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Dicséretet és dicsérő okle
velet nyertek a NAGY VA- 
KÁCIÓS pályázatunkon (a bu
dapestiek átvehetik a szerkesz
tőségi órák alatt, a vidékiek 
postán kapják meg):

Vegytan! pályázók : Angeli Ist
ván, Berhida; Bajusz Sándor. 
Tamási; Bischof Henrik, Pécs; 
Búza! Lajos, Nyíregyháza; ifi. 
Bajor György, Rákospalota; ifj. 
Bartha Lajos, Budapest; Böhm 
János, Budapest; Csokonai Ti
bor, Sopron; Dohányos Pál, Cse
pel; Deák László, Kecskemét; 
Fodor László, Makó; Flachner 
Sándor̂  Balatonzamárdl; ifj. Fo
dor Elemér, Kispest; Gönczi 
Andor, Miskolc; Huszár Béla, 
Vámosgyörk; Házler Alajos, 
Gyömro; Hargita Tibor, Szom
bathely; Kulacs! Loránd, Mo
hács; Keszthelyi András, Pécs; 
Kovács Géza, Bp.; Marosvölgyi 
László, özd ; Máté Gyula, Szom
bathely; Moravusz Erhard Jó
zsef, Bp.; Madari Kreybig Ta
más Bp.; Pataki Balázs, Bököd 
Ui* Gábor Bp.; Pápai János, 
\ároslőd; Pályi Sándor, Bp.; 
Páli Tivadar Bp.; Pethő Attila, 
Körmendi Silfen Péter Bp.; 
Steinberger Imre, Bp.: Szilágyi 
Miklós Gyula ; Szendi István Béla, 
Edelény; Szabó Károly Békés
csaba; Ifj. jáki Tóth István, Du- 
naföldvár; Vízi István, Nagyszé
nás! ifj. Veres Sándor, Szeged; 
Zs&mboky Lajos Kunszentmik- 
lós; Zslgmond Katalin, Sopron.

Földrajzi pályázók: iff. dr. 
Baditz Pál, Miskolc; Enyedi 
László, Bodony; Horváth Béla, 
Orosháza; Kovács József, Páhi; 
Orbán Ferenc, Felsögöd; ifJ. Szá
rny István, Sopron; Szűcs Jó
zsef, Mecsekszabolcs.

Állattani pályázók: Bakahof 
Aladár, Nagykanizsa.

Vegyes pályázók: ifj. Csontos 
Sándor, Szolnok; ifj. Csadka 
István, Bp.; Dabóczy István, 
László Bp.; Forray Antal. Kis
pest; Ifj. Gergely József, Szeged; 
*fJ. Held Kálmán, Tatabánva; 
Kovács Emil, Nagykanizsa; Ka
tona Pál, Budapest; Kalmár 
László, Budapest; Mohácsi Béla, 
Budapest; Molnár Gábor, Jó
zsef, Budapest; Máthé Adorján, 
Budapest; Németi József, Körös- 
ladány; Nyers Gyula, Rókos-

Blota; Nyíri László, Szeged;
eyer Hugó, Pestszenterzsébet; 

Stadler Géza, Vác; Sárközi Strom p 
Zoltán, Budapest; Somfay Iván, 
Salgótarján; Szmolnik Lajos, 
Nyíregyháza; Szabó Károly, Ta
tabánya; Szalay Gyula, Kispest; 
ifj. Széchey Béla, Szeged; IJj- 
falussy Bélo, Budapest.

A Mérnök és Technikus Szakszervezet díszterme október 
26-án, vasárnap délután ünneplőben várta lapunk nagy va- 
kációs pályázatának nyerteseit. A íélköralakú előadói asztal 
hatalmas nemzetiszínü zászlóval volt leterítve. Az elnöki 
izékben főszerkesztőnk, dr. Csűrös Zoltán rektor és tőle jobbra 
és balra a bíráló bizottság tagjai foglaltak helyet. Fejük 
lelett a már közismertté vált Elet és Tudomány emblémája, 
valamint a Munkások a Tudományért, Tudósok a Munká- 
sokért akció jelvényei fémjelezték a pontosan három órakor 
elkezdődő kiosztás szellemét.

Főszerkesztőnk előtt három asztalon gondosan elren
dezve sorakoztak a kiosztásra kerülő díjak és diplomák. Az 
első pillanatra szembeötlőn egy vadonatúj Super rádióké
szülék, mellette csillogott egy hatalmas villanyvasnló, s kö
rülötte sorakoztak a művészi elgondolással mintázott, már
ványlapon lebegő, fém dísztárgyak. Egy kis kémiai labora
tórium felszerelése, számtalan praktikus holmi, termoszok, 
kézi villanylámpák, tanulólámpák, repülőmodell, dobozok 
egészítették ki az ajándéktárgyak sorát. Az Élet és Tudo
mány érdeklődési köréhez közel eső könyvek rogyásig ter
helték az asztalokat.

Főszerkesztőnk beszámolt a pályázat gyakorlati jelentő
ségéről, amely az eredmények nyomán alakult ki és meg
állapította, hogy az Élet és Tudomány további működése 
fogja pótolni azokat a hiányokat, amelyek szembeötlőnek 
a pályázók müveiben. A bizottság tagjai részletekre tértek 
ki és tanulságosan foglalták össze a feladott kérdések szem
pontjából a végzett munkát és a várt eredményeket. Felelős 
szerkesztőnk fejezte be a felszólalások sorát, amelynek kap
csán megjelölte azt a helyet, amit lapunk az iparosodás foko- 
zottab ütemében és népünk természettudományos nevelésé
ben kíván elfoglalni.

Verzsenyi Margit előadóművésznő közreműködése adott 
a házi ünnepségnek művészi színt.

A vidéki pályázók, akik közül mindössze hárman lehet
tek jelen a budapesti díjkiosztáson, díjtárgyaikat postán fog
ják megkapni.

*

Az alantiakat felkéri szerkesztőségünk, hogy díj tárgyaik 
törékenységére való tekintettel, gondoskodjanak azok át
vételéről szerkesztőségünkben: Kovács-Deme József, Fejér 
István, Gilde Ferenc, Czapp Károly, Nagy István, Frisnyák 
Károly, Böszörményi Zoltán és Csonka József.

A SztH/ieüuUá
30 ÉVES MŰSZAKI FEJLŐDÉSÉNEK
TÖRTÉNETÉT ÉS EREDMÉNYEIT
ünnepélyes előadás keretében ismerteti 
a Mérnök és Technikus Szakszervezet és 
a Magyar-Szovjet Művelődési Társaság 
műszaki csoportja 1947 november 12-én, 

Belépés szerdán 17 óra30-kor a Mérnökök Szak- 
díftalan szervezetében, IV, Reáltanoda-u. 15—17

Felelős szerkesztő« Mariska Zoltán. Felelői kiadói Palkó Sándor. 
Képszerkesztő t Szántó Tibor. Szerkesztőség i Budapest, VII.; Etzsé- 
bet-kör út 7. Szerkesztőségi órák t Hétköznapokba, szombat khréte- 
ével 2—4-ig, Telefon i 224-260. Kiddóhivotol i VII., Rókó«!-út 04. 
Telefoni 223-Ó25. Csekkszámla i Budapest 4236. Előfizetés f/«évre
7.— forint, */• évre 14.— forint. Egyes szám 60 flll. Kéziratokat nem 
őrzőnk meg. — 476092. Az Athenaeum mélynyomása, Budapest. 

Felelős i Gorszky Tivodar igazgató.
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A VILÁGŰRBE

A  távcsővel is, mint 
annyi sok nagy ta

lálmánnyal úgy va
gyunk, hogy igen nehéz 
eldönteni: vájjon ki is 
fedezte fel? Annál is 
nehezebb ez, mert álta
lában a történelem fo
lyamán egy-egy gondo
lat többször is felmerül, 
míg aztán végre testet 
ölt és gyakorlatilag fel- R 
használható találmány- 
nyá válik. Igen sok ötle
tes elme számtalan gon
dolatából alakul ki en
nek vagy annak a mű
szernek, eszköznek vagy 
éppen gépnek alakja. 
Mindig kell azonban 
egy, az előbbieknél sem
mivel sem kisebb érté
kű, szintén találékony 
ember, aki aztán, mikor 
a tudományos vagy tár
sadalmi szükségszerűség 
megköveteli, meg is va
lósítja ezt. E sokrétű és 
szerteágazó kutató 
munka miatt aztán igen 
nehéz megállapítani, 
vájjon kinél merült fel 
a találmány gondolata 
először. Annál nehezebb

ez, mert igen sok olyan feltalálót ismerünk, 
aki gondolatát nem is adta közre. így csak 
az által terjedt el, hogy egyeseknek elmon
dotta teremtő gondolatát. Viszont igen 
sokszor az is előfordult, hogy ezek az embe
rek el akarták tulajdonítani az elsőséget és 
magukat állították a tudományos érdeklődés 
gyújtópontjába. Általános tapasztalat a tudo
mány történetében, hogy az elsőbbségi 
vitákban igen nagy szerepe van az emberi 
gyöngeségnek.

A Palomár-hegyi reflektor a világ legnagyobb 
távcsöve. A mérője 5 m, gyujtótávolsága 17.5 m 

(Woodbury nyomán)

Sokszor megesik az is, hogy a felfedezők 
nem is küzdenek az elsőségért, de ilyenkor 
annál nagyobb erővel veti magát a küzde
lembe az utókor. Nemzetek vetélkednek 
egymással, vájjon melyiknek van több olyan 
felfedezője, vagy feltalálója, akiknek alko
tása korszakot jelentett az emberiség törté
netében. Ebből az álhazafiságból születnek 
a léleknélküli, nemtelen és fondorlatos viták, 
mikor művelt nemzetek harcolnak barbár 
eszközökkel az úgynevezett „nemzeti 
becsüleért“ . Pedig mi sem állott távolabb 
ezektől az emberektől, mint az, hegy nagy 
találmányaikból kizárjanak olyan nemzeteket, 
akik ezekben a találmányokban nem vittek
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linlUet 
tá v e r iv o .  A  

leoeln ö  ohIIIu- 
tlássnti távcső
(Dnnjon fsCoti- 

drr nyomán)

fontos szerepet. A  feltalálók és tudósok 
sohasem a kisebb —  nemzeti —  közösségek
ért dolgoztak, hanem az egyetemes emberi
ségért.

A távcső is azt a célt szolgálja, amit az 
egyszerű nagyítók és az összetett nagyítók, 
a mikroszkópok: a látószöget nagyobbítja 
meg. Valamely tárgy két széléről szemünkbe 
érkező sugarak által bezárt szöget nevezzük 
látószögnek. Ha ez a látószög olyan kicsi, 
hogy már az egy percnél is kisebb, akkor a 
szem már nem látja a tárgy megfelelő rész
leteit. (Az egyfokos szögnek 6o-ad részét 
hívják percnek, viszont a fok a teljes körnek, 
mint szögnek 360-ad részével egyenlő.) 
A  látószög nagyobbítására nagyítót vagy 
távcsövet szoktunk használni. Nagyítókat 
akkor használlak, ha a tárgy, vagy a tárgy- 
részlet olyan kicsi, hogy a tisztalátás távol
ságból szemünkbe érkező sugarak szöge 
kisebb az egy percnél. Távcsővel pedig 
akkor dolgosunk, ha az egyébként elegendő 
nagy tárgy olyan nagy távolságra van tőlünk, 
hogy a látószög így is kisebb az egy percnél.

Annyit mindenesetre tudunk a távcső 
történetéből, hogy a távcsövek legrégibb 
hazája Hollandia volt. Már 1608-ból van

pontos és hiteles adatunk is. Lippershey 
middelburgi szemüvegkészítő olyan táv
csövet állított össze, melynek lencséi hegyi- 
kristályból készültek. Körülbelül erre az 
időre esik az ugyancsak hollandus Adrian- 
soon távcső szerkesztése is. Galilei is ebben 
az időben foglalkozott távcsövek összeállí
táséval. Tanítványa, Viviani szerint ő a 
felfedezője is ennek a nagyjelentőségű esz
köznek. A z bizonyos, hogy x6o9-ben Galilei 
már a velencei tanácsnak ajándékoz egy saját
készítésű távcső vet. Galilei távcsöve minden
képpen jelentős alkotás. Bár ugyanazokban 
az években készült, mint a hollandusok 
távcsövei, mégis azokat minden tekintetben 
messze felülmúlja. De még nem telt be azok 
sora, akik méltán küzdenek a felfedezés 
dicsőségéért. A  nápolyi születésű Giambat- 
tista della Porta világhíres könyvének X V II. 
kötetében olyan gyűjtő- és szórólencsékből 
összeállított készüléket ír le, mely a hollandi 
távcsövekkel azbnos felépítésű. Porta szerint 
ezt az eszközt rosszullátó barátai igen jó 
eredménnyel használták. Lehet tehát, hogy 
Porta eme készülékét csak szemüvegként 
alkalmazta, de lehet az is, hogy azért táv
csőnek is bevált.

Ma már nem a szerint osztályozzuk a 
távcsöveket, hogy ki, vagy kik fedezték 
azokat fel, hanem a szerint, hogy azokat 
milyen célra alkalmazzák: földi, vagy
csillagászati tárgyak nagyítására-e ? A  földi 
távcsöveknél ugyanis lényeges és fontos 
szempont, hogy a távcső egyenes állású 
képet szolgáltasson, viszont a csillagászati 
távcsöveknél ez a feltétel önmagától elesik.

A  Galilei-félc távcső egyenes állású képet 
szolgáltat a tárgyról. Két lencse, illetőleg 
lencserendszer van a távcsőben. Az egyik a 
tárgyhoz van közelebb —  ezt hívják objek- 
tivnek —  a másik viszont a szemhez van 
közelebb, miért is okulárnak nevezzük. Az 
objektiv : gyűjtőlencse, viszont az okulár : 
szórólencse. A  gyűjtőlencse gyujtótávolsága 
nagy, a szórólencséé kicsi. A  gyűjtőlencse a 
tárgyról érkező sufearakat bizonyos pontban 
egyesítené, ahol a tárgyról kép keletkeznék. 
Ez azonban nem követketik be, mert a 
szórólencse annyira szétszórja a sugarakat, 
hogy azok párhuzamosan haladnak tovább. 
A távcső szórólencséjének párhuzamos suga
rait aztán szemünk cgyesiti képpé. Ily 
módon ez a Galilei-féle távcső egyenes 
állású képet szolgáltat a tárgyról. Ezért 
alkalmazzák földi célok megfigyelésére a 
tereptávcsövek, vagy színházi távcsövek 
formájában.

A színházi távcső persze nem lehet olyan 
hosszú, mint egy tereptávcső. Ezért a szín
házi távcsövekben prizmákat helyeznek cl. 
Ezek lehetővé teszik, hogy a sugár annak 
ellenére hosszú utat tegyen meg a távcsőben, 
hogy a távcső hossza bizony elég kicsi.
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A csillagászati távcső elvét Kepler fedezte 
fel 1611-ben. „Dioptrice44 című munkájá
ban leírja ezt a csillagászati célokra alkalmas 
saját cigondoiású távcsövet, melyet azóta 
Kepler-távcrő néven ismerünk. Ennek a 
távcsőnek mindkét lencséje gyűjtőlencse. 
A távoli tárgyról párhuzamos sugarak 
érkeznek. Ezekből a hosszú gyujtótávolságú 
objektív fordított, valódi képet szolgáltat. 
A kis gyujtótávolságú okulár viszont úgy 
helyeződik el, hogy az objektiv-adta kép 
ennek gyújtópontjába essék. Az így kelet
kezett képről tehát az okulár végtelenben 
keletkező, fordított állású, valódi képet szol
gáltat. A  végtelenben keletkező sugarakat 
szemünk egyesíti újból képpé és az így létre
jött kép fordított állású, valódi kép lesz az 
eredeti tárgyhoz viszonyítva. Mivel azonban 
csillagászati megfigyeléseknél használjuk ezt 
a távcsövet, azért nem is lényeges kérdés, 
hogy a keletkezett kép egyenes vagy fordí
tott állású lesz-e.

Ezzel a csillagászati távcsővel nagyobb 
nagyítások érhetők cl, mint a Galilei-féle 
messzclátóval. A modern távcsőtechnika 
igen nagy előrehaladást tett az utóbbi 
években. A svábhegyi csillagvizsgáló egyik 
távcsövének átmérője 30 cm. Viszont készí
tettek már olyan távcsöveket is, ahol a 
lencse átmérője nagyobb volt az egy méter

nél. Természetesen ilyen hatalmas lencsék 
elkészítése külön tudomány.

A csillagászatban a lencsés távcsöveknél 
sokkal nagyobb jelentőségre tettek szert a 
tükrös távcsövek, vagy ahogyan ezeket 
nevezni szokták : a refraktorok. Ezekben a 
jefraktorokban homorú tükröt alkalmaznak 
objektívként. Ilyen módon még öt méternél 
nagyobb átmérőjű refraktorok elkészítése is 
lehetségessé vált. Ez viszont a megfigyelést 
annyira megjavította, hogy néhány éve még 
nem is gondolhattunk ilyenfokú tökéle
tességre. Ezeknek a tükrös távcsöveknek 
szerkezete egyébként megegyezik a lencsés 
távcsövekével. Ezeknek első tervét Gregory 
dolgozta ki. Az ő elgondolásai alapján 
készíti el az első refraktort 1668-ban Newton.

Hogy a távcsövek használata mit jelent a 
csillagászatban, elég felemlítenem azt, hogy 
derült égen szabad szemmel, az egész ég
bolton körülbelül 6.000 csillagot látunk. 
Ezzel szemben távcső útján való fényké
pezéssel kereken egy milliárd csillagot 
figyelhetünk meg, tehát körülbelül 170.000- 
szer többet, mint szabadszemmel. Azt is 
mondhatjuk tehát, hogy a távcsövek alkal
mazásával szemünk érzékenységét 170.000- 
szeresre növeltük. Ez pedig az egyik leg
nagyobb emberi teljesítménynek számítható.'

Dr. Koczkds Gyula

MEGJELENT
és 11 .—  f o r i n t é r t  k a p h a t ó  
aranyozott félvászon kötésben az

1 9  17  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 t adom ányok —  minden ágából)

K ü ld jön  he 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 - Ü T  54

RENDKÍVÜL é r t é k e s
É S  N A G Y O N  O L C S Ó
AJÁNDÉKKÖNYV!
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Irónáddal írják a római 
rabszolgák a pnpyrus- 
tokercsckrc a könyve* 

két

Napóleon mondotta, hogy 
„két hatalom van a fö’dön : 
a kard és a toll, de a toll erő
sebb, a toll legyőzi a kardot is“ .

A toll hatalmasabb a kard
nál, mert fölhalmozza és meg
őrzi a tudás mérhetetlen bŐ- 
ségű kincseit, a kard pedig 
csak pusztít.

A  ma élő ember el sem 
tudja képzelni, hogy hány 
nagy —  talán még a vízözön- 
nél is megrázóbb, tragikusabb 
esemény —  maradt ki a vi  ̂
lágtörténelem lapjairól egy
szerűen azért, mert az őskor
ban élt ember nem ismerte 
még az írás tudományát és 
így ezeknek írott emlékük 
sem maradt föpn. Pótolha
tatlan elveszett kincsek ezek 
mind az emberi tudás számára.

Csak évezredekkel, vagy ta
lán évmilliókkal később kelet
keztek olyan emlékek, amelyek
nek töredékeiből következtet
hetett az utókor a rég lezajlott 
eseményekre. Az írás —  akár
milyen kezdetleges volt is elő
ször—  megmaradt és megörö
kítette őseinknek gondolatait 
és koruknak történeteit. Az írás 
tudománya vezette át az em
beriséget a barbárságból a kul
túrába és az írás segítette elő

a kultúra fokozatos és föltar
tóztathatatlan fejlődését.

Az ősember, amikor pihenni 
tért a barlangjába, rájött arra, 
hogy a megszenesedett fada
rabbal a sziklabarlang falára 
jeleket lehet rajzolni. így  ke
letkeztek az Ősi sziklarajzok, 
amelyeket azonban a beszi
várgó esővíz könnyen lemos
hatott. De ősapáink ezen 
is tudtak segíteni: a rajzokat 
ezentúl nem faszénnel, hanem 
éles kőszerszámjaikkal karcol
ták a sziklák oldalára, ezek 
aztán megmaradtak a mai 
napig is.

Az írótoll Őse tehát a faszén. 
Utána következett az éles kŐ- 
szerszám —  ez már inkább a
vésőnek az őse —  majd, ami
kor az Ősember az elejtett 
állatok vérével, vagy a növé
nyek kisajtolt, színes nedvé
vel kezdett rajzolgatni, kihe
gyezett fadarab volt a szer
számja, amely azonban a 
használattól hamarosan rost
jaira bomlott és rávezette az 
ősembert —  az ecset haszná
latára. Ezzel már árnyalato
kat is lehetett varázsolni a 
bőrre, fára, vagy más, éppen

a kezeügyébe eső anyagra ve
tett rajzolaíokra. Éles, vékony 
vonalakat azonban nem tudott 
vele rajzolni. Csinált tehát 
magának nádból írótollat, 
amelynek a hegye a madár 
csőréhez hasonlított (Olyan
forma volt, mint a mostani 
vágotthegyű toll.) Ezt a madár- 
csőrszerű tollhegyet a közepén 
hosszában be is hasította, hogy 
hajlékonyabb legyen és külön
böző vastagságú vonalakat le
hessen vele húzni.

Ez a nádtoll volt az írás
tudók szerszáma egészen a 
Krisztus utáni V. századig. 
Ekkor kezdték az írónádat a 
madarak —  főleg a lúd —  
szárny tollával helyettesíteni.

Lúdtollból metszették az író
tollat. Ez a toll még a múlt 
században is nagyon elterjedt 
volt, tehát több, mint ezer 
esztendőt töltött be a kultúra 
szolgálatában. Megpróbálták 
ugyan időnkint szaruval, tek- 
nŐchéjjal és más efajta anya
gokkal kiszorítani, de mindez 
a kísérlet sikertelen maradt. 
A múlt század közepén üveg
ből is készítettek írótollat. Ez
zel nem lehetett ugyan olyan 
szép betűket vetni, mint a 
lúdtollal, de írni azért lehetett 
ezekkel is és —  főleg a posta-
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hivatalokban —  még ma is 
használatban vannak. A lúd- 
tollat nem tudta legyőzni más, 
mint az acéltoll.

Az acéltollat Angliában, 
Birminghamben kezdték gyár
tani 1803-ban. Eleinte bizony 
nem nagyon fogyott. Csak 20 
évvel később kezdett az acél- 
tollgyártás nagyobb lendületet 
venni. Birminghamben egy
szerre 15 gyár dolgozott fel 
hetenként körülbelül 300 má
zsa acélt. Ebből mintegy 15 
millió acéltoll került ki. Ugyan
ebben az időben Franciaor
szágban, Aigle-ben, Boulogne- 
ban és Párizsban is megkezd
ték az acéltollak gyártását, 
majd Németországban és 
Ausztriában keletkeztek kisebb 
teljesítményű gyárak.

Az acéltoll használatát leg
először az iskolában vezették 
be. A felnőttek még sokáig 
ragaszkodtak a megszokott lúd- 
tollhoz.

A könyvnyomtatás föltalálá
sáig lúdtollal írták és másolták 
a legbecsesebb könyvrégisége
ket, a kódexeket, bibliákat, 
krónikákat. A könyvmásoló 
szerzetesek —  seriptorok —  
írásai annyira szépek voltak, 
hogy a könyvnyomtatás föl
találja, Gutenberg is az ő 
írásmedorukat utánozta a maga 
mozgatható és összerakható 
betűivel. Az Ősnyomtatványok 
betűi mind hasonlítanak a 
seriptorok lúdtollal odavetett 
betűihez. Egy-egy ilyen ős- 
nyomtatvány értéke sokszor 
egész tekintélyes összeget tesz 
ki.

És most kísérjük végig az 
írótoll gyártási folyamatát.

Ahhoz, hogy a nyersanyag 
írásra alkalmas szerszámmá 
változzék, hosszadalmas és 
gondos munka szükséges. Az 
acéltoll legjobb nyersanyaga a 
rendkívül finom szemcsézetű 
svéd-acél. Rendszerint töm
bökben, vagy táblákban érke
zik az írótoilgyárba. Itt leg
elsősorban keskeny csíkokká 
fűrészelik. Ezután 10— 12 órán 
át fehér izzásig hevítik, hogy 
elveszítse a maga eredeti ke
ménységet és további meg
munkálása könnyebb legyen. 
A hevítés alatt keletkező bubo

rékokat és egyéb egyenetlensé
geket porrátört salakkal lecsi
szolják. A kifűrészelt acélcsí- 
kok most a hengerelőgépbe ke
rülnek, ahol körülbelül 30 
centiméter hosszú és mintegy 
7 centiméter széles vékony le
mezekké hengerelik. A kellő 
vékonyságúra hengerelt acél- 
csikokat most az úgynevezett 
daraboló-gépbe teszik. Ez min
den acéllemezből két sor lapos 
tollat vág ki. A tollak a he
gyeikkel vannak egymás felé 
fordulva, hogy minél kevesebb 
nyersanyag maradjon vissza.

A következő eljárás a kisaj
tolt tollak kilyukasztása és ol
dalhasítékokkal való ellátása. Ez 
ugyancsak egy sajtoló géphez 
hasonló készülékkel történik. 
Az oldalhasítékokra azért van 
szükség, hogy a toll írás köz
ben hajlékonyabb, rugalma
sabb legyen. Amikor ezzel is

Középkori könyvmásoló szerzetes 
(icriptor)

elkészülnek, a tollak egy har
madik gépbe kerülnek. Itt a 
gyár márkáját, vagy cégnyomá
sát (esetleg még valami díszí
tést is) nyomnak bele, de ezt 
a műveletet a tollak megtisz
títása és újabb izzítása előzi 
meg. Ezután kerül a toll a 
hajlít ó-gépbe. A még egészen 
lágy és rugalmasság nélkül: 
tollaknak a végleges, félhenger 
alakját ez adja meg sajtolás 
útján. Ezzel azonban még min
dig nem kész a toll ! Előbb

A hinduk pálmakéregre karcolják 
ar. ír á s t

még vissza kell adni a kemény
ségét és a rugalmasságát. A 
tollakat tehát nagy mennyi
ségben vörös izzásig hevítik, 
azután hirtelen átszórják egy 
kádba, amely hideg vízzel, 
vagy olajjal van félig meg
töltve. A  hideg vízzel való 
hirtelen lehűtés már maga is 
elegendő ahhoz, hogy a toll 
visszakapja az acél keménysé
gét és rugalmasságát, de fino-
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mabb minőségű toliaknál in
kább az olajjal való keményí- 
tést alkalmazzák, amely a tol
lat üvegszerűen merevvé és 
törékennyé teszi, ezért tehát 
még további eljárásnak is alá 
keli vetni. Mindenekelőtt fű
részporral megtisztítják a tol
lakat a rájuk tapadó olajtól, 
azután egy forgatható henger
ben, nyílt tűz fölött olyanfor
mán hevítik, mint ahogy a 
kávét szokták pörkölni. Itt 
már a végleges keménységét 
kapja vissza az acéltoll, de 
még mindig nem kész, mert 
még a „pörkölés" közben ke
letkezett oxydációs anyagok
tól kell megszabadítani. A  tollat 
tehát újra forgatható hengerbe 
szórják és finom homokkal le
csiszolják a toll tisztátlansá- 
gait. Ezután még a csiszoló 
koronggal most már igazán az 
utolsó simításokat végzik a tol
lakon. Végül még egy gép 
a közepétől a hegyéig hú
zódó középső hasítékot vágja 
bele, és a toll —  majdnem 
kész. Akár mindjárt írni is 
lehet vele, de a gyár gondosan 
vigyáz arra, hogy egyetlen se
lejtes toll se kerüljön a rend
szerint 144 darabot tartalmazó 
dobozokba. A kész tollakat te
hát először egyenként megvizs
gálják, hogy a hegyük jól van-c 
csiszolva és elég hajlékonyak-e. 
Gyakorlott női kezek végzik 
ezt a munkát olyképpen hogy 
minden egyes acéltolla, a 
hegyénél az egyik körmük

höz nyomják és nagyító üve
gen át vizsgálják, vájjon rend
ben van-e a toll hegye, nem 
csúszott-e félre a középső ha
síték és elég rugalmas-e?

A  most lein eljárás nem 
minden acéltoll gyárban egy
forma, de nagyjából egyezik.

Az írótollat nemcsak acél
ból, hanem aranyból is készí
tik. Régebben az uralkodók 
kiváltsága volt az aranytoll, 
azzal írták alá a nevüket a 
törvények, adományozások és 
—  halálos ítéletek alá. Az 
arany azonban nem olyan jó 
a tollak gyártásához, mint az 
acél. Azért nem is készítették 
azokat színaranyból, hanem 14 
rész arany, 16 rész ezüst és 
16 rész réz ötvözetéből. A  toll 
hegye azonbhn így is hamar 
elkopott. így  az aranytollak 
hegyére —  a gyárak hírverése 
szerint —  gyémántot forrasz
tottak. A  valóságban azonban 
sohasem készítettek gyémánt- 
hegyű tollat, —  amit a gyárak 
gyémántnak állítottak, az egy 
parányi osntium-irtdium-szilÁnk 
volt. Az aranytollak divatja a 
töltőtollak gyártásával kezdett 
fellendülni. Az első töltőtoll 
azonban még nem olyan volt, 
mint a mostaniak, hanem egy 
tölcsérszerű csőben végződő 
tintavezető helyettesítette ben
ne a tollat. Ü gy nézett ki, 
mint a mostani tűhegyű tol
lak, a kulik. A  tintát úgy 
töltötték bele, hogy lecsa
varták a tölcséralakú tin
tavezetőt és egy szemcsep- 
pentő-üvegszerű gumitömlős 
üvegcsőbe tintát szivattak fel. 
Azt belecsepegtették a toll tes
tének üregébe, aztán vissza

A modem töltőtollat minden kéz
írásnak megfelelő tollal látják cl. 
A tíntaadagoló pontosan szabá
lyozza az Íráshoz szükséges meny- 

nyhéget

csavarták a tölcsért, és máris 
lehetett vele írni. Ezt a tollat 
—  a Tintenkuli Ősét —  az 
amerikai Waterman-gyár ké
szítette és Európában az 1900. 
évi párizsi világkiállításon lehe
tett legelőször megszerezni. 
Ugyancsak a Waterman-gyár 
készítette az első —  mai érte
lemben vett —  töltőtollat, 
amelyben már igazi aranytoll 
volt. Ezt úgy lehetett megtöl
teni tintával, hogy a tollat 
egy csavar segítségével bele- 
süllycsztctték a toll testébe és 
a fölül szabadon maradt nyílá
son át az előbb említett csep
pentő üveggel engedték bele 
a tintát, azután a tollat újra 
felcsavarták a helyére és már 
lehetett vele írni. Később 
olyan töltőtollakat gyártottak, 
amelyeknek a testében gumi
tömlő volt és a toll oldalán 
levő nyomórúgó segítségével 
szívatták bele a tintát, anél
kül, hogy a tollat le kellett 
volna süllyeszteni. Ezt követte 
a Parker-rendszerű gumitöm- 
lŐs toll, amelynél már nem a 
tolltest oldalán, hanem a toll
szár végén van a gumitömlő
höz szolgáló nyomórúgó, nyo
mógomb formájában. A töltő-

1947 . . .
Az áramvonal itt is szerepet ka
pott. A szerkezet láthatatlanná 
válik csak a toll hegye látszik ki 

0 kézhez simuló burkolatból



tollak ma leginkább elterjedt 
alakja a dugattyús rendszerű 
és többnyire átlátszó nyakú 
töltőtoll. Testében egy lég
mentesen záró dugattyút lehet 
fel- és letolni és Így a tolltestet 
tintával teleszívatni. Ezek köz£/ 
tartozik a Vicumatic-rend- 
szerű töltőtoll is, amely a 
szívott tintát egy hajszájjfé- 
kony csövön át engedi a toll 
hegyére.

Az írótoll legfőbb rendel
tetése az írás. Minthogy azon
ban az írás maga is sokféle, 
a különböző írásfajtákhoz meg
felelő különböző tollakat gyár
tanak. Ilyen pl. a zsinóríráshoz 
használt gömbhegyű toll, vagy 
a régebben divatozott rond- 
íráshoz használt széleshegyü 
rondtoll, a kirakati, vagy egyéb 
reklámíráshoz használt Redis-, 
Ly- és To-tollak, stb. A  finom 
tollrajzokhoz egészen apró, 
úgynevezett Damen-tollat 
használnak.

A nálunk és általában a leg
több nemzetnél a rendes kéz
íráshoz a hegyes toll a leg
megfelelőbb; de pl. az arabok, 
perzsák, hinduk, stb. írása tel
jesen eltérő a mi írásunktól, 
így tehát az ő sajátságos írá
suknak megfelelő tollat (sok 
helyütt még ma is lúdtollat) 
használnak. A kínai és a japán 
írásjegyeket pedig nem is tol
lal, hanem tusba mártott ecset
tel róják a papirosra.

Magyarországon egyetlen 
írótollgyár működik, a buda
pesti Schuller részvénytársa
ság. De azért nem szorulunk 
külföldi behozatalra, mert ez 
az egyetlen magyar írótollgyár 
az ország egész szükségletét 
fedezni tudja írótollakban, sőt 
nagy mennyiségben szállít kül
földre is. Dél-Amerika vala
mennyi államában úgyszólván 
kizárólag magyar gyártmányú 
tollal írnak. A háború előtti 
években Németország és 
Anglia szállított hozzánk nagy- 
mennyiségű írótollat. Az emlí
tett gyár azóta azonban oly 
nagy ménékben növelte terme
lését, hogy a külföldi írótollat 
teljesen kiszorította Magyar- 
országból.

Papp Béla
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A  modern fizika 1947-ben 

fontos évfordulóhoz ért. J. J. 
Thomson 1897-ben mérései 
és kutatómunkája közben rá
jött, hogy az elektromosság, —  
pontosabban az elektromos töl
tés —  nem fordulhat elő tet
szésszerinti, akármilyen m e n 
nyiségekben, adagokban —  ha
nem mindig egy meghatározott 
igen kicsi töltésnek többszö
röse. Bármely töltés ennek egy
szerese, kétszerese, ötszöröse, 
százszorosa, milliószorosa, 
vagyis egészszámú többszörö
se, de sohasem lehet fele, har
mada, ötödé, tehát tönrésze. 
Ezt az elemi töltésrészt, mely
nél kisebb nincsen, Stoney 
nevezte el elektronnak. Elek
tron görög szó, eredeti jelen
tése : borostyánkő. Ugyanis 
már az ókorban ismeretes volt 
a borostyánkőnek az a tulaj
donsága, hogy megdörzsölve 
apró tárgyakat, pl. papírszelct- 
kéket magához vonz és azután 
eltaszít, akárcsak a megdör
zsölt fogkefenyél, fésű vagy 
töltőtoll. Ez a vonzás és taszí
tás elektromos jelenség. A bo
rostyánkőről kapta a nevét az 
elektroníosság és az elemi elek

tromos töltés is. Az elektron 
töltését ugyancsak 50 évvel 
ezelőtt Thomson határozta meg 
munkatársaival. Bizony ez igen 
kicsi mennyiség és sok elek
tron kell ahhoz, hogy külön
leges műszer nélkül valamit 
észrevegyünk. így  amikor a 
vezetékben egy amperes áram 
folyik, akkor a vezetéknek 
minden keresztmetszetén má
sodpercenként 6*3 trillió elek
tron megy keresztül. A z in
fláció előtt az ilyen szám ért
hetetlenül nagy volt, ma azon
ban még sokan • emlékeznek 
arra, hogy egy millió millió ad 
egy billiót, és egy milliószor 
billió lesz egy trillió. A  trillió 
18 nullát jelent az egyes mö
gött. Hogy ez milyen nagy 
szám, azt beláthatjuk, ha meg
gondoljuk, hogy a Föld egész 
kerületének 25-szöröse, még 
mindig „csak" egy billió milli
méter. A  220 voltos vezetékre 
kapcsolt 60 wattos lámpa kere
ken egy negyed amperét fo
gyaszt (pontosabban 220 
osztva 60-al!). Az ilyen lámpa 
égésekor mp-ként kb. másfél 
trillió elektron megy át a szál 
minden keresztmetszetén. A2
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\  \  \  Milyen cltörpülően kicsiny
lesz akkor a repdeső legyecske, 
a mi elektronunk ( így  meg
értjük, hogy az elektron nem
csak a szemünk, de a legtöké-

amperet fogyasztó kályhát, tűz- letesebb mikroszkóp számára 
helyet vagy mótort mp-ként is láthatatlan, sőt nem is remél- 
közel 13 trillió elektron ener- hetjük, hogy valaha az emberi 
giája melegíti vagy hajtja. szem számára láthatóvá válik!

Az elektron rendkívül kicsi- Szinte látom a kérdést sokak 
sége ellenére van ma már olyan ajkán: mi értelme van a lát- 
készülékünk, mely egyetlen hatatlan, sőt a jövőben is 
elektron elvonulását jelzi. To- örökre láthatatlanul maradó 
vábbá bármilyen csekély is egy elektronnak? Érdcmes-c ilyen 
ilyen elemi részecske, mégis elképzeléssel bajlódnunk? 
mérhető tömege van. Az elek- Hasznos-e, célszerű-c egy 
trón tömege a legkisebb atom, ilyen titokzatos, igen apró 
a hydrogén atom tömegének valaminek a létezését felten- 
alig kétezred része. Ilyen kis nünk, ha előre tudjuk, hogy 
tömegről csak egy hasonlattal sohasem lesz módunkban meg
tudunk valamelyes képet nyer- látni? A kérdés eldöntésére 
ni. Nagyjából úgy képzelhetjük ismét egy hasonlatot veszünk 
el, hogy egy közepes nagyságú elő. Gondoljunk egy mindenki 
alma tömegéből annyi elek- előtt ismert és népszerű sport- 
trontömeg kerül ki, mint ahány eseményre —  egy futball- 
almát a föld tömegéből kimér- mérkőzésre. A  labda röpül, a 
hetnénk. Sokkalta nehezebb 22 játékos ide-oda fut a pályán, 
arra a kérdésre felelni, hogy a közönség lelkesedik. A  néző
milyen méretű az elektron, térre megfigyelők érkeznek, 
vagyis mi az átmérője, vagy a Valami idegen országból jön- 
térfogata az elemi töltésré- nek, ahol ezt a játékot nem 
szccskének? Az elektron jelen- ismerik, soha nem is hallottak 
létét eszközeinkkel könnyedén róla, most látják először éle- 
megállapíthatjuk, de nehéz tűkben. Nem értve az ország 
arra határozott választ adni, nyelvét, érdeklődni sem tud- 
hogy tulajdonképpen hol kéz- nak és így kénytelenek az előt- 
dődik és hol is végződik. Ész- tűk lejátszódó eseményt a 
leleteink szerint határai meg- saját megfigyeléseik alapján 
lehetősen bizonytalanok, elmo- megmagyarázni és furcsa sza- 
sódottak. Méreteiről megkö- bályait összeállítani. Ügyes, 
zelítőleg képet alkothatunk a értelmes emberek számára, akik 
következőképpen: Az atom logikus gondolkodáshoz hoz- 
kb. 100.000-szer nagyobb, zászoktak, ha felteszik, hogy 
mint egy elektron. Ha az minden látott eseménynek 
atomot mint szobát képzeljük valami jól meghatározható oka 
el, akkor az elektron egy rep- van —  nem is volna túlságosan 
deső légy. Most már egy köb- nehéz feladat. Van azonban egy 
milliméter ezüst nem kevesebb, igen komoly akadály: a ven- 
mint 60 trillió atomból áll, 60 degek szeme nem egészen 
trillió ilyen szobát kell össze- olyan, mint a miénk, közön
raknunk, hogy egyetlen köb- séges embereké. Remekül lát- 
milliméter ezüstünk legyen, ják ugyan a játékosokat, a

bírót, a kapukat, a pálya ha
tárait, a közönséget, —  de va
lami különös elváltozás folytán, 
akár színe, akár mérete miatt 
—  nem láthatják a labdát. Kép
zeljük el, hogy milyen különös 
benyomást kelthet egy fut
ballmérkőzés láthatatlan ladbá- 
v a l! Pontosabban egy olyan 
labdával, melyet a játékosok 
látnak, de a néző nem ! A le
futások, rúgások, fejelés, vető
dés, a bíró furcsa, groteszk 
mozgása, a közönség zavaros 
lármája első pillanatra meg
fejthetetlen rejtély lesz a mi 
nézőnk előtt. Amikor az első 
ámulattól magához tér, logikus 
gondolkodáshoz szokott agya 
megkísérli, hogy ebben a lát
szólag rendszertelen, bolon
dos ugrándozásbán rendet 
teremtsen. Nem könnyű fel
adat ! Igen sok gondos meg
figyelés és a hasonló feladattal 
elfoglalt társak megfigyelései
vel való egyeztetés után ki fog 
alakulni több szabály, mellyel 
a futballt le lehet írni. A sza
bályok persze igen bonyolul
tak lesznek. Pl. előírják, hogy a 
játékosok bizonyos irányú rú
gása után a kapusnak vetődnie 
kell, furcsa helyzetekben a bíró 
fütyül, hosszasan leírható mű
veletek után a kezdeti felállás 
megismétlődik és így tovább. 
Számos részletkérdésre azon
ban még így is nehéz lesz ma
gyarázatot találni. A legtöbb 
megfigyelő valószínűleg meg
elégszik az ilyen szabályokkal, 
azonban előbb-utóbb jön va
laki egy meglepő ötlettel. Mi 
lenne, —  azt mondja —  ha 
tisztán a szabályok egyszerűsí
tése kedvéért feltennénk, hogy 
a pályán egy láthatatlan tárgy 
van, melyet a játékosok rúgnak. 
Nevezzük ezt a tárgyal labdá
nak és próbáljuk meg ezzel az 
elgondolással a játék leírását! 
Kétségkívül merész feltevés 
lesz és közvetlenül a labda 
létezését nem tudjuk igazolni, 
hiszen senki sem látja. Viszont 
mennyivel egyszerűsödnek a 
játék szabályai, ha ezzel a fel
tevéssel élünk ! A pályán le
zajló összes események köny- 
nyen érthetőkké válnak és 
Kolumbusz tojása lesz a játék- 
szabályok megalkotása.
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Nos, a mi elektronunk is 
ilyen láthatatlan labda I Meg
látására szemünk nem képes, 
viszont előttünk terül el a ter
mészet nem egyszer zűrzava
rosnak látszó, de biztosan ren
dezett játéka. Ennek a szabá
lyait kell a mi tökéletlen, vaksi 
szemünkkel ellesnünk. Sok
szor teljesen tanácstalanul 
állunk a bonyolult események 
előtt. Leírhatjuk pl. a legkülön
bözőbb elektromos jelensége
ket az elektron fogalma nélkül 
is, de a szabályok bizony 
nehézkesek, komplikáltak lesz
nek. Ha azonban feltesszük, 
hogy az elektron létező való
ság —  a káoszban rend tá
mad, és ezernyi jelenség köny- 
nyűszerrel magyarázható.

A z  elektron tehát a fizika 
bűvös labdája, melyet ugyan 
nem látunk, de lépten-nyomon 
jelt ad magáról. így  kellő 
ügyességgel láthatóvá tehet
jük pályáját. Mindenki ismeri 
a gyors repülőgépek által hú
zott kondenz-cslkot. A  gép 
esetleg olyan magasan repül, 
hogy nem is látjuk. Mögötte

azonban a telített levegő párája 
apró vizcseppek alakjában ki
csapódik és hosszú csikók sze
lik át az eget, merre a gép 
járt. Van egy berendezés, —  
az úgynevezett Wilson-féle 
kamra —  melyben elektronok 
és más elemi részek pályája a 
kicsapódó vízgőz révén ha
sonló módon láthatóvá válik, 
sőt le is fényképezhető. Kell 
ennél megkapóbb bizonyí
ték? A  láthatatlan labda fényes 
csíkot hagy maga után a 
levegőben.
' 50 év előtt ennek a szónak: 

elektron, még nem volt jelentő
sége. Ma hatalmas könyvtárt 
lehet összeállítani a róla irt 
könyvekből. A z elektron je
lenti számunkra a Röntgen
készüléket, a rádiót, a fény
elemet, a hangos filmet, a 
távolbalátást, a rádióaktívitást, 
a radart, az atomenergiát és 
mindazt, ami még ezekhez 
kapcsolódik. Ez az 50 év a 
fizika történetének nagy kor
szaka, melyet a parányi elek
tron tett naggyá !

Kunfalvi Rezső

Wjlson első kamrája, amellyel megfigyelte az Ionizált részecskék

EGY RAVflSZ KÉRDÉS

A  sakkmester álma
„E gy téves húzás volt 

csak s az egész, gyönyörűen 
felépített játszma odalett!" 
Ezzel a kínos érzéssel fe
küdt le aludni a sakk nagy
nevű mestere. M ég álmá
ban is folytatódott ez a 
bántó gondolata: CAISSA 
a sakkjáték nemtője meg
jelent előtte szigorú arccal, 
s így szólt: „ T e  ma
megsértetted az én örök 
törvényeimet, ezért bünte
tésül sakkfigurává változ
tatlak. Sakk-király leszel, 
akit a sakktábla bal alsó 
sarkában fogva tartanak, e 
varázs alól csak úgy tudsz 
szabadulni, ha börtönödből 
az összes, többi 63 kockán 
keresztül király-lépéssel, va
gyis bármely irányban egyet 
egyet járva, az ellenkező, —  
a felső jobb sarokba el
jutsz, —  de minden koc
kába csak egyszer szabad 
lépned.*4 .

A  mester pedig így pró
bálta a szabadulást a  va
rázstól, 8ehogysem sikerült 
neki, —  midőn hirtelen fel
ébredt. Szerencséjére, mert 
talán sohasem tudott volna 
kijutni börtönéből. —  Kér
jük kedves olvasóinkat, 
segítsenek rajta, —  esetleg 
egy másik kockát jelölve ki 
neki börtönül. Dr, S.
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1. A z első számú pálya- 
tétellel az volt a célunk, hogy 
a növények megismerésére ösz
tönözzük a pályázót. Volta- 
képen a tavaszi és koranyári 
virágos növényeket kellett vol
na összegyűjteni és meghatá
rozni kisebb herbáriumszerű 
gyűjteménybe foglalva. A z „É - 
let és Tudomány** hasábjain 
azonban csak június végén 
jelent meg a pályázati felhívás 
és ez a késedelmezés —  ami
nek egyébként a kifejezetten 
nyári munkára való tekintettel, 
pedagógiai okai voltak —  az 
első számú kérdést időszerűt
lenné tette. Erre a felhívásra 
egy pályamű sem érkezett.

2. Második tételünk: „Fo- 
rog-e a napraforgó a Nap felé?,, 
kísérleti megfigyeléseket igé
nyelt. A  kérdést azért tettük 
fel, mert a szakirodalomban is 
kevés megnyugtató adatot is
merünk a napraforgó forgó
mozgásával kapcsolatosan. Er
re több pályázat érkezett.

Böszörményi Zoltán debre
ceni I. éves bölcsészettan- 
hallgató beküldött munkanap
lójának adatai szerint 60 nap-
raforgótövön, napi négyszeri 
leolvasással rendkívül pontos 
megfigyeléseket végzett. Vizs
gálataiból eddigi ismereteink 
kísérleti alátámasztásával ki
derült, hogy „ i .  a gyors 
növekedésű napraforgó fejlődő 
tányérja követi a Nap mozgá

sait. 2. A  növekedés meg
szűntével, ami a virágzással 
kapcsolatos, a mozgások is/ 
megszűnnek. 3. A  már virág*' 
zásban levő napraforgók zöme 
csak kissé tér el a keleti irány
tól.“  Mellékeljük július 3. 
mérésének eredményét, mely
ből kiderül, hogy a napra
forgók zöme reggel 7 órakor 
kelet felé, este 7 órakor nyugat 
felé nézett 170 fokos elfordu
lással. A vízszintes tengelyen 
fokbeosztás van, az északi 
irányt, mint o fok , illetve 360 
fokot kiindulási pontnak véve. 
A  vízszintes tengely beosztásai 
10 fokonként ismétlődnek. E 
beosztásokra állított függőle
gesek hossza az odatartozó 
egyedek számával arányos (L. : 
a grafikont.).

A  mozgások megszűnése a 
virágzás közeledtével követ
kezik be s azt átlagosan 8 nap
pal megelőzi. Vizsgálatai még 
arra a fontos körülményre is 
kiterjedtek, hogy a borulás 
befolyásolja-e a forgómozgá
sokat. Egy-két megfigyelésből 
azt a következtetést vonja le, 
hogy „a  borultság által oko
zott fénycsökkenés nem be
folyásolja észrevehetően a nap
raforgók mozgását**. (Az idei 
nyár sivatagi klímája nem 
nyújtott alkalmat ebben az 
irányban végzendő pontos meg
figyelésekre.)

Mohácsi Béla budapesti

gimn. tanuló dolgozata hason
ló eredményekről számol b e : 
a forgómozgások addig tarta
nak, amíg a virágzás megindul. 
A kinyílt tányérok nagyjából 
keleti helyzetét azzal magya
rázza, hogy a virágnyllá8 a 
reggeli órákban kezdődik s a 
keleti irányt a virágtányér 
ettől kezdve állandóan meg
tartja. Megfigyelésének rész
leteiről és módszeréről nem 
ír semmit.

Szettele Ferenc nagyon ügyes, 
leleményes, magakészítette kí
sérleti eszközökkel (hossz- és 
vastagságnövekedés mérők) a 
napraforgó növekedési mene
tét vizsgálta s arra az ered
ményre jutott, hogy a növe
kedés a virágzás megindulásá
ig tart.

A  vizsgálatok egyöntetű ered
ményeiből azt állapíthatjuk 
meg, hogy a napraforgó forgó
mozgásai növekedési,valószínű
leg nasztikus mozgások. (Nasz- 
tikus mozgások alatt olyan 
ingermozgásokat értünk, ame
lyek nagyjából függetlenek az 
inger irányától.) A vizsgálatok



a jövőben kiegészítendők eb
ben az irányban. Alapos meg
figyelést igényel tehát az, hogy 
teljesen borús napok szórt 
fénye kiváltja-e a forgómozgá
sokat, mert akkor kétségtelenül 
nasztiával állunk szemben. T u 
dományos vizsgálatokat igényel 
továbbá az, hogy a forgó
mozgásokat kiváltó hormonok 
hol termelődnek s milyen 
élettani összefüggés van (az 
ok kiderítésével) a virágzás 
megindulása és a forgómoz
gások megszűnése között?

3. A harmadik kérdés : a
napraforgó virágainak fejlő
dése. Ezzel kapcsolatban pon
tos, részletes megfigyelésekre 
támaszkodó dolgozat nem ér
kezett. Virágalaprajzzal kel
lett volna a fészekvirágzat vi
rágjainak nyílási sorrendjét, a 
porzók és termők érési folya
matait feltüntetni. Ezzel a 
témával foglalkozó pályamű
vekből csak az derül ki, bár 
nem egyöntetű eredménnyel, 
hogy a virágokon önbeporzás 
nincs, s hogy a virágok nagy
jából kívülről befelé haladó 
sorrendben nyílnak.

4. A negyedik kérdés feno- 
lógiai tárgyú volt. „Figyeld 
meg minél több virágnak a 
n y ílá sá t*A d a to k a t szeret
tünk volna kapni a keni, 
házkörüli és vadonélő növé
nyek virágzásáról, a virógnyí- 
lás idejéről, időtartamáról, a 
virágok becsukódó mozgásai
ról stb. Ezzel a témakörrel 
foglalkozó pályaművek közül 
Szigeti Zsuzsa tanárnő mun
káját említjük, aki rendkívüli 
szorgalommal és pontossággal 
cserépben . nevelt petuniatö- 
vek mintegy 400 virágán vég
zett értékes megfigyeléseket s 
megállapította, hogy a petúnia- 
virágok virágzási időtartama 
átlagosan 5%  nap. Kár, hogy 
más virágokon nem végzett 
hasonló pontos vizsgálatokat.

Összegezve az eredményeket 
azt mondhatjuk, hogy a nö
vénytani kérdésekre a vára
kozáson aluli számban érkeztek 
pályázatok, de ezek közt gon
dos munkára valló, értékes 
tanulmányok voltak.

Dr. Haraszty Árpád

A M Y

R E  J T  V  l í  \  V  I t  E  \
A helyesen megfejtők között könyveket sorsolunk ki.

A megfejtések beküldésének határideje, 1947 november lő.

v í z s z i n t e s
1. Aszály esetén könnyen ..
2 . Húzzák a szemetes- 

kocsikat
6. . .  . mint hal a vízben
7 . Falbaszögeléshez szüksé

gesek
10. Hídra vigyáz
11. Fontos testrész 4- egy 

magánhangzó
12. Nélkülözhetetlen ásvány
13. Anyag legkisebb részei
14. Kötőszó
15. Gabonából készült 

táplálék
16. összetett betű
17. Gyógyít
20. Egészséges
21. Hajt
22. . . .  de Janeiro
23. V ize t. . .
25. Folyadék
26. Tűzhányó
28. ősi amerikai nép
29. Levegő franciául

31. Görög repülő + névelő
33. Többesszámú névmás
34. Természet latinul
35. Tudományág

FÜGGŐLEGES 
1. Terhet emel
3 . Autó
4 . A dohány monopólium . .  .
5 . Fontos autóalkatrész
8. Toll
9. A  csapágy, ha használják

10. Régi
14. Csatlakozik
18. Értékes
19. Fontos közlekedési eszköz 
2ű ^Dinamók . . .« (É. és T.

cikkének címe. A hiányzó 
szó fordítva Írandó).

24. Kocsi megy rajta (névelő
vel, fordítva írva)

26. Egy németül
30 . Férfi becenév 
32. A múltban, aki előkelő

nek született, az. . . volt

Magyar Földrajzi Társaság Évkönyve
O Z  794? .  i v e t  k a P h a t ó a

MAGYAR FÖLDRAJZI INTÉZET RT-
nál, Budapest, IV, Vármegye-u. 11-13
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MOSZKVA FEJLŐDÉSE
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ség felgyújtja és kirabolja. 
1395-ben szabadul meg Ta- 
merlán inváziójától; 1462-
bcn Moszkva az orosz nem
zeti államalakulat fővárosa 
lesz ; megindul a lassú fej
lődés. A  XV. század hetedik 
énizedében cpül az első tégla- 
falazatú lakóház és a Mária 
mennybemeneteléről elneve
zett székesegyház: az „Usz- 
penszki szabor". A század 
utolsó évtizedében III. Ivón 
a Kreml falát és tornyait 
téglából építteti; ugyanakkor 
megépül a Kremlben az ú. n. 
grónitpalota is. A  város terü
lete ez időpontban : 26.7 hek
tár. A  XVI. század közepén 
már a Kreml mellett létezik 
az ú. n. „Kitaj-gorod“ , a 
„Kínai-város4‘ és ez is kő
fallal van körülkerítve. Ez 
időben: 1547-ben veszi fel
IV. Iván a cári címet, épül 
meg a Pokrovszki-székesegy- 
ház, a cárok későbbi koronázó-

A Szovjetunió népei ez 
évben két jubileumot Ünnepel
nek : Moszkva 800 éves fenn
állását és az Októberi Forra
dalom 30. évfordulóját. Mind
kettőben osztozott és osztozik 
az egész haladó emberiség.

A  régi krónikák szerint 1147- 
ben a kacskaringós Moszkva 
folyó egyik erős hajlásánól 
volt az első település : Jurij 
Vladimirovics Dolgorukij her
cegnek fafallal körülkerített 
tanyája vagy kastélya, amelybe 
vendégül hívta szövetségesét 
és barátját: Szvatoszláv Nov- 
gorod-Szverszki herceget, mint 
ahogy ez a krónikából olvas
ható.

Ez a kis hercegi tanya a 
magja a későbbi Kremlnek és 
így a mai közel 600 km* 
területű Moszkvának, amely 
hamarosan az orosz államiság 
bölcsőjévé, az orosz nemzetiség 
szívévé vált. Moszkva szívós 
munkával kovácsolta egységes 
államba a knyazok vezetése

30 ÉVES BIRODALOM 
800 ÉVES FŐVÁROSA

alatt állott apró hűbéri orszá
gokat.

Története valóságos hős
korszak ; érdemes ennek a 
800 éves multnak főbb étapjai- 
val megismerkedni, amelyek
ből látni, hogy nem egyszer 
állta ki a nyugat felé előnyo
muló, ellenséges mongol-tatár 
és egyéb néptörzsek támadásait 
a X III. századtól kezdve. Iván 
Kalita 1339-ben a Kreml kö
rül tölgyfagerendákból készí
tett erődfalat huzat, sőt Don- 
szkoj Dmitri alatt 1366— 68- 
ban mór az első kőfal épül 
meg, mert az ellenséges táma
dások nem .szűnnek meg. 
1382-ben Tochtamis kán ellen 
védekezik Moszkva ; az ellen-

temploma, 1564-ben Iván 
Fjeodorov itt nyomtatja az 
első orosz könyvet. A  század 
utolsó évtizedében megépül 
a „Bjelo-gorod*‘-városrész és 
a mai A-bulvár vonala mentén 
fallal övezik körül. Ugyan
ezen időben épül az első kő- 
házsor a Vörös-téren, majd 
ezt követi az első városterv 
elkészítése.

A  X V II. század első éve a 
lengyel pánok elleni harc je
gyében folynak; 1611-ben az 
ellenség felgyújtja Moszkvát. 
A  következő évben aztán fel
szabadul a város az interven- 
cionistáktól, 1625-ben meg
épül a J5Szpaszkaja-bástya“ , 
a Kreml egyik őrtornya, majd
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nyolc év múlva az első víz
vezeték ; a Moszkva folyó 
vizét nyomják fel a Kremlbe. 
Ugyanezen időben egy újabb 
külváros, a „Zemlanoj-gorod“  
épül meg, a hasonló elnevezésű 
földsánccal. 1654-ben nagy 
pestisjárvány pusztit a város
ban. A század utolsó évtize
dében épül a Moszkva folyón 
a „Bolsoj Kamennij Moszt**, 
a „Nagy-Kőhíd“ , ugyanakkor 
készül el az első moszkvai 
utcakövezet.

A X V III. század második 
esztendejében az első nyilvá
nos színház alakul a Vörös- 
téren ; a következő évben 
megjelenik az első orosz újság, 
a „Vjedomoszti1*. 1706-han 
az első orvosi iskola nyílik 
meg a' katonai kórházzal kap
csolatban, 1713-ban az első 
kávéház és olvasó, 1730-ban 
az első utcai lámpák jelennek 
meg. A század közepén 1755- 
re esik az első orosz egyetem 
alapítása, a következő évben 
az egyetemi könyvtáré.

1771-ben újabb pestisjár
vány látogatja meg Moszkvát. 
A század utolsó évtizedének 
kezdetén megépül az első kör
út, a mai „A-bulvár*‘, ugyan
akkor a Neglinka-folyócskát 
nyílt csatornába vezetik.

A X IX . század fontosabb 
eseményei:

1805-ben elkészül a mitisii 
vízvezeték.

Újabb harci évek követ
keznek : 1812-ben Napóleon 
hadai elfoglalják M oszkvát; 
nagy tűz, majd Napóleon 
visszavonulása. A következő 
években a városon áthaladó 
Neglinka patakot beboltozzák; 
1825-ben megnyílik a „N agy
opera* *, Moszkva művészi éle
tének központja és nagy büsz
kesége. A  század közepén, 
1846-ban nagy kolerajárvány 
pusztítja a város lakóit, külö
nösen a külvárosokat, mert a 
Mitisiből vezetett víz csupán 
« belváros, a Kreml gazdag 
lakóinak állott rendelkezésére, 
a külvárosok proletártömegei 
a Moszkva folyó piszkos vizét
i t tá k . A  század  k ö zep én  készü l
el a nagy Krcml-palota, 1851- 
ben a nikolajevi vasútvonal

elkészültével az első vonat 
befut Moszkvába, 1864-ben 
az állatkert, a következő évben 
mezőgazdasági kiállítás meg
nyitása, mint a kezdetleges 
polgárosodás első megnyilvá
nulásai szerepelnek. Ezeket 
követi a gázközvilágítás beve
zetése 1868-ban és 1872-ben 
megjelenik a kupec-város ut
cáin az első lóvonat.

1880-ban az orosz nép nagy 
fiának és legnagyobb költőjé
nek, Puskin Sándornak szobrát. 
leplezik le az egykori Tver- 
szkája és az A-bulvár kereszte
zésén, ahol ma is áll. 1883- 
bon az első villamos lámpák 
jelennek meg. A  század utolsó

évtizedében elkészül a város 
csatornázása.

A XX. század negyedik évé
ben az első villamos közúti 
vonat kocsijai csilingelnek a 
szűk, girbe-görbe utcákon. Az 
1905-ös év az orosz elnyomott 
és kiuzsorázott dolgozók for
radalmi megmozdulásának esz
tendeje ; Moszkva dolgozói 
több, mint ötvenezer munkás 
sztrájkja januárban, szeptem
berben újabb sztrájk és az első 
fegyveres összeütközés a cári 
rendőrséggel és zsandárokkal.

Októberben nagy politikai 
sztrájk, az első moszkvai mun
kástanács megalakulása, majd 
decemberben a moszkvai pro-

SzmulemzkMér a >Metro« lejáratával

A könnyűipari minisztérium épülete, n Kirov-utcábun
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ai földalatti vasú t .Ploscsatl RevoluclN állomása

Maxim Gorkij lakóliá/.a Moszkvában

Ictáriátus fegyveres felkelése. 
A  cári reakció szomorú évei 
következnek ; 1911-ben a
moszkvai egyetem tanárai és 
diákjai hatalmas tüntetése a 
cári önkény ellen és tiltako
zásuk jeléül kivonulnak az 
egyetemről.

1912-ben a dorogomilovszki 
hidat avatják fel, az 1812-es 
honvédelmi háború emlékére. 
Üjabb sztrájkhullám, amely
ben 54.000 munkás vesz részt. 
Majd az első imperialista há
ború évei után 1917-ben ál
talános sztrájk, munkás- és 
katonatanácsok alakulása, jú
liusban nagy tüntetések: „L e 
a háborúval, minden hatalmat 
a tanácsoknak*‘ jelszavakkal. 
November 7-ike, a forradalom 
győzelmi napja után utcai 
harcok az ellenforradalmi ala
kulatokkal, a vörös gárdák 
elfoglalják a Kremlt.

1918-ban a szovjetkormány 
székhelyét Moszkvába teszi 
át. Ezzel kezdődik az ázsiai 
elmaradottságot képviselő vá
rosnak új korszaka. A  nép 
ura lett hazájának. Moszkva 
a szocialista szovjet-köztársa
ságok egységes szövetségének 
fővárosa lett és egyben az új 
kultúra szimbóluma. így  ért
hető, hogy 1941-ben, amikor a 
fasiszta hordák a főváros köz
vetlen környékéig nyomultak 
előre, az egész szovjet nép 
megértette, mit jelent számára 
a moszkvai csata, hogy a fővá
ros védelme az egész haza sza
badságával, függetlenségével 
azonos. Hisz már a háborút
megelőző évek, az első, máso
dik és harmadik ötéves tervek 
az egész világ előtt ékes bi
zonyságát adták a népi uralom 
alkotó erejének, és ha nem 
kényszerül a második világ
háborúban való részvételre, 
a közős ellenség, a fasizmus 
ellen, úgy ma már feltétlenül 
a világvárosok valamennyiét 
túlhaladta volna.

Csak néhány háború előtti 
alkotásról legyen szabad meg
emlékeznem. (Lásd E. és T . 
25. számát). Ilyen a város- 
rendezés, Moszkva rekonstruk
ciója, amelynek gondolatát a 
szovjet kormány még 1931-ben

.  . . .  ■■

A  M o s z k v a — V o lg a  c s a to rn a  c h im k ii h a jó á llo m á s a

vetette fel. Azóta folyik a 
grandiózus nagy mű Sztálin 
elgondolásai alapján, amely a 
városrendezés munkáját a nép 
érdekeinek megfelelően viszi 
keresztül. Legékesebb bizony
sága a moszkvaiak büszkesége, 
a „M etró4* —  a világ legszebb 
földalatti közúti vasútja, amely 
36.4 kilométeres forgalomba- 
helyezett vonalhálózatán na
ponkint több, mint 2 millió 
utast szállít ma, amelynek 29 
állomása valóságos földalatti 
tündérpalota.

De igazán csak az tudja 
értékelni a mai állapotot, aki 
az első ötéves terv kezdetén 
látta Moszkvát, a cári elmara
dottság szomorú emlékeivel.

A tipikusan szárazföldi város 
a csatornázott Moszkva folyót 
a Volgával összekötő 128 kilo
méteres Moszkva— Volga-csa- 
torna megépítése folytán igazi 
kikötővárossá lett, amely vizi-
úton a Fehér-, Balti- és Kaspi-
tengerektől, —  sőt a Volga—  
Don-csatorna elkészültével, —  
a Fekete- és Azovi-tengerrel 
is közvetlen összeköttetést ka
pott.

A fővárosba jövök és onnan 
elutazók óriási személyforgal
mát kilenc pályaudvar bonyo
lítja le ; a Gorkij-utca végén, 
a bjelorusz-pályaudvarra a Ber
lin— Varsó— Minszk felőli vo
natok futnak be, a Moszkva 
bal partján a kievi pálya

udvar a Bukarest— Odessza—  
Kiev irányból, a kurszkij pá
lyaudvar a Harkov— Rosztov—  
Krim— Kaukázus vonatait fo
gadja. A Komszomol-téren 
három pályaudvar van ; az 
északi pályaudvar, az északi 
vonatok és a szibériai expressz- 
nek, —  az októberi pályaudvar 
a Leningrádból jövő vonatok, 
a kazáni pályaudvar Baku—  
Tiflisz és Középázsia fe lé : 
Ashabad, Alma-Ata, Frunze 
felé induló és onnan jövő 
vonatok részére. Ezeken kívül 
még a Paveleckij-Szavolov- 
szkij és Rzsovszkij pályaudva
rok. Moszkva környékén 100 
km-es körzetben elektromos- 
vontatású helyivonatok van
nak. A  kilenc pályaudvar 
közül hetet a Metro-vonal 
köti össze.

Hosszú listát tenne ki az 
említetteken felül a sok új 
alkotás felsorolása, hogy csak 
az új lakóházakat, népjóléti 
és kulturális intézményeket, 
parkok létesítését említsem 
meg. Az utolsó 30 év alkotásai,
vázlatos ismertetésük ellenére
is, meggyőzték e sorok olva
sóit, hogy a népi uralom Mosz
kvát az egykori ázsiai jellegű, 
városnak csúfolt háztömbke- 
legből a szovjeturalom elgon
dolásét ékesen bizonyító kul- 
túrközponttá, világvárossá vál
toztatta.

Steinmetz István 
müsz. főtanácsos

— —  —

A »Szovjet írók háza* Moszkvában



szükségesebb táplálékot és a 
megfelelő elhelyezést biztosí
tani nem tudja, az ne foglal
kozzék tenyésztéssel, eléged
jék meg csupán a nyúltar- 
tással.

Igen lényeges, hogy az 
ertdményes tiyúltetiyésztéshez 
világos, tiszta helyiségek, lég- 
vonatmentes ketrecek, ólak
szükségesek^ esetleg a körülmé
nyek adtfii lehetőségek szerint

SZty&Mf. I
sertése

Hazánkban a múlt század 
vége óta beszélhetünk céltu
datos nyúltenyésztésről.

Különösen újabban akad
tak a nyúltenyésztés gondo
latának lelkes terjesztői. így 
ma már van néhány nagyon 
képzett sport- és haszonte
nyésztőnk. A húskorlátozá
sok idején mindkét világhá
ború alatt a közönség széles 
rétegében megnyilvánult az 
érdeklődés a nyúltenyésztés 
iránt. A  normális viszonyok 
helyreálltával azonban, ismét 
a mellőzöttség lett osztály
része. Ennek főoka nemcsu- 
pán a megszokott húsféle
ségek megjelenése volt, hanem 
a kezdő nyúltenyésztők elked- 
vetlenedése. A hírverés csu
pán a nyulak igénytelenségét 
hangoztatta s teljes mértékben 
hallgatott azokról az igazán 
szerény, de semmiképpen el 
nem engedhető feltételekről, 
amelyek nélkül eredményes 
nyúltenyésztés nem lehetsé
ges. Aki ezeket a körülmé
nyeket, nevezetesen a leg

A  gazdaságos nyúltenyésztés 
másik követelménye a célszerű 
és olcsó takarmányozás. Külö
nösen takarmányhiány idején 
nagyjelentőségüy hogy a nyúl- 
eleség kevésbe kerül. A nyúl 
táplálékának nagy része olyan 
anyagokból adódik, amelyeket 
más állat vagy egyáltalán nem, 
de ilyen előnyösen semmikép
pen nem tud énékesíteni. A 
tudományos megállapítások 
szerint a hústermelésre fel
használt állatok között a házi
nyúl az egyedüli, amely a zöld
takarmánynak, szénának és 
szalmának megemésztése te
kintetében azonos fokon áll, 
mint a kérődzők, sőt a takar
mány növekedésre és súlygya
rapodásra való értékesítése 
szempontjából túl is szárnyalja 
őket. A  nyúl mint növényevő, 
hosszú bélrendszerrel rendel
kezik, mely hozzávetőleg 4-$ 
méterre tehető. . Míg a kérőd
zők emésztésénél az összetett 
gyomornak van nagy szerepe, 
addig a házinyulaknál bélcsa
tornájukban lévő baktériumok

azok, amelyek fermentumaik- 
kal megerjesztik a cellulózét 
és nyersrostot s ilymódon 
vegyileg átalakítva emészti 
meg a nyúl a táplálékot. Igen 
nagy jelentősége van ennek 
a megállapításnak közgazda- 
sági okokból, mert fölöttébb 
lényeges az, hogy valamely 
állatot milyen takarmányon 
nevelhetünk fel. A házinyúl 
jó hulladékért ékesítő. Ezért 
elsősorban konyhahulladékok
ból kell fenntartani, azokból 
kell húst és szőrt (gereznát) 
termelni. Általában azt mond
hatjuk, hogy okszerű takar
mányozás mellett felnevelése 
alig kerül tényleges értékének 
7 « részébe. A  konyhából ki
kerülő zöldséghulladék, az út- 
széli gyom, a kert selejtes 
zöldségféléi, a fák, bokrok 
lombjai, lemetszett ágai szol
gáltatják azt a takarmányt, 
amelyhez a nyúltenyésztő in
gyen jut, de érte cserébe érté
kes gereznát és nagy tápér
tékű ízletes húst kap.

Ha a kecske a szegény ember 
tehene, akkor a nyálról elmond
hatjuk, hogy sok helyen, ahol 
a helyi viszonyok, mégpedig 
a lakás és a takarmányozási 
lehetőségek a sertéstartást nem 
engedik meg, a sertés helyette
sítésére hivatott. Természete
sen nem a zsírnyerés, hanem 
a hústermelés céljából. Ter
mészetesen egyébként a ser
téstenyésztés előnyösebb, gaz
daságosabb s nem lehet, de 
nem is szabad ha tárgyilago
sak akarunk maradni, a nyúl- 
tenyésztést a sertéstenyésztés 
fölé helyezni. Nem szabad 
azonban figyelmen kívül hagy
nunk azt sem, hogy bizo
nyos körülmények között, ami 
a helyet .és a takarmányo
zási viszonyokat illeti, a nyúl 
igen jó szolgálatot tehet. Míg 
a sertés nem, addig a házinyúl 
aránylag sűrűn lakott helyen, 
így a nagyvárosok külső, de 
városias jellegű kerületeiben, 
továbbá nyaralóhelyeken is 
tenyészthető. A múltban igen 
sok nyúltenyésztő került ki 
a városok szélein, kertes há
zakban lakó munkások, ipa
rosok, nyugdíjasok soraiból. 
Ezek a tenyészetek jelentős

850



mértékben járultak hozzá fenn
tartóik élelmezési gondjainak 
könnyítéséhez.

A  nyúltenyésztés fellendí
tése hazánkban a földbirtok
nak, az azt megmívelőknek 
kezébe juttatásával rendkívül 
időszerűvé vált, mert az így 
keletkezett kis- és törpebirto
kok, valamint kertgazdaságok 
igen hasznos állata. Nagy ha
szonnal jár tenyésztése, ahol 
akárcsak egészen kis területű 
kert is van. Az újjonnan föld- 
hözjuttatott gazdáinknak is 
érdemes lenne nyúltenyész- 
téssel foglalkozniuk. Csekély 
munka árán családjaik szá
mára igen olcsó húsra, vagy 
biztos jövedelemre tehetnének 
szert. A nyúltartás nagy gaz
dasági jelentőségét felismerte 
a kormány és a földmívelés 
fejlesztésére megállapított há
roméves terv keretében je
lentős hely jut a haszonnyúl- 
tenyésztés felkarolásának.

A  háború előtti években 
jelentős összegeket adtunk kül
földről behozott nyúlbőrökért 
és szőrért. Tervszerű tenyész
tésnél, különösen tömeges fel
dolgozás esetében a vér, a 
csont és a belső részek erre 
való üzemi berendezéssel fel
dolgozva, mint állati eredetű 
takarmányliszt, sertés és bar- 
romfi etetésre kerülhet for
galomba. A gerezna, mint 
szőrme, bőripari nyersanyag 
értékesíthető. A z angóranyúl 
szőre nem tekinthető csupán 
a háborús idők gyapjúpótló 
anyagának, hiszen a finom 
kötöttáruk készítésének minden
kor meglesz a létjogosultsága. 
Az angóratenyésztés azonban 
lényegesen nagyobb gyakor
latot, szakértelmet és idő: 
igényel, mint a húsnyulaké. 
A z angórák ugyanis elhelyezé
sükre, ápolásukra, valamint 
takarmányuk minőségére igen 
kényesek. A  reáfordított fárad
ságért azonban bőséges haszon
nal jutalmazzák a tenyésztőt.

A  nyúl tudományos kísérle
tek igen hasznos alanya. A 
szérumtermelés szolgálatában 
is igen jelentős szerepe van. 
Erre a célra is értékesíthető.

Scholtz Ottóné, 
Katona Magdolna

/
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Jókai egyik elbeszélésében 
egy fantasztikus szigetet ír le. 
A forgalomtól elfekvő tengeren 
arra tévedt hajósok új szigetet 
fedeztek fel, amely a legpon
tosabb tengeri térképen sem 
szerepelt. Kiszálltak a csupasz 
szigetre, amelyen egyetlen fa, 
egyetlen bozót, de még egy 
fűszál sem adott árnyékot, a 
szigetnek nem volt egyetlen 
forrása sem, amely olthatta 
volna szomjukat. A  hajósok 
vize pedig fogytán volt, főleg 
erre lett volna szükségük. 
Nosza, kútfúráshoz láttak, bele
fúrtak a sziget vastag, kérges, 
bőrszerű felületébe s valóban 
valami folyadékot szivattyúz
tak fel, de ez nem forrásvíz 
volt, hanem valami zsiradék. 
Újabb kutat fúrtak, abból is 
zsír bugyogott fel. Elvitték a 
csodálatos sziget hírét, a tőke 
rögtön kitűnő pénzforrást szi
matolt benne, kiküldték a 
hajókat fúrógépekkel, munká
sokkal, mérnökökkel, minde
nütt pazar bőségben szökkent 
a magasba a Zsír. Gyártelepek, 
zsiradékot feldolgozó üzemek 
alakultak, egyik város a másik 
után épült. így tartott ez 
néhány évig. Aztán a sziget —  
a valóságban nem volt más, 
mint egy óriási tengeri emlős 
—  elúnta a dolgot, amikor egy- 
egy kutat nagyon az elevenébe 
fúrtak. Megrázkódott és alá
merült a tengerbe. Magával 
rántotta a gyárakat, raktárakat, 
a rajta lévő településekkel, 
lakosokkal együtt az óceán 
irdatlan mélységeibe.

Ami Jókai fantáziájában 
ilyen színesen elevenedett meg, 
az a valóságban is előfordul, 
csakhogy persze nem valami 
titokzatos tengeri szörny buk
kan fel a mélységből, hanem 
vulkanikus erők hajtanak fel 
az Óceánok fenekéről, sok

szor 3.000 méter mélységből 
új szárazföldet. A  hajózás 
története és az óceánográfia 
egész sorát említi meg az 
olyan szigeteknek, amelyek hir
telen felbukkannak a mélység
ből, hogy aztán bizonyos idő 
elteltével újból alámerüljenek. 
Az óceáni térképek sok olyan 
szigetet jegyeztek fel, amelyek 
már a legközelebbi térképre 
nem kerültek, mert akkorára 
már nyomtalanul eltűntek. Sok
szor bukkantak hajósok olyan 
helyeken, ahol azelőtt néhány 
ezerméteres óceáni mélységet 
mértek, új szigetre. Amikor 
pedig újból arra vetődtek, a 
szigeten már kisarjadt az ezer- 
színű é le t: növények borí
tották, fák vertek gyökeret 
rajta, madarak raktak fészket 
a parti sziklák üregeiben és a 
fákon. Majd ismét hirtelen 
eltűnt minden . . .

Ilyen csodálatos sorsa volt 
a Földközi tenger tuniszi kapu
jában Ferdinandea szigetének. 
A tuniszi kapu az a 150 km. 
széles tengeri út, amely Szicília 
déli partját Afrika északi part
vonalától, Tunisztól elválaszt
ja. A  felszabadító szövetséges 
hadak, miután a tuniszi kapu 
bevehetetlennek hirdetett erőd
szigetét, Pantellériát néhány 
nap alatt semlegesítették és bir
tokukba vették, ezen a kapun 
keltek át Szicília szigetére. 
Ezen a fontos tengeri útvona
lon, Szicília szigetétől délre 
1831 júliusában különös ter
mészeti esemény játszódott le. 
Sciacca szigetének halászai né
hány napon át halálos aggo
dalomban éltek a nyugtalanító 
természeti jelenségek miatt. 
Szakadatlan földlökések ejtet
ték őket rémületbe, a tenger 
viharos hullámokat vert, erős 
dübörgés, morajlás hallatszott 
a mélyből, míg végre egy
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ragyogó napsütéses délután a 
tengevíz erős forrósba jött, 
majd egy 50 m. nagyságú víz
oszlop lövelt az égnek, azután 
a vízből vulkánikus hamu tört 
fel és ez az ózott, csapzott 
anyag a robbanás erejétől 
hajtva 4.000 m. magasságig 
jutott a légkörbe. Amint a 
füstfelhő elvonult és az 
égbolt kitisztult, a jámbor 
sciaccaiak meglepetten látták, 
hogy egy tűzhányó krátere 
emelkedik ki a vízből. A  krá
ter lassú méltósággal emel
kedett fel a mélyből s este
felé látható környezete már 
mintegy 5 km-nyi volt. N é
hány nap múlva az eredeti 
tűzhányó mellett még két 
domb emelkedett nem keve
sebb, mint 200 méter magas
ságra.

A sciaccaiak Ferdinandea- 
nak nevezték el a tenger csodá
latos ajándékát. Az esetnek 
gyorsan híre ment és a közeli 
partokról csak úgy özönlöttek 
a kíváncsiak. Az idegenfor
galom egyszeriben fellendült, 
szállodák épültek és az áttele
pedett sciaccaiak ugyancsak jó 
keresetre tettek szert.

Anglia akkoriban már az 
imperializmus útjait járta és 
a Földkerekségen lázas buzga
lommal szállotta meg a straté
giai pontokat, különösen azo
kat, amelyek egy-egy viíág- 
forgalmi fontosságú útvonalat 
biztosítottak. Birtokába vette 
tehát Ferdinandeát is és már el
készültek az erődművek tervei, 
amikor a sziget Jókai óriási 
bálnájának mintájára meg- 
únta a dolgot. Egy októberi 
napon, mintha heves láz rázná, 
remegni kezdett, azután lassan 
süllyedt alá a titokzatos mély
ségbe, ahonnan eredt. Kétség- 
beesett gyorsasággal menekült 
róla mindenki. November első 
napjaiban már csupán egy kis 
csúcs meredt ki a vízből, 
végül egy 30 méter magas 
vízsugár szökött a magasba és 
a sziget nyomtalanul eltűnt. 
Ferdinandca azóta mint tenger- 
alatti szirt húzódik meg a 
tengerszint alatt.

Még különösebb a Bogusz- 
lav-szigetek története. Ezek a
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szigetek az Aleuti-szigetsorban 
helyezkedtek el, abban a sziget- 
füzérben, amely Ázsia észak
keleti partjától húzódik az 
alaszkai part felé és a Behring- 
tenger választja el a nagy, nyílt 
óceántól. 1786-ban egy angol 
hajó új szigetet talált, amelyet 
Ship Rock-nak neveztek el 
és ezen a néven jegyeztek be 
a térképbe. Harminc évvel 
később, 1796-ban e2en a terü
leten újból heves vulkáni ki
törés következett be és meg
jelent egy új sziget, amely a 
Boguszlav nevet kapta. 1888- 
ban aztán nyomtalanul eltűnt 
a Ship Rock, de kárpótlásul 
nem messzire tőle néhány év 
múlva újabb sziget jelentkezett, 
ez a térképen az Uj-Boguszlav 
nevet kapta. 240 méteres csú
csa jó messziről látható volt. 
1906-ban aztán a Behring- 
tengercn nyugtalanító jelensé
gek következtek be, gyakori 
föld- és tengerrengések s ezek
nek a során 1907-ben a Bo- 
guszlav-sziget egyik csúcsa a 
levegőbe repült. 1910 szeptem
berében újabb robbanás követ
kezett be, amely nagy pusztí
tást végzett a sziget állomá
nyában. A  szovjet tengerészeti 
hatóság 1927-ben expedíciót 
küldött ki a Boguszlav-sziget- 
hez, hogy állapítsa meg a 
helyzetet. Semmi mást nem 
találtak a sziget egykori helyén, 
mint néhány homokpadot, köz
tük pedig a vízben láva úsz
kált, egyik helyen egy tenger
alatti kráter éppen az expedíció 
vizsgálatai alatt forró lávát 
öntött a víz színére. A homok
padok közti zárt tengerrészek 
vizének hőmérséklete 21 fok 
C. volt, míg a nyílt tengeren 
a víz hőfoka 3 fok körül 
mozgott. Nem csoda, hogy a 
homokpadokat fókák egész fal- 
kái szállták meg, madárrajok 
ezrei tanyáztak rajtuk.

Igen érdekes története van 
a déli Csendes Óceánban föl
fedezett Falcon-szigctnek is. 
A Falcon angol hadihajó 1865- 
ben a Csendes Óceán leg
mélyebb árka, a Tonga-árok 
fölött cirkált (9.600 mélység). 
Egy helyütt, ahol a térkép 
mély vizet jelzett, szigetre

bukkantak, amelyet a hajó 
nevéről Falconnak neveztek el 
és kitűzték rá a brit lobogót. 
A  geológusok 1885-ben meg
állapították, hogy a sziget 
tengeralatti vulkánból tört fel. 
Nemsokára újabb hatalmas ki
törések következtek s a szigeten 
egy űj, 100 méter magas 
csúcs keletkezett. Három évvel 
rá, 1889-ben Falcon szigete 
egészében eltűnt az óceán 
habjaiban. 1927-ben ugyan
azon a helyen újból hatalmas 
vulkán tört fel, amely hónapo
kon át lávát ontott és hamut 
szórt. 1928-ban a Tonga-szigct 
bennszülöttei kiszálltak rá és 
„Tonga-királyság" nevében 
birtokba vették. De az elő
jelek után ítélve, a „királyság** 
büszke lobogója aligha lenge
dez itt tartósan.

Van egy különös sziget, 
amelynek magvát —  hajó
roncs alkotja. A  délamerikai 
Brit-Guyanában, az Essequibo 
folyó torkolatában elsüllyedt 
a Dantless angol hajó. A hajó- 
roncs köré nemsokára homok 
ülepedett, mangrove-erdők 
vertek gyökeret a homokban 
és ma már Dangles szigetének 
15 km hosszú partvonala van.

Vannak azután olyan „újon
nan** fölfedezett szigetek is, 
amelyekről nagyon kétséges, 
hogy egyáltalán léteztek-e, nem 
valami káprázat, vagy hiú 
dicsekvés játszott szerepet föl
fedezésükben. A  déli jeges
tenger 19. századbeli térképein 
szerepelnek a Royal Company- 
szigetek, a Smaragd-sziget, a 
Nimród-szigetcsoport, ezeket 
mind bálnavadászok „fedez
ték*1 fel és az ő jelentésük 
alapján kerültek a térképre. 
Minthogy a fölfedezőkön kívül 
senki más többé nem látta 
őket, alapos a gyanú, hogy 
úszó jéghegyek játszottak káp- 
rázatot a fölfedezőkkel. Még 
különösebb a Daugherty-szigct 
története. Ezt Daugherty brit 
hajóskapitány fedezte fel 1841- 
ben a déli szélesség 60. és a 
nyugati hosszúság 120. fokán, 
Dél-Amerika déli sziklafoka, a 
Kap Horn és Uj-Zéland szi
gete között. Jelentésében egy 
10 km. hosszú szigetről emlé-
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kezett meg, amely mintegy 
90 m. magasságban emelkedik 
a tenger színe fölé. Azt is 
elmondta a derék kapitány 
jelentésében, hogy a szigetet 
élénk szellemű bennszülöttek 
lakják, akikkel ő összebarát
kozott és cserekereskedelmet 
folytatott. 1860-ban egy másik 
hajó állítólag szintén látta —  
bár meglehetősen távolból —  
a szigetet. Végül századunk 
első évtizedében a déli sark- 
kutatás tragikus hőse, Scott 
kapitány Discovery-jén fel a* 
karta deríteni a Daugherty- 
rejtélyt, de a sziget helyén 
semmit sem talált, a mérőón 
4.800 méter mélységbe zuhant 
alá. Scott nagyon alapos gya
núja szerint Daugherty kapi
tánynak groggal hevített fantá
ziája az úszó jégtömböket 
látta szigetnek, a bennszülöt
teket, pedig hozzá képzelte.

1937-ben a Csendes Óceá
non, az egykori német gyar
matot képező Üj-Pommerániá- 
ban, amely most New Britain 
néven az angolok kezén van, 
játszódott le egy vulkános 
hegyet kiemelő természeti ka
tasztrófa.

A z  Élet és Tudomány II. 
évfolyamának 10. számában 
Irtunk már a legnagyobb óce
áni vulkános katasztrófáról, a 
Szunda-szigetcsoportban 1883- 
ban lejátszódott Krakatau-ki- 
töréséről. Ez a katasztrófa 
Krakatau-szigetén és a két 
szomszédos szigeten a szerves 
életet teljesen megsemmisí
tette. Izgalmasan érdekes kér
dése a tudománynak, hogy 
miképpen terjednek el az élő
lények, állatok és növények a 
Föld felszínén. Nos Krakatau 
ennek a kérdésnek a tanul
mányozására kitűnő terepet 
nyújtott. Erre a kérdésre csakis 
ilyen alkalom ad lehetőséget, 
mert hiszen a Földnek úgy
nevezett biológiai egyensúlya 
már régen kialakult, mielőtt 
az ember megjelent volna a 
Földön.

Krakatau szigete tehát a 
természetben és nagyban nyúj
tott lehetőséget a kérdés tanul
mányozására. A  megfigyelések 
hét évtizede tartanak.

A  kitörés után Krakataut

és a két szomszédos szigetet 
100 méter vastagságban lepték 
el a vulkános kövek és hamu., 
megfojtva minden életet. A 
kitörés után 9 hónappal egy 
zoológus az állati és növényi 
életnek még semmi nyomát 
nem találta, „kivéve egy kis 
pókot, amely nyugodtan fonta 
hálóját. “  Két évvel később 
egy botanikus a sziklákon a 
hasadó-algák zöld szövedékét 
és 11 páfrányfajtát állapított 
meg, amelyeknek Spóráit a 
szél fújta a szigetre. A  parti 
csíkon kilenc virágosnövény 
csiráit találta, amelyeket a víz 
áramlása sodort oda, a sziget 
belsejében pedig öt új fajtát 
állapított meg. (1886.) 1898- 
ban egy kutató több kókuszfát 
talált, köztük egyet, amelynek 
törzse már 20 méter magasba 
nyúlt fel. A z állati élet is élénk 
volt m ár: pókok, legyek,
poloskák, pillangók és óriási 
gyíkok népesítették be a szi
getet. A  fajok sokasodása ez
után nagy gyorsasággal törté
nik : 1919-ben a gondos vizs
gálat már 573 állatfajtát talál, 
köztük emlősöket, denevére
ket és az v ember nyomában 
mindenütt jelentkező patkányt, 
azonkívül 34 madárfajtát, 4 
fajta csúszómászót, köztük egy 
óriáskígyót, 441 rovarfajtát és 
így tovább. 1938-ban Kraka- 
taun már hatalmas fügefa- 
erdők terjengtek, amelyeknek 
alj-erdejében, liánok szövedé
kében az őserdő mindenfajta 
állata otthonos volt.

A  pusztulás nyomában min
dig új élet kerekedik. A z élet 
nem áll meg, pusztulás válta
kozik az újjászületéssel. .  .

Dr. Vécsey Zoltán.

1. ábra
Martinique szigetén <Kis-An- 

tillák) 1902 májusában a Mont Pelé 
vulkán kltörtt és borzalmas pusz
títást végzett.

2 . ábra
Az 1.500 m magas Mont Pelé 

vulkánból a kitörés után 360 m 
magas szlklatíl nőtt ki. Megmere
vedett, szilárd lftvatümcg volt, 
amely később süllyedni kezdett és 
eltűnt.

3. ábra
1866 februárjában az Égei-ten- 

geren heves vulkános kitörés után 
uj sziget, a György-sziget vulkánja 
keletkezett.



problémája a vízellátás volt, mert egész
séges ivóvíz nélkül tartós emberi település 
el sem képzelhető. A  víz életszükséglet! 
Ahol nincs, ott élet sem létezik.

Sokszorosan súlyos volt a helyzet az 
egykori Pest-Budán. M íg Budát híres 
forrásai, úgy-ahogy ellátták, addig Pesten 
a város területének rohamos beépülése 
következtében a talaj és a benne keringő 
víz fertőzötté vált, a lakosságra pedig 
pusztító járványok rémei meredtek állan
dóan.

Buda első vízvezetéke Mátyás király 
budai palotájában működött. Vizét való
színűleg a Szabadság-hegyről kapta. A  török 
uralom alatt szintén működött ez a víz
vezeték, sőt a törökök által épített Duna- 
vízmű (a mai Fő-utcában lévő II. kerületi 
elöljáróság helyén) még 1881-ben is üzem
ben volt. Budavára visszafoglalásakor az 
ostrom pusztításai nyomán természetesen 
a Vízmüvek is elpusztultak és csak 1771- 

5 ben állították helyre a Duna-vízmüvet. 
J  D e sem ez, sem a szabadsághegyi forrá- 
Sg sokból nyert víz nem tudta ellátni az egyre 
■ 8 növekvő lakosság igényeit. A  budai viz- 
? ellátás további története a szabadságharcot 

követő időtől összefügg a pestiével.
Pesten a múlt század közepéig vizet 

í vagy magánkutakból, vagy közvetlen a 
j Dunából nyertek. Csak az 50-es évek végén 
j foglalkoztak először vízvezeték építésének 
| gondolatával, de ez csak gondolat maradt, 
j Végülis az 1866-ban fellépett pusztító 

* kolerajárvány után 1867-ben hozott hátá
ig rozatot a város tanácsa egy, a város 
$ saját kezelésében álló vízmű megépítésére. 
8  Ezt az elvi elhatározást azonban nem követte 
$ végleges megoldás. Szükségmegoldáshoz fo- 
[ lyamodtak: megépült az ideiglenes vízmű. 

Ez a vízműtelep a Margit-híd és a Parlament 
között létesült. A  vizet 4, a Duna o  pontja 
alá 2.5 méterre lesüllyesztett kút szolgál
tatta. A  csőhálózat 127 utcát és teret látott 
el vízzel. A  további fejlődés folyamán 
megépültek a ma is működő kőbányai 
nyomás-kiegyenlítő és tároló medencék, 
melyek egyrészt a magasabban fekvő kőbá
nyai területeket látják el, másrészt 22.000 m3 
űrtartalmukkal a nyári csúcsfogyasztás ide
jén tartalékként szerepelnek. Az egyre 
növekvő fogyasztást az ideiglenes vízmű 
nem bírta ellátni, ezért 1878— 79-ben oly
módon bővítették ki, hogy a Duna part
jának kavicsos rétegébe a 4. számú kúttól 
a Margit-híd felé egy 497 méter hosszú 
lyuggatott vasszflrő-csövet helyeztek el 4-5 
méter mélységben a Duna o pontja alatt. 
Ezzel a vízmű napi termelőképessége 20.000 
m8-re emelkedett.

1884-ben az Országház építése miatt 
az ideiglenes vízmű három kútját be kellett 
tömni, amivel természetesen csökkent a

A fwácas

Mikor elszabadult Budapest felett a pokol 
és az emberek a pincék mélyére mentették 
puszta életüket, akkor a Vízművek hőslelkű 
munkásai és mérnökei, nem törődve a halál 
fenyegető rémeivel, továbbra is kitartottak 
Őrhelyeiken. Bombazáporban, ágyútűzben 
is működtek az üzemek. És volt vize az 
ostromlott városnak! 21-en áldozták ezért 
életüket. . .

A  múlt században rohamosan növekvő 
európai nagyvárosoknak egyik legégetőbb
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termelés. Az előálló hiány pótlására a 
vízszintes szívócsövet 450 méterrel meg
hosszabbították és ezenkívül nyers Duna- 
vizet is nyomtak a csőhálózatba. Persze 
a baj hamarosan jelentkezett. 1892-ben 
súlyos kolerajárvány ütötte ismét fel fejét. 
Ennek a járványnak köszönhető, hogy a vég
leges vízmű ügye csakhamar dűlőre jutott.

A geológiai kutatások nyomán a végleges 
vízmű helyét Pest északi részén jelölték ki, 
ahol hatalmas, 7 méter vastag pleistocén 
kavicsrétegek települnek, vizet át nem eresztő 
kékagyag-rétegekre. Ez a kavicstelep mér
hetetlen mennyiségű tiszta és jó ivóvizet 
képes a fővárosnak nyújtani. A  költséges, 
mesterséges szűréstől és tisztítástól is el 
lehetett tekinteni, mert a szűrést maga 
a kavicsréteg végzi el.

A z  építkezést 1893-ban kezdték meg 
és 1904-ben fejezték be. A  vízmű három
egységből állott. Az első szakasz a káposz
tásmegyeri főtelep előtti Dunaparton le
mélyített 4, és a szemközt lévő Palotai 
szigeten lemélyített 8 aknakúbtól állott. 
Ezek az aknakutak egymástól 100— 150 
méterre helyezkednek el. Felül 2.80 méter 
belső átmérőjűek, a vizet termelő kavics
rétegben kiszélesednek 5 méterre. Itt a 
falazatuk sűrűn átlyuggatott vasgyűrűk. 
A Palotai szigetről a termelt víz egy vég
aknában összegyűjtve, a Duna medre alatt 
épített 497 méter hosszú, tojásszelvényű 
bujtató alagúton jut át. össztermelésük 
napi 25— 26.000 m3. 1895-ben kezdték 
építeni 3 kilométerrel feljebb a következő 
egységet, az első számú átemelő telepet. 
Itt a Duna balpartján 7, a szentendrei 
szigetcsúcson 10 aknakutat fúrtak. E kutak 
napi vízhozama mintegy 50.000 m3 volt.

A harmadik egység az 1898-ban elkez
dett 2. számú átemelő telep, amely Káposz
tásra egyer— Dunakeszi határától északra te
rül el. A megyeri Dunaparton 23, átellen- 
ben a Szentendrei-szigeten 22 aknakútból 
áll. Napi termelése 110.000 m3.

Mind a két átemelő telepre a fentebb 
már ismertetett alagúthoz hasonló cgy-egy 
alagút szállítja át a vizet a szigetről. A  szi
vattyútelepek szívó-aknájában összegyűlt 
vizet a telep egy-egy medencéjébe emelik, 
ahonnét a víz két darab 1.500 mm átmérőjű 
beton-csatornán, az ú. n. iker-csatornán át, 
gravitációs úton jut a főtelep szívómeden
céjébe és innét 2 db 1.200 mm átmérőjű 
nyomócső továbbítja a városba.

Itt röviden ki kell térnem Buda víz
ellátására. A budai vízmű építése 1880-ban 
indult meg a Budaújlak melletti Duna
parton. Ez a vízmű, valamint a hozzátartozó 
csőhálózat, medencék és telepek, még ma 
is üzemben vannak.

A Káposztásmegyeri Vízművek teljes 
üzeme 1904 április 20-án indult meg.

R é s z le t  a  k ú p  ősz
tósmegyerl főleler 
gépházából: Diesel 

. . motorok

A szürótelep

A Duna alatti Járható alág- " 
út. — A vasbeton fala-í.. 
zatú alagútban, a Duna0 
alatt 10—12 m mélységben < 
húzódik, két 700*S» átmé
rőjű csővezeték szállítja 
át a vizet a pesti oldalra

800-^
lítá

es főcső szál
lítás közben



Ezzel a teleppel fővárosunk egy olyan 
műszaki alkotás birtokába jutott, mely a 
legsikerültebbek közé tartozik az egész 
kontinensen. Sajnos, a lendületes fejlődés 
megakadt és két évtizeden át semmi jelentős 
újítás vagy bővítés nem történt.

1927-ben végre újra megindult a fejlődés, 
ami már bizony sürgető szükség volt. A  kor
szerűsítési munkálatok folyamán a régi és 
elavult gőzgépek helyett mindenütt villamos 
üzemre tértek át. A z elektromos üzem 
tartalékául nyersolaj-üzemű Diesel-moto
rokat is beállítottak. Ezek egyenként 660 
HP-es és óránként 2.200 m9 vizet nyomnak 
be 5*5 atm. nyomással a Váci-úton elhelye
zett főcsöbc, mely a városba szállítja a vizet. 
Az áramszolgáltatás kiesése esetén (ami az 
ostrom után elég gyakori volt) nincs fenn
akadás, mert a Diesel-motorok egymást 
háromperces időközökben követve lesznek 
bekapcsolva és így itt a városban nem is 
veszik észre, hogy Káposztásmegyeren 
valami baj van. Megépült az üzem „agy
központ ja“ , ahol egy szellemes központi 
vezérlő falról a pillanatnyi helyzet minden
kor leolvasható.

Elkerülhetetlenül sürgős teendő volt a 
víztermelés fokozása is. Üj kutakat kellett 
lemélyíteni. Ezek a modern idők követel
ményeinek megfelelően csőkutak. A  Szent
endrei-sziget keleti partján felépült a 
Horányi Vízmű, 52 csőkúttal, a sziget 
nyugati partján az I., II. és III. számú 
Monostori Vízmű 185 csőkúttal, a Palotai 
szigeten 25 csőkút és végül a pesti oldalon 
a régi kutak közé szintén csőkút-sorozatok 
épültek. (Lásd : a térképet.)

A  kutak építésével cgyidőben megindult 
a békásmegyeri szivattyútelep építése is, 
mely vizét a Duna alatti bujtatón át a Szent
endrei-szigetről kapja. Ezzel lényegesen 
megjavult a budai oldal vízellátása.

A z időközben megépített ú. n. Trianoni- 
gát a Palotai Dunaág cliszapolódásához 
vezetett. Ennek következtében a főtelephez 
tartozó 11 aknakút vizében megnövekedett 
a vas- és mangánmennyiség, ami a víz 
minőségét alaposan lerontotta. Ezért szűrő- 
berendezés építését határozták el. A  bőví
tési munkálatok folyamán meg is építették 
a Ganz-Dabog-rendszerü szűrőberendezést,

ECHAHItA
Repülőgép  
m odell
anyagok, t a r v t k

______________ K érjen  d í j t a l a n
Budapest II, Lónyay-u. 41 uti^éttefszám tuS

napi 20.000 m3 teljesítménnyel. Az üzem 
túlklórozással és aktív szénnel való dekló- 
rozása útján vastalanítja és mangántalanítja 
a vizet és teszi újra élvezhetővé.

Tiszteletreméltó műszaki teljesítmény volt 
a Duna alatti két járható alagút megépítése. 
A  régi alagutak ugyanis járhatatlanok, mén 
azokat a víz a közlekedő-edcnyek törvénye 
éneimében állandóan teljesen kitölti. Ez 
viszont az üzembiztonság rovására történik, 
mivel a bujtatókon üzemközben nem lehet 
járni és így az esetleges bajokat nem lehet 
felfedezni. Az új, járható alagutak 570,illető
leg 607 méter hosszúak, 2*8 m belső átmérő- 
jűek. Mindenkor bejárhatók és ellenőriz
hetők.

Közvetlen az ostrom előtt megépült a 
margitszigeti vízmű is 25 csőkúttal és a 
hozzátartozó földalatti gépházzal.

A lendületes fejlődést megtörte az ostrom, 
de nem tudta megállítani a munkát 1 A 
káposztásmegyeri főtelepen az üzem csak 
két óráig állt le 1945 január 10-én este 
9 őrá 35 perctől 11 óráig, mikor a felszaba- 
dító orosz katonai parancsnok intézkedésére 
újra megindultak a gépek.

A  felszabadulás után megkezdődött a 
károk helyrehozása. Több, mint ezer cső
törést javítottak ki a legnagyobb nehézségek 
közepette, minden komoly műszaki segéd
eszköz hiányában. A  legérzékenyebb vesz
teség a gellérthegyi vízmedence teljes el
pusztulása, melynek kiesését még az idei 
nyáron is érezték Lágymányos lakói, a víz 
csökkent nyomásának alakjában.

Ma újra teljes teherbírással dolgoznak a 
Vízművek. 78 aknakút és 353 csőkútból 
82 turbinaszivattyú termeli a vizet és 
nyomja bele az 1.366-7 km hosszú (Budapest- 
Dover) csőhálózatba. Az idei nyár aszályá
nak következményeit Budapest kivételével 
Európa egyetlen nagyvárosának lakossága 
sem tudta elkerülni. Míg másutt minde
nütt korlátozásokat léptettek életbe, addig 
Budapesten mindig korlátlanul volt víz. 
A  legnagyobb nehézségek között is napi 
240.000 m3 volt a víztermelés.

A  3 éves terv megvalósítása hatalmas táv
latokat nyit meg a fejlődés útján. A  megvaló
sulás előtt álló Nagy-Budapest vízhálózatá
nak kiépüléséhez az első lépések Rákos
palota és Kispest teljes bekapcsolása a buda
pesti csőhálózatba. Rákospalota egyelőre 
Üjpesten keresztül kap vizet néhány köz
kút ja számára. Kispest is idén kapott elő
ször vizet Káposztásmegyerről.

A Lódén Posztógyár égésekor fellépett 
vízhiány Albertfalvára terelte a figyelmet. 
Itt is sok a tennivaló. Foglalkoznak Pestúj
hely és Nagykovácsi, a vízellátás szempont
jából iegmostohább viszonyok között lévő



két község vízellá
tásának kérdésével is.

A 3 éves terv ke
retén belül épül 
meg Horány felett 
egy 52 csőkútból és 
hozzátartozó gép
házból álló új egy
ség, 700 m8 óránkén
ti teljesítménnyel. 
Továbbá a Monos
tori 4. számú telep.

Cinkota határá
ban, a Szilas patak 
forrásvidékén elte
rülő 30 x5 km-es 
140— 160 méter vas
tag mediterrán ka
vicstelepet szintén 
belevonják a vízszol
gáltatásba, 6 drb. 
105-120 méter mély 
búvárszivattyús kút- 
tal. Termelésük elő* 
reláthatólag n a p i  
20.000 m3 lesz. A 
Szabadság-hídon át
húzódó két 650 
mm-es csővezeték 
kisegítésére a most 
újjáépülő Margit-
hídon szintén fek
tetnek csővezetéket. 
A  körülbelül 1.500—  
1.800 dolgozó szá
mára új szociális in
tézmények létesül
nek. Most fejezték 
be 40 fürdőszobás, 
hálófülkés, a legmo
dernebb igényeket 
kielégítő kislakás 
építését.

Ha végigsétálunk 
a káposztásmegyeri 
főtelep gondozott 
parkjának útjain, ha 
betekintünk a ragyo
góan tiszta géphá
zakba, akkor csak 
a legnagyobb meg
becsülés hangján 
emlékezhetünk meg 
a vízművek dolgo
zóiról, akinek éjjel
nappali munkája és 
fáradsága ajándékoz 
meg bennünket a 
legfontosabb életet 
adó elemmel: a
v ízzel!

ifj. Fejér Leoniin.

A!,

Bpest Szfov. Vízm üvek 
m egyeri vízterm elő ie/epeinek 

h e ly s z ín  vo zJa ta .

.. 1 • *
Horony/ vízmű 

52 csó k á i

Ragi alagút

II. átemelő- és vizlermeíofelep
aszig^ten ££ aknakú* és 5 6 kózéakfoioM csókát 

a botparton 83 akna kút

U j já rh a tó  alagút 
Ikcrcta lorna  
!k a ro sa to rra  ta r  fa/a k csa Jo rn jja

fíl csókátcsoport: £3 kút

r
"  /  t?ágt alagút

I, átemelő-és vlztermelotelep
J ta azjgetsft 10, a b c/p a r/o n  7 a kn a k i 

U j já rh a tó  a lagú t

ff. csá k ó  facsoport: 81 kút

t i ' ti
j j Í * k  1 csak ú t csop ort > 30  kút

| '7 ' * / Sx/'ró- és befogadómadt/nco 
Y  Sxúróháx

Kapoazlásmegyeri főtelep
a  P<j/olat -szjgtf/er 7 akna - á s  85  csókát 

a  úafparton 4  akn áku l

i  s Zab T8COm/nt nyomódó
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‘vIrjJ.i A  fa az egyik legrégibb, legismertebb és legelterjedtebb anyag. A  később megjelent
•s építőanyagok —  a vas, vasbeton, cserép, kő, stb. —  minden jó tulajdonságuk mellett is; bi- 
Vju-zonyos-esetekben nem képesek felvenni a versenyt a fával. Az alábbi képek a fa néhány ér-‘ 

dcfcwi»v<agy becses tulajdonságára mutatnak rá.

A rostok Irányában húzott fa 10— 20-szor 
szilárdabbnak bizonyul, m in t a rostokra 
merőlegesen húzva. A fum irleraez rétegei
ben  a rostok különböző, egym ást keresz
tező irányokban haladnak, Így a furnir- 
lemez minden irányban nagy erőhatások- 
nak  képes ellenállni.

Egy kg súlyú léc több m in t két 
és felszer akkora sú ly t b ír el, m int 
1 kg sú lyú, ugyanilyen hosszú acél
huzal.

A legkönnyebb fa 9-szer olyan 
könnyű, m in t a víz (b a ljz a ) ; 
7%  faanyagot ta rta lm az . A leg
nehezebb la  i-37-szer olyan ne
héz, m in t a v iz  (g v a ja k ); fa
anyag-tartalm a .* 87 %.

A fa jobban ellenáll 
n savashatású  gőzöknek 
és gázoknak, m in t a vas.

A fa hőszigetelő képessége 400-szor 
lú lja  felül az acélét. Egyenlő hő- 
zigetelőképességü fa lvastagságok : 
5 cm fa, 70 kő , 555 m vas. 

(Technika Malagyozsi nyomán)

Szovjet tudósok éghetetlen fát 
á llíto ttak  elő, különleges sóol- 
dntokkal Ita tva  á t a fát.



Legnagyobb tömegben 
található a Balaton 
berkeiben, a Portó és 
az Alföld nádasaiba*

A  V A D L U D A K
A nap sugarait az égboltról még melegen 

ontja, de éjjel mindjobban előrenyúlik a 
tél dermesztő keze. Erdő-mező élénk zöld 
színe tompulni kezd. A  fák és cserjék lomb
jai közt egyre több sárga, barna és vörös 
szín kezd mutatkozni. A  mező is utolsó 
pompáját ölti fel a kikericcsel. Ütnak ered
nek a gólyák, majd a fecskék serege ; a 
mezei pacsirták s a fürjek is elhagynak 
minket. Mindenüt: a búcsúzás, az elmúlás 
csendes melankóliája terjeng. Az ég mély 
kék színt nyer s benne egyre gyakrabban 
húznak el a ludak ékjei, gágogásukkal 
vervén fel a természet néma csendjét. 
Elérkezett a ludak vonulásának ideje.

Költöző hidunk

Amit a laikus egyszerűen csak vadlúdnak 
nevez, az alatt a természetvizsgáló több fajt 
nevez meg. Legközönségesebb ludunk a 
nyári lúd, vagy nagy vadlűi (Anser anser). 
Egyéb nevei: tőkés-, szürke- és márciusi 
lúd. Tollazatának alapszíne felül sótétebb, 
alul világosabb lúdszürke, mely úgy a háton, 
mint a hason váltakozva barnán és fakón 
haránthullámosan sávozott. Megkülönböz
teti a többi lúdtól az, hogy csőre sárga s a 
hegyén lévő köröm sárgásfehér, valamint 
az, hogy nyugvásban lévő szárnya a farok

végét nem éri el. A vének melle feketén 
foltos. A z euráziai kontinens 70— 45 szé
lességi körei között mérsékelt éghajlatúi 
övezetet lakja. Egyedüli lúdfaj, mely nálunk 
fészket is rak. Legszívesebben a kiterjedt 
víztükörrel bíró mocsarakat lakja, mely 
nehezen hozzáférhető s fűvel, sással és 
náddal benőtt szigeteket rejt. Legnagyobb 
tömegben található a Balaton berkeiben. 
Fertő, Hanság, a bégamenti Fehértó, Pan- 
csova vidékének és az Alföldnek nádasai
ban. A vízszabályozás előtt az alföldi 
pusztákon nagy csapatokban legelészett, de 
a folyószabályozási és lecsapolási munká
latok után számuk megcsappant. A  telet 
melegebb közép- és déleurópai tájakon 
tölti. Ékalakú csapatai február közepe táján 
jelennek meg nálunk. Megérkezése után 
csakhamar párt keres magának. Március 
közpén már párban áll s március második 
felében már tojásain ül. A z éretlen ifjúság 
(két évesnél fiatalabb) pedig csapatokba 
verődve kószál. A  tojó kocsikerék nagy
ságú, csonkakúpszerű fészkét egyedül, a 
gúnár segítsége nélkül építi, nádból, sás
ból és gazból, de belül finoman kibéleli 
vastag pehelyrétcggel. A gúnár büszke 
fejtartással legycskedik párja körül s nagy 
hűséggel és kissé féltékenyen kíséri el 
mindenüvé. A csábítókat éles csőrének
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csípésével és szárnyainak csapkodásával 
igyekszik elkergetni. Az öregebb tojó 7— 14, 
a fiatal 5— 6, a házilúd tojásaihoz hasonló 
nagyságú, de rejtőszínű tojást rak. Nagy 
gonddal ügyel tojásaira, valahányszor tá
vozik, mindig betakarja azokat. Négy hét 
múlva kikelnek a sárgaszínü, felül barnás, 
pelyhes kicsinyek. Egy-két nap múlva 
anyjuk a vízbe vezeti őket s megtanítja a 
táplálékszerzés minden csínja-bínjára. Az 
alkonyat vagy a hajnal homályának védelme 
alatt megelevenedik a nádas s különböző 
pontjain előbúvik egy-egy család. Elől 
úszik a tojó, mögötte egymás mellett 
szorongva haladnak a kicsinyek s a menetet 
hátvédként zárja be a gúnár. A  szabad 
vizen átevezve, a közeli füves part felé tar
tanak. A gúnár oly féltő gonddal ügyel 
rájuk, hogy még legelni is alig mer. Ha valami 
gyanúsat vesz észre, halk hangon azonnal 
figyelmezteti családját ; de ha hirtelen lepi 
meg a veszély, siralmas kiáltozás közepette, 
elsőnek menekül s a veszély múltával 
utolsónak tér vissza. A tojó sokkal bátrab
ban viselkedik; aggódó kiáltozással ser
kenti kicsinyeit elrejtőzésre ; csak azután 
menekül maga is, ha kicsinyeit már biztos 
helyen tudja. A vedlésük idején, a szárny- 
és farktollak hiánya miatt, bátortalanul 
viselkednek, többnyire a rétség sűrűjében
rejtőznek. Tolláik kinövése után, augusz
tusra, ismét szárnyra kelnek s az addigra 
már repülni tudó kicsinyekkel együtt, az 
egész család, a hajnal pirkadásakor, a gaz
dasági táblákra vcnul legelni. Alkonyatkor 
elhagyja legelőterületét és a vízre megy 
éj jelezni. Így folyik életük az elköltözésig 
a rét és a víz között.

Európa és Ázsia magas északi tundráinak 
lakója a vetési lúd (Anser fabalis). Más 
nevei: őszi-, télilúd, lazsnak. Fagyos hazá
jából a kíméletlen északi tél elől délebbre 
költözik. Hozzánk szeptember végén ér el s 
november végéig számuk egyre gyarapodva, 
a mocsaras helyeken ezrekre megy fel.

Ha nem nagyon szigorú a tél 
és nincs magas hó, mely a legelőt elfedné, 
nálunk telel j ellenkező esetben délebbre

Ölesé
J Á T É K ,  SPORT,

élmény és kézügyesség! erő
próba, munkára és önállóságra 
nevel a Repülőmodel Építő 
Szekrény. A díszes dobozban 
lévő anyagból könnyen meg
építhető tt kis vitorlázó repülő-

e t minden gyerek és felnőtt 
_ izebb Játéka. Kapható az 
" 'EZERMESTER «-nél, 

Budapest, VI., Teréz-körút 10. 
Ingyen árjegyzék és Ismerteti I

vonul. Visszatérőben, februárban— március
ban, ismét hosszabb időt tölt nálunk; 
majd március végén, de legkésőbb április 
elején, megindul északi otthona felé.

A vetési lúdhoz hasonlít a gegelúd (Anser 
neglectus), melyet sokan ezért annak egyik 
alfajának tartanak. A  vetési lúdtól megkülön
bözteti nagyobb termete, karcsúbb csőre s 
csőrének harántszalagja, valamint lába ró
zsaszín, vagy vörös, de nem narancssárga 
mint azé. Fészkelő helye Oroszország 
északi része és Novoja-Semlja. Hortobágyon 
1908-ban november 6— 15-ig 70 darabot 
lőttek ; 1909-ben pár százat ejtettek el ; 
1911 november n -én  mintegy 40 darab 
került puskavégre. 1916-tól kezdve számuk 
egyre apadt. Ma csak 1— 2 darabot lát
hatunk legelészni.

A vetési lúdnál ritkább, de még mindig 
gyakori lúdféle a nagy lilik, vagy gyöngyvér 
(Anser albifrons). Nevét „li-lik" hangjáról 
kapta. Hazája Eurázia és Észak-Amerika 
magas északi tájai. Nem keresi annyira a 
vetést, mint a vetési lúd, megelégszik a füves 
legelővel is. Hortobágyon az ott megforduló 
több százezerre menő vadludaknak mint
egy 3/4“ét alkotja. Megkülönbözteti az előb
biektől karcsúbb termete, sötétebb színe, s 
az öregek homlokán mutatkozó fehér hóka, 
miről a hókás vadlúd nevet kapta. Melle 
kisebb-nagyobb feketefcltos. Nyugvó szárny
végük a fark végét eléri. Csőrkörme fehéres. 
Ha csapatai kisebbek, a vetési lúdhoz csatla
kozik, de nem keveredik vele. Enyhe télen 
egy része nálunk marad.

Kisebb testi rokona a kis lilik (Anser 
erythropus). Sokan az előbbi fajváltozatának 
tartják. Melle csaknem fekete j hókája a 
fejtető közepéig ér. Hazája a Lappföld és 
Észak-Szibéria. Nálunk átvonuláskor fordul 
elő és télen mint vendég.

Idetévedt magas északi vendégként mu
tatkozik az apdealúd (Branta leucopsis). 
Magyarországqn ősszel és télen látható a 
vetési lúd csapataiban egyesével. Sötét
színű, de háta' és szárnyai szürkék ; hom
loka, pofái, torka, felső farkfedő tollai és 
alsaja fehér. Hangja mély „gogo“ . Test
nagysága a nyári lúd és a tőkés réce között 
van.

Szintén a magas északi sarkvidéki tájakon 
fészkel az örvös lúd (Branta bernicla). 
Északi otthonából a zord tél elől Német
ország és Hollandia partjaira húzódik s 
innen látogat el hozzánk 6— 8 cgyedekből 
álló csapatokban. Alig nagyobb, mint a 
tőkés réce. Feje, nyaka és háta eleje fekete- 
tollú, az öregek nyakán kétoldalt rézsútosan 
futó fekete folt van j alsaja szürke.

Nyugat-Szibéria tundráin és az Ob és 
Jeniszei folyamok vidékén él a vörösnyakú 
lúd (Branta ruficollis). Nevét nyakelejének
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és begyének rozsdavörös színéről kapta. 
A tőkés réce nagyságát éri el. Nálunk Ősszel 
cs tavasszal mutatkozik pár egycdből álló 
csapatokban a vetési lúd, vagy lilik csapatait
kísérve.'

Lúdlesen
A ludak vadászata életmódjuk ismeretén 

alapszik. A mocsaras területeken augusztus- 
szeptemberre, a felnőtt kicsinyekkel és a 
távoli hazájukból megérkezett északiakkal 
számuk hatalmas nagy seregre nő fel. 
Nagyobb biztonságban érzik magukat a 
vizen, ezért az éjjelt ott töltik. Alig pirkad 
a hajnal, midőn megelevenedik a nádas, a 
ludak százával kelnek fel s irtó nagy zsivaj 
közepette kavarognak. Majd egymásután 
formálódik meg ékük s legelőterületre 
vonulnak. Az ék élén megy egy öreg gúnár, 
majd jön a tojó s hátul helyezkednek el a 
fiatalok. Alkalmas legelőterületre érve szét- 
bomlik ékjük s hangosan gágogva, a legelő- 
területet többször körülrepülve száll le a 
csapat. Földre érve magasan kiegyenesedve 
kémlelnek mégegyszer körül, majd halk 
beszéd közepette legelésbe kezdenek. Erő
teljes, fogas élű csőrével megragadja a 
füvet, vagy vetést s fejének jobbra-balra 
való rángatásával tépi le. De vakon nem 
adja át magát a mohó élvezetnek, állandóan 
résen van s a legkisebb gyanús körülmény 
sem kerüli el figyelmét. Érzékszervei nagyon 
élesek s cselekedeteit azokhoz alkalmazza ; 
ezért érthetetlen, hogy éppen ő került az 
együgyűség hírébe. Fejének féloldalt való 
mozgatásával még a magast is kémleli, 
hogy nem fenyegeti valami veszedelem 
felülről. Nagyon óvatos állat. Nyílt réten 
lövésre nem közelítheti meg a vadász, 
mert a vadászt jól meg tudja különböztetni 
a pásztortól. De az ő figyelmét is kijátssza a 
fortélyos vadász ! Pásztoröltözetet vesz fel 
s a legelésző nyáj között haladva közelíti 
meg, vagy pedig kukoricaszárral megrakott 
szekérrel halad a legelésző ludak közeiébe s 
az csak akkor veszi észre, hogy éberségét 
ki játszották, mikor a szekérről a lövés el
durran.

Midőn a nap a látóhatár mögé bukik s 
utolsó sugarai bíborszínűre festik a nyugati 
eget, beköszönt az alkony, a ludak seregében 
mozgolódás támad. Foltonkint kelnek fel a 
Jegelőről. Szárnyukkal nagy robajt csinálva 
szerzik meg a repüléshez szükséges kezdő 
lendületet. Majd mennydörgésszerű robaj
jal szárnyra kap valamennyi, kiformálódnak 
az ékek s indulnak vissza éjjelező helyükre, 
a víztükörre. így  folyik le életük a víztükör 
és a rét között. E nap, mint nap megismét
lődő útjukat húzásnak nevezik.

Vadászatuk a húzás útjának megállapítá
sával történik lesből. A vadásztársaság még

az alkonyat beállta előtt rejtőzik el, valamely 
a húzás vonalába eső alkalmas rejtekhelyen, 
vagy lesgödörben. El kell bújnia, mert a 
vadludak oly élesen figyelő szeme elől nem 
rejti el a vadállatoknál oly sokféle változat
ban található rejtőszín. Alig bújtak el a 
leshelyükön a vadászok, már húz a ludak 
első ékje. A tájat erősen kémlelve ereszkedik 
le az elsőörsök csapata s veszedelmet nem 
látva, halk gágogásba kezdenek. A vadászok 
még nem lőnek, kár volna rájuk pazarolni 
a sörétet, még hátra van a derékhad. Majd 
megjelenik a második s harmadik ék gya
nakvó serege. A  lentlévők hangos gágogással 
biztatják Őket a leszállásra. Egyik csapat a 
másik után húz alacsonyan át. ím  elérkezett 
a legalkalmasabb pillanat! Oldalt vagy 
hátba kell adni a lövést, mert szemközt lőni 
hiábavalóság, a sörét lepattan kemény tolláik
ról.

A  nap egyre mélyebbre hanyatlik s ferdén 
eső sugarai egyre kevésbbé melegítik fel a 
határt. A  deres, zúzmarás hajnalokon 
előreszökik a tél. Ónos eső paskolja a hideg 
északi széltől megcibált, didergő fákat. 
A ludak serege is megindul dél felé. Az 
északiak még maradnak, ő k  a természet e 
zord játékát már megszokták rideg hazájuk
ban. Egymás után formálódik meg a hazaiak 
ékje a tartós hosszú útra. Elől halad egy vén 
gúnár, majd jönnek a tojók öregebbjei s 
bezárják a menetet a fiatalok. Ék alakú 

. hadrendjüknek felvételében valami, bizo
nyára a faj tapasztalatán alapuló, belső ösz
tön irányítja őket. Ezen V alakzat felvételé
nek értelme abban rejlik, hogy a levegő 
ellenállásának legyőzésére ez a mechanika 
szabályainak megfelelő legtökéletesebb for
ma. A  legnagyobb légellenállást az élen 
haladóknak kell legyőznie, minek következ
tében ez hamar kifárad s ezért felváltják a 
mögötte haladó vének. Ezért van az, hogy 
az ék szárainak hosszúsága folyton változik, 
hol jobbra, hol balra tolódik el. Az elől 
haladó vének már többször is megtették 
az utat. Ismerősek előttük a nagy magas
ból szélesen feltáruló horizont folyóinak, 
tavainak és hegyeinek nagy vonalai. Ezek 
után igazodnak ! A fiatalok pedig, bízva a 
vének bölcsességében,haladnak új, ismeretlen 
tájak felé.

HEPÜI^MOIJEIX^kT u AJÓMüDELEZÖK és
CSÓNAKÉPITÖK huvonta megjelenő SZAKLAPJA 
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A  föld mélyének kőzeteiből, 
érceiből állítja elő az ember 
azokat az anyagokat, amelyek
ből gépeit és ipari berendezé
seit építi; eszközöket, hogy 
megsokszorozza segítségükkel 
hitvány kis emberi erejét alig 
kifejezhető ménékben. E  kő
zeteket egy aránylag roppant 
vékony termőföld borítja, ez 
az emberi táplálkozás és ruház
kodás forrása: a földművelés 
és állattenyésztés ellátva az 
egyre növekvő emberiséget, 
amikor a vadászat, halászat és 
a vadgyümölcsök gyűjtögeté
sének korszakán túljutott.

Néhány esztendő óta azon
ban rettentő aggodalom lesz 
úrrá az emberiségen. Kezd 
világossá válni az a tény, hogy 
életünk fenntartása a geológiai 
korok évmilliói alatt fölhal
mozódott ásványi kincsek mér
téktelen elpazarlásával jár.

Bizonyos nyersanyagokban 
máris aggasztó hiány mutat
kozik. Közismert dolog, hogy 
a szenet például egyre nehe
zebb és drágább kitermelni, 
mert a könnyen hozzáférhető 
és gazdag telepek szenét már 
kibányászták és felhasználták 
elődeink. A z ásványolaj ára 
hasonló okok folytán egyre 
emelkedik.

A szegénység a bölcsesség 
kezdete

A z utóbbi negyedszázadban 
azonban hatalmas technikai 
erőfeszítéseket tettek e pazarlás 
korlátozására : a rozsdamentes 
acél nemcsak egy érdekes tulaj
donsággal rendelkező anyag, 
hanem a vassal való pazarlás 
megszüntetésére vezető út, hi
szen tudjuk, hogy a forga
lomban lévő vaskészlet igen 
tekintélyes százaléka pazarló- 
dik el rozsdásodás miatt.

A  vasnál nemesebb fémek 
használatában is igyekeznek a 
pazarlást megszüntetni. így  
például a réz esetében : világ
szerte új szintetikus növény
védőszereket vezetnek be a 
permetezésre használt rézgálic 
helyett. A  réz, amely permet- 
ként a földbekerül, soha többé 
nem nyerhető vissza, szét
szóródik, elpazarlódik.
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ER 
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ASVANY-
TARTALÉKA

A múlt század közepe óta 
a vízimalmokat egyre jobban 
háttérbe szorították a gőzmal
mok. Manapság újra vissza
térnek —  persze egy magasabb 
fejlődési fokon —  a vizi- 
energia felhasználására (víz
erőművekben termelik a villa
mos energiát), hogy t  lehető 
legjobban takarékoskodjanak a 
szénnel, amely számtalan ké
miai szintézis nyersanyagaként 
sokkal hasznosabban énékesít
hető.

A  fémek yyZdrt körfolyamata“

Nem agyrém azt állítani, 
hogy a jövő törvénye: az 
ásványi nyersanyagokkal való 
gazdálkodás lesz. Tökéletesen 
elképzelhető, hogy a legtöbb 
fémet „zárt körfolyamatban* * 
hasznosítsuk, vagyis csak olyan 
célokra, amelyek során nem 
szóródik szét, mint a réz, 
amikor szétpermetezik. A z ér
cek kohászata tehát csak a 
„zá n  körfolyamatban** fellépő 
kismértékű veszteségeket fog
ják pótolni.

Hogy áll azonban a helyzet 
azokkal a szerves anyagokkal, 
amelyek a fogyasztás során 
látszólag eltűnnek? Itt abból 
az anyagból kell kiindulni, 
mint nyersanyagból, amely a 
legelterjedtebb a szén vegyü- 
letei között, amellyé a szén és 
az összes szénvegyületek el
égnek, amely a mészégetők
ben is keletkezik: a szénsav
ból. A levegő néhány tized
százaléknyi szénsavtartalmá
ból és a talajvízből a növények 
cukrokat, pamutszálakat, gu

mikat, gyantákat, festékeket 
tudnak felépíteni, a cukrokat 
zsírokká tudják átalakítani

Nos, a jövő mérnökeinek 
az lesz a feladata, hogy meg
oldják a szerves alapanyagok 
(például az ásványolaj) szin
tézisét szénsavból. Így meg
valósul a szénfelhasználás „zárt 
körfolyamata** is, hasonlókép
pen a fémekéhez és a szén 
bányászata még vegyipari cé
lokra is feleslegessé válik. Az 
első lépés ezen az úton a 
mezőgazdaság fejlődése lesz. 
A mezőgazdaságnak nemcsak 
az emberi táplálkozás szükség
leteit kell kielégíteni, hanem
szerves alapanyagokat adni az
eddiginél jóval nagyobb mér
tékben az ipar számára. A  
mezőgazdaság 'képe megvál
tozik, ipari jelleget ölt és sok
kal inkább a nagyipari üze
mekhez fog hasonlítani, mint 
a műkertészek üvegházaihoz. 
Hogy ez így legyen, ahhoz az 
szükséges, hogy megismerjük 
a növényekben végbemenő kü
lönféle biológiai folyamatok 
irányító hormonjait.

Ezen az állapoton azonban 
csakhamar túljut a jövő mér
nöke. Meg fogja oldani máso
dik lépésben a növényi és 
állati élet szintéziseit „in  vit- 
ro“ , az élő szervezettől füg
getlenül is. Készíteni fog a 
klorofillhez hasonló anyagokat, 
amelyek a nap sugárzó energiá
ját tudják vegyi folyamatok 
táplálására közvetíteni. És ak
kor az ember képes lesz arra, 
hogy megrövidítse az időt és 
elvégezze azokat a folyamato
kat, amelyek geológiai korok 
évmilliói alatt tették gazdaggá 
a föld belsejét.

A technológia forradalma
A z a szándék, hogy az ás

ványi nyersanyagokból elő
állított elemeket elkophatatlan, 
szét nem szóródó anyagokká 
alakítsuk, vagyis

hogy megvalósítsuk az ele
mek „zárt körfolymatban** való 
felhasználását,

hogy továbbá utánozzuk az 
élőlényekben végbemenő bio
kémiai folyamatokat, —  töké-

862



letesen elérhetőnek, keresztül- 
vihetőnek látszik mai megíté
lésünk szerint í b ,  feltéve termé
szetesen, hogy meg fogják 
tenni mindazokat a tudomá
nyos erőfeszítéseket, amelyek 
szükségesek.

Bizonyítékképpen, anélkül, 
hogy túlmesszire kellene ka
landozni, két dologra hivat
kozunk. A közeljövő technoló
giai forradalmának előjelei már 
megmutatkoznak a metallur
giában (fémkohászatban): a
fémoxidok kezelésének mód
szerei, a fémporok „összesü- 
tése“  (Lásd É. é sT . II. évf. 5. 
105. old.) hőkezeléssel és saj
tolással, olyan mélyreható vál
tozások bekövetkezésére mu
tatnak, amely változások meg
felelnek a fejlődő termelés 
jelentékenyen gazdaságosabb 
berendezéseinek.

A perion műanyagból készült fogkefe szőrei a kísérletek tanúsága 
szerint szinte korlátlan ideig megőrzik rugalmasságukat és a leg

finomabb disznósorte keféiméi is tartósakba k

A műgumi —  habár ma még valamivel drágább, mint a természetes 
kaudsuk -— ennél sokkalta tartówxbb és szlvósabb. Tartóssága miatt

kitűnően bevált, mint cipótalp és -sarok

Vegyi kertek
A  vegyész megcsinálta már a 

műgumit, csinált már különr 
féle műanyagokat, műselyme
ket, műszálakat. A  „vegyi 
kertek", amelyekről az előbb 
szóltunk, nem a jövő álmai 
közé tanoznak, hanem ma is 
léteznek már és a jövő nagy 
szintetikus termékeinek „pri
mőrjeit" állítják elő. És ezek
nek az üzemeknek száma és 
termelése egyre növekszik, 
évenként csaknem meghárom
szorozódik . . .

Sajnos azonban azt kell 
látnunk, hogy a jelenlegi rend 
urai a legszigorúbban ellenőr
zik a tudományos kutatást, kü
lönösen azokon a területeken, 
amelyeken az eredmények gya
korlati alkalmazása előrelát
ható. A  trösztök urai Malthus 
hívei: nem ‘ akarják a túl 
gyors modernizálást, mert az 
tőkebefektetéiük amortizáció
ját sértené vagy régen amorti
zált tőkéjük profitját csökken
tené.

Az mindenestre bizonyos 
hogy ha a tudományos kutatók 
és a mérnökök megkapják a 
szükséges eszközöket, mind
azokat a dolgokat, amelyekről 
beszéltünk, igen hamar meg
valósítanák.

Mar cél Mathieu, Paris.

EGY OKOS FELELET
A'sakkm ester álma. A 

nemtő örök rabságra ítélte 
a mestert, mert a király az 
adott feltételek mellett nem 
juthat ki a börtönéből. 
Ugyanis minden lépésnél 
másszínű kockára kell lép
nie, fehérről feketére vagy 
feketéről fehérre. A  kijelölt 
kezdő és végső kocka pe
dig egyező színű, már pedig

(Lásd lapunk 843. oldalát)

63 lépés után a kezdő koc
kával ellenkező színűre kell 
jutnunk. —  A  király tehát 
csak úgy szabadulhat ki, 
ha a kezdő és a végső 
kocka színe ellenkező, ha 
tehát például a börtön nem 
az alsó bal, hanem a felső 
bal, vagy az alsó jobb, 
míg a végső kocka meg
maradhat a felső jobbnak.
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