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KÉRDEZZ —
Orbán Ferenc síi réti i olyasónk kérdezi : 

Hogyan számítják kJ a husiét. idő
pontját?

Vécsey Zoltán válaszol:
A  húsvét a tavaszi napéjegyenlőség 

időpontjához, március 21-hez igazodik. 
Ez a nap Benedek napja. A  régi latin 
reglama szerint : „Festum Paschae non 
praecedit Benedietum, et non sequitur 
Marcum” (Márk ünnepe április 24-re 
esik), vagyis : a húsvét nem előzi meg 
Benedeket, és nem követi Márkot. Hús- 
vétot a tavaszi napéjegyenlőséget követő 
holdtölte utáni első vasárnap ünnepük. 
Ez a holdtölte pedig az idén április 
14-én 13 óra 9 perckor volt.

Kristóf Pálné miskolci olvasónk kér
dezi : Hogyan szoktathatjuk le gyer
mekünket a körömrágásról ?

Harsány! István, a Gyermeklélektan! 
Intézet tudományos munkatársa vála
szol :

„A  körömrágás”  meglehetősen elter
jedt rossz szokás. Csaknem kivétel nél
kül mindig valamely ideges állapot 
tünete. Éppen ezért közvetlenül, direkt 
módszerrel alig gyógyítható. Megtörtén
het ugyanis, hogy az ideges gyermek 
leszokik ugyan róla, valamilyen durva, 
erőszakos beavatkozás miatt (például, 
ha valami keserű ízű szerrel kenik be 
a gyermel körmeit), de helyette fölvesz 
valami más rossz szokást, amely esetleg 
még a körömrágásnál is rosszabb.

Alapvető szabály' tehát, hogy a köröm- 
rágást nem könyörgéssel, fenyegetéssel 
vagy veréssel kell „gyógyítani” . Hát 
hogyan? A gyermek idegrendszerét okos 
módszerekkel, egészséges életmóddal, de 
legfőképpen a biztonságot és jóérzést 
adó megértéssel, szeretettel kell meg
nyugtatni. Nem szabad figyelmét állan
dóan felhívnunk a körömrágásra. Ez 
csak ronthat a dolgon. Felnőttek és

- FELELEK
gyermekek közt egyaránt: gyakran tapasz
taljuk, hogy' a körömrágás inkább csak 
izgalmi állapotban fordul elő, s ha 
nyugodt az illető, ritkán rágja a körmét, 
vagy' egyáltalán nem is rágja. Az ideges 
állapot csillapításához sokszor elég annyi, 
hogy valami érdekes és kellemes dolog
gal elvonjuk a körömrágó gyermek 
figyelmét attól, ami idegesíti, feszült
ségben tartja. Ha megszűnik a feszült
ség, legtöbbször abbahagyja a köröm
rágást is.

Hanekker Mária aradi olvasónk kér
dezi : Milyen a uialáriaszúnyog fejlődés- 
menete ?

Dr. Mihályi .Ferenc, az Országos Ter
mészettudományi Múzeum tudományos 
kutatója válaszol :

A  malária lázállatkának (Plasmodium) 
a fejlődésmenete — rövidre fogva a szót —- 
így megy végbe: Az Anopheles vagy ma
láriaszúnyog csípésekor a vérbe kerülő 
plasmodiumok először a májban vagy 
más szervben telepednek meg. Átalaku
lásuk után általában 6—8 nap múlva 
(az észak-európai és a legtöbb hazai 
plasmodium-törzsnél azonban csak egy 
óv múlva !) jelennek meg a vérben, 
illetve a vérsejtekben. Ekkor jelennek 
meg a betegség tünetei is. A vénsejtekben 
a harmadnapos és trópusi malária kór
okozói két nap alatt, a negyednaposaké 
három nap alatt fejlődnek ki, és ivartalan 
úton szaporodva újabb vérsejteket tá
madnak meg. A betegség későbbi sza
kaszában jelennek csak meg az ivaros 
alakok. Ezek is a vérsejtekben élnek, 
de nem osztódnak, hanem fejlődésükben 
megállva várják, amíg visszakerülnek 
valamely — a maláriás beteg vérét 
szívó — szúnyog gyomrába. Ott egyesül- 
nek, s a gyomor falán átfurakodva osz
tódnak. A keletkezett temérdek kór
okozó a vérárammal a szúnyog nyál- 
mirigyébe, innen — vérszíváskor — 
az ember vérébe kerül.
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fl fflflRS mEGFIGVELESÉnÉK EREDÍDÉOVEI
A múlt év szeptemberében a Mars az évszázad egyik legnagyobb „földközel

ség” -ét érte el. A  tudományos világ nagy érdeklődéssel készült fel erre az eseményre. 
Minden nagyobb csillagvizsgáló vállalt valamit a széleskörű megfigyelési programból, 
hiszen sok olyan kérdés várt eldöntésre, amelyet a régebbi kedvező földközelségek 
idején még nem sikerült tisztázni.

Sokan nagyon is vérmes reményekkel várják a híradásokat, noha köztudomású 
volt, hogy a vizsgálatok jó  része nem ígért különösebb szenzációkat. Az, hogy a Mars 
60 millió kilométer helyett „csak”  56,5 millió kilométerre közelíti meg a Földet, 
nem sokkal könnyíti meg a megfigyeléseket. A Mars felületi alakulataira, a légkörre 
és ennek összetételére irányuló vizsgálatok most inkább azért kecsegtettek több 
eredménnyel, mert az 1939-es földközelség óta tökéletesedtek a műszereink.

Ilyen nagy földközelségek idején a csillagvizsgálók tízezer számra készítik a 
fölvételeket, s a feldolgozásuk sokszor évekig is eltart. Ezért most csak az eddigi 
részleteredményekről számolhatunk be, az amerikai Csillagászati Társaság előadó
ülésén elhangzottak alapján.

A Wilson-hegyi csillagvizsgálóban végzett megfigyelésekről dr. Richardson 
számolt be. Megállapította, hogy noha a tavalyi oppozlció az évszázad egyik leg
jelentősebb földközelségével járt, mégsem volt kedvező a Mars felületi alakulatainak, 
így a „Mars-csatornák”  néven emlegetett képződményeknek a megfigyelésére sem. 
Hivatkozott arra, hogy a régebbi tapasztalatok szerint ilyen megfigyelésekre az az 
időpont a legalkalmasabb, amikor a Marson tavasz van. Most viszont „a  marsbeli 
április”  akkor volt, amikor mi 1956 májusát irtuk, s ekkor a bolygó még nagyon 
messze járt a Földtől.

Richardsonnak mégis sikerült két ízben megfigyelnie a „Mars-csatornákat” . 
Először június 3-án kora hajnalban, jó látási viszonyok között észlelte, hogy a mars- 
beli „tengerek”  színéhez hasonló világoskék vonalak szelik át a  bolygó vörös részeit. 
A Mars ekkor még 74 millió kilométerre volt tőlünk, tehát távolabb, mint a tavalyi
nál kedvezőtlenebb oppozíciók idején szokott lenni.

Számos fényképfölvételt is készített. Expozíciós idejük 0,3—20 másodpere 
között váltakozott. De egyik fölvételen sem sikerült rögzíteni a távcsövön át szem
mel látottakat. Vajon miért? Azért, mert a légkör vibrálása, remegése csak akkor nem 
mosná el a.fényképfölvétel élességét, ha- az .expozíció ideje még rövidebb lehetne.



S épp ezért reméltük, hogy az ötméteres 
távcsővel eredményesebb lesz majd a 
munka. De az ezzel készített fölvételek
ről még nem érkezett tudósítás.

.Másodszor október lQ-ón látta 
Richai-dson a csatornákat. Ekkor a 150 
centiméteres távcső Helyett a 250 cm 
átmérőjű hatalmas távcsővel dolgozott. 
A látási viszonyok most nem voltak 
olyan kedvezőek, mint júniusban, mégis 
sikerült fölismernie a Simoia és a Tker- 
madon nevű csatornát.

Az évtizedek óta folyó vita — van
nak-e, nincsenek -e Mars-csatornák? — 
tehát eldőlt, s a Pic du Midi esittagvizs- 
gálájában már évekkel ezelőtt közölt meg
figyeléseket a marsbeli csatornák létéről 
igazoltnak tekinthetjük.

Persze ezek a , .csatornák*’ nem va
lamiféle vízlevezető árkok. Mibenlétüket 

ma sem ismerjük, ezért elnevezésük is csak képletes, akárcsak a marsbeli „tenger” -éké.
Riehardson — programjának 2. pontját végrehajtva — jól sikerült fényképeket 

készített a Mars két parányi holdjáról, a Phoboszré 1 és a DevrnoszvfA. Az idevágó 
vizsgálatoknak az a célja, hogy pontosabban meghatározzák e holdaeskák fényes
ségét és nagyságát. A  fényképlemezek kiértékelése még nem fejeződött be.

Igen sokrétű volt a 3. programpont. Ez a Mars légkörének összetételére és a 
marsbeli felhők természetére irányuló vizsgálatokat célozta.

Olvasóink már értesültek arról, hogy a múlt évi földközelség megfigyeléseit sokban 
gátolta az a hatalmas porvihar, amely épp a földközelség előtt, augusztus 30-án 
tört ki a Marson, és szeptember közepéig tartott.

Régóta ismeretes, hogy a Mars légkörében sárga és kék színű felhők vannak. 
Richardson ez alkalommal a kék felhők természetét vizsgálta. Az ilyen vizsgálatokat 
színes üvegen át. (színszűrőkkel) végzik. £  különleges színszűrőknek az a sajátságuk, 
hogy csak bizonyos színárnyalatokat engednek keresztül magukon, s minden más 
szín — ha rajtuk keresztül nézzük — láthatatlan marad. Kék szűrón át a kék fel
hőket és a fehér hósapkát láthatjuk. Richardson azt szerette volna megállapítani, 
hogy melyik az a színárnyalat (hullámhossz), amelyen a kék felhők még megfigyel
hetők. Ebből ugyanis a földi ellenőrző vizsgálatok alapján következtetni lehetne 
arra, hogy a marsbeli kék felhők milyen anyagból varrnak. Richardson csak annyit 
közölt, hogy az a színárnyalat, amelyben még láthatók e légköri képződmények, 
az indigó és az ibolya színhatárán van.

Richardson számos észlelést végzett azzal a céllal is, hogy kimutassa : a Marson 
van széndioxid. Hogyan mutathatjuk ezt ki'í Ha a Marsra eső napfény széndioxid 
tartalmú légkörön halad át, az ott lévő széndioxid — a színképen — elnyel a nap
fényből egy keskeny fénysávot. A szivárványból ismert hét szín vörös részében tehát 
egy fekete vonalka jelentkezik annak bizonyságául, hogy a hiányzó részt a szén
dioxid elnyelte. Jóllehet a széndioxid jelenlétét ezzel az eljárással Kuiper már koráb
ban kimutatta, Riehardsonnak most ez nem sikerült.

Ugyancsak eredménytelen maradt Riehardsonnak az az igyekezete, hogy 
kimutassa a marsbeli oxigén és vízgőz jelenlétét. Ez a negatív eredmény azonban 
nem tekinthető véglegesnek, mert a sok-sok fényképfelvételt még nem dolgozták 
föl teljesen.

A múlt év júliusában dr. Kiess vezetésével egy négy főnyi expedíció utazott 
Hawaii-ba azzal a céllal, hogy vizsgálja a Mars légkörének összetételét.

Noha óriási teljesítő képességű műszert vittek magukkal, a marsbeli vízgőz, 
oxigén és nitrogén kimutatása nem sikerült. Az ilyen vizsgálatoknál mindig tekin
tetbe kell venni a műszerek érzékenységét. Az eredménytelenség csupán arra vall, 
hogy ha vannak is ilyen gázok és vízgőz a Marson, csak annyi van, hogy ezek a 
műszerek még nem tudják érzékelni. Tehát csak becslésekre szorítkozhatnak. 
Kiessék úgy vélik, hogy a Marson ugyan bizonyára van vízgőz, de oly csekély 
lehet, hogy- lecsapódott állapotban legfeljebb 0,08 milliméter vastagságú vízréteggel
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boríthatná be a Mars felületét. (A Föld 
összes vízkészlete több ezer méter vastag
ságban borítaná Földünket, ha egyenletes 
mélységű tengerként oszlana el rajta.)

Határozott eredményekkel végződ
tek a ráöiótávcsöves megfigyelések. E 
műszerek arra valók, hogy a Mars rádió- 
sugárzását észleljék. Nagyszámú megfi
gyelést végeztek szeptember 9—22. kö
zött. A  testek — miként ismeretes — 
elektromágneses sugárzásokat, rádió
hullámokat bocsátanak ki magukból.
Sötét szobában is fényképezhetünk olyan 
készülékkel, amely érzékeny a tárgyakból 
kisugárzó láthatatlan sugárzásokra. A  
Mars — hőmérsékletének megfelelően — 
legnagyobb erősséggel 3 15 centiméteres A =Mars két hoHJállak ^ J a -  n belső 5000.
rádlósugarakafc bocsát ki. Ezt; sikerült a külső 20 000 km távolsá̂ haü kering a bolygó
észlelni. A hullámhosszból ki is számi- felszínétől
tották, hogy a Mars felületi hőmérséklete
mínusz 43 C fok. Ez a számítás azonban csak olyan elméleti testekre vonatkozik, 
amelyek minden sugárzást teljesen elnyelnek, és sugárzó állapotban minden fajta 
sugárzást kibocsátanak. Az ilyen testet a fizikában abszolút fekete testnek nevezzük. 
A  Mars azonban nem egészen ilyen, ezért arra következtethetünk, hogy az említett 
értéknél mégis csak magasabb a Mars hőmérséklete.

Tíz különböző csillagvizsgáló közös programinál vizsgálta a Mars felhőzetét. 
A legnagyobb felhőt augusztus 16—26. között a japán csillagászok figyelték meg. 
Észleléseik a felhők áramlási sebességére is kiterjedtek.

A Loweíl-esillagvizsgáló (Arizona) — amelyet annak idején éppen a Mars tanul
mányozására alapítottak, és sok neves Mars-kutató dolgozik benne — azt jelentette: 
a mostani íöldközeiség idején a már említett porvihar annyira elmosta a felületi 
részleteket, hogy egy ideig még a déli-sarki hósapka is eltűnt. Kisebb földközel
ségek idején is sokkal eredményesebb megfigyeléseket végezhettek, mint most,.

Dr. Hess, a neves Mars-kutató, vizsgálatai alapján, úgy véli, hogy a marsbeli 
kék felhő semmiképpen sem állhat porból, mert a por nem ülhet el oly hirtelen, 
mint ahogyan ezek a kék felhők eloszlanak. Jégkristályokra gyanakszik hát, mégpedig 
víznek a jegére. Ha ugyanis szénsav-jégkristály-ok alkotnák e képződményeket, 
nagyobb volna a fényelnyelő képességük.

Hess azt is megállapította, hogy ha valóban víznek a jégkristályai alkotják e 
felhőket, akkor a Mars légkörében a harmatpont mínusz 90 0 fok. (Harmatpont, 
az a hőmérséklet, amelyen a levegő vízgőze harmattá csapódik ki.) Ha pedig ez igaz, 
ebből arra következtethetünk, hogy a Mars légköre nagyon száraz. Hess becslése 
szerint a Mars összes vízkészlete még a dr. Kiessék megállapította mennyiségnek is 
csak a negyvened részét teheti.

Dr. Kuiper megfigyelte, hogy a Mars déli hósapkája feltűnően érdekes módon 
viselkedik. Szeptember *9-én, amikor a déli hősapka semmivé zsugorodott, egy rop
pant nagy kiterjedésű, mintegy 1300 kilométeres átmérőjű felhő jelent, meg fölötte. 
Ez néhány napon át látható volt, majd szeptember 14-én eloszlott, és helyén egy új 
hósapka tűnt fel, ami a felhő kicsapódásának lehetett a következménye. Ez a jelenség 
is azt bizonyítja, hogy a sarki hósapka, nagyon vékony lehet.

Máshonnan eredő értesüléseink alapján megemlíthetjük még M . Sintormak a 
Harvard-csillagvizsgálóban végzett megfigyeléseit. Ez a tudós abból a szempontból 
vizsgált meg különféle földi növényeket, hogy a rájuk eső napfényből m it vernek 
vissza, s m it nyelnek el. Azt vette észre, hogy a színkép vörös részében van egy 
jellegzetes színárnyalat, amely a földi vegetációra jellemző fényelnyelést mutat. Ha 
nem is teljes határozottsággal, de sikerült ezt a Marson is észlelnie, s ebből arra követ
keztetett, hogy a Mars felületén mégis csak van élet.

*
A  felsorolt, eredmények és eredménytelenségek egyaránt jelentősek a tudomány 

szempontjából. Persze a pozitív eredmény nyilván több lesz, mihelyt befejeződik a 
sok tízezernyi fényképfelvétel kiértékelése. Dr, Kulin György

az Uránia Csillagvizsgáló igazgatóba
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A  N Ö V É N Y E K  V É D Ö IL L A T A
Tűző nyári napokon finom, üdítő illat 

árasztja el a fenyvesek, nyírfaerdők, 
tölgyesek hűvös, tiszta levegőjét. Ez az 
illat valósággal perceken belül „fe l
villanyozza”  a fáradt kirándulókat. 
Ugyancsak frissítőén és áthatóan kelle
mes a jázmin, a virágzó diófa, a menta, 
a kamilla illata. Hanem már a vörös
hagyma kissé megkönnyezted a házi
asszonyt, amikor aprítgatja a forró 
zsírhoz vagy a hideg ecetes léhez. Jó 
étvággyal fogyasztja az ember a fok
hagymát is, kolbászban, zsíros pirítós 
kenyéren, csak aztán ne kerüljön egy
hamar más ember színe elé.

Évezredek óta fogyasztjuk a hagym át; 
évszázadok óta a tormát, a mustárt és

Tokin professzor lobomioriivnmlmii

más fűszernövényeket. A  népi gyógyá
szat ősidők óta használ számos gyógyító 
hatású növényt. De csak napjainkban 
érkeztünk el odáig, hogy a tudomány 
érdemben vizsgálja s állítja elő a hatásos 
növényi anyagokat.

Huszonöt évvel ezelőtt egy fiatal 
szovjet kutató — Borisz Petrovios Tokin 
— érdeklődni kezdett a növényekben levő 
illő, aromás anyagok iránt. Egyesek azt 
tanácsolták neki: ne pazarolja drága 
idejét az efféle haszontalanságokra. Csak
hogy Tokin nem hallgatott e taná
csokra. És. jól tette, mert azóta a bioló
giának egy új ágát alapozta meg. Az új 
tudományos ágazat, amely az ö nevéhez 
fűződik : a fitoncidok kutatása.

A fitoncidok növényi eredetű illó 
anyagok, amelyeknek szerfölött erős az 
élettani hatásuk. Hogy mennyire erős, 
akárki meggyőződhet róla. Csak néhány, 
egyszerű kísérletet kell elvégeznie.

Szeleteljünk apró darabokra egy marék
nyi friss tölgylevelet, és helyezzünk el 
tóle 3 centimétemyire egy pocsolyából 
vett vízcsöppet. A vízeseppben hem
zsegnek a parányi — csakis mikrosz
kópon szemlélhető — élőlények. Vannak 
közöttük ártalmatlan egysejtűek, de 
találunk közöttük olyanokat is, amelyek 
átlőtt esetben betegséget hoznak az 
emberre. Toljuk a mikroszkóp alá néhány 
perc múlva az üvegiapoeskát, amelyre a 
vízcsöppet csöppen tettük. S lám, micsoda 
meglepő változás! A  vízesöppnek pér 
pillanattal előbb még nyüzsgő, hem
zsegő világa a szó leghívebb értelmében' 
megbénult! SE történt a parányi élő
lényekkel? Elpusztultak vagy csak meg
bénultak?

Megtudjuk, ha folytatjuk a kísérletet. 
A vízcsöppből ojtsunk egy keveset táp
talajra. Ha élők vannak közöttük, ezek 
szaporodni kezdenek, és így életjelt ad
nak magukról. Csakhogy a táptalajon 
nem mozdul semmi — az egysejtűek 
elpusztultak. A  tölgyfalevelek illata meg
ölte őket.

Talán ezért oly nehéz baktériumokat 
találni a tölgyesek levegőjében? Nagyon 
is valószínű! A kísérletet megismétel
hetjük a természet, ölén is. Helyezzünk 
el egy táptalaj-tenyészetet az erdő sűrű
jében. A táptalajon hamarosan elpusz
tulnak a baktériumok. A  tölgyerdő 
fitoncidjai elpusztították őket. És nehogy 
azt higgyük, hogy csak a tölgyfa levelei
nek van ilyen tulajdonsága. Szakasztott 
ilyen hatást fejt ki a fűzfa, az eukalip
tusz, a babér, a meggy, a fekete ribizke, 
az erdei fenyő, a boróka, a jegenyefenyő, 
a zselnioemeggy, a eitruszfélék levele, az 
alma, továbbá a fokhagyma, a vörös
hagyma és temérdek más növény is.

Filmre is fölvették az egysejtűek 
drámai halálküzdelmét a fitoncidok ha
tása alatt. Az egysejtű infuzóriumok 
pusztulásához mindössze két perc kellett! 
Szerfölött erős hatású anyagokról van 
tehát szó.

És most- lépjünk a laboratóriumból a 
konyhába. Reszeljünk meg egy fej vörös
hagymát, és helyezzük az így készített, 
pépet egy befőttes üveg fenekére. Szerez
zünk valahonnan egy 5 centiméter magas 
üveghasáboeskát vagy rudacskát, és állít
suk fel az üvegben. A  tetejére pétiig 
kenjünk egy kis táptalajba kevert élesztő
pépet. Az élesztő, mint tudjuk, élesztő
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gombák m illióiból áll. Egy másik üvegbe 
ugyancsak helyezzünk egy hasábocskára 
élesztőt, de ne tegyünk az üveg fenekére 
hagymát. Ez az ellenőrző üveg.

Tegyük mindkét üveget körülbelül 
37 fokos melegbe. Néhány óra múlva 
azután vizsgáljuk meg, mi történt az 
élesztővel? Az első üvegben az élesztő
gombák elpusztultak : megmérgezte őket 
a hagyma „iehellete” . A  másik üvegben 
az élesztő él és fejlődik : dús bársonyos 
hártya keletkezett a táptalaj felületén.

Hogyan hatnak a fitoncidok nagyobb 
élőlényekre? E kérdésre is választ kapunk 
egy újabb kísérlet során. Helyezzünk el 
egy üvegben néhány apróra vagdalt 
zselnicemeggy-levelet vagy rügyet. E z
után legyünk az üvegbe néhány házi
legyet. S mi történik? A  legyek vadul 
röpdösnek az üvegben, de még véletlenül 
se közelednek a zselnieemeggy-halomhoz. 
Inkább távolodni igyekeznek tőle, mintha 
csak taszítaná őket. Egy perc sem telik 
el, és a rovarok hullani kezdenek. Lábaik 
görcsösen rángatóznak, majd megmere
vednek. Elpusztultak? Igen, egy' részük 
menthetetlenül kimúlt. Mások — ha 
kivesszük az üvegből — egy idő múlva 
magukhoz térhetnek még. Úgy látszik, a 
.zselnioemeggy fitoneidja megbénítja a 
légy idegrendszerét.

A zselnicemeggy nemcsak a legyet 
pusztítja, hanem a muslicákat, bögölyö
ket, tetveket és más rovarokat is. Hasonló 
hatást fejt ki több más növény is.

Vajon mi a fitoncidok rendeltetése? 
Vitathatatlan, a növény védekezőképes
ségének egyik természetes módjáról van 
szó. A  növény a fitoncidjaival védekezik 
bizonyos kártevők ellen. Ámde olyan 
növényi kártevők is vannak, amelyeket 
a legerősebb fitoncidok sem riasztanak 
vissza. Az erős fitoncid- tartalmú növé
nyeknek is megvannak a maguk élős
ködői. A  zselnicemeggynek például vagy 
ÖO féle kártevője van. Ezek nyilván 
idővel alkalmazkodni kényszerültek az 
erős hatású méreghez. Ugyanígy a fok
hagymának, a hagymának, tormának stb. 
is megvannak a maguk kártevői.

Van-e hatásuk a fitoncidoknak a gerin
cesekre? Patkányokkal, egerekkel, nyá
lakkal végeztek kísérleteket. Erős fiton- 
cid-tartalmú növényeket helyeztek az 
állatok környezetébe. Több órán át 
belélegezték a fitoncidokat — de semmi 
bajuk sem történt. Házinyulakat erősen 
fokhagymás levegőben tartottak. A  nyúl 
egészséges maradt, szerveit azonban való
sággal átitatta a fokhagyma szaga. A  leölt 
nyidak tüdeje, mája, szíve, veséje fok

hagyma szagú volt, még a belélegzést 
követő két hét múltán is. íme, ennyire 
bevette magát a fitoncid a szervezetbe.

Vannak azonban „rosszindulatúbb”  
fitoncidok is. A  babérmeggy és néhány 
délszaki örökzöld növény fitoncidjai fél 
ólánál is rövidebb idő alatt végeztek a 
patkányokkal. Nagyobb adagjuk halálos 
hatása már 4—5 percen belül bebizo- 
nyosult. Könnyen elképzelhető, hogy még 
erősebb, akár az emberre is halálos fiton
cidok is léteznek. Talán fitoncid-tartalmú 

„mérgek lehettek azok is, amelyekkel a 
középkor leghírhedtebb méregkeverői, a 
Borgiák és a Mediciek tették el láb alól 
ellenfeleiket. Elbeszélésekből ismeretes, 
hogy szokásuk volt: virágcsokrokat meg
mérgezni. Az áldozat megszagolta a

virágokat, vagy egy éjszakán belehelte a 
szobában elhelyezett csokor illatát — és 
életével fizetett érte .. .

A fitoncidok különleges tulajdonságai 
a® ember javát szolgálják. A  vöröshagyma, 
a fokhagyma és több más növény hatá
sosan pusztítja a parányi kórokozókat, 
éppen ezért egészségünkre válik. A mér
téket azonban ismerni kell. Ezeknek a 
növényeknek a túlzott fogyasztása eset
leg káros is lehet! Gyönge gyomrú, főleg 
savhiányos vagy érzékeny epéjű emberek 
például már nagyon kevés nyers vörös
hagymától is egy álló napig rosszul 
lehetnek.

Ifiként hatnak egymásra a különböző 
növények fitoncidjai? Nézzük, mit mutat 
a kísérlet? K ét sárga akác-ágat állítsunk 
egy-egy pohár vízbe. Az egyik mellé 
tegyünk egy almát, és borítsuk le üveg- 
l mrával. A  másikat külön borítsuk le 
üvegburával. Négy nap múlva arról az 
ágról, amely az almávcJ volt összezárva, 
valamennyi levél lehullott: ..letépték”
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őket az akna fitóneidjai. A másik ág 
friss maradt.

A fitoncidoknafe tartósító hatásuk is 
van. Ha a nyers húst csak egy kevéssé 
is áthatja a fokhagyma, mustár, vörös
hagyma, tonna vagy babérmeggy fiton- 
eidjá, sokáig nem romlik meg. Ezt a 
hatást iparkodnak is jó  ideje értékesí
teni a gyakorlatban.

Az idevágó egyik első kísérletet gyü
mölcsök frissen tartósa céljából végezték. 
Tágas üvegedénybe lyukacsos faráesot 
helyeztek. A  rács alá erős fitonoid hatású 
növényt tettek, például tormát. A felső 
részbej a rács fölé pedig a vizsgálandó 
gyümölcsöt. Ezután az üvegedényt lég
mentesen lezárták. Az üvegedényben 
közönséges szobahőmérsékleten is csak
nem fél évig frissen maradt a gyümölcs.

FUooeíá-lmtásra a tejíis légmentesen elzárt 
edényben 5 évig is megmarad frissen

Eddig fagyasztással konzerválták a friss 
gyümölcsöt. Most már újabb eljárás 
kínálkozik a gyümölcsök frissen tartó
sára. A népi fölismerés egyébként, ösz
tönös (intuitív) és tapasztalati (empi
rikus) alapon egyaránt régóta értékesíti 
a gyakorlatban a fitoncklok élelem
tartósító tulajdonságát. K i ne ismerné a 
hagymás ecetben hónapokig frissen tart
ható úgynevezett oroszhalat ?

A. I. Bogácsévá nevű kutató behatóan 
tanulmányozta a főzelékfélék fitoneidjait. 
Sorra vizsgálgatta e cél ló i a paradicso
m ot, a sárgarépát, a padlizsánt, a céklát, 
a petrezselymet, a borsót, hagymát sth. 
Arra volt kíváncsi, hogy mi történik a 
fitoncidokkal a szárítás és a főzés so
rán ? Elpusztulnak vagy hatásosak ma
radnak-e ?

A vizsgálatok eredménye felettébb 
kedvezően alakult. Kiderült, hogy a főzés 
nem annyira pusztítja és bénítja, mint 
inkább élénkíti a íitoncidok működését.

Amikor a vagdalt húst fűszerekkel keve
rik, egyszersmind a benne lévő bakté
riumokat is megsemmisítik. A sütés, főzés 
során az elevenebb tevékenységű fiton- 
cidok valósággal tömegpusztítást végez
nek a láthatatlan élőlények között.

Az efféle vizsgálatok kiválóan kecseg
tető hasznot ígérnek a konzerviparnak. 
Hiszen a húskonzervet, ha fitoncidok
kal jól átitatott főzelékfélékkel vagy 
fűszerekkel készítik el, nem kell sokáig 
a forró üstben tartani. Már pedig minél 
rövidebb ideig tori. a konzervfélék steri
lizálása, annál jobb minőségű az áru. 
Szebb marad a színe, megmarad az aro
mája, az eredeti íze, zárnata, de meg a 
vitaminjai sem bomlanak fel.

A Bogácsévá - féle új technológiai elő
írások szerint a konzerveket. csak fele 
annyi ideig tartják autoklávokban, fer
tőtlenítő üstökben. A zöldségkonterveket 
például 80 pere helyett csak 40 percig. 
Sőt az uborkát, amelyet eddig 15 percig 
hevítettek, ezután mér csak 1 percig 
hevítik.

Külföldön számos konzervgyár már 
az új technológiával dolgozik. Izesebb, 
jobb minőségű konzerveket. készítenek 
— olcsóbban. A fitoncidokkal foglalkozó 
új tudományág még pályája elején tart, 
de már az eddigi eredmények is hasz
nosaknak bizonyultak, s még kedvezőbb
nek ígérkezik — a holnapja!

( Georffij Bioknak az „Ogonyok"-bán 
megjelent cikke nyomán)

A Z ISMERETTERJESZTŐ MOZI MŰSORA
(VI. Magyar Ifjúság útja 82.)

Jún ius K i-Iá i 19- i g : J é  pa jtások  (ra jz film ). 
V itam in Á BÉ C É, Á zsia központjában . P in á k  iá .

Június 20-tól 2S-ig : Eaurent apá Iterieesliéje 
(rajzfilm), Az első kajláitól, Csillagok világa, ken
gyel népi együttes.

Az előadások 3, fél 5, és 6 órakor kezdődnek.

Ü J  K Ö N Y V E K
Társtalanok. Galsai Pongrác. írói arcképek. 

135 1. 5 t. 11,40 Ft. (Dunántúli Magvető.) —  
4úl!«s 14. Rolland. Színmű. 130 1. 5 Ft. —  
Pyiinialüon. Shaw. Színmű. 115 1. 8 Ft. (Európa 
Könyvkiadó.) — Szent Péter esernyője. Mikszáth 
Kálmán. Regény. .360 1. 4 Ft. (Hírlapkiadó.)

Mondák könyve. Komjáthy István. Hun és 
magyar mondák. 435 1. 30 Ft. (Ifjúsági Könyv
kiadó.) — Majjyarorszáfi műnk a térképe. 84x120 
cm. 4,50 Ft. (Kartográfiai Vállalat.) — Broeky 
Károly. Lajta Edit. 61 1. 32 t. Magyar Mesterek. 
40 Ft. (Képzőművészeti Alap.)

A fjazáasájjs Irányítás; tovúbh! javításának 
kérdései a Szovjetimiófean. 55 1. 1,50 Ft. —  
A Hiayyarorszásj! ellenforradalom a marxizmus—  
lenlnízmtis lényében. 38 1. 1 Ft. —  Komintmisták 
a viharban. Cikkgyűjtemény. 158 I. 5 Ft. (Kos
suth Könyvkiadó.)
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A MÁJUS 23-1 „H A N G R O B B A N Á S ”
A dörej ugyan már rég elült, de az 

érdeklődés hullámai még nem csillapul
tak le : az embereket még mindig foglal
koztatja a május 23-án egész Budapestet 
megrázó szokatlan robbanás. A jelenség 
— legalábbis hazánkban — valóban szo
katlan, hiszen talán az első ilyesfajta volt. 
Sokan igazi robbanásra gyanakodtak, de 
alaptalanul, mert a dörej az egész város 
területén jóformán egy időben s mindenütt 
azonos erővel volt hallható, és egyik 
kerületben sem találták a robbanásnak 
a nyomát. Ezt követőieg közölte a rádió 
szűkszavú jelentése, hogy ,,hangrobbanás”  
történt, s ezt egy — a hangnál sebeseb
ben röpülő — hőlégsugaras repülőgép 
idézte elő.

A hangrobbanás okát könnyen meg
érthetik olvasóink. Szemléletes megérté
sét szolgálja ábrasorozatunk (1. ábra, 
I. sorozat). Közönséges robbanáskor a 
hanghullámok egyenletes sebességgel, 
gömb alakban terjednek tova. Sebes
ségük normális légköri viszonyok közt 
másodpercenként 333 méter, s ez a ten
gerszinten óránként kereken 1200 kilo
méternek felel meg. 5—10—15 stb. 
másodperei múltán mind távolabb és 
távolabb lesz hallható a dörej (1).

Ha a zajt egy gyorsan (de a hangnál 
lassabban) haladó hangforrás idézi elő, 
mondjuk egy gyors, légcsavaros repülő
gép motorja, a gép haladási irányában 
utoléri hangját, a hang a menetirányban, 
a haladó géphez viszonyítva lassabban 
látszik terjedni (2). Ugyanakkor hátra
felé — ismét csak a géphez viszonyítva — 
mintha gyorsabban terjedne a hangja, 
hiszen távolodik a hangforrás, s ekként 
a két sebesség összetevődik.

A korszerű repü-

hanghullámok így szinte „együtt röpül
nek a géppel” .

De minthogy xöpüléskor újabb meg 
újabb hanghulíámok keletkeznek, s ezek 
a gépet nem előzhetik, a gép okozta zaj 
összetevődik, s állandóan növekszik. Ha. 
azután a hanghulíámok a  géppel együtt 
haladva elérnek valamilyen földi figyelőt, 
ez a géppel együtt hallja ennek a hangját 
is. Persze nemcsak azt a hangot, amelyet 
a gép abban a pillanatban kelt, hanem 
valamennyi, korábban gerjesztett hang- 
hullámét. Ha a gép hosszabb ideje 
repült már a hang sebességével azonos 
gyorsaságban, a hangsebességö repülés 
kezdete óta keletkezett valamennyi hang 
a géppel egy időben érkezik a figyelő 
füléhez. A  hangok ilyen összetevődébe 
persze óriási dörejt idézhet elő.

Csakhogy ez a dörej akkor is előáll, 
ha a gép egyre gyorsulva, átlépi a hang 
sebességét (3). Az ekként keletkező 
dörejt , ,hangrobbanás‘ ‘ -nsk nevezik.

Manapság olyan repülőgépek is van
nak, amelyeknek a sebessége nemcsak 
alkalmilag, hanem rendszeresen gyorsabb, 
mint a hangé. Ezek repülése során is 
hasonló jelenség áll elő. Az efféle gépek 
— például a rakéták — valósággal maguk 
mögött hagyják a hangjukat. Az általuk 
folyamatosan keltett hanghullánx-göm- 
bök nem koncentrikus, vagyis nem azo
nos középpontú gömbökként terjednek 
tova, hanem eltolódnak, s egy kúpot 
alkotnak. Ezt a kúpot nevezik — a 
jelenséget fölfedező osztrák fizikus nevé
ről — Mach-kúpn&k.. (Azt a számot 
egyébként, amely jelzi, hogy valamely 
haladó test a hang sebességének hánya
dát vagy hányszorosát kitevő sebes-

lőgépek azonban 
gyorsaságban elér
hetik a hang sebes
ségét, s akár túl is 

szárnyalhatják. 
Lássuk,mi történik, 
ha elérik a hang 
sebességét? A gép 
keltette hang előre
felé nem terjed
het, a gépet, nem 
hagyhatja el, mert 
az is ugyanolyan 
gyorsan repül.' Az 
egymásután folya
matosan keletkező

A londoni rríttilSnitpalí ..hsugrefeiianlé1* lígíiilrés.5  yfjic



séggeí halad, Mach-számnak nevezik, s 
M-mel jelölik.) A  hangnál gyorsabban 
repülő szerkesztmények röptekor a szem
lélő már elhaladni látta a hang forrását, 
a repülő szerkesztményt, és csak aztán 
érkezik hozzá ennek hangja. Ez a hang 
is dörej jellegű, mert a hang-kúp palást
ján — felületén — összetevődnek a hang
hullámok. Az efféle dörej azonban nem 
olyan erős, mint az, amely a hang- 
sebességű repüléskor keletkezik (4).

Hangrobbanás fültanúi lehetünk nem
csak olyankor, ha a gép felgyorsulva éri 
el s lépi túl a hang sebességét, hanem 
akkor is, ha nagyobb sebességiül lelas
sulva lépi át a ,,hanghatár” -t. így két 
dörej keletkezik, ha a gép gyorsasága 
eléri a hang sebességét, ezt túllépi, majd 
megint lelassul szubszonikus sebességre. 
(Són =  hang, szubszonikus =  a hang- 
sebesség alatti, transzszonikus =  a hang- 
sebesség körüli, szuperszonikus == a hang- 
sebesség fölötti.) Ez történt az emlé
kezetes budapesti hangrobbanás eseté
ben, amikor két, egymást tüstént követő 
dörejt hallottunk, s ezt követően hallani 
lehetett a repülőgép jellegzetes, sivító, 
morajló hangját is. (Az észlelt robbanás 
attól is függött, hogy az észlelő a menet
irány szerint a gép előtt vagy mögött 
volt-e. Az elmondottak arra vonatkoz
nak, aki a gép előtt észlelte a dörejt.)

A jelenségnek az is érdekessége még, 
hogy a földi észlelő először a második 
dörejt hallotta, aztán az elsőt, végül a gép 
korábbi zaját. Ezt szemlélteti az Lábra 
II. számú sorozata. A  repülőgép először 
a hangnál lassabban repül (1), majd 
eléri a hang sebességét, „hangdörej” 
keletkezik (2), aztán rövid ideig gyor
sabban repül a saját hangjánál (3), 
lelassulva újabb dörejt okoz (4), majd 
a hangjánál lassabban repül tovább (5). 
A gép előtt álló földi figyelőhöz először 
a második hangrobbanás hullámai érkez

nek meg (I), ezt követik a robbanás után 
lelassult gép morajló hanghullámai (II), 
ezután érkezik be a Mach-kúp hangja 
(III), esetleg egy időben a II. hanggal, 
majd az első hangrobbanás (IV), végül 
a legkorábban keltett, a hangnál lassúbb 
repüléskor keletkező (V) morajló, sis
tergő hang. Az elmondottak első olva
sásra talán kissé zavarosnak tűnnek, dé 
a figyelmes olvasó — leírásunk és ábráink 
alapján — könnyen nyomon követheti 

az érdekes jelenség 
lefolyását.

Amennyire érde
kes jelenség azon
ban a „hangrobba
nás", annyira ve
szélyes is lehet. 
Ilyenkor házak ab
lakai törhetnek be, 
tetők és kémények 
dőlhetnek le, s akár 
egész építmények 
is leomolhatnak. 
Az efféle károk el

hárítása végett 
nagyvárosok köze

lében, alacsonyan repülve, tilos a szuper
szonikus gépek pilótáinak átlépni gé
peikkel a lianghatárt. A veszélyes „hang- 
robbanás" elkerülésére célszerűbb, ha a 
repülőgépek nagyobb magasságban, me 
redeken emelkedve lépik túl a hang 
határt, vagy lassulnak le kisebb sebessé 
gekre. Sz. 4

Helyreigazítás. Értesítjük kedves meg 
rendelőinket, hogy az utóbbi diafilm 
sorozat hirdetésünkben, sajtóhiba foly 
tán rossz csekkszóm szerepelt. A jó szám 

91.915.273-50
Egyben elnézést kérünk azért, hogy a 
rossz esekkszámra befutott megrendelések 
teljesítése néhány napot késni fog.

Gondolat kiadó — Terjesztési csoport

Jupiter-, Szaturnusz-bemutató 
minden derült este az

m i i  c s a i i s r a á L á M M
(Budapest, I., Sánc utca 3/b)

Megközelíthető a 8 -as autóbusszal 
és a 9, 18, 60, 63-as villamosokkal
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A fold  energiaforrásai
és us emberiség energiaigénye

Az atomenergia ma a világ érdeklődé
sének középpontjában van.

Valóban életfontosságú-e valamely új 
energiaforrás az emberiség számára ?

E kérdésre csakis akkor válaszolha
tunk, lia megvizsgáljuk az emberiség 
energiaigényének fejlődését, s az igények
kel szembeállítjuk a rendelkezésre álló és 
a még kellően föl nem használt energia
forrásokat.

M ennyi eneegi&t fsgyaasf 
»gs e m b e r i s é g  t

Amennyire a történelmi idők messze
ségébe visszatekinthetünk — kutatások, 
leletek stb. alapján—, az időszámításun
kat tízezer évvel megelőző időben föl
dünk lakosainak száma nemigen halad
hatta meg talán még az egymilliót sem. 
Időszámításunk kezdetén azonban már 
250 milliónyi ember élhetett. Ezután vagy 
ezer éven át kisebb-nagyobb ingadozá
sokkal lassan növekedett a világ népes
sége, s 1650 körül elérte az 550 milliót. 
Ekkor már az évi szaporulat a korábbi 
0,5— 1 ezrelékkel szemben 2 ezrelék kö
rül mozgott. További 300 év múlva, 
vagyis az elmúlt években (1950—54 átla
gában) az évi növekedés 14,4 ezrelékre 
szökött, s napjainkban a föld lakóinak 
száma már a 2,7 miiliárdot is túlhaladta. 
Ha a szaporodás üteme nem változik, 
elképzelhető, hogy e szám 50 év múlva 
csaknem 3,9, 2050-ben 7,2 milliárd lesz. 
Ha a szociális fejlődéssel járó életkörül
ményjavulást figyelmen kívül hagynék, 
tehát ha állandósulna az egy főre eső 
fogyasztás, 100 év múltán így is meg
háromszorozódna az emberiség energia- 
igénye. A fogyasztás azonban nemcsak 
a népesedés arányában, hanem annál erő
sebben is emelkedik.

Mire fogyaszt energiát az emberiség? 
Ipari, mezőgazdasági, közlekedési, ház
tartási és közvilágítási igényeinek fede
zésére. A fogyasztás az egyes országok
ban nem egyforma, hiszen Ázsia, Afrika 
elmaradottabb államaiban s a gyarmato
kon az ipari stb. fogyasztás jelentéktelen. 
De éppen ebből következik, hogy a tár
sadalmi fejlődéssel megindult iparosodás 
nyomán — gondoljunk csak a Kínai Nép- 
köztársaságra, Indiára stb. — ugrás
szerűen emelkedik e területek energia- 
igénye. Ehhez járul a mór iparral ren

delkező, dea vezető államoktól még távol- 
álló országok és az élenjárók fogyasztási 
igényének növekedése. így hát az ener
giaigény egyrészt a népesség szaporulatá
val, másrészt, az egy főre eső fogyasztás 
emelkedésével növekszik. E két tényező 
azonban egyidejűleg hat, és ezáltal válik 
az emelkedés rohamossá. Ezt tanúsítják 
az alábbi statisztikai és számítási adatok 
is. (Adatainkat az 1955. évi genfi nem
zetközi atomkonfereneia jegyzőkönyvé-

Ax .eiiezftSaIgény nSvekedése Q-ban

bői vettük, illetve számításainkat az ott 
közölt adatokra alapoztuk.)

A  „csillagászati”  számok elkerülése cél
jától a tudomány az energia egységeként 
a „Q”  betűt használja, s ez 293 billió 
kilowattórának felel meg. Az emberiség 
időszámításunktól kezdve 1860-ig össze
sen mintegy 4 „Q”  egységet fogyasztott 
(évi átlagban 0,0021 egységet), az ezután 
következő 87 évben összesen kb. 1 egy
séget (az évi átlag a korábbinak 4,7-sze- 
rese), napjainkban pedig már kb. 0,04 
egység az évi fogyasztás, vagyis az előző 
időszakénak 3,6-szorosa. A fejlődés üte
me láttán arra következtetünk, hogy 
2000-ben már 0,29 egységre, 2050-ben 
pedig 1,45—2,3 egységre lesz szükség. 
(Ábránk a várható emelkedést szemlél
teti.)

Mielőtt azzal a kérdéssel foglalkoz
nánk, hogy az eddig ismert források
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A  S*. M atattál épülő apály-dagály  erőm ű m odellje

Hatalmas energiaforrás a t>íz- 
erő. Előnye, hogy állandóan 
megújuL Viszont a vízerőmű
vek termelési lehetősége nem 
állandó, hiszen függ a vízho
zamtól és a vízállástól, s a te
tejében építésük költségesebb 
is, mint a hasonló termelőké
pességű hőerőműveké. Egy-egy 
vízerőműépítésekor nagy völgy
záró gátakat, csatornákat és 
tárolókat is építeni kell, s ez az 
építés időtartamát ugyancsak 
meghosszabbítja. Leginkább a 
nagy esésű és nagy vízhozamú 
folyók alkalmasak vízerőművek

fedezni tudják-e a szükségletet, nézzük 
meg a hazai helyzetet 30 évre vissza
menőleg. Az ipar fejlődésének szempont
jából legjellemzőbb a villamosenergia 
fogyasztása. Az 1925. évben, amikor az 
első világháború utáni gazdasági zűr
zavar valamelyest eloszlott, villamos- 
energia-termelésűnk 460 millió kWó volt, 
s 13 év alatt (1938-ig) 1080 millió kWó-ra 
emelkedett. 1950-ben már ennek három
szorosát, 1954-ben pedig a 4,7-szeresét 
tenneltük. A  fejlődés ebben a rövid idő
szakban is ugrásszerű volt — de az igé
nyeket csak zökkenőkkel lehetett kielé
gítem. Ami világviszonylatban éli — az 
igények rohamos emelkedése —, az 
hazánkra is áll, s így kell számolnunk 
vele.

E n e r g i i i f a n i s a i a k

Jelenleg a termelt hőenergiának és 
villamos energiának világszerte a szén a 
legjelentősebb forrása,' és esik egyes, 
különleges természeti adottságú államok
ban a folyók kifogyhatatlan vízenergiája. 
A föld mélyében rejlő, eddig ismeretes 
szénmennyiségből kapható villamosener
gia mennyiségét általában összesen 28— 
30 „Q ”  egységre becsülik. Ugyancsak 
fontos tüzelőanyag az olaj, valamint a 
földgáz. Földünknek eddig feltárt olaj- 
és gázkészletéből 8 „Q ”  mennyiségű 
energiát lehetne összesen termelni, de a 
mostani termelési módszerekkel ennek 
csak egy kis része (alig 0,4 „Q ” ) haszno
sítható gazdaságosan. Annyi bizonyos, 
hogy az olaj- és a föld gáz termelés mű
szaki megoldásai is fejlődni fognak. Ami 
tehát ma még nem gazdaságos, az a jövő
ben azzá válhat. Ámde látnunk kell, hogy 
az olaj- és földgáztartalékok az igények
kel összehasonlítva elenyészően cseké
lyek. Más források nélkül a teljes készlet 
bizony néhány száz éven belül kimerülne.

létesítésére. Mennél kisebb 
vízhozamú és lassúbb folyók energiáját 
hasznosítjuk azonban, annál inkább csök
ken a vízerőművek gazdaságossága. A  
gazdaságosan kiaknázható vízenergiá
ból évenként csak alig 0,02 egység nyer
hető, s ez 2050-ig összesen csak 1,9 egy
séget jelent.

Ha az előzőkben ismertetett igényeket 
— a 2050. esztendeig összesen mintegy 
90—100 egységet — összevetjük a mos
tani három legfontosabb forrás készleté
nek mennyiségével (kb. 40 egység), ki
tűnik, hogy ez nem biztosíthatja a fejlő
dést, kimerölőben van.

H azai villamosenergia-termelésünk 
majdnem teljesen a szénbányászatra 
épül, holott * szénben egyáltalán nem 
vagyunk gazdagok, amellett a jobb minő
ségű, idősebb szén faj iákra mindinkább 
fejlődő vegyiparunknak van szüksége. 
Tehát tüzelés céljára fokozatosan csak a 
gyöngébb minőségűek állnak rendelke
zésre. Számottevő vízerőműveink sínesé
nek. A  gazdaságosan hasznosítható víz
energiánk legnagyobb tartaléka a tőbbé- 
kevésbé kiegyenlített vízjárású dunai 
rendszer. A  tiszai rendszer, a törpe víz- 
erők és a határ menti folyók az előbbinek 
még a felével sem érnek föl. Csak hosszú 
évek alatt aknázhatók ki. De ha hirtelen- 
hamarjában minden lehető vízerőművet 
fölépítenénk is, a bennük termelhető vil
lamosenergia a jelenlegi villamosenergia- 
termelésnek háromnegyedét elégítené ki, 
nemhogy a várható fejlődést biztosítaná. 
Svájc rendkívül gazdag vízenergiában, s 
villamosenergia termelésének fő bázisa 
a vlzerő. Ám még ott is megállapították, 
hogy 20—30 éven belül már az összes 
gazdaságosan kiaknázható vízerő hasz
nosítva lesz, és a további igények fedezé
sére már nincsen energiaforrásuk.

Az ismertetett számadatok nem mate
matikai pontosságúak. Lehet, hogy a
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földtanilag még kellően föl nem tárt terü
letek (Afrika belseje, Dél-Amerika, Szi
béria, Kína, a sarkvidékek) még nagy 
és kellemes meglepetéseket tartogatnak 
az emberiség számára. De ezek nem 
bizonyosságok. S ha a tudósok ezekkel 
mint meglevőkkel számolnának, megálla
pításaik tudományos mivoltukat elve
szítve a puszta jóslás színvonalára s ü l 
lyednének.

A meglevő energiakészletek tehát nem 
elegendők. Ezen az sem változtat gyö
keresen, hogy állandóan javítjuk a tüzelő 
berendezéseket, növeljük a gépek hatás
fokát. A fajlagos kalóriaíbgyasztásnak 
olyan mértékű csökkentésére, amilyen a 
gőzgép feltalálásától napjainkig ment 
végbe, már nem számíthatunk. A takaré
kosság tehát, önmagában nem oldja meg 
az energiakérdést.

Az emberiség azonban élni, fejlődni 
akar, ami a villamosenergia termelésének 
fokozása nélkül nem képzelhető el. Ezért, 
új energiafonások és hasznosítási tehető
ségek után keli kutatni !

A  s z é l ,  a z  a p : í b  - í Í ! t « a l v ,
* íap és a Föld melege

Már évszázadokkal ezelőtt építettek 
szélkerekeket, s ezek a szél hajtóerejét 
közvetlenül mechanikai munkává alakí
tották át. Régóta iparkodnak azon is, 
hogy a szél energiájával távolba vezető 
villamosenergiát termeljenek. Máris van
nak — igaz, csak kis teljesítő képességű 
—- ,.szélerőművek’ ’ . Ezeknek az a hátrá
nyuk, hogy termelésük nem egyenletes, 
mert a szél erősségétől függ. A szerkezet
nek olyannak kell lennie, Isogy működése 
gyönge és erős szélben egyaránt bizto
sítva legyen. Persze szélerőműveket csak 
olyan vidékeken érdemes építeni, ahol 
— legalábbis az év nagy részében — erős 
széljárásra számíthatunk. Hátrányuk az 
is, hogy teljesítő képességük sem hagy. 
Az egyik szovjet kísérleti erőmű tornya 
158 méter magas, a kerekek átmérője 80 
méter, teljesítő képessége 1250 kW, tehát 
50 százalékos kihasználással e nagy épít
ménnyel évente mindössze 5,5 millió 
kWó termelhető. A korszerű hőerőművek 
azonban 10—13 milliárd kW ó-t termel
nek évente * Megjegyezzük, hogy a nagy' 
ipari államok hőerőműveinek termelése 
még ennek is sokszorosa.

Egy másik természeti erőforrása tenger
járás, az apály és dagály változása. Ezt 
hasznosító erőmű csak tengerparton épül
het, de ott sem bárhol, mert szépítés költ
ségei sokban a terepalakulattól függenek.

Hatalmas gátakat kell építeni, jórészt 
víz alatt. De a helyhez kötöttség annyit 
is jelent, hogy az ott termelendő áram 
csak bizonyos körzeteket lát el. Távolabbi 
vidékekre menő szolgáltatás esetében a 
hálózatépítés költségei, meg a bennük és 
a berendezésekben föllépő veszteségek a 
gazdaságosságot veszélyeztetik. Francia- 
ország nyugati partvidékén épül már 
„apály-dagály”  erőmű.

Nem új keletű gondolat az sem, hogy 
a Nap sugárzó melegét kellene hasznosí
tani. De komoly értékű gyakorlati meg
oldást sokáig nem találtak. Több ország
ban épült olyan erőmű, amely több nagy 
homorú tükörrel gyűjti össze a Nap 
melegét, s ezt aztán gőz termelésére hasz
nálják föl. A termelés föltétele a napsü
tés. Csakhogy ez Times mindig. A kima
radó meleggyűjtést gőztárolással lehetne 
áthidalni. A  naperőművek tehát csakis 
erősen napfényes területeken fizetődnek 
ki. De az is feltételük, hogy a levegő 
tiszta legyen, mert a tükrök felületének 
portalannak kell tennie. fjjabban ered
ményes kísérletek folynak abban az

Az egyik tervbe vett ba»adai atonserSaiS-telep 
modellje. Felső részén van a máglya. Működését 
a baloldali látható rudakkal szabályozzák. A füg
gőleges ísovefeben áramlik a Mkleserétődésre 
szolgáló folyadék. A keletkező gőz műkM M l a 

makett alsó részén látható turbinákat



E#y Csikúgóban tervezett kísérlett atomerőmű modellje. Dúsított 
uránnal és valamilyen folyékony fémmel mint kűkieserélővei mű

ködik. A turMnúk jobboldalt láthatók

irányban is, hogy a Nap energiáját ne 
tükrökkel, hanem fényelemekkel hasz
nosítsák.

Végül megemlíthetjük a föld melegét 
is. Ennek fölhasználásával szintén foglal
koznak, s kísérleti eredményeket máris 
értek el vele.

Azok a tudományos intézetek és ener
getikusok, amelyek és akik a készletek 
fölmérését végzik, ezekről a ma még alig 
hasznosított energiaforrásokról sem feled
keztek meg. Megállapították, hogy a vár
ható fejlődés figyelembevételével legfel
jebb évi 0,6 „Q ” mennyiség termelésére 
számíthatnak. Esek az erőforrások tehát 
részint helyhez kötöttségük, részint nagy - 
ságrendiségük miatt az energiaellátást 
csak segíthetik, de nem biztosíthatják.

így érkeztünk el tanulmányunk kiindu
lásához. A emberiségnek valóban szük
sége van egy új energiaforrásra.

Ez az atomeamgU!
Az atombontásnak és a láncreakciónak 

az uránium, illetve a tórium az alap
anyaga. A  jelenleg ismert., gazdaságosan 
kiaknázható urán mennyiségét 25 millió 
tonnára, a tóriumét egy millióra becsü
lik, s ebből 80 .szór annyi villamos áram 
termelhető, mint az összes szén vagyon
ból. A fejlődésnek csak egyik — bár leg
fontosabb — föltétele az, hogy rendel
kezzünk a villamosenergia termeléséhez 
szükséges alapanyaggal. A másik föltétel 
az, hogy a termelés gazdaságos is legyen. 
Hogyan állunk ezzel a kérdéssel?

Pillanatnyilag az atom- 
bontáskor felszabaduló 
hőmennyiséget gőz fej
lesztésére használják fel. 
Turbogenerátort működ
tetnek vele. így hát az 
atomerőműben lényegé
ben ugyanaz a folyamat 
megy végbe, mint a klasz- 
szikus hőerőművekben, 
csakhogy hőforrásuk nem. 
a szén. Az ekként ter
melt villamosenergia ön
költsége azonban jelenleg 
csaknem kétszerese a 
szénnel fűtött hőerőmű
vekben termelt energiáé
nak. De ne feledjük, 
hogy az atoméin hasz
nosításának tudománya 
még nagyon fiatal. Csak 
a fejlődés kezdetén ál
lunk. Biztosra vehetjük, 
hogy az atomenergia fel- 

használásakor fellépő költségtényezők is 
rohamosan csökkennek. Remény van 
arra is, hogy megoldják a magegyesülés 
atomenergiájának hasznosítását. Akkor 
pedig az emberiség energiaellátásának 
kérdése ismét hosszú évszázadokra meg
oldódott, s a művelődés szintje olyan 
iramban emelkedhet majd, aminőb ma 
még elképzelni sem tudunk.

S o r é i n  A n n á iu l
mérnök

ÚJ KÖ N YVEK
Aáf Endre válogatott levelet. 643 1. 12 1. 46,50 

Ft. —  Rák}' Mátyás önéletírása. 255 1. 8 t. 26 Ft. 
— Széplányok sisakban. Sándor Kálmán. Elbe
szélések. 455 1. 31,50 Ft (Szépirodalmi Könyv
kiadó).

Fteking tanár úr Budapesten. Gyárfás Miklós. 
Vidám írások. 172 1. 12,50 Ft. — Ősök és utódok. 
Remenyik Zsigmond. Krónika. 294 1. 19,50 Ft 
(Magvető Könyvkiadó).

Arany könyv. Mesék, történetek. Szerk. Hárs 
Kászíó, Komjáthy István. 387 1. 26,50 Ft. — 
Kati öltözködik. G. Donáth Blanka. Képes mese
könyv. 2. kiad. 30 1. 16 Ft (Móra Ferenc Könyv
kiadó).

A Moromote-esalád. Préda. 561 1. 36,50 Ft 
(Állami Kiadó, Marosvásárhely). — Egy szélhá
mos vallomásai. Mann Thomas. Regény. 510 1. 
27 Ft (Európa Könyvkiadó). — Buda török 
műemlékei. Gerő Győző. 54 1. 6 Ft (Képző
művészeti Alap). — A fekete tulipán. Dumas. 
Regény. 271 1. 10 Ft (Kisipari Szöv. Kiadó). — 
„Ut a Szabad Európa rádió" Makai György'. 47 1. 
2 Ft. — A szovjet—magyar barátság dokumen
tuma (1957. március 20—31.). 87 I. 2,50 Ft 
(Kossuth Kiadó).

A selyemhernyó tenyésztése. Sebestyén Endre. 
314 I. 1 t. 38 Ft (Mezőgazdasági Kiadó). —  Az 
Északi-sark felfedezése. Aszláityi Károly. Regény'. 
89 1. 9,50 Ft. — Kalandos vakáció. Asztányi Ká
roly. Regény. 111 1. 10,50 Ft (Minerva Könyv
kiadó).

XT özép-Afrika térképén 1876-ig egy 
hatalmas fehér folt terjengett. A 

„fekete földrészt”  1850 óta már keresztül- 
kasul bejárták az utazók, és tudták 
arról a területről is, ahová személyesen 
nem juthattak el, hogy ott milyen 
királyságok és fejedelemségek vannak, 
mivel lehet ott kereskedni stb. Egyetlen 
nagyobb fehér folt maradt csak, amely
ről semmit sem tudtak. Ez az óriási 
trópusi őserdő-vidék: a Kongó medencéje.

Amióta 1482-ben Diego Oao (ejtsd: 
Kámo) portugál tengerész először kikötött 
a Kongó folyam — vagy ahogyan akkor ne
vezték : Zaire — torkolatánál, sokan pró
bálkoztak már azzal, hogy behatoljanak 
a titokzatos őserdők világába. Nagyobb 
expedíciókra azonban csak a múlt század 
közepétől került sor. A  portugálok, akik 
a partvidéket gyarmatosították, nem 
vágyakoztak az őserdőkbe, mert ott 
sokkal fenyegetőbb volt a veszély, mint 
a várható haszon. Délebbre, a szavan
nákon sokkal kevesebb veszéllyel gyar
matosíthattak. Többen megkísérelték 
azonban, hogy felhajózzanak a Kongón. 
De alig hagyták el a part menti Kákongó 
királyság határait, a folyó hirtelen ki- 
szélesedett, és sziklazátonyok, vízesések 
tették lehetetlenné a továbbhaladást.

A két parton pedig halált gőzölgő mocsa
rak terpeszkedtek. Amelyik expedíció 
pedig mégis tovább akart haladni, 
rövid idő múlva a mocsárláztól és a 
bennszülöttek mérgezett nyilaitól meg
tizedelve menekült viasza a biztonságos 
tengerpartra.

Kelet felől először arab kereskedők 
léptek Kongó területére: tőlük szár
mazott az első hír a délről észak felé folyó 
hatalmas Lualaba folyóról. A hírek 
nyomán mindenki azt hitte, hogy ez nem 
lehet más, mint a Nílus. Csak 1860-ban 
találták meg a Nílus forrását. És ekkor 
kezdték sejteni, hogy a Lualaba és a 
Zaire — ugyanaz a folyó. Bizonyságot 
Stanley 1876—77-es expedíciója hozott.

Az 1880-as években kezdődött meg az 
európai nagyhatalmak versenyfutása 
Afrikáért. Angol, francia, német csapatok 
nyomultak Afrika belseje fe lé ; ural
kodókat szólítottak fel, hogy kérjék véd
nökségüket. Ahol erre nem voltok haj
landók, egyszerűen gyarmattá nyilvání
tották a területet. Csak az olaszoknak 
kellett Abesszíniából véres fejjel vissza- 
takarodniuk. Ugyanebben az időben a 
kis Belgium királya — Stanley utazásain 
felbuzdulva — szinte fejedelmi szóra
kozásként megszervezte Közép-Afrikn

toilús/iulii az Ssenlűbeti
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feltárását. Már most elárulhatjuk, hogy nem egészei! 
önzetlenül. Megalapította a Nemzetközi Afrika Tár
saságot. A  Társaság célja a kutatáson (tulajdon
képpen a gyarmatosítás előkészítésén) kívül az akkori
ban divatos rabszolgaság elleni eszmei harc volt, 
min thogy a  bérmunka még ott is gazdaságosabbnak 
ígérkezett már, mint a közönséges rabszolgamunka.

Ebben a versenyfutásban súrlódásokra is sor kerüH 
a hatalmasok közt, és hogy ez ne vezessen össze
ütközésekre, 1884. november 15-re kongresszust hív
tak össze Berlinbe, amely a gyarmatosítás általános A Belga Kongó északkeleti ré szettet* elterülő ősetdíkkn élnek a halászó és 

vadászó törpe pigmeusok. A képen : pigmeas tófearfeely ssz őserdőben

problémáin kívül az egyetlen nemzet érdekszférájába 
sem tartozó közép-afrikai területekkel foglalkozott. 
A több mint három hónapig tartó értekezlet okmányait 
1885. február 26-án írták alá. Ennek egyik pontja 
szerint Kongóból független állam alapítandó. Királyául 
— érdemei elismeréseképp — II, Lipót belga királyt 
jelölték ki.

Csakhogy ez a névleges függetlenség nem sokáig tartott. 
II. lip ó t már 1889-ben végrendeletet készített, amelyben 
a Kongó feletti uralkodói jogait halála esetén Belgiumra 
ruházza. Vagyis — saját tulajdonának tekintette Kongót, 
noha az ország legnagyobb része felett nem volt tényleges 
hatalma, A versenyfutás Afrikáért ekkor már véget é rt: 
az egyezményt aláíró hatalmakat ez a „mellékes apróság”  
már nem érdekelte. A király halála után, i 908. augusztus 
20-án, Kongót Belgium gyarmatává nyilvánították: 
az országnak a nevéből is eltűnt a függetlenség. Kongó 
szabadállamból — Belga Kongó lett.

De milyen is ez a föld?
Del-Afrikát észak felé hosszú, egyenes, lépcsőszerű 

kiemelkedés zárja le. Ez a Lunda-küszöb, egyben a 
nagy. tálszerű mélyedésnek, a Kongó-medencének déli 
határa. A medencét nyugatról őskori, kemény kristályos 
kőzetekből álló lekopott hegység határolja, keleten pedig 
a nagy Kelet-afrikai Árok peremén magasba emelkedő 
vulkánok zárják le. Északon alacsony dombsor választja 
el Szudántól.

A  Kongó-medence valaha csakugyan „tál”  v o lt : egy 
nagy beltenger vize hullámzott tenne. Vizének szintje 
folyton nőtt, emelkedett, mígnem nyugaton nem talált 
egy hágót, ahol a vízfölösleg a tenger felé elfolyhatott. 
Az elfolyó víz szakadatlanul mélyítette a hágót, míg az 
egész beltenger le nem esapolódott. (Ennek az áttörés-
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nek a vízesései és zúgói, valamint a_hágó 
lábánál visszamaradt mocsarak akadá
lyozták a fölfedezőket a Kongón való 
feljutásban.) A  fokozatosan szárazra 
kerülő enyhe lejtőkről a folyóvizek a 
tengerfenék laza anyagát lesodorták. Ez 
a beltengert feltöltő hordalék is roha
mosan csökkentette a Kongó-medence 
vízterületét. Ma már csak két kisebb tó 
maradt meg belőle. Ahonnan régebben 
visszahúzódott a tenger, ott majdnem 
vízszintesen fekvő vékony homokkő- 
táblák vannak a felszínen. Ezek néhol 
megszakadnak, s kisebb lépcsőket alkot
nak, amelyeken a folyók vízesésként 
zúdulnak le.

Az ország területe keleten túlterjed a 
Kongó medencéjén, és a Kelet-afrikai 
Árok közepén levő nagy tavaknál ér 
véget. A  déli tavak — a Dunántúl 
nagyságú Tanganyika és a Kimi- —- az 
árok peremét áttörő Lukuga folyón 
keresztül a Kongóba bocsátják fölös vizü
ket, mig az északra fekvő Edward- és 
Albert-tó már a Nílust táplálja.

A Kongó egyik ága, a Luapula, 
Rhodesiában, a Bangweolo-tóból ered; 
a másik, a Lualaba, a Lunda-küszöböt 
keletre lezáró katangai dombvidéken. 
Hatalmas félkörívben folyik keresztül a 
medencén, majd 4374 kilométeres futás 
után nagy tölcsértorkolattal szakad a 
tengerbe. (A Duna 2850 km hosszú.) 
3 822 020 négyzetkilométernyi területről 
gyűjti össze a folyóvizeket, és másod
percenként legalább 23 000, de árvíz 
idején csaknem 80 000 köbméter vizet 
szállít a tengerbe. (A Duna vízgyűjtője 
817 000 négyzetkilométer, vízhozama 
2000—28 000 köbméter másodpercen
ként.) Legnagyobb balparti mellékfolyója 
a 2000 km hosszú Kasai. Kevésszámú 
johbparti mellékfolyói közül a Duna

hosszúságú Ubangi Belga Kongó határán 
folyik.

Kongó az egyenlítő alatt terül el, 
vagyis a forró, trópusi övezetben. Föl
dünk legmelegebb területei közé tartozik. 
Legnagyobb részén egész évben 25—28 
C fok körüli meleg van. A nappali hő
mérséklet 34 — 35 Fok fölé emelkedik, 
ugyanakkor éjszaka a hőmérő higany- 
szála jóval a 20 fok alá száll. Csak dél
keleten, Katangában enyhül a meleg. 
Itt „télen”  16 fok alá -száll a napi közép
hőmérséklet, és nyáron is csak ritkán 
magasabb 23 foknál. A keleti hegyekben 
szintén enyhül a hőség, de ez csak 
nagyon kis területe Kongónak.

A nagy hőség egymagában még kibír
ható volna, ha nem zuhogna legalább 
fél éven át az eső. Az egyenlítő környékén 
nincs olyan hónap, amelyben legalább 
100 millimétemyi eső ne esne. Két 
hónapban — áprilisban és októberben — 
a lehulló csapadék mennyisége meg
közelíti a 300 millimétert. Évente az 
egyenlítő vidékén 2300 milliméter eső esik. 
Katangában a tél (júniustól augusztusig) 
teljesen száraz, viszont a három nyári 
hónapban 800 milliméter eső esik. Az évi 
csapadékmennyiség alig haladja meg az 
1000 millimétert. (Ez is több, mint 
hazánk átlagos csapadékmennyisége.)

A  magas hőmérséklet és a sok csapadék 
területén sűrű őserdők borítják Kongó 
földjét. Ez észak és dél felé fokozatosan 
ritkul, és fákban-bokrokhan sűrűbb, majd 
ritkásabb szavanna, vagyis ligetes táj 
következik. Katangában ennek is nyoma 
vész, és a felszínt már csak nagyon 
gyéren fás puszta borítja.

A  trópusi őserdőkben se szeri, se száma 
a fákon ugrándozó majmoknak. Itt élnek 
egyes területeken a gorillák és a csim
pánzok, ezek az óriási emberszabású
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majmok. Káprázatosán röpköd a temér
dek tarka tollú madár. A folyók és a 
tavak vizében vízilovak és krokodilok 
hűsöínek. Ahogyan ritkul az erdő, meg
jelennek az afrikai elefántok. Igaz, az 
utóbbi évtizedekben megcsappant a szá
muk. Nem is olcsó dolog a vadászatuk. 
Egy-egy állat lelövési engedélyéért dara
bonként 20 000 belga frankot — meg
közelítő átszámítással 8000 forintot — 
kell fizetni ! Az orrszarvú és a víziló 
le terítési ára, 50, a gorilláé 30 ezer belga 
frank. A  szavannákon már sokkal több 
állatot találunk : számos antilopfajtát, 
zebrát, zsiráfot. A  századeleji nagy vadá
szatok annyira kipusztították őket, hogy 
ma már ezek lelő vese is sok pénzbe kerül.

A trópusi gyarmatokon általában kevés 
fehér ember él, de ezek közt is „vezet”  
az európai embernek szinte elviselhetet
len Kongó. 77 000 fehér lakója közül 
44 000 él a szárazabb területeken : a fő 
városban és Katangában. Az ország csak
nem 13 millió összlakosságához képest ez 
elenyészően csekély szám. Mégis s ő 
kezük ben van a hatalom — egyelőre.

Kongó területe 2 350 000 négyzetkilo
méter, tehát négyzetkilométerenként 
5—6 ember él földjén. Lakói három nép
fajnak több mint 130 féle néptörzséhez 
tartoznak. A törpe pigmeusok a trópusi 
őserdők lakói; a felnőttek nem sokkal 
magasabbak, mint egy európai gyermek. 
Tíz törzsük még ma is gyűjtögető vadász 
életmódot folytat. Legnagyobb számiján 
a három nyelvcsaládhoz tartozó négerek 
vannak. A Kongó-medence területén 
meglehetősen kezdetleges módszerekkel 
művelik földjeiket. Belga Kongó keleti 
hegyvidékein hamila népek laknak. Ez 
a {jász torkol ló népfaj főleg embertani 
vonásokban, de nyelvében is élesen külön
bözik a négerektől.

Amikor 1885-ben döntötték Kongó 
„szabadállam” jellegéről, még nem tud
ták, hogy milyen értékes ez a terület. 
Őshonos lakosságának azonban csak kevés 
köze van ezen értékekhez : mind a
bányák, mind az ültetvények európai és 
amerikai érdekeltségek kezén vannak.

Ásványi kincsei teszik világviszony
latban nagyon értékes területté. Dél
keleti tartománya, Katanga, földünk 
egyik leggazdagabb bányavidéke. Rézérc- 
bányászata, uránium- és kobalt-ércbányá- 
szata világviszonylatban is az elsők között 
van. A rézércet az egyetlen Kipusi bánya 
kivételével felszíni fejtésekből bányász
szák. Csaknem negyedmillió tonna ércet 
bányásznak olyan minőségűt, hogy több 
mint százezer tonna fémrezet olvasz
tanak ki belőle. Ezenkívül a rézércekben 
jelentős a hasznosítható kobalt mennyi
sége is. A  sinkolobvei uránérc-lelőhely a 
második világháborúban — amikor meg
indultak az atombomba-kísérletek — 
igen jelentős lett.

A  rézércen és a hasonló ásványokon 
kívül nem megvetendők azonban man
gán-, ón- és cinkérc-telepei sem ! A  keleti 
hegyvidéken nagy árára;/bányák is van
nak, mig a déli Kasai tartományban 
gazdag gyémántmezőket aknáznak ki.

Ércföldolgozó ipara fejletlen. Kifogásul 
azt hozzák fel, hogy az itt bányászott 
kőszén gyenge minőségű, kokszolásra 
nem alkalmas. Ezzel szemben Kongónak 
130 millió lóerő értéket képviselő vízierő- 
készlete van, a föld lehetséges vízierő- 
készletének egyötöde, s ez bizony szinte 
teljesen kihasználatlan !

•Jelenleg két nagyobb üzem képviseli 
a feldolgozó ipart: az elisabetlwiUe-i és 
a fadotviUe-i rézkohó. Rajtuk kívül csak 
kisebb ércdúsítók és olvasztók vannak 
terű leién. Az élelmiszeripart egyetlen

A K ívti-tn kornyéke 
napjainkban is viharos 
geológiai átalakulások 
színhelye. Ez a kép Af
rika legfiatalabb tűz
hányójának születéséi 
ábrázolja (Ifanzelka és 
Hlgnnind csehszlovák 

utazók (elvétele)
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cukorgyár) néhány malom, kis olajütők 
és a sörgyár képviselik. (Az itt gyár
tott gyenge sör a trópusok fő hűsítő 
itala.)

Mezőgazdasága nem jelentős. A  benn
szülöttek csak annyit termelnek, amennyi 
saját maguknak szükséges. Az ültetvé
nyek terményeinek — gyapot, kávé, 
kakaó, gyümölcsök, dohány — is csak 
jelentéktelen szerepük van a világpiacon. 
Az állat tenyésztésnek nagy adadálya volt 
az álomkórral fertőző cece-légv; nap
jainkban viszont már kitenyésztettek 
néhány immunis szarvasmarha-fajtát. A 
trópusi területeken azonban — a könnyen 
romló húsfélékre tekintettel — sehol sem 
várhat nagy jövő az állattenyésztésre.

Miként láttuk, a folyókon sok a vízesés. 
Ezért, bár a folyók mindenütt állandóan 
bővízűek, a hajózás sok nehézségbe üt
közik. A  Kongó kitűnő közlekedő utat 
biztosítana, ha nem szakítanák meg 
hajózhatatlan szakaszok. E közlekedési 
nehézségeket úgy oldották meg, hogy 
ahol vízeséses szakasz van, ott a folyó 
mellett vasutat építettek. Ilyen például a 
Kongó torkolat előtti áttörésének vidéke, 
vagy a híres Stanley-vízeséseik szakasza. 
A  sok átrakás miatt költséges a közle
kedés, de éppen ilyen költséges egy vasút
vonal fenntartása a párás trópusi őserdők
ben. A Katanga-vidék szállítási prob
lémáit ezért úgy oldották meg, hogy 
összekötötték a dél-afrikai vasútháló
zattal és a portugál Abgola vasútháló
zatával. Belga-kongói kikötővel nincs 
vasúti összeköttetése. A fővárosig is csak 
most építik a vasútvonalat. A második 
világháború óta nagy ütemben épülnek 
az országutak, és sok bel- és külföld! légi- 
járatot létesítettek. ,

Fővárosa a több mint negyedmillió 
lakosú Leo-poidvitie. Ú j, modem bel
városát 1 &45-ben kezdték építeni. Ekkor 
még csak 40 000 lakosa volt. Tengeri 
kikötője a Kongó torkolatában lévő új 
Maíadi város, 50 000 lakossal. A régi 
Soma modem, nagy hajók kikötésére 
kevésbé alkalmas. Az ország belsejében 
kevés a város. Legfontosabb Misabeth- 
ville, Katanga fővárosa, 120 000 lakossal

A kultúra emelésével a belga hatóságok 
mindeddig nem sokat törődtek. Van 
ugyan Kongónak tudományos akadémiája 
is — de Belgiumban. Az egyetem első 
fakultását is csak 1955-ben alapították. 
Hat állami és hét egyházi középiskoláját 
a statisztikák az „európaiak oktatása” 
rovatcím alatt sorolják fel. Ugyanekkor 
a majdnem kétszázszor annyi benn
szülöttnek csak 25 középiskola jut, s 
ezek zöme is inkább a mi ipari techni
kumainkhoz hasonlít! Az alapfokú ok
tatás szinte kizárólag a missziók kezé
ben van.

Kongó 13 millió fekete embernek 
hazája, de 77 000 fehérnek országa. 
Petiig be jó  is lenne már, ha a törzs- 
lakosság Afrikának ebben a részében is 
végre otthon érezhetőé magát saját 
hazájában!

Yagúes András

Következő számunk 
tartalmából

Nyúlás Ferenc — Atomrobbantási kísér- 
‘ leteli — A játék — A hortobágyi pász
tor-kodás múltja — Korszerű mosógépek 
— Hallásunk és a zaj — Korszerű vé

dekezés a burgonyabogai- ellen.
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D O ltím m O K  Ü S tte ,
a  líU lö iá t C

Últesebb korú, munkában megrokkant 
férfi jelentkezik orvosi vizsgálaton. Arca 
megviselt, kondíciója leromlott. Amikor 
kórlapjának fölvétele során kérdezgetjük, 
fáradtan feleíget. Elmondja, hogy S0 éves, 
kétszer volt gyomorvérzése, s nem emlék
szik arra, hogy egyéb baja lett volna. 
Hanem, ide s tova fél évvel ezelőtt 
egyszer csak makacs láz lepte meg. 
Várta, hogy tán szűnni fog, de csak 
hiába várta. Orvoshoz ment. Megrönt
genezték, s a tüdejében nem találtak 
semmit. Azonban tovább is betegeske
dett. Hét kilót fogyott, s a három hónap
pal később megismételt röntgenvizsgá
lattal most már a tüdejének jobboldalán 
nagyobb árnyékot fedeztek fel. A gyanús 
árnyék okát a  rendelőintézeti vizsgálaton 
nem. tudták földeríteni. Alapos kivizs
gálás végett gyógyintézetbe utalták. 
Ilyen előzmények után került ide. A to
vábbi kérdésekre még elmondja, hogy 
nem iszik, de szenvedélyesen dohányzik. 
Négy és fél évtized óta állandóan 15—25 
cigarettát szívott el naponta. Már hosz- 
szabb ideje időnként véreset köp, gyak
ran köhög is, s mindezt a dohányzásnak 
tulajdonítja.

A  kórisme felállítása 
végett többféle vizsgála
tot kellett elvégeznünk.
Először is mellkasáról 
röntgenfelvételt készítet
tünk, s ez a tüdőmező jobb
oldalán csakugyan egy 
széles árnyékot mutatott 
(1. ábra). Az efféle árnyé
kot sokminden okozhatja.
Hörgőtükrözést végzünk, 
hogy szabadok-e a hör
gők. A  vizsgálat során
kiderül az árnyék oka.

A jobb hörgőt elzárja 
egy dudoros felületű, a 
hörgő falából eredő da
ganat (2. ábra). Ebből a 
daganatból egy kis darab
kát lecsippentünk, és el
küldjük a kórboncnokhoz, 
vizsgálja meg, miféle szö
vettani képződmény. Ám
de arról is meg kell győződ - 
nünk, hogy a daganat, 
csakugyan elzárja-e a.

hörgőt, ezért kellő érzéstelenítés után 
feltöltjük egy jódkészítménnyel, amely a 
röntgensugárt nem ereszti át, s így 
a hörgő látható lesz. Az így készített 
röntgenfelvételen tényleg jól látszik, 
hogy a hörgő űrterét a daganat teljesen 
kitölti, elzárja, s ott a sugárfogó anyag 
nem juthat tovább, az árnyéka hirtelen 
végződik. Belenézünk a mellháxtyaűrbe 
is egy ceruzányi vékonyságú optikai esz
közzel, a torakoszkóppal, de a mellhártyán 
csak idült lob fedezhető föl, daganat
áttét nincsen. Végül feltöltjük a mellkas 
ereit is, hogy nem nyomja-e össze valahol 
a daganat, de akadályt nem látunk.

Az árnyékot a tüdőben tehát nem gyul
ladás idézte elő, hanem levegő hiánya, 
hiszen a tüdőnek abba a részletébe a 
daganat miatt nem jut levegő (3. ábra).

Már eddig is minden tünet és lelet arra 
mutatott, hogy rosszindulatú daganat 
okozza a betegséget, de közben meg
érkezett a kórboncnoktól a kicsípett 
daganatrész vizsgálatának eredménye. 
A mikroszkópos vizsgálat teljes bizo
nyossággal kiderítette, hogy a daganat 
kis sejtes rák.

í. ábra
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2. ábra

Beszélő számok

első helyre került. Száma ma is mere
deken emelkedik (4. ábra).

Terjedése még egy másik módon is 
észlelhető, mert amíg eddig kizárólag a 
férfiak betegsége volt, mostanában mind 
sűrűbben támadja meg a nők tüdejét is. 
Az arány azonban még mindig 1 : 10 ! 
Terjedését mutatják a következő szám
adatok is : tüdőrákban .. az USA-ban 
meghalt 1933-ban 3400, 1952-ben 22 000, 
Angliában 1949-ben 9957, 1951-ben
!3 000 beteg. Svájcban 1900-tól 1952-ig 
35-szörös a halálozás emelkedése í

Az utóbbi időben mind súlyo
sabb probléma, a rák terjedése.. 
Mindenképpen igyekeznek ma
gyarázni, a nap nap után újabb 
elméletek bukkannak fel. Az 
egyik szerint a rákos daganat 
az idősebb kor betegsége, s a 
legutóbbi félévszázad alatt, az 
átlagos életkor 37 évről 64-re 
emelkedett, tehát a rákos kor
ba sokkal többen jutnak be.
A rák azonban már a fia
talabb korban is terjed! R i
deg tény, hogy a rák előfordu
lása 35—100 százalékkal emel
kedett. Japánban az emelkedés 
azonban mindössze 5 százalék, 
tehát egyéb okának is kell len
nie. Vannak, akik a rák terje
désének okát a civilizált élet
mód károsabb hatásaiban gya
nítják. Eszerint a városi embe
rek olyan szokásoknak hódolnak 
amelyek lépten-nyomon ártanak 
a szervezetnek. Ha Japán bán jó - 
val kevesebb a rákos megbe
tegedés, ezt a természetes élet
módnak tulajdonítják e nézet képvi
selői. A  fővárosok és a vidék tüdőrákos 
halálozása között 4 : 1 arány is lehet
séges, s már egymagában ez az adat is sok 
mindent sejtet!

Ha a rákos betegségekről készült sta
tisztikákat tüzetesebben áttekintjük, ki
derül, hogy a legtöbb szerv rákos meg
betegedése általában nem annyira emel
kedett, mint inkább csökkent. Nem így 
a tüdőráké ! A tüdőrák halálozási ará
nya 15 év alatt a hatodik helyről a máso
dikra, sőt férfiakra vonatkoztatva az

SIR m  i  1
:í 0 m

W  ú ík
■ : |

■M lip  -|||g: "
M m  

2. ultra

Mit derített ki eddig a tudomány?
A megdöbbentő számokra világszerte 

megindult a lázas kutató munka. Annyi 
bizonyos, hogy az okot a környezetben, 
a levegőben, vízben, vagy ezek közvetí
tésével a szervezetbe került anyagok közt 
kell keresnünk. Ártalmas az iparosodás 
sokféle izgató mellékterméke : a füst,
a korom, a motorok égéstermékei, a nagy 
autóforgalom miatt is szennyezett levegő, 
a gumik kopása révén keletkező gumipor. 
Kiváltképp veszedelmes a műgumi. Az 
erőltetett munkában a légzés üteme emel
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kedik, a normálisnak ötszörösét is elér
heti, s így a károsodás még nagyobb. 
A por az ipari városokban tonnaszámra 
kerül a levegőbe, tovább szálldos és le
rakódik. Amerika nagy ipari városaiban 
gyűjtött porral az egereken rákot lehetett 
okozni. Mindezek pontos elemzése azon
ban azt mutatta, hogy nemcsak az 
említett körülmények okozzák a tüdőrák 
szaporodását, hanem még valamelyes 
ártalomnak kell hozzájárulnia.

A  figyelem csakhamar a cigarettára 
terelődött. Egymásután jelentek meg a 
vádló és védő írások. A  kutatók — 
szájukban a füstölgő bűnössel — ipar
kodtak mentséget találni, ez azonban 
nem sikerült. Nézzük csak a tárgyilagos 
grafikont (5. ábra).

A grafikonban 500 tüdőrákban szen
vedő és 500 nem rákos egyén adatai 
vannak feldolgozva a dohányzás és a 
megbetegedés szempontjából.

A  nem dohányosok között az egész
ségesek magas, világos oszlopa messze 
kimagaslik a fekete tüdőrákos oszlop 
mellől : a nem dohányosok tüdőrákja
elenyésző szám. Merőben más a helyzet 
a dohányosok sorában : a dohányzás
mértéke szerint emelkedik a megbetege
dések száma, s a túlzó és láncdohányosak 
adatai — akik egyik cigarettáról a 
másikra gyújtanak — egyenest megdöb
bentőek,

A dohányzás a háború óta rohamosan 
terjedt, egyes helyeken hihetetlen módon 
emelkedett. Az USA-ban a 15 éven 
felüliek cigarettafogyasztása átlagban 
évi 360 darabról 3500-ra emelkedett. 
És a dohányfüstben van egy rákokozó 
anyag, nevezetesen a 
benzpyren. A  szenve
délyesebb dohányos 
évenként 150 gamma 
benzpyrent is beszív a 
szervezetébe. (1 gam
ma a g milliomodrésze.)
Ez egymagában még 
nem okozna rákot, 
csakhogy a nagyváro
sok szennyezett levegő
jéből is felvehet, még 
200 gammát. A dohá
nyos eszerint csaknem 
kétszerannyi rákokozó 
anyagot raktároz el, 
mint a nem dohányos.
És ez a döntő, mert 
ez a hosszú évtizedek 
alatt felhalmozódik a 
szervezetben, és rákot 
idéz elő.

És még egy tanúskodás vallott a bű
nösre. A  dél-afrikai bantuk között végzett 
rákkutatás eredménye a következő : 
csak harmadannyi tüdőrák van a négerek 
között, mint a fehérek sorában. Nagyon 
sokan szenvednek azonban az orr- és 
meliéküregeinek rákjában : ez a szám
a tízszerese az európaiakénak. Magya
rázata az, bogy a dohányzás a szegény 
bantu számára a költségek miatt elér
hetetlen, csak kevesen engedhetik meg 
maguknak. A tüdőrákosok dohányosak 
voltak. A  szegények tubákoznak dohány 
és aloe keverékével. A  tubák kémiai 
vizsgálata benzpyrent és benzperylent 
mutatott k i nagy mennyiségben : mind 
a kettő rákokozó vegyidet, ezért van a 
sok orr- és melléküreg-rák !

Hogyan kezdődik a tüdőrák ?
A tüdőrák az esetek túlnyomó több

ségében a hörgők falából indul ki. Vannak 
jobb és rosszabb indulatú alakjai, s külö
nösképp az utóbbiak a nyirokutakon 
gyorsan szétterjednek, és rohamosan növő 
áttéteket okoznak az egész tüdőben.

A tünetek — ha vannak is ilyenek — 
nem jellemzőek feltűnően a rákifa. Bete
günk sem keltette fel a gyanút bizony
talan panaszaival, mert a tüdőben 
röntgennel is látható elváltozást csakis 
akkor idézett elő, amikor a tüdő egy jó 
részét, elzárta. Pedig többször véres volt 
a köpete, s a hörgőtükrözés sokkal ha
marabb leleplezte volna a betegséget. 
A  hörgőhurut, az asztma, a tüdőlob 
képét is utánozhatja, de ezek, sajnos, 
már mind előrehaladott formái.

Éppen ezért 40 éven felül minden
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5. ú fara

35 es főbb

Izgalom, idegfeszültség 

dohányzás

hörgők izgtdma, lobja, 

tüdőtágulás, tüdőrák fekélyBetegség

makacsabb köhögés, véres köpés gyanús, 
és okvetlenül kivizsgálandó !

A vizsgálat nem egyszerű, és csakis 
gyógyintézetben végezhető, ahol arra be 
vannak rendezkedve.

Ha még egész kezdeti állapotban derí
tik ki a betegsége úrnőiét tel segíthetnek. 
Ezért nagyon is fontos a betegség korai 
fölismerése. Vannak egyes fajták, ame
lyeket a röntgenbesugárzás is jól befolyá
sol. Ha a kedvező időpontot elszalaszt
ják, az áttétek miatt már reménytelen 
a beavatkozás. « ’

jobb korán panaszkodni, 
mint megkésni a gyógyítással

De miért kell megvárni, míg végze
tessé válik a baj? Lehet, hogy unalmasan 
hangzik, de minduntalan hangsúlyozzuk : 
a túlzott dohányzás csakis ártalmas 
lehet. Legtöbbét árt a fejlődő ifjúságnak 
és a gyengébb női szervezetnek. Az ár
talom az évek hosszú sorén át felhalmo
zódik, s ezen még az se segít, ha évtizedek 
múltán hagyják abba a oigarettázást. 
A nők tüdőrákja azért kezd most szapo
rodni, mert még nem olyan régen szoktak 
iá a szenvedélyes dohányzásra, s ha ebben 
az ütemben szaporodnak el a női dohány
zók, 5 év múlva mindennapos lesz ez is ! 
A tuberkulózis elleni amerikai nemzeti 
szövetség az egyik kiadványában figyel
meztet az erős dohányzás következ
ményeire. A következményeket, az alábbi 
érdekes vázlatrajzon szemléltetik :

Az ártalmak alapját az élettel járó iz
galmak s állandó idegfeszültség alkotják. 
Ehhez járul az erős dohányzás, s az ered
mény : hörgő-izgalom és lob, állandó
köhögés, tüdőtágulás, tüdőrák. A másik 
ágon : fekély betegség, gyomor- és bél-
fekély.

*

Az élet nagy iramát nem bírja min
denki egyformán, segítségül ártalmat
lannak látszó gondűzőkhöz fordulnak, 
látszólagos nyugtátokat, használnak. Az 
ártalmatlannak látszó egy-egy cigarettá
ból mind több „utánpótlást” kíván, s 
minél nagyobb a hajsza, a nyugtalanság, 
annál több fogy belőle. Az erős dohányos 
nem is gondol rá pillanatnyilag, hogy 
nemcsak cigarettáit fogyasztja, hanem 
élete napjait is. Sok év múltán jön a leszá
molás : az ára rettenetes, a letörés ször
nyű. Holott mindezt el lehet kerülni 
egy kis akarattal, egy kis mérséklettel !

Kováts í'erene
egyetemi tanár* 

az orv ostu d om á n yok  dok tora
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„NÉMET BRIKETT”
M a g y a r o r s z á g o n

A befejezés ele it  fiilé Mdasi 
ferikettgyár szárító- és prés- 

özem®

Az elmúlt években kapós cikk volt a 
Német Demokratikus Köztársaságból 
importált „német brikett” . Dicsérték 
könnyen kezelhetőségét, nagy fűtő- 
értékét.

Hasonlóan előnyös brikett gyártására 
most mi is berendezkedünk. A  Baranya 
megyei Hidason már épül és előrelátha
tólag egy féléven belül megkezdi működé
sét a német briketthez hasonló brikettet 
gyártó gyár.

A  német brikettnek és a Hidason 
gy&rtandónak egyaránt sajátossága, 
hogy nem tartalmaz kötőanyagot.

A Magyarországon eddig gyártott 
brikett — az úgynevezett tojásbrikett 
és főleg az ipari tüzelésre használt kocka- 
brikett — kőszénből és idősebb korú 
barnaszénből készül oly módon, hogy a 
megfelelően szárított szénporhoz vagy 
darához különféle kötőanyagokat ke
vernek. Kötőanyagul általában szurok- 
port, bitument, kátrányt, lisztet vágy- 
egyéb növényi, sőt néha ásványi eredetű 
anyagot használnak. Ezt a keveréket 
gőzzel fűtött keverőben (malaxeur) addig 
keverik, amíg az anyag képlékennyé 
(plasztikussá) válik. Ezután a brikett 
alakjának megfelelő mélyedésekkel ellá
tott hengerpár között átboesátják, és 
aránylag kiesiny (50—100 kg/em2) nyo
mással briketté sajtolják.

A  kötőanyag alkalmazásának azonban 
több hátránya van. A  szurok, a bitumen 
és a kátrány égés közben erősen kormoz. 
A  borom  beszennyezi a tüzelőberendezést, 
rontja hőátadó képességét, s emiatt a 
tüzelés nem gazdaságos.
A liszttel és az egyéb nö
vényi kötőanyagokkal ké - 
szült brikett nem nedves - 
ségállő: penészedik. Az ás
ványi eredetű kötőanya
gok növelik a brikett 
hamutartalmát, és csök
kentik fűtőértékét.

E hátrányok miatt 
igyekeznek olyan briket
tet gyártani, amelyhez 
nem kell kötőanyag. Csak

hogy erre egyfelől nem minden szénfajta 
alkalmas, másfelől a gyártás csak nagy
nyomású, meglehetősen bonyolult és ké
nyes berendezésben történhet. Kátrány- 
nélküli brikettezésre a fiatalabb korú 
barnaszenek és különféle lignitek alkal
masak.

A  kötőanyag nélküli brikettben a szem
csék szilárd összekapcsolódását elsősor
ban a .sajtoláskor alkalmazott nagy 
(1000—2000 kg/em2) nyomás, a szén 
pontosan beállított nedvességtartalma s a 
szén különleges vegyi összetétele (főleg 
kátránytartalma) biztosítja. Csak e té
nyezők megfelelő összehangolása esetén 
lesz a brikett a kívánt szilárdságú, 
és időálló.

A  brikett fűtőértékét növelhetjük azzal, 
hogy a darabos szénből a feldolgozás előtt 
a bányászás közben belekerült éghetet
len meddőkőzetet, az úgynevezett meddőt, 
kézi válogatással vagy gépi úton (mo
sással) eltávolítjuk. Ezután a szenet 
megfelelő szemnagyságra aprítjuk, majd 
a szükséges nedvességtartalom elérésére 
az osztályozott anyagot gőzzel fűtött 
forgó szárítókon vezetjük keresztül. Lig
nit szeneink 4 5 -4 8  százaléknyi víztar
talma a szárítás során mintegy 17— 18 
százalékra csökken.

A szárítás éppenséggel nem egyszerű, 
művelet. Más ütemben száradnak az 
egy milliméter szemnagyságú s máskép
pen a katmiliiméteres szemek. Az egyen
letes nedvességtartalom elérésére a szá
rítóban a szénpor esavarorsőszerű já
ratban halad át, úgyhagy a nagyobb



darabkák kószább, á kisebbék rövi- 
debb ideig tartózkodnak a szárítóban; 
Ily módon a szárítás egyenletesebb.

A  szénpor hevítése során még a, rob
banás veszélye is kísért. (Ezért a szárító 
csöveit'150 C-foknál nagyobb hőfokra 
nem szabad hevíteni.) Végül gondot okoz 
az is, hogy a szárításkor bizonyos mér- 
tékű oxidációs folyamat is végbemegy.

A hidasi brikettgyár tervezéséhez a 
freibergi bányászati akadémia kutatói 
és a gépeket szállító zeitzi Zemag-gyár 
mérnökei adtak segítséget, s minthogy 
Hidason a helybeli bánya lignitjét dol
gozzák majd fel, a gyár üzemi technológiá: 
jának kialakításakor e lignitfajta sajátos
ságaihoz alkalmazkodnak. így  a Pest- 
vidéki Brilcettgyárban végzett kísérletek 
alapján a szárítóból kikerülő lignitport 
még kevés pakurával, e kisebb értékű 
olajtermékkel is egyenletesen elkeverik. 
Ezáltal a brikett szilárdsága kissé csök
ken ugyan, de vízállósága és tárolóké- 
pessóge növekszik.

A présekbe kerülő lignítpor 80 C-fokú. 
Ezen a hőfokon és a mintegy 1500 atmosz- 
férájú nyomáson érvényesül a nyers szénben 
levő természetes kátrányok kötő hatása a 
szemcsefelületeken.

Az új magyar brikettgyárban kettős ■ 
(iker) présekkel dolgoznak. Az iker
préseket egy-egy közös villamos-motor 
hajtja meg. Egy-egy kettős prés súlya 
majdnem 40 tonna. Hogy a prés hatalmas 
lökéseinek káros hatását elhárítsák, a pré
seket különleges betonalapokra helyezik.

Egy préspár napi teljesítménye 15 
vagon brikett. (Hidason két kettős prést

állítanak feí.j Az ikerprésekből minden 
löketre egy-egy brikett hagyja el a négy 
présszájat, vagyis az elvezető csatornák
ban a brikettszalagok egy-egy brikettnyi 
távolsággal haladnak előre. A mintegy 
80 C-fokú brikettek ebben az állapotban 
még nem szállíthatók, mert nincs meg a 
kellő szilárdságuk, s a meleg állapotban 
raktárban vagy a vasúti kocsiban fel
halmozott brikett szétporlik és begyul
lad. Hogy ezt elkerüljük, egy különleges 
berendezéssel 30—40 fokra hűtjük. Le
hűlés közben a brikett kellőképpen 
megszilárdul.

Kísérletek folynak abban az irányban 
is, hogy a kötőanyag nélkül sajtolt hazai 
barnaszén- és lignit-brikettből háztartási 
és kohőkokszot állítsanak elő. Nagy je
lentőségű lenne, ha e kísérletek eredmény - 
nyei járnának, mert az így gyártandó 
koksszal és a Dunái Vasmű kohókoksz
gyártásának termelésével hazai kohó- 
koksz -igényünknek a zömét fedezhet
nénk.

A hidasi brikettgyár építése és szerelő
munkái gyorsan haladnak. Űgv tervezik, 
hogy az év második felében megkezdik 
a próbaüzemelést, majd a folyamatos gyár
tást is. E jelentős műszaki építkezések 
befejeztével nagy lépéssel jutunk előbbre 
hazai csekély értékű ligniteink és fiatal 
barnaszeneink gazdaságos hasznosításá
ban. A  további tervek még két, egyenként 
napi 100 vagonos teljesítményű brikett
gyár építésére gondolnak. Ezekhez már 
fel fogják használni a hidasi gyárban 
szerzett tapasztalatokat is.

Tokaji György

június 17.

Az atuElíf rendezvények jegyei a hely színen és 
az „Uránia*’ Ismeretterjesztő Boltban (VII. 
Lenin krt. 6. Telefon : 422-754) elővételben is 
kaphatók.

Németh László szépirodal
mi munkássága. Előadó : 
Sőtér István. Közremű

ködik : Horváth Ferenc. A  Társulat Székházéban 
(VIII. Múzeum u. 7). Jegy : 4 Ft. Este 7 óra.

Hűség és féltékenység. Elő
adó : dr. Bencsáth Aiadár- 
né. Előadás után az 

„Othello”  c. filmet vetítik. A MEDOSZ előadó
termében (VI. Jókai u. 2.). Jegy : 4 Ft, du. 6 óra.

Shakespeare-SEOitettek. 
Előadó: Szabó Lőrinc.
Közreműködnek Simonffy

Június 18.

Június 19.

' Az antik világ és a közép-
Június 18. kor kertkultúrája. E lőadó:

----—------—-----— Balogh Antal. Mezőgazda-
sági Múzeum (Városliget, Széchenyi-sziget). Jegy 
3 Ft, du. 6 óra.

Látogatás az Erzsébetvárosi Tejipari Vállalat
nál, Jegy 3 Ft, de, 10 óra.

1  Emlékezés Blaha Lujzára,
fálflgffig 2L Előadó : dr. Czenner Mi-

........ hály. Színháztörténeti Mú
zeum ti. Krisztina krt. 57). Jegy : 3 Ft, este 7 éra.

Látogatás az Orion Rádió és Villamossági Vál
lalatnál, de. 10 óra. Jegy 5 Ft.

A  Jövő filmművészei. Elő
adó : Zákonyi Sándor.
Ezután a Színház ésfittes ff.

Margit és Bodor Tibor. A Társulat Székházában 
(VIII. Múzeum u. 7.). Jegy : 4 Ft, este 7 óra.

Filmműv. Főiskola hallgatóinak vizsgafilmjeit 
mutatják be. Odry-terem (VIII. Rákóczi út 
21). Jegy 4 Ft, du. 3 óra.

Látogatás az MTA eslllagvfzsgéfté Intézetében. 
Jegy : 5 Ft, este 8 óra.

Látogatás a Meteorológiai Intézetben. Jegy 4 Ft, 
du. 3 óra.

Látogatás a Pannónia Filmstúdióban. J egy : 
5 Ft, du. 3 óra.

Í Fotoséta Csömörön. Jegy 
5 Ft, reggel 8 óra. (A láto
gatásokhoz előzetes jelent

kezés szükséges.)
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Nemcsak a nagy és állandó termés el
érésében segít a jó  öntözés, hanem a 
talajéletet is javítja. Az öntözővízzel 
ugyanis kedvező körülményeket teremt
hetünk a talajban élő és a talajt szün
telen formáló hasznos parányi élőlé
nyeknek, a mikroorganizmusoknak.

Az öntözés könnyíti a talajban levő 
tápláló anyagok feltáródésát, javíthatja 
a talaj szerkezetét, következésképp fo
kozza a termékenységét. A  víz az állandó 
átnedvesítéssel, a tápláló anyag feltá
rásával és a létfontosságú hasznos talaj- 
lakók életkörülményeinek javításával 
megsokszorozhatja a talaj termékeny
ségét.

Ha az öntözés módszere helyes, éven
ként jó  termés takarítható be, s javul a 
talaj termékenysége is. Kitűnő talaj
tudósunk, Sigmond Elek, már a század 
első éveiben egy öntözéses módszerrel 
kísérletezve javította meg a békéscsabai 
határ szikes rétjét. Azóta Berke Sándor 
és Prettenhoffer Imre is szép eredménye
ket ért el öntözött fökeverékkel alföldi 
szikeseink javítása során. E módszernél

m helyes öntözésen kívül
célszerű trágyázni is a növényeket. Még 
fontosabb a vetésforgó jó  megválasztása. 
A  fűfélékkel, a pillangósvirágú növé
nyekkel a talajok szerkezetét, valamint 
egyéb sajátságaikat is megjavíthatjuk. 
Effajta növényeket érdemes telepíteni 
az öntözéses vetésforgóba is a rizzsel és 
egyéb öntözött növényekkel váltakozva.

Milyen legyen a helyes öntözési mód
szer? Csak korlátozott mértékben alkal
mazható az olyan egyszerű öntözési mód, 
minő az elárasztás. A növényeket a 
hosszú ideig tartó vízborítás megfojtja. 
A rizs az egyedüli kivétel: a rizsterü
letet árasztani kell. Csín- 
ján-módján a fűfő léket is 
áraszthatják, de csak rö
vid ideig bírják el a víz
borítást. A  fűféléket az 
úgynevezett sávos mód
szerrel jobb öntözni. (Az 
elnevezés már az öntözés 
módját is megjelöli : sá
vonként, vagyis nem a tel
jes területen öntözünk.)

Fejlettebb mód a barázdás öntözés, kivált 
kapások, kukorica, répa öntözésére. E 
módszer alkalmazásakor a vizet baráz
dákban vezetik a növényhez. Már ha
zánkban is alkalmazzák a permetező ön
tözést, amikor is szóró szerkezetek az 
esőhöz hasonlóan vízzel látják el a nö
vényzetet. Újabb vívmány az öntözőhajó, 
amely a szél® csatornákban úszva suga
rakban lövelli a vizet a part menti terü
letre.

Valamennyi öntöző eljárásnak 
sarkalatos kívánalma

Alföldünkön, hogy ne pocsékoljuk az 
öntözővizet. Nem éppen épületes lát
vány egyes öntözőrendszerekben, hogy a 
táblákon kívül az utakon, a környező 
nem öntözött földeken tócsákban reked 
meg a víz. Az is előfordul, hogy a csa
torna szivárog, s emiatt temérdek víz 
elvesz. Máskor ugyancsak műszaki hiba 
miatt az előírt vízmennyiségnél többet 
bocsátanak a csatornákba. Ez a tékoz
lás nem annyira javít, mint inkább ránk 
a talaj termékenységén, s könnyén vezet 
a talaj szikesedéséhez. Az Alföldön rend
szerint sós a talajvizek szintje, és ha az 
ilyen 3zintet a sok pangó és fölösleges 
víz megemeli, a felső talajrétegekben fel
halmozódnak a káros nátriumsók. Ez a 
másodlagos szikesedés. Csak nagy ügy- 
gyel-bajjal segíthetünk rajta. Nemcsak a 
só káros felhalmozódása jellemzi e beteg 
talajt, hanem a repedezettség is, vízgaz
dálkodási sajátságainak általános le
romlása.

Az öntözővíz pocsékolása nemcsak 
szikesedéssel fenyeget. Ha az elfolyó és 
pangó vizek teremtette túlságos nedves
ség állandósul, az öntözött terület ellá- 
posodik. Néhány száz évvel ezelőtt az

A belatoltál lattzis ; a pangó 
vizek hatása elszibesífl a talajt



Az öntözővíz gsoesékolása láposodást Idéz elő

Alföldnek több olyan területén is, ahol 
ma öntözés folyik, lápok, mocsarak vol
tak. Ezeket folyóink szabályozása során 
csapolták le. S ha az egykori lápok és 
mocsarak vidékén manapság helytelenül 
öntöznek, bizony menthetetlenül vissza- 
mocsarasodnak. Erre, akárcsak a másod
lagos szike,sedésre, máris riasztó példák 
vannak Alföldünkön. Derekegyházán 
már több mint egy évtizede tetemes ká
rokat idézett elő a sók felhalmozódása 
az öntözéses területeken. Manapság pe
dig a Hortobágyon és Szarvas környé
kén is mutatkoznak az efféle veszélyes 
folyamat előjelei.

A  mostani öntözött területeken fő
képp rizst termelünk. Hogyan befolyá
solja a rizstermelés e talajok termékeny
ségét? Általában azt tapasztalták, hogy 
a rizskultúra nagyon „kiéli”  a talajt. 
Úgy vélekednek, hogy csak néhány évig 
tart a jó  rizstermések pünkösdi király
sága, és utána — úgymond — megcsap
pan a talaj termékenysége. Ez ugyan 
igaz. De ha a rizs után olyan növényeket 
telepítünk, amelyek javítják a talaj tu
lajdonságait, ezt a veszélyt is elhárít
juk;. E célra pedig a legalkalmasabbak

á füfélék. Bojtos gyökérzetükkel át- 
áíezövik a talajt, megkönnyítik a mor- 
zsalékosság képződését. Ez a hatás kü
lönösképp kedvezően érvényesül a rizs 
után, minthogy az évekig tartó vízbo
rítás következtében a talaj fizikai álla
pota erősen leromlik.

A pillangósok, így a lucerna, több 
méter mélyről felszívják a meszet. S a 
mész nagyon is kell a talaj jó  szerkezeté
nek kialakításához. Csakhogy az efféle 
áldásos mészlerakó növények számára 
gondosan elő kell készíteni a volt rizs
telep talaját, sőt gyakorta trágyázni is 
kell. A  több évi rizstermesztés főképp 
azért veti vissza a talajtermékenységet, 
mert levegőtlen viszonyokat teremt. Ho
lott a levegőtlen talajviszonyok nem 
kedveznek a hasznos mikroorganizmu
soknak. És levegő híján a talaj kedvező 
vegyi és fizikai sajátságai sem érvénye
sülnek, hanem már olyan egyszerű mód
szerrel is, minő a rizstelepek őszi fel
szántása, mindjárt levegősebbé tehetjük a 
talajt, és elhárítjuk termőerejének tete
mes csökkentését is.

A kapásnövények és a zöldségfélék is 
kívánják az öntözést. Manapság még 
kevés helyütt öntöznek a gyakorlatban 
kapásnövényeket, holott az öntözéssel a 
növénykultúrák terméseredményeit is 
megsokszorozhatnék.

Holdanként akár 46—50 mázsa 
kukoricatermést is kapunk öntözéssel,

mégpedig bármilyen évjáratban rend
szeresen, ha jól választjuk meg az 
öntözés módszerét. S csak mellesleg 
említjük, hogy 500—-600 mázsa répát 
kaptak öntözéssel olyan talajon, ahol 
azelőtt öntözéses gazdálkodás híján a 
silány talajon eleve lemondtak a répa- 
termesztésről.

Az efféle bravúros eredményekhez 
azonban nemcsak korszerű öntözési mód
szerről kell gondoskodni, hanem a növény 
táplálékigényeinek általánosabb kielégí
téséről is. Az öntözés ugyan elsőrangú 
föltétele a korszerű gazdálkodásnak, 
ámde egymagában még az öntözés is 
kevés, ha nem látjuk el a növényt 
elég tápláló anyaggal. Kiváltképp kívá
natos a műtrágyáik helyes felhasználása. 
A  helyes műtrágyázást az öntözéses gaz
dálkodásban a föld meglepően gazdag 
terméssel hálálja meg. De sohasem győz
zük eléggé hangsúlyozni: a legtekin
télyesebb mennyiségű műtrágya is csak 
olyankor hasznosulhat a talajban igazi 
növényi tápanyagként, ha oldatba kerül.
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Száraz gazdálkodásban sokszor elsősor
ban éppen a vízhiány miatt nem haszno
sulhat a műtrágya. Ellenben
jó öntözéses gazdálkodásban az öntővíz 

bármennyi műtrágyát feloldhat.
Ott semmi se megy kárba belőle. így 
hát az eredmény sem maradhat e l : az 
évenkénti állandó rendszeres gazdag 
termés. Igaz, ma még a száraz gazdál
kodásban is kevés műtrágyát használ 
mezőgazdaságunk, de öntözéses viszo
nyok közt még több a tennivaló e téren. 
Vannak olyan új módszerek is, ahol az 
öntözővízbe keverve adagolják a mű
trágyát. Eszerint a növény és a termő
talaj egyszerre kapja meg életműködésé
nek két fő feltételét: a tápláló anyagot 
és a táplálékfeloldó vizet.

A vetésforgó nélküli árasztásban ter
mesztett rizs ábrándos pünkösdi király
sága és keserű tanulságú talajrontása 
láttán soha többé nem szabad figyelmen 
kívül hagynunk, az öntözéses gazdálkodás
ban a talajjavítás kérdését.

Azokat a szikes talajokat, amelyeket 
Alföldünkön hagyományosan öntöznek, 
már szinte évszázada rendszeresen javít
gatják is sárgaföld-terítéssel vagy mesze- 
zéasel. Az öntözés nyomán gyakorta kísért 
a szikesedés és más talajleromlások 
veszélye. Ám minden effajta veszélyt 
elháríthatunk, ha gyakran és gondosan 
javítgatjuk a termőtalajt, gondosabban, 
mint a száraz gazdálkodás viszonyai 
közt. Ha e kívánalomnak eleget teszünk, 
nemcsak állandósul a talaj termékeny
sége, hanem

állandóan és évenként, s eközben néni 
romlik, hanem szüntelen javul a termő
talaj.

Végre a huzavonák ellenére is meg
épült teljes hosszában a Keleti Főcsatorna 
medre. Ha mellékcsatomái is elkészülnek 
— reméljük, kevesebb hűhóval, de na
gyobb gonddal és hamar —, az egész 
öntözőhálózatban 200 000 holdat öntöz
hetünk. E  kétszázezerből 80 000 holdon 
öntözés nélkül a talaj szikessége miatt 
ma még egyáltalán nem folyhat- termelés.

Az újabb elgondolások különösképp 
a tiszántúli és a Duna—Tisza közi 
öntözőrendszerek fejlesztésére irányul
nak. Megvalósulásukkal újabb 80 000 
hoki terület kapcsolódnék az öntözőkul
túrába az eddigieket másfélszeresen vagy 
akár kétszeresen is meghaladó évi átlag
terméssel.

Az öntözőgazdálkodásban a megfelelő 
talajjavító eljárások alkalmazásával 
30 000 hold terméketlen szikes talajt 
javíthatnánk meg a közeli években. 
A  haza földjének rombolását jelentené e 
program késleltetése. S kiegészítésül na
gyon is kívánatos, hogy az állami 
tennivalókon túl a gazdálkodó paraszt- 
társadalom is minél többet áldozzák e 
téren önmaga ügyéért. Ilyen-amolyan 
szövetkezésben széles és kizárólag a 
gazdaságos meggondolásokból kiinduló 
csoporti keretekben! Nagyon fontos, 
hogy ne csak egyes agronómusokat ás 
egyéb szakembereket érdekeljen a kor
szerű öntözéses gazdálkodás. Széles töme
gek joga, egyszersmind kötelessége ma

az öntözéses talajjavítás
fokozatosan javíthatja a talaj 
tulajdonságait, szerkezetének 
összetételét is. Az öntözővíz 
ugyanis a talaj minden részébe 
eljuttatja a javító anyagot, s 
így gyorsabban és eredménye
sebben érvényesíti hatását.

Lám, mennyi elméleti és gya
korlati kérdést fölvet az öntö
zéses földművelés! Problémák 
özönét zúdítja elénk. És ha 
jól átgondoljuk e problémákat, 
megértjük tudományos össze
függésüket. S ha gyakorlatias jó 
gazdaként meg is oldjuk őket, 
semmiképpen sem maradhat el 
az eredmény: gazdag termés

Sn-kiviFágzás a talaj felszínén í másod
lagos szikesedé*). Karcag környéke



A termesztésből kikapcsolt rizstefiepeBt sás és núd 
telepedett meg, s megindult a lipaeadási M s ia u t 

(Kareafl környéke)

már Magyarországon az öntözéses gazdál
kodás iránt elmélyíteni és kitágítani az 
érdeklődést.

A magyar nemzetgazdaság elemi lét
érdeke, hogy még a városlakó közönség 
is tisztában legyen végre ama fontos 
hatással, amelyet az öntözés a talajra és 
termékenységére gyakorol. Nem hangu
lati érdekkeltésre gondolunk itt, hiszen 
abban nem volt hiány. De hiteles his
tóriai példaképp gondoljuk meg, hogy a 
nálunk kisebb lélekszámú hollandus nép 
apraja és nagyja, városban és faluban 
évszázadok óta. figyelgeti kitágult és el
mélyült érdeklődéssel a víz és a talaj-

T«tkormáu> tű volt ri/.stalcpeu

termékenység viszonyát. Őket ugyan nem 
a vízhiány környékezi állandóan és 
fenyegetően, hanem éppen a túlságos víz
bőség. De a kérdés egyre megy, s a 
hollandusok tudják, hogy ha nem ismerik 
eléggé a víz és a talaj egészséges viszo
nyát, helyes egy másra hatását, mily te
mérdek kárát vallanak tájékozatlansá
guknak. Hát mi, dolgos magyarok sem 
maradhatunk el sokáig a derék hollan
dusok mögött! Keserves árat fizetnénk 
majd a további közömbösségért és ha
nyagságért!

Szabolcs István
az MTA Agrokémiai Kutatóintézetének 

h. igazgatója

örömmel /adatjuk Olvasóinkkal, hogy a Gondolat Kiadó június közepén útjára 
indítja az Élet és Tudomány Kiskönyvtár sorozatát. A sorozat első könyve:

Dr. Gergely Károly né: A M Í G  G Y E R M E K Ü N K  I S K O L Á S  L E S Z . . .
E könyvecskében egy pedagógus, aki általános iskolai első-második osztályban 

tanít, elmondja sok-sok évi tapasztalatait a szülőknek. Az életből merített példákon 
mutatja meg, hogyan lehet és kell helyesen foglalkoznunk a 2—6 éves gyermekekkel, 
hogy megkönnyítsük számukra az iskolai életben első lépéseiket, a társadalomba való 
beilleszkedésüket és nem utolsósorban tanulásukat. Szórakoztatóan, sok-sok kedves pél
dával, gyakorlati tanáccsal tanítja meg a szülőket azokra a kisebb - nagyobb, tréfásabb- 
komolyabb játékokra, beszélgetésekre, dalokra, mondókákra, amelyekből soha sincs 
elég a kezünk ügyében, ha egy-egy apró emberkét szórakoztatni, tanítani, nevelni kell.

Első könyvecskénket avval a reménnyel adjuk olvasóink kezébe, hogy vele nemcsak 
kellemes szórakozást, de sok hasznos tanácsot is kapnak, segítséget ahhoz, hogy egész
séges, vidám, kiegyensúlyozott, minden iránt érdeklődő gyermekeket nevelhessenek.

A kötet ára 8 forint.
A továbbiakban a következő kötetek jelennek meg: augusztusban „Az űr

hajózás” , októberben Lyka Károly: „Nagy magyar művészek” .
Előjegyezhetjük a Gondolat Könyv- és Lapkiadó Terjesztési Csoportjánál: 

Budapest, T I ., Révay u. 16. II.
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akik a kérdéssel részletesebben akarnak íojjlaikoznl, 
közöljük az eseményekre vonatkozó inna var nyelvű troüalnmt Is.)

1835. június 36-án született Hennán Ottó zoológus, etnográfus és 
természettudományos író, a magyar néprajztudomány megteremtője. 
Vasmunkás volt, majd 1862-ben részt vett a lengyel szabadságharc
ban. Sokrétű tudásával, elragadó stílusával, harcos egyéniségével 
maradandó írásműveket alkotott mind az állattan, növénytan és 
őslénytan, mind pedig a nyelvtudomány és a publicisztika területén. 
,,A  magyar halászat könyvé” -vel az ősfoglalkozásokra irányította a 

figyelmet. „Magyarország pókfaunája”  című könyvében mintegy 314 pókfajt írt lé. 
Közülük 36 addig ismeretlen fajta volt. A természettudományi és néprajzi munkák 
illusztrálására kitűnő gárdát szervezett; tudományos műnyelvünket új, egészséges 
alapokra fektette. Érdeklődése sokirányú volt. A  szaktudományokon kívül foglalko
zott politikával is ; 15 évig függetlenségi párti képviselő volt. — I)r. Szilády 
Zoltán: Hennán Ottó emlékezete. Természettudományi Közlöny. J935. 307—13. ]. • 
Lamltrerlit Kálmán: Hermán Ottó. B;>. 1920.; Székely Sándor: Hermán Ottó.Bp. 1954.

m r- 1824. június 28-án született Picrre Vaui Broea francia sebész, az
-  'A  antropológia (embertan) úttörője. Tizennyolc tudóstársával megalapí- 

W g / j  jg k  tóttá a párizsi Antropológiai Társaságot. Ess 1859. május 19-én tartotta 
r / /  f / első ülését. Innen számíthat juk amodern értelemben vett antropológiai 

J kutatás kezdetét. Broea fedezte föl a beszéd központi szervét az 
agyban. Sok antropológiai mérőkészüléket szerkesztett. A koponya- 
tanba ő vezette be az új, úgynevezett trigonometriai elvet. Terrné- 
kény szakíró volth arm in c év alatt az anatómia, élettan, kórbonetan 

é s  a sebészet körébe vágó 410 értekezést és 7 nagyobb munkát, továbbá az antropoló
gia és az etnológia köréből 220 értekezést és 3 nagyobb munkát, végül 28 kritikai 
és egyéb tárgyú értekezést írt. — Természettudományi Közlöny. 1881. 128—30. 1.

1825. június 28-án született Emil Erlenmeyer német kémikus, a 
müncheni egyetem tanára (megh. 1909-ben). Szerveskémiai tanköny
vével, továbbá nagyszámú elméleti és gyakorlati irányú dolgozatával 
nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy' a szerves kémia mai alapjai 
megerősödjenek. Legtöbbet az alifás szénhidrogének vizsgálatával 
foglalkozott. 1859-ben szintézis útján amidocapronsavat állított elő, 
és különböző fehérjék hidrolízisét tanulmányozta. Megállapította az 
ekként különválasztott leltein és tyrosin viszonylagos mennyiségét. 

Ezzel fehérjékről és rendszerükről való tudásunkat lényegesen kibővítette. 1868-ban 
az erjedés közben keletkező alkoholokat vizsgálta. Kimutatta, hogy erjedéskor butyl- 
és amylalkohol keletkezik. Ezek szerkezeti képleteit is ő állapította meg. Az aromás 
szénhidrogéneket ugyancsak ő ismertette elsőnek. — Természettudományi Közlöny. 
1909. 229. 1.
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LÖGAR MISKA feladatai
MEGOLDÁS A 19. SZÁMBÓL

Ha egy testet súlypontjában alátámasztunk, 
akkor az a test nem esik le. Rajzunkon oldal- és 
feíiünézetben mutatjuk a két villából és a két
forintosból álló konstrukciót. Az oldalnézet 
mutatja, hogy ha a forint rögzítve van, a villa 
nem esik le, a fölülnézetből pedig láthatjuk, hogy 
a rendszer súlypontja, ha a villákat jól állítjuk, 
a forint területére esik és itt az egész rendszer 
alátámasztható.

ÚJ FELADAT
A ház előtt álló hordó arra való volna, hogy 

összegyűjtse az esővizet. A legalján azonban vala
hol lyukas, és így a víz kiszivárog belőle. Ezért 
—  mikor egy este az eső jól megeredt —  András 
bácsit felszólítja a felesége, hogy a vizet időnként,

mikor a hordóban összegyűlik, egy fazékkal hordja 
be a teknöbe.

András bácsi azonban szeretne már lefeküdni, 
nem pedig órák hosszat fennmaradni; ezért 
odaállítja a teknőt a hordóval szemközt az ablak 
belső oldalán a földre, megszív egy csövet vízzel 
és elhelyezi úgy, amint azt az ábrán láthatjuk. 
„ A  csövön át a teknő reggelre megtelik”  — gon
dolja, s ezzel nyugodtan lefekszik.

Mi a véleményünk András bácsi „technikás”  
eljárásáról ?

LINNÉ
A vízsz. 1. és függ. 

1. alatt folytatólag 
Linné egy mondatát 
találjuk, mely saját 
munkáját értékeli. A 
vízsz. 30. Linné főmű- 
vének eredeti (latin) 
címe (a 33. kockában 
két betű !).

VÍZSZINTES í

határozót rag. 9- Forróégövi kúszónövény, név
elővel, ék. hiány. 10. Nem mai keletű áz ! 11. 
„Bizony”  a Halotti Beszédben. 12. Orosz igen. 
13. Fordítva élesít. 14. Az egyik kisbolygó neve. 
19. Művészet, idegen szóval. 21. SZ-szel a végén! 
görög főisten.. 24. Testnedv az anyagcsere szolgá
latában. 26. ízű. 28. Majdani bolygóközi jármű. 
30. Ón vegyjele. 31. Szájat nyitvatart. 32. Üdítő 
ital. 33. AEÓ. 35. 365 napja, végén fölös Ü. 39. 
Becézett férfinév. 42. Unta vada. 43. Orosz fosztó
képző. 44. Történelmi időszak. 46. Helyez, tesz. 
48. Rövidített alkalom. 50. Római 45. 51. Az 
utolsó (kétjegyű) betű ábc-nkben. 52. Rádium 
vegyjele. 54. Eleget tesz a kérő szónak.

15. Az Aranykoporsó 
szerzőjének családi ne
ve. 16. Télisport, név
elővel. 17. Légi-, ide
gen szóösszetételek
ben. 18. Elektrokar- 
diográf. 19. Átkelő a 
folyó fölött, névelővel. 20. A valósághoz hű. 22. 
Rokkával dolgozik- 23. Skálahang. 24. Szám, sor
szám, latinos rövidítése. 25. Egyiptomi— izraeli 
határvárosba való. 27. Egészségügyi röv. 29. 
Ford. : régi római pénznem. 34. Felnőtt nő a gyer
mekek számára. 36. Gipészszerszám. 37. Fordí
tott mutatónévmás. 38. Becses prémö főid alatti 
rágcsáló. 40. Tizenkét hó. 41. Visszataszító kül
sejű. 43. Hím kecske. 45. Menyasszony. 47. Azo
nos magánhangzók. 49. Fizetéskor' pénztáros 
teszi, ha előleg van. 51. Traktormárka. 53. 
Javasol.

FÜGGŐLEGES i
2. Ravasz állat. 3. Az energia cgs-egysége. 4. 

Nátrium vegyjele. 5. Perzsa uralkodó. 6. A test
üregeket kitöltő vegetatív szervek gyűjtőneve. 
7. Sajtjáról híres németalföldi város. 8. Hely

A 23. sz. keresztrejtvény megfejtése *’  proton, 
izotop, atomreaktor, gammasugárzás ; deutérium, 
plutónium, neutron, uránium.
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TELEVÍZIÓS KÖZVETÍTÉS
a gyű mórból

A gyomorrák gyógyításának elen
gedhetetlen föltétele a korai diagnózis, 
a betegség korai fölismerése. A  gyo
mor közvetlen vizsgálatára ez idő sze
rint két lehetőség van: a r ö n t g e n  
és a g a s z t r o s z k ó p i  a. rönt
genvizsgálatról nem kell részletesen 
írni, ezt mindenki ismeri. A gasztrosz- 
kópia lényege pedig az, hogy a nyelő- 
csövön át egy fémcsövet dugnak le a 
gyomorba. A cső végén kis villany- 
lámpa van, amely megvilágítja a 
gyomor fal egy-egy részét. A cső for
gatásával, mozgatásával a gyomorfal 
nagy részét át lehet tekinteni a cső 
felső végén elhelyezett optikai beren
dezés segítségével. Az eljárás elvileg 
semmiben sem különbözik a hólyag - 
tükrözéstől.

H. W a l l  m a n  és B. R o $ en -
g r e n svéd orvosok jutottak arra a 
gondolatra, hogy sokkal élethűbb képet 
kapnának a gyomor belsejéről, ha 
sikerülne egy miniatűr s z í n e s  
t e l e v í z i ó s  felvevőt készíteni, és 
azt a gyomorba lebocsátani, A készü
lék által ,,látott”  kép a televíziós 
ernyőn jelenne meg (  kellően nagyítva), 
s éti lehetővé tenné a kép lefényképe
zését és a finomabb részletek utólagos 
értékelését is.

Kísérleteiket 1952-ben kezdték meg 
olyan gyomrokon, amelyeket rák miatt

egészében ki kellett operálni. Ebben 
az időben azonban még tál nagyok 
voltak a televíziós felvevők és tál 
vastagok a kábelek. A kísérleteket 
abba kellett hagyniuk.

A technika fejlődésével azonban 
egyre kisebb felvevőket szerkesztettek, 
és 1955 őszén Németországban' már 
olyan felvevőlencserendszert is tudtak „ 
gyártani, amely már csak 9 cm hosszá 
és 1,35 cm széles.

Újra hozzáfogtak a kísérletekhez, 
és most már sikerült (ugyancsak 
műtéttel eltávolított gyomrokról)  hasz
nálható színes ,,televíziós közvetítést” 
és fényképeket készíteni. A  televíziós 
ernyőn megjelent a gyomor belsejének 
élethű képe, és jól meg lehetett külön
böztetni az ép nyálkahártyát a daga
natoson elváltozott résztől.

Ha, ma'jd olyan kis lencserendszert 
sikerül készíteni, amellyel a nyelő- 
csövön keresztül is le lehet hatolni, 
megfigyelhetők majd a gyomor műkö
dése során bekövetkező változások is, 
csakúgy, mint a gyomorba bevitt 
anyag kiürülése, aminek ugyancsak 
nagy szerepe van a M r korai föl
ismerésében. Néhány éven belül való
színűleg erre is -sor kerül, és akkor 
a gyomor vizsgálatára új eszköz áll 
majd az orvosok rendelkezésére: a 
színes televízió, ( T h e  L á n c é t )

i



P e tré ta  előállítása olajpalákig! i s  kátrányos iionokokbtil
T ö b b  m in t száz éve tud ják  a g e o ló g u so k ,  

h o g y  az e g y ik  k ő ze tb ő l,  az olajpalába! 
hev íté sse l ásványo la jat lehe t n ye rn i. K i 
te rm e lé se  azonban  m in d m á ig  nem  f iz e tő -  
d ö t t  ki. C sa k  az o lajban sze g é n y  o r s z á g o k  
fo g la lk o z ta k  veié.’ Pé ldáu l N y u g a t -N é m e t -  
o rszág , D a rm s ía d t  köze lé b e n , Messel m e l
le tt  ez id e ig  t iz e n ö t  és fél m iiiió  to n n a  
pa lát te rm e lte k  k i, s be lő le  8 4 0  e ze r  to n n a  
n ye rso la ja t  n ye rte k .  E b b ő l anny i benz in  
á llíth a tó  e lő , am e n n y i a n y u g a t-n é m e t-  
o rszágt  g é p k o c s ip a rk  fé lév i szü k sé g le te .

H ata lm a s o lajpa la  m e n n y isé g e k  ta lá lha 
t ó k  az am e r ika i Colorado á llam  h e g y sé g e i
ben, Utakban és Wgomingban. D e  az 
o lajban  gazdag E g y e sü lt  Á lla m o k b a n  nem  
ta rto ttá k  k if ize tő d ő n e k  az  o lajpa la fejtését. 
C sa k  m ost, a m ik o r  a fú rás i k ö lt sé g e k  m e g 
n ő tte k ,  m e rt  e g y re  m é lye b b re  kell fú rn i,  
h o g y  o lajat ta lá ljanak, f o rd u lt  feléje a 
f igye le m . A z  o la jpa lák  h a szn o s ítá sá ra  ö s z 
tö n ö z te  az o la jtá rsa sá g oka t  fé le lm ü k  is, 
h o g y  a g ya rm a t i o r s z á g o k b a n  le vő  o la j
k u ta k  e lv e szn e k  szá m u kra .

A  ,,Bu reau  o f M in e s ” , az E g y e sü lt  Á l la 
m o k  ta la jkuta tássa i fo g la lk o zó  h ivatala m e g 
b ízásábó l Russel J. Cameron neves o laj- 
s z a k e m b e r  a C o lo ra d o - fo ly ó  m e lle tti Rifte 
v á ro ská b a n  k ísé r le t i ü ze m et lé te síte tt. 
E b b e n  s o r r a  v iz sgá lta  a k ü lö n b ö z ő  h e ly e k 
rő l v e tt  o la jpa la -m in táka t. Ö ssze fo g la ló  
je len té se  s z e r in t  az o lajpa la  m in d e n  t o n 
nája 57  l ite r  o lajat ad. A z  o la jku ta tó  e gy  
7 00 0  n é g y z e tk ilo m é te rn y i te rü le te t  v iz s 

gá lt  m eg. A r r a  az e re d m é n y re  ju to tt,  hagy 
e te rü le t  palájából 68  m iiliá rd  to n n a  n y e r s 
olaj n y e rh e tő . ( A  fo ly é k o n y  ásványo la j 
szá m ítá sb a  ve tt  ö ssze s  ta rta lé ka i az  e d d ig  
ism e rt  és fe ltá rt  o la jm e ző k ö n  —  a S zo v je t 
u n ió  o la jta rta lé kán  k ív ü l — - 40  m ill iá rd  
to n n á ra  b e c sü lh e tő k .)  A  s ik e re s  v iz sgá la t  
n yo m án  m e g in d u lt  az  o la j t rö s z tö k  v e r s e 
nye, h o g y  m iné l n a g yo b b  te rü le te n  n y e r 
h e sse n e k  k izá ró la g o s  jo g o t  ( k o n c e s sz ió t )  
a z  olajpala, k iaknázásá ra . E v e rse n y  n yo m án  
e g y sze r ib e n  m aga sra  s z ö k ö t t  az é r in te t t  
te rü le te k e n  a fö ld  ára. A  C o lo ra d o  v id é k é n  
n é h á n y  é vve l e ze lő tt  10 d o l lá ré r t  a d tá k -  
v e t t é k  a fö ld  ac re -jé t  (4046 ,78  n é g y z e t 
m éte r), m o st  450' d o l lá r ra  s z ö k ö t t  az ára;

N a g y  s ik e r re l  já rtak  a kanadai k o rm á n y  
által Kelet-Kanadában, aj. Athabasca 
fo lyó  m e n té n  v é g e z te te t t  v iz sgá la to k  is. It t  
az ú g yn e ve ze tt  A th a b a s c a -k á t rá n y h o m o k -  
ban k ö n n y e n  k ite rm e lh e tő  olaj re j lik .  
A m ió t a  a m ú lt  n y á ro n  k id e rü lt ,  h o g y  a 
k á t r á n y h o m o k  k ite rm e lé se  é p p en  o ly a n  k i 
f ize tő d ő , m in t  a f o ly é k o n y  nye rso la jé , it t  is 
m e g in d u lt  a roh a m  az  o la jtá rsa sá g ok  k ö z ö t t  
a k o n c e ssz ió s  t e rü le te k é r t .  K an ad áb an  az 
olajjal á t ita to t t  h o m o k  e g y -k é t  m é te r re l 
a fő id  fe lsz íne  a la tt m in te g y  7 7  e ze r  n é g y 
z e tk ilo m é te re s  te rü le te n  (az Ir - s z ig e th e z  
h a so n ló  nagyságú  te rü le t )  fe k sz ik .  Á  h o 
m o k  rét. cg n ého l 70  m va stag ságú . B a g g e -  
re k k e l t e rm e lik  k i, nagy  re to rta k á ly h á k b a n  
h e v ít ik ,  s íg y  n y e r ik  be lő le  az olajat, (Dér 
Spiegel)

Lyukfúrás üvegbe I J L Í R f l U f i í l G ü f l L
iSajátságos tulajdonságai miatt ez ideig üvegbe csak egyetlen eljárással 

fúrtak lyukat: egy forgó fúróval csiszolóamyag segítségével az üveget 
fokozatosan átfúrták. Ezzel az eljárással azonban csak körkeresztmetszetű 
lyukat leket fúrni, és a fúrás ideje is meglehetősen hosszú..

Mindkét hátrányos tulajdonságot kiküszöböli az ultrahangos üveg
fúrás, amellyel rövid idő alatt bármilyen alakú lyuk készíthető. Ultrahangos 
fúráskor a fúrőszerszám fel-alá haladó gyors rezgő mozgást végez és az üveg 
felületét állandóan rezegteti. Ha a szerszám és az üvegfelület közé íheg- 
felelő keménységű és szemosézetű csiszolóport helyeznek, a rezgő szerszám
mal az üveg felületéhez ütögetett csiszolószemcsék apró üvegszilánk- 
szemcséket szakítanak, szabadítanak ki az üvegből. így tetszőleges alakú 
és bármily bonyolult körvonalú mélyedések, majd lyuliak készíthetők. 
A  szerszám másodpercenként 20 000 rezgést végez, ezáltal a fúrás vagy a 
kivágás gyorsan elvégezhető. Egy 3 mm vastag üveglapba, egy 0,6 mm-es 
négyszögletes lyukat 90 másodperc alatt lehet fúrni, egy 1,27 mm, hosszú 
és Ó,0Ö mm széles rés vágása pedig 45 másodpercig tart. (Glase).
2

Az egyik nagy leningrádi hajógyárban épül a „Lemn” -jégfcörő. A. világ 
első nem katonai célokat szolgáló, atomenergiával hajtott hajója lesz. 
Még ebben az évben vízre bocsátják.

Az atom-jégtörő egyben a világ legnagyobb jégtörő hajója lesz. Motor
teljesítménye kétszer akkora lesz, mint a „Glaeier”  nevű legújabb amerikai jég
törőé, amelyet jelenleg a világ legerősebb jégtörőjének tartanak. A  „Glaeier”  
több mint 22ÖQO, a „Lenin” 44 000 lóerős. Hossza J34 méter és legszélesebb 
részén 27,6 méter lesz. Vízkiszorítása 16 000 tonna. Jógmentes vízben 18 
csomóval (34 kilométer/óra) halad majd.

A választás azért esett jégtörőre, és nem például atomenergiával haj
tott kereskedelmi vagy utasszállító hajóra, mert ez idő szerint az atom
energia felhasználásának ez a módja a gazdaságosabb. A sarkvidéki utazá
sokon ugyanis az üzemanyag problémája a legfontosabb. A sarkvidéki hajó
zások története sok olyan esetet ismer, mikor a jégtörők tüzelőanya,gkósz- 
lete idő előtt, elfogyott. Ilyenkor a jégtörők a jég között hagyták a kara
vánokat és a legközelebbi szénkikötőbe siettek.

A  széntüzelésű jégtörőnek 20 naponként, az olajtüzelésűnek 40 
naponként kell valamelyik kikötőt felkeresnie üzemanyagának pótlása cél
jából, bár térfogatuknak csaknem egyharmadát tüzelőanyag tölti ki.

Ellenben az atommeghajtású jégtörő üzemanyagának pótlása nélkül 
több mint 12 hónapig lehet egyfolytában a tengeren. A kőolajjal hajtott 
jégtörő kereken 70 tonna üzemanyagot használ el 24 óra alatt. Az atom
energiával hajtott hajó ugyanezen idő alatt csak kb. 45 gramm nukleáris 
üzemanyagot fogyaszt.

A „Lenin” atommegliajtásű jégtörő egyelőre ,.felöltözetlenül”  fekszik. 
Törzse csaknem kész, különlegesen erős acélból hegesztették össze, minden 
szegecselés nélkül. A hajófenék keresztmerevítő bordái elkészültek, s az óriási, 
26 tonnás orrtőkén csaknem befejeződtek a hegesztő munkák.

A  reaktorban levő atomi „láng”  melegíti majd a magas nyomás alatt 
eirkuláló és ártalmas sugárzásokat kibocsátó vizet. Ez a víztömeg hőjét 
ún. hőkicserélőn keresztül egy másik vízkörnek adja át, amelyet elszigetel
nek a nukleáris folyamatoktól, és az emberre ártalmatlan. A gőz a turbo- 
generátorokat hajtja, ezek látják el árammal a hajómotorokat. A reaktor 
teljesítménye megfelel majd egy félmilliós város erőműve teljesítményének.

A „Lenin”  egyébként is a lehető legmodernebb lesz. A  hajón minden 
folyamatot, a reaktor vezérlésétől a hajó menetirányának megszabásáig, 
automaták látnak el. (Novoje Vremja)

A *  a lo m b o r s i z a lE  f e l é , , .
Angol szakemberek véleménye sze

rint egy-két évtizeden belül megoldják 
az épületek gazdaságos fűtését atom
energiával. Ez a fűtés korom-, hamu- 
és füstgázmentes lesz, ami nagyban 
hozzájárul majd a városok, főként 
az iparterületek levegőjének megjaví
tásához. (Teckoische Iiundscb.au)

Svédország első atomerőműve, amely 
villamos- és hőenergia-termelésre épül, 
1960-ra készül el. Stockholm Farsta 
nevű elővárosában már megkezdték az 
építését. ( A t o m o s )

Olaszország „ atom-városa”  a La go 
Maggiore partjain, Ispra városka kö
zelében épül föl. A tervek szerint a 
telep első atommáglyája 1958-ban kezdi 
meg működését, (  D i s o o v e r y j
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Elhajrayf a „Basic English" iminyeív alkotója
Nagyon régi az a gondolat, hogy

»  történetileg kialakult, természetes, 
élő nyelvek helyébe vagy fölé valami
féle  ̂racionális, egyetemes — nemzet
közi — segédnyelvet kellene alkotni. 
Az első kísérleteket a X V I I .  és a 
X V I I I .  századból ismerjük. Azóta 
aztán — kivált az elmúlt száz évben — 
több ilyen mesterséges nyelvet, ,,mű- 
nyelv’ ’ -et alkottak (idő, volapük, 
eszperantó stb.). A  műnyelvek azon
ban — bármennyire van is némi gya
korlati hasznuk — nem tudnak mé
lyebb gyökeret ereszteni, nem tudják 
igazán pótolni az élő nyelveket. Pél
dául a volapük „nyelv”  épp akkor 
bukott meg, amikor a I I I .  volapük 
világkongresszuson elhatározták, hogy 
a felszólalók volapük nyelven fognak 
beszélni. Az eddigi „nyelvgyártok” - 
tói eltérő úton indult el a nemrég 
■— március 22-én — elhunyt G. K. 
O g d e n angol professzor, az úgy
nevezett „Basic English”  ( bézikinglis)  
nyelv alkotója. 0  — ha szabad ezt 
a műanyagkémiában használt kife
jezést használnunk — ,,természetes
alapú”  műnyelvet alkotott.

A tudományos világban nagy fel
tűnést keltett filozófiai és pszichológiai 
tanulmányai titán 1930-ban jelen
tette meg „Basic English”  című 
könyvét. Ebben az angol nyelv egy
szerűsített változatát ajánlotta „nem
zetközi nyelv”  -nek.

A „Basic English”  név magyarul 
annyit jelent, mint „alap-angol” . 
A Basic szó egyszersmind monogram 
is ; az alábbi szavak kezdőbetűit rejti 
magában: British, American, Scienti- 
fic, International, Gommercial, azaz 
brit, amerikai, tudományos, nemzet
közi, kereskedelmi. E szó tehát össze
foglalja a Basic English nyelv ere
detét és célját, rendeltetését is. Ogden 
professzor ugyanis e nyelvet főleg 
utazóknak, kereskedőknek és tudósok 
mák szánta. Persze, bizonyára, az is 
célja volt, hogy megszilárdítsa az an-
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goinak mint világnyelvnek a rangját 
a világ nyelvei közölt, és ezzel is 
segítse Angiid politikai törekvéseit.

A Basic English 850 angol szóból 
áll. A tanulónak csak ennyi szót kell 
megtanulnia, Kombinálásukkal 7500 
angol szónak megfelelő fogalmat tud 
kifejezni. A. 850 szóból 600 főnév, 
150 melléknév. A többi: igekötő, 
kötőszó, határozószó stb. Igéje mind
össze 18 van ( jön, megy, ad, kap, 
lát, mond, csinál stb.).

Ogden 1332-ben közzétette a Basic 
English nyelvtanát és még ugyan
abban az évben a szótárát is. Az 
utóbbiban a Basic English 850 szaván 
kívül azok a szavak is' jel voltak so
rolva, amelyek a Basic szavainak 
segítségével kifejezhetök, A felsorolás
ból minden olyan szó kimaradt, amely 
10-nél kevesebb Basic-szóval kife
jezhető. Az Ogden alapította cam- 
bridge-i ,,Orthological Institute”  szá
mos, angolból . Basicre ,,lefordított”  
könyvet, sőt idegen nyelvből Basicre 
fordított könyvet adott már ki.

Az „ú j nyelv” elterjedésének, pon
tosabban nemzetközi segédnyelvvé vá
lásának legnagyobb akadálya éppen 
legfőbb erénye volt: az, hogy nagyon 
is kevés szóból áll, s ezeket kell kom
binálni.

A Basic English •'írek nincs szava 
például a vasúti kalauz ( guard)  szóra. 
Ha róla beszélünk, például ilyesféle ki
fejezést használhatunk: a m á n  i n  
a u t h o r i t y  o n  t r a i n  — 
„hatósági ember a vonaton” .

A háború után meglehetősen nagy 
bizalom és érdeklődés mutatkozott a 
Basic English iránt. Az Attlee-kor- 
mány 1946-ban 23 ezer fontsterlingért 
megvásárolta a „nyelv”  szerzői jogát 
Ogdentól. Egy-egy szóért 27 font
sterlinget kapott a tudós professzor. ,.

Ogden egyébként is nagyrabecsült 
tudós volt, Élete 68 éve alatt jelentős 
filozófiai és esz' fkai írásai láttak 
napvilágot, (P. G.)

A  JÖ V Ő  ÉVBEN MEQKEZDÍK 
efjY Icélexer év es  v á ros  felffárástál

Mortimer Wheeler angol régész a 
közelmúltban megtárgyalta az indiai 
kormány vezetőivel a történelem eddigi 
legnagyobb régészeti vállalkozására 
irányuló terveit. Wheeler angol, fran
cia, indiai és afgán tudósokból expedí
ciót szervez, s 1958-ban megkezdik a 
kétezer éve épült s azóta rombadólt 
B  a l k h afganisztáni város feltá
rását. Ballch hajdan Közép-Ázsia 
fontos útvonalainak a csomópontjában 
állt. Falai között Európából, Perzsiá
ból, Indiából és Kínából érkező keres
kedők cserélték ki áruikat.

Az expedíció Kabultól 240 kilo
méternyire északnyugatra a Pamir 
fennsík peremén, mintegy 11 négyzet
mérföld nagyságú területen szándék
szik ásatásokat végezni. Ez a terület 
ma sivár sivatag, de egykor csatornák 
öntözte gazdag termőföld volt, Közép- 
Ázsia legnagyobb vallási, művelődési 
és kereskedelmi gócpontja. , Egy kis 
üzbég falut még napjainkban is 
Balkhnak neveznek e vidéken.

MMélmétercs eletMöpoiiya
A Szovjet Tudományos Akadémia 

állattani múzeumában befejezték egy 
óriás őselefánt koponyájának prepa
rálását. Az elefánt vállmagassága 
4,5—5,5 méter lehetett. A ritka leletet 
néhány évvel ezelőtt T u r k m é n i á -  
b a n  találták.

I. A. D u b r o v o őséletbüvár 
megállapította, hogy i s m e r e t l e n  
elefántfajta koponyájáról van szó. 
Ezeknek az elefántoknak igen hosszú 
és egyenes agyaruk volt, hosszuk 
elérte a 3 métert. A  szakértők véle
ménye szerint az állatok körülbelül 
egymillió évvel ezelőtt éltek az árterület 
erdőiben és. a sztyeppéken.

A koponyát azzal a földdel együtt 
emelték ki, amelyben találták, nehogy 
széttöredezzen. Azután különféle kon-

A V II. században 700 buddhista, 
kolostor volt BaUdiban. Marco Póló, 
aki 600 évvel később járt a városban, 
úgy emlékezett meg róla, mint „nagy

és pompázatos város”  -ról. Ballch vá
rosát előbb Dzslngisz kánnak, majd 
Tamerlannak a hadai pusztították el. 
Azóta is romokban hever. (Reuter)

zerváló szerekkel átitatták, A csonto
kat ily módon tartósítva, később letisz
tították róluk a földet, s így az egész 
koponyát állandósították, Á koponya 
magassága több mint,1,5 méter, súlya 
700 kg.

A rendkívül érdekes és értékes 
kiállítási tárgyat a Tudományos Aka
démia állattani múzeumának mam- 
rnut-termében külön üvegszekrényben 
mutatják be a közönségnek, ( K  a m- 
s z o m o l s z  k a j a  P r a v d a )

Gazdag hénleltShelvek Lengyelországban
A leiiijyelorszájii Kleíee közelében f(uzdn<j 

hénelfffordulíisokra bukkantak, ezek kiak
názása-.. esetén Lengyelország Európa na$jy 
kénkiterm elő országainak sorába lép. A lelő
hely értékét emeli, hogjy a termelés külszíni 
fejtéssel történhet. A kibányászandó kén 
nesmesak Lengyelország teljes szükségletét 
fedezi m ajd, Immun kiviteké is ju t belőle. 
(Cliem. Zeitungj
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/Q Sirbel bCumran-i ásalások
A Holt-tenger északnyugati fokánál levő Sirbet Kumrar, — amelynek 

egyik barlangjából a véletlen hét értékes irattekercset hozott felszínre — 
immár tíz esztendeje szakadatlanul- foglalkoztatja a régészeket. Az ásatások 
eredményéről nemrég összefoglaló jelentést tettek közzé. Eszerint egy nagy 
temetőt tártak fel 1100 sírral. Ehhez még — elszórtan — további 100 sír já
rult. A férfisírokban nem volt dísz, az asszonyokéban akadt egy-két dísztárgy.

Nagy meglepetésre a, római időkből származó épüietmaradványok alatt 
vaskori település nyomait fedezték föl. Valószínűleg az i. e. VII. vagy VIII. 
századból való. Egy nyilván étkezésre használt helyiség maradványai alól 
70 korsó, 210 tányér, 708 edény és 75 serleg került elő. A mellette levő „iro
dában” 3 tintatartót találtak. A  települést csatorna vette körül. Vize 11 
ciszternát táplált. Közülük egyiket-másikat fürdőnek használták.

Az állati csontmaradványokból bizonyos vallási szertartásokra követ
keztetnek. A gyéren talált különleges feliratok még megfejtésre várnak.

Gazdag az éremanyag is : 650 darab. Sajnos, egyharmad részét haszna
vehetetlenné - -  azaz fölismerhetetlenné — marta az idő. A három legré
gibb pénz az i. e. I. században uralkodott VII. Antiochus idejéből szárma
zik. (Neue Zürcher Zeitung)

Gépesítették a dinnye és a tök betakarítását
A  Szovjetunió sztav- 

ropoli határvidékén az 
egyik gépállomáson gé
pesítették a tök és a 
dinnye szedését. A 
„Belorusz” típusú trak
tor hasa alá — a hossz- 
tengely irányában — 
egy gerendát erősítet

tek, amely elöl is, hátul 
is kinyúlik. Közvetle
nül az elülső kerék mö
gött, valamint a geren
da hátul kinyúló részé
re keresztgerendákat 
erősítettek, ezekre pe
dig — piramis alak
ban — szögvasat és te-

.......................... .......................... ........... ........ .

Sáskairtás hanglemezek segítségével
A  würzburgi egyetem 

állattani intézetében kí
sérletileg bebizonyítot
ták, hogy a sáskák 
„pár zásuk”  idején az 
ultrahangok tartomá
nyába tartozó hangok
kal hívják egymást. E 
hangok jellemző hul
lámhosszát is sikerült 
megállapítani. Ezt a tu
dományos eredményt 
most érdekes módon kí
vánják felhasználni a

sáskaveszély elhárításá
ra. Veszély idején vala
mely terméketlen, ko
pár területen elhelyez
nek egy hangszóró-ko
csit, amely a sáskahívó 
hangnak megfelelő ma
gasságú és erejű hango
kat bocsát ki. Ezekkel 
elcsalják a sáskákat a 
veszélyeztetett termő- 
területekről, s ott el
pusztítják őket. (  -1 n ■ 
gewandte Ohemie)

relődeszkákat szereltek. 
A szerkezet 60 millimé
ter magasan áll a föld 
felett. A traktor máso
dik sebességgel halad. 
Terelődeszkái letépik és 
„rendekre” rakják a tö
köt meg a dinnyét. Az 
ötletes szerkezet segít
ségével műszakonként 
30 hektár föld termése 
takarítható be. ( Trak- 
tor, kombájn i sojer)

Molyokat vagy snéhelel?
Gyakori eset, hogy a 

méhészek a lépszekrény- 
ben „GloboF’ -t használ
nak a viaszmolyok el
len. A Nürnbergben 
megjelenő „Bienen- 
wirtschaft”  című mé- 
hészlap óva inti olva
sóit : „E  szer HCH tar
talma miatt roppant ve
szélyes a — méhekre’^
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N é h á n y  m űgyantafajtát fé m ra ga sz tóké n t 
m ár e d d ig  is használtak  a re p ü lő g é p -g y á r 
tásban. A z  u tób b i időb en  a m ű a n ya go k  a r e 
p ü lő g é p e k  ép íté sé n e k  más te rü le te in  is 
roh a m osa n  té r t  hód ítanak. A z  üzem anyag - 
ta rtá ly o k  é s a tú ln yo m áso s  fü lk é k  töm íté sé re  
p o lisz u lf id o k b ó l k é szü lt  m ű a n ya go k  a lka l
m asak. K e n ő c s  a lakjában ho zzák  ő k e t  f o r 
ga lom ba. M in th o g y  93 szá za lé ku k  sz ilá rd  
anyag, és csak  7 szá za lé kuk  o ld ó sze r,  a m eg- 
kem é n ye d é s  után  —  gya ko r la t ila g  —  nem  
z su g o ro d n a k  tovább. E gy sze rsm in d  r e n d 
k ív ü l ru ga lm asak  és h idegátlók, s e tu la jd o n 
ságu ka t  hosszú  id ő  m ú ltán  sem  ve sz ít ik  eí. 

M ű a n y a g b ó l k é szü ln e k  a ta rtó s  és az 
id e ig le n e s  v é d ő b e vo n a to k  is. E z  u tób b ia k  
sé rü lé s  e llen  v é d ik  a kön n y ű fém  lem ezeke t 
a re p ü lő g é p  é p íté sé n e k  kü lön fé le  szakasza i
ban. A  ta rtó s be von a toka t a nagy sebességű  
g é p e k  egyes sze rke ze t i e lem e in  alka lm azzák. 
A z  e sőc sep pek , jégszem csék  és p o rré sze c s
k é k  u gya n is  m ár 1000 km /óra  sebességen  is 
o lyan  e rő ve l ü tk ö z n e k  a szárny, ille tve  a c s il
lap ító  fe lü le tek  é lére, h o gy  e helyeken, a c s i

szoló hatás következtében veszélyessé vál
ható alakváltozások lépnek fel. Ennek meg
akadályozására az éleket rugalmas műanyag 
bevonattal látják el.

A kisebb sorozatban gyártott gépek szá
mos alkatrésze ma már üvegszál betéttel 
megerősített poliészter gyantából vagy 
azbeszt betétes fenolgyantából készül. 
Ezek a megerősített műanyagok kitű
nően ellenállnak a gyorsan változó meg
terheléseknek, Az üveg vagy azbeszt betét 
elhelyezése után a nagy pontossággal meg
munkált negatív formát műgyantával kiön
tik, A megszilárduláshoz szobahőmérséklet 
vagy mérsékelt melegítés szükséges. Az eljá
rásnak az a legnagyobb előnye, hogy bonyo
lult alkatrészek is egy-két darabból készít
hetők. A  műanyagból készült nagyobb szer
kezeti elemek könnyebbek a fémből épül
teknél, és sokkal kevésbé1 munkaigényesek.

A műgyanták megoldják a hőszigetelés 
problémáját is, és jól ellenállnak az üzem
anyagok és a legtöbb vegyszer hatásának. 
( Luftfahrtlechnik )

Európa legmodernebb repülőtere
lesz az új „London Air- 
port” . Hatalmas hat
ágú csillaghoz fog ha
sonlítani. Oldalait 1800 
méter hosszú betonpá
lyák alkotják majd. Az 
épületek— az eddigi szo
kástól eltérően -  a repü
lőtér közepén helyezked
nek el. így bármelyik' 
betonpálya könnyen 
megközelíthető. A  hat
szög alak lehetővé teszi, 
hogy a repülőgépek — 
a széliránytól függően 
—- egyszerre két, párhu
zamos pályát használja
nak, az egyiket fel-, a 
másikat leszállásra. 

Újszerűén oldják meg 
a repülőtér közepén álló 
forgalmi és irányító 
épület megközelítését 
is. 630 méter hosszú, 
osztott úttestű, emelt

gya lógjáros alagút ve
zet a repülőtér szélétől 
az épületekig, tehát a 
gépjárműforgalom egy
általán nem zavarja 
majd a repülőgépek 
mozgását. A fölszere
lést a legmodernebb

rádiőnavigáciős irányí
tó berendezések egé
szítik ki. Az új repülő
tér a minimálisra csök
kenti a repülőgépek drá
ga „földi”  közlekedé
sét, a gurulást. (  Aero- 
nautics)



Ipar! televíziós I
A  csehszlovák ipari 

televíziós készülék min
tapéldányai kitűnően 
beváltak, A felvevőgép, 
amely keskenyfilm-fel- 
vevőhöz: hasonlít, oly 
kicsi, hogy szinte egy 
tenyérben elfér, és súlya 
csak 3,5 kg, azaz kisebb 
az eddig gyártott ha-

éssüléket gyártanak
ahonnan megint csak 
kábel vezet az úgyneve
zett monitorhoz. Ez lé
nyegében televíziós ve
vőkészülék, amelyet két 
típusban, 17 és 36 em-es 
képernyővel készítettek. 
Az egész berendezésben 
39 miniatűr elektroncső

Csehszlovákiában
van : ezek a többi alkat
részhez hasonlóan — 
csehszlovák gyártmá
nyúak. A Tesla gyár 
még ebben az évben 
megkezdi az ipari tele
víziós készülékek gyár
tását sorozatban. (Cseh
szlovákia )

sonló készülékeknél. A 
távolból irányítható fel
vevőgép érzékenyebb a 
stúdiókban alkalmazot
taknál, használatához a 
studiőbeli megvilágítás
nak huszada is elegendő. 
A felvevőgépet kábel 
köti össze az erősítővel,

Pókháló mint gyógyszertani vizsgáló eszköz
A  pókok a központi 

idegrendszert izgató 
anyagokra — meszka- 
lin, pervitin, koffein és 
strichnin —_ nagyon ér
zékenyek. U gy reagál
nak ezekre az orvossá-

Lávátlanítják a
Nem mindennapi tá
jává tó munkálatok

folynak a Vezúv tűzhá
nyó völgyében. A vul
kánhegy lábánál elte
rülő, valamikor termé
keny területekről ha
talmas talaj ásó gépek
kel eltávolítják a rop
pant mennyiségű lávát,

Vezúv völgyéi
s így újra termővé va
rázsolják e földeket. A 
talajásó gépek napi tel
jesítménye 750 köbmé
ter, ami annyit jelent, 
hogy egy-egy ilyen gép 
naponta 90 teherautó
nyi lávát tud elmozdí
tani a helyéről. ( Mmhi- 
nery Lloyd)

gokra, hogy pókhálójuk 
szövését is megváltoztat
ják. A kutatók rájöttek, 
hogy a pókoknak ezzel a 
sajátságával az említett 
anyagoknak egészen kis 
mennyisége is egysze
rűen és nagy pontos
sággal meghatározható. 
Hogy hol és hogyan 
használhatják majd fel 
ezt a fölismerést, az még 
a jövő titka. De a kísér
letek már folynak. (An- 
gewandte Chemie)

Milyen gyorsan távozik 
a szervezetből 

a beié került por?

N Ö VÉN YEK BŐ L  
szteroid hormonok

gyógyszer árát sikerül m ajd
lényegesen csökkenteni.

( Natúré J

A légcső és a hörgők 
falát borító apró szőrök 
(ún. csillőszőrök) mozgá
sa révén az elnyelt por-

A  z úgynevezett szteroid 
horm onokat, m elyek közöl 
szám osat gyógyászati célokra 
is alkalm aznak, ez ideig 
vá{■ öhídi m ellékterm ékekből 
és egyék állati eredetű nyers
anyagokból állították elő. 
Ez" okozta a szóban forgó 
készítm ények rendkívül m a
gas árát is. Újabban több 
trópusi növényben sikerült 
olyan vegyületeket (szteroid 
glnkoalkaioiflák) tölíeslezni, 
melyek egyszerit kémiai mii- 
veiét,let a m egfelelő horm on
ná alakíthatók. Néhány tró
pusi burgonyáiéi* term esz
tését m ár m eg is kezdték 
e  célból, s rem élik, hogy 
ezen az úton több drága

Japánban a selyem- 
fogyasztás fokozására a 
propagandának egészen 
különleges formáját al
kalmazták. A japán pos
taigazgatóság egyes ma
gas névérteket képvi
selő bélyegeit selyem- 
szövetre nyomatja, és a 
bélyegek ábrái a selyem
gyártás egyes fázisait 
örökítik meg. ( Frank
furter Zeitung)

szemecskók részben el
távoznak a testből, rész
ben a tüdőhólyagocs- 
kákba jutnak. A szili
kóziskutatás keretében 
állatokon radioaktív por- 
részecskékkel (uránium, 
plutónium és hasadási 
termékeik) kísérleteket 
hajtottak végre. Ezek, 
szerint az elnyeletett 
por 70—80 százaléka 
két hónap alatt kiürül 
a szervezetből. ( Bevue 
de r  Industrie Minérale )
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