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KÉRDEZZ-FELELEK
Sclmeezi Béla sztálinvárosi olvasónk 

kérdezi: Hogyan keletkezett a mirelité
szó?

Keresztes Kálmán az Akadémia Nyelv- 
tudományi Intézetének munkatársa vála
szol:

A szó hangzását tekintve első pilla
natra idegen szónak tűnik, de más nyel
vekben hiába keresünk hasonló alakú és 
jelentésű szót. Ugyancsak hiába vesszük « 
szemügyre a szó részeit, keresve, hogy 
melyik eleme mutat rá a gyorsfagyasz
tással {mélyhűtéssel) készülő áru vala
milyen jellegzetességére, így sem me
gyünk semmire. Megmagyarázzák azon
ban a szó eredetét a Mirelité Mélyhűtő 
Vállalat keletkezésének körülményei.

Magyarországon az első mélyhűtő eljá
rást a Diószegi Konzervgyár alkalmazta 
az elmúlt háború vége felé. Készítmé
nyeit az 1943-ban létesült budapesti 
Frigelite nevű vállalat értékesítette, mely
ben részvényes volt a Hitelbank, a 
Mezőgazdasági Ipar R. T. és a német 
Josef Pankofer cég. A Frigelite mestersé
gesen alkotott szó : a latin f rigidvs 
„hideg1*, jelentésű szóból leválasztott 
frig-nék és az elite (kiejtve elit) „kiváló** 
jelentésű, francia eredetű szónak össze
illesztésével.alkották. A háború után a 
Frigelite vállalat megszűnt. Ez a cég 
fiókvállalata volt a Mezőgazdasági Ipar 
RT-nak. A következő, mélyhütésseí is 
foglalkozó vállalat a Mirelité Élelmiszer
ipari és Forgalmi RT volt. Ebből már 
láthatjuk, hogy a mirelité szóban a 
mir a Mezőgazdasági Ipar RT rövidítése, 
második részében pedig az e/üe (kiváló) 
szót kereshet jük. 1948 óta a vállalat neve: 
Mirelité Mélyhűtő Vállalat.

Ha már most összevetjük a mirelité 
szó jelentését és a szó elemeit, megálla

píthatjuk, hogyT bizony ezek semmiben 
sem fedik egymást. Ebből a szempontból 
a frigelite szó sikerültebb alkotásnak 
tekinthető. Viszont a mirelité sző — 'ma 
már — egyértelműen a mélyhűtött 
árut jelenti számunkra. Továbbá jobb a 
hangzása is, mint a frigelitnek, mivel a 
magyar nyelv nem kedveli szó elején a 
mássalhangzók torlódását.

A mirelité szót, bár idegen hangzású, 
sikerült szónak tarthatjuk. Nem igen 
helyettesíthetnék rövid és egyben meg
felelő magyar szóval. Legfeljebb az írása, 
ellen emelhetnénk kifogást. Nézetünk 
szerint a szó végéről el kellene hagyni az 
e betűt, mert mireíü-nek. ejtjük s az 
elit szót sem franciásan elite alakban 
írjuk, hanem íg y : elit.

Várad! József csengődi olvasónk kérdezi: 
Álmodnak-e az állatok? Macskánkat fi
gyeltük alvás közben, és igen jóízűen 
nyalogatta szája szélét.

Lányi György biológus válaszol:
Kérdése kellőképpen még nem tisztá

zott problémája az állatélettannak. Az 
alvás közben megnyilvánuló álmodás 
a magasabbrendű idegtevékenység kö
rébe tartozó idegélettani jelenség-. Ezért 
többen tagadják, hogy az állatoknál 
előfordul. A gyakorlati megfigyelések 
azonban több ízben azt mutatták, hogy 
fejlettebb emlősállatok (főleg háziállatok 
és majmok) alvás közben hangulatjelzé
seket mutatnak (a kutya pl. vésztjóslóan 
vonyít, sőt fel is riad, vagy akár — mint 
az On macskája is — az álmában meg
jelenő jó  falatot jelzi). Az álmodás 
tehát a fejlettebb idegrendszerű (fej
lettebb agyvelejű) gerinoes állatoknál 
egyáltalában nem kizárt, a pavlovi taní
tások alapján feltételezhető idegélettani 
jelenség.
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A TARTALOMBÓL:
Bródy Imre — Csavargó és iskolakerülő gyermek — Békakő és társai — A  
tenger forrongó mélységei — Ami keveset a Plútóról tudunk — Házunktája —

Néhány szó a gáztartályokról — Kerti növények hajtatása

BRÓDY IMRE,
A LEGTÖKÉLETESEBB IZZÓLÁMPA FELTALÁLÓJA

T Tozzákénvehnesedtűnk már az izzólám pához m int fényforráshoz, városban
L l  és falun, gyárban és bányában, gépkocsin, hajón és repülőgépen egyaránt. 

E találmány kifejlesztésében a magyaroknak nagy szerepük volt. A  legtökéletesebb 
izzólámpát, a kriptonlámpát is magyar fizikus, Bródy Imre találta fel.

Az orosz Lodigin alapvető kutatásai (1872) után Edison és vele egyidejűleg 
Satvger és Mán 1878-ban jelentették be szabadalmukat az izzólámpára. Az azóta 

■ eltelt közel 80 év óta az izzólámpa igen sokat fejlődött.
Minden magas hőmérsékletre hevített, át nem látszó test világít, azaz fényt 

sugároz. Az izzótestek sugárzásának elméletével már a múlt század vége felé foglal
koztak a tudósok. Az izzólámpára vonatkozólag megállapították, hogy az izzó test- 
az energiának csak csekély részét sugározza ki fény alakjában. A  legnagyobb rész 
veszendőbe megy hősugárzás és hővezetés által. Megállapították azt is, hogy minél 
magasabb az izzási hőmérséklet, annál több energiát hasznosíthatnak fény alakjában. 
Ha tehát egy testet azért izzítunk, hogy vele világítsunk, minél magasabb hőmérsék
letre kell hevíteni. Éppen ezért az izzószál anyagául csak olyan testek jöhetnek 
számításba, amelyeknek olvadáspontja igen magas. Elsősorban a szénre gondoltak, 
amelynek olvadáspontja 3800 fok. Müvei a szén szabad levegőn izzítva hamar elég, 
az izzólámpánál a szénszálat légüres térben hevítették. A  tapasztalat az elmélet 
ellenében azt mutatta, hogy a szénszálat nem lehet tartósan 1850 foknál nagyobb 
hőfokra izzítani, mert túlságosan gyorsan elpárolog. Ez pedig két következménnyel 
jár. Egyrészt elfogy a szál, mindig vékonyabb, végül is kiég. Másrészt az üvegbú- 
rára finom szénréteg rakódik, amitől megfeketedik, s így ez a réteg a fény egy 
részét elnyeli. Más szálanyag után kellett tehát nézni.

A  század elején indultak meg azok a kísérletek, amelyeknek eredményeként ozmium- 
tantal- és ■wolframlámpákat kezdtek gyártani. A  fémek közül a legalkalmasabbnak 
a wolfram bizonyult, mert legkevésbé párolog. Csakhogy wolframszálat igen nehe
zen lehetett előálltam .

Az első wolframszálas izzólámpákat ötven esztendővel ezelőtt, 1905-ben gyár
tották a magyarországi Egyesült Villamossági RT (ma Egyesült Izzó) újpesti telepén. 
A tiszta wolframszálak Just és Hanaman 1904-ben nyert magyar szabadalma alapján 
készültek.
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Mivel a korszerű izzólámpa követélménye a kitűnően megmunkálható wolfrairi- 
drót és az izzó állapotban is tökéletesen alaktartó koncentrált izzótest, a wolframfém 
előállítása is ehhez igazodott. Az előbbi kérdést az amerikai Coolidge (Kulidzs) 
oldotta meg 1908-ban. ő  találta még a módot a wolframszál húzó eljárással való 
előállítására. így  lehetővé vált a wolframszál tömeges és tökéletes előállítása. Az 
utóbbi kérdés megoldása megint csak magyar kutató nevéhez fűződik. Pácz Aladár 
kohómémök 1917-ben olyan eljárást dolgozott ki, amely lehetővé tette az áthajlás- 
mentes — alaktartó — izzótestek előállítását.

1913-ban Langmuir amerikai fizikus megoldotta azt is, hogyan lehet a wolfram- 
szál izzásakor elkerülhetetlenül jelentkező párolgást csökkenteni és így az izzószál 
hőmérsékletét hasznosan növelni.

A  testek párolgási sebességét a körülvevő valamely védőgáz lényegesen csökkenti. 
Ha tehát az izzószál nem vákuumban izzik, hanem egy alkalmas gázzal megtöltött

térben, az izzószál’hőmérsékletét lényege
sen emelhetjük. Emelhetjük anélkül, hogy 
a lámpa feketednék vagy gyorsan ki
égne. Csakhogy a gáztöltés újabb veszte
ségeket is hoz a lámpára. Míg ugyanis a 
vákuumlámpánál majdnem az összes 
villamos energia sugárzás alakjában távo
zik, addig a gáztöltés vezetés által is 
jelentős hőmennyiséget visz el. Űgyany- 
nyira, hogy ha egy közönséges vákuum- 
lámpát egyszerűen megtöltünk gázzal, a 
lámpa hatásfoka nem javul, hanem rom
lik. Romlik pedig azért, mert a hővezetés 
okozta veszteségek nagyobbak, mint a 
hőmérséklet emelésével elért nyereség. 
Mégis sikerült 1913-ban Langmuimak 
olyan gáztöltésű lámpát szerkesztenie, 
amelynél az izzószál hőmérsékletének 
emelésével elért gazdaságossági nyereség 
nagyobb, mint a gáz hővezetése által oko
zott veszteség, Langmuir úgy csökkentette 
a hővezetési veszteségeket, hogy a szálat 
csavarvonal -szerűen alakította ki (teker
cselt szálú lámpa, spirállámpa). Jelenleg 
a szálat kettős csavarvonal-szérűén képe
zik ki, s így a hő vezetési veszteségek még 
tovább csökkennek. A  kettősen csavaro

zott szálú (duplaspirális) lámpában az izzószál hőmérséklete magasabb, mint az 
egyszerű spirális lámpában. Gazdaságossága az egyszer csavarozott lámpához ké
pest körülbelül 10 százalékkal kedvezőbb.

A töltőgázzal szemben meglehetősen súlyos követelmények állnak fönn. A  
wolfram ugyanis az izzási hőmérsékleten vegyileg nagyon aktív, a legtöbb gáz meg
támadja. Langmuir tehát nitrogént használt töltőgáznak. 1916-ban Jacóbi újabb 
eljárást dolgozott ki. A  nitrogént argonnal helyettesítette. Ez azért volt hasznos, 
mert az argon hővezető képessége csak 65%-a a nitrogénének. Ha tehát a nitrogént 
argonnal helyettesítjük, csökkenteni tudjuk a hővezetési veszteséget. íg y  argontöl
téssel gazdaságosabb lámpát lehet készíteni, mint nitrogénnel. (Gyártáskor 80 --90%  
argon és 20—10% nitrogénből álló keveréket alkalmaznak.)

És itt kapcsolódik bele'az izzólámpa fejlesztésének történetébe Bródy Imre mun
kássága.

Bródy Imre 1890-ben született. Eredetileg középiskolai tanárnak készült. Ok
levelének megszerzése után fizikából bölcsész-doktori oklevelet szerzett. Doktori 
értekezése, amelyben elsőnek számította ki kvantumelméleti alapon az egyatomos 
gázok kémiai konstansát, ma is megállja a helyét az elméleti fizikában. Az ellen- 
forradalom alatt Németországba, Göttingába távozott, ahol hamarosan a híres 
Bőm professzor munkatársa lett. De nem tudott beilleszkedni az idegen viszonyok 
közé s mihelyt tehette, hazajött, 1922-ben belépett az Egyesült Izzónak akkoi- 
létosített kutató laboratóriumába. Hamarosan a legkiválóbb műszaki embernek

bizonyult. Tiszta látása, éles logikája, biztos ítélőképessége, természettudományos 
gondolkodásmódja, a műszaki kérdések iránti érdeklődése voltak tehetségének 
összetevői — írja róla munkatársa, Setényi Pál. Az izzólámpagyártás legnagyobb 
szakembere le t t ; ezen a téren alkotott világraszólóén nagyot. Életét hitlerista 
hordák oltották ki 1945-ben : távol hazájától, szeretteitől, a német fasizmus áldozata 
lett, mint annyi más milliók.

Bródy Imre rövidesen rátapintott az izzólámpagyártás legfontosabb problémáira : 
mi határozza meg egy izzólámpában az izzótest párolgásának sebességét és ezzel a 
lámpa élettartamát. Számításokat végzett erre vonatkozólag és rájött arra, hogy 
az eddig elfogadott elmélet alapján, azaz közönséges diffúziót véve számításba, a 
valóságtól merőben eltérő párolgási sebesség volna várható. A kérdés alapos kivizs
gálása után megállapította, hogy itt a párolgást, vagyis a szálról elpárolgó wolfram- 
atomoknak a gázatmoszférán keresztül való távozását nemcsak a közönséges diffúzió 
szabja meg — amint addig hitték —, hanem jelentős mértékben egy egészen más ter
mészeti törvény is befolyásolja. A  gáztöltésű lámpa élettartamának kialakulását 
ugyanis a Liláiéig—Sorét-féle jelenség szabja meg. Ennek lényege a következő : 
a lámpa burájában, az izzószál környezetében wolframgőz és argon van. A  keverékben 
a wolframgőz aránylag kis mennyiségben van jelen, de ennek az alkotórésznek az 
atomsúlya nagy a másik gázhoz (argonhoz) képest. A  wolframgőz atomsúlya 186, 
az argoné 40. Ilyen körülmények közepette a ritka, de nagy atomsúlyú gáz — tehát 
a wolframgőz — a melegebb helyről, 
vagyis az izzószál közeléből, a hidegebb 
helyre törekszik, a búra fala felé. A  wolf
ramgőz Soret-jelenség okozta távozása 
fokozza a szál közönséges párolgását. A  
lámpában ez a hatás igen nagy, mert az 
izzószál és annak környezete között, azaz 
kis távolságon, igen nagy hőmérséklet- 
különbség van.

Mire vezették Bródyt ezek az elmé
leti meggondolások ? Arra gondolt —
1930-ban —, hogy ha olyan töltőgázt 
használ, amelynek molekulasúlya lehe
tőleg nagy, adott szálhőmérséklet mel
lett a lámpa élettartama növekszik. Ha Spirál és duplaspirál
pedig a szál hosszát és átmérőjét stb.
célszerűen választjuk, a szál izzási hőmérsékletét emelhetjük anélkül, hogy a 
lámpa élettartama csökkenne. Noha rögtön az argonnál nehezebb nemes gázok, 
a kripton és a xenon alkalmazására gondolt, ezek ritkasága és drágasága arra indí
totta, hogy munkatársával, MiUner Tivadarral, először vegyületgázokkal kísérletez
zék (ezt az eljárást szabadalmaztatták is). Később azonban Bródy mégis visszatért 
a kriptonra.

íg y  született meg a kriptonlámpa. És ezek a kriptonlámpák teljesen meg is 
feleltek a várakozásnak.

Ekkor a kriptonlámpa problémája két részre ágazott. Az egyik rész a kripton 
ipari előállításának problémája volt, a másiV pedig szorosan vett lámpatechnikai 
problémák.

Ez idő tájt a kripton egy műszakilag alig ismert anyag volt. Még a múlt század 
végén fedezte fel a többi nemesgázzal együtt Ramsay és Raleigk (Remzé és Relé), 
mivel azonban tudományosan alig alkalmazták, műszakilag pedig egyáltalában nem, 
csak kis mértékben foglalkoztak vele. Annyi ismeretes volt, hogy csak a levegőben 
és abban is nagyon kis mennyiségben fordul elő. Az előfordulási mennyiség tekinteté
ben a vélemények nagyon különbözőek és bizonytalanok voltak.

Elsősorban a levegő kriptontartalmát kellett tehát megállapítani. Bródy] Imre 
és munkatársa, Köröay Ferenc egy új eljárást dolgoztak ki, amelynek segítségével 
megállapították, hogy a levegő kriptontartalma 1 köbcentiméter köbméteren
ként,

Ezután már csak annak a kérdésnek a tisztázása volt hátra, hogy lehetséges-e 
kriptont olcsó áron előállítani. A kriptongyárat Bródy és munkatársa irányelvei
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alapján építették meg. Működése ugyancsak teljes mértékben igazolta a kutatók 
számításait.

A kriptontermelés költségeit még az elismerten legkiválóbb levegőbontó szak
értők is az ipari alkalmazását megakadályozóan magasra becsülték. Ők ugyanis 
mindig arra gondoltak, hogy a levegőt összetevőire úgy bontják szét, hogy rész
keverékeket kapjanak. Közülük az első nitrogénből s a könnyű nemesgázokból 
(hélium és neon), a második oxigénből és .argonból, a harmadik pedig a nehéz 
nemesgázokból (kripton és xenon) áll. Itt az oxigén és a nitrogén, vagy leg
alább ezek egyike a főtermék, s a kripton-xenon keverék a melléktermék. De ez az 
út még akkor is nagyon költséges, ha a főterméket értékesíteni lehet. Bródy arra 
gondolt tehát, hogy a kriptont mint főterméket termelje.

A szakemberek nem hittek a dologban. A világhírű németországi Linde-gyár 
mérnökei — írja visszaemlékezéseiben Selényi Pál —, amikor Budapestre jöttek meg
tárgyalni egy esetleg megépítendő kriptongyár tervét, a megbeszélés után azt mondták 
egymásnak : „D ér Dicke isi t e r r ü c k t (E z  a kárér bolnnd ! J. A „kövér" Bródy Imre

volt, akit egyébként 
kartársai is így becéz
tek, hogy a kutatóban 
dolgozó soványabb 

névrokonától megkü
lönböztessék.

És Bródy Imre 
néhány év alatt bebi
zonyította, hogy ezt a 
kriptont, amit a Linde- 
gyár — nyilván csak 

■ laboratóriumi célokra 
egészen kis mennyi- - 
ségben állítván elő — 
literenként 2000 már
káért adott el, nagy
üzemi méretekben elő 
lehet állítani a leve
gőből 17 márkás ön
költséggel !

Bródy Imre a 
kriptongyártást ter
modinamikai meggon
dolások alapján Polá- 
nyi Mihállyal együtt 

oldotta meg, a műszaki kifejlesztésben pedig jelentősen resztvettek Theisz Emil és 
Körösy Ferenc.

A  Veszprém megyei Ajkán épült fel a világ első olyan üzeme, amely az izzólámpa
gyártás igényeinek megfelelő mennyiségben, közvetlenül termelt kriptongázt a 
ífevegőből.

Ha a kriptonlámpa gazdaságosságát nézzük, megállapíthatjuk, hogy a kripton- 
lámpa azonos fogyasztás esetében kb. 14%-kal több fényt ad, illetve — közepes 
típust véve alapul — 6 wattal kisebb fogyasztás mellett adja ugyanazt a fényt, mint 
az addigi legjobb minőségű lámpák.

A  kripton alkalmazását még egy előre nem látott körülmény is elősegítette.
A  kísérletek folyamán ugyanis kiderült, hogy a kriptonlámpa méretei lényegesen 
kisebbek lehetnek, mint az argonlámpáké. A  lámpa köbtartalmát — feketedési 
veszély és túlmelegedés nélkül — a felére lehet csökkenteni. Ennek nagy a gyakorlati 
fontossága. A  kriptontöltés költsége lényegesen csökkent, a lámpa kisebb és szebb 
lett, továbbá alkalmazkodókópesebbé vált.

Nem túlzás tehát, ha megállapítjuk, hogy a kriptonlámpa Bródy Imre feltalálói 
tevékenységének kiváló terméke, a technika mai fejlettsége mellett is a legtöké
letesebb izzólámpa.

« Vajda Pál,
a TTIT közp. műszaki szakosztályának tagja
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A csavargást és az iskolakerülést 
pedagógusok és szülők egyaránt meg
bélyegzik. Az iskolakerülőt eltévelye- 
dettnek, sőt elvetemültnek tekintik és 
súlyosan megbüntetik. Az iskolai sza
bályzat eltávolítást helyez kilátásba, 
s ez annál jogosultabbnak látszik, mert 
az iskolakerülők többnyire rosszul is 
tanulnak. A  családban a csavargónak 
többnyire szidalom és verés jut osztály
részül. Csakhogy mindezek a büntetések 
vajmi keveset érnek: a csavargás és 
iskolakerülés tovább folytatódik.

Vajon csakugyan elvetemedett-é a 
csavargó gyermek, akin csak a legszigo
rúbb rendszabályok segítenek, vagy ta
lán még azok sem?

E kérdésre csakis úgy kaphatunk 
érdemben választ, ha közelebbről meg
ismerkedünk a csavargó gyermekkel. 
Meg kell tudnunk, mivel indokolja ő 
maga a csavargását. Milyenek az élet
körülményei? Milyen a családi környezete? 
Egészséges-e az idegrendszere? Ilyen 
tapasztalatokat bőven szerezhetünk a 
budapesti gyermek- és idegrendeléseken, 
ahová az iskolakerülő és csavargó gyer
mekeket az iskola, vagy más hatóságok 
küldik be, vagy maguk a szülők hozzák 
el tanácsadás céljából.

Epilepsziás „tudatköd"-ben vagy töké
letlenül gyógyult agyhártyagyulladás 

után
Ilyen gyermekek tanulmányozása során 

azt látjuk, hogy vannak közöttük olya
nok, akik időnként minden ok nélkül 
eltűnnek hazulról, s hosszabb-rövidebb 
idő — néha csak napok — múlva kerül
nek vissza otthonukba. Képtelenek szá
mot adni, hol voltak, mit csináltak. 
Zavaros válaszuk legalább is arra vall, 
hogy nincsenek tiszta emlékeik az el
töltött időről. Az is megesik, hogy az 
ilyen gyermekekét pályaudvaron, el
hagyott helyeken alva találják, s idege
nek viszik őket az őrszobára, ahoimét 
azután hazakerülnek. Az orvosi vizsgálat 
kideríti, hogy e gyermekeknek időnként 
eszméletvesztéssel járó rángógörcseik vol
tak. A szülők beszámolóiból kiderül, 
hogy gyermekük gyakran esik olyan 
állapotba, midőn 1 — 2 másodpercig mere
ven elrévednek, a hozzájuk intézett 
szavakat nem hallják meg, s a kezük
ben tartott evő- vagy íróeszközt elejtik. 
Ez utóbbi fajta gyermekek az epilepsziás

,,tudatködös“  csavargók. Az epilepszia 
az idegrendszer magasabb központjainak 
megbetegedése. Leggyakoribb tünete az 
eszméletvesztéssel járó rángógörcs vagy 
a rángógörcs nélküli pillanatnyi eszmélet- 
vesztés, de ritkább, néha egyetlen tünete 
lehet a szintén rohamszerűen fellépő 
„tudatködös" csavargás.

Nem az epilepszia az idegrendszer 
egyetlen betegsége, amely csavargásra 
ösztökél. Ilyen az agyhártya- és agyvelő- 
gyulladás is. E  betegségek a központi 
idegrendszerben mélyreható elváltozást 
Okoznak és néha maradandó károsodást 
hagynak hátra. Ha egy gyermek agyvelő- 
vagy agyhártyagyulladáson esett át és 
a betegség után ingerlékeny, indulatos, 
összeférhetetlen lett, iskolai teljesítmé
nyei romlottak, szökni, csavarogni kez
dett, nem kétséges, hogy a csavargás 
szintén betegségének egyik tünete.

Az esetek többségében azonban a csa
vargást nem az idegrendszer megbetege
dése vagy értelmi fogyatékosság idézi 
elő, hanem más ok.

A hantiéba verődött gyermekek naphosszat o i
erdőben csavarognak. (I.anyer Kiéra lelv.)



Az úttörőtáborban Is sok kaland akad 
(Rédner Márta lelv.)

infantilisok és dacosak

Ha a csavargót meg akarjuk érteni, 
számba kell vennünk, hogy a teljesen 
kiegyensúlyozott, a közösségbe jól be
illeszkedő gyermek gondolatvilágában 
és érzelmi életében is sok olyan hajtóerő 
van, ami a csavargást elősegíti. Ilyen 
a kíváncsiság, á  kalandvágy, az érzelmi 
élet gyors változékonysága, s az a törek
vés, hogy pillanatnyi vágyait minél 
gyorsabban kielégíthesse. Alig van gyer
mek, aki bánatóban ne akart volna 
világgá menni, vagy Robinson-'életet 
élni. Ámde ahhoz, hogy ilyesfajta gondo
lataikat, elképzeléseiket meg is valósít
sák, különleges okokra és behatásokra 
van szükség.

A csavargók között számos olyan 
gyermek van, aki a testi és lelki (vagy 
aki csak lelki) fejlődésben és érésben 
visszamaradt. É gyermekek — infantili
soknak (kisgyermekes) nevezzük őket — 
jellemző tulajdonsága, hogy a koruknak 
megfelelő érettséget nem érték el. Lelki
ismeretük, kötelességtudásuk fejletlen, 
tanulás helyett eljátsszák az időt, az 
iskolában nyugtalanok, figyelmetlenek s 
minden vágyukat azonnal teljesíteni 
akarják. Az iskolából hazajövet elbá
mészkodnak a kirakatok előtt, ha hason
szőrű társakra találnak, golyózással.

rongylabdafocival vesztegetik el az időt, 
s csak késő este kerülnek haza. Ilyen 
kis, gyakran kedves és könnyen kezelhető 
csavargókat már a 4—5" éves korú 
gyermekek között is találunk. E „kis 
utcagyerekek" csavargás! hajlamára csá
bítóan hat az a körülmény, hogy nem 
állanak megfelelő felügyelet alatt, és 
nincsen pontosan beosztott életrendjük. 
Hiába porolják el alaposan odahaza az 
ilyen kis csavargót: a nevelési hibák 
kijavítása nélkül a gyermek dacossá és 
megrögzött csavargóvá válhatik.

íme, megérkeztünk a csavargás további 
fontos okához : a dac kérdéséhez. A  dac 
természetes válaszmódja, vagyis reak
ciója a gyermeki idegrendszernek. Külö
nösen a 3—4. életévre jellemző, s ha a 
gyermekkel környezete helyesen viselke
dik, a dac az iskolás korban már lecsilla
pul. Ha azonban a gyermekből minden
áron ki akarják verni a dacot, a gyerme
kek egy részénél még csak erősödik, 
elkeseredéssé, lázadássá fajul. Az ilyen 
gyermek a verés iránt valósággal érzéket
lenné válik, meggyűlöli otthonát és el
szökik hazulról. E sorok írója számára 
igen emlékezetes marad egy 10 éves 
dacos, elkeseredett kis csavargó'. Arra 
a kérdésre, hogy miért csavarog, ha 
tudja, hogy minden csavargás elpáholás- 
sal végződik, — ő csak megrándította 
vállát és egykedvűen válaszolta : „Kern 
fáj' a verés nekem."

Csavargásra sarkalló félelem, keserűség 
és családi zűrzavar

Aminő forrása lehet a csavargásnak a 
dac, olyan indoka lehet a félelem. Az a 
gyermek, aki tudja, hogy ha rossz fát 
tett a tűzre, verés vár ró, olykor puszta 
félelmében szökik el hazulról. S tudván, 
hogy a szökéssel még csak tetézte bűnét, 
félelme még fokozódik és most már 
ezért sem mer hazamenni. Ezek a gyer
mekek gyakran menekülnek olyanokhoz, 
akiktől több megértést remélnek, így a 
nagyszülőkhöz vagy egy kedves szom
szédhoz.

Dac, félelem, elkeseredés és lázadás 
a szökés és csavargás leggyakoribb oka. 
Elkeseredést és lázadást persze nemcsak 
verés okozhat, hanem sok egyéb körül
mény is. Ha tüzetesebben megvizsgáljuk 
a csavargók családi körülményeit, úgy
szólván minden esetben megtaláljuk azo
kat az indítékokat, amelyek a csavar
gást előidézték. Ezek között gyakran 
szerepel a családi élet. olyan kedvezőtlen 
változása, amely a gyermek érzelmi
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életét hátrányosan befolyásolja. Elvált 
szülők gyermekei nem mindig tudják 
elfogadni az új apát, vagy anyát, néha 
még akkor sem, ha a „m ostoha" jó 
indulattal közeledik feléjük. Kisebb dor
gálást, büntetést, amit a gyermek az 
édes szülőtől természetesnek tartott volna, 
a ,,mostohá“ -tól súlyosan rossz néven 
vesz, úgy érzi, hogy kitúrják otthonából. 
Ugyanez a helyzet következhetik be az 
egyik szülő halálakor is. Ebben az eset
ten talán még nehezebb a „m ostoha" 
helyzete, mert a gyermek eleve gyanak
vással fogadja, de nem könnyű a gyer
meké sem, aki féltve őrzi az édesapa 
vagy anya emlékét és gyakran ellensége
sen tekint a „betolakodókéra. Kiélezi a 
helyzetet, ha kistestvér születik, ilyenkor 
az ellenséges érzésekhez még féltékeny
ség is járul. .

Általában azt tapasztaljuk, hogy a 
csavargók többsége olyan családokból 
kerül ki, ahol a családi élet megbontott, 
azaz diszharmonikus. Minél feldúltabb 
a családi elet, minél gyakoribbak a 
hangos vagy durva jelenetek, minél 
kevésbé érzi a gyermek az otthont való
ban otthonának, annál könnyebben válik 
csavargóvá, iskolakerülővé.

Szomorú fejezete a gyenneki életnek, 
ha nemcsak érzésben, de a valóságban 
is elveszíti otthonát, az egyik, vagy 
mindkét szülő halála, vagy keresetképte
lenné válása folytán, és nem talál meg
értő, gyermekszerető nevelőszülőkre, akik 
új otthont biztosítanak számára. Az ilyen 
hányódó-vetődő gyermeknek az utca 
válik otthonává, s egyedül, vág}' bandába 
verődve csavarog a városban, vagy 
országúton.

A banda-alakítás kísértő alkalmai
A bandában való csavargás természe

tes forrósát szintén megtalálhatjuk n 
gyermek érzés- és képzeletvilágában. 
Á csapatképzés a serdülés korában 
kalandvágyból táplálkozó természetes 
jelenség. E korban a fiúk egy-egy vezető 
irányításával csapatba verőidnek, egye
sületeket alapítanak, felfedező utakat 
tesznek. A  csapatélet legszemléltetőbb 
leírását egyes ifjúsági regényeinkben 
találjuk meg, igy a Pál-utcai fiúk-han, a 
Timur és csapata-bán, vagy Tóm Saicyer 
kalandjai- bán.

Amíg azonban a serdülő fiatalság 
természetes kalandvágyából, önállóságra 
törekvéséből táplálkozó csapatképzés ár
talmatlan jelenség, addig a csavargó 
bandák már a serdülőkre, sőt néha a 
társadalomra is veszélyesek. Hogy mi

ként válhat a játékos csapatból eltéveíye- 
dett banda, annak leírását szintén meg
találhatjuk Mark Twain említett ifjú 
sági regényében. Tóm Sawyert, a csinta
lan,'de alapjában véve jóleíkű és jóindu
latú fiút nevelő nagynénje egyszer, kivé
telesen igazságtalanul péholjá el. Tóm 
elkeseredésében elhatározza, hogy v i
lággá megy, s csatlakozik hozzá barátja, 
akit azonos okból szintén hasonló borús 
gondolatok foglalkoztatnak. A  harmadik 
az együttesben Huckleberry Finn, a 
hányatott életű, családtalan,^valódi csa
vargó. Szülőfalujuk közelében, egy szige
ten töltenek három napot, élvezik az 
„indiánélet" örömeit mindaddig, amíg 
a honvágy és a bűnbánat haza nem űzi 
őket. A  csavargás rúgója tehát ebben az 
esetten is az elkeseredés volt.

Ha egy bandában több elkeseredett* 
megrögzött csavargó verődik össze, akik
nek élére egy-egy elszántabb vezető áll, 
akkor a banda veszélyessé válhat. Mint
hogy ennivalót kell valamiképp szerez
niük, alkalmasint a lopást, betörést is 
megkockáztatják, s így csakhamar rend
őrkézre is kerülnek. Fölöttébb alkalmas 
ilyen veszélyes csavargóbandák alakítá
sára a háborús helyzet, amikor a család
tagok egymástól elszakadnak, esetleg 
az otthon valóságosan szétrombolod i k, s 
így a gyermekek a háborús cselekmények 
következtében otthontalanná válnak.

Mit tegyünk a csavargó gyermekekkel ?
Ha elvonulnak szemünk előtt a csa

vargó gyermekek típusai, világosan lát
hatjuk, hogy sokkal inkább illik rójuk

Külvárosi ..srae” -ok 1922-ben
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Bánatában vIIú^jA ment. . .  (Lamjer Klára folv.)

elkövetett hibák feltárása és kjküszöbö- 
lése. Vannak azonban olyan esetek is, 
amikor a gyermek és családja között 
annyira megromlott a viszony, amikor 
a gyermek lelkiállapota olyan súlyos, 
vagy otthoni körülményei annyira vigasz
talanok, hogy megbeszéléssel, tanács
adással nem érünk célt. Ez utóbbi esetek
ben a gyermeknek arra van szüksége, 
hogy hosszabb időre megfelelő otthonr 
bán helyezzék el, ahol átnevelhetik. Fáj
dalom, ez utóbbi téren meglehetős hiá
nyosságaink vannak, holott ilyen ott
honok létesítése és zavartalan működése 
népi demokráciánk fontos kötelességei 
közé tartozik. Csakis átneveléssel érhet
jük el ugyanis, hogy az elkeseredett 
csavargó gyermek társad almias érzésű, 
hasznos dolgozó emberré váljék.

Roboz Pál
főiskolai tanár, gyermekorvos

az „elkeseredett", mint az „elveteme
dett" jelző. A  csavargó gyermek nyo
masztó sorsa elől szökik el. S nem annyira 
az a lényeges, hogy hová szökik, hol 
csavarog, mint inkább az : honnét szö
kik, miért csavarog. ^Érthető azonban 
az is, hogy a csavargó gyermek gyakran 
valóban elvetemedett benyomást kelt. 
Büntetések iránt érzéketlenné válik, el
fásul, elkeseredettsége hányavetivé láza
dása, daca pökhendivé teszi. Sohasem 
szabad azonban felednünk, hogy az út, 
amelyet a csavargó megtett, amíg idáig 
eljutott, gyakran megrázóan szomorú, 
sőt tragikus tapasztalatokkal van ki
kövezve.

Felelősségteljes kérdés, mit tegyünk 
a csavargó gyermekkel ? Felelősségteljes 
ez a kérdés azért, mert hiszen a csavargó 
veszélyeztetett gyermek, s ha nem bá
nunk vele megfelelő módon, később 
munkakerülővé, végső esetben bűnözővé 
is válhat.

Az a szülő, akinek gyermeke megrög
zötten csavarog, helyesen teszi, ha gyer
mekét ideg- és lélektani rendelésen meg
vizsgáltatja. Erre több okból is szükség 
van. Elsősorban is orvosi vizsgálat szük
séges annak megállapítására, hogy a csa
vargást nem idegrendszeri elváltozás 
okozza-e. Ha ez kizárható, akkor a csa
vargás okának felderítésére alapos lélek
tani vizsgálat és környezettanulmány 
szükséges. E vizsgálatokon dől el, ho
gyan kell a gyermeket kezelni. Minden 
esetnek egyéni elbírálásban kell része
sülnie. Vannak esetek, amikor eredmé
nyesnek bizonyul az alapos megbeszélés 
a gyermekkel és szülővel, akömyezet által

KÉRDEZZ -  FELELEK
Czmarkó Gyula gyomai olvasónk kérdezi: 

Hogyan jöhet létre olyan villámcsapás, 
amely nem gyújt. Miért nincs télen 
villámlás? A villámhárító miért szűnteti 
meg a rongálást! Antenna szolgálhat-e 
villámhárítóként 1

dr. Zách Alfréd, a Meteorológiai Intézet 
h. igazgatója válaszol:

Régen azt hitték, hogy csak a villám
sújtotta anyag minőségétől függ, hogy 
a villám azt meggyújtja-e, vagy nem. 
Ma már tudjuk, hogy nem a villám 
sújtotta anyag minőségétől függ, hogy 
gyújt-e, vagy rombol a villám, hanem a 
villámcsapásban van a különbség.

Kétféle villám ismeretes: pozitív és 
negatív. A pozitív vagy hideg villám 
sokkal rövidebb ideig tart, mint a nega
tív vagy gyújtó villám. Ahhoz, hogy a 
villám gyújtson, ezer mikromásodperoig 
kell tartania. A  pozitív villámnál ez nem 
fordul elő. A  negatív viszont hosszú ideig 
tart és így közben gyújt is.

A villám a zivatarok kísérő jelensége. 
Zivatar viszont csak a meleg évszakban 
képződik, így a villámlás is csak akkor 
főm ül elő. Kivételes esetben télen is 
lehet zivatar, ha nagyon fejlett hideg
front tör be, és előtte szubtrópusi mele
gebb levegő volt uralmon,. (Tehát nagy 
hőmérsékletkülönbség van a két levegő 
között.) Ilyen eset télen is előfordul de 
ritkán.

A  villámhárító a becsapó villámkisülé
seket a földbe vezeti le, így kerüljük el a 
pusztítást. Antenna villámhárítóként nem 
használható.
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A Ja is békakőnekl nevezik a folyók 
vagy patakok partján heverő kerek, 

laposra kopott kavicsokat. Régi mende
monda azt tartotta, hogy- ezeket a köve
ket békák szopták ilyen gömbölyűre, 
mikor téli álmuk folyamán egv-egy követ 
tartottak a nyelvük alatt és annak szopo- 
gatásából teleltek ki.

Ez a hiedelem az elmúlt évszázadok 
békakő-gyógyszerének és használatának 
a maradványa. Azoknak a régi időknek, 
amikör még a tudományos irodalom és a 
gyógyszerkönyvek is azt állították, hogy 
a követ a béka fejében találták, és cso
dálatos varázsereje van. Azt hitték, hogy' 
a katonát legyőzhetetlenné teszi, a fehér- 
nép szülési fájdalmain könnyűt, és lia 
mérges állat csípését vagy marását meg
érintjük vele, menten elmúlik a gyulladás 
vagy pedig a szédülés érzete. Az eljárást 
addig kell ismételgetni, amíg a beteg 
tökéletesen meggyógyul.

„Ha rovarok, darazsak, pókok okozták 
a bajt, vagy egér, patkány' harapta meg 
az embert, a követ rá kell nyomni a 
sérülés helyére, nyomban megszűnik a 
fájdalom. Az igazi békakő a méreg köze
lében nemcsak a színét változtatja, 
hanem izzadni kezd, és esöppek gyön
gyöznek rajta. Ezzel a sajátságával 
messziről elárulja a mérget. A követ 
győrűbe foglalva viselték."

Ezt írja Boeíius de Boot. Anselmus, 
II. Rudolf császár udvari orvosa, és 
hozzáteszi, hogy az ő idejében, a X V II. 
század derekán sokan viselték ezért a 
különös sajátságáért, ..noha nem volt 
valami szép színe".

Régi békakő-ráceptek
Ismerve a középkori szokásokat, senki 

se csodálkozzék rajta, hogy sokáig 
ilyen nagy keletje volt a méregtől óvó 
és a mérget előre leleplező szereknek. 
A reneszánszban jóformán élni sem tud
tak volna nélkülük az emberek. Pápák, 
fejedelmek, hercegek és kóbor grófocskák, 
gazdag kereskedők, drága kéjnők és 
rongyos zsoldosok ezekkel a szerekkel 
keltek és aludtak. Akinek a zsebéből 
futotta, vagy ont áldozott a bezoárkőért, 
a kövesedéit kigyónyelvekért, a griff- 
madár karmaiéit, a méregtől elhasadó

velencei kristályserlegekért, a ritka sas
kőért, a kígyókőért és a békakőért, az 
örök életet biztosító orrszarvú-tülökből fa
ragott pohárért és az egyszarvú szarváért. 
Voltak természetesen olcsóbb szerek is. 
a köznép használatára.

A  békakő drága és ritka volt. A közép
kori és újkori vagyonleltárak is említik. 
Ismeretes Shakespeare mondása : „A  csú
nya és mérges varangy drágakövet hord a 
fejében“ .

A mértjei varangy fejéből kiveszik a drágakövet, 
középkori fametszet. (Van Andnei nyomán)

A kő értékét növelte, hogy ha a páciens 
bevette és lenyelte, majd testét sértetle
nül hagyta el, nyomban újból használni 
lehetett. A baj csak az volt, hogy a kő 
ereje attól függött, hogyan szerezték meg. 
Legjobb volt az élő állat fejéből kihasítani. 
Ugyanis, ha megdöglött a béka, mérge 
a kőbe szívódott, megrontotta, sőt ve
szélyessé tette.

De azért nem kell megijedni, mert 
régi feljegyzésekben és nyomtatványok
ban ránkmaradt a kő célszerű megszerzé
sének módja is. „A  békát vörös posztóra 
ültetik. Az állat kényelmesen clterpeszkc- 
dik és hamarosan kiköpi a követ. A  posz
tóba jóelőre lyukat kell vágni, hogy a kő
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H/.on keresztül a posztó alá helyezett fazék 
vízbe hulljon. Így a béka nem nyelheti 
pl újból jogos tulajdonát."

Ügy látszik ez az eljárás nem sikerült 
mindig, mert az imént említett hosszú 
nevű orvos panaszkodik is, hogy egy 
ízben egész éjszaka lesett egy öreg békát, 
liiába. „A  rusnya állat nem volt hajlandó 
kihányni a követ.'1

Az Országos Természettudományi Mú
zeum őslénytárában van néhány békakő, 
tudományos nevén huffonit. Kékesszürke

V/. óriásrápn (Cári-bárodon me(ialmlen) íofla 
SzriUniargiláról. Az eredetinek körülbelül negyed
része. Alattit a Lepldotus kerek foga, az egykori 
héknkö. varázsvéséssel. Körülbelül az eredeti 
nagyság. (Mindkettő a Nemzeti Múzeum ő-lény- 

lárában látható)

vagjksárgásbama színű, sima, zománcostul 
csillogó, gomba alakú fogak. Valamikor 
szerenesekövek voltak, és talizmánként 
hordták őket. De ha kihalt állatok marad
ványaival foglalkozó paleontológusnak ad
juk a kezébe őket, nyomban felvilágosít, 
hogy ezek az évmilliókkal ezelőtt élt 
Leptdolus maacimus nevű zomáhepikke- 
lyes óriáshalnak az állkapcsában ültek 
egymás mellett.

A  béka kő tehát nem a béka fejéből 
származó rarázskő, hanem egy régen ki

halt, a földtörténeti múltban élt őskai 
foga. A szorosan egymás mellett elhelyez
kedő fogak valóságos reszelőfelületet al
kottak. A  hal könnyűszerrel morzsol
hatta szét velük a rákok kemény páncél
ját vagy a kagyló teknőjét. A  rendkívül 
kemény táplálék őrlésére jobb alkalmatos
ságot kívánni sem lehet e fogazatnál. 
A széles, lapos, kavics alakú fogak sima 
rágólapján gumó sincs, ezért az erős, 
dörzsölés-szerű rágáskor a fogak koroná
ját nem fenyegette a törés veszedelme. 
Különben is a tömör fogkoronát vastag 
zománcréteg fedi.

A zománcpikkelyes őshalak a föld- 
történeti középkorban, a triász időszak 
végén éltek hazánk területén is. A  felső 
triászban mindössze két nagy szárazulat 
volt a földgömbön : az északi és a déli. 
Kisebb-nagvobb szigetektől eltekintve 
ez volt minden, ami a Földön szárazföld
nek volt nevezhető. A két hatalmas föld
részt egy keskeny tenger, valóságos csa
torna választotta el egym ástól: a Thetisz. 
Belőle emelkedtek ki később, a kréta 
időszakban és a harmadkorban a fiatal 
lánchegységek: az Alpok, a Kárpátok. 
Vizében, a partok mentén és az öblökben 
éltek az említett őshalak. A  kőzetekből 
kimálló fogaikat a nép még egy-két év
századdal ezelőtt is összeszedte, eladta, 
a hiszékenység pedig békakövet csinált 
belőlük. Az Országos Természettudományi 
Múzeum őslénytárában van egy ritka 
vésett példány is. Valamikor vadász- 
embernek hozhatott szerencsét. A  fog 
közepén nyíllal átlőtt, rohanó szarvas 
látható ezzel a felírással: „A  futás hiába
való !“  — Ideális vadászjelszó, ha a vad 
már terítéken van.

Mi a kígyókő és a sárkánykő?
A békakővel egyenlő értékű a kígyókő 

és a sárkány kő. Zempléni Árpád „Turáni 
dalai"-ban művészien és szemléletesen 
verseli meg a kígyókő „készítését" :

. .  . Körülnéz új lakában és látja, nincs
magában :

Kígyóknak száza, ezre hemzseg, fúj 
szurdokában.

Követ fújnak esapatban, míg drágakő
lesz abból.

Gyógyító bűvös ékszer a békasó-
darabból.

Imbolygó ragyogással az odú ] kincse
lángol,

A pikkelyes csúszókon kék, zöld,
veres fényr táncol.

:lf> í

Magyary-Kossa Gyula néhány érdekes 
magyarországi adatot gyűjtött a kígyó
kőről. Bocskai István fejedelem végren
deletében „az kígyókövet is ő fölségénck 
— tudniillik Báthory Zsigmondnak — 
hagyja, mert igen ritka és kedves"1. 
Torokgyík ellen és torokfájás ellen „rólla 
innya" igen hasznos. A  kígyókő tehát 
hajdanában hazánkban is híres orvossá- 
gos kő volt. 1544- 
ben említik Csapy 
Gergelyné meny
asszonyi hozomá
nyának leltárában, 
sőt Bethlen Gábor 
fejedelem végren
delet ében is. Göcsej - 
ben a kígyókő szín

telen, áttetsző 
kvarckavics. Szen
tesen őskori éksze
reket, üvegpasztá
ból készült gyön
gyöket tartottak 
annak. .Ipolyi Ar- 
nold említi, hogy a 
kígyó-korona sem
m i egyéb közönsé
ges malacfognál, 
mely éppen áttörte 
az állcsontot és va
lóban olyan, mint 
„egy kis csontko
rona".

vadász piros kendőt terít a sárkány 
barlangja elé. A kendőn természetesen 
arany betűkkel hímzett varázsszavak és 
mondások állnak, és a kőre pályázó maga 
is addig mormolja ezeket a varázsszava
kat, amíg „az állat a piros kendőn el nem 
alszik". Ezután már könnyű a dolga. 
Csak a sárkány nyakát kell elvágni, hogy 
fejéből a követ kivegye.

Cápák M magyar öslengerben. Carrharorion- és Lamua-félék. (Tasuúdt 
Kubaeska András útmutatása alapján lesiette Andor kúráiul)

A  sárkány fejében nőtt varázskövet 
Van Maerlant Jaeob orvos szerint az a 
ravasz és bátor ember szerezheti meg, 
aki az alvó sárkányt meglepi, szarvát le
töri és a koponyaüregből a drágakövet 
kiveszi. II. Rudolf császár udvari orvosa 
jobb módszernek tartja azt, ha a kígyókő-

A  reánk maradt kígyőkövek és sárkány
kövek nem egyebek, mint közönséges 
csiszolt korall - dara bök.

Tasnádi Kubaeska András,
a földtani és ásványtani tudományok 

kandidátusa,
a TTTT központi őslénytani szak

csoportjának elnöke

4 TTIT
Március 24.

Tengeri életközösségek a* ak
váriumban. Előadó : Szombatit 
László. Tudományegyetem 
(VIII. Múzeum körút 4/a. A. 
ép. fszt.) du. 6.

A  felvétel készítése. Előadó : 
Hatió Aurél, Medosz kultúr
otthon (.lókai u. 2—4.) du. 6.

Március 27.

Március 29.

Horváth Tibor beszámolóija 
kínai tanulmányút járói* Ipar- 
művészeti Múzeumban de. 11. 
Madarász Viktor. Előadó : Szé
kely Zoltán. Szépművészeti 
Múzeumban de. 11 órakor.
A pásztor és kutyája. Előadó : 
Mankó Béla. Mezőgazdasági 
Múzeumban de. 11 órakor. 
Az egy sej tuek szerepe a vizek 
életében. Előadó: PárduezBéla. 
Tudományegyetem (Egyetem
tér 1—3 .1. eni. 1. terem) de. 11.

Az ókori regény. E lőadó: 
llévay József. Medosz színház
termében (Jókai u. 2—1.) du. 
6 órakor.
Jó minőségű hangvisszaadás, 
lemezjátszó, magnetofon. Elő
adó : Valkó Iván Péter. Tu
dományegyetem jogi kar I X. 
előadótermében du. 6 órakor.
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LI KACS r.VÜHíiY 
»kuitéllllko-

HlU CKVKIt C.YÓZO 
tikndrmikits

BALÖ JÓZSEF, 
at orv«sludemán\ok 

doktora
BALÖ JÓZSEFXÉ. 

a / orvostiHlomwii yofc 
ka tn«u

l e x g y e l  B é l a
*■(1) >*H,iuI tanár

MÁTIIÉ IMIIKakadémikus
MVltK GiÜBUY. 

it fizikai tudományok 
kandidátusa

MATOLCSY K A i .MÁX
tu(toir»nii.voü kutató

DÉNIvS PfiTFIL 
a .n u d li i  tudomón.vuk 

kna(t!dál»«u

TIISCUKA GYŐZŐ, 
a ntfís/aki tudományok 

kandidátusa

MELCZKB MIKLÓS, 
az orvostudományok 

doktora

TÖRÖK G iJBOR. 
a kémiai tudományok 

kandidátusa

ZÓLYOMI BÁLINT 
akadémikus

fi ELEJI S lAIMMl 
akadémikus

H E T É m  GÉZ * akadémikus
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A

Az Élei és Tudomány előbbi számában 
cikket í.özolf rmk u tengerrk, óceánok fe
nekének >i-zmi\a írói. Vem is olyan régen a 
tengerfenékét egyenletes felületnek képzel
ték. A tengerfenék sík felületéről alkotott 
elképzelés fölöttébb hézagos volt, mert a 
tudomúuy néni rendelkezett elegendő mély
ségi adattal. A korszerű mérési módszerek 
bonyolult és vállezutes képet tártak fel a 
vízalatti domborzatról, atuely méreteiben és 
változatosságában alig különbözik a száraz
föld domborzati formáltál.

Vajon mi alkotja a hatalmas világ
óceánok fenekét ? Milyen ágyban nyu- 
gosznak ?

Általános felfo
gás, hogy a föld
kéreg két övezet
ből á ll: a felső, 
fajsúly tekinteté
ben könnyebb Suti
ból és az alatta 
fekvő, nehezebb 
Simá-bői. A  Sial- 
öv főként szilícium 
és alumínium ve- 
gyületekből áll (a 
két elem kezdőbe
tűiből alakult ki a 
név). A  Sima alko
tóelemei főleg szilí
cium és magnézium 
vegyületek. A  Sial 
alkotja a száraz
földek töm bjeit és 
— a geofizikusok 
megállapítása sze
rint — vékony hár
tyaként fedi az At- 
lanti- és az Indiai- 
óceán talpazatát, 
mintegy 20 kilo
méter vastagságig.
De már a Csendes
óceán ágyét a nehe
zebb, főleg bazalt os 
kőzetekből álló 
Sima alkotja. Ez 
utóbbi bizonyítá
séra a geofizikusok 
azzal érvelnek, 
hogy a földrengést 
hullámok gyorsab
bak a Csendes-óceán 
fenekét alkotó kő
zetekben, mint 
egyebütt,

ívem feladatunk itt a földkéreg ki
alakulásának vitás kérdéséhez hozzá
szólni. Annyit mégis meg kell jegyez
nünk, hogy a Csendes-óceánt a tudósok 
meglehetősen egybehangzóan a legrégibb 
óceánnak tartják. Sőt sokan a kéreg ki
alakulásának amaz időszakába helyezik, 
amikor a Hold kiszakadt a Föld testéből 
(Pickering, Stíllé). Eszerint a Csendes
óceán a földkéreg eredeti horpadásában 
helyezkedett el s talán a legősibb óceán 
maradványa,

1952. szeptember 18-án u Siklne Maru Japán őrhajó'matrózai Tokiótól 
délre, 259 mérföldnyTre hatalmas gőz- és gázoszlopot láttak száz méter 
magasságra felnyúlni. L'j vtilkános sziget születésének voltak a tanúi. 
A szigetecske a bayonnaise-i szíriek közelében képződött u Japántól 

(•unni szigetéig húzódó. 1590 mérföld lios-zú tengeralatti háton

w s m s s k
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Ma már a Föld felszínének kialakulásá
val foglalkozó elméletek számításba ve
szik a földtani őskort is. Sfille szerint 
akkoriban az összes szárazföldek egysé
ges őskontinenst alkottak, és ezt nyugaton 
és keleten az ősóceán vette körül. Az 
őskontinensen, a mai Atlanti-óceán he
lyén kis tengermedencék sorozata szakí
totta meg az őskontinenst. Stíllé emez ős
óceán maradványának tartja a Csendes
óceánt.

Bármiképp is történt, annyi bizonyos, 
hogy a Csen<les-óceán fenekének dom
borzata elüt az Atlanti- és az Indiai- 
óceánétól. E két utóbbiban a fenék 
rácsos szerkezetű, az Atlanti-háthoz csat
lakozó kereszt-küszöbök részmedencékre 
tagolják. A Csendes-óceánban kontinen
sekkel felérő területeken meglehetősen 
egyenletes a fenék.

Ml borltja a tengerek fenekét ?
A  tengerek fenekén igen nagyarányú 

a feltöltés. Évmilliók alatt a folyók 
tömérdek iszapot, homokot szállítanak 
a tengerbe. A szél nagy portömegeket 
sodor a tengerek felületére. A  tenger 

’ élőlényeinek váza mind a fenékre hull.
A fenékről felhozott próbák kivétel 

nélkül azt mutatják, hogy a tengerek 
fenekét laza anyag fedi. Ez az anyag 
kétféle eredetű : szárazföldi, tudományo
san terrigén, és tengeri, azaz pelagiku#.

A sziget valósággal szétrepült a levegőbe. Még a 
távoli Ivo—Iima sziget partjaiu l« robbanások 

kivetette horzsakő borította u vizet

Szeptember 24-én 
teljesen megsem
misült Mj ojín 1. 
szigete. Helyén 
gőzölgő vízoszlop 
szökik a magasba. 
Köröskörül horzsa
kő-tömbök ringa
tlak a hullámokon

Szeptember 22-án a hlielyszínre sietett Sinyo Marii kutatóhajó személyzetének megrázó természeti színjátékban 
volt rrésze. Robbanások közepette asztallap nagyságú bombák repültek ki a 2<Mi 

méternyire emelkedő sötét gőz- és füstfelhőből

A haldokló sziget 
darabjai mint szét
nyíló rózsa szirmai 
omlanak a vízbe. A 
repülő lávadarabo
kat gőzgyürfí övezi

A folyók hordaléka kimosódási folya
maton megy át. A  durvább darabok 
a part közelében hullanak le. A  homok 
már távolabb kerül, a tenger habjainak 
játékszere lesz, s a hullámok a part
vonalak előtt a hajózást akadályozó záto
nyokat, homokszigeteket építenek belőle. 
Legtávolabbra jut az iszap. A  parti 
zónán a tenger „talaját" folyam i horda
lékok építik fel.

A  parti övön túl homokos iszap települ, 
vagy pedig olyan finom iszap, amelyben 
már a tengeri szervezetek maradványai 
játszanak nagy szerepet.

A  nyílt óceánok feneke mintegy kétszer 
akkora területet foglal el, mint a száraz
földek egész felszíne. Itt a feneket a 
tengeri eredetű üledékek borítják, tehát 
a talaj voltaképpen tengeri szervezetek 
maradványából alakult iszap. Ehhez egy 
különös anyagféleség járul, amelynek 
eredete még nem teljesen tisztázott. A  
neve „vörös agyag". Különösképp csakis 
egészen mély, 5000 méternél is mélyebb 
tengerfenékről kerül napvilágra. A  cso
koládéimmá színű agyagban egyáltalán 
nincs mész, az organikus részek ritkán 
érik el a 10 százalékot. Kilenctizedé a 
legfinomabb ásványszemcsékből áll. A

Kzeit a napon.a Kaijo Marit közeledett a szín
helyhez. A víz nyugodt volt. Hirtelen vízoszlop 
tölt (el. A hajó az oszlop légüres magvába sod
ródon s kettéroppant. Néhány nap múlva csak 
ióvaeatatokka] borított roncsok úszkáltak a vizen. 
Kilenc tudós és 22 matróz tűnt el a hajóval. 
Félév múlva ■— mint képünk mutatja —  Japán 
tudósok, tengerészek megemlékeznek bajtársaik 

szerencsétlenségéről



Kkkor már a közelben *| szinol m w lta lM i a hullám okból: Myojln II.

felszínre hozott vörös agyag puha és 
képlékeny, de ha kiszárad, kőkeménnyé 
válik.

A  legáltalánosabb az a vélemény, hogy 
ez az anyag vulkáni por, kozmikus por 
és finom iszap keveréke.

FSldesuszamUUok, tengerrengések
Az óceánok mélyén, 5000 méteres és 

még nagyobb mélységekben is nyugtalan 
a Pöld kérge.

A  tengerfenék mozgásainak egyik fa j
tája csak újabban vált ismeretessé. Meg
állapították, hogy a szelíd hajlású lejtő
kön igen gyakori a földcsuszamlás. A  
Föld felszínén is ismereteseffajta jelenség. 
A  székely „suvadás“ -nak mondja, s ezt 
a kifejezést fogadtatta el a földrajzi 
szakirodalomban Cholnoky Jenő profesz- 
szor. A  Mezőség agyaglejtőin vékony, víz- 
áteresztő homokréteg fekszik. Ezen ke
resztül átázik, képlékennyé válik az 
agyag és lecsúszik a lejtőn, magával 
sodorva összetöredezett homokkő burko
latát.

A  tengerfenék „suvadásai“  sokkal na
gyobb arányúak. Hatalmas, országok 
területével felérő lejtőkön indul meg a 
talaj. Valószínű, hogy a mélységi tenger
áramlások váltják ki a tengerfenék 
„földindulásait**. Veszedelme ez a tenger
alatti kábeleknek, amelyek nem nagyon 
biztonságosan feküsznek a tengeralatti 
lejtőkön. Milne szerint 1897-től kezdve 
25 éven át 38 kábelvonalon 245 szakadás 
volt, és ez mind lejtőn történt, tehát 
földcsuszamlásra mutat. Azt is megálla
pították, hogy nagyobb területen lezajló 
suvadás a lejtő fölötti víztömeget annyira

megrázza, hogy ten
gerrengés következik 
be.

Tengeralatti 
vulkánok

Igen gyakori a ten
ger fenekén a vulkáni 
kitörés. Bármilyen 
nagy mélységben ját
szódik is le, hatása 
olykor a tenger felszí
nén is mutatkozik, ha 
másban nem, á víz 
erősebb hullánizásá- 
bau.

A beisőóceáni szige
tek legtöbbje vulkáni 
eredetű. Ott emelked
nek ld zömmel a tenger 
vizéből, ahol a tenger- 
alatti hátak kereszte

ződnek. Ezeken a vonalakon a kéreg 
töréses. Sok vulkán tengeralatti hátakon 
ül. Ascension, Kerguelen, Hawai, Samoa 
s több más belsőóceáni vulkános sziget 
a sima óceáni fenékről nőtt magasba. 
Sok vulkáni sziget — mint az Ahuták, 
Lipari-szigetek — kontinentális talpaza
ton ül, a selfet szelő törésvonalak men
tében.

Ritkább eset, hogy szemtanúja akad
jon tengeralatti vulkánok működésének. 
1831 júliuséban Szicíliától délre játszó
dott le egy különös természeti tünemény. 
Sciacca (Siakka) szigetének halászai napo
kon át halálos aggodalomban éltek. Sza
kadatlan földlökések követték egymást, a 
tenger erős hullámokat vert, a mélyből 
dübörgés, morajlás hallatszott. Végre egy 
ragyogó napsütéses délután a tengervíz 
erősen forrni kezdett, majd 50 méternyi 
magas vízoszlop lövellt az égnek, aztán 
a vízből vulkanikus hamu tört fel, és az 
ázott, csapzott anyag a robbanás erejé
től hajtva felhőmagasságig emelkedett. 
Mihelyt a füstfelhő elvonult, és az égbolt 
kitisztult, a sciaccaiak meglepetésére tűz
hányó krátere emelkedett íri a vízből. 
Este a sziget kerülete már mintegy 5 
kilométernyi volt. A sziget körül leforrá
zott halak és más tengeri állatok tömegei 
borították a vizet.

Néhány nap múlva az eredeti kúp 
mellett még két domb emelkedett mint
egy 200 méter magasra. A  sciaccaiak 
Ferdinandeá-nak nevezték el a tenger 
csodálatos ajándékát. Az idegenforgalom 
fellendült a kis szigeten. Szállodák épül
tek, az angolok pedig — mint „fontos 
támaszpontot** — gyorsan birtokukba
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vették az új főidet.
Októberben aztán a 
sziget felszíne megre
megett, majd lassan 
süllyedni kezdett.
Kétségbeesetten me
nekült mindenki. No
vember elejénmár csak 
egy kis csúcs meredt 
ki, végül egy 30 mé
teres vízsugár löveti I 
a magasba, és a sziget- 
nyomtalanul eltűnt.
Ferdinandea azóta 
tengeralatti hátként 
húzódik meg a ten
gerszint alatt.

Még különösebb az 
Aleuták csoportjában 
a Bogwrxlav-szigetek 
története. 1786-ban 
egy angol hajó új 
szigetet talált. Ship Rock-nak nevezték el. 
Harminc évvel később újabb heves vulkáni 
kitörés történt, új sziget jelent meg, s ezt 
az orosz hajósok Boguszlavnak nevezték 
el. 1888-ban eltűnt a Ship Rock, de kár
pótlásul nem messzire tőle újabb sziget 
jelentkezett.. ü j Boguszlávn&k nevezték 
el. 240 méteres csúcsa jó  messzire látható 
volt. 1906-ban a Behring-tengeren gyakori 
tengerrengés jelentkezett. 1907-ben a 
Boguszlav-sziget egyik csúcsa a levegőbe 
repült. 1910 szeptemberében újabb rob
banás hatalmas tömböket röpített ki a 
szigetből. Az 1927-es szovjet expedíció 
az egykori sziget helyén már csak néhány 
homokpadot talált. A  vízben láva úszkált, 
Egy vízalatti kráter éppen az expedíció 
vizsgálatai idején forró lávát öntött a 
víz színére. A  homokpadok közt a víz 
hőmérséklete 21 fok volt, míg a nyílt- 
tengeren 3 fok. Nem csoda, hogy a homok- 
padokat a fókák raja szállta meg, s a 
madarak ezrei tanyáztak rajtuk.

Igen érdekes története van a déli 
Csendes-óceánban fölfedezett Falcon-szi- 
getnek. 1865-ben egy angol cirkáló a 
Tonga-átvkbnn szigetet fedezett fel és ezt 
a hajó nevéről nevezte el. Két évtized 
múltán heves robbanások közepette a 
szigeten új, 100 méter magas csúcs 
emelkedett ki. 1889-ben a sziget eltűnt. 
1927-ben ugyanitt újból roppant erejű 
vulkán tört fel. Hónapokon át öntötte a 
lávát és szórta a hamut. Új sziget kelet
kezett, mely Tonga néven került a tér
képre.

1949-ben egy pilóta repült el e tenger
rész fölött. Megfigyelte, hogy az Epi és 
Tonga sziget között hatalmas gőz- és füst

oszlop tör a magasba. K ét óra múlva 
újból átrepült a terület' fölött, s már 
egy tojásdad alakú, mintegy 1200 négy
zetméter terjedelmű szigetet látott. Krá
teréből szakadatlanul gőz- és füstoszlop 
emelkedett magasra. 1950-ben a Francois 
Gamier (Franszoa Gamié) hajó már fel 
is térképezte az új szigetet. 300 méter 
hosszú, észak-dél irányban terjeszkedő 
kis vulkanikus sziget képződött. (Élet
korát nem becsülik túl hosszúra.) 1952 
szeptemberében Tokiótól délkeletre „szü- 
letett** M yojin szigete. A  sziget kelet
kezésének mozzanatait lefényképezték.

Izlandtól délnyugatra is vulkános ter
mészetű a tengerfenék. Itt az Eldey- 
szigetsor terül el, 1211—1879 között 
száznál több tengeralatti kitörést jegyez
tek föl a krónikák. A  legnagyobb arányú 
az 1879-es kitörés volt. 200 négyzetkilo
méter területet borított be a horzsakő, és 
egy 7—8 kilométernyi átmérőjű sziget 
keletkezett : Nyő. A sziget azonban hama
rosan eltűnt.

A tenger fenekén tehát a vulkánosság 
jelensége hoz létre nagyobb arányú vál
tozásokat. Néhol oly erős a vulkáni tevé
kenység, hogy a vízalatti domborzat 
rövid időn belül teljesen megváltozik, s 
a hajózás is veszélyessé válik.

Véesey Zoltán

AiÉ Irt'ís Tudomány sw rk fs ilís íjf (Y ll ,  I.onin 
krt. S í t )  hiányos évfolyamai pótlására ozútoii 
koros! monvétolro nz alábbi példányokat: 1910. 
év .fi, <- IS- 2fi-os számok, 1999. év 29-as szám.
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AMI KEVESET A PLÚTÓRÓL TUDUNK...
B R M M H fla H H H H M H n B a B H B n M m H H M m a r a M H H M M M H m

1955. március 13. E napon lett volna 
százéves Percival Lotcell amerikai csilla
gász, aki tudományos alapon, elsőnek 
jósolta meg Naprendszerünk legújabb 
tagját, túl a Neptunuszon. Ugyanezen 
a napon volt negyedszázada annak, hogy 
a Loweliről elnevezett csillagvizsgáló 
hírül adta a világnak: felfedezték a meg
jósolt kilencedik bolygót! Ilyen kettős 
évforduló ritkán adódik (mellesleg: már
cius 13-a az Uránusz felfedezésének is 
évfordulója, tehát nem is kettős, hanem 
hármas!), és bolygócsaládunk „ünnepelte 
je“ , a Plútó megérdemli, hogy ez alka
lomból kissé részletesebben ismerkedjünk 
meg vele.

bolygót, nagy nehézségekbe ütközött. 
Kevés volt ugyanis a használható meg
figyelési anyag, mert csak néhány régi 
és nem elég megbízható adat mutatott 
arra, hogy szabálytalanságok a Neptu
nusz tekintetbe vétele után is maradnak. 
E sovány anyagból Idindulva kellett meg
határoznia egy ismeretlen bolygó hely
zetét, mely nagy távolsága miatt kétség
telenül igen halvány és lassú mozgású, 
tehát nehezen fedezhető fel.

Lowell 1916-ban, majd tőle függetlenül 
Pickering mégis megkísérelték az egye
lőre „X  bolygónak" nevezett ismeretlen 
égitest pályájának, fényességének és tö
megének kiszámítását, a Neptunusz ose-

Ezen a kél Irlvéleka (n ln ie  fel Cl>*1 r IV, Toiubftugli a Xaprm áswr kileneeúili bolygújál. A jobb- 
oldali 1934. január 23-án, a baloldali január 29-én készült. A nyíllal Jelzőit halvány kis punt. 

melynek helyzete bűzben megváltozott, a Plútó

Kutató* az „X bolygó* után
Már felfedezésének története is valósá

gos regény. Közismert., hogy a Neptunusz 
bolygót, mely távolság tekintetében a 
Naptól számítva nyolcadik, Leverrier a 
múlt század közepén „tollal találta meg“ . 
Ő ugyanis az Uránusz pályájában mutat
kozó rendellenességek alapján kiszámí
totta, hogy hol kell lennie annak az isme
retlen bolygónak, mely vonzóerejével e 
szabálytalanságokat okozza, és Gallé 
a Neptunuszt — alig egy foknyira, a 
megjelölt helytől — 1846-ban távcsővel 
is megtalálta. Leverrier jóslata tehát 
ragyogóan beigazolódott,

Amikor azonban századunk elején 
Lowell, híres Mars-kutató, az Uránusz 
mozgásában megmaradt rendellenességek 
segítségével keresni kezdte a kilencedik

tében teljes sikerrel alkalmazott módszer 
segítségével. Mindketten nagyjából 
ugyanarra az eredményre jutottak, mégis 
az „X  bolygót" egy évtizeden keresztül 
hiába keresték. A  csillagászok semmiképp 
nem mondhatók szerencséseknek ezen a 
téren. Utólag kiderült ugyanis, hogy 
néhány fényképlemezen 1919, 1921 és 
1927-ben már hét alkalommal jelentke
zett a Plútó, mégis valamily-en véletlen 
mindig megakadályoztafelismerését. Köz
ben Lowell meghalt, de az általa alapított 
arizonai csillagvizsgálóban számításai 
alapján tovább kutattak, egyelőre ered
ménytelenül.

Végre 1929 márciusában Tombough, az 
Intézet fiatal munkatársa elhatározta, 
hogy kétszer végigfényképezi az egész 
környéket, ahol a bolygó Lowell szerint
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abban az időben tartózkodik, és két-két 
különböző időben készült felvételen rend
re összehasonlítja mintegy félmillió csillag 
helyzetét. Az óriási munka 1930. február 
18-án végre eredményre vezetett. Két 
régebbi fényképen (január 23 és 29) 
mintegy 6 foknyira a Lowell megjelölte 
helytől'talált egy igen halvány égitestet, 
melynek helyzete a környező csillagok
hoz képest az eltelt hat nap alatt meg
változott. A  gondos ellenőrzés bebizonyí
totta, amit már alig mertek rem élni: 
Tombough felfedezte a kilencedik nagy
bolygót ! Mikor március 13-án a Lowell 
csillagda közzétette ezt az eredményt, 
Naprendszerünk legújabb tagját szerte 
a világon kutatni kezdték. Az „ X  bolygó" 
csakhamar végleges nevet is kapott, 
mégpedig érdekes módon egy 11 éves 
angol kislánytól! Azért ajánlotta, hogy 
Plútónak nevezzék, mert az új bolygó 
óriási távolsága miatt méltán viselheti 
az alvilág és sötétség régi római istenének 
nevét. Másrészt örömmel fogadták a név
javaslatot az amerikai csillagászok is, 
mert két első betűje (PL) véletlenül 
megegyezik az „értelmi felfedező" : P. 
Lowell monogramjával.

A  Plútó felfedezésének története azon
ban ezzel még nem zárult le. Már az 
első megfigyelések annyi meglepő ered
ményre vezettek, hogy sokan kételkedni 
kezdtek abban is, hogy ez a Lowell 
által megjósolt bolygó. Hosszú vita fej
lődött ki e kérdés körül, mely még ma 
sem dőlt el teljesen. A  Plútó méreteiről 
ugyanis keveset tudunk, de ez a kevés is 
sok szokatlan és ellentmondó eredményt 
rejteget. Nézzük sorjában.

Különleges pályán
A Plútó átlagosan 5908 millió kilo

méterre van a Naptól, vagyis gyors
vonaton mintegy 6800 év alatt érnénk 
oda. Ez közel negyvenszerese á Föld— 
Nap távolságának, tehát a Plútó 1600- 
szor kevesebb napfényt és afeleget kap, 
mint mi. Nem jelent ez ugyan teljes 
sötétséget, mert az a fényes csillag, mely 
a Plútó egén a Napot jelenti, még mindig 
275 telehold együttes fényerejével sugá
roz, de a hideg borzalmas : — 220 C°. 
Csaknem minden anyag szilárddá fagy 
ezen az alacsony hőmérsékleten.

A Plútó, messze a Naptól, természete
sen lassan halad hosszú pályáján. Kerin
gési ideje 248 és fél év, vagyis a Rákóczi- 
szabadságharc idején járt utoljára a Nap
rendszernek azon a vidékén, ahol ma 
tartózkodik. Az első meglepő eredmény 
e pálya alakjával kapcsolatban adódott.

Az összes nagybolygók ugyanis érdekes 
módon csaknem pontosan kör alakú 
pályán és közelítőleg egy közös síkban 
mozognak, a Plútó azonban mindkét 
szempontból kivételnek számít. Pályája 
egyrészt annyira elnyúlt, hogy néha még 
belső szomszédjánál, a Neptmmsznál is 
közelebb kerül hozzánk (ilyenkor távol
sága „csak" 4,3 milliárd km, máskor 
viszont több mint 7,5 milliárd km-re van 
tőlünk) ; másrészt kilép a Föld és a 
többi .bolygó közelítőleg azonos pálya
síkjából és hol felettük, hol alattuk 
vándorol. Ez utóbbi körülmény akadá
lyozza meg a két legtávolabbi bolygó 
■összeütközését, ég ezért nehéz a külső 
bolygók pályáját egyetlen rajzon ábrá
zolni.

A l.owcll csillagvizsgáló 33 «  átmérőjű láv- 
esöve. melynek segítségével huszonöt évvel 

ezelőtt a Plútót megtalálták

A Plútóhoz hasonló pályájú égitestet a 
nagybolygók közt tehát hiába keresünk, 
közismert azonban, hogy vannak Nap
rendszerünkben olyan kis törmelék-boly
gók (kisbolygók), melyek a legkülönbö
zőbb ellipszis-pályákon haladnak és nem 
tisztelik azt a „szabályt" sem, hogy vala
mennyi bolygónak egyetlen síkban kell 
keringenie a Nap körül. E kisbolygók 
elsősorban a Mars és Jupiter pólyái között 
mozognak, de elszórtan megtaláljak őket 
egész Naprendszerünkben. Nem meglepő 
ezek után, hogy már 1931-ben gondoltak 
arra, hogy a szabálytalan pályájú új 
bolygó tulajdonképpen csak elsőnek fel
fedezett képviselője egy, a Neptunuszon 
túl elterülő kisbolygó-övezetnek. Eszerint 
az Uránusz és a Neptunusz mozgásának 
rendellenességeit sem egyetlen nagy, ha
nem sok kisbolygó okozná, vagyis a 
Plútó felfedezése puszta véletlen volt !
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Egyébként Lowell az ismeretlen bolygó
nak nemcsak várható helyzetét, hanem 
fényességét, átmérőjét és tömegét is meg
jósolta, de ez utóbbi adatok mindegyike 
erősen túlzottnak bizonyult (az ilyen 
jóslatoknak rendszerint csak a bevált 
részére emlékeznek vissza), tehát van 
alapja annak a feltevésnek, hogy a Plútó 
nem is a 14 évig keresett ,,X  bolygó** !

A  kisbolygók azonban elsősorban mére
teik szempontjából különböznek a na
gyoktól (az első kisbolygó, a Ceresz 
átmérője hétszer kisebb a Merkúrénál),
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/1941 NEPTUNUSZ 1865'

~ v s r
Naprendszerünk. A bolygók pályái inni-svuek egy síkban, ezért, 
hogy ábrázolni lehessen, előszűr valamennyit a papír síkjára 
kellett vetíteni. Az évszámok azt mutatják, hogy mikor volt. 
vugv mikor lesz ott az illető bolygó. (Az U W -fS  szám a Plútó

hoz tartozik)

ezért a Plútó fizikai adatainak megmérése 
lett a döntő feladat. Csak így remélhették, 
hogy végre eldől a legtávolabbi bolygó 
hovatartozásának kérdése, kiderül, hogy 
Naprendszerünk e távoli őrszeme a kis
vagy nagybolygók családjához tartozik-e.

Kisbolygó vagy nagybolygó ?
A Naprendszer tagjaira vonatkozó táb

lázatok még az újabb népszerű csilluga- 
szati könyvek végén is csak ennyit mon
danak a Plútóról: Tömeg : ? Átmérő : ? 
Felszín: í Sűrűség: ? Tengelyforgás 
ideje : í stb. Csak a legutóbbi években 
sikerült végié ezt az „egyhangúságot**

részben megszüntetni, úgyhogy egyes 
kérdőjelek helyére többé-kevésbé meg
bízható adatok kerültek. A Plútó töme
gének meghatározása sokkal nehezebb 
feladat volt, mint az óriásbolygók eseté
ben, melyek mellékbolygóval (holddal) 
rendelkeznek. E bolygók tömege ugyanis 
a bolygó és egyik kísérője pályasugará
ból és keringési idejéből közvetlenül, 
rendkívül egyszerűen megadható, a Plútó
nak viszont — tudomásunk szerint — 
nincs holdja. Ilyenkor sokkal fáradságo
sabb és pontatlanabb eljárással, a Nap

rendszer egyéb tagjainak 
mozgására gyakorolt ha
tás alapján kell a töme
get kiszámítani. Így tet
tek a Plútó esetében is 
és arra az eredményre 
jutottak, • hogy tömege 
Földünkének mintegy 
kilenctizedé.

Ezek után még az át
mérő meghatározása volt 
hátra. Ez sok eredmény
telen kísérlet után csak 
1950 márciusában sike
rült Ktiiper amerikai 
csillagásznak, aki e célra 
a világ legnagyobb táv
csövét, az 5 méter át
mérőjű tükörteleszkópot 
vette igénybe. -Ekkor 
ugyanis, 1140-szeres na
gyítással a Plútó végre 
nem pontnak, hanem kis 
korongnak látszott. Kui- 
per megmérte a korong 
nagyságát és kiszámítot
ta, hogy a Plútó átmé
rője ezek szerint 6000 km, 
vagyis mintegy fele ak
kora, mint a Földé. Tér
fogat szempontjából a 
Plútó tehát még a Mars
nál is kisebb, alig nagyobb 

a Merkúrnál, és a Föld belsejében tíz
szer férne el. Ha visszaemlékezünk arra, 
hogy tömege majdnem akkora, mint 
Földünké, akkor mindenkinek azonnal 
feltűnik, hogy ekkora tömeg ilyen kis 
térfogaim csak úgy szorulhat össze, ha 
sűrűsége igen nagy.

Valóban, * elosztva a tömeget a tér
fogattal kiderül, hogy a Plútón átlagosan 
,jü gramm anyag van egyetlen köbcenti
méterben, vagyis a sűrűség a földinek 
tízszerese. Ha ez igaz lenne, akkor e 
bolygót még az ólomnál is ötször nehe
zebb anyagnak kellene alkotnia! Ez 
azonban közönséges bolygónál teljesen
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lehetetlen, tehát vagy a tömeg, vagy az 
átmérő mérése volt hibás. Ha a tömeg 
kisebb, akkor feltehetően csakugyan van 
még egy vagy több bolygó a Plútón túl, 
melyek együttesen zavarják az Uránusz 
és a Neptunusz mozgását. Nincs kizárva 
azonban az sem, hogy az átmérőt mérte 
Kuiper túlságosan kicsinek, mert — mint 
ezt néhány csillagász nemrég kísérletileg 
bebizonyította — ha egy golyó (például 
a Plútó) felszíne olyan sima, hogy tükör
ként veri vissza a ráeső napfényt, akkor 
távcsövén keresztül a valóságosnál kisebb
nek látjuk. Nem lehetetlen, hogy a nagy 
hidegben ráfagyott a Plútóm még a 
levegő is, és ily módon jött létre az 
egyenletesen tükröző felület.

ges, hogy a közbeeső óriási térség nem 
teljesen üres, hanem a tizedik, tizenegye
dik stb. bolygó vándorol ezen a rideg vi
déken, ahonnan már a Nap sem látszik 
sokkal fényesebbnek, mint a csillagok. 
Ezek felfedezése az eddig bevált mód
szerekkel azonban reménytelen, mert 
gyenge fényük és lassú mozgásuk miatt 
szinte megfigyelhetetlenek. Egyes csilla
gászok ezért a Naprendszer állandóan 
visszatérő üstököseit hívták segítségül, 
melyek vándorlásuk során esetleg még a 
Plútón is túljutnak.

A legtöbb üstökös ugyanis hosszan 
elnyúlt pályán mozog, vagyis mintán 
közvetlen közelből megkerülte a Napot, 
nagy sebességgel kifelé kezd rohanni a

\ég> » zoiíh« méretű, ilf különböző felületű fémgömböt tálunk n két képen. A második fehéiel 
-öléi báltér előtt tóvtuövön Vrre-ztöl kr-ziill. Feltűnő, bőgj t> jobb alsó korong (aeélgömb) 
átmérője müven kiesinj'iiek látszik —  fiz tellát a Fiútó úgy veri vissza a ráeső napfényt, mint 
az neéttfibör. akkor távrsőviíu keresztül nagyságát minden esetben a valóságosnál sakkal kl-

srhhnek mérjük

Még egy érdekes ötlet merült fel a 
Plútó különleges sajátságainak meg
magyarázására. A  Plútó "nem sokkal 
nagyobb a Neptunusz Triton nevű mellék- 
bolygójánál, ezenkívül időnként elég közel 
kerül hozzá. GialaneUa és mások ezért 
feltételezik, hogy a kilencedik nagy
bolygó eredetileg a Neptunusz holdja volt 
és csak viszonylag nem nagyon régen 
önállósította magát, talán éppen a Triton 
hatására.

Ezek szerint, összefoglalva, a Plútó 
egyaránt lehet elszabadult hold, viszony
lag nagy kisbolygó, vagy rendkívül sűrű 
nagybolygó. A  kérdés még nem dőlt el, 
megoldását csak a Plútó tömegének és át
mérőjének pontos ismeretében várhatjuk.

Túl a Plútón
Sokan úgy vélik, hogy a Naprendszer

nek nincs vége aPlútónál, hiszen a legkö
zelebbi csillagig a Nap—Plútó távolságot 
még 62-50-szer lehetne felmérni. Lehetsé

Naprendszerből. Kiszámítható, hogy 
többnyire ott fordul újra vissza felénk, 
ahol egy közeli nagybolygó vonzása erre 
kényszeríti. így  a Jupiter 52, a Szatur
nusz 6, a Neptunusz 8 üstököst „fog  meg“  
és térít vissza a Nap felé. Schütte azonban 
megállapította, hogy 8 más üstökös for
dulópontja viszont kb. 12 milliárd km-re, 
vagyis mintegy kétszeres Plútó-távol
ságra helyezkedik el. Itt mozogna tehát 
a feltételezett „Transzplútó“ , mely vonzó
erejével visszafordulásra kényszeríti ezt 
a 8 üstököst. Többet természetesen még 
nem tudunk róla, mint ahogy a Plútó 
kérdőjelei közül napjainkig is sok maradt 
érintetlenül (lapultság, tengelyforgás 
ideje stb.) Viszont csodálatos-e ez, ba 
arra gondolunk, hogy amióta felfedezték, 
a Plútó pályájának kereken egytizedét 
tette meg, vagyis — ottani időegységben 
számolva — ezt a távoli, halvány égi
testet alig 36 „napja** ismerjük ?

Alinár Iván
aspiráns
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A melegágy helye a kertben
Korai zöldség hajtatására és palánta

nevelésre nélkülözhetetlen a melegágy. 
Ke készítsük a kert legmélyebb pontján, 
mert az odafolyó hóié és esővíz elönti 
vagy lehűti. Napos helyen legyen, még
pedig délre néző, hosszában kelet-nyu
gatra haladó, mert így kora reggeltől 
késő délutánig érheti a napfény. Ne essék 
messze a lakóháztól, , mert gondozása 
állandó felügyeletet igényel, gyakran 
kell árnyékolni vagy szellőztetni, ön
tözni vagy permetezni. Jó, ha északról 
liázfal védi a melegágyat, ha pedig 
észak felől védetten, gondoskodjunk mes
terséges védelemről. Megfelelő védelmet 
nyújt a nádból, kukojricakóróból vagy 
napraforgószárból, esetleg más rendelke
zésre álló anyagból készített 1 (50—180 cm 
magas sűrű sövény. Nem helyes olyan 
helyen készíteni melegágyat, ahol meg
szorul a levegő. Ilyen melegágyban vagy 
felnyurgulnak, vagy elcsenevészednek a 
palánták. A  helyesen megválasztott és 
helyesen kezelt melegágyban kielégítően 
fejlődnek a palánták.

Az élősövény metszése
A kertet vagy az udvart részben vagy 

teljesen körülfogó élősövény rendbeho
zása, kialakítása és metszése most idő
szerű. A  rügyfakadás megindulásáig még 
fagypont alatt mozgó száraz napokon is 
metszhetünk. A  sövény vízszintes irányá
nak és egyforma magasságának betartása 
céljából szúrjunk le a sövény mellé két 
karót és feszítsünk ki. közéjük vékony 
drótot vagy zsinórt és ennek mentén 
nyessünk. leghelyesebb az erősen kifej
lett cserjéket a múlt évi metszés felett 
15—20 centiméterrel magasabbra met
szeni. A  túlságosan elvadult, magasra nőtt 
és alul kikopaszodott sövényt vágjuk 
vissza mélyen, ne sajnáljuk tőle az ollót 
vagy a fűrészt.. Igaz, hogy ebben az eset
ben kissé különösen hat az nlig térdig 
érő csonkok, tömege, de a nyár folyamán 
ezekből sok új hajtás tör elő, és akkor 
vagy többször visszavágjuk, hogy a töve
ket újabb hajtások növesztésére serkent
sük, vagy pedig szabadon hagyjuk nőni 
az alsó hajtásokat, hogy azokat azután 
a következő télen összefonjuk és úgy 
alakítsuk, hogy a sövény sűrű, tömött, 
formás legyen és megfeleljen rendeltetésé
nek. A megmetszett sövény tövét termé

szetesen még a rügyfakadás előtt meg 
kell kapálni és trágyázni.

Tojáshéjak felhasználása
A legtöbb háztartásban a tojás héját, ha 

a tartalmát kiürítették, eldobják. Pedig kár 
érte. Az összemorzsolt tojáshéj palackok, 
üvegek mosásához jól felhasználható, de 
kitűnő szolgálatot tehet a megszárított és 
mozsárban nem egészen apróra törött tojás
héj a finomabb fehérnemű mosásánál, ha a 
forró mosóvízbe egy-egy evőkanálnyi ilyen 
tojáshéj-törmeléket leszünk. A tojáshéjak 
szénsavas mésztartalma éppen olyan fehé- 
rítőleg hat. a ruhára, mint a klór, de szag
talan és ártalmatlan szer. A tojáshéjaknak 
azonban tisztáknak kell lenniük. ( Sokáig 
nem kell hevertetni, mert megbámulnák.)

A tojáshéj 93,7% szénsavas meszet, 1,3%  
szénsavas magnéziát, 0,8% foszforsavas 
meszet és 4,2% szerves anyagot tartalmaz. 
A baromfinak összetörve, magában vagy 
táplálékába keverve adjuk. Szénsavas 
niészre az állatnak a csont- és a tojásképző
désnél van szüksége.

A tojáshéjat a kertészkedésben is hasz
nálhatjuk. Fél tojáshéjakba vethetjük az 
előhajtást kívánó magvakat ( uborka, diny- 
nye), sőt előzetesen ládikában kicsiráztatott 
palántákat is ültethetünk belé. A tojáshéjba 
rakott föld a kiültetésig elegendő táplálékot 
nyújt a palántáknak, összetartja a gyöke
reket, úgyhogy ha a tojás héjából óvatosan 
kiszedjük, a földlabda a kiültetésnél nem 
esik szét.

A színes hímzések mosása
A bepiszkolódott hímzett térítők tisztítása, 

mosása attól függ, hogy mivel és milyen anyagra 
vannak hímezve. ITa vászonra hímzett selyem- 
szálakról van szó, korpás vizet használjunk, dó 
bőven vizet öntünk 250 gramm korpára és 2 
óra hosszat főzzük. Az első mosást ebben a sűrű 
lében végezzük, a másikat már hígítottban, de 
melegben mind a kétszer. Utána langyos, tiszta 
vízben öblítjük és faesarás nélkül kirázva ruha 
közt szárítjuk s ruhán át félnedvesen forró vasaló
val vasaljuk. A  pamuttal hímzett vászonnak, 
batlsztnak stb. eeetes víz kel). Tehát először forró 
eeettel leöntjük s utána langyos vizzel kimossak, 
de öblíteni újból eeetes vízben kell. A flanelra 
selyemmel hímzett holmikat bablében kell mosni. 
Három liter vízben 250 gramm fehér babot fő
zünk, ha már jó  Ideje forrt, leszűrjük * a meleg 
lében mossuk a hímzést, természetesen ezt is, 
akáresak n többit, szappan nélkül.
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Néhány szó
a gáztartályokról

Az egyenletesebb gáztermelés és az 
ingadozó gázfogyasztás közötti különb
ség kiegyenlítésére és nagyobb mennyi
ségű gáz tárolására szolgálnak gáz
tartályok. Különösen a városok nap
szakonként erősen ingadozó gázfo, asz- 
tását kell legalább félnapon, sőt nagyobb 
ingadozás esetén egy egész napon át 
termelt gázmennyiség tartalékolásával 
biztosítani.

Erre a célra még néhány évtizeddel 
ezelőtt is csaknem kizárólag a közönséges 
gázharangok szolgáltak. Fővárosunkban, 
nemcsak a gázgyárban, hanem több kerü
letben is láthatunk ilyen „gazométere
ké t“ . Ezeknek a vaslemezből készült, 
hengeres alakú, hatalmas méretű haran
goknak nyitott alsó része egy vízmeden
cébe merül, olyanformán, mintha egy 
üres poharat szájával lefelé fordítva egy 
vízzel telt edénybe nyomnánk. A pohárba 
szorult levegő felel meg a harangba zárt 
gáznak. A poharat kezünkkel tartjuk 
függőleges helyzetben, míg a gáztartó 
harangját hatalmas vasszerkezetű áll
vány oszlopai veszik körül és ezek bizto
sítják, hogy a görgőkkel felszerelt harang 
csak függőleges irányban, le- és felfelé 
mozoghasson.

A  kokszoló kemencékben vagy más 
gázfejlesztő üzemben gyártott gázt komp
resszorokkal (turbófúvokkal) a vízzáron 
át vezető csövön nyomják a gáztartóba. 
Ha a gázfogyasztás kisebb, mint a ter
melés, akkor a harang alatti gázmennyi
ség növekedése a harangot felemeli. Ha 
pedig a gázfogyasztás nagyobb, akkor 
a harang lejjebb süllyed.

A működési etv elméleti alapjai

A gázharang működési elvének meg
értéséhez két fizikai törvényt idézünk 
az olvasó emlékezetébe.

Az első : a gáznemű testek össze
nyomhatok. Ha egy dugattyúval ellátott 
hengerbe valamilyen gáznemű test van 
bezárva, akkor a dugattyú nagyobb meg
terhelésével a gázt kisebb térfogatra szo
ríthatjuk össze. A második : a nyomás 
növelésével arányosan csökken a gáz 
térfogata. Ez a két törvény azt is jelenti, 
hogy nagyobb gáznyomással ugyanakko
ra térfogatú edénybe nagyobb mennyi
ségű gázt szoríthatunk be. Ha a szájával

1. ábra

lefelé fordított poharat nagyobb erővel 
nyomjuk a vízzel telt edénybe, akkor 
a pohárba zárt levegő mennyisége, azaz 
a súlya nem változik ugyan, de kisebb 
térre szorul össze, nagyobb lesz a nyo
mása, és az edényben levő víz szintje 
a poháron kívül emelkedni fog.

A gáztartályba zárt gáz mennyisége 
az elmondottak szerint a gázharang űr
tartalmától és a gáz nyomásától függ. 
A vízzáros gáztartályoknál a gáz nyomá
sát a harang súlya szabja meg. Minél 
súlyosabb a harang, annál nagyobb nyo
mást gyakorol a gázra, tehát annál több 
gázt lehet az adott térfogatú gáztartály
ban tárolni- A  gáznyomás növekedésével 
azonban arányosan nagyobb lesz a víz
szint közötti különbség a harang alatt és 
a harangon kívül.

Tudjuk, hogy a Földünket körülvevő 
légkör, az úgynevezett atmoszféra, a 
tenger szintjén minden test felületének 
1 négyzetcentiméterére 1 kilogramm 
súllyal nehezedik. Ezt nevezzük egy 
atmoszféra nyomásnak. Ez megfelel 760 
milliméter higanyoszlop vagy 10 méter 
— azaz 10 000 milliméter — vízoszlop 
nyomásának.. A gáztartály vízmedencéjé
ben levő vízié a harangon kívül a 
légkör egy atmoszféra nyomással neheze-
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dik. A  gázharangon belüt a nyomás a 
harang súlyával növekszik. A  vízszint
különbség tehát a harangon kívül és 
belül attól függ, hogy mennyivel nagyobb 
a  gáz nyomása a huarang alatt a légkör 
nyomásánál. Minthogy ennek a nyomás- 
különbségnek a nagysága a harang súlyá
tól függ és ez állandó, a gáznyomás is 
mindig ugyanaz marad.
A rixiéré* gáatartályok hátrányai

Ha a harangon kívül és belül pl. 
éppen 1 méter a vízszintkülönbség, akkor 
ez azt jelenti, hogy egytized atmoszféra 
túlnyomás uralkodik a gáztartályban. ' 
(Mintán 10 m vízoszlop 1 atm. nyomásnak,

nagy űrtartalmú és kisebb súlyú víz
záros gáztartályokat.

A  harang súlyának növelésével még 
más hátrány is járna. A  gáztartályok 
vízmedencéjében ugyanis még az arány
lag alacsony, pl. 1000 milliméteres gáz
nyomásnál is hatalmas tömegű vizet kell 
tárolni. Így pl. egy 20 méter átmérőjű 
medencének legalább 100 köbméter vizet 
kell befogadni. A gáztartályok egyik igen 
hátrányos oldala éppen maga a vízzár. 
A  nagytömegű víz befogadására szolgáló 
hatalmas medence alapozása, továbbá a 
téli hónapokban a víz befagyását meg
akadályozó fűtőberendezés üzemben tar
tása növelik az ilyen gáztartók építési és 

üzemi költségeit. Eh
hez járul még az is, 
hogy az aránylag kis 
gáznyomás miatt ha
talmas méretű gáztar
tókat kell építeni. 

Számottevő hátrá
nya még a vízzáros 
gáztartálynak az, hogy 
a harangnak hol a vízbe 
süllyedő, hol kiemel
kedő alsó része állan
dóan rozsdásodásnak 
van kitéve, illetve 
megfelelő mázolással 
állandóan óvni kell a 
rozsdásodástól.

köpeny
A m ozgó fed elű  

gáztartályok

tehát 1 m vízoszlop egytized atm. nyo
másnak felel meg.) De mert — mint már 
említettük — a zárt edényben a gáz 
mennyisége a gáz túlnyomásával arányos, 
az egytized atmoszféra túlnyomáson a gáz 
mennyisége is csak egytizeddel több. 
Nagyobb túlnyomást csak a harang 
súlyának növelésével érhetnénk el. Na
gyobb súlyú harangot viszont vastagabb 
acéllemezből kellene készíteni. Ha az 
1 m vízoszlop gáznyomást biztosító 
harang súlyát pl. kétszeresére növelnénk, 
a gázmennyiség a harang alatt akkor is 
csak 2 tizeddel volna több. Ezért a 10%- 
nyi gázmennyiség-növelésért 100%-kal 
súlyosabb, tehát több mint 100%-kal 
drágább gáztartályt kellene építeni. 
Könnyen belátható tehát, hogy gazdasá
gosabb a gáztartály űrtartalmát növelni 
a súlya helyett. Ezért építenek lehetőleg

3. éb re

éspedig
építeni

Ezeknek a hátrá
nyoknak a kiküszöbö
lésére kezdtek újab
ban más szerkezetű, 

vízzár nélküli gáztartályokat 
Egyik ilyen megoldás az ún. 

mozgó fedelű gáztartó. Ez egy sokszög
letű vaslemeztartály, amelyet fel- és le
felé mozgó fedél zár le.

Egy ilyen 120 000 köbméter űrtartalmú 
gáztartó képét az 1. ábrán szemlélhetjük. 
Hosszmetszetét a 2. ábra mutatja be. 
A  fedél szélén egy kátránnyal töltött 
vályú van, amely a fedéllel együtt a tar
tály belső felületén mozog. Ebnek a gáz- 
állóan tömítő kátrányzárnak részleteit 
a 3. ábra vázlatos rajzán láthatjuk. A 
tökéletesen gázálló zárást s a fedél és a 
tartály fala közötti súrlódás csökkentését 
a kátrányzárból túlcsurgó és a tartály 
belső felületén állandóan lefolyó vékony 
kátrányréteg biztosítja. A  tartó alján 
összegyűlő kátrányt szivattyúval emelik 
fel ismét a kátrányzárba.

S »

i .  almi

Az ilyen mozgó fe
delű gáztartálynak a 
gázharanggal szemben 
az az előnye, hogy a 
vízmedence elmaradd - 
sa következtében az 
egész gáztartó kisebb 
súlyú, és így alapozása 
kevesebbe kerül. El
marad a vízmedence 
téli fűtése, továbbá a 
rozsda elleni gyakori 
védőmázolás is. A 
torony magassága az 
alapterülethez képest 
nagyobb lehet, mint a 
vízmedencés gázha
rangoké. Szükség esetén a torony magas
sága még üzem közben is ráépíthető rész
szel növelhető.

A tartályban uralkodó egyenletes gáz
nyomást itt is a mozgó fedél súlya biz
tosítja, Egy szerelés alatt levő fedél 
képét a 4. ábrán láthatjuk. Az ilyen 
mozgófc Jeles gáztartóban is csak a fedél 
súlyának megfelelő nyomású, tehát a 
tartály űrtartalmánál alig több gáz tárol
ható. Mind a gázharangot, mind a mozgó- 
fedeles gáztartót ezért kisnyomású gazo- 
métereknek nevezhetjük.

( korszerű megoldás

Mindezeket a hátrányokat újabban 
gömbalakú, minden oldalról zárt, nagy
nyomású tartályok alkalmazásával kü
szöbölték ki. A  gömbalakot azért válasz
tották, mert ugyanannyi űrtartalom 
esetén a gömb a legkisebb felületű test. 
A belső nyomós által történő igénybevétel 
is gömbalak esetében a legkisebb. Ezért 
a nagy űrtartalmú gömbalakú gáztartó 
aránylag vékonyabb vaslemezből készül
het és a könnyebb szerkezet következté
ben kevesebbe kerül.

A  teljesen zárt, megfelelően méretezett 
gömbalakú tartályok 5, 10, sőt ennél több 
atmoszféra nyomásra készülnek.

Egy 30 méter átmérőjű, kb. 14 000 
köbméter űrtartalmú gömbalakú gáz
tartóban 140 000 köbméter, 10 atmosz
féra nyomású gázt lehet tárolni. Ennyi 
gáz tárolására több mint 10 db 30 méter 
átmérőjű és 20 méter magas vízzáros vagy' 
mozgófedeles kisnyomású gáztartályra 
volna szükség.

Hazánkban Győrött helyeztek üzembe 
ilyen nagynyomású gömbalakú gáztartót. 
Ezenkívül máshol is —■ így a borsodi 
vegyészeti kombinátban — építenek nagy 
nyomású gömbtartókat. Különösen nagy

jelentősége van az ilyen tartóknak ott, 
ahol a gázt a nagy nyomással dolgozó 
Lurgi-féle gázgenerátorokban fejlesztik.

Ezekben a gázfejlesztőkben 20 atmosz
féra nyomású oxigén és vízgőz keveréké
vel bármilyen kőszenet teljes egészében 
nagy fűtőértékű nagynyomású gázzá ala
kítanak át. Ezzel ellentétben a gázgyárak
ban csak a kokszolható fekete kőszénből, 
kívülről fűtött kamrákban, száraz lepár
lással kisnyomású „világítógázt“  állíta
nak elő.

A  gázgyár, illetve a kokszolómű gázát 
nagynyomású turbogenerá torokkal nyom- 

* ják a különböző típusú gáztartályokba. 
A  fogyasztókhoz pedig nyomásszabályozó 
készüléken át, megfelelően csökkentett 
nyomással jut el a gáz.

Vécsey Béla,
a műszaki tudományok kandidátusa

A budapesti autóbuszforgalom 40 éves jubileu
máról emlékezik meg az Országos Műszaki Könyv
tár József körúti két utcai tárlójában, ahol fény
képeken mutatja be az első budapesti autóbuszo
kat, szembeállítva az egykori közlekedési esz
közöket a mai autóbuszokkal.

Vásárhelyi Pál születésének 160. évfordulója 
alkalmából az Országos Műszaki Könyvtár eme
leti tárlójában emlékezik meg a nagy magyar 
vízimémökről. Ez alkalomra készült el Vásár
helyi Pál szobra is. Kovács Lajos szobrászmű
vész alkotása, melyet a könyvtárban kiállítottak.

A következő szám tartalmából
Meunier halálának ötvenedik évforduló 
jára — A  természet harmóniája — Hírek 
a tudomány és a technika világából — 
A moszkvai mezőgazdasági kiállítás — 
A Jászság;— Bentonit, azfezermester 
nyersanyag — Itt vannak a szalonkák 

— Kísérletezzünk — gondolkozzunk
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Kerti növények 99hajtatása“
A z első fagyok beálltával, tehát még 

ősszel, a déli származású növények 
— paprika, paradicsom, dinnye, uborka — 
elpusztulnak. Ugyanakkor a honos évelő 
növények — a spárga, a torma és a 
többiek — nyugalmi állapotba kerülnek.

Újévig a tárlókból még biztosíthatunk 
némi friss zöldség- és gyümölcsfélét. 
Később azonban mind kevesebb kerül 
belőlük. Szervezetünk a hiányt megérzi, 
vágyunk a friss, vitamin tartalmú termé
nyek után.

A kertészek arra törekednek,"hogy tél 
végén, tavasszal minél korábban termel
jenek zöldségféléket. Üveggel fedett nö
vényházakban és növényágyakban ipar
kodnak kedvező viszonyokat teremteni, 
a növényeket növekedésre, fejlődésre és 
terméshozásra kényszeríteni, vagyis „h a j
tatni".

Ma már megközelítőleg ismerjük,' hogy 
egy-egy növénynek milyen talajra, táp
lálékra, milyen talajnedvességre és levegő
páratartalomra, mennyi levegőre (te
nyésztési légtérre), szellőztetésre, hány 
óra napi megvilágításra, mennyi fényre 
van szüksége egyes fejlődési szakaszai
ban.

A  technika mai fejlettségi fokán olyan 
üvegtetős növényházakat vagy növény
ágyakat is építünk, amelyekben a leg
kedvezőbb viszonyokat biztosíthatjuk.
Fény, hő, víz és tápanyag együtt növeli 

a növényt
Aránylag kis területen különb föld

keveréket állíthatunk elő, mint amit a 
szabad természet nyújt a növénynek.

Karfiol hajlalúsa lliíiénvliáíbnil (Tímár

Egy-egy kultúrához sokszor nagy távol
ságból hozatjuk a gyepszínföldet, a 
humusztrágyát, a lápföldet., a homokot 
és műtrágyákat. Évekig érleljük a föld
keveréket és a szerves trágyát, amíg 
felhasználjuk.

Az öntözéshez melegített lágy vizet, 
esetleg tápsókkal gazdagított vizet hasz
nálhatunk. Ha a szükség úgy kívánja, 
az altalajon át öntözünk, hogy a túlságos 
párát elkerüljük, mint a paradicsomhaj- 
tatás esetében. Az uborkának meg való
ságos gőzfürdőt rendezünk be. Ha kell, 
a zárt helyiségben a levegő széndioxid- 
tartalmát fokozzuk.

Csupán egy igen lényeges föltételről 
nem tudunk még mesterségesen és tökéle
tesén gondoskodni, nevezetesen: a nap
fényről.

A  mesterséges megvilágítási kísérletek 
ugyan biztatóak, de az eljárás nem töké
letes, és drága. Borús, téli időben négyzet
méterenként 500—1000 watt pótfényre 
van szükség naponta 6 — 10 órán át a 
növények kívánatos fejlődéséhez.

Hajtatás esetében tehát napfényre 
vagyunk utalva. Márpedig a növények 
egészséges fejlődéséhez a felsorolt föltéte
lek arányos mennyiségben kívánatosak. 
Ha nincs elég fény, a hőmérséklet fokozá
sával úgyis hiába ingereljük a növénye
ket, mert ilyenkor hajtásaik fölöttébb 
megnyúlnak, elvékonyulnak, silánvan v i
rágzanak, és a virágjuk nem köt meg. 
Ha pedig túlságosan alacsony a hőmér
séklet, akkor bizony még nagy fény
ben sem fejlődnek. A bőséges Öntözés 
ez utóbbi esetben csak arra „ jó “ , 

hogy gyökereik elhalását 
Mvflrfr) és a növény pusztulását

siettesse.
A  fény, á hő, a víz és a 

tápanyag, mint a növény 
létfenntartó s gyarapító 
tényezői, egymással szo
ros viszonyban működ
nek. Bármelyike is legyen 
több avagy kevesebb az 
optimálisnál, a növény 
már tökéletlenül növek
szik. Ha az eltérés nagy, 
fejlődésében rendellenes
ség támad, s ez a növény 
pusztulására vezethet.

Minthogy egyedül a 
fényről nem tudunk mes
terségesen gondoskodni, 
hajtatási módszerekkel,

berendezésekkel, a hajtatás időpontjá
nak megválasztásával kell alkalmazkod
nunk a természetes fényviszonyokhoz.

Legnagyobb gond a Tény biztosítása
A szeptemberi napéjegyenlőség után 

dec. 21-ig a nappalok rövidülnek, a Nap 
mind alacsonyabban delel, sugarainak 
beesési szöge mind kisebb lesz.

Dél-Magyarországon deleléskor a nap
sugár beesési szöge november közepén 
,26 fok, december közepén 20 fok. Decem
ber közepén, délben az 1 méter magas 
pélca árnyéka 272 centiméter hosszú. 
Ez a napisugár erőtelen. Gyöngíti a téli 
fényt még az is, hogy többnyire ködös, 
pórás a levegő, és a Napot finom felhő- 
fátyol fedi.

Ősztől kezdve a teljesen borús napiok 
száma emelkedik. A  napfényes órák 
száma viszont rohamosan csökken. Buda
pesten 60 évi átlagban a napfényes órák 
száma így alakult:
október —> 139 132 <— március

V /
november -> 71 77 <— február

\  /
december—» 41 56 <— január

A borús napiok száma piedig ezt a képiét 
mutatja :
október —i 10 6 <— március

\  /
november —i 14 9 <— február

/
december —> 15 17 <— január

Október—március, november—február 
és dccepiber—január fényviszonyai meg
lehetősen egyformák. Azonban október
től csökkenő és januártól emelkedő a 
tendencia, mely utóbbi a növényekre 
nézve kedvezőbb.

Márciustól kezdve számolhatunk olyan 
fényviszonyokkal, amelyek növényeink 
fejlődéséhez áltálában megfelelnek.

A hőmérsékleti viszonyok már nem 
ezt az arányos képiét mutatják. Novem
ber és december lényegesen enyhébb, 
mint január és február. A hideg kulmi- 
náeiója tehát eltolódott.

A január—februári fénytelenség és a 
fokozott hideg oly tényezők, amelyeket a 
kertészek figyelembe vesznek a hajtatás 
időpontjának megállapításakor. A hő
mérséklet is szerepiet játszik. Igaz, a 
Nap melegét pótolni tudjuk fűtéssel, 
csakhogy a fűtés költséges. Másrészt a 
fedett ágyakat fűtés esetén sem szabad 
télen felnyitni. A hideg levegő közvet
lenül a növényeket érné, s a nagy hídeg-

Ciiorka öntözésr kellő,, fedru anyákban

ben az alacsony légtérben a piáralecsapó- 
dás fölöttébb nagy.

Hajtatási tennivalók tél végén
Február végén, olykor csak március 

elején szokott megszelídülnT a tél, ilyen
kor ér véget a nagy hideg. A  napfény is 
erőteljesebb. A hajtatás megkezdésének 
ez a legjobb alkalma. Ilyenkor aránylag 
egyszerűen, biztonságosan és gazdaságo
san kielégíthetjük a növények valameny- 
nyi igényét.

A melegágyi hajtatáshoz a piaprikát, 
paradicsomot január elején, uborkát 
január végén vetik, a vegetációs idő 
hosszának figyelembevételével, hogy a 
virágzásuk március—április hónapiokra 
essék. Ekkor már elegendő fényt kapnak, 
s a hideg leküzdése sem Okoz oly nagy 
gondot.

Vannak növényfajok, amelyek keve
sebb fénnyel is megelégszenek, nagy
részt azok, amelyeknek nem termését, 
hanem vegetatív részeit fogyasztjuk. 
Ilyenek a zöldhagyma, saláta, hónapios 
retek, laboda, sóska. Ezek egész télen át 
mesterséges fény nélkül hajtathatok. 
Hanem télen bizony ezek is sínylik a 
fény hiányát: kétszer-háromszor hosz- 
szabb idő alatt fejlődnek ki, mintha kellő 
fényt kapnának.

Persze a fényigényes növényeket is 
átteleltethetjük a borús téli hónapiokban, 
ha a hőmérsékletet és a talajnedvességet 
csökkentjük. Valamennyi növényfajnak 
megvan az a minimális hőmérséklete, 
amelyen éppien csak „nyugalomban" 
van, tehát alig növekszik, vagyis vege
tatív állapotban van.

Ha a paradicsomot szabadföldi ter
mesztésben március 18 körül vetjük, 
július 15 körül kezd érni a bogyója. 
Ez 129 tenyésznap. Ha piedig hajtatás
hoz november 25-én vetjük, május elején
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Palánta — előnevelés fedett ágyban, áprilisban

érik, 160 napon belül. A  hónapos retek 
tavasszal 25—30 napon belül szedhető, 
november 9-én vetve január végén 
élvezhető, ez pedig 75—80 tenyésznap. 
Az uborka meglehetősen tűri a csökkent 
fényt. De decemberben—januárban még 
az uborka is keveset terem.

Újabb kísérletek szerint a fajták 
szelektálásával, azaz kiválogatásával so
kat segíthetünk a helyzeten, mert a 
fajták a fényigény szempontjából élesen 
eltérnek egymástól.

Ez év januárjában borús napokon a 
paprika-hajtató házakban rövid időre a 
a hőmérsékletet 12 C fokra is le kellett 
csökkenteni, hogy a növekedés szünetel
jen. A tövek részben fejletlen terméssel, 
részben bimbós állapotban várták a 
fény fokozódását, ekkor a hőmérsékletet 
is fokoztuk, és a termés fejlődése meg
indulhatott.

Minél korábban kívánjuk termeszteni 
a fény- és hőigényes növényeket, annál 
több a gond, annál kevesebb a termés, 
és annál költségesebb a termelés.

Mit várhatunk hévizeink növényházi 
hasznosításától

Hazai hajtató kultúránkban előrelát
hatólag sokat segíthet majd a kormány 
ama rendelkezése, amely a természetes 
hőforrásoknak és az ipartelepek elhasz
nált melegvizeinek növényházak és fedett 
növényágyak fűtésére való felhasználá
sát irányozza elő. (Ilyen célra beruházási 
hitelt kaphatnak a termelők.) Hazánkban 
a legszerényebb számítással is mintegy 
napi 360 millió liter melegforrás-víz 
áll rendelkezésre. A földgáz-kalória értéke 
érmék fele. Ezekkel majdnem egy millió 
négyzetméter felületű növényházat fűt- 
hetnénk, s az így föllendült primőr
termelés külkereskedelmünkben is nagy 
nyereség lenne. Ily  föltételek birtokában 
évente 400— 500 millió értékű árut ter
melhetünk.

A régi rendszerű hajtatókban a kazán
fűtés költsége az összes termelési költség 
30—40 százalékát teszi ki. A termelés 
tehát lényegesen olcsóbbá válik, ha a 
szabad energiákat állítjuk a termelés 
szolgálatába.

Bulgáriában már a háború előtt épí
tettek termálvíz-fűtéses növényházakat, 
ezeket 70— 80 C fokú vízzel fűtik. 
A  gyógyfürdők vizét előbb növényházak 
fűtésére használják fel, s még így is 
túlságosan meleg a fürdéshez. Cseh
szlovákiában a múlt évben építették az 
első termálvízzel fűtött növényházat. 
Hazánkban 1953-ban épült az első ilyen 
hajtató építmény, ez a budapesti Széche
nyi-fürdő elfolyó vizének egy részét hasz
nosítja fűtésre. 1954-ben kezdtek ilyen 
növényházakat építeni Cserkeszőlőn, 
Szolnok megyében, Hajdúszoboszlón,Kar
cagon, Tisztiőrsön, Harkányban az elő
irányzat szerint összesen 20 000 négyzet- 
méter felületen. A  hőforrások száma és 
a víz mennyisége azonban lényegesen 
több helyen és nagyobb üvegfelület fűté
sét biztosítaná. Reméljük, hogy ezúton 
hamarosan merőben új és nagyméretű, 
nagyjövedelmezésű növénytermesztési ág 
bontakozik ki hazánkban.

Jeszenszky Árjád
a mezőgazdasága 

tudományok kanditátusa

Ismeretterjesztő rádióelőadások
M£RC' 24. CSÜTÖRTÖK. Kossuth-rádió. 

13.00: Garibaldi, az olasz szabadság hőse. 
Bartay Ernő előadása. Petőfi-rádiő: 17.45: 
Beszélő atlasz: A  megváltozott Moldva völ
gye. Major László előadása. MARC. 25. 
PÉNTEK: Kossuth-rádió: 17.10: Ember és 
világ: A z em berré válás első lépései. Malán 
Mihály előadása. Petőfi-rádió: 19.25: Ma
gyarország felszabadulása. Nemes Dezső 
könyvének ismertetése. MARC. 26. SZOM
BAT. Kossuth-rádió: 11.30: Orvosi tanácsok: 
Miért fontos a rákszürő vizsgálat. 15.20: 
A parasztság jövője: a szövetkezet. Dobi 
István könyvét Horváth József ismerteti. 
Petőfi-rádió: 16.20: A  demokratikus hon
védség első hadosztályának története. Ke
serű István előadása. MARC. 27. VASÁR
NAP. Kossuth-rádió: 13.30: Rádiólexikon. 
Petőfi-rádió: 15.00: A  m agyar tudomány tíz 
éve. Beszélgetés Mosonvi Emillel a h idroló
gia fejlődéséről. MARC. 28. HÉTFŐ. Kos
suth-rádió: 12.45: A frika az álmok világá
ban és a valóságban. VII. Hogyan születik 
egy  új vulkán. 21.00: Mi újság a tudomány 
és technika világában? Tudományos híradó. 
MARC. 29. KEDD. Petőfi-rádió. 17.30: Hogyan
születik a találmány. Látogatás a Találmányi 
Hivatalban. Petőfi-rádió: 20.40: Kossuth- 
díjasok a m ikrofon előtt. MARC. 30. SZERDA. 
Petőfi-rádió: 18.30: A Sajó völgyében.
Varga Domokos írása. 21.20: Szamos Rudolf 
riportja az Országos Yérkőzpont vezető- 
főorvosával.
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(Azok részére, akik a kertessel részletesekben akarnak foglalkozni, 
közüljük az eseményekre vonalközé inagyíir nyelvűTrodalmot Is.)

1385. máretus 28-án halt meg Czigler Győző építész. 1850-ben született. Becsben 
tanult, majd beutazta az egész világot. Amikor visszatért, belevetette magát a 
munkába : sok palotát, bérházat épített a gyorsan fejlődő fővárosban. Az ő tervei 
alapján készült a Hold utcai és Hunyadi téri vásárcsarnok, valamint a balaton
füredi fürdőtelep, az esztergomi prímás! palota. Legjobban sikerült és legismer
tebb müve a budapesti Széchenyi-fürdő. 1909-ben kezdték építeni és 1913-ban 
nyitották meg. A  fürdőépület teljesen szabadon áll, reneszánsz stílusban épült, 
új része pedig barokk kiképzésű. Legszebb része a keleti főhomlokzat főkupolája, 
gyönyörű arányaival és remek belső mozaik csarnokával. Ybl Miklós halála után 
Czigler Győző lett a  Magyar Mérnök és Építész-Egylet müépítési szakosztályának 

elnöke, majd 1894-ben, az egész egylet elnökévé választották. — Xéy B .: Czigler Győző (Építő Ipar 
1305. IV. 2.) ; Fábián G .: Nagy magyar építőművészek. Bp. 1936. 38. oldal.

1842. március 29-én született id. Entz Géza zoológus. 0  is, mint korának legtöbb 
zoológus kutatója a vízi életmódot folytató szervezetekkel, főképpen a véglények
kel, protozoonokkal foglalkozott. Lejpaevezetesebb kutatási eredménye az egysejtű 
állatok és egysejtű moszatok együttélésének felfedezése. Akkor már ismeretes volt, 
hogy az ázalékállatok testének belsejében zöld tcstecskék vannak. Sokáig azt 
hitték, hogy ezek a zöld testecskék az állatnak saját szervei. Entz Géza volt az 
első aki kísérleti alapon kimutatta, hogy ezek az ázalékok tulajdonképpen olyan 
élő állati szervezetek, amelyeknek belsejében egysejtű moszatok élnek. Annak el
lenére, hogy Entz Géza Török Auréllal lefordította Darwinnak az ember szárma

zásáról szóló munkáját, később elfordult a darwinizmustól. Ez nem volt véletlen, ugyauis a kapitaliz
mus Magyarországon 1900 körül, amikor már megegyezett a feudalizmussal és a klerikális reakcióval, 
szakított a haladás és fejlődés elvével és a reakció jelszavait hirdette. A darwinizmus a virágzó 
kapitalizmus haladó terméke volt, a halódó kapitalizmus már az anti-darwinizmust hirdette. Ez az 
elfordulás az anti-darwinizmus felé abban az időben több magyar biológus pályáját jellemezte. 
Itapales Raymund : A magyar biológia története, Bp. 1953. 193— 197. old.

1865. március 29-én született Pollák Antal mérnök, aki Yirág Józseffel 1898-ban 
feltalálta a gyorstávírót. A találmány első nyilvános bemutatója 1899-ben volt 
és még ma sincs olyan készülék, amely egyszerűség, biztonság és gyorsaság dolgá
ban felvenné vele a versenyt. A betűíró gyorstáviró percenként 750 szót továbbít, 
rögtön olvasható folyóírással (a Creed-rendszerü percenkint 100, a Baudot-íéle 
pedig 100— 120 szót továbbit). A  gyorstávíró minden részletében lényegesen külön- 
I Kizik a többi rendszertől. Nagy előnye, hogy a jelek a vétel-szalagon közönséges 
írás alakjában jelennek meg. A feltalálók abból indultak ki, hogy Írás közben a toll 
a papíron függőleges vagy vízszintes irányban mozog. Ezeket a részleges moz
gásokat kellett tehát a vevőkészülék tükrével elvégeztetni ahhoz, hogy a továbbí

tott szöveg a készülékben rendes, latinbetűs írás alakjában jelenjék meg. Hogy a Pollák—Virág-féle 
gyorstáviró a gyakorlatban mégsem terjedt el, annak az az oka, hogy még ma sem használható ki tel
jesen a gép nagy kapacitása. — Vajda Pál: Magyar feltalálók. Bp. 295— 213. old.

1865. április 1-én született Zslgmondv Riehárd vegyész, az ultramikroszkóp (1903), 
a tnembránszürő (1918) és az ultraszűrő (1922) feltalálója, a koUoidkémia megala
pítója és egyik legkiválóbb kutatója. Az ultramikroszkópot a német Siedentopffal - 
együtt a mikroszkópos leioldóképesség Határán (0,5 k) alul lévő, vagyis a fény 
hullámhosszánál kisebb részecskék megfigyelésére szerkesztette. Az uitramikrosz- 
kóp lényege a kővetkező : ba sötét látótér előtt elhelyezett kolloidoldatot oldalról 
erős fénnyel megvilágítunk, a fény a hullámhosszánál kisebb lebegő részecskéken 
is elhajlást szenved. (Ez a Tyndail-féle jelenség.) Ez a szórt fény' szemünkbe jutva, 
a részecskéket észlelhetővé teszi. Alakjukról nem kapunk képet, csupán fénylő 
pontocskáknak látjuk őket. Hasouló ez abhoz, mint amikor a szobába beeső nap

sugarak pályáján jói láthatók a kis szállongó porszemek. Itt is a kis porszemek által szórt fényt észlel
jük. anélkül, hogy alakjukról, vagy’ szerkezetükről képet kapnánk. Bizonyos vizsgálatoknál azonban 
ez nz észlelés is elegendő. Munkásságáért Zsigmondv 1926-ban Xobel-dijat kapott. —Tennészettadomáuyi 
Közlöny 1904. (86. o ld .; 1943. 280. old ; Preysz 11. : Az ultramikroszkóp és látóeszközeink korlátolt 
működésének okai (Természettudományi Közlöny 1985. Páti. 1. old.).
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LOGAR MISKA feladatai
Megoldások a 9. számból

1. A buborék felületét alkotó 
szappanhártya a felületi feszült
ség folytán Igyekszik minél ki
sebbre összehúzódni. Másfelől a 
buborékba szorult sűrűbb levegő 
a buborék ugyanakkora térfo
gata mellett ugyanakkora nyo
mást gyakorol a szappanhár
tyára. A hártya tehát olyan 
alakú lesz, hogy felülete a be
zárt levegő meghatározott tér
fogata mellett a lehető legkisebb 
legyen. Az összes egyforma tér
fogatú testek között pedig a 
gömb a legkisebb felületű 
(ugyanúgy, mint ahogy az ösz- 
szes egyenlő területű síkidomok 
között a kör kerülete a leg
kisebb).

2. Ennél a feladatnál elnézést 
kell kémünk, itt ugyanis olva
sóinkat —  szándékosan —  
olyan probléma elé állítottuk, 
amelyre mindmáig a legnagyobb 
matematikusok sem tudtak vég-, 
leges megoldást adni. Ha azon
ban nem kívánunk matematikai 
bizonyítást, hanem csupán egy
szerű kísérletezgetéssel akarunk 
valószínűleg helyes eredményre 
jutni, akkor nincs szükség sem
miféle matematikai képzett
ségre.

Tekintsük például Magyar- 
ország dunántúli és középső 
részét (Pest és Bács-Kiskun

megyékkel). Ennél a területnél 
a megyék kiszinezéséhez ele
gendő három szín :

Általában azonban három 
szín nem elég. Lehet olyan el
rendezést rajzolni, amelynél 
négy szín okvetlenül szükséges. 
Ezt új feladatban tűzzük ki 
olvasóinknak. Végleges össze
foglalást ennek megoldásában 
adunk.

Uj feladatok
t.*Rajzoljunk olyan terület

beosztást, amelynél a „megyék”  
kiszinezéséhez (oly módon, hogy 
szomszédos megyék mindig kü
lönböző színűre legyenek fest
ve) három szín nem elegendő !

2. Egy embernek, mikor a 
tükörben meglátja a saját ar
cát, az a gondolata támadt, hogy 
arcának főbb vonalait a tükrön 
kihúzza szappannal. Amikor 
így lerajzolta a képmását, meg
lepve vette észre, hogy bár a 
tükörben életnagyságban látta 
magát, a rajz mégis kicsinyí
tett. (Tessék kipróbálni !)

Hogyan lehet ez. és mekkora a 
rajz ?

O P T I K A
Vízszintes:

2. A modern mik
roszkópiában használt 
a látható fénynél rö
vidé bb hullámhosszú
ságú sugarak. 14. Ál
lam a Tigris és Eufra- 
tesz mentén. 16. Á cm 
százmilliomod része.
17. Nem leány. IS.
Részlet, arány. 19.
Testrész. 21. Aldehid
gyök vegyjele, végén 
fölös ékezet. 22. Spek
troszkópban a rés és 
a prizma között he
lyezkedik el. 27. Azo
nos magánhangzók, az 
egyik ékezettel. 28. Engedd ! 30. Női név eleje. 
32. Hivatásos röv. 33. Távolbalátás, névelővel. 
38. Ford. : fegyvertár eleje, idegen szóval. 39. 
Török férfinév. 40. Iskolai tanuló. 41. Takar. 
43. Az Ilyen fény csak speciális -vzöfj alatt beejtve 
verődik vissza (névelővel), 48. N-nel az elején: 
ez a gáz van a fénycsövekben. 49, Az elektron
mikroszkópoknál ezen fogják fel a képet.

FÜGGŐLEGES:
1. A színképelemzés fölíedezője. 2. Negatív 

pólusú elektróda. 3. Keletszibériai folyó. 4. 
Protaktinium vegyjele. 5. Nem valami szórakoz
tató, eleje. 6. S. G. 7. Ford. : ceruzával dolgozol. 
8. K. T. 9. H-val az elején: csatakiáltás. 10. 
Ford. : életet olt. 11, Illanó anyag közepe. 12. 
Id. ellentéte. 13. Télisport. 15. Befolyásolja. 
20. Az energia legkisebb mértékegysége. 23. 
Ford.: én, latinul. 24. K-vel az elején *. ész. 25.

Egészen friss. 26. Három, oroszul. 27. Ábránd, 
nyelvújítás-korabeli ^kifejezéssel. 29. Ének. 31. 
Elektronjától megfosztott atom, névelővel. 34. 
A-val a végén : pápai korona. 35. Indokínai terü
let, Vietnam mellett (végéről egy betű hiányzik). 
36. Ford. : vallásreformátor nevének eleje. 37. 
Ford. : neves magyar festőművész (1833— 1904). 
39. Kártyában minden színt üt. 40. Német név
elő. 42. lgeküfő. 44. P. E. 45. L. Z. 46. Igekötő. 
47. Fűszer.

A 19. sz. keresztrejtvény megfejtése: Elő
hívás, másolás, kereső ; lemez, negatív, objektív.

’A 11. sz. keresztrejtvény megfejtése: Negatív- 
taxis, napállatka, a fagocitózis; spórások, pera- 
néraa, álláb.

Helyreigazítás : A 11. sz. keresztrejtvény címét: 
helytelenül közöltük. A helyes cím : „Egysejtű
ek” .
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