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A szerkesztőség postájából ezt a legutóbb beérkezett két levelet szeretnénk 
olvasóinknak bemutatni;

KEDVES ELET ÉS TUDOMÁNYI

Az október 22*1 számtól kezdve rendszeresen vettem a hetilapot. Nagyon érdekel a tartalma, 
ezen kívül érdekes és nagyon találó részletek vannak Diderot; Filozófiai gondolatok c. könyvéből. 
Arra akarom kérni az Élet és Tudományt, amennyire lehet, több részt közöljenek ebből a könyvből 
és közöljék Dlderbtnak életrajzát is, Levelemet, kérem, ne közöljék a hetilapban.

KEDVES ÉLET ÉS TUDOMÁNYI

Most csak arra az egy kérdésre szeretnék feleletet kapni, hogy helyesbe annak az iskolaigaz
gatónak és tanári karnak a viselkedése, aki megrendeli az újságokat és az Elet és Tudományt, 
de ha megkapja és észreveszi, hogy valami egyházellenes dologról, vagy evolúcióról van benne szó, 
nem adja át az ifjúságnak. Pedig minket Is érdekelnének ezek a témák, annak ellenére, hogy 
^katolikus glmnázlume-ban tanulunk. De ml ezekhez nem juthatunk, mert a papok kelepcéje még 
most Is szoros. Segítséget kérünk ebben az ügyben! És szeretnénk megtudni, ml szüksége van a 
magyar népnek az Ilyen nevelőkre. .  . Segítséget kérek, mert én egy építője, alapköve akarok lenni
népi demokráciánknak. Kedves Elet és Tudományi 
szépen kérlek. .

Két levél. Két megfélemlített ember 
levele. Az egyik fél aláírni levelét, a má
sik kéri, hogy a nevét ne közöljük.

Kitől félnek? —■ Azoktól, akik az impe
rialisták szövetségesei nálunk. Akik a 
trumani és eisenhoweri ^szabadságot*, a 
földesurak és csendőrök »szabadságát« 
szeretnék nálunk ismét meghonosítani. 
Akik, mivel a munkásosztály hatalma ki
csavarta kezükből a fegyvert, most meg
próbálják, hogy ifjúságunknak egy részé
vel szemben lelki terrort alkalmazzanak.

E két levél is figyelmeztet bennünket 
arra, hogy a klerikális reakció ifjúságun-

A következő számodban válaszolj nekem, nagyon

kát igyekszik terrorizálni, megmételyezni. 
De megmutatják e levelek azt is, hogy a mi 
ifjúságunkban — még azokban is, akiket 
a klerikális reakció ideig-óráig meg tud 
félemlíteni — erős a hazaszeretet, a dol
gos, alkotó élet szeretető. Ez az erő le- 
küzdi a középkori sötétséget.

De azért azt gondoljuk, jó tenne, ha 
közoktatásügyi kormányzatunk is meg
vizsgálná, hogy hogyan hajtják végre 
egyes egyházi iskolákban az állam és 
egyház közötti megegyezést, hogyan biz
tosítják ez iskolákban a lelkiismereti 
szabadságot.

C ÍM K É PÜ N K  : N em es kócsag  
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ÚJ ÉLETRE PEZSDÍTI 
GYORSZÁGOT“

Szebbnél szebb tájak közt vezet utunk 
Kaposvár felé. Szelldlejtésű somogyi 

dombok hajlataiban békésen, hivo-
gatóan spipálnak« a frissen meszelt új 

ázak sorainak kéményei. A dombhá
takon, a tagositott földek hatalmas táb
láin vígan pöfékeld traktor húz új 
barázdákat.

Kaposvár határában élénkül a 
forgalom. Mintha maguk a somogyi 
falvak indultak volna meg a város 
felé, úgy özönlik a sok fiatal paraszt
lány, férfi, asszony a déli órákban a 
kaposvári úton. Hova tartanak? Köny- 
nyű kitalálni. A város közelében ha
talmas épület körvonalai bontakoznak 
ki. Néhány perc még s előttünk áll 
Kaposvár büszkesége : az épülő modern 
textilüzem.

Még épül a gyár, de már dolgoznak a 
műhelyek

A gyár még nem készült el teljesen. Egyes részlegeket állványzatok erdeje 
vesz körül. A főépületben kőművesek, parkettázók, víz- és villanyszerelők serege 
dolgozik. Múlt év májusában kezdték meg az építkezést. S az év végén már 
15.000 orsó pergett! A nagyszerű szovjet gépeket ideiglenesen a raktárhelyiségben 
szerelték fel. Innen a főépület teljes elkészültével, ez év végén kerülnek át vég
leges helyükre.

A fiatal lányok, asszonyok munkalendülete azonban nem ismer akadályt ! 
A termelés — ideiglenes műhelyekben ugyan, de — zavartalanul folyik. S nemcsak 
a fonónők, hanem a modern szovjet gépek is nagyszerűen megállják a helyü
k e t! . .  .

U  nokkótöt a  m odenn sxovfet fonógépek ig
A hatalmas, tiszta, neonfénytől ragyogó műhelycsarnokban, a serényen 

zúgó, önmagukat szabályozó gépcsodák mellett az embernek önkéntelenül Is 
eszébe ju t : milyen hatalmas utat tettünk meg, amíg áttörhettük a kezdetleges, 
elmaradt technika korlátáit és eljutottunk a kommunizmust építő szovjet ország 
felülmúlhatatlan technikájának használatáig!

Régen, évszázadokon keresztül, csak egyetlen módját ismerték a fonásnak. 
Kezdetleges, lábbal hajtott szerkezet — az úgynevezett rokka —  segítségével 
fonták a fonalat. A jobbágy saját maga faragta ki fából a rokkát, saját maga 
nyűtte a lent vagy a kendert és saját maga fonta a fonalat , melyből durva vászon- 
ruhája készült. Nehéz, fárasztó és egyhangú munka volt ez. Hogy könnyebbé, 
elviselhetőbbé tegyék, a falubeliek hosszú őszi és téli estéken összegyűlekeztek a 
fonóban, daloltak, beszélgettek, míg pergett a rokka orsója. Sokhelyütt még a 
közelmúltban is ilyen kezdetleges módszerekkel fontak.

Fonóiparról valójában csak a XVIII. század végétől kezdve beszélhetünk. 
A kereskedelem fejlődése, a növekvő szükségletek ezidőtájt különösen a textil
iparban követelték a magasabb termelékenységű gépek felfedezését. Ebből az 
általános társadalmi szükségletből magyarázható, hogy egyidejűleg két feltaláló
nak Is sikerült megszerkesztenie a fonógépet.

Az egyik feltaláló angol: Arkwrighl, aki 1768-ban Nottinghamban szer
kesztette meg a fonógépet. De ugyanabban az időben egy Romasov nevű orosz

739



Szovjet gyártmányú kódoló- 
gípek munkában

feltaláló is szerkesztett 
egy fonógépet Orenburg- 
ban.

Ettől kezdve a fonó
ipar gyors fejlődésnek 
indult, A kapitalizmus 
hőskorának fonógépe és 
a mai szovjet fonógép- 
csodák között azonban 
éppen annyi a különb
ség mint az első idétlen 
mozdony és a legújabb 
áramvonalas mozdony
óriások között.

M m ig a g ya p o tbó l fo n á l les*
Kísérjük most végig a gyapot útját a kaposvári fonodában. Nagy István, 

a kitüntetett lánccsévélő művezető, szívesen elmagyarázza nekünk a gyártási 
folyamatokat.

— Gyárunk — hangsúlyozza — hazánk egyik legmodernebb textilüzeme. 
Valamennyi munkafolyamatot gépen végeznek itt. Az elkészült gyárban a nyers
anyagot — a gyapotot — vasút szállítja a raktárakhoz. Ott kezdődik a gyapot 
»igazi útja«.

Nagy elvtárs elvezet bennünket a raktárba. Hatalmas, két-három mázsás 
bálákban tornyosul itt a kitűnő szovjet és magyar gyapot. De pihenője nem 
tart sokáig. A gyapotbálák a raktárból a tisztító üzemrészbe kerülnek. Ott 
leveszik róluk a vászonburkolást és az acélabroncsot. A bálából kibontott 
gyapot ekkor pihenhet néhány óra hosszat, hogy a szálak rugalmasságukat 
visszanyerjék.

A gyapot útjának első állomása — a bálabontó gép. Az elnevezés voltaképpen 
téves. A gép ugyanis nem a bálát bontja, hanem feladatához híven a gyapotot 
lazítja fel. A fellazítást ellentétes irányban forgó, szögekkel televert hengerek 
végzik.

Az ekként durván, vagyis nagyobb csomókban fellazított gyapotot egy 
széles szállítószalag a szekrényes etetőbe továbbítja. E gépnek finomabb szegekkel 
televert dobhengerei a gyapotot még kisebb csomókra bontják.

Ezután következik a gyapot tisztítása. A fellazított, apró csomókra bontott 
gyapot az úgynevezett horizantál-bontóba kerül. Ebben a gépben a nagy erejű 
légszívás eltávolítja a gyapotból a nagyobb szennyeződést, a maghéjakat, port. 
piszkot. Ugyanebben a gépben működik a gyapot szálait egyengető, simító 
szitadob.

A gépből kikerülő gyapot légszívás útján egy csatornán keresztül az úgy
nevezett függőleges tengelyű bontógépbe kerül. (Crighton-bontó.) E furcsa nevű 
gép feladata hasonló az előzőéhez : mégjobban szétbontja és megtisztítja a
gyapotot.

M  honáonxertOt a  vasaló-hangodig

A bontógépekből kikerülő gyapot légszívás hatására, mintha szárnya lenne, 
felrepül az emeleten levő úgynevezett kondenzerbe. Ez a gép nem ismer könyö- 
rületet. Hatalmas étvággyal az utolsó porszemet, maghejat, szennyeződést is 
kiszívja a gyapotból. A port a porpincébe továbbítja. Ott naponta ^tekintélyes* 
halom por gyűlik össze.

A tiszta gyapot a kondenzerből az elosztó-toronyba kerül. Az elosztó-torony 
szekrényei a hófehér gyapotot önműködően a késes-verőbe adagolják. A három 
ilyen verőgépben »meggyúrt« gyapot egy szita-dobpáron keresztül a három 
»calander<í-uasalóhengerbe kerül. Ez a megtisztított, rendezett szálú gyapotot 
összepréseli s végül az úgynevezett bundatekercsbe tekercseli.
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\  Szovjetunióból érkezett 
gyűrűs-fonók

Ha egy bundatekercs 
megtelik, kiveszik a 
gépből és továbbítják 
az előfonóba. Az előfonó 
elsőemeleti hatalmas 
csarnokában a bunda- 
tekercsre fetcsaoart gya
potszőnyeg a kártoló gé
pekbe kerül. A kártolók 
a bundatekercs vastag 
gyapotszfínyegét szá
zadrésznyi vékonysá
gúra nyújtják. Mire a 
gyapot kikerül innen, 
egészen vékony fátyol lesz belőle. Ez a fátyol a tömörítő és vasaló hengerpáron 
keresztüljutva, mintegy centiniéterriyi vastag kártszalagként kerül fonott alak
ban a kannába.

A kártszalagot a kannával együtt az úgynevezett kannás nyújtógéphez 
viszik. Egy-egy ilyen géphez 24 kanna kerül. A gép 6—6 szalagból, nyújtó henger- 
párok és tömörítő tölcsérek segítségével egy vastagabb szalagot készít. Ez a 
vastagabb szalag a szalagegyesttő géphez kerül, amely 16 szalagból egy aszalag- 
egyesítő tekercset* készít.. A tekercs a tekercsnyűjtó-gépben egyetlen vékonyabb 
szalaggá keskenyedik.

M  napi foná ltovm oM oböl 41,000 női ruha  
va gy  89,000 férfiin g

A szalagot kannákban az előíonógépekhez viszik. Ezek a gépek az aránylag 
vastag szalagokból tizenötször vékonyabb szalagokat készítenek s a szalagot 
egy facsévére tekercselik. Itt már egy kis sodrást is kap a fonál. Az előfonó
gépből kikerülő fonalat — az úgynevezett előíonalat — a gyűrűs fonógépekhez 
szállítják.

Egy-egy hatalmas, hosszú gyűrűs fonógépen 96 cséve sorakozik. A csévék 
durva fonalát ez a gép a kívánt vékonyságúra nyújtja és megsodorva az orsókra 
tekercseli fel. Az orsók percenként 800-as fordulatszámmal forognak. Egy-egy 
orsó — a fonal minősége szerint — 2—6 óra alatt telik meg. Huszonnégy óra 
alatt a fonoda rövidesen annyi fonalat termel, amennyiből körülbelül 41.000 női 
ruhát vagy 89.000 férfiinget készíthetnek.

A kész orsók a lánccsévélő gépbe kerülnek. Ez a gép 20— 22 orsó fonalából 
egy úgynevezett gobinát készít. A gobinákat ládákba csomagolják és vasúton 
szétküldik az ország különböző részeiben működő szövőgyárakhoz.

íme, végére is értünk a gyapot útjának , . .

n  gyén  fövófo
Nagy elvtárs most a gépekről beszél. Megáll az egyik lánccsévélő gép mellett, 

szeretettel végigsimltja.
—  Olyanok ezek a gépek, mint a hűséges barátok. Sohasem hagynak cser

ben. Sokszor elnézegetem rajtuk az orosznyelvű felírást és szeretném megszorí
tani a szovjet emberek kezét, akiktől ilyen nagyszerű gépeket kaptunk. Nem Is 
csoda, hogy örömest gondozzuk őket. Hiszen a Szovjetunióból érkeztek, az épülő 
kommunizmus országából.

Csakugyan ; mindegyik gépen kis tábla hirdeti, hogy kezelője részt vesz a 
Nazarova-mozgalomban, vagyis felelősséget vállalt a gép tisztaságáért, karban
tartásáért. Találomra megszólítjuk az egyik lánccsévélő fonónőt. Kovács Máriá
nak hívják. Néhány hónapja dolgozik itt. Azelőtt a szüleinek segített a földet 
művelni. Ma 125 százaléknál túlteljesíti a normát. Havi keresete ezer forint 
körül mozog. Olyan serényen s otthonosan sürög-forog a gépek körül, mintha 
világéletében ezt csinálta volna.
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Modern munkatermekben dolgoznak a munkások

S most vessünk egy pillantást a gyár 
lövőjére.

Az elkészült gyárban minden mun
kafolyamatot gépek végeznek majd. 
A bálákat elektromos targonca szállítja 
a tisztitó üzemrészbe. Az előfonalat és 
a kész fonalat felvonók szállítják ren
deltetési helyükre. A fonoda mellett 
épülő »kl(maházb6U hatalmas csöve
ken árad majd télen a meleg, nyá
ron a hűvös levegő a fonodába. Ez 
nemcsak azért fontos, mert a fonál 
hideg, nedves vagy túlságosan meleg, 
száraz időben könnyebben szakad. 
Fontos a dolgozók egészségvédelme 
szempontjából is. A dolgozók jó ellátá
sát korszerűen berendezett konyha, 
étterem biztosítja. Olvasóterem, könyv
tár, sportpálya várja majd munka után 
pihenni, szórakozni a dolgozókat.

S mindez nem távoli jövő Ígérete, 
hanem részben már elkészült, részben 
pedig a legközelebbi hetekben adják 
át rendeltetésének.

Az új textilüzem többezer dolgozót 
foglalkoztat majd. A város arculatát is átformálja. Kaposvár az iparosodás út
jára lép, szocialista nagyvárossá fejlődik. És új életre pezsdül Kaposvár kör
nyéke — a Somogyság . . .  Szilágyi Vilmos

TEDD TAKARÉKBETÉTBE...
Előnyös

kényelmes
biztonságos

—  Csak akkor van jól valami munka, 
amikor már Jobb nam lahal. A  tanítvány
nak nam csak addig kall törekedni, a' 
meddig a‘ mester elfutott, hanem tovább: 
’s osstán nyomorult vigasztalás az, a ' 
mellyben azt mondjuk: Te sem tudod lob
ban, ’s talán így sem.

(Kazinczy Ferenc. — Lévát Kölcsey 
Ferenchez. — 1806.)

A MAGYAR TERMÉSZET
TUDOMÁNYI TÁRSULAT 

BUDAPESTI SZERVEZETÉBEN 
Budapest, VIII, Puskin-utca 14—16

December 11-én
\Z EMBERI TEST IDEGRENDSZERE

Előadó: dr. Gálócsi György líőorvos, 
T. T. szakoszt. ve®.

December 18-án
MIT KELL TUDNI A REPÜLÉSRŐL?

Előadó: Dési Frigyes kutató
Belépés díjtalan 

Kezdete 18 órakor

III.
A varázottveg 

é » a csillagok h írn öke i
Hogyan vizsgálhatja a tudós a 

Napot? Hiszen nem hozhatja le labo
ratóriumába. 150 millió kilométer távol
ságban van tőlünk. Mi hidalja át ezt 
a távolságot?

Két hatás útján ad a Nap feleletet 
a tudós kérdéseire.

Az egyik a Nap tömegvonzása, a 
gravitációs hatás. Ennek az alapján 
azonban csupán a Nap tömegét tudjuk 
meghatározni. Minden egyebet a Nap 
sugárzásának vizsgálatából tudunk meg. 
A Nap sugárzása kis részben anyagi 
részecskékből áll. Ez a korpuszkuláris 
sugárzás. Nagyobb részben azonban 
fény és hősugarakból, tehát elektro- 
magnetikus rezgésekből áll a sugárzás,

Á Nap tehát fénysugarakat küld. 
Mindent, amit a Nap és a csillagok 
fizikájáról tudunk, a sugarak elemzésé
ből, a színképelemzésből tudjuk !

Ez az asztrofizika legszebb és leg
fontosabb kutatási módszere. Meg kell 
tehát ismerkednünk a színképelemzés 
módszerének alapelemeivel.

A  fén ^ fo rrá iu k  h írnöké i

Mindenki látott már „bűvészt". Lát
tuk kezében a „varázsbotot". Nyulakat 
„varázsol" elő az ébenfabottal cilinderé
ből. Kalitkákat „tüntet el" a bot egyet
len suhintásával.

Nos, a tudománynak is van ilyen 
„varázsbotja“ ! Emellett a legnagyobb 
bűvész varázsbotjának mutatványai 
is semmiségszámba mennek. Ha ezt 
a varázseszközt a napfény vagy távoli 
csillagok fénye elé tartjuk, csodálatos 
dolgokat varázsol elénk. Olyan ♦rejté
lyeket« old meg, mikről a múlt század 
derekán Comte Ágoston még azt 
mondta, hogy *örökre megoldliatat- 
lanok«.

Ez a varázsbot egy egyszerű, 
háromélű üveghasáb, a prizma. Száz
számra csüng és csöng régi csillárokon.

A csillagokból egyetlen hírnök érke
zik a tudós műhelyébe. E hírnök — a 
fénysugár. A fénysugarak gazdájuk
nak, a fényforrásnak küldöttei.

Évezredek teltek el, amíg a tudo
mány megértette üzenetüket.

A cöíosztát tükre rávetíti a Nap fényét a 
távcső objcktlvjére

Ha teljesen elsötétített szobába — 
kicsiny kerek nyíláson —  bebocsátjuk 
a Nap fényét és fehér papírlapot tar
tunk útjába, a papíron fényes kis 
korongot látunk. Ez a Nap képe. 
Valamikor a Nap foltjait vizsgáló 
tudósok — a Nap vakító fényessége 
miatt — úgy vizsgálták a foltok visel
kedését, hogy elsötétített szobájuk 
falán ilyen módon állították elő a Nap 
képét.

Ha a nyílás és papírlap közé a fény
sugarak útjába háromélű üvegprizmát 
helyezünk, az előbbi világos koron-
Í[ócska helyett elnyúlt, színes sávot 
átunk. Ezt a kísérletet bárki elvégez

heti.
Mi történt itt? Hogyan magyaráz

hatjuk ezt a jelenséget?
F ö lb o m lo t t  n n a p fé n y  T

Először is azt fogjuk megállapítani, 
hogy a fénysugár eredeti útjáról letért. 
Ugyanekkor azonban már nem egy
szerű fehér sugár, hanem egy sok szín
ben világító fényköteg.

A tapasztalat azt mutatja, hogy ha 
a fénysugár egy optikailag ritkább 
közegből — mondjuk a levegőből — egy 
sűrűbbe, például üveghasábba lép, 
eredeti irányától eltérül.

Ha a fénysugár beesési pontjában 
(B ) merőlegest rajzolunk a prizma lap
jára, a fénysugár ehhez a beesési merő
legeshez törik és (K ) pontban lép ki 
az üveghasábból. Kilépéskor a fordí
tott folyamat történik : a fénysugár a 
beesési merőlegestől törik el és Sp 
irányában halad (1. ábra).

A fény tehát kétszeresen megtört l
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A fény megtörésén kívül azonban 
egy másik jelenség is mutatkozik : a 
fehér sugárból színes fényköteg lett.

Hogyan magyarázzuk meg e jelen
séget?

Nyilván a fehér mégsem a ♦legegy
szerűbb« fény, ahogy sokan képzelik. 
Ellenkezőleg: különböző fényíajtákból 
tevődik össze, amelyeket a prizma kü
lönbözőképpen tör meg (2. ábra). Leg- 
kevésbbé töri meg a vörös fény sugarát, 
jobban a sárgáét, még inkább a zöldét 
és legerősebben az ibolyáét.

A fehér napfényt tehát különböző 
színek alkotják s a prizma a fehér nap

az égboltra. A szivárvány tehát a ter
mészet előállította spektrum. Hét alap
szín alkotja, akárcsak a laboratórium
ban előállított spektrumot. E hét 
szín : vörös, narancssárga, sárga, zöld, 
kék, indigókék, ibolya.
A  s z í n k é p  k e l e t k e z é s é n e k  

m a g y a r á z a t a

Ezek után könnyen megértjük a 
színkép keletkezését.

Ügy keletkezik, hogy az üveghasáb 
a fényforrás, a mi esetünkben a Nap 
fényét megtörte és ezzel szétbontotta.

1. ábra. Az S fénysugár a levegőből B pontban 
behatolva a prizmába, a beesési merőlegeshez 
törik. K pontban kilép a prizmából és újból 

megtörik

fényt megtörte és ezzel elemeire bontotta. 
A Napnak, vagy bármely fényforrás
nak a prizmán átbocsátott fénye a 
fehér falon ragyogó szivárványszíneket 
varázsolt elénk.

Az elnyúlt, színes' sávot —  amelyre 
a Nap fényét felbontottuk — színkép
nek, spektrumnak nevezzük. Látjuk, a 
Nap színképében az egyes színek folya
matosan mennek át egymásba. Ezért 
a Nap színképe folytonos színkép.

Nyilvánvaló, hogy ha a prizma a 
fényforrás fényét alkotó elemeire bon
totta, akkor ezek együttvéve a fehér

2. ábra. A prizma a »fehér« fényt alkotó színeire 
bontja. Legkevésbbé töri meg a vörös fény 
sugarát, legjobban az Ibolyát. így elnyúlt sáv 

képződik. Ez a színkép (spektrum)

szétszórta. Ez a szóródás —  diszper
zió — onnan ered, hogy a fény rend
kívüli szaporaságú, kicsiny, külön
böző rezgésekből, hullámokból tevő
dik össze. A hullámok 300 000 kilo
méteres közös sebességgel haladnak. 
A prizma a különböző hullámhosszú
ságú fénysugarakat különbözőképpen 
töri meg. Legkevésbbé törnek meg a 
hosszabb hullámú sugarak.

Minél rövidebb a hullámok hossza, 
annál Jobban megtörnek.

Fölötte pontos mérésekből kitűnt, 
hogy a vörös fény hullámai hosszabbak,

IWUÁHMUZ
IBOLYA KÜK Z tilí.  JXRGA MAtjAMCÍ
i,0001( 5000 AE 6000 AE
i 1 i i i i l 1 1 1 1 1 1 i J_1 1 1__1 1 1 1 1 1 i 1 1

VÖRÖS
7Ű0OÍE-AN05TRÖHECVÍÉO

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1. 1 1 1
. 1 y _______

KM h 6  F b t  D C B  /
(US) (Hiú <,,5.2,1 21 2,1 (H*)

3. ábra. A színkép látható része

fényt adják. Kísérletileg is meggyőződ
hetünk róla, ha ábránk szerint színes 
papirkorongot készítünk és azt ten
gelye körül igen gyorsan forgatjuk 
(4. ábra).

A természetben az esőfelhő csöppjei 
veszik át a prizma szerepét. Épp úgy 
bontják fel a napfényt, akárcsak az 
üvegprizma és szivárványt varázsolnak

4000—7000 Angström-egység között

mint a zöldé. Következéskép a zöld 
sugarak erősebben törnek meg, mint 
a vörösek, az ibolyszinűek pedig még 
erősebben, mint a zöldek.

A hullámok hosszúsága szabja meg, 
hogy milyen szint látunk. A hullámok 
hosszúságát a milliméter tízmilliomod 
részével, Angströmökben fejezzük ki. 
A vörös hullámhossza kereken . 7000
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Angström-egység, a narancsé 6000, a 
zöldé. 5000, az ibolyáé 4000 (3. ábra).

A fény rezgésszámát, az úgyneve
zett frekvenciát — mint minden hul
lámszerű mozgásét —  úgy kapjuk meg, 
hogy a terjedési sebességet elosztjuk a 
hullámhosszal. A vörös fény hullám
hossza a legnagyobb, frekvenciája 
tehát a legkisebb. Másodpercenkénti 
400 billió rezgés adja a vörös fényt, 
500 billió a zöld fényt, 730 billió az 
ibolya fényt.

S z i l á r d  é #  g á z n e m ű  t e s t e k  s z í n k é p e

Hevítsünk egy anyagot mindaddig, 
amíg fényt bocsát ki, vagyis fényfor
rássá válik, azután bontsuk fel a fényt, 
tehát állítsunk elő színképet. Jelleg
zetes különbséget találunk egyrészt a 
szilárd és cseppfolyós, másrészt a 
gáznemű testek színképe között.

A szilárd és cseppfolyós testek szín
képe folytonos. Az izzó gázok színképé
ben azonban sötét alapon csupán egyes, 
egészen meghatározott színes vonalakat 
látunk. Az izzó gázok spektrumát vona
las színképnek nevezzük. Az egyes izzó 
gázok különálló hullámhosszon sugá
roznak. A nátrium hossza például 
5900 Angström-egységen sugároz, a 
héliumé 7065, 6678, 5876, 5016, 4923, 
4713 és 4471 Angström-egységen 
Valamennyi vonalas színkép jellegze
tes a fényforrásban levő vegyi elemre. 
Közömbös, hogy az anyag tiszta álla
potban van-e, vagy valamilyen vegyü- 
letben került a lángba. Például a nát
riumnak valamennyi vegyülete — 
minő a konyhasó, szóda, keserűsó és 
egyebek —  a színkép ugyanazon helyén 
ugyanazon sárga vonalat varázsolja 
elő, akárcsak a tiszta fém.

Szinte hihetetlen, hogy egy finom 
színképelemző készülék milyen pará
nyi mennyiségű anyagot mutat ki. Ha 
egy szinte láthatatlan konyhasó-szem
csét izzítunk, a nátrium sárga vonala

Következő szám tarta lm ából

Bolyai János. — Kínai állatszállítmány 
érkezett az Állatkertibe. — Eger, a bor, 
a meleg források és a történelmi emlékek 
városa. — A Nap fizikája. IV. — üj 
kannibalizmus tudománya. — Mi okozza 
az erjedést? — Műkő vágja az acélt. — 

Kísérletezzünk és gondolkozzunk.

főivillan. Egy gramm milliomod része 
már észrevehető. Egy korszerű spek
troszkópban a vasnak többezer vonala 
rajzolódik ki.

Az elmondottakból fontos törvény 
következik : izzó szilárd vagy csepp
folyós anyagok folytonos színképet adnak, 
vagyis minden hullámhosszúságon sugá
roznak ki fényt. Az izzó gázokból vona
las színképet nyerünk, vagyis az ő sajá
tos hullámhosszukon sugároznak ki fényt.

A nagy nyomás alatt álló gázok, vala
mint igen sok szabad elektront tartal
mazó gáztömegek is folytonos színképet 
adnak. Ilyen színképet adhat egy rend
kívül magas hőmérsékletű és sűrűségű 
vékony gázréteg vagy egy ritkább gáz 
is, ha igen vastag réteget alkot. Ily

4. ábra. A Newton-féle színkorong. A korongot 
gyors forgatás kózben fehérnek látjuk

módon folytonos színképet adnak egy
részt a villany lámpa izzószála (szilárd) 
és a megolvasztott acél (cseppfolyós), 
valamint a Nap és a csillagok felszíni 
rétegeit alkotó gázok is. Laboratóriu
mokban sikerült nagymennyiségű elek
tront tartalmazó, vékony drotszála- 
kat —  erős elektromos árammal fel
hevítve — gőzzé változtatni s a gőz 
folytonos színképet adott.

„Csodával bizonyítani az evangéliumot 
annyi, mint képtelenséget bizonyítani 
olyasvalamivel, ami ellentétben áll a ter
mészettel."

(Diderot: Filozófiai gondolatok) 
*

„Miért Igaz a csoda, ha Jézus Krisztustól 
származik és miért nem Igaz, ha Aescula- 
plustól, Thynaf Apollonlustól, vagy Moha
medtől?" *

(Diderot: Filozófiai gondolatok)
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f á d z á g u in á  j á

d t te ie íte té ö  é n e k

f a  f e lt é t e le :

A felszabadulás óta, a szovjet mód
szerek felhasználásával és állattenyész
tésünk szakszerű irányításával állat
állományunk jelentősen megnöveke
dett. Ez Önmagában is igen örvendetes 
jelenség. De az állatok ellátására szük
séges takarmánymennyiséget is növel
nünk kell. Noha az utóbbi években 
növénytermesztésünk is nagy mérték
ben fejlődött, mégsem tartunk még ott, 
hogy teljesen függetleníthessük magun
kat a természettől.

Az időjárás különösen beleszól terme
lésünkbe. így történt az idén is. A 
hosszantartó szárazság miatt nem ter
mett annyi takarmányunk, amennyi 
szükséges. A takarmányozási módsze
rekkel tehát alkalmazkodnunk kell e 
körülményhez. A termelés folymatos- 
ságának fenntartásával kell állatállo
mányunkat a némileg szűkös helyzet
ben átteleltetnünk. Fel kell használ
nunk minden alkalmat a rendelkezésre 
álló takarmányféleségek gazdaságos 
értékesítésére. Ezért fokozottan kell 
ügyelnünk a helyes tárolásra és még 
nagyobb gondot kell fordítanunk meg
levő készleteink beosztására. Elő kell 
mozdítanunk azt is, hogy a takarmá
nyok tápanyagai jobban értékesülje- 
nek. A feletetendő takarmánykeveré
kek ízének megjavítására gondoltunk

Az elkészített szalma préselési módja.

elsősorban. A kelletős íz ugyanis meg
könnyíti a tömegtakarmányok nagyobb 
felvételét.

Következőkben vázlatosan ismer
tetnék azokat a módszereket, amelyek
nek élettani előnyei kétségtelenek, s 
amelyek általánosan alkalmazhatók.

így lesz szalmából ízes takarmány
E módszerek egyike az őszi szalma 

feltárása.

T ü m e g i a k a r m á n y a i n k
t á p é r t é k é n e k

f o k o z á s a

Mit jelent ez? A szalma megfelelő 
kezelésével a benne rejtőzködő táp
anyagokat emészthetőbbé tesszük. A 
szalmát alkotó sejtek fala elfásosodott 
anyag. Nehezen emésztődik. A sej
tekbe zárt kevés tápanyagféleség is 
többnyire kihasználatlanul kárbavész.

De a tápanyagokat hozzáférhetővé 
tehetjük 1

Erre szolgál a feltárás.
E művelet folyamán az elfásosodott 

anyagok megpuhulnak, könnyebben 
szétesnek, részben emészthetőkké vál
nak, a sejtekbe zárt tápanyag pedig 
kiszabadul. Kővetkezéskép a feltárt 
szalmával takarmányozott állat több 
táplálékhoz jut, mint az, amelyiket 
feltáratlan szalmával etetnek.

A szovjet feltárási módszer a követ
kező. Másfél-két hektoliteres hordóba 
mintegy 25 vödörnyj, vizet öntünk. A 
vízben 3 kilogramm égetett meszet és 
y~— I kilogramm konyhasót oldunk 
fel. E folyadékban körülbeül egy 
mázsa felszecskázott szalmát áztatunk 
szakaszonként öt percig. Majd egy 
deszkalapra 25— 30 csentíméteres vas
tagságban szétteregetjük, jól össze
döngöljük. Deszkával lefedjük. A desz
kát pedig nehéz súllyal lepréseljük. 24 
óra múlva etethetővé válik. A mész a 
szalmaszálat nemcsak megpuhltja, de 
emészthetőbbé is teszi s tápértékét 
fokozza. A konyhasó pedig sokat javít 
a szalma ízletességén.

>fA“ ~vitaminok szénaliszt
A szálas takarmányféleségek táp

értékének növelésére még egy másik 
eljárást is alkalmazhatunk, nevezete
sen : az őrlést. Kivált az értékes széná
kat érdemes és gazdaságos finomra 
őrölnünk, A finom őrléssel a szénává 
száradt növény sejtjeinek javarészét 
szétmorzsoljuk. Ilymódon bennük a 
tápanyagok szabaddá válnak, a gyo
morban és a bélcsatornában könnyen 
összekeveredhetnek az emésztőned
vekkel s alaposan megemésztődnek.

Kísérletek tanúsítják, hogy a lucer
naszéna tápértékét jelző keményí- 
tőértéket ilyen módon 25 százalékkal 
emelhetjük. Ha tehát kevés a szénánk,
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célszerű egy részét őrölve adni, mert 
így több tápanyagot biztosíthatunk 
a jószágnak.

Nagy előnye az őrlésnek még az is, 
hogy az őrölt szénát — mondjuk a 
lisztté őrölt lucernaszénát —  nem 
szénafogyasztóként ismert állattal (ser
tés vagy baromfi) is megetethetjük.

A jóminőségű lucernaszénaliszt táp- 
értéke megfelel a korpáénak. így az 
abrakban vagy a baromfi lágyételében 
10— 20 százalékban szerepelhet. A 
lucernaliszt tápanyagféleségei között 
karotin Is van. Ez az »A«-vitamin elő- 
anyaga: a szervezetben »A«-vitaminná 
alakul. Ha tehát ez a tápanyagféleség 
is szerepel a keverékben, a télen 
amúgyis szűkös vitaminellátást is meg
javíthatjuk vele.

Tömegtakarmányaink közül leg
fontosabbak egyike a kukoricaszár. 
Sokan silány eleségnek tartják. Holott 
ha gondosan kezeljük, ha idejében 
gyűjtjük össze, ha megfelelően tárol
juk, kelletős táplálék ez is. Nagymeny- 
nyiségű értékes abrakot, a fiatal álla
tok számára sok nélkülözhetetlen szé
nát takaríthatunk meg vele.

A silózás előnye
A kukoricaszárat sokhelyütt való

sággal elpocsékolják. Oda dobják a 
jószág elé, lerágatják, s a megma
radó, tekintélyes mennyiségű, 30— 50 
százalékot is kitevő úgynevezett 
izéket pedig eltüzelik. Ez takar
mánypazarlás. Sokkal jobban kihasz
nálható a szár, ha szecskázzuk. De 
még jobb, ha a szecskázott szárat pácol
juk és így kerül a jószág elé. Legjobb 
azonban silóznunk !

A silózás nagy előnye, hogy e tárolási 
mód közepette a szár tápértéke leg- 
kevésbbé csökken, sőt a silózáskor kelet
kezett tejsav nagyon is megtzestti a 
takarmányt l Következéskép arra kell 
törekednünk, hogy a rendelkezésünkre 
álló szárat besilózzuk. Még mindig 
nem késő I A szár a silózás közepette 
alaposan átnedvesedik. A képződő tej
sav átjárja, feltárja a nehezen emészt
hető részeket. Az állat az elébe rakott 
egész takarinánymennyiséget el
fogyasztja, tehát semmiféle veszte
séggel nem kell számolnunk.

Az a gazdaság, amelynek silózott 
takarmánya van, könnyebben tudja 
állatait átteleltetni. A jó silótakar
mány kedvezően hat a bélben levő, 
emésztést elősegítő baktériumokra. 
Különösen a teheneket illetően nagy 
jelentőségű ez. Az emészthetőség, a

kívánatos íz, mind hozzájárul ahhoz, 
hogy a silózott kukoricaszáron élő tehe
nek jobban tejeljenek.

Végül, de nem utolsósorban fel kell 
hívnunk a figyelmet a kukorica
csövet borító levélzetre, az úgyneve
zett csuhára is. Bizony, a csuhét is 
jobban megbecsülhetnék az állattartóki 
Rendszerint alomba kerül vagy kifu
tóba. Holott olyan értékes, mint a jó 
vagy a jó közepes széna. Ne hagyjuk 
tehát a csuhét se elveszni. Szedjük csak 
össze és adjuk a jószágnak 1

Mindemellett az élesztősítés kérdé
sét sem szabad elhanyagolnunk.

Az élesztő, összetételénél fogva, igen 
értékes anyag. Nemcsak kiváló fehér-

A gondos sllózás nagyban emeli takarmány- 
alapunkat.

jét tartalmaz, hanem számos vitamin
féleséget Is. Az élesztővel kevert takar
mányok tápanyagai e vitaminfélesé
gek hatására jobban értékesülnek. E 
vegyületek a jószág étvágyát is kedve
zőbben befolyásolják. Az egyébként 
undort keltő, ízetlen, hitvány minő
ségű takarmány élesztővel keverve 
nemcsak jól feletethető. Az állat job
ban ki is használja. Az abrakféléken 
kívül élesztősíthető a szalma, s a 
rosszabb minőségű széna is. A művelet
hez szükséges berendezés egyszerű, al
kalmazása megéri a fáradságot. Kivált 
ha meggondoljuk, hogy az élesztősltett 
takarmány fokozza az állatok ellenálló
képességét a betegségek ellenében. Ez 
utóbbi pedig az állattartásban ugyan
csak figyelemreméltó.

Ha csak e néhány felsorolt módszert 
is tudomásul vesszük és országszerte 
következetesen alkalmazzuk, máris 
könnyebben birkózhatunk meg az 
alkalmi nehézségekkel. Fáradozásunk 
jutalmaként az áttelelt értékes \ 
állatállomány tavasszal szaporaságá- 
val és nagy termelőképességével mily 
hatalmas mértékben járul hozzá 
mezőgazdaságunk fejlődéséhez.

Tangl Ilarald
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A MezSgazdasájji Múzeum nagyvadas terme, 
háttérben az agancsteremmeí

A városligeti Vajdahunyadvár épületá- 
ben a Mezőgazdasági Múzeum kiállí

tásait még késő délután is népes cso
portok keresik föl. Közülük sokan 
újra és újra visszatérnek,

A gyakori kiállítások láttán előbb- 
utóbb mindenki megtanulja, hogy a 
múzeumban nem szabad sietni. Alapo
san kell ott körülnézni, tanulni. A ki
állított tárgyak láttán lépten-nyomon 
újabb és újabb kérdések vetődnek föl. 
A kiállítási rendezés jó művészi techni
kája pedig nagyon megkönnyíti a szel
lemi pallerozodást.

így vagyunk a Mezőgazdasági Mú
zeum vadgazdálkodási kiállításával is.

Az ősember vadászeszközeit mutatja 
be elöljáróban ez a kiállítás. Megismer
kedünk a Bükk barlangjainak leletei
vel, a kő- és csontfegyverekkel, dárda
végekkel.

ősi, népi foglalkozás a vadászat. Ezt 
tanúsítják a régi korok művészi ábrá
zolásai. A feljáró menti falon nagyított 
méretben festett barlangrajzok. A kré
tai, mykénei, egyiptomi vadászéletet 
jelenítik meg. Görög, római, majd 
későbbi teuton ábrázolások után a 
»Bécsi Képes Krónikái nevű kódexünk 
egyik nagyított iniciáléja tükrözi az ős- 
magyarok vadászkészségét. Amíg a 
középkor végéig eljutunk, a vadász- 
fegyverek is sokat fejlődnek. A dárdát, 
nyilat felváltja a nyilpuska, ezt mind
nyájan ismerhetjük a svájci kártyák 
Teli Vilmos figurája mellett. Fejlettebb

vadásztechnikáról tanúskodnak az egy
kori francia és német ábrázolások. 
A legújabbak sorában Jakovleu Vaszilij 
N ikolajevics tVaddszok* című, hazánk
ban is Ismert festménye a bő zsák
mánnyal hazatérő szovjet vadászok 
életébe világít élesen.
Hatalmas barna medve ágaskodik előt
tünk. Sziklás fenyves háttér van mö
götte. Gömör megyében lőtték 1907- 
ben. Közel hozzá két viaskodó vad
kan.

♦ízelítő «-t ad e terem a nagy vadak
b ó l !

Modellek mutatják a farkasok be
fogását. Ezek az apró, sokszor havas 
téli tájak, máskor lombos nyári erdő
részletet formázó ötletes modellek vé
gigkísérnek magyarázatukkal.

A  fic á n u lb é tfii a rS c iS k lf

A következő állomás : az apró-vadas 
terem. Itt a modellek szöveg nélkül is 
elmondják, hogyan folyik a tenyész
tésre szánt fácánok befogása. Azt is 
megtudjuk itt, milyen tojató-keltető 
berendezéseket alkalmaznak a vad
gazdaságban. Látjuk, hogyan nevelik a 
fácánt. Látunk aztán fácánokat növe
kedésük minden időpontjában : az egy
napos fácáncsibétől a 250 napos ki
fejlett madárig. 60 naposaknál válik 
kétágra a kiállított tárgyak csoportja. 
Ez időtől tudjuk megkülönböztetni a 
kakast a tojótól. Elgyőnyörködhetünk 
a hazánkban előforduló fácánfajták 
pompázatos példányaiban.

Vizirnadarak gyülekezetéi, mutatja be 
a következő rész. A Szeged-tanyavilágí. 
Fehértó védett területéről és az Alföld 
szikes tavai mellől valók. Megismerjük 
közelről a nagy pólingot. Ennek a 
madárnak hangja elválaszthatatlan a 
magyar puszta jellegzetes orkeszteré- 
től. Á parti sekélyvlz madarai a kis sár
szalonkák, partfutók. Hosszabb lábá
val már kissé mélyebben járhat a víz
ben a nagygoda, gólyatöcs és a gulipán.

A vöcskök egész famíliáját láthatjuk, 
kezdve a hosszúcsőrű, fura búbos
vöcsökkel. A cankók sem egyfajták. 
Külön tárlókban búslakodnak a kitö
mött. borzascankók és külön a nagy- 
cankók.
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Sokat idézett állatfilmünknek, a 
Kossuth-dijas Homoki Nagy István 
»Vadvízország«-ának szereplőit itt 
ugyancsak alaposan szemügyre vehet
jük. Ha nem is életük teljes környezeté
ben, ha nem is létfenntartásuk moz
galmas eseményei közepette, de azért 
mégis életszerűen. Tudományos elren
dezésben.

Itt a pettyes és törpe vízicsibe. Ott a 
vtzityúk, szárcsa, guvatt- és császár- 
madár. Emitt a süketfajd, középfajd, 
nyírfajd. Amott a túzok és több év
tizede kipusztult közeli rokona, a 
reznek.

Őz agancsok sorakoznak a falon 
a legváltozatosabb összeállításban. 
Miként mutatkozik az állat kora 
az agancson? Hogyan tükrözi az agancs 
az állat biológiai állapotát? Vájjon 
milyen rendellenességek lehetnek 
öröklöttek? Vagy minők származnak 
sérülésből? Szépén válaszol mindezekre 
a kiállított anyag. Igen értékes út
mutató ez az összeállítás még a vadá
szok számára is. Megmondja nekik, 
milyen vadat kell kímélniük tenyész
tési szempontból, milyet szabad elej
teni. A »koránlőtt« őzek agancsai nem 
válnak a vadász büszkeségére, Tanul
ságos őket összehasonlítani az ♦elöre
gedett* őzek agancsaival.

H o fd ílro k , mad&rágyúk. 
kaesáxó tópuskák

A vadászati technika fegyverei fejlő
désük változatos szakaszain szakasz
tott úgy tűnnek elő újabb és újabb 
formában, ahogyan a modellek mutat
ják. Az első kanócos, keréklakatos mor- 
dályok működését »öngyujtó-masl- 
nánk«-hoz hasonlíthatjuk. Hiszen itt 
is rúgós szerkezettel kicsiholt szikra 
lobbantotta fel a gyúló gyutacs rob
banóanyagát.

A rőneszansz korszak fegyverein a 
kifinomult művészi kidolgozás nem 
egyszer a használhatóság elvét is hát
térbe szorította. Valóban nagyon szé
pek a gyöngyház- és elefántcsont- 
berakásos karanélyok. Ahány puska
agy, annyiféle módja a kiformálásnak. 
A rőneszansz korszak lovas vadászatai 
során használták először a könnyű
karabélyt.

A XVIII— X IX . századbeli magyar 
fegyverekből szemléltető sorozat szere
pel. Valamennyin a felirat jelzi a fegy-

Vaddlszndval viaskodó farkasok

verkészítő mester nevét. A lőportartók 
e két század leforgása alatt váltak 
nagy, kulacsalakú dísztárgyakból egy 
szerű, jól használható vadászeszkö
zökké. Valamikor igen chasznosc fegy
ver volt a többmét.er hosszú tkacsázó 
lópuska*. Csoportosan együttanyázó 
vízimadarakra lődöztek vele. Hatalmas 
adag puskaport és tömérdek sörétet 
tömtek belé. Hatása láttán a régiek 
♦madárágyú «-nak is nevezték helyen
ként. Ha elsütötték a leshelyről, vagy 
az óvatosan közeledő csónak peremére 
támasztva, a sűrűn egymás mellett 
úszó madarakból *igen sok otthagyta 
—- a csőrét!«

Vadászat sz irti sassal, sólyom m al

Szalonka, odugatamb, haris, vaiger- 
tice s több más békés, szeltdtermészetű 
vadmadár után lássuk immáron a 
ragadozókat is.

Javarészük abban különbözik az 
egyéb ragadozóktól, hogy kevésbbé 
károsak, sőt sok egészen hasznos Is 
van közöttük. Bizony nagy nevelő
munkát végeznek muzeológusaink,, 
amikor ismertetik őket és harcolnak 
ama káros hiedelem és botor babona ellen, 
hogy a ritka, amúgy is kiveszőben lévő 
nagy madarakat totl kell pusztítani, 
ahol érik.*

Pillanatra se feledjük ugyanis, hogy 
a ragadozó madarak nagyrésze, pockok
kal, egerekkel s egyéb kártevő állatokkal 
táplálkozik. Következésképpen : komoly 
segítőtársai az embereknek.



Vadászik a hlúz

Régtőlfogva segítenek a vadászat
ban is. Idomít&sukat könnyen és gyor
san végzik.

Már akik értenek hozzá.
A kazah vadászok a szirti sassal őz

nagyságú vadakat, sőt farkasokat is 
elejtenek ! A szirti sas idomitásának leg
lényegesebb pontja, hogy etetéskor egy 
kitömött állat szemüregébe teszik az 
eleséget. Onnan vágja ki az éhes madár 
az inyes falatokat. Mivel az idomitás 
során későbD rázzák, dobálják az 
állatfejet, a madár megszokja, hogy a 
tarkóba kapaszkodva küzdjön meg az 
ennivalóért az ellenféllel. Ilymódon 
érik el, hogy a jólidomított sas akár a 
farkasnak is kivágja mindkét szemét 
és lehetővé teszi a nagy vad elejtését.

A MAOYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT A BUDAPESTI EÖTVÖS 
LORAND TUDOMÁNYEGYETEM DÍSZ

TERMÉBEN

(V., Pázmány Péter-tér 1—3. szám)

előadássorozatot rendez.

6. előadás 1952 december 10-én 

ÖSZTÖNTŐL A GONDOLKODÁSIG

Előadó: dr. Lissák Kálmán, a pécsi egyetem 
tanára

Az előadások minden szerdán 18 órakor 
kezdődnek. Külön meghívó nem szükséges. 
Belépőjegyek a helyszínen is válthatók. 

Belépőjegy 2.— forint

Hazánkban régenében a héjával 
ürgére, kis nyálra vadászott az alföldi 
nép. A solvmot kóctagvadászatra hasz
nálták és inkább a nemes urak kedv
telő sportja volt a solymászat. Hazánk
ban immáron több ismert solymár az 
idomitás magas iskoláját végzi a raga
dozó madarakkal. Néhány hétig tartó 
tanítás után a hivójelre már szabadban 
eleresztve is a solymár kesztyűs kezére 
röpül a madár. Solymossapka, táska, 
kések s miegymás : ezek a solymárok 
eszközei.

Vadltatók, tadfürdák
A vadvédelmi rezervátumok, vad- 

biológiai telepek, szőrmés-vadkísérieti 
állomások fejlesztésében ötéves ter
vünknek már kezdete óta komoly ered
ményeket hozott a korszerű vadgazdál
kodás. Vadászkutya telepek működ
nek. Folyik vadállományunk növelése 
és nemesítése. Fotófelvételek mutatják 
a vaditat ók, vadfürdők létesítését, a 
korszerű növénytermesztési munkát, a 
kártevők elleni védekezést. Megismer
kedünk a gödöllői vadbiológiai állomás 
munkájával. Takarmányozás útján 
végzett agancsfejlesztési tanulmá
nyokról és lcísérletekröl tájékoztat a 
kiállítás.

Az őzagancsos kiállítási részleg mód
ján rendezték be múzeológusaink a 
szarvasagancs-termet. Világkiállításo
kon sorozatosan első helyezést érc el a 
mi híres gyertyánligeti agancsunk. 
Nos, e *világbajnok« agancs környeze
tében 52 elsődijas agancs tölti be a 
gótikus beosztású íaJrészeket. Nem is 
számoljuk mellettük az ezüst- és 
bronzérmes agancsok sokaságát. Pedig 
nem is a régebbi vadászkíállításokhoz 
hasonló rekordhaihászó trófea-tárla
ton vagyunk. Biológiai csoportosítás és 
hasznos ismeretközlés itt a cél 1

Diorámák
Az agancsteremből a nagyállatok 

termébe érünk. Szépen csoportosították 
a nagy nemesvadakat. Léprecsalóan 
ügyes a zergecsoport beállítása. Mél
tán kelt bámulatot a négy dioráma. 
Mi az a dioráma? Egy nagy tárló, 
ameiy az állatokat természetes kör
nyezetükben mutatja be. A táj nagy
vonalú panorámáján belül a leg
apróbb részletekig tárul fel a nézők 
előtt az állatok megszokott környezete. 
Nem üveg, de tüll-függöny választja el 
a »külvilágtól« a diorámákat. Az új
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Barna-medve

technikai megoldás még életszerűbben 
hangolja össze a terepet a háttérrel.

Ritka magyar madár manapság a 
nemes kócsag. A Kis-Balatonon és vé
dett területeinken is nagyon kevés 
példányban fordul elő. Aki meg akar 
ismerkedni vele, itt elég alaposan meg
ismerkedhet. A kócsag dioráma ki
tünően szemlélteti kedves, ritka mada
runkat.

Diorámában hozzák közel hozzánk 
muzeológusaink a hiúzt. Vadászat köz
ben látjuk őket, akárcsak a barna
medvéket. Ezek az állatok már csak 
igen ritkán tévednek a Kárpátokba. 
A vaddisznóra támadó farkasokat meg
jelenítő diorámával együtt ez a kiállí
tási rész a legtanulságosabbak egyike...

így teremt a mai múzeumrendezés 
lehetőséget az állatok életének, az 
állat és környezet kapcsolatának szem
léletes bemutatására. Solymár István

A budapesti múzeumok kiállításaiból
Műcsarnok (Hősök tere). A kommunizmus út

ján. Nyitva: mindennap 9—20 óráig. — Magyar 
Munkásmozgalmi Intézet (Kossuth Lajos-tér 12.) 
A Bolsevik Párt története múzeuma. Nyitva: 
szerda kivételével minden nap 10—20, vasárnap
9— 18 óráig. — Orsz. Természettudományi Mú
zeum (Múzeum-kőrút 14—16.) Fejlődéstörténeti 
kiállítás. Afrika élővilága. Ásványok általános 
tulajdonságai. Nyitva: hétfő kivételével minden 
nap 10—18, csütörtökön 12—20 óráig. — Orsz. 
Történeti Múzeum (Múzeum-körűt 14—16.) A 
magyar föld népeinek őstörténete. A magyar 
nép története a honfoglalástól 1848-ig. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 10—18, csütörtökön 
12—20 óráig. — Orsz. Iparművészeti Múzeum 
(OllŐl-út 33—37.) Kerámiamüvesség története. 
Textiltechnikák. ÜjabbkorI európai őtvösmflvé-

.szet. Művészi bőrmunkák Európában. Nyitva: 
kedd, csütörtök 12—20, szerda, péntek, szombat
10— 18, vasárnap 9—14 óráig. — Orsz. Néprajzi
Múzeum (Könyves Kálmán-körút 40.) Tlszaigar 
egy proletárfalu élete. Bíró Lajos emlékkiállítás. 
A Csendes Óceán szigetvilága. Magyar népi 
fazekasság. Pásztorművészet a XIX. század 
második felében. Bútorközpontok a XIX. század
ban. Nyitva: hétfő kivételével minden nap 10—18, 
vasárnap 9— 15 óráig. — Keletázslal Művészeti 
Múzeum (Sztálin-út 103.) Indiai kiállítás. Nyitva: 
kedd, csütörtök 10— !8-!g, szerda, péntek 11—19, 
vasárnap 9—14 óráig. — Budapesti Történeti 
Múzeum Régészeti Osztálya (Egyetem-utca 6.) 
Budapest őstörténete. Nyitva: kedd kivételével
minden nap 11—19, vasárnap 10—14 óráig, — 
Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztálya 
íKiscelli-u. 108.) Budapest 1686—1848-ig. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 12—17, vasárnap 
9—14 óráig. — Aquincumi Múzeum (Szentendrei
ül 193.) Állandó kiállítás. Nyitva: hétfő kivéte
lével minden nap 9— 16, vasárnap 11—18 óráig. 
— Mezőgazdasági Múzeum (Városliget, Vajda- 
hunyad vár.) Vadgazdálkodási kiállítás. Hal- 
és nádgazdaság. Erdőgazdaság. Nyitva: kedd, 
csütörtök 9— 17, szombat és vasárnap 9— 14 
óráig, — Hadtörténelmi Múzeum (I., Tóth 
Árpád sétány 40.) Állandó kiállítás. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 8—16, vasárnap 
9—16 óráig.

A Z  I D Ő J Á R Á S  
„ M Ú L T J Á B Ó L *

J E L M A G Y A R Á Z A T  .*
1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
3 . 1951-es középhőmérséklet
5. Átlagos maximum
4. Atlazos középhőmérséklet 
8. Átlagos minimum
6. Azon a napon előfordult legnagyobb hideg
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Hajónk éjjel futott be a nyílt ten
gerről a Thernse folyóra. Hajnali 

szürkületben horgonyzott le a londoni 
dokkrendszer egyik pontj&n.

A LONDONI DOKK
Ml ez a dokkrendszer? London ipari 

és kereskedelmi fejlődésével együtt nőtt 
és fejlődött a Themse-parti kikötő. Már 
a XVIII. század végén szűk lett a hely 
a horgonyzó hajóknak. Ekkor kezdték 
a dokkokat építeni. A dokkok tengeri 
hajók kikötésére alkalmas mesterséges 
öblök. A londoni kikötőben jelenleg 10 
dokkrendszer van. Csatornák kötik 
össze őket.

A Szent Pál székesegyház

A londoni dokkok közvetítik Anglia 
behozatalának egyharmadát, egész ki
vitelének több mint negyedét.

Ahol kikötöttünk, még hét hajó hor
gonyzott. Kettő közvetlenül előttünk 
futott be. Angol hajók voltak. Egyik 
fát hozott Nigériából. Másik kaucsukot 
Malájából.

Nigéria angol gyarmat, ahol az 
afrikaiak napi 14— 16 órát dolgoznak 
annyi fizetésért, hogy csak éppen éhen 
nem halnak. Az angol imperialisták 
Nigériából évente többmillió font ster
ling értékű nemes fafajtát, színes fémet 
és tömérdek más nyersanyagot szállí
tanak ki.

Malaja egy másik angol gyarmat, a 
világ fő kaucsuk- és ónszállítója. 
A maláj i nép ma nemzeti fölszabadító 
harcot vív az angol kapitalisták ellen,

kény utcák, alacsony házak tömkelegé
ben. Se szeri, se száma a járműveknek 
és a járókelőknek. Kétemeletes autó
buszok, könnyű kis autók, soktonnás 
szállítókocsik torlódnak egymásba.

London a világ legnagyobb városai
nak egyike. Lakosainak száma a kül
városokkal együtt 8,656.000. Hogy a 
város egyik végéből a másikba érjünk, 
nappal gépkocsin 15—20 kilométer 
átlagsebességgel legalább két és fél óra 
szükséges. Utcáit minden rendszer nél
kül tervezték. Könnyű eltévedni.

London —  ősi város. A kelta ős
településen a rómaiak erődítmény- 
tábort építettek. Az egykori castrum- 
város helye a mai City, a város köz
pontja. A normannok idején a város 
meglehetősen kiszélesedett. Ezidőtájt 
épült a folyó mentén a Tower, erődít

London egyik legrégibb része: a Tower-erőd (a képen a folyó Jobbpartján) a Tower-híddal. A Tower 
királyi palota, majd erődítmény volt, később börtőnlll szolgált. Ma műemlék. A Themsét áthidaló híd 

kettős csapóhld, hogy a nagy tengerjárók la fölmehessenek a folyón

akik az ország kaucsukjából, ónjából 
és egyéb természeti kincseiből sok
millió font sterling hasznot húznak a 
maláji nép égbekiáltó megnyomoritása 
árán.

Nos, az angol gyarmatokon nyert 
fölmérhetetlenkincseket javarészt Lon
donban, a gyarmatbirodalom fővárosá
ban gyűjtik össze.
A VÁROS DÉLI RÉSZÉBEN

De menjünk tovább a kikötőnél. 
London déli negyedében vagyunk. Kes-

ményül a város védelmére. A Tower a 
középkorban politikai bűnösök börtöne 
volt. Ma múzeum.

A nagy világváros három közigaz
gatási főegységre oszlik : a City, a 
londoni grófság és Nagy-London.

A City területe 3 négyzetkilométer, a 
londoni grófságé már 300, Nagy-Lon- 
doné pedig 1800 négyzetkilométer. Az 
utolsó 50 évben a főváros központi 
részében folytonosan csökken a la
kosság száma, a külvárosoké ellen
ben nő. A telekspekuláció nyomán a

Jellegzetes utca a munkásnegyedben. A City 
üzletházal, bankpalotái és a Westend luxus- 
épületei mellett London legnagyobb része Ilyen 
szűk, rozoga, piszkos, zsúfolt munkásházakból 
áll. Ezek az utcák kísérteties egyformasággal 
hasonlítanak egymáshoz. London 5, vagy 6 nagy 
telektulajdonos főúr kezén van még ma Is, akik 
a város multszázadvégl megduzzadása Idején 
mérföldéi telkeiken százával építtették fel az 
Ilyen sivár utcákat. Ezekbe a házakba zsúfolód
nak össze a dolgozók. A gyermekek felügyelet 
nélkül csavarognak az utcákon. A londoni 
gyermekek bűnözési arányszáma Ijesztően nagy

magas lakbérek kiszorítják az embere
ket a külvárosokba.

CITY —  A BÖRZÉVEL
A City, vagyis a belső üzletváros 

mintegy 2 kilométer hosszan húzódik
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hadsereg roppant népszerűtlen -és az 
angol tömegek megragadnak minden 
alkalmat, hogy tiltakozzanak a meg
szállás ellen. Röpcédulákkal szörják 
tele a katonák útvonalát, amint ez a 

képen is látható

Az angol bank homlokzatán egy szimbolikus 
nőalak van elhelyezve. A londoniak a »Varró- 
tü-utcai öreg hölgye néven emlegetik a 
szobrot. A City gőgös bankárai nem Is olyan 
régen még a »bank*-nak hívták az angol 
bankot, Jelezvén ezzel, hogy a világon csak 
egyetlen igazi bankintézmény létezik és ez 
az övék. A második világháború után bizony 
be kellett látni az angol tőkéseknek azt, hogy 
amerikai kollégáik lehengerllk őket. Le kellett 
értékelni a fontsterlinget, mert az amerikai 
érdekek úgy kívánták és ma már Amerika 
diktál a Cityben is. A »Varrótű-utcai öreg 
hölgy* büszkeségét alaposan megtépázták 

a yenkik

M B H H n

A londoni Trafalgar-téren a sokmilliós nagy
város középpontjában gyakran jelennek meg 
a békét követelő dolgozók, akik hangosan 
tüntetnek az amerikai parancsra végrehajtott 
fegyverkezés ellen, amely napról napra nö
veli a tömegek nyomorát. A tüntető menet 
táblákat visz. A menet élén betűket emelnek 
a magasba: Békét! — követelik a dolgozók

A csúcsforgalom — a spetk* 
— óráiban hatalmas tömeg 
hullámzik a City utcáin. 
Munkaidő után az egész ne

gyed elnéptelenedik

a Themse nyugati partján. Szive : a 
Bank-tér, a félezeréves börzével. A ha
talmas börze-palota oszlopos, kupolás 
csarnokaiban délutáú 4 óráig tart 
szünetlen, lázas sürgés-forgás. A nyüzs
gő börzeügynökök figyelemmel tartják 
itt a világpiac ingadozásait.

Bármilyen fényesen ragyog a nap az 
égen, a Cityben örökös a félhomály s a 
sötétség. Annyira egymás hegyén- 
hátán szoronganak a házak, hogy a 
helyiségekben csakis villanyfény mel
lett lehet dolgozni. Pedig se szeri, se 
száma a hivataloknak, kereskedő cégek 
helyiségeinek, bankoknak, ügynöksé
geknek, biztosító társaságoknak, ügy
védi irodáknak. A Cityben nyitni 
üzletet vagy hivatalt annyit jelent, 
mint a cég megbízhatóságáról tenni 
tanúbizonyságot az üzletfelek és ügy
felek nyilvánossága előtt. Következés
kép a legtöbb cég arra törekszik, hogy 
legalább egy hitvány helyiséggel wrepre- 
zentólja* hirét-nevét a Cityben. A tüle
kedés a márkás helyiségért azt ered
ményezte, hogy a Citynek alig maradt 
tízezernyi állandó lakosa. Ez utóbbiak 
is javarészt csak bankszolgák, hivatali 
küldöncök és éjjeli őrök.

Minden munkanap reggelén több 
mint félmillió ember hömpölyög ide és 
este 7 óráig meg sem áll a nyüzsgés. 
Hanem este és vasárnap a City való
sággal »kihal«,

WESTMINSTER
London egyik kerülete a W  est- 

minster. N**vét a Westminster apát
ságról, & Westminster-téri ősi székes- 
egyházról nyerte. Csaknem valamennyi
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angol királyt e templom falai közt 
koronázták meg. De nemcsak királyok 
dicsőségét hirdetik a híres templom 
kövei, de nagy írók, művészek, tudósok 
emlékét is. Súlyos sírkövek fedik itt az 
irodalom, művészet, tudomány olyan 
jeleseinek hamvait, aminők Chancer, 
Spencer, Ben Johnson, Tennyson, 
Dickens.

Emlékművek sora hirdeti Shake
speare, Milton és Burns halhatatlan
ságát.

Az apátsággal szemben, a Themse 
tőszomszédságában magasíik a West- 
minster-palota. Itt ülésezik az angol 
parlament és a lordok háza. A parla
mentnek Anglia történelmében klasszi
kusan haladó rendeltetése volt a hű
bériség elleni harcban. A mai angol 
parlament azonban meglehetősen el
vesztette jelentőségét, eljátszotta 
tekintélyét, A két uralkodó párt kép
viselőit aligha lehet a Magna Charta 
derekas bajnokaihoz, vagy Cromwell 
nagyszerű puritán hőseihez hasonlí
tani.

Széles, de rövid utca a Whitehall-út. 
A Westminster-teret köti össze a Tra- 
fálgar-térrel. A Whitehall-úton össz
pontosulnak a kormányhivatalok, mi
nisztériumok.

A Trafalgar-tér a londoniak kedvelt 
sétatere, a. gyűlések (mitingek) és fel
vonulások legmegszokottabh helye. 
Gyermekek sokasága talál itt játszó
teret. London kedvelt galambjainak is 
e tér a fő etetőhelyük. Karácsonykor 
kivilágított fenyőfát szoktak fölállí
tani a tér közepén. Ugyanitt tartják 
meg London dolgozói a május 1-i fő

ünnepségeket. Itt rendezték meg az 
angol haladó szervezetek ama híres 
mitingeket, amelyekben a koréi háború 
ellen s Angliának e háborúban részvé
tele ellen küzdöttek. A tér északi 
oldalát a Nemzeti Képtár homlokzata 
diszíti.

A Trafalgar-tértöl keletre fekszik az 
úgynevezett Strand : a nagy vendéglők, 
drága éttermek és kereskedések utcája. 
A Strand a City-negyedhez tartozó 
Fleet-street-ben folytatódik. A Fleet- 
street a kiadóhivatalok, nyomdák és a 
leghangosabb hirdető ügynökségek ut
cája. A szigetországban a Fleet-street 
nevével társul a polgári sajtó üzletes
sége, megvásárolhatosága és elvtelen- 
Séjĵ C.

A Trafalgar-tértől északra kezdődik 
a West-End, a bemutató mozik és szín
házak, a fényűző vendéglők és éjszakai 
klubok negyede. A West-End központja

Soho, különféle nemzetiségű lakossá
gával. Százféle nyelvtől hangosak a 
Soho szűk mellék- és zsákutcái.

A Soho nyugati része a Mayfair ne
gyeddel határos. A Mayfair az »előkelő- 
ségek« negyede. A városrész központja 
az úgynevezett Groswenor-square. 
Csaknem minden palotáján ott leng a 
csíkos csillagos lobogó. Nem kell kérde
zősködnöd, magad is kitalálod, hogy 
itt székel az Egyesült Államok angliai 
nagykövete. Innen irányítják az angol 
szigeteken tartózkodó összes amerikai 
állami és katonai egységeket. A követ
ség előtt állig fölfegyverzett amerikai 
őrség áll. A londoni Kisemberek kerülik 
ezt a teret.

A City tői északra, a Bank-tértől 5 
perc járásnyira kezdődik az East-end, 
a munkásnegyed. Éppen csak elhagy
tuk a Cityt és máris alaposan meg
változik a városkép. Hatalmas díszes 
házak helyett alacsony, börtönszerűen 
apró-ablakú házak tömkelegébe jutunk.

Az East-end nyomortanyáin teng
nek a londoni dokkmunkások. A ház- 
tulajdonosok jövedelme ugyan itt is 
igen magas. A nyomortanyák karban
tartása alig kerül valamibe.

Sokáig figyeltük az East-end negye
det. Amikor megjelentünk, a magukra 
hagyott gyerekek az utcán abbahagy
ták' a játékot. Fürkészve figyeltek, 
vájjon mit is akarnak itt ezek az 
idegen bácsik, nénik. Az ablakokban 
kiváncsi fejek bukkantak föl. A járó
kelők kérdéseikkel ostromoltak. Várat
lanul két feketeruhás, széles fehér 
fátyolos apácával is összeütköztünk. 
Házról-házra jártak a »kegyes nővé- 
rek«, Kolostoruk számára alamizsnát 
gyűjtöttek.

A nyomor-negyedben lépten-nyo- 
mon olyan házak elé érkeztünk, ame
lyeknek bejárata fölött három arany 
gömb díszelgett. Ezek a zálogházak. 
Aztán alig találtunk utcasarkot kocsma 
nélkül.

London lakosságának jelentős há
nyada munkás. Hogyan is él egy angol 
munkás-család?

Feljegyeztem egy whitei lakatos
munkás szomorú számvetését. Felesé-
fén kívül négy gyermekét tartja fenn. 

leti keresete nem több 6 font sterling
nél. »Költségvetése?« Lakásért, gázért, 
villanyért és egyéb közszolgáltatásért

Az USA nemcsak az üzleti élet terü
letén szorította háttérbe Angliát. 
Amerika katonái úgyszólván meg
szállva tartják a szigetországot és a 
támaszpontok legénysége nap, mint 
nap ott vonulgat zárt oszlopokban a 

amerikailondoniak szeme előtt. Az



A Themse torkolatában, London külső rászán 
óriási dokkok terülnek el. Ide futnak be nap, 
mint nap a világ minden részéből a hajók, — 
Az angol gazdasági élet — amerikai »barátatk* 
okozta — válsága erősen csökkentette a dokkok 

forgalmát. Középen a British Múzeum

2 iont 6 shillinget fizet. Munkahelyén a 
kötelező biztosítás járulék fejében 14 
shillinget vonnak le. Szegény, sovány 
étkezésük 3 font. Ruházatra, cipőre 
csak 12 shilling futja. Villamosra, 
autóbuszra elmegy heti 5 shilling, 2 
penny, egyéb kiadásokra 3 shilling. 
Könyv? Színház? Mozi? Álom í

P A R K O K
A Trafalgar-tér szomszédságában 

észak felé két kisebb parkba érünk ; a 
Saint James- és a Green-parkba. Nem 
messze tőlük a Kensingtoji-kerttel 
szomszédos hatalmas Hyde-park. A 
Hyde-parktól félórányira elérjük a 
Regent-parkot a híres londoni állat
kerttel. Északabbra London egyik leg
szebb parkjában, a Champstad-Chis- 
liget padján pihenhetjük sétánk fára
dalmát. A Champstad-Chis keleti ré
széhez csatlakozik a Waterloo-park és 
a Highgate temető.

A Highgate temetőben fekszik az 
egész világ munkásosztályának vezére, 
a tudományos szocializmus lánglelkű 
atyja : Marx Károly. Keskeny ösvény 
vezet piros rózsákkal körülültetett 
sírjához. Naponta sok-sok ember za
rándokol ide a földkerekség vala
mennyi pontjáról, hogy koszorút, vagy 
legalábbis egy szál virágot helyezzen a 
sírjára.

London nyugati részén egymás kö
zeli szomszédságában van a Kew-
fardens-nek nevezett botanikus kert 
s a Richmond-park.
Szombaton és vasárnap a parkokat, 

ligeteket zsúfolásig megtöltik az em
berek.

I.egnépszerűbb sokadalmak szín
helye a Hyde-park északkeleti sarka, 
a Márvány-diadalív szomszédságában.

A széles, félköralakú aszfaltozott 
téren egy időben húsz szónoknál is 
több szokott föllépni. Különféle pártok, 
felekezetek és szervezetek nevében 
beszélnek. A szónokokat nem zavarja, 
ha kezdetben nincs közönségük. Ellen 
kezőleg: annál élénkebben gesztikulál
nak, szellemeskednek.
Ez a kép a legutóbbi világháborúból való. A 
londoni rádió épületét szétbombázták a náci 
repülők. London lakosságának még élénken 
emlékezetében élnek a város régi ostromának 
szörnyű hetei. Érthető, hogy a dolgozók nem 

kívánják a nácik újralelfegyverzését

A kapitalista gazdálkodás és a fegyverkezés 
súlyosan érinti a lakosságot. A londoni asszonyok 
sorbaállnak a tüzelőanyagért — a szénért, Méh* 
mérföldet távolságokat gyalogolnak be azért, 
hogy némi kis tüzelőhöz jussanak. Alatta nem 
messze a British Múzeumtól a gyászos gyakor
latban látható, milyen a kapitalista világ »mü- 
pártolása*. Nyomorgó piktorok úgy zkereslk 
meg* a kenyerüket, hogy a járdára képeket 
festenek és a nézőktől néhány fillért koldulnak

Persze, nem minden gyűléstartó 
jogát tisztelik a londoni hatósági szer
vek. 1949. őszén Piymouthban a 
Kommunista-párt rendezte nvilvános- 
miting közben a terembe fasiszta 
suhancok törtek be. A jelenlévő rendőr
ség némán nézte garázdálkodásukat és 
csakis a közönség közbelépése hárította 
el a merényletet. Az elmúlt évben fegy
veres rendőrosztagok oszlattáktföl a lon
doni május elsejei ünnepi menetet. Sok 
fölvonulót véresre vertek. A fölvonulás 
vezetőit bezárták, majd átadták a 
bíróságnak.

íme, Így fest az angol »demokrácia«.
Még egy érdekes adalék a mai 

mitingekhez. Valamennyi szónok mel
lett rendőr strázsál. Fölírja a föl
szólaló nevét, címét és vigyáz a 
*rendre*. Elmondták nekünk, hogy a 
kommunista szónokok cgyikét- 
másikát elbocsátották munkahelyük
ről. Üj munkát találni pedig számukra 
nagyon nehéz.

Este 8—9 óra felé a mitingek be
fejeződnek. Az utca lassankint kiürül. 
Csak a koldusok, zenészek, giccsfest- 
mények és »csecse-becsék« árusítói 
ácsorognak a járdán, abban a remény
ben, hátha csurran-csöppen számukra 
néhány penny. A koldulást ugyan 
Angliában képmutató törvény tiltja. 
Koldulni azonban olymódon, hogy az 
a munka látszatát keltse, szabad, sőt 
nagyonis megszokott látvány.

Esti köd ereszkedik a városra. Az 
egyik kiürült utca-sarkon öreg hegedűs 
játszik valamiféle egyhangú melódiát. 
Homályos gázlámpa alatt ácsorog és 
sóvár szemekkel nézi a járókelőket 
kegyes adományaikat várva.

Ez a szomorú koldus-muzsika volt a 
befejező akkordja teljes napig tartó 
londoni sétánknak.

Nikolajeu V.

Ez a felvétel Is a háborús Idők borzalmaira 
emlékezteti a londoniakat. Az amerikai meg
szállók egyik bombavefője Broakstalrsban le
zuhanva. Igazi háborús rombolást végzett. Több 
épület kigyulladt, néhányan meghaltak, sokan 
megsebesültek a katasztrófánál, A yenkik külön
ben sem törődnek a polgári lakossággal. A 
>barátok« úgy viselkednek, mint megszállók 

ellenséges területen
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Tisztelt Szerkesztő Bizottság 1
Szíveskedjenek felvilágosítást adni alábbi 

kérdésemre.
Az ÉLET ÉS TUDOMÁNY 1952. aug. 20-1 

számában a <HOGYAN NÖVEKEDIK A 
NÖVÉNY?* c. cikkben az áll, hogy a napra
forgó Ingerforgást végez a Nap mozgásának 
megfelelően (233. oldal, első hasáb, 20. sor) 
a növekedést serkentő anyagoknak photoz- 
hoblás vándorlása következtében.

Mivel a gyakorlati megfigyelés, szemben 
az elmélet alapján elvárt állapottal, azt 
mutatja, hogy a napraforgó (Helianthus) 
virágzat-tányérja 90 százalékban a felkelő 
Nap Irányába tekint, függetlenül a napszaktól : 
nem egészltendő-e ki a cikk vonatkozó mon
data azzal, hogy a reggeli napnak speciálisan 
a napraforgó Ingermozgására megkülönböz
tetett hatása van.

Illetve : nem tételezhető-e fel, hogy 
a napraforgó merev fás szára képtelen az 
árnyékos oldalra vonult serkentő anyagok 
által provokálandó elhajlást pontosan követni, 
s ezért nem végez fotogén Ingermozgást.

Hogy pedig a reggeli Nap felé fordult 
állapotban van az egyedek 90 százaléka* 
napszaktól függetlenül, ennek nem az-e 
a magyarázata, hogy a nagy vlrágzattányér 
mint széljelző zászló a nálunk uralkodó 
nyugati szél következtében kelet felé hajlik, 
t  az Ingermozgás végzésére képtelen merev 
szár ezt az állapotot rögzíti.

Teljes tisztelettel :
VALI FERENC 
Soltvadkert, Lenln-u. 4.

Válasz Váli Ferene kérdésére
A napraforgó fototrópos mozgásával 

kapcsolatban e sorok Írója az Élet és 
Tudomány 1947. júniusi számában a 
kővetkező pályatételt tette közzé : 
»Forog-e a napraforgó a Nap felé? 
Figyeld meg a fejlődő növényeket na
ponta négyszer s Iránytű segítségével 
jelöld meg a virágtányérok helyzetét. 
A napi hőmérséklet, a szélviszonyok és 
a fény befolyásolják-e a virágtányérok

helyzetét? A vizsgálat ideje június 
20-tól.július 20-ig t.art.« A beérkezett 5 
pályamű közül díjnyertes Böszörményi 
Zoltán dolgozata lett. Később újabb 
vizsgálatokkal kiegészítve megjelent a 
•Debreceni tudományegyetem bioló
giai intézeteinek VII. évkönyvében*, 
1950-ben. Böszörményi (azóta egyetemi 
asszisztens) 60 növényen végzett pon
tos kísérleti megfigyelése alapján közli, 
hogy a napraforgótányérok 120 foktól 
240 fokig terjedő körmozgással valóban 
követik a Nap járását, de csak addig, 
amig a virágok nyílása meg nem indul, 
illetve, amig a szár növekedésben van. 
Ez teljesen fedi a növényélettan egyik 
tételét, hogy t. 1. csak növekedőben 
levő növényrészek mutatnak fototrópos 
reakciókat. A virágtányérok mozgás
aktivitásának csökkenése 10— 12 nap
pal megelőzi a virágzást és mire a 
virágzás megindul, kisebb ingadozások
tól eltekintve a mozgás teljesen meg
szűnik. Ezzel párhuzamosan a hosz- 
szanti növekedés is abbamarad 1 A 
forgómozgásban bizonyos napi ritmus 
Volt észlelhető, amennyiben legerőtel
jesebb volt a kora reggeli mozgás, ez 
bizonyos ingadozásokkal állandóan 
csökkent és estefelé a tányérok már 
csak elkésve követték a Napot. Ez 
az *elmaradás« a növények további 
fejlődésével egyre fokozódik, mig végül 
a virágtányérok délkeleti irányú rögzí
tettséggel befejezik mozgásukat.

Kinyílt virágú tányérok valóban 
mind délkelet felé néznek. Ennek oka 
az előzőkből következtetve az lehet, 
hogy a fejlődés előrehaladásával a nö
vények napi növekedése egyre kisebb 
szakaszra, mindinkább a reggeli órákra 
korlátozódik és így létrehozza a dél
keleti irányú virágzást. A vizsgálatok a 
továbbiak során kimutatták azt is, 
hogy a szélnek a virágtányérok irány
mozgásában semmi szerepe sincs.

Haraszty Árpád
főiskolai tanár, 

az Élet és Tudomány 
szerkesztőbizottsági tagja
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A történelem folyamán a legtöbb 
nép egymástól függetlenül bukkant rá 
a szeszes italok élvezetére. A legősibb 
szeszesitalt mézből és tejből készítet
ték. A növényi termékeket meglehető
sen későn kezdték használni.

A sörről, a legkelendőbb szeszes 
it alunkról csak a XI. századból vannak 
Írott emlékeink. Az ókori görögök és 
rómaiak sem ismerték.

A sör őséről, az árpából készült 
italról, Dió Cassius : »Róma története« 
című könyvében olvashatunk. Ez a 
III. század elejéről származó írás meg
említi, hogy Pannónia földjén lakó sze
gényes északi nép az árpát, nemcsak 
eszi, de főztét is issza. Talán már ezt is 
valamilyen növényi anyaggal ízesí
tették, akárcsak később a kelták, 
germánok és más északi népek. Ezek 
keserű növényekkel, madár-, illetve 
vörösberkenye levelével fűszerezték 
az árpából vagy másféle magból erjesz
tett italukat. Sokszor farészeket, igy 
vízi rozmaringot, hangafát, tölgykér
get kevertek bele. Ezek mellett, az 
ízesítő anyagok mellett csak később 
tűnt fel a sör általánossá vált ízesítője, 
a komló.

Lehet séges, hogy a klasszikus népek 
is ismerték a komlót. Plinius természet
rajzában megemlékezik a parti cserjé
sekben növő, ételnek is felhasználható 
növényről, amelyet a rómaiak slupús 
salictarius*-nak, azaz füzesi farkasnak 
neveztek. Azért, mert a füzesekben 
más növényeket száraival körülfon, 
megtámad és kárukra van. Valószínű
leg komlóról van itt szó. A növény 
fiatal hajtásait úgy készítették el étel
nek, mint a spárga zsenge hajtásait.

használták akkor a növényt, gyógyí
tásra-e vagy más célra, teljes bizo
nyossággal nem tudjuk.

Bingeni Hildegardnak, az első német 
orvosnőnek 1179-ből származó »Phy- 
sica« című természetrajza arról tanús
kodik, hogy a komló az ital tartósí
tásának és a sör készítésének anyaga 
volt. A könyv ezernél több állat 
és növénynevet sorol fel német nyelven. 
Szó van egy thumala« és ohoppha« 
nevű növényről, amely *az embert 
szomorúvá teszi és kiszárítja a beleit, 
de keserűsége folytán hasznos, mert 
az italokat tartóssá teszi*. Ügy látszik, 
ebben az időben kezdődött több helyütt 
a komlós sörfőzés.

A komló használata már a tizen
negyedik században, különösen a 
németalföldi sörfőzők körében elter
jedt, A lüttichi tanács V. Károly fran
cia királyhoz panaszlevelet intézett. 
Amiatt siránkozik, hogy a sörfőzők a 
humulus vagy hoppha nevű növények
nek sörbe keverésével kevesebb ma
látát használnak, mint azelőtt.

Gambrlnus 
a habzó kehellyel

Eleinte cserjésekben, különösen a 
folyók partján fákra és bokrokra 
kapaszkodó vadkomló tobozkáit hasz
nálták. Közben rájöttek, hogy a ter
mesztett komló tartalmasabb és jobb 
is. Kultúrába fogják a füzesi farkast. 
Különösen sokat, kedvezett á komlót 
használó sörfőzőknek a brabanti her
ceg, Jan Primus. A brüsszeli sörfőző 
céh kérésére a herceg elfogadta a céh 
elnökségét is. Idővel a nép körében

Kultúrába fogják 
a füzesi farkast

A korai középkor írói slupulus*, 
tehát skis farkas« néven is emlegetik 
a komlót. »Humilis*-nák, vagyis ala
csonynak is írják, mivel szára gyak
ran a földön kúszik.

A komló gyűjtéséről először Kis 
Pipin 768-ban keltezett adomány
levelében történik említés. Hogy mire

Modern sörfözS listők, amelyekben az árpalével 
együtt tő a komid



a herceg királlyá, neve »Gambrinus«-szá 
változott. Képe, kezében habzó kehely- 
lyel, most is sok sörház falát díszíti.

A komlós sör híre túljutott a csa
tornán is, de Anglia minden lehető 
eszközzel védekezett térhódítása ellen. 
IV. Henrik, majd VI. Henrik szigo
rúan megtiltották a komló termesz
tését, sőt külföldi behozatalát is.

Haláluk után 70 esztendeig zavartala
nul főzhették komlóval a sört, de V1IL 
Henrik, 1530-ban visszaállította elődei
nek tiltó rendelkezéseit. A parlamenttel 
kimondatta, hogy a komló mlávaló 
növény«, amely csak arra alkalmas, 
hogy »az italt elrontsa és a népet rom
lásba döntse«. Szigorú büntetést sza
bott ki azokra, akik az tale«- be 
— a sörbe —  komlót tettek. A kül
földről hozott komlót pedig meg
égettette.

Bármennyire is tilalmazták azonban 
a komlót, használata általános lett 
és nélkülözhetetlenné vált a sörfőzés
ben.

Régi magyar kertekben 
ás füveskönyvekben

A komló történetében különleges 
hely illeti meg a magyarországi komló
termesztést. Első magyar nyelvű 
füveskönyvünk, Melius Juhász Péter 
Herbáriuma érthetetlen okból meg sem 
említi a komlót. Tizenhét évvel később, 
Beyihe András 1595-ben megjelent 
»Fives könyvében« többek között meg
jegyzi : »Ha borban megfőzöd a komlót

A nemes komló porzös és termós tobozos 
hajtása

és megiszod, negyednapi hideglelést meg
gyógyít«.

A komló szót a honfoglalás előtti 
időben valamelyik török nyelvből ve
hettük át. Mint helységnév : Komlós, 
Komlósvölgy legrégibb okleveleinkben 
is előfordul. írásos bizonyítékunk van 
arról, hogy 1380-ban Pozsony városa 
komlót szállított külföldre. Tudunk 
arról is, hogy 1579-ben a sárosi vár 
komlóskertjében 250 jobbágy dolgo
zott. A XIII. század elejéről származó 
okleveleinkből arra lehet következ
tetni, hogy nálunk a sörfőzésnél már 
előbb használták a komlót, mint nyu
gaton.

A komló tudományos nevét, a 
itHumulus lupulusn-1 Linnétől kapta. 
Linné mesterséges növényrendszerében 
a két lakiak seregében az öthímesek 
rendjébe osztotta. Ma a 'moraceák, 
tehát az eperfa-félék családjában tartja 
számon a növénytudomány, mint évelő 
kúszónövényt.

Évenként újrafejlődő, horgos szőrök
kel kapaszkodó, több méter hosszúra 
megnövő szárai jobbra kapaszkodnak, 
akárcsak a szulák keserűfű, vagy 
a jerikói Lonicer-cserje. Ellentétben 
a bab, illetve paszuly-félékkel és az 
arankafélékkel, amelyeknek szárai balra 
tekerednek.

Levelei közül a legalsók és a felsők 
épek. A többi három-ötkarélyú, 
durván fogasos. Valamennyi levele 
hosszúnyelu, felső lapján bibircseken 
ülő, apró, meredt szőröktől érdes. 
Fonákján sárgás mirigyes és több
nyire sima.

K.oml6llszt, komlókeserü, 
drog, hopein

Virágzata kétlaki, tehát külön egye- 
deken vannak a him és külön a nő
virágai. A hímkomló csak porzós virá
gokat fejleszt, amelyek bugás virág
zatot alkotnak. A termő, vagy nővirágú 
komlón apró tobozszerű álfüzéres virág
zat fejlődik, amely eleinte világos
zöld, később sárga, laza, puha és 
könnyű. A tobozszerű termésben a 
murvák, vagyis a pálhalevelek hón
aljában apró sárgaszinű, később meg
bámuló, balzsamos anyaggal telt, 
tojásdad alakú mirigyek keletkeznek. 
Ezek szolgáltatják az úgynevezett 
komlólisztet, amely sajátságos anyagot, 
még pedig komlókeserüt, illetve lupulint 
tartalmaz. Ettől van a tobozszerű
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A vadkomló befutja a fák törzsét s így csinos 
dísznövény hatását kelti

termésnek különös, fűszeres, némileg 
a bagariára emlékeztető szaga és 
keserű íze.

A komló drogja, vagyis megszárított 
termése 2,25 százalék illóolajat, ezen
kívül 55 százalék gyantát, 10 százalék 
keserű anyagot, 5 százalék cserző
anyagot és több más alkatrészén kívül 
egy narkotikus alkaloidot, hopeint tar
talmaz.

Megállapították, hogy a hatóanya
gok csak a termesztett komlóban 
fordulnak elő kedvező arányban. A 
vadkomlónak lupulin-tartalma csekély. 
Megállapították, hogy a sör a komló- 
keserűtől (lupulintól) kapja jellegzetes 
aromás keserű ízét. A komló gyantája 
és illóolaja megakadályozza a tejsav- 
baktériumok gyors kifejlődését s bizto
sítja a szabályos erjedést. A komló 
csersav anyaga pedig elősegíti a sör 
fehérjéinek lecsapódását, vagyis a sör 
derítését.

Vannak, akik a sör altató hatását is 
a komlónak tulajdonítják. A lupulin- 
nal végzett kísérletek ezt nem iga
zolták. Még 70 gramm lupulin adása 
után sem tapasztaltak semmiféle nar
kotikus hatást. A sörben pedig 100 liter 
sörre általában 28 dekagramm komlót 
számítanak.

Régi gyógyszer
A régi füveskönyvek a komlót 

gyógynövényként is emlegették. Csapó 
József, a debreceni fizikus és Veszelszki 
Antal gazdász, a XVIII. század ma
gyar füvészei is bőven írtak külső 
és belső hasznáról. Veszelszki ír ja : 
»Sárga virágainak nemcsak a sörjőzök, 
de a magyar falusi asszonyok is hasznát 
veszik, kivált kenyérsütésben. Tavasszal 
spárga módra elkészített gyenge hajtá
sait a májnak, lépnek megdugulásában 
nagyon dicsérik, a vért hígítja és a rüh 
és fekély ellen is hasznosnak tartják. 
A komló kifacsart leve purgál ugyan, 
de jőve s ha lassabban hajt is, nagyobb 
előmenetelt tesz, mert a belső tagokat 
megnyitja, a vért tisztítja és a vizeletet 
is hajtja. Fürdőt is szoktak belőle 
készíteni.«

A komló, illetve a lupulin régi 
gyógyszer, de hatásával még most sin
csenek teljesen tisztában. Az orvosok 
egy része tagadja a komló nyugtató 
hatását, másrésze ellenben erősiti. És 
valóban ! Olyan helyiségekben, ahol 
nagyobb mennyiségű komló van fel

halmozva, az ott tartózkodó emberek 
bódulatba esnek. Még különösebb tüne
tek is jelentkeznek. Izgalmi állapot, 
érverés-lassúbbodás, hányás, bőrvisz- 
ketegség, bőrhólyagosodás. Vannak, 
akik lupulinból készült kenőcsöt 
ajánlanak fájdalom csillapítására. 
Sikorski szerint nem a lupulüi olaja 
a nyugtató hatás előidézője, hanem 
a keserű komlósavak. Ezek az álom- 
talanság bizonyos formáiban hatá
sosak és semmiféle kellemetlen mellék
vagy utóhatás nem jelentkezik utána. 
A komlóval, illetve a lupulinnal kap
csolatos megfigyeléseknek és kísér
letezéseknek tág tere van.

, ,Sokoldalú”  növényünk
A termesztett komlónak három faj

táját ismerjük. Piros, zöld és zöldes
fehér termésű. Ezen belül a fajta
változatok felosztása az érés ideje, 
a toboz nagysága, alakja és az indák 
színe szerint történik. A frissen tele
pített komlókért az első évben semmi, 
vagy csak igen gyenge termést, úgy
nevezett *szűzkomló«-t ad. Kedvező 
viszonyok között a komlótőke termő- 
képességét sokáig megtartja és termé
sében lényeges csökkenés csak kb. 
húsz év múlva jelentkezik.

A komló termése akkor értékes, 
ha nem képződik benne mag- Azért, 
hogy a komló nővirágai a szel közve
títésével ne termékenyüljenek meg, 
a komlókertek tájékáról irtják a vad
komlót, amelynek hímnövényei a ter
mékenyítő virágport fejlesztik. Az 
olyan komlót, amelynek termésében
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sok a komlóliszt, nehéznek, amelyben 
kevés, könnyűnek mondják.

Hazai komlótermesztésünk aránylag 
csekély, de fejlődése biztató. Azelőtt 
a komlótermesztés központja Dél- 
Bácska volt. Mintegy 540 kát. holdon 
termesztettek komlót s ebből a terü
letből Petrőc község lakosaira közel 
220 kát. hold jutott. Eleinte württem- 
bergi komlót termesztettek, majd meg
kezdődött a Golding-komló telepítése.

A komlónak nemcsak a termése 
értékes, de szára Is felhasználható. 
Vízben megpuhitva szőlőkőtözésre is 
alkalmas, így pótolhatja a raffiát. 
Az északi népek, különösen a svédek 
a komló szárának rostos anyagából 
durva szövetet, zsákot, ponyvát sző
nek. A komlószárakat darabokra

A nemes komló termesztése * 
komlókertben

vágják, aztán lúgban 
addig főzik, amig a héj 
a rosttól könnyen el
válik. Ezután úgy ke- 
zelik, mint a kendert, 
vagy a lent. A komló
szövet színe hasonlít a 
cserzett bőrhöz. Nehe
zen lehet fehéríteni. Ha 
a komlószár feldolgo
zásának megfelelőbb
technikai eljárását meg
találják, fontos ipari 
rostanyag válhat belőle.

A komlót évszázadok óta használják 
kúszónövénynek. Mikor még a távol
keleti és a tengerentúli kúszónövények, 
az ampelopsisok, a polygonumok még 
ismeretlenek voltak, szívesen futtatták 
be a kerítéseket, a falakat és oszlopo
kat komlóval. Szcmetgyőnyörkődtető 
látvány, amikor nyáron és ősz elején 
a sárgás-zöld, aranysárga, vagy vörö
ses tobozkák már kifejlődteK és a 
lombozat közül kikandikálnak. A kö
zönséges komlóból dísznövényt nevel
tek a kertészek; Aranysárga leveleivel 
alig marad el szépségben és érdekes
ségben a Japánból behozott egynyári 
komló mögött.

Ilyen »sokoldalú« növényünk a 
komló.

Natter-Nád Miksa

SZÓRAKOZIK ES TANUL 
A

FÁKLYA ÉS A FÉNY
dokumentum-filmszínházakban

★ ;

OROSZ NYELVTANULÁSÁT ELŐ
SEGÍTI A

G O R K I J
orosznyelvű filmszínház

★ i

T O L D I
BUDAPEST EGYETLEN 

PLASZTIKUS FILMEKET JÁTSZÓ 
FILMSZÍNHÁZA

Term é««ttuciom ánjroi 
rádióelőadások naptára

DECEMBER II. CSÜTÖRTÖK. PetSH-rádló:
18.10: Az ötéves terv nyomában! DECEMBER 13. 
SZOMBAT. Kossuth-rádló: 15.30: Beszélő atlasz: 
Ausztrália. DECEMBER 14, VASARNAP. Petőfi- 
rádló: 15.00: Kérdezz — felelek! Tudományos
fejtörő. DECEMBER 15. HÉTFŐ. Petőfi-rádló: 
17.20: A világ térképe előtt. 18.10: Mi újság a 
tudomány és technika világában? Tudományos 
híradó. DECEMBER 18. KEDD. Kossuth-rádló: 
16.20: Látogatás a gödöllői Állatkísérlett Intézet
ben. Gyermekrádlö. DECEMBER 17. SZERDA. 
Kossuth-rádló: 17.30: A dollár álarc nélkül.
Petőfi-rádló: 16.30: DJ vízierőművek a Szovjet
unió térképén.

M ezőgazdasági m űsor  
DECEMBER 11. CSÜTÖRTÖK. Kossuth-rádló:

6.00: Falurádió: Mit tegyünk, hogy télen Is sokat 
tojjanak a tyúkok? Petőfi-rádló: 17.40: Téli fog
lalkozás a mezőgazdaságban. Falurádió. DE
CEMBER 12. PÉNTEK. Kossuth-rádló: 6.00: Me
zőgazdasági híradó. DECEMBER 13. SZOMBAT. 
Kossuth-rádló: 6.00: Falurádió: Milyen a jó  ta
karmánykonyha? 18.00: Szövetkezeti Híradó.
DECEMBER f4. VASARNAP. Kossuth-rádló: 
16.00: Ismerkedjünk holnapunkkal! Petőfi-rádló; 
8.30: Falurádió. DECEMBER 15. HÉTFŐ: Kos- 
suth-rádió: 6.00: Falurádió: Ma van a mélyszán
tás befejezésének határideje.
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Kovács Erna szolnoki olvasónk kér
dezi: » Van-e a növénynek, illetve a mag
nak a földben levegőre szüksége? Ha 
van, hogyan kapja azt meg például 
télen?«

Haraszty Árpád dr., szerkesztőbizott
ságunk tagja válaszol:

Minden élő növénynek szüksége van 
levegőre, illetve a levegő szabad oxigén
jére, hogy a légzési folyamatok során 
energiához jusson. Az elő növény táp
anyagait környezetéből veszi fel. Ezeket 
a szervetlen, vagy szerves tápanyagokat 
testének saját anyagaivá alakítja át 
(asszimiláció). Del ugyanakkor a táp
anyagok egy részét elbontja, eloxidálja 
s a bennük levő vegyi energiát felszaba
dítja. Ez az energia az életfolyamatok 
fenntartásához szükséges. Honnan szár
mazik ez az energia? A Napból. A Nap 
fényenergiáját építi be az asszimiláció 
során szervetlenből készített szerves 
tápanyagaiba mint vegyi energiát s a 
légzés során elbontom molekulából ezt 
a vegyi energiát szabadítja fel (disszi* 
müécio).

Minthogy az egész növény, annak min* 
den része, minden sejtje állandóan részt 
vesz a légzési folyamatokban, így a mag 
is, mint önálló szaporító test szintén 
lélekzik, azaz oxigént vesz fel, a táp
anyagok egy részét eloxidálja és szén
dioxidot lehel ki.

Amikor a mag csírázni kezd, a mag
ban bentlevő csíra gyökér- és száTCSÚcsi 
része gyorsütemü ^sejtosztódásba kezd, 
ehhez energiára van szüksége s ezt fel
fokozott légzési folyamatok során bizto
sítja magának. A csírázó magvaknak ezt 
az erőteljes légzését kísérlettel is iga
zolhatjuk, ha például egy befőttes üveget 
háromnegyed részéig megtöltünk borsó
szemekkel, meglocsodjuk, majd befödjük, 
két nap múlva égő fapákát mártva az 
üvegbe, azt tapasztaljuk, hogy a láng 
kialszik, az üveg széndioxiddal telt meg.

Ha a csírázó mag nem jut levegőhöz, 
hamarosan elakad fejlődésében és el
pusztul. Ezért szükséges a talajt is jól 
megmunkálni, hogy a talaj rögök között 
levegő is legyen, mert ellenkező esetben 
a vetőmag »megfullad«. Vízi növények 
tnagvai a vízben elnyelt oxigén felhaszná
lásával víz alatt csíráznak ki.

Télen, vagy ami lényegében ugyanaz, 
nem csírázó állapotában a mag látszólag 
élet jelenségeket nem mutat. Légzési fo
lyamatai azonban akkor sem szünetel

nek, de erősen mérsékelt, csökkentett 
formában zajlanak csak le. Ha ezek az 
elég részletességgel még ki nem vizs
gált, csökkentett életfolyamatok is meg
szűnnek, a mag elhal és csírázóképes
ségét elveszti. Levegőre tehát a nyugalmi 
állapotban levő, nem csírázó magnak is 
szüksége van, ellenkező esetben meg
fullad és elhal.

Ami az oxigénnek az élő sejtbe való 
bejutását illeti, az egyszerű diffúzióval, 
gázát áramlással megv végbe. Az élő sej
tekben jelenlevő »légző fermentum* teszi 
aztán alkalmassá az oxigént (aktiválja) 
arra, hogy a szén, hidrogén- és oxigén- 
tartalmú tápanyagokat (szénhidrátokat, 
zsírokat) vízzé és széndioxiddá oxidálja 
s a bennük levő energiát egyidejűleg fel
szabadítsa

Benedek János és Király Ferenc olva
sóink kérdik: »Egy vasúti tengelyre erő
sített kerékpárnál mi adja meg a differen
ciát, ha a vonat kanyarban, van?

Válasz: A vasúti kerék a kanyarban a 
fordulatszámban mutatkozó differenciát 
csúszással egyenlíti ki.

Schmidl Ferenc budapesti úttörő pajtás 
(III., Lajos-utca 113.) kérdezi: Van-e 
minden tárgynak és mindennek, amit is
merünk, atomenergiája?

Válasz: Minden tárgy, amit ismerünk, 
vegyületekből áll. A vegyületek elemekből, 
az elemek pedig atomokból épülnek fel. 
Például a fából készült bútorokban sok 
más vegyület mellett szénvegyületek és 
víz is van. (Ha elégetjük, magunk is ta
pasztalhatjuk.) A szénvegyületeket szén, 
hidrogén, oxigén, nitrogén különböző 
mennyisége, a vizet hidrogén és oxigén 
vegyülete alkotja. Az elemek: szén, hidro
gén, oxigén, stb. atomokból épülnek fel. 
Az atomok is tovább bonthatók: protonok
ból és neutronokból álló atommagra és 
elektronokra. Végeredményben tehát min
den tárgy, minden anyag, millió és millió 
atom halmaza. És minden atomban nagy
mennyiségű energia, atomenergia van. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy minden 
anyag atomenergiáját könnyűszerrel fel
szabadulhatjuk és fűthetünk vagv világít
hatunk vele.fA tudomány mai eredményei 
alapján még csak néhány elem — urán, 
plutónium — atommagját tudjuk szétrob
bantani és így atomenergiáját felhasz
nálni.
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Rajzokat, ábrákat vetítő gép készítése
s o m o g y v A r i  g y u l a  h a d n a g y
(MOSONMAGYARÓVÁR) KÉRDEZI :

Már diákkoromban érdeklődéssel fordul
tam a fizika felé. Most, amikor már a szllksé-

5 e j anyagi feltételekkel rendelkezem, kedvenc 
iákkor! álmomat szeretném megvalósítani. 

Szeretnék építeni gyermekeimnek egy epi- 
szkóp vetítőgépet, amellyel szórakozva tanul
hatnának majd. Fényképfelvételeket, színes 
képeket, meséskőnyvük számos kedvelt alak-

f. ábra: Ha egy nngyítólencsét tartunk a vli
lanyiámpa fényének útiéba, a falon vagy a 
papiriapon előállíthatjuk az izzószál nagyítóit 

képét.

ábra; Ha a lámpát és a lencsét úgy igazít
juk, hogy az izzószálnak a falra vetített képe 
éppen akkora legyen, mint amekkora az izzószál 
a valóságban, akkor a kép és az Izzószál távol
sága, a lencse fókusztávolságának négyszerese.

ját tudnám nekik evvel a kis géppel á lló
képben a fehér falra vagy vászonra fel
nagyítva levetíteni.

Készülékemet azonban elkészíteni nem tu
dom, mert bár már sokat kísérleteztem a mellé
kelt rajz szerint, nem tudtam rájönni, hogy 
domború, homorú v a n  slklapú tükröt hasz
náljak, milyen átmérőjű és nyilásszélességű 
nagyltólencsét vegyek, a távolságok milyen 
arányban, milyen szögben álljanak egymás
hoz, a megvilágított kép milyen távolságra 
legyen a fényforráshoz, a tükörhöz, ez pedig 
a nagyftólencséhez.

Párszáz forintot már belefektettem a 
vállalkozásba, de mégsem akar sikerülni. 
Ebbe nem akarok belenyugodni.

A vetítőgép a mellékelt rajz szerint 
— bár elvileg jó — nem is sikerül

hetett, De könnyű minden igényt ki
elégítő ábravetítő-gépet olcsón készí
teni. Ehhez csupán néhány egyszerű 
fizikai ismeret szükséges. Lássuk, ho
gyan alakul ki belőlük a jó vetítőgép.

Szükségünk van egy asztali lám
pásra és egy nagyítólencsére. Ez a 
nagyítólencse lehet szemüveglencse,

$. ábra: A vetítőgép fémháza a jó  mély Petem
mel ellátott, leemelhető fedőlappal. Az oldalfalra 
erősített 2 Izzólámpa világítja meg erősen az 
üveglapon át a kivágás alá tett képet. Az üveg

lap el is hagyható.

nyeles nagyítólencse (lupe), vagy bár
milyen más nagyítólencse.

Állítsuk a lámpát úgy, hogy kör
téje vízszintesen álljon, azután tegyük 
eléje a lencsét, de vigyázzunk, hogy a 
lámpából jövő fénynyaláb merőlegesen 
essék a lencsére. Vigyük a lencsét, kö
zelebb, távolabb a lámpához, egyszer 
csak a lencse mögött a falon megjelenik 
az izzószál képe.

A FÓKUSZTÁVOLSÁG MÉRÉSE
Vetítőkészülékünk szerkesztésekor 

fontos lesz az, hogy ismerjük a vetí
tésre használt lencse fókusztávolságát.

a) Napsugárral: Ha süt a Nap, 
akkor a lencsével egy papírlapra össze
gyűjtjük a nap sugarait, az így meg
keresett gyújtópont, távolsága a len
csétől a lencse fókusztávolsága.
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b) Lámpával: A villanylámpa izzó 
szálának képét előállítjuk a falon (vagy 
egy papírlapon). Azután a lámpával 
addig közeledünk a falhoz, amíg az 
izzószálnak a falon megjelenő képe 
éppen olyan nagy, mint a valóságban. 
(Ekkor a lencsének pontosan a lámpa 
izzószála és az izzószál képe közötti 
távolság felében kell állania.)

Mérjük meg ebben az esetben a 
lámpa izzószálának távolságát az izzó
szál képétől. (Legyen például ez a 
távolság 40 cm.) Akkor a lencse 
fókusztávolsága a mért távolság ne
gyedrésze. (Példánkban 10 cm.)

A vetített kép akkor fényes, ha azt a 
tárgyat, amit vetítünk, igen jól meg
világítjuk és nem túlságosra nagyítjuk.

Ha tehát élvezhető képet akarunk 
vetíteni, akkor az ábrát a lehető lcg- 
erősebnen kell megvilágítani.

4, ábra: A doboz szélesebb oldalúba alul Is, 
felül is szellőzőnyílísokat vígunk. A lyukak fölé 
a doboz oldalitól elálló fémlemez borul, amely 

elfogja a kiszűrődő fényt.

De a vetített kép fényessége függ 
még a vetítőlencsétől is. Ha a lencse 
nagyátmérőjű (fókusztávolságához ké
pest), akkor sok fényt tud összegyűj
teni, A kisebb átmérőjű lencsére keve
sebb fény esik, a vetített kép fényben 
szegényebb lesz.

belsejébe? Elegendő egymással szem
ben lévő 2 lámpa.

Hány wattos izzók égjenek bennük? 
Legalább 100— 100 wattosak, de ha a 
nyert kép fényességével nem lennénk 
megelégedve, csavarjunk be 200 wattos 
körtéket.

A doboz fenekének közepén vágjunk 
ki kb. levelezőlap nagyságú nyílást, 
de ezt esetleg el is hagyhatjuk.

A készüléket egyszerűen ráhelyez
zük arra a képre, amit vetíteni aka
runk, úgy, hogy az üveglap essék az 
ábra fölé.

A doboz fedelét levehetőre, pere
mesre készítsük.

Az erős körték sok hőt fejlesztenek, 
a készülék igen átforrósodnék, ha jó 
szellőzésről nem gondoskodunk. Ezért 
a lemez oldalán alul és a fedélen vág
junk nyílásokat, de hogy a rajtuk kl-

S. ábra: A doboz magassága akkora legye::, 
mint a vetítőlencse gyujtótavolsága. A lencse 
legyen 4—8 cm-rel kijebb húzható, mint a 

fókusztávolság a doboz fenekétől mérve.

szűrődő fény ne zavarjon, a nyílások 
fölé boruljanak egyik szélükön a doboz
hoz forrasztott ernyöző fémlemezek.

Hogy a visszavert fény ne zavarjon, 
ajánlatos az ernyöző fémlemezek belső 
felületét és az egész doboz belső felületét 
bekormozni.

A MEGVILÁGÍTÁS, A DOBOZ

A vetítőgép háza fémlemezből ké
szüljön (mert a fém jó hővezető). 
A lámpákat az ábra szerint úgy helyez
zük el, hogy a lehető legtöbb fényt 
ejtsék az ábrára. A világítolámpáknak 
legyen fémből készült fényvisszaverő 
bürájuk is. Tehát a lámpák közel 
legyenek a megvilágítandó ábrához, de 
ne álljanak az ábráról visszavert és a 
doboz teteje felé haladó fény útjában.

Hány lámpát szereljünk a doboz

VETITÖLENCSE,
DOBOZMAGASSÁG

A vctltőlencsét csúsztatható cső- 
tokban a doboz fedelére szereljük, szem
közt a doboz alján lévő üveglemezzel.

A dobozunk magasságát az hatá
rozza meg, hogy nány cm fókusz
távolságú nagyítólencsével rendelke
zünk. A doboz olyan magas legyen, 
mint a lencse gyujtótávolsága (1—2 
cm-rel magasabb is lehet).

A lencse tologatható tokja pedig



tegye lehetővé azt, hogy a lencsét a 
fókusztávolságnak 25—30%-ával kij
jebb tudjuk húzni, mint a gyújtó- 
távolsága. Tehát ha például 16 cm 
fókusztávolságú lencsénk van, akkor a 
fémház magassága 16— 18 cm. A len
csét pedig olyan tologatható csőbe 
szereljük, hogy a lencse távolsága a

6. ábra: Ha nagynyílású lencsét használunk és 
élesebb képet kívánunk, akkor a jenesét kör- 
nyílással ellátott átlátszatlan papírral leragaszt

juk.

megvilágított képtől (a doboz feneké
től) 16—20 cm határok között változ
tatható legyen.

Ekkor, ha a lencsét 20 cm távol
ságra állítom az ábrától, 4-szeresen 
nagyított képet nyerek. Ha pedig kö
zelebb tolom az ábrához, 16 cm-re, 
akkor a kép végtelenszer nagyított 
lesz. Tehát készülékemmel 4-szerestől 
a végtelenszeresig nagyíthatok.

Az előzőkből világos, hogy a vetítő
lencse fókusztávolsága szabja meg kez
dettől fogva tervezésünket. Ne legyen 
vetítőlencsénk 10 cm-nél kisebb fókusz- 
távolságú és ne legyen 20 cm-nél na
gyobb fókusztávolságú. A legelső lépé
sünk tehát a vetítésre használt nagyító- 
lencse beszerzése.

Felesleges gyári készítésű, szabá
lyozó csavarral ellátott, tokba foglalt 
vetítőgéplencse után nyomozni. Ez 
drága, ha csak nem alkalmi vételként 
jutunk hozzá.

A célnak teljesen megfelel a lát- 
szerészboltban kapható nyeles lencse 
(lupe). Bizományi üzletekben szerez
hető be féláron. Előnyük az, hogy 
nagy átmérőjüek (5— 7 cm), ezért 
fényerős képet adnak. Hogy a tologat
ható csőbe foglalhassuk, fogantyúját 
levesszük, esetleg keretét is. Természe
tesen egyéb nagyítólencse is megfelel.

Legszerényebb igényű a szemüveg
lencsével is beéri. Vegyünk 10 dioptriá-

—  A  szivárványt nem valami láthatatlan 
mester plngálja az égboltozatra; a szivár
vány a természet egyik szinpompás, szivet 
derítő alkotása. A természet hatalmasabb, 
gazdagabb, ötletesebb mindenfajta látha
tatlan és látható mestereknél...

(Tóth Béla. —  1902.)

tói (10 cm fókusztávolság) — 5 diop
triáig (20 cm fókusztávolság) terjedő 
határok közé eső lencsét.

Ha a kép élességével nem vagyunk, 
megelégedve, akkor a nyílását szűkít
sük le úgy, hogy köralakú lyukat vá
gunk átlátszatlan papírba és a papírt a 
lencsére ragasztjuk. Természetesen mi-

7. ábra: A lencse fölé sík tükröt szerelünk,
amelynek hajlásszöge változtatható. A tükörrel 
vízszintes Irányba terelhetjük a sugarakat. A 

képet Így a falra vetíthetjük.

nél kisebb a lencsenyílás, annál ke- 
vésbbé fényes a kép, ha élességben 
nyer is.
A VÍZSZINTES VETÍTÉS

Eddig leírt készülékünk a fehér meny- 
nyezetre tudja csak vetíteni a képet, 
vagy a vízszintesen föléje tartott papír
lapra.

Ha készülékünk így már kifogástala
nul működik, akkor odaszerelhetünk a 
lencse fölé egy tükröt, amivel oldalt 
vetíthetjük a képet.

A tükör közönséges síktükör. A  tük
röt bádogkeretbe foglaljuk, közvet
lenül a lencséből kijövő fény ;útjába 
állítjuk. Jó, ha egy fémrúdon (ábra) 
fel-alá tolható, rögzíthető és hajlás
szögét csukló segítségével változtatni 
lehet.

A tükör hajlásszögének változtatásá
val a képet alacsonyabbra — maga
sabbra vetíthetjük.

öveges József 
Kossuth-díjas.

—  Az ember eszesen cselekedjék és 
úgy cselekedjék, hogy magét kárba ne 
ejtse. Vajh fnelly ártalmas dolog az fari
zeus beszéd s pokolbéli madér az Klpok- 
rita. Egyfelől kenyeret mutat, másfelől kö
vet tart kezében. így vagyon ez.

(Hallal Gáspár: A  két ebekről. —  1566.)
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'T m i/ Íú  m á n t j o s

ESEMÉNYNAPTÁR
ö s s z e á l l í t o t t a . :  V a j d a  P á l

(Axolc réazírt, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, közöljük a i eseményre 
vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat Is.)

ISIK. december 15. szül. Bolyai János, minden Idők egyik legeredetibb gondolkodású mate
matikusa. A legnagyobb és legforradalmibb tudományos alkotók közé 
tartozott. Kérlelhetetlenül tört az Igazságra s amikor azt sikerült meg
ragadnia. igyekezett kidolgozni a részleteket, bármennyire meglepőnek és 
valószínűtlennek látszott is az új elmélet. 1823 november 3-án, a mate

matika történetében világjelentőségü,  következő sorokat írta apjának, 
Bolyai Farkasnak: ». . . most többet nem szollbatok, tsak annyit: hogy 
semmiből egy ujj más világot teremtettem; mind az. valamit eddig kül
döttem. tsak kártyaház a toronyhoz képest.* Ez az »uj világ*, amit fel
fedezett az abszolút geometria volt. vagyis egy a párhuzamosok axiómá
jától független, új geometriai rendszer. Bolyai János felfedezésének me
részsége közvetve még társadalmi kihatásúnak is mondható. Maga az a 
tény, hogy az euklideszi geometria kétezer' évig m égi n ga íh atat! an n aík 
látszó igazságai egy részéről kimutatta azok önkényességét, szükségkép
pen arra a gondolatra vezet, hogy akkor talán a sokkal kevésbbé szilárd 
alapon nyugvó társadalmi formák sem szükségszerek. Bolyai abszolút 
geometriája tehát forradalmi tanítás. Bolyai János nemcsak nagy mate
matikus volt, aki a tudomány területén halhatatlant alkotott, hanem 
haladó gondolkodó is, akinek lényegében materialista eszmékből táplálkozó 
merész szelleme a társadalmi kérdésekben Is bátran áttörte az őt fojtogató 
osztálytársadalom korlátalt. Alexits György: Bolyai János, Bp. 1952.

*

H93. december 17. szül. Paracelsus svájci orvos és természetkutató. Működése különösen az
orvostudomány területén korszakalkotó volt, mert merőben új utakon ha
ladt, Szembeszáll a kőnyvtudománnyal, szakit az addigi galeuszi dog
matikus eljárással, érvágással, hashajtással és köpülyözéssel, és a gya
korlati tapasztalatot, a blológlal-kémlai ki sér létezést állítja helyébe. Az 
orvos tanuljon a természetből és a betegségekből és amit ezek tanítanak, 
azt cselekedje. Ez a paracelsusi orvostan fundamentuma. Szakit az addigi 
tradícióikkal és latin helyett németül tanít, sőt munkált Is német nyelven 
Írja. Az egyetemen ezt mem veszik tőle jó  néven és még könyveinek ki
nyomtatását is akadályozzák. Bázelből, ahol tanított, valósággal kény
telen elmenekülni. Évekig jtantó vándordíján szakadatlanul dolgozik, nap
pal gyógyít, éjszaka ruhástól csak néhány órát alszik, azután famulusá- 
nak diktálja munkált. Könyvet Ír iaz akkor lellépő szifiliszről, de a lipcsei 
egyetem orvosi fakultásának reakciós tanárai .megtiltják a könyv kiadá
si*. Munkálnak terjedelme 3000 folfó-oldal, Vándordíjában kéttízben is  jár 
Magyarországon, először 1526 körül, másodszor pedig 1534—1537. között. 
Púder Sándor: Paracelsus, Bp. 1942.

*  .

megh. Irinyi János vegyész, a gyufa tökéletesít ője. Egyike volt a legtehet
ségesebb magyar vegyészeknek. Tanulmányait a legnagyobb szorgalom
mal folytatta egészen addig, amig a Lavolsier szellemében fejlődő kémiát 
teljesen el nem sajátította. Nagy bátorság kellett akkor még ehhez, mert 
mind a bécsi, mind a pesti tudós világ el volt telve Wirrferi Jakab maradi, 
reakciós tanainak » nagyszerűségétől*. Wtorterl a Jtoglszton-e'métet híve volt 
(eszerint minden éghető test flogisztont tartalma®, a az égés ennek eltá
vozásából áll. Ezt döntötték meg Lomonoszov és Lavolsier kísérleteikkel 1785- 
ben), Irinyi pedig magáévá tette ezt a forradalmi elméletet. Tudományos 
munkássága nemcsak vegyészeti vonatkozású könyvek és tankönyvek írá
sában merült ki, hanem gyakorlati kérdések megoldásával Is. Jgy elsőnek: 
foglalkozik eredményesen a szikes talajok megkötésének problémájával. 
1839. decemberében megkezdi elsőnek Magyarországon az általa tökélete
sített gyufa gyártását. Üzemében 50—60 emberrel dolgozott és naponta 
félmillió gyújtót gyártott. A szabadságharc idején Kossuth a nagyváradi 
lőpor- és dgyúgyár vezetésével bízta meg. A szabadságharc leverése után 
az osztrák hatóság letartóztatta és hónapokig volt fogságban. Vajda Pál: 
Magyar feltalálók, Bp. 109-U6. old.

1695. december 17
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K Á D Á R  Z S I G A  P O S T Á J A
A szerkesztőség levelet ka

pott Székkutasról, a oslosatért 
alt. Iskola Dózsa György út
törőcsapatától, melyben a csa
pat matematikai munkaközös
sége »leleplezi« Kádár Zsiga 
trükkjeit, vagyis matematikai
lag megmagyarázza, hogy 
»Zs!ga bácsl« miképpen szer
keszti feladatait. Ezenkívül az 
úttörők néhány példát is küld
tek Zsiga bácsinak: fejtse meg, 
ha tudja!

A szerkesztőség feltette a 
kérdéseket Zsiga bácsinak, de 
meg kell mondanunk, hogy egy 
perc leforgása alatt, mindenre 
pontosan válaszolt. Azért ő is 
elismerte, hogy ügyesek a kér
dések és üzeni a Dózsa György 
úttörőcsapat ifjú matematiku
sainak, hogy csak törjék a fe 
jüket továbbra is szorgalma
san, még belőlük is lehet olyan 
jó  matematikus, mint Kádár 
Zsdga bácsi.

Itt mindjárt leközöljük az út
törők feladatait:

1. Milyen számokkal kelt meg
szorozni 9-et, hogy olyan szá
mokat kapjunk eredményül, 
amelyek csupa egyesből, kettes
ből-, négyesbői, ötösből, hetes - 
bői, Illetve nyolcasból állanak?

2. Milyen számokkal kell meg. 
szorozni 7-et, hogy csupa hár
masból, illetve csupa hatosból 
álló számokat kapjunk eredmé
nyül?

Pátka Mihály olvasói* (Győr) 
kérdezi: Ha az alábbi ábrán
látható módon fahasábokat ra
kunk egymásra, úgy, hogy az 
első sorban egy, a második 
sorban kettő, és Így tovább 
minden sorban eggyel több fa 
hasáb legyen, mint az előző
ben, továbbá, ha tudjuk, hogy 
a legalsó sorban hány hasáb 
van,

akkor miképpen számíthat- 
hatjuk ki, hogy hány ha
sáb van az egész farakás-

On?

o  o  
o  o  o  

o o o o  

o  o  o  o o  
o  o  o o o o  

o o o o o o o
Pásztor Pál szigetutcai VIII. 

ált. oszt. kispajtás kérdezi: 
Kísérletképpen december 10-én 
0 órakor megindítanak egy vil
lanyórát. Az első nap 10 per
cet siet. A további napokon, 
minden egyes nap 10 százalék
kal túlsieti az előző napi sie
tést.

Hol tart az óra, amikor a 
naptár december 31-ét mutatja 
és a rádió az újévet köszönti?

Találkozott-e Lengyelor
szág legnagyobb költője, 
Mickiewitz Goethével?

Tír
Melyik az a kétszavas magyar 

felszólító mondat, melyben egy
más után öt mássalhangzó for
dul elő?

VÍZSZINTES:

1. Bugát Pál, a műit 
század kiváló orvosá
nak javaslatára ala
kúit meg 1841. május 
28-án. 13. A fej része.
14. Állóvíz. 15. Futó- 
madár. 16. Argon 
vegyjele. 17, Igen csú
nya. 18. Megváltoz
tatja a testek halmaz- 
állapotát. 19. Titkon 
figyelve. 21. Albert...
24. Éneklő szócska.
25. Indiai város. 26.
Erzsébet ritkább be- 
cézése. 28, Itt van a
budapesti rádióleadó. 29. Finom az ilyen kalács. 
30. Valamely terület növényvilága. 311 A költé
szet egyik ága. 32. Igen oroszul. 34. Becézett 
Aranka. 36. Foglalat. 37. Dobog a szíve. 38. 
Hónaptövldltés. 40. Duna páratlan betűi. 41. 
Szülő. 43. Szám közepe, 44. -Női név.

FÜGGŐLEGES:

2. Tudományos egysége a din. 3. Hőmérőkön 
látható betűk. 4. Ebédet viszndk benne. 5. Hal

fajta, fogyasztásra elkészítve. 6. Egyforma be
tűk. 7. Tompa névjele. 8. Vlsszatut ( !)  9. Nóta- 
költő. 10. Bugát Pál által alapított első magyar
nyelvű orvosi lap. 11. A folyó sodra. 12. Mezei 
rágcsáló (1. kockába kettősbetfi.) 13. Ez volt 
Darwin, a nagy angol természettudós. 19. Ke
leti női név. 20. Jókedvűek. 22. Vármegye név
elővel. 23. Utszéli növény (nvk). 25. DKF. 27. 
A paripa. 33. Vonatkozó névmás. 35. Azonos 
betűk, 36. Hajórész. 37, Esztendeje. 39. Balaton. 
42. Pályaudvar röv. 44. Napszak.
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A Szovjetunió köztársaságai 
dokumentum-filmekben

Ti

Hégi hiányérzést oszlat el, népünk 
millióinak tudásvágyát elégíti ki a 
Szovjetunió köztársaságairól készült 
színes szovjet filmsorozat.

»A Szovjetunió minden népe tevé
keny részvevője a kommunizmus nagy 
építkezéseinek és gazdája a hatalmas 
eredményeknek!« — hangsúlyozta
Maíenkov elvtárs a Szovjetunió nagy 
pártjának X IX . Kongresszusán. E 
pártkongresszus munkája nyomán len
dül át az első szocialista ország élete 
a kommunizmusba. Erre a fordulóra 
már jóelőre felkészültek a dolgozók 
ama hatalmas — a földkerekség száraz
földi területeinek egyhatodát kitevő — 
országban, ahol emléke is eltűnt az em
ber ember általi kizsákmányolásának 
és a cári idők hírhedt nemzetiségi el
nyomásának. Most pedig ott tartanak, 
hogy a természet erőit is gyorsan 
és gyökeresen az ember szolgálatába 
állítják. E változás pergő tükörképeit 
adja e filmsorozat.

Amennyire élvezetes, olyannyira 
tanulságos kiegészítő *földrajzóra* 
egy ilyen színes dokumentumfilm meg
tekintése.

Itt és most csak négy filmet ragadunk 
ki méltatásra. Mindegyike egymagában 
is híven tükrözi azt a művészi, tudo
mányos és technikai alaposságot, 
amellyel az egész filmsorozatot elkészí
tették.

rohanó hegyi patakokban, a völgyek 
és síkságok bőzsirú televényének 
növénykultúráiban, az erdőrengete
gekben és a földkincsekben.

A szovjet tervgazdaság még igé- 
zőbbé, még vonzóbbá formálja a táj 
képét. Tartós örömet ^varázsok az 
azerbajdzsán! nép életébe. »Kelet. 
kapuja.* így emlegetik ezt. a földet 
jóideje. Nos, *Kelet kapuja* természe
tes kincstáraival együtt nem háborúk, 
nem rablóhordák vadászterülete többé. 
Azerbajdzsán ércei és színes féméi a 
tartós béke első országának egyik erő
forrásaivá lettek. Az ország ipari élete 
a cári időkben a háziipar keretei közt 
sorvadt. Még a híres bakui »fekete 
aranyat« az olajat is csupán kézi erő
vel, vagy jobbik esetben igás erővel 
tárták föl, amint a film egyik megrázó 
jelenete mutatja. Most a legmodernebb 
technika gépeit irányítják az azer- 
bajdzsáni dolgozók.

Azerbajdzsán fővárosa, a hihetetlen 
iramban fejlődő Baku fölött mintegy 
»őrtálló módjára* emelkedik ki 
Sztálin egyik legkedvesebb munka
társának, Kirovnak szobra, aki sokáig 
élt és harcolt Bakuban. A mai Bakuról 
és Azerbajdzsánról bemutatott film- 
felvételek azt bizonyítják, hogy Kirov 
elvtársnak, a nagy hazafinak, küzdel
me néni volt hiábavaló.

Sw itjtt lU frbgJJnán

felejthetetlen harcok színhelye a Szov
jetunió nagy i pártjának életében. Az 
égbenyúló Kaukázus tövében Európa 
egyik legrégibb kultúrájának, egy 3000 
évvel ezelőtti nagyszerű őskultúrának 
emlékeit őrzik büszkén a köztársaság 
lakói: azerbajdzsánok, örmények,
grúzok, oroszok s több más nép, A nép
fantázia legszebb mesebokraiban sem 
képzelhetünk el vonzóbb, igézőbb tájat, 
mint aminőt az azerbajdzsáni életet 
bemutató dokumentumfilm vetit 
elénk: a Kaukázus hófödte csúcsai 
ban, a hegyi legelők virágmezőiben,

A Volga—Don-csatorna. Jelenei a filmből
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már kaukázuson túli táj. Az örmény 
nép egyike ama népeknek, amelyeket 
a leggyalázatosabban alázott meg a cári 
zsarnokság kettős elnyomása. A Szov
jet Örményországról készült film tanú
sága szerint a szovjet hatalom nem
csak behegesztette az örmény nép régi 
sebeit, de uralkodóvá tette a mosolyt, 
a derűs alkotást az egykori rémüle
tek földjén, a »pogrom országában#. 
Örményországban, a fejlett kultúra 
egyik legősibb országában a művelő
dés áldásaiból a lakosság legjava ki 
volt rekesztve. Képek sorozata bizo
nyítja, miként kapcsolja be a szovjet 
hatalom Örményország összes népeit — 
örményeket, kurdokat, meg a többit — 
a kultúra egyetemes áldásaiba. Ugyan
akkor felszinrehozza s egyetemessé 
teszi a népi művészet alkotóképessé-
fét. Ez utóbbi a táncművészetben, fa- 
s kőfaragásban s építészetben mutat

kozik meg elsősorban.
A szovjet tervgazdaság sztálini gon

doskodása anyagilag is megerősítette 
Örményországot. Kétezer méter magas
ságban hullámzik a vize Szovjetunió 
legmagasabb hegyitavának, a Szeván- 
nak. A szovjet hatalom hasznosítja 
először a hatalmas vízmennyiség hely
zeti energiáját. Óriási vízierőmfívet 
építettek itt s olcsón látják el áram
mal az egész köztársaságot. Az ipari 

. termelés az országban a Nagy Honvédő 
Háború óta kétszeresére emelkedett. 
Szerján zeneszerzőnek népdalok alap
ján összeállított kísérőzenéje meg
ragadó hangulati fűszerezése a tanul
ságos és élvezetes képsorozatnak.

Jelenet a Szoviet-Lcttorszig című dokuntcmuin- 
filmbfíl

A Lett M oelallita Szovjet Kfiatánmnáa

népe néhány évtizeddel ezelőtt ugyan
csak kettős elnyomás alatt sínylődött. 
Szenvedett a balti báróktól, a hazai 
földesurak és tőkések basáskodásaitó) 
és a nemzetiségi elnyomás alatt. A 
szovjet hatalopi eltörölte e kettős el
nyomást. Hogyan változott meg a táj 
és az ember a Keleti-tenger rigai öblé
nek kis 2 milliós országában*? Feleletet 
kapunk e kérdésre a lett nép köztár
saságáról készült színes filmben. E fil
mes beszámolóból három jelenet 
ragadja meg különösen, szinte szimbó- 
likus erővel a nézőt. Az első : a gépesí
tett halászkolhozok élete. A második: 
a micsurini biológia győzelmének iga
zolásaként a gyönyörű szőlő-, doháhy- 
és paradicsomtermelés egy olyan 
északi országban, ahol azelőtt e növé
nyek meghonosítását legfeljebb ábránd
nak tartották. A harmadik megható 
felvétel a Keleti-tenger partja modern 
üdülőinek életét mutatja. A Szovjet
unió mindenfajta nemzetiségű dolgo
zója otthon érzi magát ezekben az 
üdülőkben. Itt látjuk, mennyire egy 
családot alkotnak a Szovjetunió népei.

A „Volga— Don csatorna" cimfi film

a Vladimír Iljics Leninről elnevezett 
Volga-Don csatorna megnyitását mu
tatja be. Hatalmas ünneplő tömeg 
yülekezik a megnyitás színhelyén, 
askov elvtárs, a Szovtjetunió folyam- 

hajózási minisztere, megnyitó beszédé
ben rámutat arra, hogy a szovjet 
nép évszázados álma valósult meg 
e csatorna felépítésével. Felszólalnak 
a csatorna építői közül is néhányan. 
Aztán Sziszkov elvtárs elvágja a sza
lagot és ezzel átadja rendeltetésének 
a kommunizmus első nagy művét, a 
Volga-Don hajózható csatornát. Eget
verő örömkiáltás, éljenzés tör fel sok
ezer ünneplőből. Egész virágeső hull a 
csatorna vizébe; öregek és fiatalok 
egyaránt örömtől könnyes szemmel 
élik át ezt a nagyjelentőségű pillanat ot. 
A film egyik megható jelenetében egy 
öreg harcos kis pionírok koszorújában 
áll s így nézi az ünnepséget. Ez az 
öreg mintegy szimbóluma annak, 
hogy a Szovjetunióban az öregek nem
csak emlékeikből élnek, hanem 
látják fiaik, unokáik boldog, ragyogó 
jövőjét is.


