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K E R D E Z Z - F E L E L E K
Gedei József szegedi olvasónk kérd i: 

M ilyen ú j gyógyszerekkel gyarapodott 
az orvostudom ány a m ásodik világhá
borút követő idők óta?

Issekutz Béla, K ossuth-díjas akadé
m ikus válaszol:

Az utolsó tíz év alatt az orvostudo
mánynak legfontosabb haladása az an
tibiotikumok felfedezése. Bér ez tulaj
donképpen a világháborús évekre nyú
lik vissza, mégis a penicillinnek minden 
szükségletet kielégítő gyártása s ezzel 
a legáltalánosabban haszná/lt gyógy
szerré válása már a világháború utáni 
időkben indult meg. A penicillin tette 
lehetővé, hogy a súlyos, gyakran halá
los fertőzéseket meggyógyíthatjuk, a 
gennyokozó 'baktériumokat a szerveze
ten belül elpusztíthatjuk. A betegek
nek a fertőzés veszélyétől való biztos 
megóvása lehetővé (tette súlyos és ve
szélyes műtétek elvégzését.

Annak felismerése, hogy a gombák 
olyan anyagokat (antlbiotiikumokat) 
termelnek, amelyek a fertőzött csírákat 
elpusztítják, igen széleskörű kutatást 
indított meg. Ezeknek 'köszönhetjük a 
sztreptomicin felfedezését, amely a tu
berkulózisnak első biztosan ható gyógy
szere lett. Ez éppen a legsúlyosabb ese
tekben menti meg a beteg életét. Ezt 
követte a tebcuminalnak. és izonicidnék 
felfedezése. Segítségükkel esetleg a 
két szer együttes alkalmazásával a tu
berkulózisnak jóformán minden alakját 
biztosan lehet gyógyítani.

A treomicin, más néven kloromi- 
cetin, volt az első olyan antibiotikum, 
amit ma már nem a gombák tenyésze
téből állítanak elő, hanem vegyi szin
tézis útján. Ez különösen olyan fer
tőző betegségek gyógyítására (tífusz, 
szamárköhögés, vérhas stb.) alkalmas,

amelyekre a penicillin nem hat. Meg- 
ennlí tendő-'k még az oureomicin, terra- 
micin, neomicin stb. antibiotikumok, 
amelyek néhány fertőzéses betegség le
küzdésében nélkülözhetetlenek.

Fontos haladást tett a gyógyászat 
más természetű szervi megbetegedések 
kezelésében is. Így a Basedow-kór gyó
gyításában ma már fontos szerepet ját
szanak bizonyos kéntartalmú szerves 
vegyületek, amelyek a pajzsmirigy kó
rosan felfokozott működését csökken
tik.

Az ú. n. allergiás betegségék gyógyí
tásában haladást jelent az a/ntihiszta- 
min hatású új gyógyszerek alkalma
zása. Az allergiás tüneteket hisztamin, 
vagy ahhoz hasonló hatású anyagok 
okozzák, s ezek ellensúlyozáséra al
kalmasak az antihisztamin hatású ve
gyültetek.

Jóllehet már három évtizede tudjuk, 
hogy a májban van egy vészes vérsze
génységet gyógyító anyag, azonban 
kristályos formában csak a legutóbbi 
időkiben sikerült előállítani. Ez tette le
hetővé, 'hogy e halálos betegséget ál
landó hatékonyságú gyógyszerrel, a 
B i vitaminnal biztosan gyógyíthaitjuk. 
Ennek a fontos hatóanyagnak gyógyá
szati használatát nagy mértékben meg
könnyítette annak felismerése, hogy bi- 
aanyas sztreptarmees gombák ezt a Bia- 
vitamint termelik, tehát nem szükséges 
azt sok költséggel és fáradsággal a 
májból előállítani.

Nagyon sók olyan gyógyszert lehetne 
még felsorolni, amelyek terén a világ
szerte folyó igen intenzív gyógyszer
kutatás jelentékeny eredményeket ért 
el. Az eddig felemlítettek azonban két
ségtelenül a legfontosabbak s nagy lé
péssel vitték előre az orvostudományt a 
betegségiek elleni küzdelemben.
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IX. ÉVF, lé SZÁM 1954. JÚNIUS 80.

A TÁRSADALOM. ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA

A T A R T A LO M B Ó L :
A z  öregedés —  A paraquay-i jezsuita állam — * Kalocsai hímzés —  Házunk tája 
Szíria  —  Nappalok és éjszakák a Naprendszer bolygóin —  Variodia —  Akvarisztika 

Kísérletezzünk és gondolkozzunk

A z öregedés problémája a tudomány számára még ma is megoldatlan. A kutató
feladata, hogy tanulmányozza, megismerje s befolyásolja az öregedés bio

lógiai törvényszerűségeit.
Az emberi faj döntő alakítója a munka. Ez biztosít kivételes helyzetet az em

ber számára. Ez befolyásolja életfolyamatait legjelentősebben. Az ember életkora 
ugyanis ia történelmi fejlődés folyamán a /termelési viszonyok, az élet- és munka
ikörülmények függvénye. A társadalom fejlődésével megnöve'kedett az emberek 
átlagos életkora tó. Négyezer évvel ezelőtt csak minden tizedik ember érte el a 68. 
életévét. A XX. század elején ellenben minden 100 gyermek közül 53, tehát több 
mint ötszöramnyi érte meg ezt a kort. A korszerű betegségmegelőző eljárások tér
hódításával még szembetűnőbben szaporodik az öregebb emberek száma.

Amiként a népesség szaporodásáért a csecsemő- és gyermekhalandóság ellen 
küzdenünk kell, oly határozottan kell küzdenünik a korai öregedés ellen is. Az emberi 
kor észmónyi ’ határát általában 150 évben föltételezik, és így még igen sokat lehet 
tenni az emberi’ élet meghosszabbítása érdekében.

Az öregedés problémája javarészt élettani, de ez szoros összefüggésben érvé
nyesül a gazdasági, politikai és művelődési állapotokkal. Meg kell keresnünk, 
hogy a szociális tényezők hol, mikép és mikor befolyásolják a 'biológiai tényezőket. 
A tudomány feladata' megtalálni azokat a módokat, amelyékkel az öregedés idő
pontját minél későbbre tolhatjuk ki. Ehhez azonban ismernünk kell azokat az 
élettani folyamatokat, amelyek az egész kérdés központjában állanak.

Az öregedés minden élőlény egyéni fejlődésének egyik életszakasza, melynek 
végén, az életképesség csökkenésével a halál, az úgynevezett élettani halál követ
kezik be. Az öregedés és a halál kérdése tehát szorosan összefügg egymással és 
sok tekintetben egységes probléma.

Az öregedés a halált megelőző életszaíkasz, olyan élettani folyamat, mely minden 
élőlénynek közös tulajdonsága. »Nem számít tudományosnak az a fiziológia, mely 
nem tartja a halált az élet lényeges momentumának, amely nem érti meg, hogy a 
lét tagadása lényegében magában az életben rejlik.« — mondta Engels. A fejlő
dés és pusztulás, az élet és a halál sokkal bensőségesebb kapcsolatban vannak egy
mással, semmint gondolnánk. Bármilyen ellentmondásnak hangzik is, minden 
fejlődés csak bizonyos mennyiségű élő állomány megsemmisülése útján lehetsé
ges. A pusztulás és az építés együtt eredményezik a fejlődést. Az ellentétek har
cában születik meg a fejlődés és az ellentétek teljes kiegyenlítődése vezet az élet 
megszűnéséhez.

Mi .az öregedés ?
Az öregedés olyan folyamat, melyben az élő szervezet és az élettelen környe

zet között az ellentét fokozatosan elmosódik azáltal, hogy az élő szervezet anyagá
ban mind több és több élettelen ásványi só halmozódik fel.

A Z
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Az öregedés nem föltétlenül előzi meg a halál bekövetkezését. Vannak élő
lények, melyek halála működésük tetőpontján áll be. 'Némely pillangó, szitakötő
féle közvetlenül násza után hal el. Az öregedés okát éppen ezért egyesek a nemi 
tevékenységgel hozzák kapcsolatba. Mindenki előtt ismeretesek azok a változások, 
amelyek a nemi hormonok kiesésével a szervezetben bekövetkeznek. De helyes 
következtetés-e azt mondani, hogy a szervezet öregedése a nemi mirigyek tevé
kenysége csökkenésének, majd kiesésének a következménye? Bizonyéra nem, 
mert az -ivarmirigyek az egész szervezettel együttélnek, tehát együtt öregszenek, s 
így a nemi 'funkciók csökkenése csak részjelensége az egész szervezet öregedésé
nek. Mecsnyi'kov a vastagbélben lefolyó rothadás során (keletkező mérges anya
gok felszívódásában látja a szervezet öregedésének és halálának okát, és így a táp
lálkozásban keresi az élet meghosszabbításának megoldását. Az a tény, hogy a 
nagyobb testnagyságú állatok általában hosszabb életűek, sokakban azt a véle
ményt alakította ki, hogy minél nagyobb a testnagyság, helyesebben a kifejlődés
hez szükséges idő, annál hosszabb az állat élettartama. A hőmérséklet is befolyás
sal van az élettartamra. Hideg éghajlaton hosszabb, melegebben rövidebb az élet
tartam. Hideg éghajlaton nagyobb a testnagyság is.

Egyesek az élet megrövidülésének okát abban a mind bonyolultabb fejlődés
ben keresik, amelyeken az élő világ törzsfejlődése folyamán keresztülment. Azt is 
megfigyelték, hogy a nagyobb szaporaságú állatok rövidebb ideig élnek.

I. ábra. A vérerek öregedése az érfalak rugalmasságának csökkenésében, az erek kanyargósabb le* 
Jutásában és a gyengültebb helyek kitágulásaiban nyilvánul meg (a, b). Az öreg emberek bőr alatt 

futó kanyargós erei utalnak a szervezetben lejátszódó szöveti folyamatokra (c)

Néhány példa az állatok korára:
egér, tengerimalac, házinyúl 3— 8 év 
macska, kutya, juh, kecske 13 év
ló, szarvas, teve 30 év
ökör 20— 25 év
elefánt 100—150 év
énekes madarak 20— 30 év
ragadozó madarak, papagály 60—100 év 
óriás teknős 200 év

kagylók
bálna
hangyák
méhk irálynő
dolgozó méhek
gyümölcslégy
giliszta (fogságban)
máj om'ke nyárfa

160 év 
több mint 100 év 

5— 7 év 
5 év 

6 hónap 
37 nap 

10 év 
5000 év

Eltérd magyarázatok
Az öregedés okát sokan az anyagcsere működésében keresték. Ügy vélték, 

hogy a téli álmot alvó állatok, mivel télen csökkent az anyagcseréjük, tovább él
nek. Ez azonban nem bizonyult igaznak.

Vannak, a'kiik a szív működésében vagy a hajszálérek falának megváltozásá
ban keresik az öregedés okát, ismét mások az idegrendszer elváltozásaiban. E 
megállapítások fő hibája az, hogy az öregedés okét egyetlen szervben (keresik.

Az öregedés magyarázatában igen sok az idealista elképzelés. Wei&smann ta
gadja, hogy az öregedés és a halál az élő anyag jellegzetes tulajdonsága volna, 
szerinte ez csak a fokozatos fejlődés folyamán lett a magasabbrendü szervezetek 
tulajdonságává. Bizonyítékul említi az egysejtűeket, amelyek szerinte halhatatla
nok. A sejtek, folyamatosan osztódva, teljes mértékben átmennek az utódokba. Be-

H04



bizonyosodott, hogy ez az állítás helytelen -megfigyelésen alapszik, mert a sejtek
nek és az egysejtűeknek -is van öregedésük,

A legtöbb idealista öregedési elmélet szerint minden élőlény öröklés útján 
meghatározott életerőt (kap, amely lassanként fogy, mígnem .kimerül. Ez elméletek 
szerint az öregedést valamilyen anyag elfogyása idézi elő. Egy olyan anyagé, 
amely az »élet sugarait* bocsátja .ki magából. Az élet addiig tart, amíg az anyag 
erre a sugárzásra képes. A mechanisztikus felfogás a szervezetben gépet lát, amely 
a működés következtében elhasználódik, elkopik. Ma már tudjuk, hogy a szervezet 
leget ősebben működő sejtjei kopnak el legkevésbbé, az idegsejtek az Összes sej
tek között a legtovább élnek. Igen elterjedt nézet volt Bogomolec elmélete, hogy 
az öregedés tulajdonképpen a kötőszövet öregedésével indul meg. A kötőszövet va
lamennyi szervünk fölépítésében részt vesz, s ennek öregedése hozza magával a 
szervek öregedését is.

Virchow sejtikórtana az öregedés kutatását a sejthez kötötte. Követői a szerve
zet öregedésének magyarázatát a sejtek öregedésének kérdésében keresték. Azt 
a következtetést vonták le, hogy az öregedés jelenségei a sejtmagból indulnak el. 
Ezzel szemben Ruzicska elmélete a protoplazmában keresi a magyarázatot. Meg
figyelte, hogy a protoplazma idővel mind sűrűbb és sűrűbb lesz. A protoplazma 
olyan oldatnak tekinthető, amelyben az oldott részecskék átmérője 1—100 milll- 
mikron között van. Ez az úgynevezett kolloid-oldat. A kolloid-részecskék össze-

2. ábra. Különböző idős kötőszövet! sejtek. A fiatalnak protoplazmájában igen finom elosztásban van 
a fehérje, s a sejttest majdnem homogén (a). A korral mind durvább szemcsék, sőt zsirhólyagok 

jelennek meg, melyek a sejtet zsugorodottabbá, sötétebbé teszik (b, c)

csapódnak és nagyságuk mindinkább nő. A kolloid-oddatok ilyen ^Öregedése* — 
ahogyan Ruzicska elnevezte: hiszterézise — vízleadással jár együtt. Ez a nézet a 
protoplazmát úgy fogja fel, mint egy élettelen kollaid-oldatot, s a kolloid-oldatok 
törvényszerűségeiben védi az öregedés magyarázatát megtalálni, holott az élő pro
toplazmában nemcsak a hiszterézis folyamata játszódik le, hanem hormonok, vi
taminok, enzimek, ionok és egyéb anyagok közreműködése, vagyis más fizikai és 
vegyi folyamatok teszik 'bonyolulttá ezt a jelenséget.

A Weismann—Morgan-féle gén-elmélet is magyarázatot keres az öregedésre és 
az öregedést egyetlen génhez köti. Ennek maga a gén-elmélet adja meg a cáfolatát, 
amikor minden jellemző tulajdonságot egy-egy meghatározott génhez köt. Nehéz 
elképzelnünk, hogy a szervezet valamennyi részletének öregségi változása, a szer
vezet tulajdonságainak külön-külön meghatározott génhez kötöttsége mellett 
az öregedés egyetlen gén uralma alatt állna. Ha ez djgaz, akkor nem igaz a gén
elmélet.
A szervezet öregedése több, mint a sejtek öregedése

Ma már tudjuk, hogy az élő szervezet nemcsak sejtekből áll, hanem a sejteken 
kívül a szervezet fölépítésében igen nagy szerepet játszó élő anyagból is, amely 
nem érte el a szerveződésben a se >tf ormát. Ez az élő anyag olybá tekinthető, mint 
az az élő anyagtartalék, mely maga is szaporodni képes a sejtek közreműködésé
vel, s amelyből az új fiatal sejtformák képződhetnek.

A  szervezet öregedésének kérdése tehát nem azonos a sejt öregedésének kér
désével. Az öregedés problémájának vizsgálata az élő anyag óletjelenségeinek vizs
gálatához kötődik. Az élő anyag működésében pedig a legdöntőbb jelenség az
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anyagcsere. Az anyagcsere az az életjelenség, amelyben az élő anyag környezeté
vel kapcsolatba lép, és segítségével az élőlény környezetéhez alkalmazkodni ké
pes. Az anyagcserén keresztül a külvilág döntően befolyásolja a szervezet válto
zásait. Az anyagcsere szolgáltatja a szervezetnek azokat az anyagokat, amelyekből 
a szervezet felépül, s ezek nyújtják a szervezetnek az életjelenségek energiafor
rásait.

Az anyagcserében sok olyan vegyi folyamatot ismerünk, melyek az élet folya
mán az öregedéssel kapcsolatban megváltoznak. Az öregkori elváltozások a zsír
nemű anyagok megszaporodását mutatják a fehérjék rovására. Megváltozik a só
anyagcsere is, ez a sck kicsapódásához vezet.

Ezek a jelenségek azonban csak kísérői annak az elváltozásnak, ami az élő 
fehérjében a korral párhuzamosan megy végbe. Az öregedést tulajdonképpen az

élő fehérje viselkedése alapján érthet
jük meg. A  kolloidáűits fehérjék kolloid- 
öregedéséről már szólottunk. Ennek 
fontos kísérőjelensége a fokozatos víz
vesztés. A szövetek fokozatos vízszegény
sége a csecsemőkortól az öregedésen át, 
közismert tény. Ezért lesz ráncos a bőr, 
ezért tűnik el az idomok teltsége és 
kerekdedsége. Ehhez a jelenséghez 
azonban még számos más jelenség is 
társul, s ezek között különösen arra a 
kérdésre kell megfelelni, ami külön
böző élő szervezetek jellegzetes élet
korát és így öregedésének fokát magya
rázza meg. Ezt a kérdést is a fehérjék 
viselkedése révén érthetjük meg.

Csökkent anyagcsereképesség
Ismeretes, hogy a fehérjék az élet 

folyamán átalakuláson mennek keresz
tül. Megváltozik a szervezet fehérjéinek 
összetétele és szerkezete is. A külön
böző fehérjék különböző molekuláris 
ósszetételűek, s egymástól eltérő módon 
öregszenek. Vannak változékonyabb, 
úgynevezett mobilis fehérjék. Ezek víz
ben jól oldódnak, kémiailag könnyen 
bonthatók, s ezek tulajdoniképpen az élet
jelenségek hordozói. A másik fajta fe
hérjék az előbbiekből keletkeznek, ezek 
már nehezebben oldhatók, bonthatók 
és általában csökkentebb életjelensége
ket mutatnak. Az öregedő szerve

zetben ez utóbbi fehérjetípus mennyisége növekszik, az előbbi rovására, s külö
nösen csökken annak a fehérjetípusnak a mennyisége, melyből a sejtmag épül fel. 
Már ebből is világos, hogy ez a fehérjeátalakulás az életjelenségek csökkenését 
hozza magával.

A fehérjék folytonos szétesésben és újraképződésben vannak, A fehérjét fel
építő aminósavaik, helyesebben aminósavcsoportok a fehérjemolekulából kiválhat
nak anélkül, hogy az egész fehérjemolekula szétesnék, majd helyükbe új amiinó- 
sav lép. Ez az egész folyamat a környezettel folytatott anyagcsere következtében 
történik. Minél nagyobb mértékben eshet szét a fehérje alkotórészeire, s minél 
inkább újrakópezheti magát a környezetted folytatott kölcsönös anyagcserefolya
matokban, amnál élénkebbek a fehérje élet jelenséged.

A fehérjék szétesése és újraképződése az élet folyamán azonban egyre lassul. 
Az eredetileg alkotórészeire könnyen széteső fehérjemolekulák nehezebben esnek 
szét, vagy egyáltalán elvesztik ezt a képességüket. A fehérjemolekulát alkotó 
aminósavaikat összetartó kötések mind merevebbek, oldhatatlanok lesznek, s az 
eredetileg mobilis, vagyis változásraképes fehérjék egyre nagyobb számban alakul
nak át stabilabb, nehezen bontható fehérjékre.

3. ábra. Fiatal és öreg ember keze. Az öreg 
kezében a szövetek vízszegények lesznek, az erek 
erősen feltűnővé válnak, a kéz párnázottsága eh 

tűnik, a bőr ráncos lesz
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Az öregedés legjellemzőbb oka tehát az, hogy iaz élő anyag fokozatosan elveszti 
képességét, az anyagcserére, az újraképződésre, fokozatosan csökken a tevékeny
sége, majd életfolyamata megszűnik. Az életfolyamatok maguk vezetnek tehát az 
öregedés útjának megnyitásához azáltal, hogy az élő anyagban végbemenő anyag
csere az élőanyag fokozatos átalakulását eredményezi. Az öregedés közvetlen oka 
tehát maga az élet. Minthogy pedig az élő anyag élete az anyagcserében, tehát ab
ban a kapcsolatban van biztosítva, melyet az élő anyag a környezetével kiépít, az 
öregedés központjában a szervezet és a környezet egységes (kapcsolatának felbom
lása áll. Az öregkorban azok a tényezők változnak meg, melyek a szervezetnek 
ezt a sokat jelentő kapcsolatát biztosít
ják. Az élővilág öregedési jelenségeire a 
környezethatás nyomja rá bélyegét.

Nem kétséges, hogy mivel a környe
zeti ingereket a szervezet idegrendszere 
útján veszi fel és dolgozza fel, a kör
nyezethez való alkalmazkodásban és 
így az öregedésben is az idegrendszert 
felépítő élő anyag öregedése különösen 
döntő. A fehérjék említett anyagcsere
folyamatai, változásai és az idegrend
szer működése biztosítja az élő szerve
zetnek a környezettel képzett kapcso
latát, az alkalmazkodást, az úgynevezett 
adaptációt. Minél inkább csökken az 
alkalmazkodás, annál fokozottabban lép
nek fel zavarok: az Öregedési jelen
ségek. Az öregedő szervezet mindinkább 
alkalmatlanná válik az állandó válto
zások kiegyenlítésére és az egyensúly 
fenntartására. Ezt a hiányos alkalmaz
kodást az ember a maga leleményes
ségével igyekszik javítani. Az élet sike
reivel, balsikereivel nyomot hágy az 
emberben és előkészíti az öregedés vál
tozatos formáit. Petrov kimutatta, hogy 
kutyákban meg lehet gyorsítani az idő
előtti öregedést, ha szakadatlanul túl 
nehéz feladatokkal terheljük őket, iz
galmi és gátlási folyamatokat változ
tatva. Az agykéreg működése igen nagy- 
jelentőségű az öregedésben.

Lehet-e elodázni az öregedést és a 
halált, és mi az a határ, ameddig kitolód
hat az élet? Az öregedő ember célja két
féle lehet. Vagy fiatalnak és tevékenynek 
maradni, vagy lemondani az életről, s szép csöndesen megöregedni. Nem kétséges, 
hogy az előbbi lehet a célunk. Az öregedés ismertetett folyamataiból következés
képpen az a kérdés, hogy miképp őrizzük meg a fiatalságot és hogyan késleltessük 
az öregedést. Ennek kell a kutatás irányának lennie. Az öregkor élettanának ku
tatása — történjék az fehérjeoldaton, élő anyagon, egysejtűn vagy magán az em
beren — egyaránt ama nagyjelentőségű célt szolgálja., hogy minden ember minél 
tovább tartsa meg munkaképességét, melyet a költő Tompa Mihály »az élet sójá
nak« tartott. Az öregedés elleni küzdelmet az a társadalom oldhatja meg legjob
ban, amelynek célja az, hogy tagjai részére az anyagi és szellemi javakat kellő
képp biztosítsa, amely az egészség megőrzését és a betegségek megelőzését tartja 
legfontosabb feladatának.

Az öregedés nem betegség, hanem a szervezetnek az élő anyag életműködésé
ből folyó élettani tulajdonsága. Az öregedés (bekövetkezésének lassításáért és az 
öregkori elváltozások csökkentéséért, életünk utolsó szakaszának tettrekészsé- 
géért küzdeni lehet és érdemes ás. Törő Im re

Kossuth-díjas akadémikus,
a TTIT Központi Biológiai Szakosztályának elnöke

Öregség nem betegség

4. ábra. A fehérjeöregedés vázlata, a) Egy 
fehérjerészecske, melynek alkotó aminósavjalt 
(sötét téglalapok) vegyi kapcsok fűzik össze, 
amely kapcsok az élet folyamán az anyagcsere 
közben megnyílhatnak, egyes aminósavak kilép
hetnek és helyűket új amlnósavmolckulák foglal
hatják el. Az öregedés-közben, mint azt a b) 
mutatja, egyes kapcsok véglegesen összefolynak, 
többé nem nyithatók. Az a)-nál feltüntetett 
6 részből álló fehérjemolekula, most már csak 
4 résszel vehet részt a fehérjeanyagcserében. 
c)-né! a fehérjemolekulát építő aminósavak me
reven egymáshoz kötődtek, egységes, nem szét
bontható molekulává váltak. A fehérjemolekula 

megöregedett

5. ábra. liatal és öreg kísérleti patkány. Az 
öregség szöveti jelenségei minden élőlényen 

egyformán mutatkoznak meg
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APARAGUAY-I JEZSUITA ÁLLAM
A klerikális reakció, miközben kíméletlenül harcol a kommunizmus ellen, egy sajátszerű 

»szociallzmust«, napjainkban például a »keresztény szocializmust* hirdeti. A történelem során 
a klérus itt-ott meg is valósította elképzeléseit. Ilyen példája a megvalósult klerikális 
»emberszeretetnek« a paraguay i jezsuita állam is, amelyről alanti cikkünk számol b£,

(A szerk. megjegyzése)

Paraguay Dél-Amerikában fekszik. 
1516-ban fedezték fel a spanyolok s az 
1530-as években hódították meg. A hó
dításhoz a térítés is hozzátartozott. A 
kereszténység a gyarmati rabszolga
sors alázatos tűrésére nevelte a benn
szülötteket, s a földi szenvedésekért túl- 
világi kárpótlás ígéretével nyújtott vi- 
gasztalást.

Paraguay-ban először a franctákánu- 
sok működtek, majd 1586-ban a jezsui
ták vették át az ország népének *lelki

gondozását*. Eleinte neon sok sikerük 
volt. Az indiánok elvesztett szabadsá
gukra emlékezve makacsul ragaszkod
tak pogány szokásaikhoz.

1602-ben Aquaviva Claudiusnaík, a 
jezsuita rend generálisának nagyszabá
sú ötlete támadt. Elhatározta, hogy Pa
raguay bán egyházi, jezsuita államot lé
tesít. Paraguay ekkor spanyol gyarmat 
volt. A jezsuiták ajánlatot tettek a spa
nyol királynak, hogy ha átengedi nekik 
Paraguayi, ők minden bennszülött után 
1 tallér fejadót fognak szolgáltatni.

Ez tipikus bérüzleti ajánlat. így 
vették annak a kornak pénzemberei, 
például a Fuggerek bérbe a királyi bá
nyákat stb. A jezsuitáknak — termé
szetesen — meg kellett taláiniok a mód
ját, hogy ajánlatukat vonzóvá tegyék a 
király előtt. #

Hogy nyúltak a dologhoz?

Bebizonyították, hogy a paraguayi 
spanyol kormányzat képtelen hasonló 
bevételeket biztosítani a spanyol kincs
tárnak. így tüntették fel kedvező szín
ben saját ajánlatukat. Módszerük az 
volt, hogy a legélesebben bírálták az 
indiánok előtt a spanyol gyarmatosítók 
tevékenységét, krokodilkönnyeket hul
lattak az elnyomott nép sorsa felett, 
szították az elégedetlenséget, s így a 
bennszülöttek érdekeinek védelmezői 
színében tüntették fel magukat. Miköz

ben növelték befolyásukat 
az indiánokra, nehézsége
ket támasztottak a gyar
mati kormányzatnak.

Célt értek. III. Fülöp spa
nyol király meghatározott 
összegért engedélyt adott a 
jezsuitáknak 1609-ben egy 
közel 40 ezer négyzetkilo
méteres terület (hazánk te
rületének a négyszerese) ki
zsákmányolására.

Így jött létre a több mint 
150 esztendeig tartó jezsuita 
állam Paraguayban. Az az 
állam, melyben a jezsuiták 
szavai szerint a keresztény 
egyház eszményi társadalma 
valósult meg.

Nem érdéktelen szemügy
re vennünk, milyen is volt 
a jezsuitáik eszményi keresz
tény birodalma.

A jezsuiták élet és halál urai voltak. 
A bennszülöttek ^teljes vagyoniközösség-' 
ben éltek*, amit úgy kell érteni, hogy 
mindenük a jezsuitáké volt. Minden 
bennszülött egyenlő volt: az indiánok
csak egyforma ruhákban járhattak, 
ugyanolyan ételeket ehettek, ugyan
úgy laktak, egyenlő, szigorú munka
kényszer nehezedett rájuk, egy idő
ben kellett lefeküdniük és felkelniük, 
sőt még a gyermeknemzés kötelező ideje 
is meg volt határozva. A gyermektelen 
házaspárokat büntetésből kopaszra 
nyírták. Nincs az a porosz őrmester, 
akineK a képzelete túlszárnyalta volna 
a jezsuiták megvalósította rendet.

Az ország lakosait sáncokkal és falak
kal övezett telepekre költöztették ösz- 
sze, ahonnan csak a jezsuita parancs
nok engedélyével távozhattak el. A te-

A paraguay-i állam indiánjai, (F.gykorú metszet)
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iepeken éjjel-nappal őrjáratok cirkál
tak s gondosan ügyeltek a rendre és a 
fegyelemre.

Egy-egy telepen 8—10 ezer indián Is 
lakott. A telep közepén egy tér volt, 
a téren Mária-szobor állt. Hiszen a ke
reszténység eszményi államáról van szó. 
A Mária-szoborral szemben gyönyörű, 
gazdagon díszített templom állott. Mel
lette a jezsuita pap és helyettesének 
palotája. Az indiánok emeletes, hihe
tetlenül zsúfolt házakban élték. A há
zak apró szobáiban nem volt bútor. A 
lakók a földre kuporodva ettek.

Ruháikat a bennszülöttek maguk ké
szítették. Cipőket is csináltak, de nem 
a maguk számára: ők mezítláb jártak. 
Az indiánok nagyon ügyes munkások. 
Megtanulták a tégla- és a cserépégetést, 
kiválóan, értettek az aszta
losmunkához, szövéshez és 
fonáshoz, csipkeveréshez. 
Kézügyességükre jellemző, 
hogy kézimunkával olyan 
könyveket készítettek, me
lyek betűit nem lehetett a 
nyomdai betűktől megkü
lönböztetni. A jezsuitákra 
viszont egyrészt az jellemző, 
hogy a gépeket emberekkel 
pótolták s másrészt azt hir
dették, hogy az indiánok 
egyszerűen képtelenek meg
tanulni háromnál tovább 
számolni. Iskolákat épp 
ezért nem tartottak érde
mesnek Paraguayban s 
bennszülöttek számára léte
síteni. Az indiánok állítóla
gos szellemi fejletlenségével 
igyekeztek igazolni uralmu
kat. Azt álli>ották, hogy ők 
voltaképpen a szegény, tudatlan benn
szülöttek jótevői.

A jezsuiták szerint Paraguayban meg
valósult az őskeresztények álma, az 
ideális kommunizmus.

Ez a ^kommunizmus* a jezsui
ták gyakorlatában azt jelentette, hogy 
az indiánok, akik a spanyol gyarmati 
kormányzás idején hetente két napot 
dolgoztak a gyarmati urak földjén, most 
négy napon át dolgoztak a jezsuiták
nak. E Ttégy napon át az »isten földjét*, 
ahogy a jezsuiták nevezték, művelték. 
Az isten földjének teljes hozama a je
zsuitáké lett. Ez a munka istentisztelet 
számba ment. A munkások reggel a 
piactéren gyülekeztek s vagy Mária, 
vagy más szent szobrát vitték maguk
kal a mezei munkához.

- Az indiánok egy héten négy napot 
dolgoztak uraiknak, kettőt maguknak. 
Vasárnap nem dolgoztak, hanem hálát 
adtak az istennek, hogy »az eszményi 
keresztény társadalom* önöméiben ré
szesülhetnek.

A kegyetlen kizsákmányolásnak ezt a 
rendjét a jezsuiták nem átallották kom
munizmusnak nevezni. E névvel az ősi 
keresztény közösségek egyenlőségére 
utaltak, s világszerte azt terjesztették, 
hogy ők Paraguayban valóra váltják az 
elnyomottak, kizsákmányoltak egyenlő
ségre vonatkozó álmodozásait.

A jezsuita egyenlőség örömei kime
rültek évenként abban a három nap
ban, amikor a telepek védszentjeiit ün
nepelték. Ekkor az utcákaít zászlókkal,

szőnyegekkel, virágos és zöld ágakkal 
díszítették fel. Marhát sütöttek s bort 
ittak. Az év többi részében e jezsuita 
kommunizmusban az indiánok szaka
dásig dolgoztaik az isten földjén és mű
helyeiben, s <ha uraikkal, a jezsuitákkal 
találkoztak, térdenállva kellett elébük 
kúszniok s megcsókolnak a ruhájuk 
szegélyét.

A rendet a papi csendőrség biztosí
totta. Szomszédaikkal a jezsuiták állan
dó háborúságban állottak. Hadseregük 
a bennszülöttekből állt. Minden telep
nek két század katonát kellett adnia. A 
tisztek maguk a jezsuiták voltak. 1759- 
ben egy fogságba esett jezsuita parancs
noknál a spanyolok egy, az indián ka
tonák számára guarani nyelven írt 
hadi utasítást találtak. Nem érdektelen
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A jezsuita állam határainak kitűzésével kapcso
latos heves vitákat illusztrálja ez a régi gúny

rajz

itt idézni e jezsuita íhadí utasítás egyes 
pontjait.

»Isten a célja valamennyi cselekede

tünknek« — így szól az első pont. A
10. pont már sokkal konkrétabb, így 
hangzik: »Isten azt akarja, hogy ki
pusztítsuk ellenségeinket, hogy benyo
muljunk országukba és ott pusztítsuk 
ki őket.* A 19. pont szerint: »Aki azt 
éri el, hogy országunk határait kiter
jeszthessük, az isten lányai közül négy 
asszonyt kap a paradicsomban.« Az 
utasítás egyéb pontjai hangsúlyozzák, 
hogy a jezsuiták egyenesen a mennyből 
érkeztek a nép vezérlésére s hogy az 
üdvösségbe kalauzolják őket.

Ezek a hadi utasítások azonban nem 
érték el a jezsuiták óhajtotta célokat. 
1768-ban III. Károly spanyol király le
számolt a paraguay-i jezsuitákkal, mi
után az egész világ ellenszenvét sike
rült magukra vonniok. Jellemző, hogy 
még XIV. Benedek pápa is 1741. decem
ber 20-1 bullájában arra kényszerült, 
hogy megtiltsa a jezsuitáknak az indiá
nok szolgaságba hajtását, azt, hogy el
válasszák a férjet feleségétől, a szülő
ket gyermekeiktől stb.

A jezsuitáik paraguay-i állama semmi
ben sem maradt el gyarmati elnyomás, 
a bennszülött lakosság kizsákmányolása 
terén egyetlen »világi-* hatalom mögöit 
sem, s ugyanakkor — amiben az egész 
világot megelőzte — a szemforgatás, ál
szenteskedés egyik legrikítóbb példáját 
nyújtotta a történelemben.

Szimonidcsz Lajos

Anghl-Faluba-Potza-Woynnrovlch:
Méhészet,

ÉS
SELYEMHERNYÓ., HAL-, NYÜL-, 
PRÉMESALLATTENYÉSZTÉS

(Mezőgazdasági kiadó 1954. 127 lap):
Külkereskedelmi és árutermelési statisztikákat 

sem kell elővennünk, hiszen köztudomású, hogy 
már a két háború közötti Időszakban Jelentős 
bevételre tettek szert paraszti gazdaságaink, aőt 
még a nincstelen mezőgazdasági munkások egy 
része Is, valamint nyugdíjasaink — sióval a kis
emberek — méhészkedéssel, a selyemhernyó- és 
a nyúltenyésztéssel. E terjedelmében kicsiny, de 
értéktermelő — képességében mondhatnák egye
dülálló három mezőgazdasági melléküzemág 
népszerűsítése most teljesebbé vált azáltal, hogy 
két másik új Üzemágat is hozzávett a kiadó: a 
hal- és a prémesállattenyésztést.

A haltenyésztés fontosságát és jelentőségét 
ml sem jellemzi jobban mint aí, hogy az alig 
20 ezer hoidnyi, jobbára teljesen meddő tala
jokon álló halastavaink évente máris közel 400 
vagon árut adnak ebből a rendkívül olcsó ter
melési költségű, de állati feliérjében páratlanul 
gazdag és egészséges, ősi eledelből. Termelőszö
vetkezeteinkben és állami gazdaságainkon a sor,

hogy fokozzák a termelést, hiszen — sajnos — 
bővlben vagyunk silány földeknek és Immár hal
tenyésztésre ugyancsak kiválóan alkalmas rizs- 
telepnek Is, s nincs még egy másik állatfajta, 
amelynek húsát, mint a halét, kilónként 4—4.5 
forintért állíthatnánk elő. (Országos viszony
latban ennyit tesz ki 1 kiló 1. osztályú ponty 
és harcsa összes termelési költsége!)

Nemcsak újszerűsége és egzotikuma, de gaz
dasági szükségessége és honi viszonyaink között 
bizonyítottan tenyészthető volta teszi vonzóvá 
az ekönyvben Ismertetett Ötödik ágat: a prémes
állattenyésztést. Kecsegtető párhuzam a bátor 
tenyésztői kedvre: ha az olyan világszerte kö
zönséges, elterjedt állatfajtákból hatalmas be
vételre ős exportra tehetünk szert, mint a ba
romfifélék, mekkora jövője lehet a prémesálla
tok tenyésztésének a ml szorgalmas, pontos mun
kákban kiváló népünknek. Az ezüstróka*, a kék
róka, a nyerc, a mosómedve, a házimacska, a 
nutria, a pézsmapocok, a híres magyar pano- 
fixet adó finomgyapjas juhfajták és a perzsa 
gereznájú karakuíjuh, vagy a nyuszt, a nyest, 
a borz, a görény, amelyek mind-mind biztos és 
nagy jövedelemmel segíthetik elő a házak tájé
kán és a nagyüzemekben a jövedelmet.

E termelési propaganda és a természettudo
mányos olvasmány szempontjából egyaránt ér
dekes, kitűnő kis munkának a kiadásával is
mét újabb lépést tett előre a Mezőgazdasági 
Kiadó. A tementelen elméleti, de olykor nem 
Is csak akadémikus, hanem Inkább szószátyár- 
kodó, újat nem adó vaskos kötetek után most 
már gyakorlati, közhasznú könyveket is ad ki.

Torna Adám
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Duna-Tisza közén fekszik Kalocsa, 
* * körülvéve a kirajzott tanyacsopor
tok, »szállások« s a belőlük összetevődő 
falvak gyűrűjével. E falvak — Szak
mar, Homokmégy, öregcsertő, Drágszél 
— népviseletét országszerte ismerik. 
Az ottjárót meglepi a tarka viseletek 
látványa, a ruházatot elborító színes 
hímzés. De nemcsak a ruhadarabok 
hímzettek, hanem az ágy párnái, a 
dunna, a különböző kendők, térítők, 
ablakfüggönyök is.

A kalocsai hímzés a múlt század má
sodik felében alakult ki. Mi volt e ki
virágzás előzménye? Milyen volt Ka
locsán a népművészet a múlt század 
első felében? Erre bizony nehéz a vá
lasz, alig van valami emlékünk ez idő
szakról. Mégis biztos, hogy a ház és 
belseje, a viselet, minden sokkolásokkal 
egyszerűbb volt a mainál. Ismerünk 
például fafaragásokat ez időből, mintá
juk jobbára mértanias egyenesekből, 
körös elemekből tevődik össze. A ruhá
zat férfiaknál és nőknél egyaránt fe
hér, háziszőttes vászon volt. Nagy fény
űzést jelentett a kékfestő ruházat, ebben 
ünnepeltek az asszonyok. A múlt század 
első felében tarka bútorzat jött divat
ba a korábban házilag készült díszítet? 
len helyett, de ez idegenből települt 
asztalosok munkája volt.

Hát a hímzés? Lehet, hogy volt vala
mi hímzésfajta, de ilyennek kutatásaink 
során egyelőre nem leltük nyomát. 
Tudjuk azonban, hogy kedvelt volt a 
mintás szőttes, a szobát még az 1880-as 
években is rúdra aggjatott, piros pamut
tal cifrázott, szőttes kendők ékesítették. 
Egyszerű, jobbára házilag készült da
rabokat használtak tehát az ekkori la
kosok háztartásukban, legfeljebb egy
két asztalos-bútort vettek pénzért. Más
ra nem tellett. Érthető, hiszen az akkor 
még jobbára mocsaras vidéken a hely
beliek szükségére Is alig termett ele
gendő, a lakosság javarészt állat- 
tenyésztésből, halászatból élt, pénzhez 
ritkán jutott.

Megváltozott a helyzet a lecsapolás- 
sal, a század derékén. A meghódított 
ártereken megindult a gabóna piacra 
termelése. Az árutermelés nyomában 
járt az életmód átalakulása. Megválto
zott a ház, a házbelső, így például most 
vált általánossá az asztalosbútor. Ek
kortájt alakult ki a falfestés. A viselet 
is megváltozott: elterjedtek a gyári

anyagok, a színes selymek és — a fehér 
ingek szegélyének díszítésére — a gyári 
lyukashímzés.

Ez utóbbi volt az új művészeti ág, a 
Kalocsa környéki mai színeshímzés el
indítója. A »pépi alinpolésc-nek neve
zett lyukas-hímzés divatbajöttének ide
jén előnyomda nyílott Kalocsán. E nyo
mó a környék polgárasszonyai számára 
dolgozott, akik viszont parasztasszo
nyokat tanítottak meg a divatos fehér
hímzés készítésére, hogy kézimunkái
kat velük csináltassák. A »szállásiak«- 
nak megtetszett az új dísz, maguknak is 
elkezdték alkalmazni.

Az »üttetés« azonban drága, egy-két 
ügyeskezű szegényebb asszony megpró
bálja hát lemásolni az előnyomda min
táit. Mások, látva a sikert, megkérik, 
hogy rajzoljanak nekik is. így jelent
keznek az első »íróasszoinyok«. Eleinte 
kevesen vállalkoznak rá, inkább csak 
olyanok, akik már miáöban, így ruha- 
varrásban, falfestésben is tehetséges
nek bizonyultak.

Az első »íróasszonyok«< szorosan ra
gaszkodnak az előnyomdák mintáihoz, 
csak jó idő múltán kezdenek változtatni 
rajta, főleg a bonyolult fölépítések egy
szerűsítésével. Fontosabb az az újítás, 
amit a varrók vezetnek be. A fáradsá
gosabban előállítható lyukhímzés he
lyett egyes elemeket teljesen betölte-

Nől Ing ujja az 1880—90-es években divatos 
»Uttetett«, előnyomott mintával. A kompozíció 

széteső, zavaros. Fekete színnel varrva



hímzést értenek. Ezeken a korai dara
bokon még erősen meglátszik a lyuk
hímzés eredete: a virágok szirmai, le
velei e technikának megfelelően telje
sen külön állnak egymástól.

A készítési technika megváltoztatá
sával egyidőben a díszítőelemek száma 
is bővül. Az »íróasszonyok« már Önálló
ságra tettek szert, motívum-készletük 
újabb kölcsönzések mellett saját fal
festésnél használt virágaikkal gazdago
dik. Az átvett elemeket a meglévőkhöz 
alakítják, de a régebbieket is tovább
fejlesztik. A mintát sorokba rendezik, 
a sorokon belül ritmikusan ismétlődik 
a virágok csoportosítása. Ezzel a kalo
csai hímzés önállósult, kialakult: saját 
motívumkincse, kompozíciója van.

Ugyanakkor megindul a színezés is. 
Előbb egy színnel — feketével — varrják 
ki a hímzést, majd valamivel később 
ugyanígy sötétkék vagy piros fonállal. 
További lépés a két szín használata: a 
minta egyik csíkja például piros, a vele 
párhuzamos csík kék. A következő fej
lődési fok, amikor egy soron belül is 
változnak a színek: egy mintaszakaszt, 
virágokat, levelet egyaránt az egyik 
színnel, a következő szakaszt megint 
másik színnel hímezik.

A századforduló utáni években a szí
neződés újabb fordulatot vesz. Megje
lenik a hímzéseken a rózsaszín, lila, 
majd a zöld szín is. A darabok színe
zése már a mintaelemekhez alkalmaz
kodik, már nem szakaszonként válta
koznak'a színek, hanem más-más színű 
a virág, a levél, a szár. A hímzők színe
zésben nem ragaszkodnak a (természet
hez, a virág például kék-piros csíkos, a 
szár lehet piros, a levelek, kacskann- 
gók a szivárvány minden színében: zöl
dek, lilák, sárgák, pirosak. Az újabb 
színek használata csak az első világ
háború utáni években válik általános
sá, mivel előbb még nem eléggé szín
tartó minőségben készülnek a fonalak. 
Inkább csak a gazdag, »hírös*« lányok 
ünnepi darabjai hivalkodnak ilyen dísz
szel.

A 20-as években az elszegényedő pa
rasztlányok többsége számára megve- 
hetetlenné drágulnak az addig ünnep
lőre hordott nagyvirágú brokátok, cseh 
selyemkendők. Egyszerűbb anyagok 
jönnek divatba: kázsmir, vékony szö
vet. Ez anyagok szerénységének leple
zésére megnő a kötény, és a felső testet 
takaró korábbi díszkendő pótlására ke
rülnek tarka virágok az eddig csupán 
alsóruhaként hordott fehér pruszlikra. 
A nagy felületek betöltésére nem aikal-

lérfi ing eleje az 1*90— 1920-as években álta
lános fehérhímzéssel díszítve. Az átvett motívu
mokból a népi alkotók szervesen felépített mintát 

alakítottak

nek. Ezek a darabok még mindig fehér 
színűek, csak egyre kevesebb lyukacs- 
kával és mind több lapos hímzéssel. Az 
1890-es években egyre általánosabb lesz 
a puszta »tőtött varrás*, ami alatt lapos

Női ing a századfordulóról. Az ujjakat kézi, az 
előrészt gépi hímzés díszíti. Jól megfigyelhető, 
mennyivel zártabb a népi sorminta kompozíciója, 
mint a polgári ízlésű mintaképé. Színezése kék- 

piros )



más az eddigi kompozíció: a soros el
rendezés; az újabb szabásokhoz is ne
héz lenne ezt alkalmazni. A virágokat 
mostantól egy központból kiinduló és a 
díszítendő felületen szerteágazó csokor
ba rendezik.

Az ilyen mintacsoportosítás korábban 
sem volt idegen Kalocsa környékén, a 
falfestő, »pingáló« asszonyok már a 
80-as években a konyha hátsó falát cse
répből kinyúló virágbokorral díszítet
ték. De a szerteterülő ágak közét nehéz 
az eddig szokásos apró virágokkal, le- 
velecskékkel kitölteni; megkezdődik a 
virágok méretének növelése, kivált a 
selyemkendők, brokátok mintája nyo
mán. A virágok e növekedése ma is 
tart, ma már alig egv-két rózsa uralja 
a kötényt. Ugyanekkor kezdődik meg a 
természethű színezés, ami a színárnya
latok egyre nagyobb fokozódásával jár. 
Ma már 22 féle színt használnak a 
kalocsakörnyéki asszonyok.

Ma is eleven, állandó gyakorlat a 
hímzés e vidéken. A múlt század máso
dik felében még újság volt, hogy va
laki »írt«. Ma már minden jelentősebb 
tanyacsoportban, »szálláson« van egy
két »író«, a pár nagyobb faluban meg 
6—8 is. Sőt nemcsak a tehetségesebbek 
mernek hozzáfogni a mintatervezéshez, 
hanem kicsit mindenki ért hozzá. Fia
tal korában minden asszony (megpróbál
kozik az előrajzol ássál és annyi kéz
ügyességet szerez ilymódon magának, 
hogy később az egyszerű darabokat, 
hétköznapi ing szélét, köznapi főkötő 
hátsó részét is maga »írja« ki. De nem
csak ilyképpen válik mindenki alkotó
vá. Minden asszony alkot, nevezetesen, 
mikor a körvonalakkal megadott min
tát, az »íróasszony« tervezését színes 
pamuttal kihímezi, s így színben újra
komponálja. Az »íróasszonynak« termé
szetesen tudnia kell, hogy melyik virá
gét milyen színnel szokásos hímezni es 
neki színben is el kell képzelnie, a díszít
ményt. A piros szín árnyalataival varr
ható rózsákat rajzolja főhelyre, ezek a 
legnagyobbak. A nagy piros elemek 
közé nefelejtset, búzavirágot illeszt, 
ezek kékek lesznek, azonkívül itt is, ott 
is, közbe-közbe sárgára színezhető mo
tívumokat. A tulajdonos, mikor meg
kapja, előveszi hímzőfonalait és szét- 
rakosga.ja a kiterített rajzon, ilymódon 
határozza meg a hímzés előtt a színek 
sorrendjét, amit követnie kell. A hímző 
is jelentős alkotómunkát végez tehát, 
joggal mondogatják hát Kalocsa kör
nyékén: o*Hiába szép az írás; ha nincs 
szépen ki varr va, nem ér semmit!*

Pruszlik eleje. Az 1920-as években a csokrok 
megnagyobbodnak, elborítva az egész díszítendő 

felületet

A gyakorlat eleven és általános mű
vészi érdeklődést szül. Jól ismerik az 
egyes »író!k« stílusát, megismerik egy
más holmiján, hogy kinek a vonásai. 
Tudják, hogy melyik »író« milyen vi
rágot rajzol különösen szívesen. De 
tudják azt is, hogy milyen irányban

A fenti pruszlik háta. Jellemző a virágok stili
zálása, ugyanez a törekvés mutatkozik a színe
zésben Is. A virágok élénk, főleg kék-piros 
színűek, a szárak, levelek sárgák, lilák, zöldek



Kötény alsó része. Az 1910-es években jelenik meg csokros el
rendezés a hímzéseken, de még a sorok közé Illesztve. Piros 

és kék szín mellett kevés zöld és rózsaszín is látható

fejlődik ismert előrajzolóik stílusa, 
megmondják, mi a különbség a régebbi 
és újabb munkák között.

A rohamos fejlődésnek, állandó ala
kulásnak fő hajtóereje az új utáni 
vágy. Minden fiatalnak ez az óhaja: 
olyan legyen a holmija, hogy kitűnjék 
a többieké közül. Ezért olyan »író«-hoz 
viszi kötényét, ingvállát, pruszlikját, 
aki minél újabb mintákkal rajzolja 
tele. Mivel pedig újabb mintákat leg
könnyebben fiatal leányok szereznek, 
akik a különböző alkalmakra, mulatsá

Kötény az 1940—50-es évek stílusában. Jellemző a naturális 
atakításű virágok alkalmazása, színezésben pedig a természet
hű árnyalás és a világos színek: rózsaszín, sárga, narancs, 

világoskék

gokra szerte járnak a »szál- 
lásokon«, ma a fiatal ~írók« 
a legkedveltebbek. Ha asz- 
szony lesz az bíróból*, csak 
egy darabig tud haladni az 
idő sodrával, nemsokára 
»letestál« ^kimegy a divat
ból), jobbára csak időseb
bek visznek hozzá gyászos 
»szomorúpamukos« holmit 

Ez az áillandó változás, 
újdonságkeresés sok ve
szélyt is hordoz magával. A 
korábbi, hosszú ideig dol
gozó »írók«< sajáit ízlésűre, 
kalocsaivá tudták formálni 
az idegen minta-nyersanya
got. A mai mintáknál ellen
ben sokszor nem érezzük 
ezt. A régebbi, méltán híres 
magyar népi hímzéseket 
nemzedékek érlelték, csi
szolták, itt pedig, kivált az 

- utóbbi évtizedek sodró len
dületében, a hagyományos értékes for
makincs egyre inkább kiesik. Természe
tesen nem szabad azt sem elfelejtenünk, 
hogy a kalocsalkörnyéki hímzés a múlt 
századi polgári kézimunkából indult ki 
és később is vett át tőle ötleteket. A pol
gári ízlés hanyatlásával egyre ártalma
sabban érvényesültek ezek a hatások. A 
20-as, 30-as évek giccsbehajló ízlése saj
nos erősen beszüremkedett, ez a mai vi
rágokon, színezésen is meglátszik. Csakis 
igen erős felvilágosító, nevelő munka 
vethet gátat a giccesíitő hatások terje

désének. Aki már járt 
Kalocsa környékén, aki már 
látta a 'kalocsai ^író-asszo
nyokat« dolgozni, annak 
hinnie (keli, hogy ez sikerül.

Helyes, hogy a legtehetsé
gesebb fiatalok Kalocsáról 
ás képzőművészeti és ipar- 
művészeti főiskolára kerül
nek, hogy magasfokú mű
vészeti tudást szerezzenek. 
Ez azonban ne jelentse a 
helyi népművészet sorvadá
sát, hanem inkább izmoso
dását, a legszebb múltbeli 
formakincs újraéledését, ki- 
terebélyesedését.

K irályné Csllléry K lára
az Országos Néprajzi 
Múzeum muzeológusa
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A kalarábe megfásodása
A konyháikért sokféléképpen felhasz

nálható terménye a kalarófoé. Tulajdon
képpen a káposztából nemesítettek ki 
néhány évszázaddal ezelőtt és aktkor ne
vezték el répásszárúnak, vagyis eaulo- 
rapi-nak s ennék alapján mondja né
pünk kalanábénak. Tavaszitól késő őszig 
termeszthető és gyors fejlődése folytán 
előnyösen ültethető köztes- és utóter
ménynek. A kalaráibénatk két hibája 
van. Az együk, hogy megfásodik, a má
sik, hogy — mielőtt a torzsája kifejlőd
nék — felmagzik. Különösen a korai, 
hűvösebb éghajlatot kedvelő és 
rendszerint északi országokból szár
mazó fajtáik alkalmasaik arra, hogy a 
meleg idő beálltával fejlődésükben 
megálljának és megfásodjanak. Az idő- 
előtti megfásodás úgy (mérsékelhető, 
hogy amint a kortaii fajták torzsái elér
ték a gyermekököl nagyságot, jó, por
hanyóé, nyirkos földdel .teljesen befed
jük, és csaik arra ügyelünk, hogy a 
szív leveleik kívül maradjanak. Tapasz
talat szerint ilyen eljárással két-három 
hétig elodázható a torzsák elértéktele
nedése. A félmagzás oka rendszerint 
az, hogy a palánták hibásak, koravé
nek voltaik, vagy korai kiültetésük után 
megfáztak. A megfásodott korai kaíla- 
rábé zsenge leveleiből ízes főzelék ké
szíthető, ugyanúgy, mint a fiatal kel, 
vagy pedig a karfiol leveleiből ás, olyan 
módon, hogy a leveleket széles metéltre 
vágják, sós vízben megfőzik, azután be
rántják, vagy behabarják s a tálalás 
előtt tejfellel ízesítik. Sokain idegen
kednek ettől a főzeléktől, amelyet 
>podlupka«‘főzeléknek is mondanak, 
pedig igen egészséges étel és jó hatás
sal van a bélműködésre is.

Jé méh• és a darázscsípés gyógyítása
Virágszedés, gyomlálds, vagy egyéb 

kerti munka közben, de házunk táján 
egyebütt is gyakran előfordul, hogy a 
virágport, a virágnedűt gyűjtő dolgos 
méh, vagy édesség után kutató ^kapzsi* 
darázs megszúrja az embert. Bár a Ikét 
rovar szúrása hasonló módon történik 
és hasonló fájdalmat okoz, mégis lénye
gesen különbözik egymástól, mert más 
mérget bocsát a sebbe a méh, és mást a

darázs. A méh ugyanis igen erős han
gyasavat űrit méregzacskójából fullánk
jával együtt az ember bőrébe. A szúrás 
sok esetben daganatot, gyulladást, a tes
ten csalánkiütést idéz előt sőt az érzé
kenyebb embereiknél több szúrás fej
fájást és lázt is okozhat. A méhszúrás 
elhozta égető fájdalmat a legeredménye
sebben úgy lehet gyógyítani, illetve 
enyhíteni, hogy a megszúrt testrészről 
a fullánkot azonnal eltávolítjuk és a 
szúrás helyét valamilyen lúgos folya
dékkal dörzsöljük be. Ilyen lúgos folya
dék például az ammóniák, a szalmiák
szesz, vagy szarvassó, illetve szénsavas 
ammónxum-oldat. iEgyik is, másik is 
semlegesíti a hangyasavat. Ezzel szem
ben a darázs a szúráskor nem savas, 
hanem lúgos jellegű mérget bocsát ki 
magából, tehát a szúrás helyét savas 
szerrel kell bedörzsölni. Ilyen például 
a híg ecetsav, vagy a híg sósav. A 
szúrásokozta fájdalmat különben a 
kokainkenőcs és a Goulard-vízzel való 
borogatás is csökkenti. A méhcsípésről 
azt tartják, hogy a reumás tagokra jó 
hatással van, a darázscsipést ellenben 
ilyen célra senkinek sem javalják.

Kell-e ívővIje m h&zinynlnak ?
A házlnyulakról sokan azt szokták mondani, 

hogy nincs szükségük ivóvízre. Ez a vélemény 
csak részben igaz. Zöldtakarmányozás esetén 
valóban nem kell a nyálaknak vizet adni, mert 
ilyenkor az ital hasmenést okozhat. Száraz ta
karmányozásnál ellenben okvetlenül adjunk ne
kik naponta megfelelő mennyiségű friss vizet. 
Különösen fontos, hogy az ellés előtt álló nyúl- 
anya ketrecében legyen friss Ivóvíz, mégpedig 
két nappal az ellés előtt és három napig utána. 
Nem egyszer előfordul, hogy a nyálanya a szü
lési lázban szomjcslllapftó nedvesség hiányá
ban kényszerűségből a saját, újszülött, nedves 
kicsinyeit falja fel. Ivóvizet kell adni a prém- 
nyuiaknak is, mert ezek általában kevés zöld 
eíeséget kapnak, inkább száraz eleségen tartják 
őket, mert ettől lesz fényes és szép a szőrözetük. 
Ivóvíz adandó a levágásra szánt, hízóba fo
gott nyulaknak is. Ezek ugyanis a beállítástól 
a levágásig nem kapnak vizenyős eíeséget, 
füvet, azért, hogy húsuknak ne legyen füíze. A 
hizlalásra fogott nyulak takarmánya többnyire 
kukoricadara, árpadara, drokdara, korpával, 
vagy darával behintett főtt burgonya, esetleg 
fölözött tejjel leöntött száraz kenyér és más 
ilyesféle eleség, amihez kevés fűszernövényt, 
kakukfüvet, zsályát, fodormentát, diólevelet Is 
kevernek, hogy ezzel ízletesebbé tegyék a hízott 
nyúl húsát. Ezek mellett a takarmányok mel
lett természetesen kell víz.

N atter-N ád  M iksa
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I. A fö ld r a jz i h e ly zet

A Földközi-tenger keleti pántjánál, 
"  három világrész találkozási 'körze
tében terül el Szíria. Alakja úgy raj
zolódik ki a térképen, mint egy lehor- 
gasztott lófej.

Noha kétszer akkora, mint hazánk — 
területe pontosan 184.920 négyzetkilo
méter — lakossága mindössze 3,253.000 
lélek. Északon Törökország, keleten és 
délkeleten Inak, délen Transzjordánla 
és Izrael, nyugaton Libanon és a Föld
közi-tenger határolja. A tenger és a 
sivatag közt húzódó ország adja Ira
kon keresztül a legrövidebb karaván- 
utat (és lógiutat) a Földközi-tenger
től a Perzsa-öbölig, továbbá India’ felé, 
s Szírián haladnak át a Földközi-tenger 
partjához az iraki, szaudarábiai és 
transzjordániiai amerikai, illetve angol 
olajvezetékek.

Kereszteslovagok vára Aleppo közelében

■

Damaszkusz főtere. A régi város épületeit lassan kiszór!

kan fel üdítő, bőséges karsztforrások- 
ban.

A hegység magasabb részei iámét ko
párak, a legmagasabb csúcsokat csapa
dékosabb években meglehetősen sokáig 
fedik a hótakarók.

A hegység keleti oldala meredeken 
szakad le az Orontesz-folyó csodálato
san szabályos, mély tektónikus árkára. 
A völgyet kelet felől egy második vo
nulat szegélyezi. Ez a vonulat északon, 
Aleppo (Haleb) vidékén kezdődik és 
délen az Antilibanon-vonulatban emel
kedik legmagasabbra, azután keletnek 
kanyarodva nagyobb esések nélkül si
mul bele a mintegy 1500 méter magas 
sziriai fennsíkba. A karsztos fennsík ke
leti, délkeleti része már szinte félsiva-

Szíria törésekkel és vetődésekkel föl
darabolt mészkőplató. A Földközi-tenger 
egyenes partvonalától lépcsőzetesen ma
gasra kiemelkedő hegységre jutunk. 
Mély szakadékok, meredek mészkő
falak, csipkés szirtefc és elszórt macchia 
bozótcsoportok teszik változatossá az 
egyébként egyhangú hegyoldalt. 7—800 
méter magasságban egyszerre megvál
tozik a kép. A hegység 10—20 kilométer 
széles nyugati lépcsőjét dús, színpom
pás növényzet borítja. Ezen a párkány
síkon sűrűn vannak a települések. Szí
ria éltető eleme, a víz, amely a maga
sabb mészkőhegyekben eltűnt, itt búk-
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tag, ijesztően elhagyott egyhangú, ter
méketlen vidék. A zord és végelátha- 
tatlanul sivár pusztai tájképbe csak né
hány dúsantermő oázis fest friss, üde 
színeket.

Tyincs átmeneti évszak itt a tél és 
a nyál* között. Az ország nyugati 

részén, kivált a partvidéken a leghűvö- 
sebb hónapokban is alig száll 10 foknál 
lejjebb a hőmérséklet, míg beljebb, ke
letnek, a félsivatagi pusztává kietlehkedö 
táblás fennsíkon a téli fagy sem ritka
ság. Októbertől májusig tart az esős 
időszak. A nyugati hegyoldalakra hulló

A régi Damaszkusz egyik legszebb épülete, az 
Omajada-mecset

folyót Homsz előtt mesterséges tóvá 
duzzasztották öntözési célra. Hatalmas 
kerekek emelik ki az öntözővizet.

Dús növényzet csak a hegység nyugati 
csapadékos oldalain, a folyók, patakok

tják a Szíriái külföldi érdekeltségek és bankok üzletházal

esőzés bő csapadékú esztendőkben az 
1000 millimétert is eléri. A keleti lejtők 
azonban ritkán kapnak többet évi 3— 
400 milliméter átlagnál.

A szárazság' hatását még súlyosbítja 
a gyér vízhálózat. Szíria legnagyobb fo
lyója, az Eufrátesz, mély bevágásban, 
úgynevezett kanyonszerű völgyben, me
redek, kopár, helyenként tüskés bozóto
sokkal (macchiával) tarkított mészkő
falak között folyik végig a terméketlen 
pusztán. Az Eufrátesz vizét a folyó fal
ként magasló meredek partjai miatt ön
tözésre csak ott lehet felhasználni, ahol 
a völgy kiszélesedik. Ott azután szemet 
kápráztatóan szép oázisok alakulnak ki. 
Kisebb területen, de aránylag jobban 
öntöznek az Orontesz-folyó vízéből. A



Jellegzetes szír falu

völgyében és az oázisokon fejlődött ki; 
Szíriának mindössze 2—3 százaléka er
dősített. De ahol fák nőnek, ott annál 
káprázatosabb a tájkép. A legismertebb 
sziriai fafajták a hars, a platán, a tuja, 
az aleppói fenyő és a ciprus. Az egykori 
cédruserdőket a hajóépítő érdekeltsé
gek rablógazdálkodása már régen leta
rolta.

J/alamikor a világ egyik éléstára 
w volt Szírin. Ma elmaradt, feudális

Balbek romjai

agrárország. Az or
szág területének alig 
több mint 17 százalé
kát művelik meg és 
ebből csak 2,6 száza
lék az öntözött. Mű
velés alá vonhatnák 
az összterületnek még 
55 százalékéit, de 
mindezzel nem törő
dik a külföldi tőke 
zsoldjában álló kor
mányzat. A búzán kí
vül főleg kukoricát, 
borsót termelnek, az 
öntözött területeken 
pedig gyapotot, do
hányt, kendert és fő
zelékfélét. A csapadé
kos, nyugati liankás 

lejtőkön csodálatos panorámát mutatnak 
a füge-, olajbogyó-, narancs-, citrom-, 
dió-, gesztenyeligetek és a szőlők.

Az ország száraz keleti részén az ál
lattenyésztés a főfoglalkozás. Főleg ju
hot, kecskét, szarvasmarhát tenyészte
nek, a keleti sivatagos területeken pe
dig a teve a leggyakoribb. A száraz 
pusztaság északi részén mintegy fél
millió áillaitenyésztő nomád él, nagyon 
•nyomorúságos körülmények között.

Ásványi kincsekben szegény az or
szág, de még a meglévőket sem hasz
nosítják . Ipara inkább házi- és kisipari 
jellegű. A nagymúltú nemzeti iparága
zatok egyre sorvadnak. A nagyobb üze
mi termelést néhány malom, olaj ütő, 
szappan- és selyemgyár képviseli.

TfTülönös néprajzi kohó ez az ország 
2000 év óta. A népesség túlnyomó 

része arab, de az eredeti arameus la
kosság utódain kívül találkozunk itt gö
rögökkel, törökökkel, zsidókkal, új
perzsákkal s az egykori keresztesihábo
rúk európai katonáinak utódjaival. Há
rom nagy történelmi vallás terebélyese
dett ki e tájon: az izraelita, a keresz
tény és a mohamedán. Valamikor a Szí
riái főpátriárka volt a világkeresztény
ség feje. Nem utolsó sorban a felekezeti 
és néprajzi különbségeket használják ki 
a gyarmati elnyomók uralmuk szilárdí
tására.

A lakosság túlnyomóan a nyugati, 
csapadékos vidéken, a folyók mentén 
és az oázisokban tömörül. Az ország fő
városa Damaszkusz (Dimisk), a hegyvi
dék és a sivatag találkozási vonalán, 
335.000 lakossal. Északi legjelentősebb



városa Aleppo (Ha
leb), töbfc mint 360.000 
lakossal, ipari, keres
kedelmi és forgalmi 
központ.

Szíria hadifoqtos- 
ságú terület. Az or
szágban a külföldi 
tőke befolyása érvé
nyesül. Ez tükröződik 
napjainkban a nem
zetközi élet porond
ján lejátszódó ese
ményekben, amikről 
Fenyő Béla írása 
mond többet a cikk 
második részében.

Asztalos István

*

II. Szíria helyzete a múltban és ma
Látjuk, kis, fejletlen ország Szíria, 

idegen hatalmak játékszere. EHmara- 
dottsága évezredek történetében gyöke
rezik. Egyiptommal és Babilóniával már 
az ősidőkben élénk kereskedelmet foly
tatott; ebben az időben tehát viszony
lag fejlett ország lehetett. Később egy
másután esett áldozatul a különböző, 
nála erősebb országok hódításainak, 
amelyek szemet vetettek erre a Nyugat 
és Ázsia közötti átkelőhelyen fekvő or
szágra. Szíria egyiptomi, asszír, perzsa, 
majd görög, római, bizánci és ismét 
egyiptomi hódoltság alá került. A XI. 
században Palesztinával együtt a törö
kök foglalták el. A törökök helyét év
tizedes öldöklés után a keresztesek fog
lalták el, akik mévleg a szent helyeik 
felszabadításáért harcoltak, de valójá
ban a termékeny tengerparti földek bir
toklásáért és az Ázsia kereskedelmi út
jai feletti unalomért. Az európaiakat a 
XIII. század végén az egyiptomi mame- 
lukok űzték ki Szíriából, őket pedig 
tíz évvel a mohácsi vész előtt a törökök 
váltották fel. 1799-ben Napóleon tett 
kísérletet Szíria elfoglalására, de ku
darcot vallott.

A XIX. században Szíria is egyik cél
pontja lett a fejlett kapitalista országok 
versengésének. 1858-ban III. Napóleon 
francia császár hódította meg, de már 
három évvel később angol nyomásra 
kénytelen volt kivonni csapatait, s he
lyét azután az Anglia által támogatott 
Törökország foglalta el. A század vége- 
felé Szíria is menthetetlenül bekerült

Modern autóút Észak-Szíriában

az imperializmus hálójába. Az angol, 
francia és német imperialisták közötti 
küzdelemben végül is a franciák kere
kedtek felül. Az első világháború után 
a győztesek osztozkodása eredménye
ként a Népszövetség Szíriát — népe sza
vazás során kifejezett akarata ellenére 
— mandátumos területként Franciaor
szágnak adta, kiszolgáltatva ezzel az 
országot a francia monopóliumok ki-

Kezdetleges vízemelőszerkezet szolgáltatja az 
öntözéshez szükséges vizet



Üj olajvezetéket fektetnek le Szíriába

zsákmán volásának, a gyarmati hatósá
gok önkényének.

De szakítsuk itt meg a történelem fo
nalát és nézzük meg, hogyan alakult a 
nép élete az idegen uralom évezredei 
alatt.

A rabszolgatársadalom felbomlása és 
a feudalizmus kialakulása körülbelül a 
IV. század végére tehető. Azóta másfél 
évezred telt el, de a feudalizmusnak 
még ma is sok nyomát találjuk Szíriá
ban. A földesúr még ma is szinte sza
badon rendelkezik a földjén élő paraszt 
sorsával. A parasztok lakásviszonyai 
elképesztőek. Legtöbbjük együtt él az 
állatokkal.

A feudális kizsákmányolás szörnyű
ségei miatt a parasztfelkelések egész 
sora robbant ki, ezeket azonban ugyan
úgy, mint például a magyar parasztok

A szírlai parasztok úgyszólván minden mez< _ 
és Igásállat nélkül végzik nehéz munkájukat.

asszonyok a hátukon hordják haza a

felkeléseit mindany- 
nyiszor leverték.

Az az osztály, amely 
előbb-utóbb, de bizo
nyosan győzelemre 
fogja vezetni Szíria 
népének harcát a 
belső és idegen ki
zsákmányolok ellen — 
a munkásosztály — 
csak a XIX. század 
végén, a XX. század 
elején kezdett kiala
kulni az imperializ
musnak Szíriába való 
behatolása nyomán. 
Noha a munkásosz
tály a gyarmati vi
szonyok miatt ma is 
kisszámú, már eddig 

is bebizonyította, hogy a függetlenségi 
harc elhivatott vezetője.

Amikor 1926-ban a nép fegyvert ra
gadott a francia uralom ellen, munká
sok harcoltak az első vonalban. E két
éves küzdelem tüzében alakult meg Szí
ria Kommunista Pártja. 1936-ban újabb 
forradalmi hullám Öntötte el Szíriát s a 
gyarmatosítók kénytelenék voltak elis
merni az ország jogát a függetlenségre. 
De sok víz folyt még le az Eufráteszen, 
amíg Szíriából valóban kivonultak a 
külföldi csapatok.

A második világiháborúban, amikor 
Franciaország áruló vezetői behódoltak 
Hitlernek, Szíria a németek ellenőrzése 
alá került. 1941 őszén azonban francia 
szabadcsapatok visszahódították és 
Libanonnal együtt függetlennek nyil
vánították* De a francia uralkodó 

osztályoknak eszük 
ágában sem volt való
ban lemondani gyar
matukról. A francia 
gyarmattartók csapa
tainak fő tevékeny
sége a nemzeti füg
getlenségi mozgalom 
elfojtása, a hazafias 
mozgalom vezetőinek 
legyilkolása, bebör
tönzése volt.

Szíria mégis kivívta 
függetlenségét. Népe 
követelésére, a világ- 
közvélemény nyomá
sára és a Szovjetunió
nak az ENSZ-ben Szí
ria (és Libanon) füg
getlensége érdekében 
vívott harca eredmé-

termelőeszköz 
A képen a szírlai 

terményeket



nyeként Szíriát, vala
mint Libanont függet
len országnak ismer
ték el és a külföldi 
csapatok kénytelenek 
voltak kivonulni.

Szíria tehát függet
len ország; de való
ban az-e? Szíria jó 
példája annak, hogy 
egy ország ténylege
sen csak akkor füg
getlen, ha gazdasági
lag sem függ az im
perialistáktól, s ha 
vezetői az ország né
pére támaszkodnak.

Gazdasági élete ma 
is az amerikai, an
gol, és kisebb rész
ben a francia tőkések kezén van. 
Az imperialisták ügynökei ott ül
nek a hadsereg vezérkarában, a 
minisztériumok vezető posztjain. A feu
dális urak és a hazaáruló tőkések 
soraiból kikerülő politikai vezetők leg
főbb gondja a kizsákmányolás fenntar
tása, a nép elnémítása. A Szíriái Kom
munista Párt illegalitásban van, üldö
zik a munkásszervezeteket, a békemoz
galomban részvevőket. Az egymást 
követő kormányok, hol az egyik, hol a 
másik imperialista hatalom segítségéivel 
és érdekében kormányoznak.

Napjainkban Szíria jelentős szerepet 
játszik az imperialisták közelkeleti há
borús terveiben, ugyanakkor az angol
amerikai vetélkedés egyik tárgya. Az 
ország elsősorban földrajzi helyzete 
miatt vonzza az imperialistákat. Az 
iraki, főkép angol és a szaudarábiai, ki
zárólag amerikai kézben lévő olaj leg
gazdaságosabban Szírián át vezethető a 
Földközi-tengerhez. Az iraki olajveze
ték már régóta megvan, a szaudarábiai 
építésének terve a második világhábo
rú után vetődött fel. Az Egyesült Álla
mok erőnek erejével rá akarta kénysze
ríteni Szíriát az olajvezeték megépíté
sének engedélyezésére, Anglia pedig 
minden eszközzel igyekezett megakadá
lyozni ezt. Anglia tető alá akarta hozni 
»Nagy-Szfria« tervét: szövetségben
egyesíteni Szíriát azokkal az országok
kal, amelyekben viszonylag még erős 
az angol befolyás, Irakkal és Transzjor- 
dániával. Ezzel szemben az Egyesült 
Államok azon mesterkedett, hogy Szí
ria az Atlanti-szövetséget kiegészítő, 
tervezett közelkeleti katonai tömbbe 
lépjen be.

Szíria kormányain belül egyszer az

Drótsövényakadályt építenek a szírlal-paleszíínai határon

angol, másszor az amerikai befolyás ér
vényesült jobban. 1951-ben azonban 
közbelépett a harmadik erő: Szíria
népe. Amikor Irániban és Egyiptomban 
fellángolt az imperialistaellenes harc, 
Szíriában is megmozdultak a tömegek 
és olyan kormány hatalomrajutását 
kényszerítették ki, amely a nemzeti ér
dekeket védte. De ezúttal még az impe
rialisták bizonyultak erősebbeknek. Si- 
saklli amerikai zsoldban álló ezredes 1951. 
decemberében államcsínyt hajtott végre 
és katonai diktatúrát léptetett életbe.

Sisakli két évig tartó rémuralmának 
az ez év februárjában kitört felkelések 
vetettek véget. A harc eldőlt, amikor a 
hadsereg több egysége is csatlakozott a 
felkelőkhöz.

Lapjelentések szerint a Sisakli-elle- 
nes csapatok Transzjordániából kaptak 
fegyvert. . ,  Londonban pedig az új Szí
riái kormányt örömmel üdvözölték. 
Nem kétséges, hogy Washington nem 
hagyja annyiban a dolgot, s a szövetsé
geseik között a harc a Szíria feletti ura
lomért tovább folyik.

De még kevésbbé kétséges, hogy Szí
ria ura — előbb vagy utóbb — mégis 
Szíria népe lesz. Az elmúlt évek sztrájk
jai, tüntetései, fegyveres felkelései még 
nem tudták áttörni az imperialisták és 
helyi szövetségeseik frontját, de meg
mutatták a nép növekvő erejét s meg
teremtik a végső győzelem feltételeit. 
Másfelől az eddigi harcok sem voltak 
eredménytelenek. Mindenekelőtt ezek
nek köszönhető, hogy az imperialisták 
nem tudták megszerezni Szíria csatla
kozását azokhoz a közelkeleti katonai 
szövetségi tervekhez, amelyeknek létre
hozásán évek óta mesterkednek.

Fenyő Béla
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A N A P R E N D S Z E R  B O L Y G Ó I N

Jbfa reggel ismét felkelt a Nap és 
ifM ezzel ugyanúgy, mint öt- vagy tíz
ezer évvel ezelőtt, új nap kezdődik 
minden ember számára. Sok millió év 
óta, sok milliárd alkalommal, mindig 
egyformán 24 óránként egyszer főikéi 
és lenyugszik, szabályos járását évmil
liók során sem változtatja lényegesen. 
Unalomig ismételt frázis, és ma már a 
kisgyerek is tudja, hogy Földünk pon
tosan 24 óránként egyszer megfordul 
képzeletbeli tengelye körül — ez okoz-

A Jupiter, a Szaturnusz és az Uránusz tengelyhajlása

za a nappalok és éjszakák szabályos 
váltakozását bolygónkon. Mindezt any- 
nyira megszoktuk, hogy szinte észre 
sem vesszük, vagy legalább is el sem 
tudjuk képzelni, hogy máskép is lehet
ne. Pedig majd ha egyszer az első em
ber, aki űrhajóján kijut a Földről, meg
látogatja a szomszéd bolygókat, észre 
fogja venni, hogy az idő megszokott és 
számára »örök« mértékegységei: az év, 
a nap és a hónap ott teljesen elveszí
tették jelentőségüket, és minden boly- 
gón új időszámításra, új naptárra van 
szükség. Amit azonban a Naprendszer 
első utazója még sokára tapasztalhat, 
azt ma már többnyire előre el tudjuk 
képzelni, hiszen a több évszázad óta 
folytatott szorgalmas megfigyelések sok 
érdekeset mondanak szomszédainkról, 
a bolygókról.

Készítsünk tehát naptárt valamennyi 
bolygó számára. Ehhez természetesen 
két dolgot kell pontosan tudnunk: első
sorban, hogy mennyi idő alatt kerüli 
meg egyszer az illető bolygó a Napot,

másodszor, hogy milyen gyorsan forog 
tengelye körül. Az előbbit a bolygó 
mozgása alapján könnyű meghatároz
nunk, nevezzük röviden egy Merkúr-, 
Vénusz- stb. »év«-nek. A második idő
vel már nehezebb a helyzet, és bizony 
néha még a tudomány legmodernebb 
eszközeivel sem sikerült eldönteni 
egyik-másik bolygó esetében az ottani 
»nap« hosszát. Hanem a kilenc nagy
bolygó közül hét számára mégis elké
szülhet. a naptár, s ezért érdemes sorra- 

venni az egyes bolygókat. 
Elsőnek legérdekesebb és 
legjobb ismerősünket, külső 
szomszédunkat, a Mar sót.

Naptár a Marson
Ha valaki a Holdról akar

ná megállapítani a Föld 
tengelyforgásának idejét, 
nem lenne nehéz dolga. 
Megfigyelné például, hogy 
Afrika jellegzetes foltja mi
kor tűnik fel bolygónk 
egyilk szélén és óráján mér
né azt az időt, amennyi két 
ilyen felbukkanás között el

telik. Hasonló a helyzetünk a Mars ese
tében is. Felületén a távcső fölfedezése 
óta ismernek sötét foltokat, és Fontana 
olasz csillagász már 1636nban észrevette, 
hogy a Mars foltjad olyképpen vándo
rolnak, mintha a bolygó fordulna el 
velük együtt egy képzeletbeli tengely 
körül. 1659-ben Huyghens, 1665-ben 
Cassini híres csillagászok mérték meg 
először pontosan a Mars tengelyforgási 
idejét és azt iközel 24 földi órának ta
lálták. Mai pontos értéke 24 óra 37 perc 
22,58 másodperc. A marsbeli »nap« te
hát alig valamivel hosszabb a földinél, 
ami azzal a következménnyel jár, hogy 
ugyanarról a helyről például ma és 
holnap éjfélkor a Marsnak csaknem 
pontosan ugyanaz az oldala látható. Jó 
távcsövön keresztül viszont bárki már 
egyetlen órai megfigyeléssel meggyő
ződhet arról, hogy a Mars közben elfor
dult tengelye körül. Ez a tengely külön
ben érdekes módon csaknem pontosan 
ugyanolyan szögben hajlik a Mars pá
lyasíkjához, akárcsak a Föld tengelye
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(65 fok körül), vagyis a Marson az év
szakok váltakozása nagyjából ugyanúgy 
játszódik le mint nálunk. A Mars év
szakait távcsovön keresztül is megfi
gyelhetjük, mert a forgástengely két 
végén, az »északi és déli sarok* körül 
elhelyezkedő fehér foltok (valószínűleg 
hó- és jégmezők) alakjukat az évszakok 
szerint változtatják. Egy Mars-év hosz- 
sza azonban földi időegyséaben 1 év 
322 nap, tehát naptárunkban 673 Mars
nap jelent majd egyetlen Mars-évet, és 
ennek megfelelően csaknem megkétsze
reződik az évszakok hossza is.

A hónap hosszát Földünkön a Hold 
keringési idejéhez szabták. A Marsnak 
két kis holdja is van, ezért kétféle hó
nappal is számolhatnánk. A belső, ki
sebbik kísérő, a Phobos (Fobosz) nevű, 
azonban olyan gyorsan kering a Mars 
körül, hogy egy nap alatt háromszor is

mindig ugyanazt az oldalát világítja 
ímeg (szakkifejezéssel élve: a Merkúr 
♦kötött keringést* végez), vagyis egyik 
oldala Örökké a közeli Nap felé fordul, 
másik oldala soha; egyik felén az óriási 
hőség mindent fölperzsel, másik felén 
a világűr dermesztő hidege uralkodik. 
Napbárunk a Merkúr számára egyszerű 
lesz; egyetlen lábból fog állni, melyre 
évet és napot egyaránt jogosan írha
tunk, mert ez a két fogalom a Merkúr 
évmillióikig változatlan, borzalmas vilá
ga számára egy és ugyanaz.

Meglepő tény, hogy belső szomszé
dunk, 'bolygótestvérünk, a Vénusz életé
ről és naptáráról jóformán semmit sem 
tudunk. Oka ennek az, hogy ez a fényes 
bolygó, mely tömeg és nagyság szem
pontjából jóformán Földünk ikertest
vére, állandó felhőtakaróba burkolózva 
eltakarja felületét a földi megfigyelők

körüljárja! A Phobos szerinti holdtölte 
és újhold között tehát mindössze 4 óra 
telik el a Marson! A másik kis hold, a 
Deimos szintén két napnál rövidebb idő 
alatt kerüli meg bolygóját, a Marsot. 
Még ennél is különösebb jelenségekre 
bukkanunk, ha a Mars meglehetősen 
hideg vidékeiről a belső bolygók mele
gebb tájai felé indulunk.

Ahol három nap —  három esztendőt
A Merkúr aprócska kis égitest, töme

ge 25-ször kisebb a Földnél. Olyan kö
zel kering a Naphoz, hogy 88 földi nap 
alatt megkerüli azt, miközben apró ko
rongja rendszerint elvész a Nap ragyo
gó sugárözönében. Éppen ezért volt 
nehéz eldönteni, hogy azok a ritkán lát
ható sötét foltok és vonalak, melyeket 
felületének megvilágított részén fedez
tek föl, változnak-e az idők során, vagy 
sem. Schiaparelli (Szkjaparelli) olasz 
csillagász nyomán ma már biztosra ve
hetjük, hogy a foltok nem változnak. 
Ez azt jelenti, hogy e bolygónak a Nap

elől. Minthogy semilyen állandó kép
ződményt nem vettek észre rajta, egyes 
csillagászok föltételezték, hogy ugyan
csak kötött a keringése, akár a Mer
kúré. Üjabban azonban távcsőre sze
relt, rendkívül érzékeny hőmérőkkel 
megmérték a 'hőmérsékletet a Vénusz
nak azon az oldalán, melyet a Nap nem 
világít meg. Azt találták, hogy viszony
lag magas hőmérséklet, — 23 Celsius 
fok uralkodik ezen a vidéken is, tehát 
lehetetlen, hogy ezt az oldalt soha ne 
érje napsugár, a bolygó nem lehet kö
tött keringésű. Más, színképi mérések 
ellenben azt mutatják (ezekről később, 
a távoli bolygókkal kapcsolatban lesz 
még szó), hogy 20—25 napnál a Vénusz 
tengelyforgási ideje nem lehet rövi
debb.

Az évszakok váltakozásáról termé
szetesen szintén hiányoznak a megfi
gyelések, bál* néhány szovjet kutató 
nemrég közzétett eredménye szerint a 
Vénusz »déli sarka« körül állandó fehér 
foltot sikerült fölfedezni, ami — mint
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a Mars esetében — lehetővé tenné az 
évszakok megfigyelését és a forgásten
gely meghatározását. Mindezeket egy
bevetve ikerbolygónk naptárát még alig 
ismerjük: a Vénusz-év hossza 225 földi 
nap, de hogy a »nap« hossza ott meny
nyi, az még megoldandó probléma.

Egy bolygó évszakok nélkül
Az óriás Jupitér-bolygó utunk követ

kező állomása. Tömege 318-szor na
gyobb, mint Földünké, és távolsága is 
olyan nagy, hogy mintegy 12 földi év. 
alatt kerüli meg egyszer a Napot. Felü
letén már kis távcsövön keresztül is 
párhuzamos foltokat, sávokat láthatunk 
és akár rövid egyórai megfigyelés bár
kit meggyőz arról, hogy a sötét foltok 
elmozdulnak, ez a kolosszus forog ten
gelye körül, mégpedig igen gyorsan! 
Cassini már 1665-ben megállapította, 
hogy ez a forgási idő alig tíz óra, amá 
— tekintetbevéve a bolygó óriási mé- 
í étéit — a Jupiter egyenlítője közelé
ben már 13 kilométer másodpercen
kénti forgási sebességet jelent. (A Föld 
esetében ez kevesebb, mint fél kilomé
ter másodpercenként.) Ezek után nem 
csodálatos, hogy a Jupiter lapultsága 

'már kis távcsőben is szembeszökő, át
mérője a sarkok közt lényegesen ki
sebb, mint, az egyenlítő mentén. Ét de- 
kes még, hogy a bolygó egyes vidékein 
látszólag nem egyforma a »nap« hossza, 
a néhány perc eltérés azonban valószí
nűleg csak a hatalmas légkörre jellem
ző és nem a szilárd felszínre.

Másik feltűnő sajátossága, hogy 
a forgástengely csaknem pontosan me
rőleges ama síkra. amelyben a bolygó 
mozog, tehát a Jupiteren nincsenek év
szakok! Minden reggel ugyanakkor sza
bályosan felkel a Nap, végigrohan a 
Jupiter egén, pontosan öt óra múltán 
éri el újra a látóhatárt (ha a légkört 
figyelmen kívül hagyjuk), és ez így 
megy évmiliókon keresztül minden szü
net és változás nélkül. Egy Jupiter-év 
közel 10.400 Jupiter-napból áll, naptá
runk ilymódon vaskos kötetté dagadna 
és várható, hogy a még távolabbi boly
gókon tovább romlik a helyzet.

Következő célunk, Naprendszerünk 
második óriása, a Szaturnusz, már gyű
rűivel elárulja egyenlítőjének síkját, 
ilyképp forgástengelyét is. Egy Sza- 
turnusz-nap pontos hosszát azonban so
káig nem tudták lemérni, mivel jelleg
zetes foltot korongján nem találtak. 
Hall 1876-ban fölfedezett egy megfelelő

foltot, melynek alapján a tengely for
gási idejét 10 óra. 14,4 percben állapí
totta meg, de egész pontos eredményt 
csupán akkor nyertek, mikor a színkép- 
elemzés is bekapcsolódott a kutatásba.

Az úgynevezett Doppler-féle jelenség 
szerint ugyanis, valahányszor egy fény
forrás közeledik felénk, mindannyiszor 
színképében a vonalak mind áttolód
nak a vörös-, ha távolodnak, az ibolya
szín felé. Az eltolódás mértékéből meg
határozható a fényforrás sebessége. 
Ezért már több mint ötven éve elkezd
ték vizsgálni a bolygók színképének vo
nalait. Ilymódon nemcsak azt tudták 
megállapítani, hogy a bolygókorangnak 
melyik része közeledik felénk és me
lyik távolodik, hanem azt is, hogy mi
lyen sebességgel. A Szaturnusz forgási 
sebességét megmérve, a »nap« hosszára 
átlagban 10 óra 2 percet kaptak. Azért 
átlagban, mert a »nap«i ezen a bolygón 
is látszólag egyre hosszabb, amint az 
egyenlítő felől a sarkok felé közele
dünk. Mivel pedig a Szaturnuszon egy 
év hossza 29 és fél földi év, naptárunk 
e bolygó számára már 25 ezer három
száz lapot tartalmaz!

Rövid napok —  hosszú évek
A távoli Uránusz bolygó halvány ko

rongján már a legerősebb távcsövön ke
resztül sem láthatunk jellegzetes fol
tokat. Hasonlóan reménytelen a helyzet 
a Neptunusz és a Plútó esetében is. Az 
imént említett módszer azonban itt is 
célra vezet, csakhogy e halvány égites
teknél egyre nehezebbek a színképi mé
rések is. Az Uránusznál 10 óra 49 perc, 
a Neptunusznál 15 óra 8 perc tengely- 
forgási időnek megfelelő forgási sebes
séget mértekhez nagyjából megfelel az 
e bolygóknál tapasztalt lapultságnak is.

Az Uránusz azonban újabb érdekes
séggel is szolgál. Forgási tengelye csak
nem pontosan benne van abban a sík
ban, amelyben a bolygó mozog, tehát az 
Uránusz mintegy »fekve« kering a Nap 
körül! Ennek érdekes és váratlan kö
vetkezményei vannak. Az Uránusz min
den pontján —• ugyanúgy, mint nálunk 
az északi és déli sarkon — fél Uránusz- 
évig tart a nappal és fél évig az éjsza
ka, miközben a távoli Nap kis korongja 
csigavonalban kúszik fel az égre, majd 
lassan, földi mértékben mérve évtize
dek alatt, süllyed le a látóhatár alá.

Az utolsó 3—£ évtizedben több csil-
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lagász egy másik módszert is használt 
az Uránusz tengelyforgási idejének 
meghatározására. Észrevették, hogy ez a 
bolygó szabályosan, 10 óra 40 perces 
periódussal változtatja fényességét, is 
ebből arra következtettek, hogy ez a 
periódus éppen egy Uránusz-nap hossza 
is. A fényváltozás oka az lenne, hogy 
a bolygó felülete nem egyforma erősen 
veri vissza a napfényt és akkor erősö
dik meg kissé a bolygóról érkező fény, 
amikor egy különösen jól visszaverő te
rület fordul felénk. Hasonló mérésekkel 
a Neptunus znál is sikerült újabban iga
zolni a színképi úton nyert 15 órás for
gási időt, de itt egy »nap« alatt két fé
nyességnövekedést is észleltek. Ez arra 
mutat, hogy a Neptunusz két szemben-

Mi a jelentősége ?
Végignéztünk tehát a Naprendszer 

összes nagybolygóin és elkészítettük 
naptáraikat, végül még két érdekes kö
zös sajátosságra szeretnénk felhívni a 
figyelmet. Egyik feltűnő észrevétel, 
hogy általában mennél nagyobb tömegű 
egy bolygó, annál gyorsabban forog 
tengelye körül. Legfrissebb ebből a 
szempontból az óriás Jupiter, leglas
súbb a kicsiny Merkúr. Másik érdekes
ség, hogy a Naprendszer bolygói — az 
egy Uránuszt kivéve — mind azonos 
irányban forognak a tengelyük körül! 
Pontosabban ez azt jelenti, hogy ha az 
északi sarkcsillag irányából, kívülről 
néznénk Naprendszerünket, észreven-

Egy délután a Marson. Hogyan vándorolnak a Mars foltjai egy négyórás Felvétel alatt.

fekvő oldalán két fényesebb folt helyez
kedik el. Megemlítjük még, hogy a 
többnyire a Mars és a Jupiter között ke
ringő, úgynevezett kisbolygók egyik
másikánál is észleltek újabban ilyen 
fényesség-változásokat. Eszerint például 
az Erosz nevű kisbolygó 5 óra 12 perc 
alatt fordulna meg egyszer a tengelye 
körül. . í ; 11

A Neptunusz egy keringése már 164 
évig tarU Így ott több mint 96 ezer nap
ból áll egy év! Javakorabeli földi ember 
a Neptunuszon — ottani mértékkel mér
ve — alig negyedéves csecsemő lenne 
és ha ott Is 12 részre osztanák az >évet«, 
mint nálunk, két »elseje« között 8016 
nap telne el! Naprendszerünk legtávo
labbi bolygóján, a Plútón, melynek 
egyetlen keringése a Nap körül nem 
kevesebb mint 250 évig tart, egyetlen 
földi ember sem érne meg többet két 
évszaknál; föltéve természetesen, hogy 
a Plútón is vannak évszakok, amely 
kérdésről azonban — akár a Plutó-nap 
hosszáról, tengelyének állásáról stb. — 
a nagy távolság miatt ma még ir.itsem 
tudunk.

nénk, hogy csaknem valamennyi bolygó 
az óramutató járásával ellenkező irány
ban végzi tengelyforgását. Ezt a két 
tényt eddig az összes, a Naprendszer 
keletkezésére vonatkozó élmélet közül 
egyedül Smidt szovjet akadémikus el
méletének sikerült kielégítően megma
gyaráznia. Ebből az elméletből ezenkí
vül levezethető egy képlet, mely egy
szerű összefüggést ad meg egy bolygó 
tömege, átmérője, pályájának sugara és 
saját tengelye körüli forgásának ideje 
között, tehát az élőbbiek ismereténen a 
'tengelyforgás ideje elméletileg is kiszá
mítható! Másrészt a csillagászati gya
korlat, a megfigyelés éppen a bolygók 
tengelyforgása területén szépen igazol
ja Smidt elméletét, ezért ennek a kér
désnek fontossága a Föld és a bolygók 
keletkezése szempontjából is igen nagy. 
Nem haszontalan munka tehát elkészí
tenünk a bolygók naptárát, még ha eze
ket a naptárakat jelenleg nem is hasz
nálhatja a Föld egyetlen lakója sem.

A lm ár Iván
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Vaciödia
Jelentős találmányról számolunk .be 

e cikkben olvasóinknak. Urbán Gyula 
filmoperatőr és Urbán GyuJáné egy 
olyan készüléket találtak fel, amely 
sokoldalúan használható fel az ismeret- 
terjesztésben és a filmiparban. Találmá
nyuk a Variodw-rendszer, 11 iotó- és 
kínotechnikai műveletet tud végezni. 
Általában mind a tudományos kutatók, 
mind a fotoszakemberek körében is
meretesek olyan megoldások, amelyen

fényképezőgéppel kombináljuk, akkor 
optikai másoló-redükáló és nagyítóként 
fekete-fehér és színesfii Imihez is hasz
nálható (D). A lámpaházzal kiegészí
tett vetítőhöz villamosmotor is illeszt
hető. Ebben az esetben b Variodia- 
rendszer az önvezérlésű állókép vetí
tés biztosításával! még változatosabb 
feladatok megoldására is alkalmas (E). 
Egy segédállrvány alkalmazásával füg
gőlegesen dolgozó kisfilm-nagyítövó

i  / *

□ti

segítségével egy gép több műveletet is 
el tud végezni. Hogy azonban egy 
egyszerű és aránylag olcsón előállít
ható készülék ilyen sokoldalú legyen, 
az szinte páratlan. A népgazda
ság számára komoly jelentősége van e 
találmánynak, amely sokoldalú és jól 
(hasznosítható termelő- és kutatóeszközt 
ad munkatársai kezébe. Az Urbán ál
tal szerkesztett V ariodia-rend szer a 
többi között bármely normál- vagy 
keskenyfilm vetítő berendezéséhez 
üzemszerűen felhasználható, mint álló
kép vetítő előtét <A), de tudunk vele 
mikrofilmet Is szemlélni és film dia po
zitivet vetíteni, ha mögéje lámpaházat 
illesztünk (B). De igen jól használható 
mint kon,tekt-filmmásoló (C), ha pedig

tudjuk kiegészíteni ezt a sokoldalú ké
szüléket (F). Még igen sok célra fel
használható a Variodta-rendszer ezen
kívül is. Itt csak a főbb alkalmazási 
területeire akartunk rámutatni. Az új 
találmány jelentősége nemcsak az, hogy 
az eddig ismert egyes berendezéseknél 
korszerűbb és sokoldalúbb, hanem rá
mutat a további fejlődés lehetőségére 
is. Gyártás szempontjából igen előnyös 
a Variodia-rendszer, mert egy alapbe-, 
rendezéssel jelentősebb átalakítás nél
kül 11 különálló változatban, mint 
egyedi készülék is elkészíthető.

Urbán Gyula és munkatársának ta
lálmánya, a Variodia-rendszer nem
zetközi viszonylatban is jelentős hala
dás a fototechnika terén.

*2$



t
Az akvaristák körében elterjedt trópusi díszhalak közöl mindezideig csupán néhány fajnak volt 

magyar elnevezése. A magyarnyelvű nagy Brehm is csak kevés fajúnak adott — sokszor eléggé 
nyakatekert, a közhasználatba át nem ment — magyar zoológiái nevet. Első ízben Lányi—Wlesinger: 
»Az akvarisztika alapjai* című, a >Természet és Társadalom* hasábjain folytatásokban megjelent, 
és bővített formában még ez évben külön könyvalakban is megjelenő munkájukban kísérelték meg a 
díszhalak magyar zoológiái elnevezését közreadni. Az elnevezések elsősorban a helyes rendszertant 
követelményeknek, a hal külső alaktani és színezetbeli sajátosságainak, másrészt a magyar nyelv 
követelményeinek figyelembevételével készültek. A nálunk szokásos díszhalak magyar nevel:

PONTYLAZACOK (CHARACIDAE) 
CSALADJA:

Parázsszemü pontylazac (Hemigrammus 
ocellifer STEINDACHNER), Lándzsafoltú 
pontylazac (Hemigrammus caudovittatus A HL), 
Kecses pontylazac (Hemigrammus pulcher LA- 
DIGES), Narancs-hal (Hemigrammus marglna- 
tus ' ELL1S), Lángvörös pontylazac (Hyphes- 
sobyrcon flammeus MYERS), Ezüstös ponty
lazac (H. scholzei A HL), Rózsahal (H. orna- 
tus AHL), Szerpa-lazac (H. Serpae DURBIN), 
Diszőves pontylazac (H. heterorhabdus UL- 
REY), Izzófényű hal (H. gracllls REINHARDT), 
Neon-hal (H. innesl MYERS), Pirosszárnyú 

pontylazac (Aphyocharax rubropinnis PAPPEN- 
HEIM), Fekete tetra (Gymnocorimbus ternetzi 
BOULENGER), Áttetsző pontylazac (PrlsteUa 
rlddlei MEEK), Fecskendező ponytlazac (Co- 

pelna arnoldi REGAN), Üveg lazac (Epycirtus 
microlepls REINHARDT), Törpeszájú hal (Nanno- 
stomus anomalus STEINDACHNER), (Utóbbi a 
characldákkal rokon Hemiodontidae-családhoz 
tartozik.)

PONTYFÉLÉK (CYPRINIDAE):
Kínai aranyhal (Carassius aurarus LINNÉ), 

Fátyolfarkú aranyhal (C. a. var. japonicus bl- 
cauditus), TeleszkópszemU aranyhal (C. n 
var. macrophthalmus), Teleszkópszemű fátyol- 
farkú aranyhal (C. a. var. macrophthalmus bl- 
caudatus), Rózsás dfszmáina (Punthis .concho- 
nius Ham.-Buch), Feketesávos dfszmárna (P. 
nigrofasciatus GÜNTHER), Szivárványos dísz
márna (P. oligolepls BLEEKER). Korall- 
színű díszmárna (P. tetrazona BLEEKER), Kar

csú díszmárna (P. Titteyi DERANIYAGALA), 
Ékfcltos razbóra (Rasbora heteromorpha DUNC- 
KER). Zebra dánló (Brachydanlo rerlo Ham. — 
Buch.), Színtjátszó dánló (B. albolineatus 
BLYTH), Malabári dánió (Danlo malabaricus 
J ERDŐN), Kolibri-hal (Tanichthys albonübes 
FAN LING).

ik r a z ó  f o g a s p o n t y o k
(CYPRINODONTIDAE) CSALADJA:

Vöröstorkú dfszcsuka (Eplplatys chaperl 
SAUVAGE), Zanzlbári tarkacsuka (Pachypan-. 
chax playfairi GÜNTHER), Kubai patakhalacska 
(Rivulus cylindraceus POEY), Cifra fogas
ponty (Aphyosemion australe RACHOW).

ELEVENSZÜLŐ FOGASPONTYOK 
(POECILIDAE) CSALADJA:

Szivárványos guppi (LabUtes reticulatus PE- 
TERS). Szúnvoglrtó fogasponty (Gambusia af- 
finls BAIRDÓGIRARD), Mexikói kardfarkúhal 
(Xiphophorus helleri HECKEL). Széleshátú fo
gasponty ( Platypoecíliis maculatus GÜNTHER), 
Január-pontyocska (Phalloceros caudomacula- 
tus HENSEL), Törpe fogaspontvocska ÍHete- 
randria f ormosa AGASSIZ), Vitorlás fogas
ponty (MoUlenisla vellfera REGAN), (Ennek

van természetes koromfekete változata h \ )  Ju- 
katánl fogasponty (Molllenlsia sphenops CUV.— 
VAL.) (A »black-molly« utóbbinak a kitenyész
tett fekete tenyészformájal).

LABIRINTKOPOLTYÜS HALAK 
(ANABANTIDAE):

Kínai paradlcsomhal (Macropodus opercularls 
LINNÉ), Sziámi harcoshal (Betta splendens 
REGAN), Törpe guránil (Colísa lalía HAM.— 
BUCH.), Kék gurámi (Trichogaster trlchopterus 
PALLAS. vas. sumatranus LADIGES), Gyöngy 
gurámi (Trichogaster leerl BLEEKER).

BÖLCSŐSZAJÜ HALAK (CICHLIDAE): \
Széleshomlokú tarkasügér (Aequidens latlfrons 

STEINDACHNER, (»Acara«) Vöröstorkú bölcső
szájú hal (Clchlasoma meeki BRIND), Egyip
tomi szájköltőhal (Haplochromis multicolor 
HILGENDORF), Vitorlás hal (Pterophyllum 
scelare CUV.—V A L), Kis vitorláshal (P. elme
kei E1AHL.), Dlszkosz-hal (Symphysodon dlscus 
iHECKEL).

DÍSZSÜGÉREK (CENTRARCHIDAE): 
Tőzegsűgér (Mesogonistlus chaetodon BA1RD).

TÖRPE NAPHALAK (ELASSOMIQAE):
Törpe sügér (Elassoma evergladei JORDÁN).

NAND1DAK (NANDIDAE):
Kék sügér (Badls badls HAM .-BUCH.).

ÜVEGSÜGÉREK (AMBASSIDAE):
Indiai üvegsügér (Ambassls lala H A M .- 

BUCH.).
SZÍVARVANYHALFÉLÉK (MELANO- 

TAENUDAE):
Ausztrállal szivárványhal (Melanotaenia mac- 

culochl GILBY),
PÁNCÉLOS HARCSAK (CALLICHTHYDAE):
Pontozott páncélosharcsa (Corydoras paleatus 

JENINS), Kékpajzsos páncélosharcsa (Cory
doras aeneus GILL).

A Dél-Pesti Területi Szervezet 1954. július l en. 
csütörtökön este 7 órakor az Egyetem Ásvány
tani előadótermében (Budapest, V ili ., Múzeum- 
körűt 4/a)

»Planária-fé!ék az akváriumban és kísérleti 
alkalmazásuk a fejlődésmechanika területén*

címmel akvarista előadást tart.

Előadó: dr. Török László.
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KÉT LÁTÁSI CSALÓDÁS

Mindenki előtt ismeretes, hogy a 
kelő vagy nyugivó Nap a szemlhatár kö
zelében óriási nagynak látszik, sokkal 
nagyobbnak mintha magasan áll. Ugyan- 
ez a tapasztalat a Holdra nézve is (L 
ábra).

Valóban nagyobb-e ilyenkor a nap
korong, vagy csak látszólag nagyobb? 
A kérdést könnyű méréssel eldönteni.

Mérjük meg hogy mekkora szöget 
zár be a napkorong két átellenes pont
járól jövő sugár (mekkora szög alatt

I, ábra. A lenyuifvő Nap óriásnak látszik. Húz
zunk egy papírlapra 1,7 cm hosszú vonalai, 
nézzük ezt 1 méter távolságból. Ekkorának lát

szik a Nap átmérője. K* hinné?

látszik a Nap), te  a látóhatár közelében 
van. Azt találjuk, hogy ez a szög ugyan
akkora, mint amikor magasan áll a 
Nap. Ebből következik az, hogy $ze~ 
művikben a Nap bármely állásaikor 
ugyanakkora kép keletkezik.

he is fényképezték a Napot a látó
határ közelében és pályájának más 
pontjaiban. A napkorong nagysága a 
fényképen minden esetben ugyanak
kora. — Kétségtelen tehát* hogy csak 
látási csalódásról van szó.

DE MI OKOZZA EZT A CSALÓDÁST?
A magyarázat tapasztalataink alap

ján hihető lesz. — Nézzük a 2. ábrát. 
Ujjunk óriásinak látszik. Olyan vastag,

S2S

mint amilyen magas a torony —, ha 
ujjúnkat a torony mellé képzeljük fcnég 
inkább, ha torony mögé rajzoltuk 
volna). De te  tudjuk, hogy az ujj csu
pán kezünk egyik ujja, ami mellett a. 
távoli torony felé nézünk (próbáljuk 
meg), akkor ess2ünkbe sem jut ujjúnkat 
óriásinak képzelni.

Kivel nem. esett még meg, hogy igen 
nagynak látott aránylag kicsiny tár
gyakat csak azért, mert távolságukat 
tévesen becsülte meg. Csak két példát 
említek.

Egy téli estén a Gellért-heggyel 
szemben levő villamosmegállónál áll
tam a pesti oldalon.

— Hát az miféle új épület a Gellért
hegyen azzal a kivilágított ablaksorral? 
— kérdezte barátom, aki mellettem ál
lott • 1 1 ' !

Kiderült, hogy a tőlünk, kb. 4—5 mé
terre levő villanyvezetéken csüngő 
esőcseppsort, amely ragyogott a vil
lanyfényben, nézte hatalmas ablakod
nak a távoli Gellért-hegy oldalában.

Vavilov, a nagy szovjet fizikus em
líti, hogy egyszer, amint munkaköziben 
kitekintett ablakán, óriási meglepeté
sére egy borjúnagységú macskát látott 
sétálni egy távolabbi ház gerincén.

Néhány pillanat alatt kiderült, hogy 
a macska közönséges macska volt, 
nem is távoli háztetőn sétált, hanem 
csak Vavilov ablaka előtt húzódó kor
lát tetején. De ez a korlát éppen egy- 
vonalban volt a távoli háztetővel, és kép
zelete az első pillanatokban a távoli 
tetőre helyezte a macskát, ezért látszott 
bor júna gyságú naik.

•Most térjünk vissza a nagynak látszó 
napkoronghoz,



A Nap pályájának báliméiy helyén fcb. 
0,5 fok a napkorong látószöge (1. ábra). 
Ekkora szög alatt látszik 1,7 m magas 
ember 100 m távolságiból, vagy pedig 1,7 
centiméter hosszú vonal 1 méter mesz- 
szirol. Elhiinnénk, hogy egy embert 100 
méternyiről akkorának látunk, mint 
1,7 cm hosszú vonalat 1 méterről? Vagy 
elhiiiménk, hogy ugyanakkorának látjuk 
a nyugvóban levő napot?

Előbb példákon láttuk, hogy kicsiny 
tárgyakat is óriásinak látunk, ha a tá
volba helyezi őket képzeletünk és más

2. ábra. Ne ijedjünk meg ettől az óriási uJitól. 
Nem rémálom, hanem valóság. Csupán a cikkíró 
tartja szeme elé egyik ujját és a háttérben a 
budai várhegy egy részlete látszik. A hatás még 
nagyobb lenne, ha az ujjat a torony mögé raj
zoltuk volna, amint a Nap is a tárgyak mögött 

nyugszik le
i

nagynak ismert (de kicsinek látszó) tár
gyakkal hasonlíthatjuk őket össze. 
Ugyanez áll a Napra is. Valóban nagyon 
távol van tőlünk, igen távoli nagy tár
gyak (házak, tornyok, damíbok) mögött 
jelenik meg. Korongja eltakarja ezeket 
a nagy tárgyaikat, képzeletünk tehát 
nagyra növeszti a napkorongot is. 
amelynek látószöge most sem nagyobb, 
mint az 1 méter távolságba helyezett 
1,7 cm hosszú gyuíaszéldarabkéé.

Ezenkívül ma még nem tudjuk min
den részletében elfogadható egyéb ma
gyarázatát adni a jelenségnek.
A FORGÓ KORONG

Most ismertetünk* egy olyan kísérle
tet, amelyet mintegy 50 éve végeztek 
először. De a jelenséget még máig sem 
sikerült teljesen megmagyarázni. Na

gyon valószínű, hogy a kísérlet alap
ján végzett megfigyelések (majd új is
meretekkel gazdagítják a szem műkö
désére vonatkozó tudásunkat.

Vágjunk ki kemény papírból kb. 6 cm 
átmérőjű 'korongot. A korong felét fes
sük be tusfeketére, a másik fele legyen 
fehér. Szúrjunk át egy gombostűt a 
korong közepén és a gombostű- 
tengely körül pörgessük meg (3a. ábra). 
Bizonyos ügyességet kíván, hogy a 3b. 
ábra szerint összesodródó zsineg segítsé
gével hozzuk forgásba a korongot.

3. ábra. Papfrkorong egyik felét tusfeketére fest
jük. A korongot a középpontján átszűrt gombostű 
körül megpörgetjük (a). — De ha fakorongra ra
gasztjuk, összesodródó zsineggel is forgathatjuk 
(b). A forgó korongon különféle színek jelennek 

v meg

Figyeljük a pörgésben levő korong 
lapját. Azt várjuk, hogy szürke színű
nek látjuk. De a korongon különféle 
színek jelennek meg. Például a szélét 
vörösnek -látjuk, 'beljebb zöld, kék, né
hol ibolyaszműnek látszik a korong.

Különösen jól megifigyélhetjük a szí
neket akkor, ha a korongot villany
motor tengelyéne erősítjük és forgás 
közben változtatjuk a fordulatszámot. A 
íordulatszámmad együtt’ változnak a 
színeik is a korongon.

Miért Látszik színesnek a korong, ami
kor csak fehér és fekete szín van a fe
lületén?

A fehér színben benne vannak a szi
várvány összes színei. A korong fehér 
feléről tehát mindenféle színű fény jut 
szemünkbe, de csak rövid .ideig, mert
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utána a <korong fekete része követke
zik.

A /tapasztalat szerint bizonyos meny- 
nyiségű fénynek kell hatnia szemünkre, 
hogy észrevegyük. Az a kérdés hegy ez 
a mennyiség egyenlő nagy-e minden 
színű fényire vonatkozólag?

A vizsgálatok szerint nem egyenlő 
nagy.

Lehetséges tehát, hogy az egyik színt 
már látja szemünk, amikor a másikból 
még nem érkezett annyi, hogy észreve

gyük. Tehát a fehér korong színesnek 
látszik. Mivel a forgás sebességével vál
tozik a korong fehér fele láthatóságinak 
ideje, változik a szín is.

A szemben a fénybenyomás egy ideig 
megmarad és csak bizonyos idő múlva 
alszik ki. Ez a kdalvási idő sem egyenlő 
a különböző színekre nézve. Ez is ktz- 
rejátszá'k a jelenség keletkezésében.

öveges József
Kossuth-díjas

A TTIT 
HÍREI

T U D O M Á N Y  N É P É R T

Július 7 
(szerda)

Július 28 
(szerda)

A
TÁRSADALOM- ÉS TERMÉSZET

TUDOMÁNYI ISMERET
TERJESZTŐ TÁRSULAT

előadássorozata az állatkerti 
szabadtéri színpadon

A SARKVIDÉKTŐL A 
DZSUNGELEK1G

Előadó: Csizi Ferenc, főiskolai
docens: (Milyen állatok élnek
földünk különböző vidékein? Meg
figyelések érdekes életmódjukról. 
Mi okozza rendkívül nagy válto
zatosságukat? Hogyan kerülnek 
az állatkertbe?)
MAJMOK AZ ŐSERDŐBEN ÉS 
A FOGSÁGBAN

Előadó: Malán Mihály, muzeo
lógus. (Félmajmok, majmok és 
emberszabású majmok többmlllló 
évvel ezelőtt és ma. Életük és 
ellenségeik a vadonban. Viselke
désük az ember fogságában)

Szeptember 10 AFRIKAI VADASZÉLMÉNYEIM
(péntek)

(Vetítéssel). Előadó: Kittenberger 
Kálmán. (Afrika állatai, a szavan
nák és dzsungelek világa. Orosz
lán- és elefántvadászat; a raga
dozók csapdába fogása. Az afrikai 
törzsek élete)
Az előadások minden alkalommal 
este 8 órakor kezdődnek. Jegyek 
az üzemi közönségszervezőknél és 
az Allatkert pénztáránál 2 forintos 
árban kaphatók.

* -

R Á D I Ó  M Ű S O R
JÜLIUS í, CSÜTÖRTÖK. Kossuth-rádió: 10.30- 

10.45: Gazdag eredmények a sivár futóhomokon. 
Beszélgetés az Agrokémiai Kutató Intézet munka
társával. 15.30—15.45: A primitív ember gondol
kozása. Dr. Ákos Károly előadása. — JÜLIUS 
3, SZOMBAT. Kossuth-rádió: 11.30—11.40: Tiz
perc tudomány: Régészeti leletek Tiszalökön.
Előadás. Solymár István. Petőfi-rádió: 16.20—
16.40: • A . tudomány úttörői: Madame Curie.
Simonffy Géza előadása. -  JÜLIUS 4, VASÁR
NAP. Kossuth-rádió: 18.40—19.10: A gyógyító kés. 
Dr. Raffy Adám eseményjátéka a sebészet fejlő
déséről. Petőfi-rádió: 15.00-15.20: Feltalálók mű
helytitkai. Gáspár László előadása.

A következő szám tartalmiból
Augusztus 11 HOGYAN FEDEZTEM FEL A 
(szerda) BÉKE-BARLANGOT?

Előadó: Jakucs László, tudomá
nyos kutató. (Közkívánatra meg
ismételjük az Uránia filmszínház
ban április 11-én megtartott elő
adást)

Lamarck a fejlődéstan első úttörője. — A méhek 
és rokonaik szerepe a magvak fejlődésében. — 
Az agyalapi mirigy III. — A Győzelemcsúcs és 
társai. — Száztlzenöt éves a herendi porcelán. 

— Kísérletezzünk és gondolkozzunk.

Augusztus 25 AZ ÓRIASHÜLLÖK ÉS REPÜLÖ- 
(szerdá) SÁRKÁNYOK VILÁGÁBAN

Előadó: Tasnádl Kubacska And
rás, tudományos kutató. (Hogyan 
fejlődtek ki a 15—25 méteres 
óriáshüllők? Hogyan éltek és ml 
okozta pusztulásukat? A Föld táj
képe 100—i50 millió évvel ez
előtt)

H elyreigazitóf
Huszonötödik számunk címképe nem káposzta

lepkét, hanem galagonyalepkét ábrázol. A kép
aláírást a szerző szővegezte rosszul. Képszer
kesztésünk hibát követett el azzal, hogy a kép
aláírást tudományosan nem ellenőriztette.
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(Azok részére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, 
közöljük az eseményre vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat Is.)

1885. július 2-án halt meg Bene Ferenc orvos, az elméleti és törvényszéki 
orvostan tanára. Korának egyik legkiválóbb orvosa volt. Megírta magyar orvos- 
tanhallgatóknak magyarul az élettant, egészségtant, az általános kórtant, orvos- 
tudományt és a gyógysze* tant. Legjelentősebb és általánosan elismert munkája 
a *Gyakorlatl orvostudomány elemei*. Kiváló érdemei vannak a himlőoltás 
elterjesztésében. Ily tárgykörű könyvét több nyelvre lefordították. Az első tudo
mányos író, akí szakszerűen és érdemlegesen foglalkozik a testedzés, a tornázás 
élettani és egészségügyi kérdéseivel. Orvosi rendészet (»Elementa politlae*) 
című, 1807-ben megjelent könyvében külön fejezetben tárgyalja a tanulók játé
kait és tornagyakolatalt. Elmondja, hogy a folytonos munka ártalmas az egész

ségre. s ezért is a szigorú foglalkozásokat kellemesekkel, játékos alkalmakkal kell felváltani. 
Szerinte a tornával és a sportszerű szórakozással az egész test erősödik, alkalmas lesz külön
böző mozdulatok elvégzésére; a gyermek bátorságra tesz szert, hogy magának és másoknak
az élet különböző veszélyeiben segítséget. nyújtson. Bene javasolta a Magyar Orvosok és Ter
mészetvizsgálók vándorgyűlésének Összehívását. Javaslatát el is fogadták és az első vándor
gyűlést 1841-ben meg is tartották. Réti Endre: Nagy magyar orvosok, Bp. 1945. 56. lap; SUrlóssy 
László: A magyar sport ezer éve. Bp. 1927. I. 426. lap. *

1830. július 3-án született Schenek István, a Selmecbánya! Bányászati és 
Erdészeti Főiskola tanára. Nevéhez fűződik a főiskola laboratóriumának korszerű 
átalakítása. Több találmánya mellett Schenek István és Farbaky István — 
ugyancsak a Főiskola tanára — nevéhez fűződik az első igazán használható 
akkumulátorok elkészítése. 1885-ben a bécsi Operaház akkumulátor-szükségleté
nek ellátására hirdetett pályázaton hatalmas nemzetközi sikert arattak a
Schenek—Farbaky-léle akkumulátorok. A francia, svájci és osztrák szakértők a
legnagyobb elismerés hangján nyilatkoztak a találmányról. Még a szakembere
ket is annyira meglepte az új akkumulátor rendkívüli használhatósága, hogy az 
ugyancsak bemutatott egyéb gyártmányokat alig vették figyelembe. A verseny 

annyira a magyar akkumulátor javára dőlt el, hogy a Jelentkező vállalkozók nyomban javaslatot 
teltek Scheneknek a készítés jogának átengedésére. Schenek azonban találmányukat nem adta 
el, hanem a gyártást maga vette a kezébe. Vajda Pál* Magyar feltalálók. Bp. 1943. 130—133. oldal.

1892. július 5-én halt meg Nendtvlch Károly, a műegyetemen a műszaki 
vegytan tanára. Tanárkodása idején, a negyvenes években kezdett megmutat
kozni nálunk a biológiában is a materi íllsta irányzat, de a szabadságharc után 
a reakció megerősödése eltérítette a biológiát erről az útról. Viszont a ter
mészettudományi materializmus éppen ekkor, az ötvenes években virágzott fel 
külföldön. Hazai úttörői a többi közt éppen Nendtvich Károly és Pólya József. 
Nesndtvich a nvllvánosság előtt hangoztatta, hogy az idealisztikus természet- 
rajzi világszemlélet idejét múlta. Harcoshangú cikksorozata 1853-ban az ÜJ Ma
gyar Múzeumban Jelent meg. természettudományok némely akadályai* című 
cikkében szembeállítja az Idealista természetbölcseletet a természettudományok

kal, s elveti Schelling és Hegel idealizmusát. Hangoztatja az empíria fontosságát és büszkén 
vallja magát materialistának. Nendtvlch nemcsak a tudományban, hanem a politikában Is haladó 
eszméket képviselt. Rapaics Rajmund: A magyar biológia története, Bp. 1953. 144—147 lap.

1807, július 7-én született Fényes Elek statisztikus és földrajztudós, a magyar 
statisztikai tudomány egyik úttörője: az úgynevezett leíró statisztikusok Közé
tartozott, ö  állapította meg számadatok alapján először, községről községre 
menve. Magyarország nemzetiségi viszonyait. 1836-ban jelenik meg »Magyar- 
országnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja statisztikai és 
geographial tekintetben* című első nagy munkája. »Melyek a magyar földmű
velés főbb akadályai* című 1838-ban megjelent cikkében a mezőgazdasági okta
tás megszervezését ajánlja. Utak, csatornák építését és a folyóvizek szabályo
zását követeli. Az iparosodás fokozását sürgeti. Ebben a cikkben teszi közzé 
Fényes azokat a forradalmi megállapításokat is, amelyek szerint a jobbágy 

sokkal eredményesebb gazdálkodást tudna folytatni, ha tudná és érezné, hogy saját tulajdonában, 
saját hasznára dolgozik. 1842-ben Jelenik meg ^Magyarország statisztikájav. című munkája; 
1647-ben megjelent »Magyarország leírása* című könyvében erélyesen kiáll a »Faji« megkülönböz
tetés ellen. A következő évben jelenik meg Fényes legjobb és legtökéletesebb munkája »A Magyar 
birodalom statisztikai, demographiai és történeti tekintetben«. Itt már kimerítő adatokat közöl 
a népmozgalomról is. A szabadságharc bukása után egyideig bújdosni kényszerül, majd vas- 
akarattal, nagy nélkülözések közepette megírja fontos munkáját, melynek címe; ^Magyarország 
geugri pillái szótára, melyben minden varos, falu, és puszta körülményesen Uiratlk*. Ez az 
óriási munka Aáagyarország összes helységeit magában foglalja. Fényes könyve — 1851-ben jelent
meg — nem puszta adathalmaz, hane.n rr.ég ma is érdekes olvasmány: Vért András: Fényes blek 
a forradalmár magyar statisztikus (Természet és Technika, 1953. 245—246. lap).
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LOGAR MISKA FELADATAI
MEGOLDÁS Á 23. SZÁMBÓL

l. Válasszunk ki egy akár
milyen Időpontot; ebben az Idő
pontban a jármű a Föld egy 
bizonyos pontján helyezkedik el. 
Nézzük meg, hol lesz — mond
juk — 0,001 óra (azaz 3,6
másodperc) múlva.

Ennyi idő alatt a hajó 40 
méternyit halad kelet felé, a 
hajónak az az A pontja tehát, 
ahol a jármű eredetileg tartóz
kodott, szintén eredeti helyérő’ 
40 m-nyire kelet felé mozdul el 
és az A’ helyre kerül. Ugyan
akkor azonban a jármű a hajó
hoz képest 30 m-nyire elmozdul 
északi irányban és így a 0,001 
óra elteltével nem az A’ , hanem 
n B pontban lesz található.

Könnyen belátható, hogy az 
A-böl B-be mutató vastag nyíl 
nemcsak a jármű elmozdulását 
fejezi ki (vagyis azt, hogy a 
0,001 óra elteltével hova került), 
hanem tényleges útját is: a jár
mű — a Földhöz képest — a 
nyíl mentén mozog. Ezzel az a) 
kérdésre megadtuk a választ.

A jármű sebességét is köny- 
nyen meghatározhatjuk. Ábrán
kon, mely 1:2000 arányban ki
csinyített, az AA‘ távolság 2 cm, 
A’B pedig 1.5 cm; ekkor —- 
mint azt leméréssel könnyen 
megállapíthatjuk — az AB 
távolság hossza 2.5 cm, a való
ságban tehát 50 m. (Akik a 
Pythagoras-tételt ismerik, ezt ki 
is számíthatják: AB ~V30*'+ 403

50). Eszerint a jármű sebes
sége 0.001 óránként 50 m, vagyis 
óránként 50 km.

Látjuk tehát, hogy különböző 
irányú és nagyságú elmozdu
lások. valamint különböző 
irányú és nagyságú sebességek 
olymódon adhatók össze, mint 
az erőkre a 23. számban mond
tuk.

A feladat tehát az, hogy 1 
a bal felső sarokba kerüljön. 
Most felsoroljuk, hogyan toljuk 
a megszámozott lapocskákat. 
Menjen: 5 felfelé (közvetlenül
4 alá); 1 balra; 2 lefelé; 3 
jobbra; 5 jobbra és fel, hogy
4 mellé jusson; 1 fel; 9 jobbra; 
8 le; 7 és 6 egyidejűleg le; 4 és
5 együtt balra; 1 fel; 9 fel; 8 
jobbra; 7 és 6 le; 5 le és balra, 
hogy 4 alá Jusson; 1 balra; 3 
balra; 2 fel; 9, 8. 6 és 7 együtt 
jobbra; 4 és 5 le; 1 balra és 
ezzel a feladatot megoldottuk.

A 2. feladat megoldását leg
közelebb közöljük.

UJ fe la d a to k
1. A téglalapalakú keretben 

levő lapocskákat — anélkül, 
hogy megemelnénk, egymásra 
csúsztatnánk, vagy a keretből 
kivennénk — tologassuk el úgy. 
hogy az 1-es négyzet most ne a 
bal, hanem jobb felső sarokba 
Jusson!

2. Milyen dallamot fogunk 
hallani a lemezről, ha a gramo
fon a kelleténél gyorsabban 
vagy lassabban forog?

TÁVOLÉALÁTÁS
VÍZSZINTES:

A fllmképtováb- 
bító berendezés lé
nyege (zárt betűk: ó,
U). 12. Van-e fele
sége? 13. Hevesen 
mozgat (1. kockába:
RA). 14. A hanghul
lámok felerősítésére 
szolgál. 16. Felmele
gít. 17. Veszteség. 19.
Fordított névelő. 21.
Az elektromosság pa
rányi részecskéi. 24.
Vonatkozó névmás 
(tárgyeset). 28. A ka- 
tódsugár irányítására 
szolgál. 31. Idős. 32.
A vfzsz. 1. különleges 
fajtája, mely a jeleneteket villamosáramjelekké 
alakítja át. 33. Ételízesítő. 36. Idegen női név. 
37. Felelőssé tevő. 39. A szovjet kutatók által 
tökéletesített vízsz. 32. neve. 45. Vissza: vonat
kozó névmás (1. kockába: IK). 46. Ünnepség. 
47. A televíziós adó két főrésze (zárt betűk: 
H, G).

FÜGGŐLEGES:
l. Ütbtrkoló munkás. 2. Gabonamagvak fehér

jéje (névelővel). 3. . . . kész (bátor). 4. Szigor
jelző. 5. Sajnálni. 6. GE. 7. Portéka. 8. Vissza: 
felvigyázó. 9. Kettősbetű. 10. Téli sporteszköz. 
11. Nem engem és nem téged. 12. Ne alulra. 15. 
Erdei állat. 16. Vármegyénk. 18. Régi forgóesz
köz. 20. Borszlvó névelővel. 22. R. Sz. G. 23.

Kezdetleges történeti munka, amely időbe’ 
rendben felsorolja az eseményeket. 24. ANO. 2; 
Színművészünk (László). 26. Végtelenül Izzó (!> 
27. összeeszkábáló. 29. Arról a helyről. 30. Ritka 
női név. 34. Gólnélküli futballeredmény. 35. Rág
csáló állat. Bundája becses prém (biber). 38. 
Fürdünk benne. 40. Irka közepén látható. 41. 
Kiejtett betű. 42. Vissza: Ludolf-féle szám. 43. 
Kicsinyítő. 44. Serkentő szócska.

25. sz. keresztrejtvény megfejtése: Szun.átra, 
a Szahara, Burma, Sinal, Altáj, Hónán, Kenia, 
Rudolf-tó, Celebesz. Szingapúr, Amur, Túr, 
Róma. Arai, Rlf, Amazonasz, Balti, Alpok, 
India, Ural, Holt, Amu, Cos.
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