
mennyi cíUMJ-tőkc virágját felkeresték, egyik 
tőke virágának virágporát szőrözctükkel a 
másik tőke virágának bibéjére átvitték és 
ezáltal a virágok megporzását oly sikeresen 
elvégezték, hogy e tőkék tizenegyszerte 
súlyosabb fürtöket termettek, mint az előző 
években, amikor nem a méhek végezték a 
megporzást. E kísérlet alkalmával az is ki
derült, hogy a méhek a különböző szőlő
fajták virágának az illatát jól meg tudják 
különböztetni. Mert míg az etetés után a 
cjawj-tŐkéket igen élénken járták, addig az 
ugyanott ültetett tíz fajta egyéb szőllőtőkék 
virágait figyelembe sem vették, hanem el
kerülték. Ezek az újabb tudományos kuta
tások tehát kézzclfoghatólag bizonyítják azt 
a lényt, hogy a méhek a'szőllő virágzására 
nemcsakhogy nem károsak, hanem a meg- 
porzás szempontjából egyenesen hasznosak.

A  szőllőt érmés megdézsmálásával vádolják
a méheket.

A másik vád, amit a szőllőtulajdonosok 
a méhek ellen felhoznak az, hogy a méhek 
a szőllöérés idején az érett szőlőszemeket 
kikezdik, levét elhordják, tehát a szőllő 
javarészét a méhek szüretelik le, miáltal 
nagy károkat okoznak. Ez a vád is igen régi. 
A Természettudományi Társulat szakvéle
ményére támaszkodva már az akkori föld- 
mívelésügyi miniszter elutasította és a 
vonatkozó rendeletében kifejezésre juttatta, 
hogy a méhek gyenge rágószerveikkel a 
szőlőszemeket nem tudják felnyitni. De ha 
a darazsak, madarak kikezdik, vagy egyéb 
okból megsérülnek a szőlőszemek, akkor 
rákapnak a méhek is és így az amúgy is 
veszendőbe menő bogyók levét hordják el.
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Ezáltal tulajdonképen pusztuló értéket men
tenek meg.

Ezzel és hasonló rendelettel, valamint 
ezek nyomán haladó felvilágosító közlemé
nyekkel, előadásokkal a méheket felmen
tették a vád alól, mindamellett a panasz még 
ma sem szűnt meg ellenük. Erre vall az is, 
hogy a legelterjedtebb és leghíresebb ame
rikai méhészeti lexikon legújabb kiadásában 
is majdnem négy oldalt szentel ennek a 
kérdésnek.

Szüretelnek a méhek.
Lássuk most, mit szól ehhez a kérdéshez a 

tudományos kutatás I Ha bonctanilag meg
vizsgáljuk a méh és a darázs szájrészit, 
akkor azt találjuk, hogy a darázs rágója 
erősebb és fűrészes szélű, a munkásméh 
rágója ellenben gyengébb és símaszélü. 
A méh tehát nem tudja kikezdeni a szőlé
szemet ! De hát akkor mit keres a méh a 
szőllőben ? Mert tény az, hogy a meleg 
nyárutókon hosszú meleg őszben a szőlő
szemeken ott látjuk a méheket, amint az 
édes nedveket szürcsölik. Az idei forró, 
aszályos nyarunkon a szőllő korábban érett. 
Viszont az aszály miatt a virágos növények 
vagy lesültek, vagy a nagy szárazság miatt 
nem mézeltek. A  méhek tehát egyéb gyűj
tési lehetőség híján felkeresték az ' érett

szőlőszemeket. Felületes szemléletre úgy 
tűnik fel, mintha csak a méhek volnának 
szemeken, de ha jobban szemügyre vesszük 
a fürtöket, akkor azt látjuk, hogy a karcsú 
darazsak is ott vannak. Az idén különösen 
nagy mértékben elszaporodtak a darazsak. 
Ha most figyelemmel kísérjük az érett 
fürtöket, azt látjuk, hogy itt is, amott is 
körülcikázza egy, kettő, vagy több darázs. 
Majd rászállnak a szemekre, fürge mozgással 
addig rágják a héját, mígnem kikezdik. 
A kicsorduló édes lé illatára megjelenik 
egy-két méh is. Rákapnak azok is az édes
ségre, megszívják magukat, majd hazaszáll- 
nak a kaptárjukba. Otthon felkelti a többiek 
figyelmét az édes forrásra s nemsokára több 
méh tolakodik a kikezdett szőllőszemre. 
A  darázs igyekszik távoltartani a terített 
asztaltól a hivatlan vendégeket. De a méhek 
nem tágítanak, hanem kéretlenül is hozzá
fognak a lakmározáshoz. Számuk nem fogy, 
mert amelyik teleszívta magát s hazaszáll, 
jön helyébe másik nem is egy. A  darázsnak 
sehogy sem tetszik a nem várt rokonok 
tolakodása. De mit tehet? Amíg ezt vagy azt 
améhet riasztja és eltávolításukkal vesződik, 
addig a többiek és az utóbb jövők mohón 
szürcsölik az édes nedvet. Végül is a darázs 
megunja a kilátástalan küzdelmet, s hogy 
neki is maradjon valami, vagy együtt szüretel

M E G JE LE N T
és 1 1 .— f o r i n t é r t  k a p h a t ó  
aran\ozott félvászon ’ ötésl en az

1 9 4 7 j ú n i u s  3 0 - i g  m e g j e l e n t  s z á m a i b ó l  k é s z ü l t  k ö t e t

(A 448 oldalból álló k ö tet száz meg száz 
érdekes cikket tartalm az a tudom ány —  
elsősorban a term észettudom ányok és 
a technikai tudom ányok —  minden ágából)

K üldjön be 11 .—  forintot és p o s t a 
f o r d u l t á v a l  m egküldjük a könyvet. 
A kiadóhivatalban személyesen átvéve 10.—  Ft

A Z  É L E T  É S  T U D O M Á N Y  K I A D Ó H I V A T A L A
B U D A P E S T ,  V I I . ,  R Á K Ó C Z I - Ű T  54

r e n d k í v ü l  é r t é k e s
É S  N A G Y O N  O L C S Ó
AJÁNDÉKKÖNYV!

799



a méhekkel, vagy másik szemet kezd ki. 
A méhek csak ezt várják. Megint a nyomába 
esnek és mindig több lesz a szüretelő méh. 
Innét van az, hogy a felületes szemlélő, —  
aki a dolgok összefüggését figyelmen kívül 
hagyja —  rögtön kijelenti : saját szemem
mel láttam, hogy milyen kárt tesznek a méhek 
a szőllőben. A  helyzet hasonló, ha madár 
kezdi ki a szőlőszemeket vagy egyéb okból 
sérülnek meg. Dehát mit szól ehhez a szak
kutatás? ' s  ' /s

A  méh nem kezdi k i az érett szőllőtl
Hazánkban is, meg külföldön is, Ausztriá

ban, Franciaországban, Amerikában szám
talan kísérletet végeztek arra vonatkozólag, 
hogy ki tudja-c kezdeni a méh az érett 
szőlőszemet vagy sem? Igndcz Sándor 
többször, kísérletezett, hogy szőlőgerezdet 
akasztott be a méheknek a kaptárba, de 
egyszer sem nyúltak hozzá. E kísérletek 
tehát amellett szólnak, hogy a méhek nem 
tudják kikezdeni az érett szőlőszemeket. 
De ha valami oknál fogva a szemek 
megsérülnek, akkor a méhek elhurcolják 
a levét.

A szőllöméz és keletkezése.
Mit csinálnak a méhek a szőlő levével? 

A gyűjtött, édes szőllőlevet elsősorban a

napi életszükségletük fedezésére fordítják, 
abból semmit sem raktároznak el. De igen 
ritka esetben, kedvező időjárás mellett, ha 
nagyon korán van érett szőlő  és ha a dara
zsak nagyon elszaporodnak, akkor a gyűjtött 
feleslegből némi mézet is készítenek és azt 
elraktározzák. Ennek azonban kevés volta 
miatt gyakorlati jelentősége nincs. Az osztrák 
Maierhofer vegyelemzett ilyen szőlőmézet. 
A  vegyelemzésből az tűnik ki, hogy magas 
százalékú a víztartalma (21%), a szSllö 
cukortartalma (65%), a savtartalma és a 
hamuja (1.33%).

íme igy omlik össze a tudomány ítélő - 
széke előtt a méhek ellen emelt alaptalan 
vád. Dunántúl haladó szellemű szőlő
gazdái nem is tiltakoznak a szőllőben való 
méhészkedés ellen. Sőt Tolnában, Somogy- ( 
bán a méhesek, vizsgálata alkalmával nem 
egy méhest találtam éppen a szőlőben. A 
saját méhesem is a szőlőnkben van és a 
szomszédok még sohasem panaszkodtak ez 
ellen. De már másutt is kezdik megérteni a 
haladó szőlő- és gyümölcstulajdonosok, hogy 
a méhek nem kártevői a szőlőnek és a 
gyümölcsnek, hanem ellenkezőleg a virágok 
megporzása által a szebb, a jobb és a bősé
gesebb szőlő- és gyümölcstermés előmozdí
tásának nélkülözhetetlen munkásai.

Koppány József dr.
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