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B O L D O G  Ú J É V E T !
így köszönnek egymásnak az emberek már régóta, amikor a régi esztendő már 

elmúlik és az új beköszöntőben van. De nálunk, Magyarországon még akár csak 
tíz évvel ezelőtt is — s a tőkés országokban ma is — jámbor kívánság volt ez, 
melynek teljesedését semmi sem biztosította.

»Boldog újévet« a Horthy-rendszerben azt jelentették ezek a szavak a munkás 
számára, hogy talán a következő évben nem veszti el a munkáját s így szűkösen 
tovább tengetheti uz életét. Talán nem viszik el Horthy rablóhadjáratához ágyú- 
tölteléknek. Talán nem súgják be a gyár katonai parancsnokánál. Talán nem hur
colják el a Horthy-rendszer számos büntetőtáborai egyikébe. — »Boldog újévet«, ez 
a kívánság a Horthy-rendszer munkása számára egyáltalán nem jelentett boldog 
újévet.

S a paraszt számára sem. Azt jelentette ez a kívánság, hogy 'talán lesz annyi 
termése — a nadrágszij-parcellán, a harmadába, negyedébe kapált földön hogy 
maga és családja éhen ne haljon. Hogy talán nem árverezik el a tehenét, házát — 
ha volt neki — adóba, az uzsorakamatok fejében. Hogy talán »juttat« neki az 
uradalom egy kis napszámot — persze nyolcvan filléres alapon. — Ez volt a 
Horthy-rendszer dolgozó parasztjainak »boldog új esztendeje«.

Az értelmiség zöméé meg az, hogy talán ingyen, vagy koldus-ösztöndíj mellett, 
anyagi lehetőségek nélkül, megfelelő felszerelés nélkül, gürcölhet valamelyik tudo
mányos intézménynél, vagy valamelyik klinikán s lesheti, hogy mikor kerül státusba. 
Lehet — ha szerencséje van — hólapátoló, vagy segédmunkás, diplomával a zsebé
ben. De juthat neki még »szellemi szükség.munka« is.

Ma már mindez úgy'tűnik, mintha egy rossz álom emléke lenne. Magyarországon 
a munkásosztály vette kezébe a hatalmat, megszűnt a munkanélküliség, a paraszt
ság a földje urává vált és hatalmas léptekkel megindult az új, boldog, szocialista 
élet jelé. Az értelmiség Sztálinvárostj [nótát, a Békevárost építheti és laboratóriumok 
százaiban .szolgálhatja tudásával a dolgozó népet.

Ha mi kívánunk boldog újévet, elért eredményeink adják meg a kívánság súlyát. 
Az alkotás, az építés, népünk politikai, gazdasági és kulturális erősödésének évei 
vannak mögöttünk, s tudjuk, hogy az előttünk álló esztendő még sikeresebb, még 
boldogabb lesz, ha mindnyájan még nagyobb lelkesedéssel, még szorgalmasabban 
dolgozunk.

Mert az, hogy az 1953-as esztendő még boldogabb esztendő legyen: tőtűnk
függ. A mi munkánk, egyesülve a világot átfogó béketábor népeinek és elsősorban 
a Szovjetuniónak ~testvéri segítségével, az új esztendő új, hatalmas sikereinek biz
tosítéka.
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Sokféleképpen lehet a dióra nézni!
Emlékszem, gyermekkoromban 

vágyálomnak tűnt a dió, sütemények 
íze jutott eszembe róla. Később, sok
szor láttam, amikor a diófa alá állí
tott lócán csöndesen beszélgettek a 
falu dolgozói. A diófa levele a házi
asszonyok fegyvertárában fontos esz
köz volt a molyok és bolhák elriasz
tására, Melegen barnás fájából az asz
talosok a legkedveltebb, a legszebb 
bútorokat állították elő.

Itt Fertődön, Porpáczy Aladár 
Kossuth-díjas tudósunkkal beszélgetek 
a dióról. A tudós számára a diófa élő
lény. Jó és rossz tulajdonságait meg kell 
ismernie, hogy a jótulajdonságokat megerősíthesse, a rosszakat meg lefaragja< 
róla. Ezt a munkát csak úgy lehet elvégezni, ha a tudós ismeri a diófa életét és a 
diófa történelmét is. Mert a diófának történelme van.

A magyar népnek alig van a diófánál kedveltebb fája. A falusi házak udva
rán mindenütt látni terebélyes koronáját. És vannak az országnak vidékei, mint 
például Milota környéke, ahol valóságos dióerdők ejtik csodálatba az arrajárót.

Ez a szép és hasznos fa az újabb tudományos kutatások megállapítása 
szerint őshonos Magyarországon, azaz vad állapotban már jónéhány millió éve 
megtalálható. Tulajdonképpeni őshazája — ahol legtöbb változata is él — Perzsia, 
Afganisztán vidéke. Onnan terjedt szét a világnak mindazon tájaira, ahol a kemény 
téli fagy, vagy a gyakran jelentkező tavaszi fagyok nem vetettek gátat fejlődésé
nek. A mi hazánk is ezekhez a területekhez tartozik.

Magyarországon sokmillió diófa van. És mégis, ha átnézzük a Horthy- 
izak kül'korszak külkereskedelmi statisztikáit, megállapítható, hogy évente 5—6 millió 

pengőt adtak ki külföldről behozott dióbélért. Mi az oka ennek? Az, hogy a mi fáink 
között sok az olyan, amely nem hoz kielégítő termést, amelyik nem bőtermő. 
És nem kevés az olyan fák száma sem, amelyek nem teremnek megfelelő minő
ségű diót. Nyilvánvaló tehát, hogy hazai diótermelésünk fölemelésének egyik 
döntő feladata a diónemesités előmozdítása.

A virágzás élettanának földerítése
Diónemesités!
Milyen egyszerűen hangzik ez a szó és milyen bonyolult feladatokat foglal 

magában. Itt van mindjárt az első kérdés, amely a diófa virágzásával kapcso
latos. A diófa két nembeli ivarszervei ugyanis egymástól elválasztva külön-külön 
virágzatba tömörülnek. Külön a hím virágok, hosszú, lelógó fürtökben ésJiülön 
a női virágok. Meg kellj^zonban jegyezni, hogy az egyes diófák hím és női virág
jainak száma annyira változó, hogy vannak diófáink, amelyeken fiatalkorban 
szinte kizárólag hím és vannak olyanok, amelyeken csaknem kizárólag női 
virágok nőnek. Világosan következik ebből, hogy a himjellegű diófák termése 
csak elenyésző lehet.

A nemesítőnek azt is világosan kell látnia, milyen a dió virágzásának az 
élettana. Ugyanis a diófákon úgyszólván sohasem virágzanak egyszerre a him és 
a női virágok. A szovjet kutatók kísérletei során megállapították, hogy — sok 
fát megvizsgálva — mintegy 50—55 százalék az olyan fák száma, amelyek
nek a hím virágai virágzanak előbb, körülbelül 44—74 százalék az olyanoké, 
amelyeknek a női virágai és esak mindössze 0-3—0-7 százalék volt olyan, amelyek 
hím és női virágai egyidőben virágoztak.
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A dió nővirágai A dió him virágzata Juglans Siebold! íilrtös nőv lrigzata Közös tengelyen ülő him- és nőnemű dlóvirágofc

Ez pedig nagyon jelentős kérdés, mert ha, mondjuk, a hím virágzat sokkal 
korábban virágzik, mint a női, akkor a női virágok termőszerveinek megérésekor 
a hím virágok már nem képesek beporozni őket. Ha pedig a női virágok virág
zanak hamarabb, akkor ez éppenséggel kedvezőtlen a dió megtermékenyülésére. 
Ugyanis elég gyakori, hogy a női virágok már le is hullanak, amikor a hím virá
gok beporzásra képesek. Ez pedig nyilvánvalóan a fa termékenységének a rová
sára megy. A nemesítőknek tehát arra kell törekedniük, hogy a lehetőség szerint 
olyan diófákat uülítsanak előo, amelyeknek hím virágai a női virágokhoz viszonyítva 
vagy egyidőben, vagy néhány nappal megelőzően termeljenek virágport.

Meg kell jegyezni azt is, hogy — bár szórványosan — megfigyeltek olyan 
eseteket is, amikor egy-egy diófa minden megtermékenyítés nélkül is teljes ter
mést hozott. Magyarországon 1939 májusában figyeltek meg egy ilyen fát, amely 
éppen abban az évben hozta — mégpedig bebizonyít hatóan 'minden beporzás 
nélkül — eUő nagyobb termését, mintegy 170 kilogrammot. Sajnálatos módon 
ezzel a fával kapcsolatban a megfigyeléseket folytatni nem tudták, mert az 
1940-es szigorú télben kifagyott.

Minőségjavítás, zsírtartalom, télállás
A nemesitőnek azonban nemcsak arra kell törekedpie, hogy a nemesítendő 

diófa virágzás-biológiáját földerítse, hanem arra is — és nem utolsó sorban — , 
hogy a dió kiváló minőségű tegyen. E tekintetben ugyanis óriási különbségek van
nak az egyes diófák között. A dió éppen mert idegen beporzó, minden esetben 
keresztezett növény. Ebből adódik a fák, a gyümölcsök nagyságának, minőségének 
hallatlanul gazdag változatossága. De ebből adódnak azok az óriási lehetősé
gek is, amelyek a nemesítő előtt állanak.

Az egészen apró, szinte csak mogyorónagyságú diótól a 4—5 centiméter 
átmérőjű óriási diókig a legváltozatosabb alakokkal találkozunk. És amilyen 
változatos a külső formájuk, olyan nagy a béltartalomé is. A kereskedelmi for
galomba kerülő diónál a dióbél az egész dió súlyának mintegy 30—35 százalékát

teszi ki. Megállapították azonban, hogy egész sereg olyan diófánk van, amelyek 
gyümölcsének béltartalma 50 százalék feletti. Ugyanilyen hatalmas különb
ségek vannak a dióbél zsírtartalmában is. Egészen alacsony zsírtartalmú 
diók mellett olyanokat is ismerünk, amelyeknél a zsírtartalom 75 százalék. 
Ez nagyon fontos kérdés, mert a dió általában az olajtartalma szerint szárad be 
többé-kévésbbé. A nagy olajtartalmú dióknál megfelelő tárolás esetén azt is 
el lehet érni, hogy egészen az új termésig úgyszólván teljes béltartalmukat meg
őrizzék.

Beszéltünk már a dió fagyérzékenységéről és arról, hogy a nemesítőnek ezt 
a tulajdonságot is a mi éghajlati viszonyainknak megfelelően ki kell küszöbölni a 
nemesítésre szánt dióban. A mi éghajlati körülményeink! Ez azt jelenti, hogy 
nemcsak arra kell törekednünk, hogy a diófa a mi legszigorúbb teleinket is 
kibírja, hanem figyelemmel kell lenni arra is, hogy a lehetőség szerint megedzzük 
a diófákat a nálunk néha bekövetkező későtavaszi fagyokra is. Itt ugyanis azzal 
az érdekes jelenséggel találkozunk, hogy azok a diófáink, amelyek a kemény 
téli hidegeket jól bírják, teháhtélállók, korán virágoznak és virágaik nem bírják 
ki a késő tavasszal jelentkező kisebb fagyokat. A nemesitőnek tehát arra kell 
törekednie, hogy a nemesített dió későn virágzó, bőtermő, szép gyümölcsöt adó és 
télálló is legyen.

Nemes oltványok millióinak nevelése
Persze nemcsak erre, de arra is törekednie kell, hogy a dió a különböző 

betegségekkel szemben — közülök a legveszélyesebbek egyike a feketefoltosság 
(egy gombabetegség) — egyre ellenállóbbá váljék. »

Milyen módszerekkel éri el a nemesítő e célját?
Elsősorban azáltal, hogy minél nagyobb tömegekben állít elő kiváló minő

ségű fiatal diócsemetéket. Minthogy pedig egységes minőségű diócsemetéket 
éppen amiatt, mert a dió idegen beporzású, magvetéssel nem lehet elérni, ezért 
sokmillió dióoltvány előállítására van szükség. Dióoltvány előállításával ma kizá-
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rólag a fertőd! intézet foglalkozik. De a közeljövőben 
országos szervezet feladata lesz ez már. Ha majd 
eljutunk odáig, hogy legjobb diófáink vegetatív utó- 
dait milliószámra ültetjük el, akkor ez önmagában 
véve is minőségi ugrást jelent diótermelésünk fej
lődésében.

Az oltás nem valami egyszerű dolog. A dió — 
mint afféle mediterrán növény, oltásához — párás, 
meleg, 25—28 fokos hőmérsékletet igényel. Ilyen pára- 
teltség és meleg nálunk júliusban, augusztus elején 
van is. Ebben az időben azonban az oltásokat el
végezni mégsem kedvező, mert a mi viszonylag rövid 
őszünk időszaka alatt a nyári oltás nem érik be, az 
oltások legnagyobb részben el is fagynak. Ezért kell 
nálunk tavasszal üvegházban az oltás munkáját el
végezni.

Hatalmas lendítőerőt jelent a micsurini biológia 
elveinek alkalmazása. Ma már kutatóink világosan 
látják, hogy új, nagy termelékenységű diófafajta elő
állításának az útja a faj- és fajtakeresztezések előállí
tása és a keresztezett növények irányított nevelése. Mit 

a dtő »abiakos« szemzése értünk ez alatt? Azt, hogy a legkülönbözőbb edző 
eljárásokon mennek keresztül a diócsemeték. Rövi- 

debb-hosszabb fényhatásoknak teszik ki őket. Különböző hőkezelési eljárásokkal 
edzik a csemetéket és azonkívül a legkülönbözőbb táplálkozási körülmények 
között nevelik őket.

Így kapunk fürtös virágzatot
E kísérletek során egyre világosabbá válik, hogy a diófák táplálkozása és 

öntözése óriási jelentőségű termésük fokozása szempontjából. A diónak a követ
kező évi termést hordozó termőrügyei május—júniusban alakulnak ki. Meg
figyelték azt, hogy ha a május—június csapadékos és meleg, akkor a következő 
évben meglepően sok a fürtös dió. Világos tehát, hogy a táplálkozás megválto
zása egészen újtípusú diótermések létrehozását eredményezheti. Ha a zárt 
termelésű diósok mesterséges öntözéséről minden év május—júniusában gon
doskodunk, akkor ez állandóan nagy termések biztosítását eredményezi.

A dió női virágzata általában nem fürtös. De megfelelő táplálással és víz
adagolással a virágzat fürtössé tehető. Sőt azt is tapasztalták, hogy bő táplálkozás 
mellett az eredetileg külön-külön megjelenő hím és női virágok helyett a diófa

olyan virágzatot hoz, amelyeken közös tengelyen 
Egyéves dtdoitvány mely igen sok termő női virág, a tengely végén pedig hímh„, vJrág aJaku? k.

A tudomány csak úgy haladhat előre, ha nem 
ismer fétiseket, ha nem fél kezet emelni arra, ami 
elavult, ha nem hivatkozik tudományos dogmákra. 
Porpáczyék is úgy haladnak előre a diónemesítés 
terén, hogy eközben ^  tudomány számos elavult 
megállapítását vetik el és helyettesítik új, haladó 
módszerekkel.

A szakirodalom például tiltja a dió metszését. 
Az esetleg eltávolítandó ágaknak az eltávolítását csak 
augusztus végén engedi meg. így . a termőhajtások 
csak hosszabb idő után fejlődnek ki. Ez természete
sen jelentős mértékben meghosszabbítja a dió termőre 
fordulásának az idejét.

Az egységes magyar nemesdióért
Porpáczyék elvetették a régi gyakorlatot. A fiatal 

csemeték koronáját egy-két éven át, amíg körülbelül 
100—150 centiméteres erőteljes koronav'esszőket kap, 
rövidre vágják vissza és a koronavesszőknek csak

mintegy kétharmadát hagyják meg. Ezek a követ
kező évben már olyan rövid hajtásokkal rakódnak 
meg, amelyek termő hajtások. Ezzel elérik azt, hogy 
4—5 éves diófák már termést hoznak és amellett 
olyan koronát nevelnek, amilyen a kertész számára 
a legkedvezőbb.

A nemesítés alapját a felkutatott kiváló minő
ségű fák képezik. E fák felkutatását a Kertészeti 
Kutató Intézet végzi. Már mostanáig is igen sok érté
kes tájfajtát találtak és bizonyos, hogy e munka 
egyre több értékes diófához juttat bennünket. Most 
dolgozzák ki az országos dió-anyatelepek hálózatának 
létesítési tervét. Ezek az anyatelepek termelik majd a 
kiváló minőségű, e célra kiválasztott diófákról azokat 
az oltóvesszőket, amelyek a magyar diófaállomány 
fokozatos kicseréléséhez és egységes, kiváló minőségű 
magyar diófajták kialakulásához vezet.

Még egy nagyon érdekes problémán dolgoznak 
Porpáczyék. Ez pedig a fürtös-dió előállítása. Fen
tebb már beszéltünk arról, hogy meghatározott táplá
lási körülményekkel elő lehet állítani fürtösen termő a,a
diókat. Azonban vannak bizonyos dióváltozatok és (Faragó m (elvételei)
fajok, amelyek kizárólag fürtösen teremnek. Ilyenek
például a Juglans Sieb'oldi és Juglans Cinerea diófajok. A baj csak az, hogy 
ezekben a fürtökben aprók, nem jóminőségűek a diók. Porpáczyék most ezeket 
a fürtös diókat jóminőségű, nemfürtös diókkal keresztezve dolgoznak azon, 
hogy a jóminőségű fürtös diófajtát előállítsák.

Régi »közmondósok«-ra rácáfoló tevékeny tudomány
Nem valami gyors munka ez. Régen egy nemzedékváltáshoz a diónál csak

nem 12—15 év volt szükséges. Most éppen az új metszési eljárásokkal 6—8 évre 
rövidítik le ezt az időt. Ez persze nagy szó. De azért azt is jelenti, hogy nagyon 
rohamos előrehaladást nem várhatunk. Ahhoz, hogy a jóminőségű, már meg
levő diófajtáinkon kívül a mi környezetviszonyalnkhoz megfelelőbb, nemes, 
fürtös diófajtákat állítsanak elő, bizonyára kell még vaoy 15—20 esztendő.

A nemesít ők azonban nemcsak a mának dolgoznak, de a holnapnak isi Hiszen 
a holnap a mi gyermekeink boldog életét jelenti. És éppen a dió példája mutatja, 
hogy új módszerek, a tudomány eredményeinek alkalmazása lehetővé teszi 
azt is, hogy megszüntessük annak a közmondásnak hatályát, amely szerint a diót 
az unokáknak ültetik. Az 5—6 éves korban termő diófák rácáfolnak erre a köz
mondásra. Aminthogy a tudósok szorgos és kitartó kutatómunkája rácáfol még 
sok más olyan igazságra« is, amelyről sziklaszilárdan voltak azelőtt meggyő
ződve és amelyek ma a tudomány új eredményeinek kritikáját nem bírják ki.

Mindig arra gondolok, hogy a tudósok szerény kutatómunkája, eredmé
nyeik, hazánkat erősítik. És ha erősítik hazánkat, erősitik a béke ügyét is. Fer
tődön éppen úgy, mint Sopronhorpácson, Budapesten éppen úgy, akárcsak 
Debrecenben. A béke ügye és népünk munkája elválaszthatatlanul együvé 
tartozik. És ez ügy tevékeny harcosai a mi szívósan, ötletesen a népért dolgozó 
tudósaink Fertődön éppen úgy, mint másutt.

Kocsis Ferenc

II. Rákóczi Ferenc emlékiratai:

„Az ország rendjei között első a klérus. De 
sóhajtozni kell azon, hogy Szent István és más 
királyok jámbor szándékait milyen rosszul tel
jesítik az osztrák uralom ideje óta. A  kápta
lanok teljesen felhagytak az ifjúság oktatásával, 
különösen mióta a jezsuiták viselnek erre gon
dot. Ezt a körülményt nagyon ügyesen használta 
fel a bécsi tanács. A magyar jezsuiták mindig 
osztrák főnökeiknek engedelmeskedtek."

„Minthogy a nép és a nemesség legnagyobb 
része eretnek vallásokat követett, a lelkipászto
roknak nem voltak híveik, s ezzel az ürüggyel 
nem prédikáltak, az Ifjúságot nem oktatták 
katekizmusra, de szigorúan megkövetelték paró
kiájukból a tizedet és az egyéb járulékokat, és 
pénzt halmoztak alja rokonságuknak. A félig 
rombadőlt templomok düledezőfélben maradtak, 
és még tisztaságot Is alig tartottak bennük."
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A  I N I A P  

F D Z D E C Á J A

A Napról készült dlrekt felvétel 1926. október 
12-én. A foltok az Egyenlítő övében helyez

kednek el

Beszéltünk arról, hogy a Napot 
vagy közvetlenül vagy spektroszkópos 
módszerrel figyelhetjük meg. Mik azok 
a tünemények; amiket közvetlen meg
figyeléssel, távcsövön vagy fényképe
zés útján észlelünk a Napon?
S zem csés a  Nap fe lü le te

Ha egészen jó légköri viszonyok 
mellett kellő nagyit ássál nézzük a 
Nap korongjának középső tájait, a 
fotoszférán finom szerkezetet ismerünk 
föl. E finom szerkezet elemei a foto
szféra legnehezebben megfigyelhető, 
legfinomabb tárgyai. Annyira finom 
és változékony ez a szerkezet, hogy 
megfigyelésére különleges távcsövet 
vagy a fényképező módszert kell hasz
nálnunk. A finom szerkezet legjobb 
fényképfelvételeit Hronszkij, a pul- 
kuvói csillagvizsgáló asztronómusa ké
szítette 1905-ben.

Fényképünk a Nap központi részé
nek egyik szeletét mutatja be. A foto
szféra finom szerkezete olybá tűnik 
föl, mintha szürke takaróra rizsszeme
ket öntöttek volna és mi most fölülről 
néznénk a takaróra. A szemcsék szak
mai neve : granulák. Ezért nevezzük 
a finom szerkezetet granulációnak. 
A granuláció sötét alapon sűrűn mutat
kozó fényes képződmények mozaikja.

Hronszkijnak sikerült először rend
kívül rövid időközökben sorozatföl
vételeket készíteni a granulációról. Azo
kon a fényképeken, amelyek fölvétele

V I.
MIT ÉSZLELÜNK KÖZVETLEN 
MEGFIGYELÉSSEL A NAPON ?

között 25 másodpercnyi idő volt, sike
rült az egyes szemcséket azonosítania. 
Azokon a fölvételeken azonban, ame
lyek között öt percnyi idő volt, az 
azonosítás nem sikerült. Ezzel bebi
zonyult a szemcsék rendkívül változé
konysága. A granulák élettartama 
legfeljebb négy perc. Hronszkij méré
sei szerint a granulák terjedelme 700— 
1000 kilométer. Az újabb megfigyelé'- 
sek szerint átlagos terjedelmük 1100 
kilométer.

Hronszkij megállapította a szemcsék 
állandó mozgását is. Fölfelé és lefelé s 
oldalt is mozognak. A mozgás sebessége 
1—30 kilométer. A szomszédos szem
csék mozgása egymástól teljesen füg
getlen.

Sikerült megmérni a szemcsék egy
másközti távolságát is. Ezt átlag 15Ö0 
kilométernek találták. Ezért a Nap 
felszínének szemcsékkel borított terü
lete a teljes felszínnek mintegy 35 
százalékát teszi. A szemcsék száma két 
és fél millió körül van. Fényességük 
15—20 százalékkal nagyobb, mint a 
granulák közti terek fényessége. Ez 
200—300 fok hőmérsékleti különbség
nek felel meg.

Mennél távolabb vannak a granulák 
a Nap központjából, annál inkább 
csökken a szemcsék és a köztük lévő 
tér fényességében mutatkozó kon
traszt és a Nap peremén a szemcséket 
már nem lehet észlelni.

A szemcsék keletkezésének okát még 
nem sikerült földeríteni, ezért egyelőre 
csak elmélet ad erről magyarázatot. 
Általánosan úgy hiszik, hogy a Nap 
belsejéből feltörő gázáramlások, az 
úgynevezett konoekciós áramlás okozza 
a granulációt.
A n a p fo lto k

Ila távcsövön figyeljük a Napot, 
csaknem mindig látunk rajta egv-két 
sötét foltot, amelyek környezetük vilá
gító mezejéből élesen válnak ki. Első 
megfigyelésünk szerint a foltok a Nap 
felszínének olyan képződményei, ame
lyekben a fotoszféra fényessége észre-
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A fotoszféra finom szerkezeié: a granuláció.
Janssen 1878. június l-én készített fölvétele

vehetően csökken. Rendkívül szembe
ötlő, nagyon változó jelenségek és ezért 
a Nap valamennyi jelensége között a 
legismertebbek és a laikusok szemében 
is a legérdekesebbek. A régi csillagá
szok megszokták, hogy az égi mecha
nika szép törvényszerűségeit megfigye
léseik alátámasszák, tehát nem nagyon 
szerettek foglalkozni az olyan hirtelenül 
változó képződményekkel, minők a 
napfoltok. Lalande ezzel torkolta le 
egyik fiatal tanítványát, aki a nap
foltok iránt érdeklődött: »Ne sokat
törődjék velük. Olyan képződmények, 
amelyek semmiféle törvénynek nem 
engedelmeskednek.«
A  n a p fo lt szerkezetű

A kifejlődött napfoltban két részt 
különböztethetünk m eg: a magot
vagy umbrát, amely a világító foto
szférával szemben csaknem feketének 
tűnik föl és a félárnyékot vagy udvart, 
penumbrát, amely kevésbbé sötét sze
gélyként veszi körül a magot. Gyakran 
figyelnek meg csaknem köralakú foltot 
és ezt a folt normális alakjának tart
ják. Képünkön, a baloldalon egy 
köralakú foltot látunk. Persze, ne gon
doljunk körzővel kirajzolt körre, a 
köralakú folt mégis minden irányban 
meglehetősen egyformán fejlődött ki. 
A félárnyékban valamiféle szerkezetet 
látunk, mintha a sötét háttérből fényes 
nyelvek nyulakodnának a mag felé. 
Helyenként a penumbra belemarkol 
a magba és ilyenkor kifelé is kipúpo- 
sodik, tehát a környezetével való el
határolása a mag felé és a fénylő foto
szféra felé is kiöblösödik.

Az ilyen köralakú foltok aránylag 
hosszú életűek.

A  f o l t o k  é l e t t a r t a m a

A foltok élettartama általában igen 
különböző. Egyesek hirtelen képződ
nek és néhány órán belül fel is osz
lanak, mások viszont napokon, hete
ken, sőt hónapokon keresztül is meg
maradnak. A folt közepes élettartama 
2—3 hónap. 1840/41-ben egy foltot 
18 hónapon át figyeltek meg.

A foltok képződése is Különböző 
módon megy végbe. Néha igen gyorsan. 
Máskor nagyon lassan. Gyakran a folt

Nagy foltcsoport, amely 1938. október 12-én 
mutatkozott a Napon. A csoport hosszanti kitér, 

jedése 200.000 kilométer volt

képződése előtt a fotoszférában élénk 
mozgást figyelhetünk meg. Először 
pórusok képződnek, kis sötét foltocskák, 
melyeknek terjedelme kezdetben éppen 
a láthatóság határán van. Aztán a 
pórusok növekedni kezdenek és kiala
kul a folt. A folt kialakulásának folya
mata alatt még nem lehet a magot és 
a félárnyékot megkülönböztetni. A 
fénylőbb és sötétebb részek vad össze
visszaságban fonódnak egymásba és 
csak fokozatosan válik el élesen a folt 
két területe.

Említettük már, hogy a Nap a ten
gelye körül forog. Ezért úgy látszik, 
mintha a folt a Nap felszínén vándo
rolna. A Nap keleti szegélyén bukkan 
föl, a nyugati szegélyén eltűnik, hogy 
13 nap múltán újból a keleti szegélyen 
mutatkozzék és kelet-nyugat irányban' 
végigvándorol a Nap tányérján. Az 
1946. január 29-én a Nap keleti szélén 
észlelt óriási napfolt három és fél hó
napos élettartama alatt négyszer tért 
vissza

Végül azonban azt látjuk, hogy egy 
ilyen több hónapos élettartalmú folton 
nagy változások mennek végbe. -A 
félárnyék fényes nyelveket öltöget az 
árnyékba, gyorsan nyomulnak előre 
és úgynevezett /éni/Mdakként szövik 
át az umbrát. Néha a mag közepében 
is fényhíd bukkan föl. Ezzel aztán 
rendszerint meg is pecsételődik a főit 
sorsa. A penumbra két ellenkező olda-



Kfíralakú napfoltok t gy foltcsoportban. Látjuk a 
penumbra sugaras szerkezetét. A sugarakat tu
dományosan filamentumoknak nevezzük. A flla- 
mentumok a sötét köztes helyeken fénylőknek 
látszanak, 1—2 Ivmisodperc szélesek, 10 tv- 
másodperc hosszúak. Sugarasan helyezkednek el, 
de néha eltérés Is mutatkozik ettől az iránytól. 
Olykor a filamentumok hosszában fényes csomók 
mutatkoznak. Ezek legfeltűnőbbek a fllamentu- 
mok belső végén. Hronszkij pulkovoi csillagász 
úgy találta, hogy a filamentumok kifelé másod
percenként 2 kilométeres sebességgel áramlanak. 
Képünkön a baloldali folt átmérője 26.000 

kilométer. Ez a folt normális nagysága

Iáról kiinduló fényhid összekapcsoló
dik, a magvat átszövik a hidak, tel
jesen betöltik és a folt rövidesen el
tűnik. Olykor az !s megtörténik, hogy 
a folt fényhid elválasztotta két része 
gyorsan változó sebességgel eltávolo
dik egymástól s egy foltból kettő lesz. 
Ám ezek is rövid életűek.

F oltcsop ortok
A kerek foltok normális formáját 

azonban egyáltalán nem mindig figyel
hetjük meg. Sőt, azt sem mondhatjuk,

Több párhuzamos fllamentum kötegben egyesül. 
A köteg a folt egyik peremétől a másikig húzó
dik át. Ezt fényhfdnak nevezzük. A fényhldak 
megjelenése a folt kezdődő bomlásának a jele. 

Felvételünk 1838. május 30-án készült.

hogy a foltok túlnyomó része ilyen 
lenne. Vannak tojásdad alakú foltok, 
de vannak egészen szabálytalan ala
kúak is és alakjukat rendkívül gyorsan 
változtatják. Igen gyakran hosszúkás 
formában, nagy csoportban lépnek föl. 
De a magot és a penumbrát mind
egyikükben megkülönböztethetjük.
A fo lto k  B a g y s íg s  én fé n y e

A napfolt olykor óriási terjedelmű, 
Gyakran figyeltek meg olyan foltokat, 
amelyeknek magva 90.000 kilométer 
hosszú, tehát a Föld átmérőjének több 
mint a hétszerese. (12.700 kilométer.) 
A napfoltok rendszeres megfigyelésé
nek idején, tehát az utóbbi száz esz
tendő alatt két kirívóan nagy foltot 
észleltek. Az egyik 1858-ban bukkant 
föl, hossza csaknem 230.000 kilométer 
volt, tehát tizennyolcszor haladta meg 
a Föld átmérőjét és a Nap látható 
felének 36-od részét töltötte ki. Még 
nagyobb volt az 1946. január 29-én 
fölbukkant napfolt. A Nap északi felén, 
a 26. szélességi fokon (úgy mondjuk, 
hogy a 26-ik heliakus szélességen) 
tűnt föl. Átmérője meghaladta a 
300.000 kilométert, a Föld átmérőjé
nek 24-szeresét s a Nap látható felü
letének csaknem 30-ad részét foglalta 
el.

Az ilyen szörnyű kiterjedésű foltok 
azonban ritkák. Az olyan folt, amely
nek átmérője 50.000 kilométer körül 
van, már a ritkábbak közé tartozik. 
A mintegy 40.000 kilométer átmérőjű 
foltot még szabad szemmel is láthat
juk. Erős napfolt-tevékenység idején 
csaknem mindig megjelenik egy-egy, 
távcső nélkül is észlelhető folt. Á folt
csoportok gyakran hasondthatatlanul 
nagyobb területet töltenek ki, mint az 
egyenként mutatkozó óriási foltok. 
Kiterjedésük gyakran több százezer 
kilométerrel mérhető.

Amint láttuk, a félárnyék jóval söté- 
tebb, mint a rendes fotoszféra, a mag 
pedig jelentősen sötétebb a félárnyék
nál is. De azért ne gondoljuk, hogy a 
napfolt gyönge fényességű tárgyi jelen
ség. Belőle is bőven árad a fény. 
Csupán a jóval fényesebb háttéren 
tűnik föl sötétebbnek. Az ilyen hatást 
kontraszt-hatásnak nevezzük. Valójá
ban a foltok több százszor fényesebbek, 
mint a %teli-Hold«.

A napfoltok azért sötétebbek a foto
szféránál, mert felületük hidegebb, 
4500 fok Celsius körül van. Ezért lát
szanak sötétnek a 6000 fok hőmérsék
letű fotoszféra alapján.
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Mítosz és biznisz a „Christian Setémé" vásári történetében

Az USA reakciós sajtójának egyik 
legtekintélyesebb napilapja, a bostoni 
iChristian Science Monitor«. A több
százezer példányszámban megjelenő 
újság különös címfeliratának pontos 
fordítása : Keresztény (krisztusi) tudo
mány hírnöke (figyelmeztetője).

A lap egyik bevett felekezethez, vagy 
szektához sem tartozik. Hatalmas 
újságpalotában írják és szerkesztik, 
megtalálni benne az amerikai nagy 
lapok minden rovatát, de ezenfelül 
fantasztikus és csak néhány évtizedes 
múlttal rendelkező új vallás, valamint 
egy elképesztően ostoba áltudomány 
hivatalos közlönye is. A lapot 1908-ban 
alapította a Christian Science — esze
lős, de egyébként kitűnő üzleti érzék
kel megáldott prófétanője — ez nem 
tréfa —■ saját székesegyházának tő
szomszédságában. Abban a Bóstonban 
játszódott le a fura esemény és vert 
gyökeret e zagyva »Tan«, amelynek 
főiskolája a büszke Harward.

Amerikában bizonyos banketteken 
nem győzik hangoztatni, hogy ez az 
egyetem *a haladás harcos szellemének 
univerzitása, a modern világszemlélet 
és az igazi amerikai életforma fellegvára. «

Nos, ez a kitűnő harwardi harcos 
szelleme évtizedekig szó nélkül hagyta 
terjedni a Christians Science haj
meresztő járványát. A *nagy szerű* ame
rikai életforma hősei eltűrték sőt elő
segítették, hogy tőszomszédságukban 
olyan *anyaszentegy házat* alapítsanak, 
amelynek szószékéről háborítatlanul 
prédikálhatják még ma is, a modern 
idők példátlanul tébolyult, de jól reklá
mozott »Üj Tudományát* a félreveze
tett hivők tízezreinek.

M íto sz  s z ü le t ik . , .
Valóban ritka tünemény, hogy ko

runkban tanúi lehetünk egy vérbeli 
■•vallásos mítosz* megszületésének és 
nyomon követhetjük valamely egyház 
megszervezésének, ez esetben sem ép
pen felemelő körülményeit. A Christian 
Science egyházatyáinak nem kell el
múlt évszázadok ködéből felkutatni 
jeles prófétájuk emlékének nyomait, 
sőt, inkább mindent el kell követ
niük — ha lehet —, hogy e nyomokat,

valamint a bostoni székesegyház ünne
pélyes szentélye mögött zakatoló obiz
ni sz*-gépezet titkait, minél sűrűbb 
ködbe burkolják. Ez a törekvés úgy
látszik sikerült, mert a Christian Sci
ence még ma is vígan virágzik. Az 
Anyaszentegyházon kívül 3000 fiók
egyháza van az új vallásnak, New- 
Yorkban a város közepén monumen
tális katedrálís hirdeti a »Tant-í, amely 
elterjedt az egész angolszász világban. 
Londonban az »Üj tudomány, nagy

számú hívőt számlálhat, sőt az Empire 
fővárosában Is felépült temploma.

Az új vallás alapitója Miss Mary 
Ann Baker, vagy miként hívei neve
zik Mother Mary (Mária anya), illetve 
tlsteni Anya« alig négy évtizeddel 
ezelőtt húnyt el és a róla szóló csodá
latos legendáKon kívül több millió 
dollár vagyont hagyott maga mögött, 
ami szabványos prófétáknál nem 
mindig fordul elő.

Figyelmen kívül hagyva a meg- 
dicsőült szentimentális önéletrajzának 
adatait — a látomásokat és egyéb 
zagyvaságokat — élete első negyven 
esztendejéről a következőket kell fel
jegyeznünk. New Hampshire-ban, Bow- 
ban született 1821-ben; Apja gazda
ember v o lt; Ann hetediknek jött 
világra a népes családban. A beteges, 
neuraszténiás kislány, — akit gyakran
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gyötörtek idegrohamok —, tizennyolc 
éves korában férjhez megy, majd mikor 
férje meghal, visszatér családjához. 
Gyermekét azonban e „jó lélek“ nem tűri 
magánál, távoli rokonoknál nevelteti. 
Másodszor is férjhez megy egy ván
dorló csodadoktorhoz, akitől,elválik és 
ezekután testvérei nyakán élősködik, 
mint »gyógyíthatatlan« nagybeteg.
Q u im by a  c so d a d o k to r

Ebben az időben — Missis Mary már 
41 éves — feltűnik Közép-Amerikában 
egy bizonyos doktor Phineas Pank- 
nurst Quimby nevű csodadoktor, aki 
delejezéssel és ráolvasással gyógyít. 
A legendás Quimby persze nem orvos. 
Amerikában ebben az időben — és ez 
nem is olyan régen volt — bárki kí- 
tehette az orvosi tánlát, vagy árul
hatott gyógyszert, amilyet akart. 
Tönkrement órásmester a derék gyógy
kovács, akihez csak úgy özönlenek a

dolgozik, ami bizalmat kelt és nem 
gyötri a szenvedőket holmi vizsgálatok
kal, vagy keserű orvosságokkal. Quim
by tulajdonképpen parlagi hipnotizőr, 
aki »kibeszéli« a szenvedőkből bajának 
tüneteit. Olyan esetekben, mikor a 
betegség oka képzelődés, vagyis hipo- 
chondria, persze ez sikerül is/A  »halá- 
los« beteg Miss Mary elvonszolja magát 
a csodadoktorhoz és íme a csoda való
ban megtörténik, Quimby egyetlen 
érintésére feltámad a félholt és olyan 
eleven lesz, hogy a megkönnyebbült 
rokonok menten kiteszik szűrét. Miss 
Mary egy ideig Quimby dicsőségének 
élő reklámja lesz, leírja e pusztai dele- 
jező sarlatán primitív párbeszédes ve
zérfonalát, amit az gyógyításai során

használ, majd vándorútra kél, hogy 
hasznosítsa az ellesett titkot. A kopott, 
öregedő asszony négy esztendeig csa
varog a világban. Susztereket, szató
csokat oktat, »healer«-eket — gyógyí
tókat — akar nevelni belőlük, szerény 
egy-két dolláros honoráriumért. Mint 
tanító hirdeti önmagát a bBanner of 
LighU című gyanús kis spiritiszta lap
ban és közben titokzatos művén — a 
Christian Science bibliájának első kéz
iratán dolgozik.

J t p ró fé ta n ő  e lin d u l
Már ötven esztendős, amikor meg

ismerkedik egy Kennedy nevű 21 éves 
fiatalemberrel, akit tanítványául fo- 

ad. Kinevezi doktornak, szerződést 
öt vele (a bruttó bevétel 50 százaléka 

az övé) és Lynn városában megnyitják 
rendelőjüket. Hogy-hogy nem, Ken- 
nedynefc sikere van. Miss Mary Ann 
erre iskolát alapít, rövid tanfolyamon 
tucatjával képezi ki a »doktorokat». 
Mindegyikkel szerződést köt, 100 dol
lárt kér előre a tanfolyamért, amelynek 
végén — különös promoció ez —■ 
doktori címet és fehér köpenyt kap
nak az együgyű tanítványok. Miss 
Mary-hoz dől a dollár, de Kennedy 
doktorban csalódnia kell, mert az ifjú 
mester megúnva a felezést, leszámol 
vele és önállósítja magát. (Fél év alatt 
12.000 dollárt keresett meg.) A csendes 
kis amerikai városban pokoli szín
játék kezdődik: Lynn derék lakói nem 
láttak még ilyet. »Mary anya« magán
kívül van, kiátkozza Kennedyt, majd 
beperli boszorkányságért, szemmelveré- 
sét, bűbájosságért. Mindezen porokét 
komolyan le is tárgyalja a bíróság. A 
profétanő ezután kinevezi magát isteni 
tanítónak, egyházközséget szervez, pré
dikál (belépődíj 1 dollár 50 cent) pöröl, 
végrehajtóval fenyegetőzik, centekért 
veszekedik, végül is szépen induló pró
fétai karrierje posványos botrányba 
fulladván, a csodatevő kénytelen elme
nekülni a városból.
S z a b a d a lm a z o t t  b ib lia

Időközben azonban egv zúgnyomda 
megjelenteti a Christian Science bibliá
ját, amelyben az „ihletett" szerző, isteni 
kinyilatkoztatásoK nyomán közli a 
világgal a csodálatos Tant. Miss Mary 
azonnan óvatos próféta, nem úgy jár el, 
mint könnyelmű elődei, akik néha nem 
becsülték meg a földi javakat. Egy 
közjegyző útján — szabadalmaztatja 
tanítását és azoknak, akik a világ
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megváltó új Tant magukévá teszik és 
furcsa elvek szerint akarnak élni, taní
tani, vagy gyógyítani, bizony le kell 
fizetni a szabadalmi díjat.

Mik ezek az elvek? A válasz meg
döbbentően egyszerű, de egyben el
képesztően ostoba :

»A világot a Teremtő — Írja a lát
nok — jónak, szépnek és egészségesnek 
alkotta meg, tehát rossz és betegség nem 
létezik. Minden baj, nyomorúság, jár
vány, sőt még a csonttörés is a tévelygő 
és kételkedő emberiség jiáprázata. Csak 
Hinni kell és a betegség menten elmúlik. 
Nincs betegség, sőt halál sincs, mert 
csak az hal meg, aki nem hisz elég erősen 
Istenben és a Halhatatlanságban«.

Ez az egész és még csak annyit 
tesz mindehhez hozzá a szerző, hogy e 
nyomorult sártekén az orvosok az 
igazi nyavalyagyártók. A Tan első 
kiadásának bármely példánya ma a 
legdrágább könyvritkaságok közé tar
tozik. Ugyanis mint minden biblia és 
evangélium, úgy a Christian Science is 
nagy változásokon ment keresztül első 
kihirdetése után a siker bőséges évei
ben. Vad és egészen eredeti dzsungelját 
az új kiadásokban megrendszabályoz- 
ták, a Tant igyekeztek kibékíteni az 
üzleties amerikai orvostudománnyal, a 
harsogó butaságokat ködös misztiku
mokká változtatták és kigyomlálták 
belőle a szörnyűséges stílusbeli meg 
helyesírási hibákat is, amelyek azt 
bizonyították, hogy a grammatika 
ismerete nem „isteni sugallat" kérdése.

J tz  , , isten i su g a lla t"  d íjs za b á sa
Van ebben a modern evangéliumban 

még más érdekesség is. A prófétanő 
úttörő az élhetetlen vallásalapítók sorá
ban, azzal az újítással, hogy az üdvö
zítő Tan hirdetésének díjszabását isteni 
sugallatként közli a megváltásra szom
jazó emberiséggel. A szent könyvben 
ugyanis szóról-szóra olvasható a követ
kező szöveg :

»Mi kor Isten elrendelte, hogy mások
nak a keresztényi tudományba való be
avatásáért dijat szabjak, egy sajátszerű, 
sugallat arra kényszerűen, hogy a fen
tebb megállapított árakat fogadjam el.*

Mind.éz nem káprázat: a szent könyv 
1874-ben jelent meg és azóta több- 
millió példányban látott napvilágot: a 
szabadalmaztatott evangélium nyomán 
többmillió hívő fizette le az Úristentől 
sugallt díjszabást.

A Lynn-i botrányok után Miss Mary 
az amerikai vallási mozgalmak Jeru
zsálemébe, Bostonba teszi át szék

helyét. De minő változás 1 A vidéki 
csodadoktornő fehér hermelin palást
ban, kócsagtöllas fejékkel vonul be 
Bostonba. Palotát vásárol a Columbus 
sugárúton és a díszes épület kapuja 
fölé ezüst táblát szögeztet, amely 
csillogva hirdeti, hogy íme, megnyílt a 
oMetafizikai Kollégium«. Igen, a pró
fétanő egyetemet alapít, taláros titká
rok, üzletet szimatoló reklámfőnökök, 
bőbeszédű evangélisták hadával veszi 
körül magát és megindul az a bonyolult 
gépezet, amely Mother Mary az »Isteni 
Anya« vásári dicsőségével ajándékozta 
meg ámuló korunkat.

M o th er M a ry  a n ya szen teg yh á za
Valóságos vallási téboly kerekedik 

Miss Mary zagyvaságai körül. Igaz, a 
gépezet jól működik. Megindul a 
Christian Science hetilapja, a Journal. 
A prófétanő prédikál, azt hirdeti magá
ról, hogy örökké fog élni és a bambák 

h ---- — x

tömege úgy látszik el is hiszi a képtelen
séget. A katolikus egyházhoz hasonló 
hierarhiát épít ki maga körül, megszer
vezi Vatikánját, amely éppen olyan 
élénk üzleti kapcsolatokat tart fenn. a 
pénzvilággal, mint például Róma. Sze
mélye megközelíthetetlen. A leg
nagyobb kitüntetésszámba megy, ha 
valakit kihallgatáson fogad. Ediktumo- 
kat ad ki. különvonat okon indul kör
útra és a XX. század hajnalán, 1902- 
ben arra eszmél a világ, hogy a római 
cézárok óta elsőízben emelnek katedrá- 
list élő embernek r kétmillió dollár 
költséggel felépítik Bostonban a »Mot- 
her« anyaszentegyházát, amelynek 
szentélyében arany trónuson, lobogó 
öröklángok között tündököl Miss 
Mary Baker. Újságjai, röpiratai nap
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mint nap csodálatos gyógyulások hírét 
röpítik világgá és a betegek, szeren
csétlenek utolsó dollárjukat is fel
áldozzák az »Isteni Anva« oltárán, hogy 
enyhülést kapjanak szenvedéseikre.

1906-ban avatják fel a székesegy
házat Bostonban. Zarándokvonat ók 
százai érkeznek a városba és a hívők 
zászlók alatt, zenekarokkal vonulnak 
föl a katedrálisba . .  . Persze ez sem 
volt utolsó üzlet. Az utazásokat az 
„Isteni Anya“ irodája szervezi. Olyan 
tömeget mozgósított a propagandaszer
vezet, hogy az avatási szertartást 
negyvennyolc órán keresztül három 
óránként megismételték. A tiszta ha
szon — az adatot egy ügynök peréből 
tudjuk — meghaladta a 250.000 dollárt!

Ez a csinadratta már mégis csak 
sok volt még Amerikában is. Haladó
szellemű Írók, élükön Mark Twain- 
nal, a nagy humoristával megmozdul
nak és tiltakoznak a téboly ellen. Mark

Twain könyvet ír >> Mother Marv« ellen, 
de mindez nem használ, az „ájtatos“ 
üzleti gépezetet nem lehet többé meg
állítani. A Christian Science kibékül az 
orvostudománnyal. Igen sok diplomás 
orvos elvégzi a gyógyító főiskolát, 
hogy alkalmazhassa a prófétanő tanait, 
mivel ez jó üzletnek ígérkezik.
B otrán y  és m egd icsőü lés

Ügylátszik semmi sem áll már a 
megdicsőülés útjában. Még egy utolsó 
válságot kell azonban legyőznie az 
♦Isteni Anyá«-nak. Szemfüles ripor
terek és ügyvédek egy csoportja ki
nyomozza Mother Mary előéletének 
körülményeit, felkutatják eltaszított 
fiát, megkeresik az egykorú derék sarla

tánnak, Quimbynek az örököseit és 
perrel, leleplezéssel fenyegetőznek.

Az örökösök rész't követeltek a ha
szonból mert szerintük a profétanő 
Quimbytől lopta a jól jövedelmező 
„sugallatot" a Christian Science al ip 
eszméjét, és állítólagos gvógyászati 
titkait. Az eltaszított fiú, a túlvilág! 
szeretett eme „szánandó" földi áldo
zata pedig — mint legközelebbi hoz
zátartozó — hajlandó volt esküvel 
bizonyítani, hogy anyja elmebajos. 
Követelte, helyezzék „Mother Mary"-t 
gondnokság alá, mert környezete — 
a vallási konzorcium főrészvényesei 
és egyben papjai — kifosztják és őt 
magát megrövidítik a rá váró örökség 
tekintetében,

Persze az akció nem az igazság jegyé
ben született. A dologból nem lesz 
per, tárgyalások indulnak meg és az 
♦Isteni Anya« fogvicsorgatva bár, de 
fizet a zsaroló szövetkezetnek — az 
igazság eme silány bajnokainak . . .

A hetilap után megindul a Christian 
Science Monitor. 1910-ben fejeződik be 
századunk elképesztő regénye : az »Is
teni Anya« 89 éves korában meghal. . .  
Sírja körül három napig tekintélyes 
tömeg várakozott, feltámadására.

Nem támadt fel ! . . .  De »műve«, 
a lelkiismeretlenség , az ostobaság és 
a babona eme furcsa keveréke mind
máig fennmaradt. . .

Petur László
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Vincze Gábor budapesti olvasónk 
\XVI1I., Fenyő-utca 14.) több csillagászat 
iránt érdeklődő lőrinci olvasónk nevében 
is azt a kérést küldte be, Hogy az év hát
ralévő részére közöljük a bolygók látható
ságát.

Dr. Vécsey Zoltán, szerkesztőbizott
sági tagunk válaszol: A Természettudo
mányi Társulat 1952-re szóló Csillagászati 
Évkönyve részletesen közli a csillagos ég
bolt jelenségeit, A könyv minden állami 
könyvesboltban beszerehető (ára 10Ft). A 
jövő évi Évkönyv is idejében megjelenik. 
A csillagos égbolt megfigyelői tehát sze
rezzék be az Évkönyvet. Mi —- hely
szűke miatt — ezt a rovatot nem vezet
hetjük be, Kérésükre azonban az év hátra
lévő részére néhány tájékoztató adatot 
közlünk:

A Merkúr december 18-án került a leg
nagyobb nyugati kitérésbe (21° 37’ a Nap
tól), December közepén csaknem 2 órával 
a Nap kelte előtt kel fel s 40 percig látható 
a virradatban. — A kérdezett bolygó a 
Vénusz volt. Szeptember végén az esti 
égbolton meg lehetett figyelni. A látható
ság időhatára egyre növekedett. December
iben 3 óra. Fényessége fokozatosan növek
szik. — A Mars október végén kétésnegyed 
óráig volt látható az esti égbolton. Decem
berben a láthatóság 'határa szinte állandó 
(3 óra). A földtől való távolsága állan• 
dóan nő, december végén 1,80 csillagá
szati egység lesz. (a csillagászati egység 
a Nap-Föld távolság =  150 millió km). 
Látszó átmérője akkor már csak 
2, 62" s fénye lassanként az egyes 
nagyságrendű csillagokéra csökken. — A 
Jupiter megfigyelése mind kedvezőbb lesz. 
Decemberben gyakorlatilag az egész éjsza
kán át látható. Naplementekor már a keleti 
horizont fölött áll. Lemenetelé fokoza
tosan előnyomul s december végén éj
fél után háromkor nyugszik. A négy 
Jupiter-hold megfigyelésére különösen

kedvező ez a periódus, — A Szaturnusz 
megfigyelése decemberben igen kedvező 
s az év végén éjfél után kettőkor már 
látható. — Az Uránusz október végén hát
rálni kezdett az Ikrekben. Megfigyelhető 
az Ikrek delta és zeta csillagai között, 
amint a zeta felé halad. E két csillag 
között mozog október 11-től 1953. április 
1-ig. Decemberben a zeta irányában kell 
keresni.

Krammer Gergely tanuló írja: »Avo- 
gadro törvénye szerint azonos hőmér
sékletű, nyomású és térfogatú gázokban 
a molekulák száma egyenlő. A következő 
gondolatom támadt: Van két t—/ lite
res edényünk. Azonos nyomású és hő
mérsékletű H, illetve Cl gáz van ben
nük, tehát a molekulák száma is azonos. 
Mivel a Cl molekulák nagyobbak, tehát 
a Cl-os edényben sűrűbb a gáz. Ha sű
rűbb, akkor a molekulák mozgása miatt 
nagyobb az ütközések száma. Ezért a 
nyomásnak is nagyobbnak kell lennie. 
Ebből arra következtetek, hogy azonos 
hőmérsékletű gázok mozgása függ a mo
lekulasúlytól, illetve a molekula tömegé
től. Nem tudom, ki lehet-e ezt mondani 
törvényképpen. Lehet, hogy már ezt meg
állapították.«

Dr. Öveges József, Kossuth-dijas, pedagógiai 
főiskolai tanár válaszol:

Helyes az a meglátás, hogy a gáztörvé
nyekben — ha a gázok hőmérsékletének, 
nyomásának, s térfogatának összefüggését 
pontosan ki akarjuk fejezni — tekintetbe 
kell venni a molekulák különböző térfoga
tát is. Ez valóban meg is teszi a van dér 
Waals-féle gáztörvény.

Engli Ferenc záhonyi olvasónk kér
dezi: »Befolyásolja-e a szilárd testek
viszonylagos súlyát a légnyomás válto- 
zása?<x

Válasz: A testek viszonylagos súlya 
változik a légnyomás változásával. Tudo
mányos vizsgálatokban ezt nagyon is 
figyeliembe veszik. A gyakorlati életben 
elhanyagolható.
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az ásványi kincsek földje
A z »Északi Nyíl* expresszen röpülünk 

Leningrádból a Bárents-tenger 
partjára, Murmanszk kikötő városba.

Az 1000 kilométer hosszú utat a vo
nat nem is teljes nap alatt futja meg. 
A Finn-Karéi Szocialista Köztársaság-
fon és a közigazgatásilag a leningrádi 

erülethez tartozó Kola-félszigeten ro
bog keresztül a vonat. Komor szépsé
gükben leigázó tájakon át visz az út.

Amig a Finn-Karéi Köztársaság 
területén haladunk, végtelennek tetsző 
fenyőerdők kísérik mindkét oldalon a 
vasútvonalat. Olyan fenyőszálak nyúl
nak a magasba, amelyeket két ember 
sem tud átölelni. Már áthaladtunk a 
sarkkörön, az északi szélesség 66,5 fokán 
és a tajga öve még mindig nem ért 
véget. Itt nyúlik legészakabbra az 
Európa és Ázsia északi részét az 
Északi-tengertől a Csendes-óceánig át
fogó, összefüggő őserdő-öv. A Golf- 
áram mérséklőhatásának eredményeez.

Száz kilométernyire a Bárens-tenger 
partjától végre elmaradnak az óriás 
fenyők. Most már elhagytuk a Finn- 
Karéi Köztársaságot és Kola-félszigetre 
értünk. Az erdőség azonban még nem 
szűnt meg. A fenséges fenyvesek tövé
hez szelíden simul az átlag 30 kilo
méter szélességű nyirfaerdőségek ösz- 
szefüggő koszorúja.
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Murmanszk az északi fény ragyogáséban

Hanem úgy 70 kilométernyire a part
tól az erdőket alkotó magas fák fel
adják a harcot. Sima, hóval borított 
tundrára fut ki vonatunk. Már csak a 
zúgó folyók, patakok völgyében van 
tőmőttebb facsoport. Egyebütt a folyó
kat elválasztó hátakon törpenyir és 
törpefenyők csalitja.
Az erd ő s tu n d ra lvU d g a  ez l

Lépten-nyomon felbukkan egy-egy 
tó és tüzegmohával (sphagnum) borí
tott láp. A terület felét tófelület és 
tőzegláp borítja. A tavak vize elké
pesztően átlátszó. A vízbe dobott

földhöz szorított törpecserje. A hó
mező tündöklő fehérségéből az ősi jég
takaró kivéste *vásott« gránitsziklák 
púpos hátai magasodnak ki.

Már rég elhagytuk a Fehér-tenger 
nyugatra ugró öblének élénk kikötő
városát, Kandalaksát. Kirovszkba érke
zünk. A Nagy-Vugyavr-tó szépsége 
nyűgöz le. Az északi fény félhomályá
ban élesen rajzolódnak ki az égen a 
híres Hibini-hegység itt óriásoknak 
tetsző, furcsanevű csúcsai: a Partor- 
csorr, mellette a 'Raszvumcsorr, a 
Vugyavrcsorr, a Jukszpor és Tah- 
tarvumcsorr. Ezeket a furcsa hang
zású neveket az ős lakosok adták a 
hegyeknek — a szaamok, akiket a

Szovjet halászhajó ttotttlla az Északi tengeren
pénzdarab csaknem 20 méter mély
ségig látható. A véget nem érő sarki 
nappalokon a tavak -úgy tündökölnek, 
akárcsak a smaragd vagy a zaiír. Ben
nük kék marénák, játékos sügérek és 
gyors csukák cikáznak. A tengerből a 
folyókba jön föl ívásra a lazac.

Lassan elmaradnak a nagyobb fa
csoportok, a eserjés-mohadombos tundra 
övébe jutottunk, és az a vegetációs öv 
most már a Bárens-tenger partjáig 
terjeszkedik. A Murman-parttól Kola- 
és Kanyin-félszigeten át — sokhelyütt 
150 kilométer széles övben — kíséri a 
Jeges-tenger partját a szibériai Léna- 
folyó torkolatáig ez az öv.

Már csak itt-ott küszködik a kimé-, 
letlen széllel és a sarki hideggel egy-egy

cári időben lopároknak (lappoknak) 
neveztek.

E g y  kot* és m ost
Mit ír egy nagy földrajzi munka 

1910-ben a Kola-félszigetről?
»Kietlen, majdnem teljesen lakatlan 

vidék. A 140.000 négyzetkilométeres — 
hazánknál másfélszer nagyobb — terü
leten mindössze 20.00 lapp él. Rén
szarvas-nyájakat legeltetnek, prém* 
állatokra vadásznak. Irni-olvasni nem 
tudnak. Varázslóik irányítják őket.
Az ország legészakibb villamosított vasútvonala 
Murmanszk és Kandalaksa városokat köti össze. 
Északi tényben csillogó villanymozdony, mely 

halszálUtmányt vontat

A Murman partvidéken elszórt telepe
ken nyár idején orosz halászok, »po- 
morok« tanyáznak. A Bárens-tenger- 
ben tőkehalak, heringek, hatalmas 
lepényhalak, cápák, rombuszhalak, 
óriási fókák, fehér agyarú delfinek lát
hatók, sőt van még hálna is.«

Az első világháború szükségletei 
irányították a cári kormány figyelmét 
a Murman-partra (az elnevezés a nor
mán szóból származik).

Oroszország csak egy tengeri úton 
érintkezhetett szövetségeseivel: a
Murman-parton. Fontos volt tehát,



Mihail Szorokolat — a halászflotta sztahanovista 
tengerésze

hogy itt korszerű kikötőt építsenek és 
azt vasúttal kapcsolják egybe a fő
várossal. A magas, sziklás part bővel
kedik jó természetes kikötőhelyekben, 
fjordokban.

De kikötő építésére legalkalmasabb
nak mutatkozott a félsziget gránit- 
testébe mélyen bemarkoló Kola-öböl. 
Az öböl belső sarkában fekvő Kola- 
telepet nem lehetett kikötővé építeni, 
mert az öböl belseje télen befagy. így 
épült meg az öböl bejáratában, 16 kilo
méternyire a tengertől, a fjord jobb 
partján az új kikötőváros : Murmanszk. 
1200 kilométer hosszú vasút vezet 
hozzá. A szovjet kormány fölismerte a 
murmanszki vasút és kikötő óriási 
jelentőségét. A Golf-áram egyik ága 
Skandinávia északi fokát, az európai 
szárazföld legészakibb pontját meg
kerüli. Behatol a Bárens-tengerbe és 
megóvja a befagyástól a Murman- 
partot egészen a Szvatoi Nossz-fokig.

Leningrád kikötője a téli hónapok
ban befagy. A Murman-part válhatik 
Leningrád téli kikötőjévé, ha a part
vonalat, Murmanszk kikötőjét kellőkép 
összekapcsolják a hátvidékkel.

1918-ban Murmanszk soha be nem 
fagyó kikötőjében angol és francia

cirkálók horgonyoznak. A dölyfös Pool 
angol tábornok vezeti az intervenciós 
haderőt. A Kola-félszigeten azonban 
1920. végére hírmondó sem maradt 
az angol-amerikai rablókból, sem béren
ceikből, a fehér-gárdistákból.

És 1920. telén a Hibini-hegység lábá
nál két deszkabarak merül a hóba. 
A barakok és a tó között áll egy férfi. 
A tomboló hóvihar arcára, bundájára 
csapkodja a havat.,. De ő csak mosolyog 
megelégedetten. A gazda szemével 
nézelődik körül. Aztán sokáig néz a 
messzeségbe. Mintha ott látná a jöven
dőt . . .

Szergej Mironovics Kirov a férfi neve. 
Az ő nevéhez fűződik Hibinogorszk 
sarkkörön túli település megszületése, 
amelyet ma Kirovszknak neveznek. 
Akkoriban a környéken 12 lakos volt. 
»Kirov szervezte meg és kezdeményezte 
azt a munkát, aminek eredménye a 
Kola-félsziget természeti kincseinek 
tanulmányozása és kiaknázása* — 
írja Ferszman, Kóla híres »ásvány- 
p aradié Somának« feltárója.

Hz  „ ásványpanadUcsom  "

Kóla fejlődésében a második, a 
döntő lökést az úgynevezett ásvány
paradicsom föltárása adta.

Kóla földrajzi és földtani feltárásá
val azelőtt nem sokat törődtek. Geoló
giai térképén annyi volt a fehér folt, 
akár csak egy afrikai térképen.

Tudták azt, hogy Kóla Európa 
egyik legősibb földje, az úgynevezett 
balti vagy fenno-skandináv pajzs része. 
E pajzshoz forrott hozzá későbbi hegy
képző mozgások eredményeképpen 
Európa többi része. Hatalmas gránit
tömbök építették föl e pajzsot. Kóla 
magában is pajzsszerfl. Belseje felé 
magasodik. Ezért foiyói sok-sok víz
esésen, sellőn jutnak a tengerbe. Gyö- 
nytirű tájakat varázsolnak e vízesések 
a sarki világba.

Az őstömb a későbbi kéregmozgások 
során merev rögként viselkedett. Ré
tegei már nem gyflrődtek, a tömb egé
szében emelkedett vagy süllyedt a 
hegyképző erők hatására. Ellepték a 
földtani ókor és másodkor tengerei. 
A harmadkor rétegeit nem találják, 
ekkor Kóla szárazulat volt. A fölszín 
és talaj kialakításában döntő szerepet 
a jégkorszak játszott. Ez véste ki a 
gránittömb mélyedéseit, amelyekben a 
tavak vize gyűlt össze. Ez véste ki a 
vésett sziklákat, amelyek most dom
bokként és középhegyekként magasod
nak a tundra fölé.

8S0

A meteorológiai viszonyokat sem 
tárták föl alaposan. Annyit tudtak, 
hogy nagy az ellentét a félsziget belse-
Iének és a Murman-partnak éghajlata 
:özött. A parti éghajlat — a Golf- 

áram következtében — tengeri, vagyis 
a január (mínusz 5.8 fok) és a július 
közepes hőmérséklete között (plusz 
8.7 fok) mindössze 14 a különbség 
(évi amplitúdó). Ellenben a félsziget 
belsejében húzódik a júliusi 11 fok 
izoterma (az egyenlő hőmérsékletű he
lyeket egybekötő vonal), a január 
átlagos hőmérséklete mínusz 15 fok 
(26 fok amplitúdó). Talaja tartósan 
fagyott. A nyár melege csupán egy-két 
méter mélységig puhítja meg. Alatta 
mintegy 200 méterig a talaj keményre 
fagyott. A jégkorszak öröksége e z ! 
A csapadék évi átlaga 300 milliméter, s 
jórészt hó alakjában hull le. A tundrán 
akadálytalanul száguld végig a porhó 
tömegeket sodró szele, a »purga«.

A szovjet tudomány nem törődött 
bele, hogy a Szovjetunió földtani tér
képén fehér foltok éktelenkedjenek. 
A földrajz és földtan tudósai megindí
tották az offenzívát a fehér foltok 
ellen. Évről-évre többet tüntettek el 
belőlük. A munkálatokat Ferszman, a 
világhírű geokémikus irányította.

Elméleti vizsgálatai arra a meg
állapításra vezették, hogy Kólán nagy 
apatit-előfordulásoknak kell lenniök. 
Tudjuk, milyen nagy jelentősége van a 
mezőgazdasági termelés fokozásában a 
műtrágyának, a foszfátoknak. Nos, az 
apatit foszfortartalmú ásvány. Éveken 
keresztül kutattak a tudósok a Vud- 
gyavr-tó környékén, a hibini hegyek
ben. Szúnyoghálóval kötötték be műm 
ka közben a fejüket, mert a lápos 
tundra legnagyobb csapása a szúnyo
gok milliárdos rajai. Ezért hagyja el 
nyáron a.szélmentes erdőstundrát a 
rénszarvas és vonul a szeles, nyílt 
tundrára, ahol nem kínozzák annyira a 
szúnyog-rajok.

A tudósok fáradságos munkáját nagy 
eredmény koronázta. Egész apatit - 
hegyeket találtak a hibini vonulatban. 
Ez a Szovjetunió egyetlen apatit-lelő- 
helye, de annál kiadósabb. A 3. ötéves 
terv küszöbén (1938) a Föld összes 
foszfát-előfordulásának (18.1 milliárd 
tonna) 40.7 százaléka a Szovjetunióra 
esett. Ebből 5.7 milliárd volt a fosz- 
forit, 2 milliárd tonna az apatit.

Az apatitot nem lehet közvetlenül 
szuperfoszfáttá dolgozni, mert neíelin- 
nel együttesen fordul elő. Ezért derí
teni kell. Ezt a kirovszki és kandalaksai 
hatalmas művek végzik. Kandalaksá-

A magas Északon fejlett agrőkultúr&t honosí
tottak meg a szovjetemberek. Paradtcsomszüret 

az »lpar« szovhoz üvegházaiban

bán nem bauxitot dolgoznak fel alu
míniummá, hanem kizárólag nefelint.

Két ásvány, bármely bőségben is 
forduljon elő, még nem érdemli meg az 
ásványparadicsom elnevezését. Kóla 
azonban olyan roppant mennyiségben 
és változatosságban rejteget ásványi 
kincseket, amilyenre a világon nem 
találunk példát. 110 különféle gazda
sági ásványa közül 20 itt került először 
a tudósok szeme elé. Jelentősek a 
csillám-előfordulások. Ezt a fontos 
nyersanyagot az elektromos ipar szige
telőnek dolgozza fel. Csiilámtermelés- 
ben a Szovjetunió India után a második 
helyen áll. Hatalmas réz- és nikkel
telepeket találtak, ezek kiegészítik a 
pecsamoi nikkel-területet. Kola-fél
sziget nikkel-kincse az eddigi nikkel- 
készletet 361 százalékkal 3.6 millióra 
emelte. Nagymennyiségű titánt talál
tak, ezt az acél keményítésére használ
ják. A repülőgép-gyártásban annyira 
fontos kobalt nagy telepekben fordul 
elő. Ám különös jelentőségű, hogy leg
újabban a Moncse-tundrában, Kirovszk 
közelében, rendkívül gazdag és kitűnő 
minőségű vasérctelepeket tártak fel.

Az azelőtt néptelen Kóla egyszeri'
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ben a Szovjetunió egyik legfontosabb 
nyersanyagszolgáltató és iparterüle
tévé vált. Az iparnak energiára van 
szüksége 1 Honnan teremtsenek ener
giát? Kimeríthetetlen bőségben aknáz
ható ki a »fehér szén« energiája. Meg
épültek a Föld legészakibb fekvésű 
vízi erőművei, a Nyiva vizénél, a 
»Nyivagesz 2.« (1934) és a még észa
kabbra fekvő Tuloma folyó menti 
erőmű.

A Kirovszk-vasút továbbfejlesztésé
vel gondoskodtak arról, hogy a Pecsora- 
terület szene is könnyen és gyorsan 
kerüljön Kólára. A vasútvonal északi 
részét Kandalaksától már villamosí
tották.

n  S ztd ítn -c sa to m a
Kólának a szovjet földdel való belső 

kapcsolata szempontjából döntő jelen
tőségű a Sztálin-csatorna megépítése. 
Ez a csatorna a Balti-tengert kapcsolja 
össze a Murman-parttal. A Balti- 
tengerből rendkívül hosszú tengeri út 
vezet a Bárens-tengerbe, Skandinávia 
megkerülésével. 1931—1933. között 
megépítették a Keleti-tengert a Bárens- 
tengerrel egybekapcsoló, 227 km hosz- 
szú nagyszerű Sztálin-csatornát. 3000 
tonnás, 4—5 méter mély járatú hajók 
hozzák a csatornán Kóla számára a 
szükségleteket és szállítják a belső 
műveknek a nyersanyagot és Kóla 
ipari termékeit. A csatornát a hadi- 
tengerészet kisebb egységei is használ
hatják.
K o fa  term észete d ia ia k u l

Az addig néptelen sarki terület 
városokkal, kikötőkkel, ipartelepekkel 
népesült be. Murmanszk a világ lég-, 
nagyobb sarkkörön túl fekvő városa. 
Különösen emelkedett jelentősége a 
Jeges-tengeri hajóút megteremtésé
vel, amelynek Murmanszk egyik tá
maszpontja. A Bárens-tengeri halászat 
központja. A Szovjetunió Európára

A halászflotta jövendő kapitányai 
és gépészei a murmanszk! Ten
gerészeti Intézetben tanulnak. 
N. N. Poljakov, a tanszék veze
tője a hajózás elveiről tart be

számolót a tanulóknak

néző »ablaka«. Korszerű ki
kötőjében a legkitűnőbb 
villany-elevátorok, darúk 
végzik az áruk ki- és bera
kását. Lakosságának szá- 
mameghaladjaa 100.000-et 

A Hibini-hegység körülzárta medencé
ben az apatit és nefelin bányászati 
központja Kirovszk. Nyikel szintén új 
város, az újonnan fölfedezett nikkel- 
telepeic mellett fekszik. A Moncse- 
tundrában is új város nőtt ki a föld
ből, Moncsegorszk. Ez lesz a vasbányá
szat és kohászat központja. Kanda- 
láksában a cári időben csak egy kolos
tor és fegyház volt. Ma élénk forgalmi 
kikötő, vasúti csomópont, gyárai vegy
szereket és halkonzerveket állítanak 
elő.

Kóla egyre jobban benépesül. Az 
emberek ellátását élelmiszerrel, külö
nösen vitamindús zöld főzelékkel és 
gyümölccsel a szovjet kormány nem 
bízhatta kizárólag távoli területek ter
melésére. A kirovszki kísérleti állomás
ból az Indusztria kollektív gazdaság 
fejlődött ki. Már 350.000 hektáron 
termelnek zöldséget, burgonyát, gyü
mölcsöt, tejtermékeket. A Micsurint 
tudomány diadala ez.

A szovjetrendszer fölemelte emberi 
sorsra juttatta az őslakos szaamikat. 
Már nem kell rettegniük a purgától, a 
sarki tél szörnyűségeitől. Rénszarvas 
nyájaik nem pusztulnak el. Állat- 
tenyésztő kolhozaikban már nemcsak 
rénszarvas biztosítja megélhetésüket, 
hanem a sarki éghajlathoz szoktatott 
szarvasmarha és juh, sertés is. Fiaik 
nem pusztulnak el a sámán főztje 
miatt, iskolákba járnak, gyermek- és 
csecsemőgondozóik vannak, rendszeres 
orvosi szolgálat, kórházak gondoskod
nak a nép egészségügyéről. . . .

A szaam gyermek nyaranként bol
dog kacagással gyűjti kosarába a sark
körön túl megérett meggyet. .  .

Ezért mosolygott a Vugyavr-tó part
ján az a nemes feitartású, erős, bátor 
férfi, .aki művének eredményeit már 
nem élvezhette, mert orvgyilkosok 
golyója kioltotta drága életét.

Szergej Mironovics Kirov. . .  Az új 
Kóla atyja . . ,

Vécsey Zoltán
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HOGYAN LETT 
A VADMADÁRBÓL 
VADÁSZMADÁR?

A ragadozó madarakkal való vadászat 
művészetének eredete messze évezre
dekre nyúlik vissza, Ázsiába.

Az ázsiai puszták nomád pásztora 
gyakorta megfigyelte, hogyan vágja 
le a zsákmányát őszi és tavaszi madár
vonulások idején a nyilamló sólyom, 
vagy egyéb ragadozó madár. Ezidőtájt 
az ember vadfogó alkalmatosságai oly 
kezdetlegesek, hogy szárnyasvadat csak 
egészen ritka esetben tudott zsákmá
nyul ejteni.

A nomád pásztor a ragadozó madarat 
zsákmányáról lezavarta és az elejtett 
vadat hazavitte magának.

A nomád pásztornak így az a gon
dolata támadt, hogy fölkeresi a raga
dozó madarak fészkeit, kiszedi azok 
fiókáit és betanítja azokat a saját 
használatára. Természetesen az ido- 
mítás eleinte sután ment. Idővel már 
sikerült egy-egy héját, vagy sólymot 
olyannyira betanítania, hogy azzal 
zsákmányt ejthetett. Ezt látva a többi 
pásztor is kedvet kapott a solymászatra 
és követte példáját.

Ez volt a ragadozó madarakkal 
vadászás őskora, mintegy időszámítá
sunk előtt 3—4 ezer évvel ezelőtt. 
Egy Layard nevű ótörténész említi 
Ninivéről és Babilonról írt tanulmá
nyában, hogy Korshabad ősi város 
romjainak föltárása során egy dombor
művet találtak, melyen egy vadász, 
öklén vadászmadárral látható.

Későbbi "adatokból érdekesen dom
borodik ki a ragadozó madarakkal 
vadászás történelme.
A eolym&szat tö r té n e te

Khtezoás írja művében, hogy az 
ázsiaiak és indiaiak már az időszámítás 
előtt 400 évvel értették a módját, 
hogyan kell a ragadozó madarakat 
vadászatra nevelni és fölhasználni, 
ö  említi, hogy Kínában már jóval a 
középkor előtt ismerték a ragadozó 
madarakkal vadászást.

Aristotelész egyik művében írja, 
hogy a balkáni Thráciában, a Bosporus 
vidékén, a nép viziszárnyasokra és más 
vadra, ragadozó madarakkal vadászott: 
*. . . A vizek partján elhúzódó nádasok

Kerecseny-sólyom a legjobban kedvelt magyar 
vadászmadár

mellé emberek állnak botokkal és abból 
fölrebbentik az ott rejtőző szárnyast. 
A tovamenekiilőkre azután rábocsátják 
a magukkal hozott ragadozó szárnya
sokat. A prédában a kivonult nép és a 
ragadozó szárnyasok bőségesen osztoz
nak . .  .«

Ezután figyeltek -föl e vadászati 
mód szépségére a királyok, főurak.

Solymár képe egy babilóniai (Hettita) 
domborművűn

így lett a nép ősi vadászati módjából 
eme kiváltságos rendűek, ranguak 
fényűzése.

A XVIII. század közepén hanyatlani 
kezdett a költséges sport.

Magyarországon II. József szüntette 
be a királyi solymászatot, megálla
pítván, hogy igen sokba kerül és több 
kárral jár, semmint haszonnal.

Dementiev szovjet professzor, a 
moszkvai zoológiái egyetem madártani 
osztályának vezetője, érdekes adatokat
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Turkesztáni vadász idomított kószált sassal

közöl az ázsiai népek solymásztörténel- 
méböl.

M iért „a lu dt e l  a ao ly m ísza t lán gja?*

Valamennyi cár udvarában űzték a 
solymászatot. Ugyanolyan fényűző 
módon, akárcsak a nyugat- és közép
európai uralkodók. A kievi nagy
herceg volt a legszenvedélyesebb soly- 
mászok egyike. De nem maradt mögötte 
a solymászati cifrálkodásban Alexej 
Mihajlovics cár sem. ő  1668-ban soly- 
mászait az ázsiai népek közül hozatta, 
akik bizony félve mentek a cár udva
rába, mert a legcsekélyebb hiba miatt 
száműzték őket.

Később, akárcsak európaszerte, 
Oroszországban is »elaludt a solgmászat 
lángján —- azonos okok miatt. Az ázsiai 
sólyomidomítók Európából és a cári 
udvarból visszahúzódtak hazájukba. 
Elmaradtak a cifraságok, pompák. 
Az idomítók évtizedeken keresz
tül a saját maguk nevelte mada
rakkal vadászgattak. Szárnyasvadra, 
rókára, sőt farkasra is.

így maradtak meg évszázadok óta a 
maguk ősi foglalkozásában. S így váltak 
belőlük olyan Sztálin-díjas madarászok, 
mint Szmail és Csirikpajev.

Hogyan is idomítják át a ragadozó 
madarat vadászatra?

A ragadozó madarakat általában 
két csoportra osztjuk. Az első csoportba 
tartoznak áz úgynevezett alacsony- 
röptűek, minők a sasok, héják és a 
karvaly. A másik csoport a magas- 
röptűek csoportja. Ide soroljuk a soly-

Északi nemes vándorsólyom

inokat. Ha nagyság szerint akarnék 
megkülönböztetni őket, van : sarki
sólyom, kerecsen-sólyom, vándor-só
lyom, kaba-sólyom és kis törpe-sólyom.

E ragadozó madarak megszerzésének 
kétféle útja-módja van. Vagy fióka 
korukban szedik ki őket a fészkükből, 
vagy pedig felnőtt korukban fogják 
be őket különleges fogókészülékekkel.

A fölnevelt, vagy elfogott madarakat 
»fölszerszámozzák«. Hogyan? Lábukra 
puha, de erős bőrből béklyókat tesz
nek. A két béklyót egy forgókarikával 
összefogják s beleakasztják a bőr
pórázt. A bőrpórázon kipányvázhatják 
a madarakat a kerti ülőkére, vagy az 
úgynevezett szobai magasállványra. 
A lábakon egy-egy jóhangú réz-bronz 
ötvözetből készült mogyorónyi csörgő 
van, külön kis szíjjal odaerősítve. Mire 
jó a kis csörgő? Arra, hogy a solymár a 
madár minden mozdulatáról tudomást 
szerezzen. Ha vadászat közben a 
madár a zsákmányával sűrű bozótba 
röpül, a kis csörgő hang után könnyen 
megtalálja.

Az id om ítáa  p a v lo v i m agyarázata
Az egész idomítási eljárást a híres 

Pavlov-féle feltételes reflexek tana 
magyarázza meg.

A környezet ingereire a szervezet 
az idegrendszer közvetítésével a mozgás 
különböző formáival felel. Ezt ne

Magyarországon Idomított ászaki héja

vezik az élettanászok latin néven 
reflex-nek. Lehet a reflextevékenység 
úgynevezett feltétlen, vagyis vele
született. A feltétlen reflexek jelenségei 
— minők az evés, szaporodás stb. 
ösztöne — emberben, állatban szüle
tésük óta megvannak. Ha éhes állat
nak enni adunk, nyálmirigye minden 
esetben működni kezd, nyálelválasztás 
indul meg, Ez is feltétlen reflex. Van 
azonban más reflex is, olyan, amely az 
élet során alakul ki. Ha egy bizonyos 
ingert, például az etetés ingerét össze
kapcsoljuk egy önmagában véve közöm
bös ingerrel, például füttyszóval, vagy 
egy villanylámpa felgyujtásával, bizo
nyos számú ismétlés után az állat 
e közömbös ingerre is ugyanúgy vála
szol, mint az azelőtti feltétlen reflexet 
kiváltott ingerre. Ezt az új szerzett 
reflexet nevezzük feltételes reflex
nek.

Mostpedig lássuk, hogyan keletkezik 
ilyenfajta feltételes reflex a sólyom 
agyában s miként nevelik ennek segít
ségével vadászmadárrá a vadmadarat.

Az idomítandó madarat kesztyűs 
ökölre veszik. A kesztyű védi az ido
mító kezét a madár éles karmaitól. 
Minél gyakrabban és mentői tovább 
hordozzák a madarat kézen, annál 
hamarabb válik szelíddé és kezessé. 
A sólymok fejét ilyenkor a szemeket 
elfödő bőrsapkába húzzák, hogy a

Vadászit erecseny

sötétségben jobban »elmélkedhessék« 
és figyelmét így a külső behatások 
ne vonják el.

Az idomítás másnapján a solymár 
halkan szólítgatni kezdi a madarat. 
Hívja azzal a hívójellel, melyet aztán 
mindig kell hogy használjon. A madár 
idővel megszokja a hívójelet, össze
kapcsolja az evés gondolatával. Később 
is, bármilyen távolságról e hangra 
tér vissza gazdájához. Az idomítás 
idején e hívóhang kíséreteképpen kap 
a madár enni. Eleinte a szemét elfödő 
bőrsüveg viselésekor a csőre elé teszik 
a darabka húst. Addig simogatják vele 
a csőrét, míg utána nem kap és rájőve 
az ízére, falatozni nem kezd. A második
harmadik napon a hanggal előidézett 
feltételes reflex már győzött a madáron. 
Kézentartva és a hívó jelet hallatva 
tartják elébe a húst és ő fejét előre- 
nyujtva utána kap.

A  m adarak „bevadásacáaa*

Tíz nap múlva már a szemet elfödő 
sapka nélkül etethetik a madarat. 
A héják idomítása azért tart rövidebb 
ideig, mert a sapkázás elmarad. A 

-héjákat ugyanis nem zavarja annyira 
az új környezet, mint a sólymokat. 
Általában könnyebben is idomulnak, 
mert gyorsabbak a reflexei.

Mikor a madarak az öklön már jól 
esznek, megkezdődhet az ökölre hívás, 
A megszokott hívójelre a madárnak 
minden távolságról a kinyújtott kesz
tyűs ökölre kell szállnia. Természetes, 
hogy ezeket a gyakorlatokat fokozatos 
távokról gyakorolják. Előbb egy méter-
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ről, biztosító kötél használatával, majd 
öt méterről és így fokozhatják tíz
húsz méterig. Amikor a madár már 
biztosan jön földről és fáról is vissza 
a földre, csak akkor vehetik le róla a 
biztosító-spárgát.

Az imént fölsorolt úgynevezett fegyel
mi gyakorlatokat még akkor Is végez
tetik a madarakkal, amikor már tel
jesen befejeződött idomításuk. A raga
dozómadárban ugyanis olyanannyira 
erős a vadász-ösztön, hogy gyakor
lat nélkül hamarosan kikapcsolódik, 
vagyis az ösztön legyőzné benne a 
feltételes reflexeket.

A sólymokat kézrehívás helyett úgy
nevezett tolibábura is szokták tanítani, 
amely egy madárszárnyakból össze
varrott patkóforma, ráerősített zsineg- 
*gel. A tolibábut lóbálják, miközben 
a hivóhangot hallatják. A beidomított 
madár erre többszáz méterről is vissza
száll, rátelepszik a tolibábura, az arra 
erősített húsdarabot jóízűen falatozni 
kezdi.

A madarak »bevadászása« már lénye
gesen könnyebb. Hiszen a zsákmányo
lást reflexük ösztönös.

Ha nyulakra akarják betanítani a 
sast, vagy a héját, egy szürke házi-

nvulat engednek el előtte, s a madarat 
utánadobják. Ha meg fácánt, foglyot 
akarnak fogatni vele, hasonló színű 
házigalamb után kell a madarat eresz 
teni. Ha aztán ezeket a zsákmány
állat okát a madár t öbb-keve sebb próbál - 
kozás után megszokta — máris lehet 
vele vadászni szabadon élő vadra is.

A sólyommal általában csak egy 
vadat fogathatunk naponta. Miért 
csak egyet? A zsákmányolás előtt 
hosszabb köröző légiutat tesz meg a 
zsákmány megpillantásáig. A vele való 
légiharcban pedig úgy kifárad, hogy 
a jutalmazásként kapott étkezés után 
már legszívesebben az öklön, vagy az 
állványán kíván ülni.

A héja viszont kézről indul a föl
hajtott vad után. Pár pillanat alatt 
legyőzi ellenfelét, s ha megkapja érte 
a jutalomfalatot — máris újabb vad 
után kutat éles szemével.

Ezért közismert a sólymárok között 
ez a mondás : » . . . aki sólymokkal
vadászik, az élményekben lesz gazdag, 
s aki héjával, annak a tarisznyája lesz 
tele . . .«

Bástyái Lóránt
tudományos kutató.



A növényvilág nem mindig volt. 
olyan, mint ma. Évmilliókkal ezelőtt, 
amikor még ember sem volt, más 
növénytakaró borította a Földet.

Hanem a rég letűnt korok növényei 
nagyobbrészt teljesen kipusztultak. 
Egyesek eredeti termőhelyükről más, 
létfenntartásuknak kedvezőbb tájakra 
húzódtak. Maradványaikat néha meg
őrizte egy-egy kőzetréteg. A paleo- 
botanikusnak —■ az ősnövény-kutató
nak — kell kifejteni az elpusztult 
növényvilág megkövesedett tagjait.

A megkövesült növény lenyomatát 
tartalmazó rétegek — minő az agyag, 
tufa, riolit-tufa, márga — kifejtése, de 
még az ilyen rétegek megtalálása is 
tudományos felkészültséget és sok mun
kát kiván. Növénytannal foglalkozó 
kutatóink közül alig néhányan szen
telik magukat ennek a tudományág
nak. Pedig hazai viszonylatban is igen 
nagy feladatok várnak még meg
oldásra. A paleobotanikai kutatások 
nemcsak azt tárják fel, hogy milyen

volt évmilliókkal ezelőtt hazánk nö
vényzete, hogyan fejlődtek ki ezek
ből — a környezet változása követ
keztében — ma élő növényeink. A ku
tatások eredményeit gazdasági téren 
is kivált a szénbányászatban jól hasz
nosítjuk.

De nézzük, hogyan került az ős
növény a kőzetbe?

Loinbhulláskor a szél, a vihar el
sodort egy-egy levelet, ágat, termést, 
virágszirmot. A tengerbe, vagy a 
talajra hullt. Itt aztán a tengeri iszap, 
vulkáni hamu vagy a levegőből szálló 
pormennyiség lassanként belepte. De 
pusztulása közben, az idők folyamán 
megkövesedett rétegben lenyomata 
megőrződött.

A z  ffanövénykutatő „jobbkeze’’ —  

a preparátor

Ezelőtt az évmilliók álmát alvó 
növénylenyomat sírhelyére rendszerint 
Véletlenül bukkantak.

Ma azonban már szervezett kutatás 
folyik azokon a területeken, ahol ős
növényt rejtő rétegeket gyaníthatunk.

Régi tengerek, tavak, .folyók elha
gyott medre, partja helyén, vulkánok 
közelében néha több méter vastagságú 
rétegben fekszenek e növények. Egye
sével, vagy halomban, szépen kiterítve, 
épségben, vagy összegyűrve, sokszor a 
fölismerhetetlenségig megcsonkítva. 
Néha »meddő« rétegek szakítják meg a 
lenyomatokban gazdag réteget.

A kutatónak óvatosan kell hozzá
kezdenie kibontásukhoz. A begyűj
tésre érdemes leleteket az értéktelenebb 
anyagból már a helyszínen csákánnyal 
kell kibontani. Ügy kell dolgoznia, hogy 
a rétegtőmb ott hasadjon, ahol szük
séges és ne tegye tönkre az esetleg 
nagyon is értékes leletet. A növény- 
lenyomatot rejtő tömböt aztán meg- 
szárltják és a kutató jobbkeze, a prepa
rátor — kikészítő — kisebb-nagyobb 
vésőkkel és kalapácsokkal gondosan és
Erdöbényén talált növény lenyomata

A szil-félék családjába tartózó 
»Zelkova ungeri Kováts* lenyomata

művészien kihámozza a fölösleges -hát
térből«.

Az ép vagy csonkított lenyomatot a 
kutató most megvizsgálja. Kézi nagyí
tóval vagy mikroszkóppal tanulmá
nyozza a levelek elhelyezkedését az 
ágakon, a levelek, szirmok formáját, 
erezetét, szélét, fogazatát. Vizsgálja a 
termések alakját, nagyságát, a szabad
szemmel nem látható apró terméseket, 
magokat és virágpor-szemcséket. Meg- 
szenesedett növénymaradványokbol 
epidermis-nyúzatokat — a növény 
külső »bőre« — készít, amelynek sejt
szerkezetét többszörös nagyításban 
szemléli,

„Zelková ungeri K ováts”
Ilyen körültekintő vizsgálódás után 

hozzálát anyaga pontos meghatározá
sához. Megállapítja, hogy a kéadéses 
levél vagy termés a növényvilág melyik 
csoportja, melyik osztálya, sorozata, 
családja és fajához tartozik. Megtalál
ható-e ma is, vagy már kihalt a föld
ről. Ha kihalt, melyik ma élő fajnak 
az őse. Csodálatos, hogy több év
millióval ezelőtt élt növény mindmáig 
tökéletesen megőrizte eredeti alakját.

Ilyen a Tokaj-Hegyalja vidékén, 
Erdőbényén talált növény lenyomata. 
A szil-félék családjába tartozó vZelkova. 
ungeri Kováts« néven tartják számon 
szakembereink. A Kaukázusban, a- 
Káspi-tenger déli partvidékén ma is él. 
de Magyarországról az egyre hűvösödő 
éghajlat kipusztltotta.

A növénylelet meghatározása után a 
kutató összhangba hozza megállapítá
sait a régebbi adatokkal. Sokszor 
messzebbmenő következtetésekre jut. 
Milyen volt a korszak éghajlata, a 
talált növény mennyire terjedt el? 
Tudományos megállapításait a szén
kutatás során is fölhasználják. így

munkájával hozzájárul a gazdasági és 
ipari élet fejlődéséhez is.

Magyarország igen gazdag ősnövény
tani leletekben Óbuda, Csillaghegy, 
Erdőbénye, Mád, Tállya, Abaújszántó, 
Cekeháza, Abaújaranyos. Eger, Salgó
tarján környéke, Mecsek, Ipolytarnóc, 
Gyülevész értékes lelőhelyek. Részben 
már kiaknázottak, részben pedig még 
föl nem tárták.

Sajnos, régebben nem fordítottak 
elég gondot az ősnövények gyűjtésére 
és tudományos felfolgozására. Mégis az 
Országos Természettudományi Mú
zeum Növénytárának paleobotanikai
gyűjteménye így is világhírt szerzett.

zocializmust építő kormányzatunk a 
tudományt megbecsüli és ötéves ter
vünk költségvetésében a paleobotanika 
is szép összeggel szerepel.

Sz. Cziffery Gabriella

..... Sok helyen sok csalárdságok voltok az
barátok miatt. Mert kik sós retket csináltak 
boldog-asszony fejébe az szeme a ránt, mintha 
sírna, és az nyakát csigán oly forogva csinálták, 
hogy ha valaki vitt ajándékot, fejet hajtott, ha 
nem vitt eltekerte az fejét, ezt penig az barát 
tekerte az oltár mögül. Ez fölött ki győzne 
előszámlálni, mennyi kereskedések voltak boldog- 
asszony övével, köntösével az barátok és apácák 
kápájával, szent vérrel, csontokkal. Oh átkozott 
ördög, ki merő az latorsdg benned ..

(Bornemisza Péter: Ördögi kísértetekről)

Vasvári Pál: (A középkor szelleme)
,,.,,A sírok megnyíltak. A halottak feltámaddnak. 
Julianus Apostata ellen az angyalok hadakoztak. 
Juliánt magát egy angyal orgyilka végezé ki.” 
Mily biztos álarc az orgyilkosnak egy angyal 
háta mögé rejtezkednil Az angyalt soha senki 
nem vallatja, senki kérdőre nem fogja vonni. —  
S a zsarnokság bérlett emberei ily hazugságok
ból szőtték a történetet. . .  „Clodwig keresztsé- 
génél angyal tartó a vlzszelencét.” Ily történeti 
adatokkal ámították a tudatlan népet. . ,
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Készítsünk elektromos csengőt
Készítsük el az elektromos csengő 

nagyméretű modelljét, melyen jól ta
nulmányozhatjuk az elektromos csengő 
szerkezetét és működését.

Az elektromos csengő legfontosabb 
alkatrésze az elektromágnes. Készít
sünk tehát először elektromágnest.

Vegyünk 7—8 cm hoszú, 8—15 mm 
átmérőjű vasrúdat (gömbvas). (Meg
felel vastagabb szög vagy csavar is.) 
Két kb. 3 x 4  cm méretű kis téglalap
alakú falemez közepébe fúrjunk akkora 
lyukat melyen a vasrúd éppen átfér. 
Húzzuk rá a vasrúdra mindkét oldal
ról a falemezeket úgy, hogy a vasrúd 
végéből néhány mm kiáll jón a faleme

1. ábra. Az elektromágnes

zen túl. Tekerjünk most a vasrúdra 
0,5—1 mm átmérőjű szigetelt drótot 
sűrűn egymás mellé három-négy réteg
ben. A tekercs mindkét végén hagy
junk szabadon néhány centimétert a 
drótból (1. ábra).

A KALAPÁCS
A következőkben a csengő másik 

fontos alkatrészét, a kalapácsot készít
jük el. Ehhez először is 10—12 cm 
hosszú rugalmas lemezre van szüksé
günk. Ez lehet használt órarúgó da
rabja, de megfelel még az ú. n. láda- 
záró lemez is.

A rúgólemez egyik végére lágyvas- 
darabot erősítünk. Ez a »lágyvas« 
lehet egy kis téglalapalakú fadarab is, 
melyet lágyvaslemezzel kerítünk körül.

Az egészet a 2. ábrán látható módon 
két szöggel erősítjük a lemezrúgóra. 
A lemezrúgóba ponthagyóval üthe
tünk a szögek számára lyukat.

Ha a rúgó nagyon kemény, akkor 
azon a helyen, ahol át akarjuk lyukasz
tani, lángban kissé kilágyítjuk a lemezt.

A rugalmas lemez meghosszabDítá- 
sát a lágyvason túl egy vastagabb
Í1—2 mm átmérőjű) drót fogja képezni; 
ízt úgy erősítjük a lemezrúgóhoz,

2. ábra. A csengő kalapácsa

nogy a drót egyik végén egymástól 
megfelelő távolságban két hurkot haj
lítunk és e hurkokon keresztül ütjük 
azokat a szögeket, melyekkel a olágy- 
vasats a lemezhez erősítjük. A drót 
másik végét 1—2 cm hosszú vas
darabkára csavarjuk. Ez a vasdarab 
lesz a kalapács feje, mely csengetés 
közben a hangot adó haranghoz ütődik.

De még mindig nincs teljesen fel
szerelve kalapácsunk. Szükség van 
még néhány cm hosszú vékony rugal
mas sárgarézlemezkére. Kitünően 
megfelel e célra használt zseblámpa
elem hosszabbik póluslemeze. Ezt kissé 
meghajlítva úgy erősítsük a kalapács 
lemezrúgójához, hogy a felerősítés he
lyétől eltekintve kissé elálljon a lemez
rúgótói. Felerősítéshez ismét az egyik 
szöget használhatjuk fel, mellyel a
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lágyvasat a rúgólemezhez szegezzük. 
Végül a kalapács lemezrúgójának má
sik végét kis deszkadarabkához szö
gezzük. Ezen deszkadarabka segítségé
vel erősítjük majd a kalapácsot a 
csengő alapzatához. Ez a deszka
darabka legyen kissé vastagabb, mint 
amilyen széles a lemezrúgó, úgy, hogy a 
lemezrúgó a felerősítés után szabádon 
lenghessen. Ne súrlódjon az alap
deszkához.

Az elektromágnest és a kalapácsot 
erősítsük kb. 15x20 cm méretű deszka 
alapzatra. A kalapács lágyvasa álljon 
szemben az elektromágnes vasmagjával, 
néhány mm-re attól. A távolságot sza
bályozzuk be úgy, hogy ha az elektro
mágnes tekercsének végeit zseblámpa
elem sarkaihoz kötjük az elektromág
nes rántsa magához a lágyvasat, ha a 
zseblámpaelemet kikapcsoljuk, a rúgó 
rántsa vissza a lágyvasat. Ha a kala
pácstól megfelelő távolságra harangot 
helyezünk el, a kalapács feje mind
annyiszor ráüt a harangra, valahány
szor az elektromágnes tekercsén ke
resztül zárjuk az elem áramkörét.

Harang gyanánt szolgálhat régi vil
lanycsengő harangja. Ennek hiányá-

3. ábra. A harang és a nyomógomb

bán pl. konzervdobozzal is pótolhatjuk 
a harangot. Felerősítését a 3. ábra 
mutatja.

AZ AUTOMATIKUS SZAGGATÓ
Persze a csengő ilyen formában még 

nem felel meg a gyakorlati követelmé
nyeknek. Gondoskodnunk kell az áram
kör automatikus zárásáról és nyitásá
ról, hogy a csengő folytonos hangot 
adjon. É célból az áramkörbe meg
szakító szerkezetet iktatunk.

Kis deszkadarabhoz erősítsünk vas
tagabb rézdrótot úgy, hogy a rézdróton 
hurkot képezünk és e hurkon keresztül 
ütött szöggel a drótot a deszkadarabka 
tetejére szegezzük. A deszkadarabkát 
úgy erőítjük rá az alapdeszkára, hogy a 
rézdrót vége éppen hozzáérjen a kala

pácshoz erősített kis sárgarézlemezké- 
hez. Az áramkört most már e meg
szakítón keresztül zárjuk. Az elekro- 
mágnes tekercsének egyik végét a 
telep egyik sarkához, a másik végét a 
kalapács lemezrúgójának végéhez köt
jük. A telep másik sarkát pedig a meg. 
szakító drótjához.

A megszakító és a telep sarka közé 
még Nyomógombot is iktathatunk, az 
áramkör kényelmesebb zárás, ill. nyi
tása céljából.

Nyomógombot rugalmas lemez (láda
záró leimz) felhasználásával az ábrán 
látható módon készíthetünk. Ha a 
nyomógombot lenyomjuk, zárjuk, ha a 
nyomógombot elengedjük, nyitjuk az 
áramkört. A csengő teljes összeállítá
sát a i. ábra mutatja.

Nézzük meg most már hogyan mű
ködik az elektromos csengő?

Nyomjuk le a nyomógombot. Ezzel 
záródik az áramkör, vagyis az elektro.

4. ábra. A csengő

mágnes tekercsén áram folyik keresz
tül. Az elektromágnes magához rántja 
a vele szemben álló lágyvasat s ezzel 
együtt a kalapácsot. A kalapács ráüt a 
harangra.

De azzal, hogy a lágyvas elmozdult 
a helyéből, megszakad az összeköttetés 
a kalapácsra erősített kis sárgaléz- 
lemezke és az eredetileg hozzáérő drót- 
vég között. (Az áramkör megszakadá
sát kis szikra is jelzi.) De az áramkör 
megszakadásával megszűnik az elektro
mágnes mágnessége, tehát elengedi a 
kalapács lágyvasát. A kalapács rúgója 
visszaugrik eredeti helyzetébe, aminek 
az a következménye, hogy az áramkör 
ismét záródik. Az előző folyamat 
tehát újból kezdődik.

Párkányi László
főiskolai tanár
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TERMÉSZETTUDOMÁNYOS RÁDIÓELŐADÁSOK NAPTÁRA t

JANUAR 3. SZOMBAT. Kossuth-rádió: 15.30: Beszélő atlasz. JANUAR 4. VASÁR
NAP. Petőfi-rádió: 15.00: Kérdezz — felelek! Tudományos fejtörő. JANUÁR 5. HÉTFŐ. 
Petőfi-rádió: 17.20: A világ térképe előtt. IFJSadás. 18.10: Luícilio Vantni, a haladás vér
tanúja. Előadás. JANUAR 6. KEDD. Petőfi-rádió: 18.10: Tudósok a tervért.

MEZŐGAZDASÁGI MŰSOR
JANUÁR 2. PÉNTEK. Kossuth-rádió: 6.00: Falurádió: Mezőgazdasági iMradó. 

JANUAR 3. SZOMBAT. Kossuth-rádió: 6.00: Falurádió: Gazdasági tanácsok január 
hóra. 18.00: Szövetkezeti Ffíriadó. JANUÁR 4. VASARNAP. Kossuth-rádió: 16.00: Ismer- 
-kediüník holnapunkkal. A Szovjetunió szocialista mezőgazdasága. Petőfi-rádió: 8.30: 
Falurádió. JANUAR 5. HÉTFŐ. Kossuth-rádió: 6.00: Falurádió. JANUAR' 6. KEDD. 
Kossuth-rádió: 6.00: Állami Gazdaságok Híradója. JANUÁR 7. SZERDA. Kossuth-rádió: 
6.00: Falurádió.

A budapesti múzeumok kiállításaiból
Műcsarnok (Hősök tere). III. Magyar Képző

művészeti Kiállítás. Nyitva: mindennap 9—-21')
óráig. — Magyar Munkásmozgalmi Intézet (Kos
suth Lajos-tér 12.) A Bolsevik Párt története 
múzeuma. Nyitva: szerda kivételével minden nap 
10—20, vasárnap 9—18 óráig. — Orsz. Természet- 
tudományi Múzeum (Múzeum-kőrút 14—16.) Fej
lődéstörténeti kiállítás. Afrika élővilága. Ásvá
nyok általános tulajdonságai. Nyitva: hétfő ki
vételével minden nap 10—18, csütörtökön 12—20 
óráig. — Orsz. Történeti Múzeum (Múzeum-kőrút 
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 (Üllől-út 33—37.) Kerámiaművesség tör
ténete. Textiltechnikák. Ujabbkori európai ötvös
művészet. Művészi bőrnunkák Európában. Nyitva: 
kedd, csütörtök 12—20; szerda, péntek, szombat 
10—18, vasárnap 9—14 óráig. — Orsz. Néprajzi 
Múzeum (Könyves Kálmán-körút 40.) Tiszalgar 
egy proletár-falu élete. Btró Lajos emlékkiállítás. 
A Csendes Óceán szigetvilága. Magyar népi 
fazekasság. Pásztorművészet a XIX. század 
második felében. Bútorközpóntok a XIX. század
ban. Nyitva: hétfő kivételével minden nap 10—̂18, 
vasárnap 9—15 óráig. — Keletázsiai Művészeti 
Múzeum (Sztálin-út 103.) Indiai kiállítás. Nyitva: 
kedd. csütörtök 10—18-ig, 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 
(Klsoelli-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.

Ax id ő já r á s  „m ú l t j á b ó l “
DECEMBER -JANUÁR

1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
2. Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
3. Átlagos középhömérséklet
4. Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék

let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
6. 1951-ben ezeken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet

KÖVETKEZŐ SZAMUNK TARTALMA :
Épül a tiszaiöki vízlépcső — A Nap (fizikája, Vili. — Hogyan készül a 

bronzszobor? — Indonézia — Nyúlajk és ifarkastorok — Mi a hő? — Kísérle
tezzünk és gondolkozzunk — Kérdezz — Felelek!

ESEMÉNYNAPTÁR 1
ö s s z e á l l í t o t t a :  E «  j  d  a  P á l

(A zok  részére-, a k ik  a  k é rd é s s e l  ré s z le te s e b b e n  a k a r n a k  fo g la lk o z n i, k ö z ö ljü k  a z  e se m é n y re  
v o n a tk o z ó  m a g y a rn y e lv ű  I ro d a lm a t  Is .)

szül. Newton I. angol matematikus, fizikus és csillagász. »Az új tudo
mány első korszaka a szervezetlen világ területén Newtonnal ér véget* 
— mondja Engels. És valóban, Newtonnak jutott osztályrészül, hogy 
egyetemes érvényű törvényekbe foglalja a XVII századi természettudo
mány eredményeit; ő fejezi be a nagy müvet, az új tudomány épüle
tének megalapozását. Newton híres »Prlnclpla«-ja a fizikai és matema
tikai tudományok igazi enciklopédiája, amely visszatükrözi e tudomá
nyok életbevágó problémáit és filozófiáját egyaránt. Egyik legneveze
tesebb felfedezése a gravitációs törvény volt, amely kimondja, hogy két 
test között, azok állapotától függetlenül mindig fellép egy vonzóerő, 
amelynek nagysága a két test tömegével egyenesen, a köztük lévő 
távolság négyzetével pedig fordítva arányos. Felfedezte a nehézkedés 
törvényét, egyik megalapozója a differenciált és integrál-számításnak. 
Megmagyarázta az ár-apályt, a bolygók mozgását, kiszámította a boly
gók tömegét, tükrös távcsövet szerkesztett. Felállítja a fény emissziós 
elméletét és felfedezi a fényinterferencia egyik speciális esetét. Átfogó 
érdeklődésére jellemző, hogy áltörvénynek mondta azt, hogy a tudósok
nak csak a saját szakmájukkal szabad foglalkoznlok. Tudta, hogy 
minden tudomány összefüggésben áll egymással és fejlődése a társa
dalom fejlődésével egymástól függően halad előre. Vavilov Sz. I : 
Isaac Newton, Bp. 1948.; Kudrjavcev P. Sz.: A fizika története, Bp. 
1951. 209—268. old.; Haldane J. B. S.; Isaac Newton (Élet és Tudomány 
1948. II. 597—598. old.

1643. január 4.

*

1851. január 4 szül. Déchy Mór utazó és hegymászó, a Kaukázus kutatója. 1884-től
1902-ig hét nagy utazást tett a Kaukázusba. Kutatásait kiterjesztette 
a másfélezer kilométernél hosszabb lánchegység egész tömegére és nem 
nyugodott, amíg súlyos fáradalmak és kockázatok árán fel nem hatolt 
az őrök hőboritotta csúcsok egész sorára. Hihetetlen nehézségeket le
küzdve, ragyogó fényképfelvételeket készített. Ezek voltak a kaukázusi 
magashegység első fényképfelvételei, amelyek Európába kerültek s ennek 
a magashegységnek a szerkezetéről és eddlgelé Ismeretlen hatalmas 
elgleccseresedéséről helyes képet nyújtottak* — Írja Merzbacher, a 
Kaukázus kiváló német kutatója 1901-ben. Nagybecsűek a Kaukázus el
jegesedésének, szerkezetének, vízrajzának, felszíni formáinak ismertetései 
és a hatalmas hegyrendszer kitűnő, új, részletes térképe. A Kaukázus
ról frt pompás könyve sajnos csak 600 példányban jelent meg annak
idején. Déchy Mór úttörő volt a szó leglgazibb értelmében, akit sem
miféle nehézség nem riasztott vissza. A maga elé tűzött feladatokat 
megoldotta, céljait elérte. Halász Gyula; Világjáró magyarok, Bp. 
306-319. old.

*

1610. január 7. Galilei a saját készítésű harmincszoros nagyítású távcsövével a Jupiter 
körül három kisebb csillagot figyel meg; 13-án már négy csillagot 
észlel és ugyanezt észleli még hatszor. Ekkor véglegesen meggyőződik 
arról, hogy egészen váratlan felfedezésre Jutott; megállapította, hogy 
a Jupiter bolygónak négy mellékbolygója van. 1610. márciusában meg
jelent »Égi hírnök* c. könyvében közölte összes távcsöves felfedezéseit. 
Galilei Kopernikusz hívének nyilvánította és vallotta magát. Az »Égi 
hírnök* nyílt kiállás a kopernikuszi felfogás mellett; Galilei összes 
távcsöves felfedezését Kopernikusz tanításának értelmében magyarázta. 
Pedig nagyon Jól tudta, hogy Glordano Brúnó, a kopernikuszi felfogás 
lángíelkű apostola mennyit szenvedett az egyház szemében gyűlöletes 
új tanítás hirdetéséért. Galilei a reneszánsz korának egyik legkiemel
kedőbb alakja, ö  e kor legjobb, leghaladóbb Irányzatát képviselte — 
azt az irányzatot, amelyik harcot folytatott a középkor skolasztikus 
világnézete ellen a természet törvényeinek a tapasztalaton alapuló kuta
tásáért. Bajev K. L.: Az új asztronómia megteremtői, Bp. 1952. 73—98. old. 
Kudrjavcev P. Sz,: A fizika története, Bp. 1951. 110—143. old.
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E G Y E N L Ő R E !

A sávozott A és E helyre egy-egy fekete gom
bocskát, a C és D helyre pedig egy.egy fehér 
gombocskát helyezzünk. Hat mozdulattal .cserél
jük meg a fekete gombocskákat a fehérekkel. 
Ha üres ponton haladunk át (pl. A—F-en ke
resztül E-ig) ez egy mozdulatnak számit.

Egy négyzctalakú területen négy villanykörtét 
és négy kapcsolóhelyet úgy válasszunk széjjel 
négy teljesen egyforma részre, hogy minden 
egyes szétválasztott részen egy villanykörte és 
egy kapcsolóhely legyen. Az elválasztó vonala
kat úgy kell meghúzni, hogy azok minden eset
ben a már előre berajzolt szaggatott vonalkák 
mentén keresztülhaladjanak!

K in ek  m ily e n  fe lfe d e z é se  ez ?
». . . most már tudom, hogy a pálcikák 

élnek. Most már látom, hogyan nőnek meg 
milliószámra szegény egereim testében: 

r  nyilván ugyanígy szaporodnak 
" T v )  el a Juhokban, a marhákban, 

az emberekben is.«

V I S S Z A A H E L Y É B E !
Az alábbi számtani feladatok számai közül 

ismét kimaradtak a +,—, X, : és zárójelek. 
Milyen számtani jeleket kell tenni az egyes 
számok közé, hogy a sorok végén álló 
számot kapjuk eredményül? A legelsőnél 
például: (7:7) + (7:7) «= 2.

7 7 7 7 = 2
7 7 7 7 = 3
7 7 7 7 = 8
7 7 7 7 =  48
7 7 7 7 =  49
7 7 7 7 =  105

yOÍRVlUG
VÍZSZINTES;

1. Madár. 8. Dok
tori oklevél. 14. Ma
darak gyakori búvó
helye. 16. Feljegyez.
17. Erő rejlik benne.
18. Kicsinyítő rag. 19.
PV. 21. Női név. 22.
Egymásra helyez. 23.
Fiatal rágcsálók. 28 
. . tüsző. 29, Strucc, 
emu, stb. 30. Becézett 
leánynév. 33. Erdős, 
hegyes vidéken élő 
madár. 34. TFA. 36 
Beethoven V. szimfó
niájának neve. 38.
Szám közepe. 39. Né
met tegezés. 40. Vásár
tér 41. Juttatnám 43. Némely ablaknak van. 
44. Így kiáltunk fel, ha elkapunk valamit. 45. 
Tavainkban nagy mennyiségben található köl. 
főző vadmadár. 46. Vlzlmadár.

FÜGGŐLEGES;
1- Nagy, sötétbarna tollazatú ragadozó madár.

2. A madarak gyomra 3. Nem ezek. 4. Ugye 
megmondtam!? 5 Városvég (I) 6. Névelős

■növény. 7. Hosszúlábú gázlómadár. 8. Kettős 
porció. 9. Postafiúk rőv 10 . , lap. II. Kosejov
másik neve. 12. Mely tárgyra? 13. Kínából szár
mazó, szfnpompás tollazatú madár. 18. Oromra 
helyezi a zászlót. 20. Kissé hajlott csőrü, min
denevő madár. 23. Arkusvég. 24 Hosszabb idő 
múlva. 25. Nem kevervel 26. UDF. 27. Ékezettel 
fürdünk benne. 31- Lengyel város. 32. Jegyezné 
34. Totószelvényre írjuk. 35. Habzsolj. 37. La 
tyak. 40 POI. 42 Római szám 1100 44 H, I
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