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A  T A R T A L O M B Ó L :

A  Föld mint bolygó —  Horárik  —  Majompör helyben —  Libéria 
M ién  rossz a „rossz gyermek“  —  Felültrágyázás a gyenge búza 
gyógyszere —  Akvarisztika — Kísérletezzünk és gondolkozzunk

E g y  é v e ,

hogy eltávozott tőlünk Joszif Visszarionovics Sztálin, Lenin nagy tanítványa és ügyé
nek folytatója.

Élete szétválaszthatatlanul egybeforrt a Szovjetunió Kommunista Pártjának 
történetével.

A  Kommunista Párt, élén Sztálinnal és a párt vezető kollektívájával, Lenin 
halála után megvédte a pártot a trockisták, bucharinisták és burzsoá nacionalisták 
támadásai ellen, akik megkísérelték a tőkés kizsákmányolás visszaállítását.

A  Párt új dicsőséges úton vezette az országot: az ötéves tervek útján. E fejlő
dés során felépült a Szovjetunió ipara és az ország elmaradt agrárországból élen
járó ipari országgá változott.

A  Párt Sztálin elvtársnak és harcostársainak vezetésével az ellenség kétség- 
beesett ellenállását leküzdve, tízmilliónyi falusi parasztgazdaságot egyesített szö
vetkezeti nagyüzemekké. Történelmi lépés volt ez — hatásában az Októberi Szo
cialista Forradalomhoz mérhető — amely az elmaradt országot a világ élenjáró 
mezőgazdaságának országává tette.

Az ellenség nem nézte tétlenül a Szovjetunió legyőzhetetlen iramú fejlődését. 
A hitleri fasizmus rátört a dolgozók országára. A  Párt harcba szólította a népét 
és Sztálin elvtársat állította az Állami Védelmi Bizottság élére. S a Párt vezetése 
alatt a nép legyőzhetetlen erővé vált: barlangjában semmisítette meg a hitleri 
fenevadat.

A  Párt, élén Sztálin elvtárssal és a Lenini Központi Bizottsággal, a második 
világháború utáni években viharos erővel építette újjá a lerombolt országot. S né
hány esztendő múltán már nekikezdhetett annak, hogy megkezdje azt a gigászi épitő- 
munkát, amely a szocializmusból a kommunizmusba való átmenet előkészítéséhez 
szükséges.

Sztálin elvtárs utolsó műveiben továbbfejlesztve a marxizmus-leninizmust, 
ennek az átmenetnek legfontosabb problémáit világította meg, megkönnyítve ezzel 
a kommunizmus felé vezető utat.

Sztálin elvtárs halálának első évfordulóján tiszta szívvel és a munkásosztály 
győzelmébe vetett megingathatatlan hittel emlékezünk a halhatatlan Lenin nagy ta
nítványára és harcostársára. Emlékezünk rá: a szocializmus építésének nagy harco
sára, a békéért folytatott harc lángeszű vezetőjére.

Sztálin elment tőlünk, de mégis velünk maradt, mert a nép, amelynek ügyéért 
égész életében küzdött, halhatatlan. Es halhatatlan a Párt, amely élén Központi 
Vezetőségével diadalmasan vezeti a szovjet népet és a világ minden dolgozóját a 
legyőzhetetlen jövő, a kommunizmus felé.
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Ma mái- senkinek sem mondunk az
zal újságot, hogy a Föld égitest, 
hogy gömbalakú, forog a tengelye kö
rül, kering a Nap körül, halad a nap
rendszerrel együtt. Ezeket a tényeket, 
sőt bizonyítékaikat is, nagyon sokan 
ismerik, jobbára miég az iskolából. 
Éppen ezért ez a cikk nem tárgyalja 
rendszeresen a Földnek, mint égitest
nek tulajdonságait, hanem erre vonat
kozó ismereteinket néhány kevésbbé 
ismert adattal igyekszik bővíteni.

Azt, hogy a Född gömbalalkiú, mór a 
görögök is jól tudták &  a ma használt

Eratosthenes módszere a Föld délkörének 
megmérésére

Eratosthenes meg is mérte a Föld dél
körének hosszát. Módszere, amely elv
ben megegyezik a ma használatos el
járással, említésre érdemes, 

Alexamdriával megegyező délkörön, 
tőle délre volt Sziene városa. Itt az év- 
nék egy bizonyos napján egy mély kút 
fenekére is eljutottak a Nap sugarai. 
Ekkor tehát a Nap Szienébem éppen a 
zeniten áldott. Eratosthenes ezen a na
pon Alexandriában megmérte azt a 
szöget, amit a Nap iránya a függőle
gessel bezár, a Nap úgynevezett zenit- 
távolságát. Kapott 7,2 fokot, a 360 fok
nak éppen 1/50-ed részét. Alexandria 
és S2iene, mivel ugyanazon a délkörön 
feküsznek, a Föld középpontjából 
nézve, éppen ez alatt a szög alatt lát
szanak, tehát 7,2 fokhoz az Alexandria 
—Sziene távolság, a délkör ötvened
része tartozik. Az Alexandria—Sziene 
távolságot Eratosthenes egyiptomi 
földmérők adataiból ismerte. Saj
nos, a kapott adat egyiptomi stá
diumban van megadva, ennek hosz-

szát nem ismerjük elég pontosan, ezért 
Eratosthenes méréseiből csak azt tud
juk megállapítani, hogy az ő adatai 
szerint a Földgömb kerülete 39,000 és 
46.000 kilométer között van. Ha hozzá
vesszük még azt, hogy ez a mérés idő
számításunk előtti III. évszázadban tör
tént, pontossága meglepő.

A  Föld méreteit pontosabban mind
addig nem is határozták még, míg 
Srellius, holland matematikus ki nem 
dolgozta az úgynevezett háromszöge
lési eljárást, az úgynevezett triangulá- 
ciót. Ennek elve az, hogy nem közvet
lenül a keresett, hosszabb távolságot 
mérjük le, hanem segédpontokat, úgy
nevezett háromszögelési pontokat ikta
tunk be. Egy, az eredetinél sokszor ki
sebb távolságot pontosan megállapítunk 
és ezután miár csak szögeket kell mér
nünk, amit megfelelő optikai műsze
rekkel nagy pontossággal megtehetünk. 
A keresett hosszúság a lemért, rö
vid alaptávolság és a megmért szögek 
segítségével a gömbháromszögtan al
kalmazásával kiszámítható. Ilyen mó
don nem kell a délkör hosszú ívét le
mérnünk, ami a terep egyenetlenségei 
miatt nehéz és pontatlan.

Ezt a módszert alkalmazták körül
belül 1670-től kezdve a francia föld
mérők és ezekből az ő korukban ki
magasló pontosságú mérésekből adó
dott a Föld méretére az első megbíz
ható adat.

Tudjuk azonban azt, hogy Földünk 
nem pontosan gömbalakú. A  tengely- 
körüli forgás következtében fellép a 
centrifugális erő, mely ezt a gömböt a 
tengely irányára merőlegesen szét
húzza és így a földgömb, tengelye men
tén ellaposodik, belapul. Az így létre
jött alakot nevezzük forgós-ellipszoid
nak.

Newton jutott először arra a gondo
latra, hogy a Föld forgása ilyen mó
don torzítja gömbalakját. K i is számí
totta a létrejött lapultság maximális 
értékét. Ezenkívül azt is kimutatta, 
hogy ez esetben egy délkör mentén az 
egyfokos ív hossza a lapultság miatt 
nem lesz egyforma mindenütt, mint 
ahogyan lenne pontosan gömbalakú 
Föld esetében, hanem északabbra na
gyobb, mint délen. Csakhogy Newton 
idejében a francia földmérés adatai 
ennék éppen az ellenkezőjét mutatták!
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Mivel Newton számításai, cáakúgy, 
mint a franciák mérésed, híresek voltak 
pontosságukról, ez az ellentmondás 
heves, sokszor szenvedélyességig fajuló 
vitát alakított ki. Végül is a párizsi 
Akadémia 1735-ben expedíciót küldött 
Peruba, az egyenlítőhöz és Lappföldre, 
az északi sarkkörhöz, hogy felülvizsgál
ják a régi eredményeket. Ezzel egy
idejűleg Párizs mellett }s méréseket 
folytattak. Ezeknek a sokkal pontosabb 
méréseknek eredménye a következő 
lett: az egyfolkos ív- hossza az egyenlí
tőnél 110.6 kilométer, Párizs mellett 
111.3 kilométer, az északi sarkkörön 
pedig 111.9 kilométer. Tehát a mérések 
végülis igazolták. Newton számításait. 
Egyébként a Földnek ez a forgás kö
vetkeztében beállott lapultsága nem 
nagy, a föddgömböket nyugodtan 
gyárthatják pontosan gömbalakúra. Hi
szen az egyméteres átmérőjű földgöm
bön az egyenlítő átmérője és a sarkok 
közötti távolság mindössze 3 millimé
ter eltérést mutathat.

A Föld tömege

Nézzük meg most a Föld tömegét, 
amelyről szintén tudvalevő, hogy isme
retes adat. Vájjon hogyan határozták 
ezt meg? A  gyakorlatban valaminek a 
tömegét azzal mérjük meg, hogy meg
nézzük, mennyi a súlya. Minél nagyobb 
a tömege, annál nehezebb. De a Földet 
mégsem lehet mérlegre tenni! És 
mégis, a Föld tömegének legjobb meg
határozási módja mérleggel történik, 
közönséges kétkarú mérleggel. Ez az 
eljárás Joliy-tól származik, 1880-ból.

Két dolgot kell hozzá tudnunk. Elő
ször is azt, hogy bármely két tömeg 
vonzza egymást és a vonzóerő »pont- 
szerű«. tömegek esetén csupán a töme
gek nagyságától és azok távolságától 
függ. Másrészt azt, hogy a gömbalakú 
testek úgy vonzzák egymást, mintha 
egész tömegük a középpontjukban 
volna egyesítve, azaz a gömbök vonzá
sának kiszámításához csak tömegüket 
és középpontjaik távolságát kell is
merni. Most pedig térjünk a mérésre. 
A  mérleg egyik, mondjuk jobb oldalát 
ismert tömegű gömbbel terheljük, a 
mérleget a másik oldalra helyezett 
súllyal kiegyensúlyozzuk. Most a jobb
oldal tömege közelébe helyezünk el 
egy nagyméretű, de szintén ismert tö
megű gömböt. E gömb és a jobboldali 
serpenyőben levő gömbalakú súly kö
zött tömegvonzás lép fel, ami lebillenti 
a mérleg jobbkarját. (Azon célból, hogy 
ennek a harmadik nagy tömegnek von

zása csak a jobboldali súlyra hasson, 
a jobboldali serpenyőt vékony fonállal 
20— 25 méter mély kútba süllyesztjük. 
Ennek csupán az a szerepe, hogy a 
harmadik, nagy tömegű test elég mesz- 
sze legyen a baloldali serpenyőtől és az 
abban levő súlyra olyan kis vonzóerőt 
fejtsen ki, amely gyakorlatilag elha
nyagolható.)

Az új tömeg odahelyezése miatt el
billent mérleget azzal egyensúlyozzuk 
ki, hogy a baloldali tányérba újabb 
súlyt teszünk. Nyilvánvaló mármost, 
hogy ennek az új testnek (nevezzük 
pótsúlynak) a súlyig éppen e kis test és 
a Föld között működő vonzóerő lesz, 
amit, mint már említettük, tömegük és 
távolságuk határoz meg. Minthogy a 
Föld jó közelítéssel gömbalaikú, úgy te-

Eszátci sark

A rajzon a Föld keresztmetszetét látjuk, ami 
a forgás következtében beállt ellapulás miatt 
ellipszis. Az m, és m, Ívek végpontjaiban a 
földfelületre állított merőlegesek 1 fokos szöget 
zárnak be, azaz mind a két Ív 1 fokos. Lát
ható, hogy az északabbra lévő m„ iv jóval 

nagyobb, mint m,

kiüthetjük, hogy a Föld és e kis súly 
között a távolság éppen a Föld suga
rával egyenlő. A  pótsúly és a Föld kö
zött működő vonzóerő viszont egyenlő 
a jobboldali serpenyőben levő súly és 
az alája tett nagy tömeg közötti vonzó
erővel. Ha tehát ismerjük a jobboldali 
súlyt, a nagy tömeg súlyát, e két tö
meg távolságát, valamint a pótsúlyt és 
a Föld sugarát, akkor ezekből az ada
tokból a Föld ismeretlen tömegét ki
számíthatjuk.

A  tömeg és a köbtartalom ismereté
ben kiszámíthatjuk a Föld átlagos sűrű
ségét is, ez 5.52-mak adódik. Mivel a 
Föld felszínén levő kőzeteik sűrűsége 
átlagban 2.7, kell, hogy a Föld belsejé
ben a sűrűség nagyobb legyen, a kö
zéppont körül mintegy 10. Ez a sűrű
ség nagyjából megegyezik a vaséval, 
ezért gondolták, hogy a középpont kö
rül izzó vastömegek vannak. Ez azon
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A Hold a Főidről sugárzó »szörke fényben* 
»teliföld« Idején

bán egyáltalában nem biztos. Mai is
mereteink az anyagról azt mutatják, 
hogy azok mellett a nagy nyomások 
mellett, amelyek a Föld belsejében 
uralkodnak, az egyes anyagok más, 
magasabb sűrűségű állapotba mehet
nek át. Tehát lehetséges az is, hogy 
a Föld belsejében ugyanazok az anya
gok vannak, mint a felszínen, csak a 
nagy nyomás miatt eltérő állapotban, 
nagyon megnövekedett sűrűséggel.

Milyen a Föld „kívülről*1 nézve
Végezetül egy egyáltalán nem érdek

telen kérdés, hogyan nézhet ki Földünk

A Jolly-mérleg

a ^világűrből*? Erre nézve a legfrap- 
pámsabb eredményt közvetlenül a má
sodik világháború után kapták. Függő
legesen föllőttek egy V2-t és ezzel 160 
kilométer magasságból lefényképezték 
a Földet. Azt hiszem nem kell méltatni 
az eredményt, a kép magáért beszél.

Figyeljük meg, hogy a képen milyen 
fényes részek vannak. Ez a Nap visz- 
szavert fénye. Legerősebben a felhős 
rész világit, de általában minden anyag 
visszaverd egy bizonyos fokig a fényt. 
A  Hold talaja pl. egész sötét és mégis 
milyen fényesen ragyog. Földünknek 
ráadásul légköre is van, ami remek 
fényvisszaverő. A  Nap sugarának 0.45 
része, majdnem fele, visszatükröződik 
a Földről.

Méltán vetheti fel bárki a kérdést, 
ezt honnan tudjuk, hiszen azt, hogy 
mennyire világít a Föld, csak kívülről 
lehet megnézni. Ügy is nézzük meg. 
Szép, tiszta este, újholdra egy-két nap
pal, nemsokkal napnyugta után a nyu
gati égbolton éppen lenyugodni ké
szülő, vékony holdsarló keskeny ágai 
között nagyon halványan, de mégis 
szaibadszemmel jól kivehetően, ott fény
lik az egész holdkorong. A  Hold egén 
éppen »teliföld« van. Ezt az úgyneve
zett vhamuszürke fény«-t, amiben a 
Hold sötét része fürdik, a Föld világí
tása okozza. Ebből tudjuk megállapí
tani azt, hogy a Föld mennyire veri 
vissza a napsugarakat. Sőt ennek a 
hamiuszürke fénynek kék árnyalata azt 
is mutatja, hogy a Föld kékszínű. Ezt 
az eredményezi, hogy a napfény jelen
tős része már a légkörben visszaverő
dik, aminek kék színe meglehetősen 
közismert.

Sok olyan képet rajzoltak már, amik
nek témája holdtáj, egén a Földdel. 
Ha a festő nem akar hibát elkövetni, 
kékes árnyalatúra kell festenie a föld
tányért. Hibásak továbbá azok a ké
pek, amiken mint egy iskolai föld
gömbön, élesen kirajzolódnak a konti
nensek. Nemcsak azért helytelen ez, 
mert nem számol a felhőzettel, • ami 
pedig csaknem mindig elhomályosítja 
a légkört. Még ha az a különös vélet
len fordulna is elő, hogy egy egész 
kontinensre tiszta égbolt borulna, a 
felületi alakzatok kívülről nézve akkor 
sem volnának kivehetők. Mint már 
említettük, a Földről visszaverődő nap
sugarak nagy része már a légkörről, 
annak különböző sűrűségű rétegedről, 
visszaverődik. Ez a fénylő levegő
burok, mint ragyogó kékesfehér fátyol 
vonja be égitestünket és lehetetlenné 
teszi, hogy magát a földfelszínt tisztán 
lehessen látni.

Ettől eltekintve, azért nagyon szép, 
fényes égitest lehetünk a Naprendszer 
világában. Mindenki ismerd a Vénuszt, 
az Bsthajnalcsillagot. Az égitestek kö
zül a Nap és a Hold után ezt látjuk
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legfényesebbnek, leg
tovább dacol a Nap 
egyre erősödő fényé
vel reggel, ha pedig 
este látják, ez tűnik 
fel legelőször. Nos, a 
Vénuszról a Földet 
hatszor fényesebbnek 
látnánk, mint mi a 
Vénuszt,

Azonban azt hiszem, 
vitán felülien a leg
több ember fantáziá
ját leginkább az iz
gatja, hogy milyen le
nét a «-földvilágosi 
holdtáj? Előbb egy 
megjegyzés: a Föld a 
Hold egén nem visel
kedik teljesen úgy, 
mint a Hold a mi 
egünkön. Igaz ugyan, 
hogy alakját éppen 
úgy változtatja. Van 
»teliföld«, azután fogy, lesz »félföld«, 
majd »újföld«, azután ismét megtelik a 
földkorong. De például amikor nálunk 
újhold van, akkor az égbolton nem lehet 
látni a Holdat, viszont »újföld« alkalmá
val, tehát amikor bolygónk árnyékos fe
lét fordítja a Hold irányába, a Hold egén 
egy vékony kardika ragyog. A  Holdról 
látható föddkorong legszéle már csak 
levegő, ezt a levegőigyűrűt teszik lát
hatóvá a benne megtörő fénysugarak,

A  másik eltérés pedig, hogy míg 
nálunk a Hold felkel, végighalad az 
égbolton, azután lenyugszik, addig a 
Föld mozdulatlan a Hold egén. Egy
helyben áll, mintha oda volna szögezve. 
Mindjárt megértjük a dolgot, ha arra 
a közismert tényre gondolunk, hogy a 
Hold állandóan ugyanazt az oldalát for
dítja a Född felé. (Sokat izgatta az is 
az utópia-regények íróit: mi lehet a 
Hold másik, a Földről sohasem látható 
felén? Hát nyilván ugyanaz, mint ami 
azon, amit látunk.) Ha tehát a Hold a 
Földhöz viszonyítva nem forog, akkor 
a holdfelület egy tetszészerinti pontját 
a Földdel összekötő egyenes nem vál
tozik. Viszont ez az egyenes éppen azt 
az irányt jelöli ki, amilyen irányban 
látható a Hold azon pontjáról a Föld. 
Ez az irány állandó, tehát a Földet foly
ton ugyanarra lehetne látni.

Hogy pedig a fényességi viszonyokra 
nézve támpontot adjunk: A teliföld
kálencvenszer erősebben világítja a 
Holdat, mint a telihoid bennünket. Ez 
a fény teljesen érintetlenül jut el a 
Hold felszínéig, hiszen ott nincs légkör. 
Még a legapróbb betűs szöveget is min

A képen Földünk látható kb. 160 kilométer magasból. A horizont 
mentén jól klvehetjiik a Föld görbületét

den erőlködés nélkül el lehetne olvasni. 
A  kékes fényben úszó táj szépségéhez 
hozzájárul még az is, hogy a Föld Hol
don látható átmérője négyszerese a ná
lunk látható hold-átmérőnek. Valljuk 
meg, a látvány impozáns lehet.

Szemügyre vettük Földünk alakját, 
nagyságát, tömegét, megpróbáltuk el
képzelni ükülső képét*. Egy másik 
cikkünkben mozgásait beszéljük majd 
meg. Herczeg János

K É R D E Z Z  — F E L E L E K
Soős Ferenc, szentesi olvasónk kér

dezi:
■('Mennyi a test fő ütőerében, az 

aortában a vérnyomás — atmoszférá
ban kifejezve és hány atmoszférának 
felel meg az orvosi vérnyomásmérőn 
mért, például 100 higanymilliméter 
nyomás?*

Kádár Ferenc, az Anatómiai Intézet 
tanársegéde válaszol:

»Az aortában, a szív közvetlen kö
zelében normális körülmények között 
150 higany-mm a nyomás. Kóros kö
rülmények között ez a nyomás 200— 
250 higany-mm lehet. A  középarté- 
riókban, például a kar ütőerében, nor
mális körülmények között 120 higany- 
mm a nyomás. Mivel a ránk nehezedő 
légnyomás 1 atmoszféra, az aortában 
-j- még 150 higany-mm a nyomás, ami 
megfelel Vr, átmoszíeranak. Tehát az 
aortában tulajdonképpen 17s atmo
szféra-nyomás van, míg a kar ütőeré
ben lVe atmoszféra a nyomás. 100 hi
gany-mm nyomás megfelel Via atmo
szférának.-
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X• ilencven esztendővel ezelőtt, 1864. 
május 20-án Besztercebányán testvére 
házában meghalt egy magános ember:
Horárik János. Nevét alig ismerte va
laki — elfeledték. Az uralkodó osz
tály mindent elkövetett, hogy még az 
emlékét is kiirtsa.

Horárik bátor ember volt, igaz 
hazafi, forradalmi demokrata, aki 
szembe mert szállni »az ég földi hely
tartóival*, a katolikus papsággal. Aki 
magára merte vonni a felbőszült püs
pökök és a velük egyhúron pendülő 
osztrák-magyar államhatalom birtoko
sainak haragját.

Az 1848—49-es magyar forradalom 
és szabadságharc hős katonája, poli
tikusa, a márciusi ifjúság filozófus 
tagja volt, aki »vörös köztársaságot akart« megvalósítani. Nevét nem említik a 
történelemkönyvek, működését mostanáig nem ismertük, mert a körültekintő, min
den haladót kiirtó klérus és a vele szövetséges uralkodó osztály sikeresen elrejtette 
írásait és emlékét.

Hor&rik János harca az egyházzal
Horárik János 1808-ban a Trencsén megyei Bánocon született szlovák szülőktől. 

Apja takács volt, aki igen szűkösen tudta csak eltartani családját, amely a szülők
kel együtt kilenc főt számlált. Legtehetségesebb fiát papnak taníttatta, mert akko
riban ez volt az egyetlen út a nem-nemes ember számára, hogy a tudatlanságból 
szabaduljon.

A  fiatal Horárik megismerkedik a korabeli egyházi iskolák minden szörnyűsé
gével. Először a nyitrai papneveldébe kerül. A  főtárgy ebben az iskolában a kate
kizmus volt. A  tanulóknak betűről betűre kellett fújni a lélektelen szöveget. »Hogy 
ez az állítólagos gimnázium milyen szánalmasan berendezett intézmény, azon ne 
csodálkozzék senki, — mert amilyen a mester, olyan a művet — írja Horárik. Az 
oktatásnak ezt a módszerét »butító módszernek* nevezte. Az iskola elvégzése után 
a tudásnak igen kicsi batyujával felszerelve indul a nyitrai papképzőbe.

A  serdülő ifjú lázongva viseli a szeminárium börtönéletét. Szabadságért 
rajongó lelke nem tud beletörni a szeminarista élet kolostorszerű egyhangúságába, 
az örömtelen, szürke életbe. Azt írja, hogy a papképző tanulói rabok, akiket korán 
hozzászoktatnak a test és a lélek kínzó rabságához, hogy aztán a bilincset karkötő
nek érezzék. Az államot vádolja, azért, mert csak ezt az egy utat hagyta nyitva 
számára a tudás felé: » lg y  veszejti el, így árulja el, így bocsátja áruba a lelkeket, 
az ártatlan, szabadságra született 16—20 esztendős polgárokat az állam, — mint a 
néger gyerekeket, minden további ellenőrzés nélkül a püspökre hagyván őket örökös 
rabságban.«

A  nyitrai szemináriumból a pesti központi szemináriumba kerül. Ez a szemi
nárium az egyház harci szervezetének kiképző tábora. Itt képezik a »teológia baj
nokait*. Horárik meg akar szökni, ahogyan néhány barátja teszi, de annyi pénze 
sincs, hogy evilági ruhát« szerezzen.

Nagyon fontosnak tartotta a nemzeti nyelv tanulását. Szemináriumi hallgató- 
társával, Ihász Gábor Györggyel 1830. május 31-én magyar nyelvművelő társaságot 
alapított.

Mint diakónus tér vissza Nyitrára, egy fillér nélkül. Egész sor községben tölt 
be papi állást és közben megismerkedik a nép szörnyű nyomorúságával.

Ez időben írja három levelét »a semmirevaló dolgokról*. Ebben leírja, hogy az

aöe

első semmirevaló ő maga, mert pap. Évi 36 forintot keres. Ennél a püspök még a 
főszakácsának, sőt az utolsó cselédjének is többet fizet. »Haszontalanabb vagyok 
mint az ökör«  —  írja. Egész napi foglalkozásom csak a breviárium-olvasás, ami 
négrekiáltó skandálomt.

A  másik semmirevaló dolog a kanonok. Ennek a pénz az istene. A  kanonokok 
misét mondanak, de csak alapítványi miséket, amiért 5—20 forintot kapnak. Az 
olyanok, mint Horárik, a misénél csak mint »napszámosok« segédkeznek és misén
ként 12 krajcárt kapnak. »Jó l jegyezzük meg — írja —, egymásközt egyességre lép
tek, hogy nekünk többet né fizessenek.«

A kanonok haszontalan lény, de van még nála semmirevalóbb is: a püspök! 
»A z  egész papság könnyen nélkülözhetné, a szegény nép még könnyebben.« Mit 
csinál egy ilyen püspök? Kinek kell? Senkinek — adja meg a kérdésre a választ.

A  fiatal pap végül is otthagyja papi állását és Pestre megy nevelőnek Ullmann 
Móric báró, gazdag kapitalista házába.
Itt sokat olvas és tanul. Megismerkedik 
a francia felvilágosodás íróinak és filo
zófusainak műveivel, olvassa a német 
liberális lapokat, tanulja a német Feuer- 
bach materialista filozófiáját. Ez a filo
zófia olyan jelentőségű volt ránézve, 
hogy — mint írja: »e ltörli proletár fé l- 
szegségét és bátran felemeli a fejét. Ilyen 
csodákat tesz az öntudat: eltörli a vallá
sos és politikai árnyképeket, száműzi az 
emberből a szolgát, felébreszti benne a 
férfit és megfosztja a halál borzalmai
tól, .̂

Ebben az időben tárgyalja előbb a 
megyék gyűlése, majd az országgyűlés 
a vegyesházasság ügyét. A  katolikusok 
és nem katolikusok között kötött házas
ságok és az abból született gyermekek 
vallási hovatartozandóságának kérdése 
éles harcot váltott ki. A  katolikus egyház 
ugyanis nem akarta megengedni a ve
gyesházasságot, csak olyan kikötésekkel, 
ha a gyermekek katolikus nevelését biz
tosítva látta. A  reverzális nélküli eske- 
tést a magyar klérus a német egyház 
mintájára egyszerűen megtiltotta. Az állam viszont elismerte a vegyes házasságot, 
sőt büntette az olyan papot, aki azt nem volt hajlandó megáldani.

Horárik a pesti megyegyűlésen megtámadta a magyar katolikus egyházat, mely 
inkább Róma parancsainak engedelmeskedik, mint országa törvényeinek. Hangoz
tatta, hogy ő egyedül az ész szavát követi, amely pedig azt diktálja, hogy ha két 
ember szereti egymást, akkor házasságukat kötelessége minden papnak elismerni.

A beszéd nyílt kihívás, merész kiállás volt az egyház ellen. A  klérus dühödten 
támadta érte Horárikot. Követelték, hogy vonja vissza, amit mondott, a papi bün
tetőtanács — a konzisztórium — elé idézték, felfüggesztették papi állásától, kény
szerítették Ulmannt, hogy bocsássa el nevelői állásából. Horárik azonban hajthatat
lan maradt. Püspökök leveleztek vele, igyekeztek rábírhi, hogy térjen vissza az 
egyházhoz. Horárik nyiltan válaszolt: •»... mint férfi ünnepélyesen kijelentem, hogy 
minden vallásos hiten, minden hitvalláson, minden egyházon túltettem magam.,.  
szüksége van-e ilyen emberre annak az intézménynek, amelyet római katolikus 
egyháznak neveznek? Lemondok minden kibékülésről... Ajánlom magam!«.

1845. január 19-én kilép a katolikus egyházból.
Harcainak vihara közben ismerkedik meg Táncsics Mihállyal, a »népemberrel«. 

Egész életre szóló barátságot kötnek. Horárik 1845. nyarán Németországba megy, 
hogy az ottani egyetemeken továbbtanuljon és magával viszi Táncsics kéziratos 
műveit, hogy ott sajtó alá adja.

Horárik Németországban részt vesz a »szabad polgáregyesületek és munkás- 
egyesületek« gyűlésein. Forradalmi körökkel való kapcsolata miatt kiutasítják és 
csak a teljes hallgatás ígérete mellett tűrik meg, hogy maradjon.
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a vegyes házasságok ügyében
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Horárib az 1848—49-es forradalomban
Horárik nem késett, amikor tudomására jutott a magyar forradalom kitörésének 

híre. Kemény, szavaival már Németországban a »Horárik János harca a hierarchia 
és az egyház ellen« címen kiadott könyvével megzörgette a hatalmas püspökök 
kastélyainak ablakait, most pedig a paloták voltak soron. Igaz hazafihoz méltó 
módon akarta kivenni részét'pépe nagy harcából. K i tudja milyen utakon, milyen 
járművön, de áprilisban itthon termett.

Először Bicskén találkozunk vele, ahol maga mögött néhányszáz paraszttal 
odaáll Madarász József képviselőjelölt elé egy nagygyűlésen és azt követeli, hogy a 
kormány ossza ki a földesurak földjeit, törölje el a dézsmát, de azonnal. De ez csak 
kezdet volt. Horárik Pestre jön és munkához fog. Tollát a baloldali lapoknak ajánlja 
fel. Cikkei pergőtüzet zúdítanak az ellenségre. Szavainak villogó pengéjével küzd

az egyház és a vallás ellen, lelkesít, 
harcra hív.

Mikor elment Magyarországról, de
mokratikus humanista volt, aki az 
emberiség nevében, minden ember ne
vében küzdött az elnyomás, állami és 
egyházi zsarnokság ellen. 1848— 49-ben 
Horárik forradalmi demokratává lett, 
a szabadságharc harcos katonájává. 
Gyűlölte a külső és belső ellenséget és 
humanizmusa a szabadság ellenségeinek 
megsemmisítését is magában foglalta. 
A nyílt forradalmi harc küzdőterére 
lépett.

A  forradalmi harc erősségei, a har
cos tömegek gyűjtő- és nevelőhelyei a 
budapesti népegyletek voltak. Horárik 
belépett a Madarász-testvérek alapí
totta Egyenlőségi Társulatba, amely a 
klubok közül a legbaloldalibb állás
pontot képviselte. A  Társulatnak voltak 
tagjai a márciusi ifjak: Petőfi, Tánesis, 

»Horárlk János harca a hierarchiával és az egy- Vasvári is. Horárik a Társulat lapjaiba
házzal 1841-45. c. könyvének címlapja í r . A  Népelem-ben írott cikkei fényes

írói tehetségét bizonyítják.
Amikor fegyveresen kell harcolni, tisztséget vállal a Társulat tagjaiból alakult 

»Zrinyi szabadcsapat«-ban. A  csapat fővezére, Perczel Mór mellett segédtiszt lesz. 
E csapat századosai voltak Petőfi Sándor és Vasvári Pál is.

A  Társulatnak és a lelkesedéssel dolgozó Horáriknak nagy része volt a baloldali 
gondolat terjesztésében. Élesen támadták a Batthyány-kormány politikáját és 
következetes forradalmi tetteket követeltek. így komoly szerepük volt abban, hogy 
a baloldali tömegek kikényszerítették a kormány bukását és a szeptemberi fordu
latot. A  nemzet Kossuth szavaira fegyvert ragad és az elnyomók elleni fegyveres 
harc útjára lép.

Decemberben Budapest veszélybe kerül. Horárik cikkei egyetlen hatalmas 
riadóvá olvadnak össze és harcra hívnak minden becsületes magyart. A  nép
ben van egyedül bizodalma. December 31-én az utolsó napokban az osztrák csapatok 
bevonulása előtt »lm a a néphez« címen cikket ír a Jövő című lapban: »N em  imád
kozni kell, az ima még nem rázta le senkiről a rabbilincset. , .  Csak azok a népek, 
akik maguk akarják megtenni, amit egyébként az istenektől szoktak könyörögni, 
azok lesznek szabadok és boldogok.« Imát mond, — de nem istenhez, hanem a 
néphez: »Tehát hozzád, te nép, te nagy élő igaz istene hazámnak, hozzád intézem 
forró és áhítatos imámat. Szabadíts meg bennünket a háborútól, vagyis vesd magad 
az ellenségre és verd meg.«

Ez az ima nem a megbékélés, hanem a harc imája. A végső és hősi össze
csapásra kész nemzet harciindulója.

Horárik 1849-ben Pest és Buda visszafoglalása után az »Aprilis tizennégyedike« 
című lapban írt cikkeket, Ezekben a cikkekben egy új, demokratikus Magyarország 
képét vázolja föl.

XobÍMut H orárik’*
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Izzó hazafisága további győzelmes harcra buzdítja a nemzetet, hangja derűlátó, 
és bármilyen rosszul is áll a szabadság ügye: Horárik aggódik, de sohasem csügged.

A  demokratikus Magyarországot az emberek munkájára és a munka szerve
zeteire és »bizonyos (szilárd) törvényekre, bizonyos emberi jogokra«  kell építeni.

Teljes egyenlőséget kell megvalósítani a férfiak és nők között, a nemzetiségek 
jogait egyenlő jogoknak kell elismerni, vallásegyenlőség legyen, a »munkát és 
értelmességet« polgárjognak kell tekinteni.

A  tőkét a »dolgozó nép pestisének'/, nevezi, amelyet államosítani kell, néptőkévé 
kell alakítani.

Megújítja éles támadásait a vallás ellen. Megtagad minden vallásos hitet és 
csak az emberiség örök érdekeinek diadaláért folytatott küzdelmet tartja emberhez 
méltónak: »A  mi felekezetűnk egy: az emberiség; a mi egyházunk egyetlen egy:

A régi megyeháza Az új megyeháza, amely az 1838-as nagy pesti
árvíz után épiilt

s ez ismét az emberiség; a mi vallásunk is végre szinte egy s ez: az emberiség iránti 
szeretetünk s buzgalmunk . . . «

»Nincs szükség egyházra, — írja — .. .  nem kell templom, se pap, sem úr, csak 
egyenlő, szabad, boldog emberek és testvérszeretettől lángoló tanítók és jótevők.« 
A  vallásos babonák és a hit gyökerei ellen harcolni kell, — írja.

A  szabadságharc azonban elbukott, a hazafiak nagyrészét kivégezték, sokan 
börtönben ültek, mások külföldre menekültek. A  megtorlás nehéz ideje nehezedett 
a Hazára;

Horárik János kilenc évig bujdosott az osztrák vértörvényszék kopói elől.
1863-ban Az Ország Tükre című lapban írt történelmi cikkeket, amelyeknek 

leple alatt régebbi céljaiért harcol tovább. Élete leszűrt tanulságául ezt a 
tételt fogalmazza meg:

»A  hit lényegileg s elvileg véve a tudománnyal össze sem fér, az egyik gyön
gíti, aztán b irálgatja a másikat, míg végre egymás ellen kelnek s t ö b b  é k i  s e m  
b é k í t h e t  ő k .«  Egy Igazságot ismer el — a tudomány Igazságát.

1863. június 20-án Horárik súlyosan megbetegedett és Besztercebányára utazott 
testvéréhez. Itt halt meg 1864. május 20-án. Végrendeletét könyv formájában már 
1859-ben megírta. Ezt a művét azonban mostanáig nem találták meg.

Meghagyta, hogy a temetésén ne jelenjen meg pap és hogy testét adják a 
pesti orvosegyetemnek, hogy azon az emberi test szerkezetét tanulmányozhassák 
az orvostanhallgatók. Végső akaratával is bizonyította, hogy élete utolsó óráiban 
is hű maradt haladó elveihez.

Horárik sohasem tartotta magát többnek a szabadság gondolata egy közkato
nájánál, egyszerű munkásánál: » . . . én egyszerű közönséges ember vagyok, egy 
egyszerű proletár«  — írta. Valóban a nép fia v o lt . . .

90 éve halt meg. Majd egy évszázadig nem tudtunk róla. Mi, megvalósult 
álmainak hű népe küldjük el megbecsülésünk babérkoszorúját sírjára. Szabad 
testvéreink, a szlovák nép fiai a maguk virágaival együtt elviszik Besztercebányára!

Tordai György
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MAJOMPOR HELYBEN
irta: M Ó RA  FERENC

Huss esztendeje annak, hogy Móra Ferenc 
a nagy magyar író meghalt. Az évforduló 
alkalmából közöljük alábbi Írását.

Van a múzeumunkban egy kis kopo
nyagyűjtemény, amit legnagyobbrészt 
magam szedegettem ki a föld alól a sze
gedi határban. Igen régi táraságoktól le
vetett fejek ezek, a legfiatalabb is van

köztük ezeresztendős; amelyik koponya 
még ekkora múltra se tekinthet vissza, 
azt semilyen protekció se segítheti 
be az üveg állá. Muszáj volt ilyen kor
határt megállapítani, mert ha minden 
ambiciózus koponyának teret engedünk, 
azt meg nem győzi a város üveggel. 
Aztán meg a tekihtélytisztedet elvét is 
érvényesíteni kell, mint korunk ural
kodó eszméjét. Például pár esztendeje 
behoztak a rókabögyösi járásból egy 
koponyát, amelynek az volt az egyet
len kroniológiai érdekessége, hogy még 
rajta volt az elrothadt sapkának a sim- 
lidere. Valami Bach-korszakbeli fináncé 
lehetett, aki nyilván nem a maga jó
szántából feküdt a bucka alá. Termé
szetesen kénytelen voltam neki azt 
mondani, hogy menjen csak vissza érni 
és elő se jöjjön ezer esztendeig, akkor 
aztán majd meglátjuk, mit tehetünk 
érte. De arról szó se lehet, hogy már 
most beeresszem az avar urak közé, 
mert ahogy én ismerem őket, azok meg 
nem tűrnék maguk közt a nyugati civi
lizációt. Nem szeretném, ha kalamajka 
ütne ki a koponyák közt és nagy fog

csattogásra kellene felszaladnom az 
emeletre.

így maguk közt azonban békességben 
megvannak az ősök és nagy örömére 
szolgálnak a múzeumlátogató nemzet
nék. Vasárnap délelőttönként körül
veszik őket a népek és eltűnődnek a 
régi szép időkön. Legnagyobb tiszte
lettel annak a koponyának adózniak, 
amelynek tetején diónyi csontforradá
sok szemlélhetők. Frontviselt magyarok 
azt mondják, hogy nagy stunm lehetett 
ott, ahol ez a férfiú vitézkedett, fia
talabb surbanfcó legényfcék azonban 
inkább dugott bálra gyanakszanak, ahol 
a hadviselő felek sörösüvegekkel voltak 
fölfegyverkezve. Egy öreg kalaposmes
ter azonban lepisszenti őket, hogy nem 
való ilyen illetlenségeket locsogni, mi
kor egy valódi királynak az agykopo
nyája van jelöniétben.

— Nem vélném — húzza össze a sze
möldökét egy pápaszemes suszter. — Az 
ántivilégban is létezött annyi eszük a 
királyoknak, hogy nem möntek oda, a 
holott vereködtek.

— Nono, azt én se állítom, — mondja 
engesztelőén a kalapos. — Hanem azért 
ez az illető mégis király volt.

— Már mért lőtt volna?
— Azért, lássa, mert vékony a kopo

nyacsontja. Mindön királyé ilyen. Ez 
attul van, hogy a királyok sohase járnak 
hajadonfővel, még a templomban se 
töszik le a koronát.

Erre meg a suszter .mondja, hogy 
»nono«, ami annyit jelent, hogy ezt, 
mint szakemberi dolgot a kalapos csak
ugyan jobban tudhatja, mint a suszter.

így okoskodik az ésszel élő ember és 
így tanulok én magam is. Ingyen azon
ban nem szeretek elfogadni semmit, 
hanem mit hogy tudok, visszaszolgálok. 
Egy-két soros magyarázó fölírás ide, 
valami magától beszélő könyvillusztrá
ció, vagy kézirajz amoda, mire hol adó
dik alkalom. Azt látom, hogy elolvas
nak mindent és aki az egyik vasárnap 
tanult, az a másik vasárnap már tanít.

A  koponyás almáriom felé Klaatsch- 
nak az az ábrája került, ahol színes 
vonalakkal egymásra van rajzolva a 
jávai majomember, az ausztráliai ős
ember, a neanderhhali ember és az 
európai ember koponyája. Nagyon is
mert kép, sokfelé megjelent, én a 
Weltall und Menschheit-ből vettem ki,
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ebből a ma már jócskán elavult német 
népszerűsítő munkából, amelynek ké
pére és hasonlatosságára készült a ma
gyar Műveltség Könyvtára. Persze mia
gyar szövegben mondtuk el, hogy ez a 
kép a koponya fejlődését mutatja a 
majomembertől a mai emberig.

Tíz évig ott lógott a képeeske a fa
lon, nem bántotta senki, hiszen ő se 
bántott senkit.

Vagy két évvel ezelőtt azonban kapok 
egy névtelen levelet, amely borzasztó 
mérgesen megtámadt engem azért, 
hogy így sértegettem az emberi mél
tóságot és azt ajánlja, hogy távolitsam 
el onnan azt az istentelen képet, mert 
különben így lesz, meg úgy lesz.

Már nem nagyon emlékeztem a 
képre, fölmentem megnézni. A  kopo
nyapiramis tetejéről rám vigyorodott a 
társaság doyenje, a csókái kőember öt
ezer éves csontfeje.

Tudod, hol hibáztad el, testvér? 
Nem azt kellett volna írnod, hogy ma
jomember, hanem azt, hogy majomcsá- 
szár. Még büszkék is lennének rá a né
pek, hogy milyen nagy nemzetből ered
nek.

Isten látja a lelkem, hogy annakide
jén, mikor a Klaatsch-projekciót a falra 
akasztottuk, nem gondoltam se Dar
winra, se Mózesre. Csak arra gondol
tam, hogy itt merészkedik egy nagy 
üres fal, amiin tanítani lehet és odatet
tem azt a képet, ami éppen odaillett és 
a kezem ügyébe esett. Most azonban 
úgy találtam, hogy ez a vonalas kép nem 
is olyan szemléltető, mint amilyennek 
én gondoltam. Könyvvel élő embernek 
jó, de az írástudatlan szemét nem 
kapja meg. Jó lenne jobbat találni. Ha 
névtelen barátunk azt hiszi, hogy ránk 
ijesztett, az se baj. Hadd örüljön neki 
szegény, hogy milyen rettenetes nagy 
hamhamham ő.

Azonban telt-múlt az idő és én nem. 
értem rá alkalmasabb képet keresni. 
Mikor pedig ráértem volna, akkor már 
nem engedte a becsület.

Tudniillik időközben mind a két fö- 
löttes hatóságomnál följelentettek, hogy 
én olyan elvetemedett mordály-égető- 
vel árulok egy gyékényen, mint Dar
win. Még azt is hirdetem írásban és 
képben, hogy a koponya fejlődött. Huh! 
Ha még azt mondanám, hogy befelé, be
felé, magyarok, itt látható az Ádám 
apáink fiatalkori koponyája, ezt még 
csak el lehetne nézni, még meg is di
csérhetnének érte. De én csak a Pithe- 
canthropus-t mutogatom, az pedig gya
nús nép. M i lesz, mi lesz, méltóságos 
urunk? Quo usque tandem, kegyelmes 
urunk?

No, gondolom magamban, erre én is 
kíváncsi vagyok. Nekem kétféle fölöt- 
tes hatóságom van, városi és állami. 
Ez azért bölcs elrendelés, mert így 
akármelyiktől kérek pénzt, mindegyik 
azt mondja, hogy adjon a másik. A 
majompörben azonban egyetértettek. 
Nevetett rajta a városi gazdám is, meg 
az állami gazdám is és egyik se volt 
hajlandó fejemet venni azért, mert a 
ma élő legnagyobb antropológus képet 
rajzolt a koponya fejlődéséről.

Most aztán jött a nagy ágyú. A  sajtó 
útján támadtak nekem és keményen

megparancsolták, hogy azt az isten- 
tagadó és ma már teljesen tudomány
talan képet azonnal távolítsaim el. Az 
mégse járja, hogy mikor Darwin már 
az egész világon megbukott, a szegedi 
múzeum még mindig tudós gyanánt 
kezeli ezt a szédelgőt.

A  munkatársaim mindjárt konferen
ciát rögtönöztek és azon elhatározták, 
hogy nekem erre a cikkre felelnem 
kell. Jaj, mondom, hogy felelhetnék én 
erre? Laikus vagyok én ilyen tudós 
polémiára. Aztán meg elég nekem ak
kor is írnom, mikor muszáj. Nem érek 
rá arra, hogy a magam gyönyörűségé
re irkáljak. S ha ráérnék, akkor más 
gyönyörűséget is tudnék.

Ahogy így osztozunk, gurul be föl
indultán az a tanárom, aki éppen in
spekcióé volt aznap az emeleten. L i
hegve szedi a lélekzetet, az arca sá
padt.

— Nem kell már disputálnotok, di
rektor úr, ed van már intézve a kérdés.

— Micsoda kérdés?
— A  kép. A koponyás kép. Ellopták.
Általános felugrálás.

301



— Ellopták? Hogy? Mikor? Kicsoda?
Nem lehetett tudni semmit. Vasár

nap volt, nagy tolongás, kevés ör. Va
laki leügyeskedte a kis képet a falról, 
kivette a rajzot az üveg alól. De az üve
get keretestől visszatette a falra. Csak 
a rajzot lopta el elvi alapon.

Az embereim azt végezték, hogy az 
mindegy, ez mégis lopás. Súlyos lopás, 
a közvagyon megkárosítása. Rögtön 
följelentést kell tenni a rendőrségen. 
Halló! Halló!

— Megálljunk csak, — akasztom 
vissza a telefonkagylót. — Nem jó lesz 
az így. Azt fogják mondani, hogy rosz- 
szul viseljük gondját a közvagyonnak. 
Meg hogy magunk loptuk meg ma
gunkat, hogy botrányt csinálhassunk. 
Azt pedig nem éri meg a kép. Külön
ben se közvagyon volt. A  tulajdon 
könyvemet csonkítottam meg érte, ab
ból vettem ki. Aludjunk rá egyet, em
berek. Aludtunk rá egyet és másnap

Scserbinoosxklj
Hatlábú ellenségeink 
és barátaink

(Maveit Nép Könyvkiadó, 1953. Ara 18 Ft)

A könyv a szovjet tudományos kutatóknak az 
erdő, mező, kert és a gyümölcsös leggyakoribb, 
veszélyes kártevő rovarai közül a gyapjaspllle, 
galagonya, és káposztaplllangő, a gyapot, és a 
napraforgőmoly, a vándorsáska, vértetü, pajzs- 
tetfl koloráddbogár, a földben élő rovarok s 
végül a mezővédő erdősávok rovarellenségei el
len végzett sikeres védekező munkáját. Ismerteti.

pán a mechanikai vagy vegyi védekezési eljá
rásoknak egyszerű leírása, száraz adatoknak 
vagy eredményeknek felsorolása, hanem a kár
tevők megjelenésének, elszaporodásának, kár
tételének és megfékezésének mindvégig eleven, 
színes, könnyen érthető módon való közlése. A 
könyv ezt a közvetlenséget és érdeklődés fel
keltést legtöbb esetben az alcímekben Is kifeje
zésre juttatja. Megmutatja azt, hogy mennyi 
lebillncselően érdekes dolgot rejt magában a 
rovarvllág s hogyan fejlődött ki a róluk szóld 
tudomány: az elméleti és gyakorlati entomo- 
lógla.

Megtanulható belőle az Is, hogy a hártyás- 
szárnyú rovarok közt sok olyan faj van, ame
lyeknek lárvái más rovarok petéiben, lárvái
ban, bábjaiban vagy ritkábban a kifejlett rova
rokban élnek. Ezek a természetes élősködő és ra
gadozó rovarok tehát életmódjukkal Igen sok 
rovar túlszaporodó sát akadályozzák meg, ennél
fogva nagyon jól felhasználhatók sok kártevő 
megfékezésére, Irtására, A védekezésnek ez az

a következő felírást tettük bele a ke
retbe az ellopott kép helyére:

— Ebben a keretben egy kép volt, amely 
azt ábrázolta, hogy milyen volt a ko
ponya fejlődésének útja a majom
embertől a mai emberig. Valaki, aki
nek a koponyája nem volt fejlettebb, 
mint a majomemberé, kilopta a képet a 
keretből. A  közgyűjteményeket minden 
tisztességes ikultúrember őrizetébe 
ajánljuk!

A  következő vasárnap a fél város ott 
tolongott a képtelen keret körül. Bizo
nyosan ott volt a tolvaj is. Vagy másfél 
'hónapig minden vasárnap gyönyörköd
hetett a munkájában.

*

Azért írtam meg ezt a magyar kul- 
túrképet, hogy hátha az amerikaiak is 
tanulnak belőle. Azt hiszem, a tennessee-i 
pört is Így házilag lehetne legcélirá
nyosabban befejezni.

egyre nagyobb mértékben elterjedő módja, az 
ú. n. biológiai védekezés.

A szerző szerint ezzel a módszerrel sikerült 
például az almafa egyik veszedelmes ellensé
gét, a vértet®, a nagy szaporodási képességű és 
1 mm-nél kisebb testű Aphelinus mali-nevű fém- 
fűrkész megteleoitésével a krimi, a kaukázusi 
és sok más területen levő és vértetflvel erősen 
fertőzött gyümölcsösökből kiirtani. Hasonlóan 
fertőzi meg és gyérltl nagy sikerrel náluk Is a 
káposzta hatalmas ellenségének, a káposzta- 
pillangónak tojásait a fél mm-nél alig nagyobb 
Trichogamma-nevíí élősködő petefémfürfcész, 
vagy a káposztaplllangó hernyóját a 2—2.5 d»m 
nagyságú Apanteles glomeratus nevű gyilkos- 
fürkész.

Fontosságánál fogva külön említést érdemel a 
niezővédő erdősávok ellenségei cimű fejezet, 
amely a hazánkban Is gyakran megismétlődő 
aszályok ellen létesítendő erdősávok helyes tele
pítésére s az ültetvények rovarellenségeinek le
küzdésére ad Igen hasznos tanácsokat.

Agronőmusoknak, termelőszövetkezeteknek, kér. 
tészeknek, erdészeknek s általában mindazok
nak, akik a természet rendkívül változatos és 
tanulságos élete Iránt érdeklődnek, Igen hasz
nos és érdekfeszitő olvasmánya,

A könyvnek két hiányossága Is van. Az egyik 
a szöveg közti illusztrációk nagy részének silány 
volta. Amikor Igen kiváló állatrajzolólnk van
nak, kár Ilyen ábrákkal csökkenteni a könyv ér
tékét. A címlap nincs összhangban a belső tar
talommal. A másik az, hogy a szerző nem 
Ismervén kellőképpen a külföldnek a káros ro
varok ellen folytatott igen fejlett védekezési 
módjait, vagv elhallgatja azokat, vágy tévesen 
nyilatkozik róluk. (Vagy a magyar szerkesztés 
hibája ez?) M. M.

A Biológiai Szakkörök központi Munkabizott
sága 1854. március 11-én (csütörtök) este 7 óra
kor az Egyetem Ásványtani előadótermében (Bp , 
VIII., Múzeum-krt. 4/a) »MODERN AKVARISZ
TIKA* címmel akvarisztlkal előadást tart. Elő
add: Domonkos Endre.
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I. FÖLDRAJZI VISZONYAI
Nyugat-Afrikiában, a felsőguineai part

vidéken, angol és francia gyarmatok 
közé ékelődik Libéria néger köztársa
ság. Kiterjedése valamivel nagyobb, mint 
hazánké, lakossága azonban az újabb 
adatok szerint mindössze alig két és fél 
millió.

Libéria igen elmaradott ország, amely
nek népe rendkívül primitív viszonyok 
között óriási nyomorban, tudatlanság
ban él. Gazdasági, politikai és kulturá
lis elmaradottsága sok tekintetben felül
múlja még a környező angol és francia 
gyarmatok elmaradottságát is.

Talán a természet mostohasága, a föld
rajzi adottságok nem kedveztek az em
beri letelepedésre? Nem, nem erről van 
szó

Az Egyenlítőtől nem messze, az északi 
szélesség 4. és 9. foka között fekvő Li
béria éghajlata hasonló a partvidék 
többi részéhez. A  hőmérséklet évi in
gadozása mindenütt jelentéktelen. A  vi
szonylag legmelegebb és leghidegebb hó
napban egyaránt átlagosan 26 fok C kö
rül ingadozik a hőmérő higanya. Mint 
az egész partvidéken, Libériában is bő
séges a csapadék. Északkeleti részén, 
akárcsak a keletről szomszédos Elefánt
csontpart nevű francia gyarmat partvi
dékén és az ellenkező oldalon határos 
angol Sierra Leone területének egy ré
szén. évente több mint 2000 milliméter 
az összesapadék, Libéria partközeli, na
gyobb részén azonban a 3000 millimé
tert is meghaladja. A  csapadék zöme 
nyáron hull le. Az Egyenlítőtől bizonyos 
távolságra ez nem meglepő. A  tél sem 
egészen száraz, vagy legalább a száraz
ság nem tart sokáig.

Az egész évi bőséges eső és az állan
dóan magas hőmérséklet együttesen ala
kították ki Libéria dús forróövi őserdőit, 
amelyek az ország nagyobb részét fe
dik. Az őserdő hasznos fái: a bútoripar
ban keresett mahagóni, a gyantát kiváltó 
kopál, a koffeintartalmú koladió, a 
pálmabort, kefeanyagot, festéket szolgál
tató különböző pálmák. A  pálmák közül 
kiválóan értékes — olajosmagvú és húsú 
termése miatt —  az olajpálma. Az ős- 
erdei növények közé sorakoznak a kau- 
csukot tartalmazó különféle fák és liá
nok. Libéria északi része már belenyú
lik a szudáni szavannába, ahol már

csak a folyók partját kíséri buja őserdő, 
ú. n. galéria-erdő.

Libéria —  akár a szomszédos orszá
gok legnagyobb része — kristályos kő
zetekből felépült térszint foglal el. A  
szárazföld belseje felől enyhén lejt a 
tenger felé. Az északi határszélen 700 
métert meghaladó magasságot is mér
nek.

Folyók völgyei élénkítik az egyébként 
eléggé egyhangú tájat. A  földfelszín 
egyenetlenségei az erdők mindent elbo
rító dús szőnyege alatt szinte áttekint
hetetlenek. Mégis elegendők ahhoz, hogy 
a tengernek tartó folyók hosszú szaka
szain, hol sellők, hol zátonyok tegyék 
lehetetlenné a hajózást.

A  folyók tömérdek törmeléket szállí
tanak a tengerbe. Hordalékukból sok
felé széles parti sík épült. A  csöndes
vizű lagúnákkal tankftott iszapos part
szegélyen mangroveerdők nőttek.

A  távolról érkező hatalmas hullámok 
még szélcsöndes időben is eljutnak az 
egyenesvonalú sekély partokra. Kevés a 
védett mély öböl. Ezért a tengeri hajók 
éppen olyan nehezen köthetnek ki, ami
lyen nehezen hatolhatnak folyami hajók 
a zátonyos, sellős folyókon az ország 
belsejébe.

A  kristályos kőzetek és a folyók hor
dalékmezői ásványkincseket — vasér
ceket, aranyat, valamint gyémántot tar
talmaznak.

Nádkunyhók, derékig meztelen 
asszonyok, rongyos ruhájú férfiak

Libéria területe az idők folyamán ki
terjedt és ma magábafoglalja nemcsak



a tengerparti sávot, hanem a belső ős
erdő vidékét is. Az őserdőkben élő ős
lakos néger lakosság fő foglalkozása a 
kapás földművelés, önellátásra termel 
gumós kenyérpótlókat, minő a yams 
(dzsem) vágy a kasszáve, helyenként 
rizst, durrha-kölest, kukoricát. Ruházko
dás céljaira termeli a gyapotot, indigót. 
Állattenyésztése nem számottevő. Ba
romfit, kecskét, juhot, esetleg kister
metű szarvasmarhát tart. Egymással ci
vakodó, kis közösségekben él, sötét ba
bonáktól korlátozottan.

Libéria néhány vidékén még ma is 
találkozunk rabszolgakereekedelemmel. 
Egy amerikai tudósító nemrég arról 
számolt be, hogy Libéria lakossága nád
kunyhókban él, mint őseik évszázadok
kal ezelőtt. A  nők derékig meztelenül, 
a férfiak szakadt rongyokban járnak. 
Libéria népe a gazdag földbirtokosok 
kivételével teljesen írástudatlan.

Viszonylag fejlettebbek a viszonyok 
a tengerpart sávjában, ahol ültetvényes 
gazdálkodás folyik. Itt kakaót és kávét, 
kisebb mértékben cukornádat és legfő
képpen a partvidéken máshol is el
terjedt olajpálmát és kaucsukfát ter
melnek kiviteli célra.

Libéria ásványi kincsei egyáltalán 
nincsenek kiaknázva. Ipara a kézmű
iparon, olajütőkön és a cukornádterme
lésre támaszkodó rumgyártáson kívül 
nincs. Vasút; a legutóbbi időkig az or
szágban nem épült. A z épített köztit is 
kevés, különösen a belső területek ér
zik hiányát.

Ilyen körülmények között a városi 
élét még a partvidéken Is fejletlen. 

Városnak egyedül a főváros, Mo nrové. 
nevezhető. Énnek is csupán 26.000 la
kosa van, kisebb mint Hajdúböször
mény, Mendöl Tibor

az Eötvös Loránd Tudoraányegye'írn 
kultúrfőldrajz professzora

rí. T Ö R T É N E LM E
Mendöl professzor cikkéből látható, 
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gának nyitja nem a természet nicslohs- 
sága — mint ahogyan alig van olyan 
része Földünknek, ahol a kedvezőtlen 
természeti viszonyok miatt ne tudna őz 
trnber jómódú életet teremteni. iP.ico
li yíték erre a Szovjetunió sarkvidéki 
területe, ahol a tundrák birodalmában 
is gazdag és kultúrált élet folyik.)

Libéria elmaradottságának okát poli
tikai viszonyai magyarázzák, amelyek
nek jobb megértéséhez nyúljunk először 
vissza születésének körülményeihez. L i
béria történelmének szálai a X IX . szá
zad első felébe vezetnek, az Egyesült 
Államókba.

Az Egyesült' Államokban ebben az 
időben még fennállott a rabszolga-rend
szer. A  rabszolgák főkép Afrikából —- 
Amerikába hurcolt négerek voltak és 
a déli dohány, gyapot, rizs és indigó ül
tetvényeken dolgoztak. Ám a történelmi 
fejlődés a rabszolgaság megszüntetését 
tűzte napirendre, mert

a rabszolgamunka kevésbbé volt ter
melékeny, mint az akkor kifejlődő ka
pitalista üzemek bérmunkásainak ter
melékenysége; :

mert a sorozatos rabszolga-lázadások 
egyre nehezebbé tették a termelést a 
rabszolgaviszonyok közepette és végül,

mert, az Egyesült Államok már je
lentős erőre kapott tőkései a rabszol
gák felszabadítását követelték, mint
hogy belőlük kellett, hogy kikerüljenek 
gyáraik munkásai.

A  XVIII. század utolsó negyedében 
már úgy tűnt, hogy a rabszolgaság va
lamilyen formában meg is szűnik, ami
kor egy találmány egyidőre más irányt 
szabott az eseményeknek.

Egy felfedezés és egy ország születése
Egy Eli Whitney nevű tanító 1793-ban 

feltalálta a gyapottisztító gépet, amely- 
lyel a gyapot-termesztés még a rab
szolga munka mellett is igen jövedelme-

Vat elnöki pa‘ ü 
’noim viában

Az veinkéiül negyed né- 
h.inv utcája mögött, szál 
ma ku nyhókban vagy ba 
rakkokban lakik Monr(»vta

lakossága
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Csaknem teljesen meztelen őslakók lakják 
a libériái sűrű dzsungelvidéket

zővé vált. Csupán kézzel egyetlen rab
szolga naponta alig félkiló nyersgya- 
potból tudta kiszedni a magokat, gép
pel napi 500 kilót is meg tudott tisztí
tani. Az amerikai tanító nem sejtette, 
hogy műszaki felfedezése milyen nagy 
társadalmi változásokat idéz elő.

Egyszeriben a gyapot lett a termé
nyek királya. Az ültetvényesek rávetet
ték magukat a gyapot termesztésére, 
amely a gyapottisztitó gép bevezetése 
nyomán 2 év alatt 1.7-szeresére emelke
dett. A  rabszolgák értéke felszökött és 
az ültetvényesek most már életre-halálra 
azon voltak, hogy megakadályozzák a 
rabszolgák felszabadítását.

És itt lép a történetbe Libéria.
Az Egyesült Államokban ugyanis a 

néger rabszolgák egy kis része még az 
1776-os amerikai forradalom idején és 
után felszabadult. Számuk 1780-ban 
mintegy 480.000 volt, vagyis a 4 millió 
rabszolga 12 százaléka. Ezek a felsza
badult rabszolgák már puszta létezé
sükkel is veszélyt jelentettek a rab- 
szolgatartókra, akik ezért Igyekezték tő
lük az Egyesült Államokat »megszaba- 
dítani-«. így születtek meg azok a ter

A dzsungel távírója, a dob. A sűrűben rejtőző 
kis települések dobszóval érintkeznek egymással

vek, amelyek szerint az Egyesült Á l
lamok valamelyik félreeső zugába köl
töztetik őket és azok a további tervek, 
hogy visszaszállítják őket Afrikába.

A  felszabadult rabszolgák Afrikába 
szállítására 1819-ben alakult is egy tár
saság, az »  Amerikai Gyarmatosítás! 
Társasága. Munkájában jóhiszemű em
berek is részt vettek. E társaság ösz
tönzésére az Egyesült Államok kormá
nya 43.000 négyzetmérföldnyi területet 
vásárolt Nyugat-Afrikában a visszate
lepítendő négerek számára. így szüle
tett meg Libéria.

A rabszolgaitartók terve azonban csak 
részben sikerült, a felszabadult nége
rek közül alig néhány ezren mentek 
lépre, mert a tisztán'lá'tó néger vezetők 
megmagyarázták, hogy a »néger otthon** 
teremtésének hangzatos jelszava mögött 
valójában a néger nép 88 százaléka rab
szolgaságban tartásának célja rejtőzik.

Libéria lakossága így két elemből áli: 
az Egyesült Államokból visszatelepítef- 
tekből, illetve azok utódaiból (számuk 
ma csupán 12.000— 20.000) és azokból a 
négerekből, illetve utódaikból, akiknek 
ősei mindig e terület lakói voltak. Ezek
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ElefántesordB Kelei-Ubériáb&fiA libéria! *Kias’ószővetségt nevű vallási szekta 
tagjai ünnepi tánchoz készülődnek

a szudáni néger törzsekhez tartoznak, 
az ország nyugati részén különösen a 
mandingo, keleten a kru törzshöz.

Valóban szabad-e 
a „szabadság országa“ ?

ötnegyed század telt el Libéria lét
rehozása óta és amiképp Libéria szü
letésén rajta van a »Made in USA« pe
csét, rajta maradt az amerikai bélyeg 
mindmáig — és ez a fő oka elmara
dottságának.

Libéria, amelynek neve a ^szabadság 
országa«, egyáltalán nem szabad, ha
nem az imperializmustól nagyon is 
függő, kizsákmányolt ország. Az impe
rialisták pedig — mint minden függő 
ország esetében — csak akkor és csak 
olyan mértékben fejlesztették és fej
lesztik Libéria gazdaságát, amikor és 
amilyen mértékben ez számukra jöve
delmező. Ha a mezőgazdaság vagy a 
bányászat valamelyik ágának fejlesz
tése jó profittal kecsegtet, akkor hozzá
látnak a lehetőség kiaknázásához. Ilyen 
esetben a lakosságnak módja van éhbé
rért a bányákban vagy ültetvényeken 
dolgozni. De ha a tőkések nem látnak

üzletet, hagynak mindent a régiben és 
nehogy konkurreneiájuk támadjon, má
sokat is megakadályoznak a mezőgaz
daság, bányászat vagy az ipar fejlesz
tésében.

így maradt Libéria is koldusország, 
nyomorgó, kultúrálatlan lakosisággal.

Az az ellenvetés hangozhatik el: de 
hisz Libéria független ország, saját al
kotmánnyal, kormánnyal stb., stb. Való
ban van alkotmánya, kormánya . ..  
Mégis Libéria nem függ kevésbbé az 
Egyesült Államoktól, mint mondjuk 
Sierna Leone Angliától, Libéria az 
Egyesült Államok egyik féigyarmata, 
vagyis olyan valóságos gyarmat, amely
nek kizsákmányolását és politikai, va
lamint, katonai elnyomását éppen a sa
ját alkotmány, kormány, zászló stb. pró
bálja leplezni.

Libéria valódi urai az amerikai mo
nopóliumok, elsősorban a Firesitone Tire 
and Rubber nevű kaucsuk társaság,
amely Libériában 400.000 hektárnyi 
kaucsukültetvény felett rendelkezik. 
Amerikai vállalatok kezében vannak L i
béria ásványi kincsei, arany- és gyé- 
móntlelőhelyei. Az egyik ilyen vállala-
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A töfzslőnökök ilyen hord- 
széken közlekednek az 

ország belsejében

Lustálkodj víziig

tpt Libéria Company néven 1948-ban 
Stettinius, az Egyesült Államok volt 
külügyminisztere alapította 100 millió 
dollár tőkével. Ez a társaság meg is 
kezdte a vasérc kitermelését.
Az USA monopóliumai azonban nem

csak a gazdasági életen keresztül ural
kodnak Libéria fellett. Közvetlenül is 
beavatkoznak az ország politikai, kato
nai és gazdasági vezetésébe. Libéria kül
kereskedelmét az amerikai bankok el
lenőrzik, államapparátusát amerikai »ta- 
nácsadpk-x irányítják. És ez nem csu
pán most van így. Egykori könyvekben 
arról olvasunk, hogy a század elején az 
Egyesült Államok »gondjaiba« vette Li
béria vámügyeinek, pénzügyeinek, ka
tonai szervezetének és határkérdéseinek 
intézését.

Ma Libéria az Egyesült Államok egyik 
támaszpontja az afrikai kontinensen, 
amelyről az amerikai tőkések a szom
szédos francia és angol gyarmatokba is 
behatolnak. Egyben katonai felvonu
lási terület is. Az Egyesült Államok 
Monroviában hadikikötőt épít, Monrovia 
közelében pedig katonai repülőteret.

Az amerikai tőkéslapok Libériáról 
írva gunyoros hangon szoktak megem
lékezni államapparátusának korruptsá-

gáról, vezetőinek tunyaságáról, tehetet
lenségéről. Két célja is van az effajta 
cikkeknek. Egyfelől ütni akarnak egyet 
az USÁ-ban élő négereken, »bizonyítva«, 
hogy a néger államaikatásra, országve
zetésre »alkalimatlain«, »alsóbbrendű« 
fajta, következéskép "jogos* elnyomásuk, 
jogtalanságban tartásuk. Másfelől ilyen 
módon is igazolni akarják a Libéria 
feletti »gyámkodás*-nak: nevezett ame
rikai uralmat.

De azok számára, akik a felszín mögé 
néznek és a tényeket vizsgálják, vilá
gossá válik, hogy a Libéria viszonyait 
becsmérlő megjegyzések elsősorban az 
Egyesült Államok más népeket leigázó 
politikáját bélyegzik meg.
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MIÉRT ROSSZ A »ROSSZ GYERMEK«?
Szülők és pedagógusok gyakori pro

blémája az úgynevezett »rossz« gyer
mek. Mit is értünk »rosszaság« alatt? 
Ha már meghatároztuk, mi a »rossza- 
ság«, felderíthetjük előidéző okait is.

Induljunk ki a mindennapi tapaszta
latból. Milyen életkorban kezdődik a 
»rosszaság«? Már a csecsemőt is »rossz«- 
nak mondják, ha sokat sír. A  két-három 
éves kis gyermek akkor rossz, ha enge
detlen, indulatos. Az óvodás, ha dacos. 
De rossznak nevezik a kis gyermeket 
akkor is, ha nem akar enni, ha nem 
szokik idejében tisztaságra. Az iskolás 
gyermek akkor rossz, ha nem tanul, ha
zudik, elcsavarog, társaival nem fér 
össze, szüleinek, tanárának nem enge
delmeskedik. Rosszaságnak tehát a cse
csemő, a kisebb, vagy a nagyobb gyer
mek egymástól merőben különböző 
megnyilvánulásait nevezik.

Mi köti össze mégis ezeket a külön
böző megnyilvánulásokat, miért illetik 
ezeket ^rosszaság? elnevezéssel? Ami 
ezekben a megnyilvánulásokban közös, 
az az, hogy a rossz gyermek a szűkebb 
környezetnek, a családnak, vagy a tá- 
gabb környezetnek, a gyermeki közös
ségnek, az iskolának kényelmetlenséget, 
nehézséget okoz.

Ez a meghatározás, amelyhez most 
eljutottunk, a környezet álláspontját 

világítja meg és nem veszi figyelembe 
a gyermekben lejátszódó folyamatokat, 
nem törődik a rosszaságot előidéző té
nyezőkkel. Ha ezeket a tényezőket akar
juk megismerni, abból kell kiindulnunk, 
hogy a rosszaság, éppen úgy, mint a 
gyermek többi megnyil
vánulásai, a gyermeki 
idegrendszer működésé
nek következménye. A 
következő lépés tehát, 
hogy megismerkedjünk 
az idegrendszer, különö
sen a gyermeki ideg- 
rendszer működésének 
néhány fontosabb sajá
tosságával.

A  idegrendszer mű
ködésének alapvető tör
vényeit a nagy szovjet 
fiziológus, Pavlov derí
tette fel. Pavlov kiváló 
tanítványa, Krasznoger- 
szkij mutatta ki, hogy 
azokat a törvényszerűsé
geket, amelyeket Pavlov 
állatkísérletekben fel

derített, érvényesek az emberre s így a 
gyermekre is.

Az idegrendszerit állandóan különféle 
hatások érik. Ezek részint magából a 
szervezetből indulnak ki, mint az éhség, 
szomjúság, részint a külvilágból érkez
nek, mint a fény, hang, hő és egyebek. 
E hatásokat nevezzük ingereknek. A  
szó és a beszéd, a nevelés legfontosabb 
eszköze is inger.

A z ingerek az idegrendszerben két 
alapvető folyamatot indítanak meg. 

Egyik a serkentés, másik a gátlás. A  
serkentő folyamatok valamilyen műkö
dés előidézői, vagy fokozói, a gátlások 
pedig ellenkező hatást váltanak ki. Ser
kentő folyamat következménye mond
juk a gyomornedv és a nyál elválasztá
sának megindulása, ha ételt látunk. 
Gátló folyamatok következménye, ha 
az emésztőszervek kiválasztása megszű
nik. A  gátló és serkentő folyamatok 
egymással szoros kapcsolatban vannak, 
Az idegrendszer védekezik a serkentő, 
vagy gátló folyamatok túlsúlyra jutásá
val szemben, ezért a serkentések gátló 
folyamatokat, a gátlások serkentő folya
matokat idéznek elő. Az idegrendszerek 
kiegyensúlyozott működését a serkenté
sek és gátlások egyensúlya biztosítja. 
Ha ez az egyensúly megszűnik, az ideg- 
rendszer működésében zavarok lépnek 
fel.

Mi okozza a zavarokat és miben nyil
vánulnak meg? Pavlov kimutatta, hogy

A »rossz« gyermek dühös, ha nem éri et azt, 
amit akart



A gyermek jó étvággyal egyedül eszik

az idegrendszer rendellenes műkö
désének okai a külvilágból érkező olyan 
ingerek, amelyek az idegrendszert túl
ságosan megterhelik. Ezek közé tartoz
nak a túlerős, egymástól túl nehezen 
megkülönböztethető, vagyis a túlságosan 
egyhangú ingerek, továbbá az ingerek 
megszokott sorrendjének hirtelen fel
cserélése, szokatlan ingerek. Ha ilyen 
ingerek, vagy ingersorozatok érik az 
idegrendszert, úgy különböző rendelle
nes reakciók keletkeznek: fokozott
nyugtalanság, ingerlékenység.

Megfigyelték, hogy a beteg idegrend
szer olyan ingerekre, amelyek kiegyen
súlyozott működés esetén serkentést 
szoktak előidézni, gátlással, olyanokra 
pedig, amelyek gátlást idéznek elő, 
serkentő folyamatokkal válaszol. Így 
az étel látása nem nyálelválasztást, 
hanem éppen annak megszűnését 
okozza. Ezt nevezzük visszás (paradox) 
reakciónak.

Vannak továbbá a gyermekkornak 
kortól függő idegrendszeri sajátosságai. 
Ezek közé tartozik, hogy a serkentő 
folyamatok gyorsan terjednek, -a gátlá
sok pedig gyengék. Vannak az ideg- 
rendszernek az egyéntől függő sajátos
ságai is. így vannak olyan gyermekek, 
akiknek idegrendszere nagyobb teher
bíróképességű, ezek az erős idegrend- 
szerűek. Vannak olyanok, akiknek ideg- 
rendszere kisebb teherbíróképességű, 
ezek a gyenge idegrendszerűek.

C  zeknek az ismereteknek birtokában 
*— próbáljuk megvizsgálni, mi a gyer
meki »rosszaság« tulajdonképpeni oka?

Térjünk át a mindennapi tapasztalat 
területére és vegyük szemügyre magát 
a rossz gyermeket.

Gyakori panasz, hogy a gyermek azért 
rossz, mert nem akar enni. Ennek több
nyire az az oka, hogy a gyermek nem 
akar annyit enni, mint ahogyan azt a 
szülő szeretné. Az anya nem veszi tekin
tetbe a gyermek egyénenként változó 
természetes táplálékszükségletét és ét
vágyát, erőszakkal akarja beletömni az 
ételt. Az erőszakoskodás többnyire már 
csecsemőkorban, az elválasztás idején 
kezdődik, amikor a csecsemőt főzelék
evésre szoktatják. Az erőszakra — ez 
igen erős és kellemetlen inger a cse
csemő számára — részint serkentő, ré
szint erős gátló folyamatokkal reagál, 
sőt visszás reakciók is jelenhetnek meg. 
Ellöki az ételt, később undorodni fog 
tőle, vagy kihányja. Végül is étvágyta
lanná, vagy szeszélyes evővé válik, vá
logatós lesz, szóval ^rosszul* viselke
dik. Az idegrendszer működésének meg
van az a sajátossága, hogy egyes folya
matok könnyen rögződnek, állandósul
nak. Ennek viszont az lesz a következ
ménye, hogy ha valamilyen »rossz« tu
lajdonság alakul ki, azon igen nehéz 
változtatni. Ezért okoz a rosszul evő 
gyermek annyi nevelési nehézséget.

A  második évben leggyakoribb panasz.
hogy a gyermek indulatos, akaratos. 

Ha valamit nem kap meg azonnal, föld- 
reveti magát és úgy sír, hogy szinte 
belekékül. Mi az oka e viselkedésének? 
Ebben a korban a kisgyermek kíván
ságait azonnal ki akarja elégíteni és ha 
ez akadályba ütközik — miután még 
gátlásai gyengék és serkentő folyamatai 
erősek —, azonnal indulatossá válik és 
dührohamot kap. Ebben a korban ez 
a viselkedés még természetes, s szinte 
azt mondhatnók, hogy a rosszaságnak 
ez a fajtája élettanilag indokolt. Persze, 
ha a környezet nem viselkedik meg
felelően, ha nem veszi tekintetbe a kis
gyermek idegrendszeri sajátosságait, ez 
a magatartás is rögződik s a gyermek 
nehezen kezelhetővé, »rosszá« válik.

Ugyancsak sok panaszra ad okot a 
második életévben a tisztaságra való 
szoktatás is. A  gyermeket azért tartják 
»rossznak«, mert »nem akar« tiszta
ságra szokni. Mi itt a helyzet? A  tisz
taságra való szokás előfeltétele a gyer
meki idegrendszer megfelelő fejlettsége, 
érettsége. A  gyermeki idegrendszer azt 
a fejlettséget, amely a nappali és éjjeli
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tisztaságra szokáshoz szükséges, a be
töltött második vagy harmadik életév 
között éri el. Ha tehát a gyermeknél 
idő előtt erőszakos rendszabályokhoz 
nyúlunk, ellenkezéssel válaszol és eset
leg székrekedés fejlődik ki nála. (Visz- 
szás reakció.) Ez esetben a gyermek 
azért válik »rosszá«, mert nem veszik 
figyelembe kortól függő idegrendszeri 
sajátosságait.

A  harmadik-negyedik életévben leg
gyakoribb formája a gyermek rossza
ságának* az engedetlenség és a dac. 
A  gyermek azért rossz, mert nem akarja 
megtenni, amit mondanak neki. Szem
beszáll nevelőjével, ha valamilyen kí
vánságát nem teljesítik. Ebben a korban 
már a gátlások erősebbek, úgyhogy nem 
veti magát azonnal a földre, mint a két
éves gyermek, de értelme, érettsége 
még nincs azon a fokon, hogy belássa 
a felnőtt indokait. Másrészt, nem ismeri 
még fel, hogy mi az a határ, amíg akara
tának érvényt tud szerezni. Ezért szem
beszáll a felnőttel. A  dacos gyermek 
leszegi fejét, ökölbeszorítja kezét, és ha 
a felnőtt nem találja meg a helyes utat, 
indulatai folyton erősödnek és éppúgy 
a földre veti magát, akár a kétéves 
gyermek. A  dac okát tehát szintén a 
kisgyermek idegrendszeri sajátosságai
ban kereshetjük.

Nem ritkaság, hogy a szülő dacos, en
gedetlen gyermekét megveri, hogy 

kiverje belőle a rosszaságot* Az ered
mény ilyenkor nem egyforma. Aszerint 
változik, hogy milyen a gyermek egyé
nisége, azaz idegrendszeri típusa. Érzé
kenyebb, gyengébb idegrendszerű gyer
mekeknél a Szembeszállásnak ezek a 
nyílt formái valóban megszűnnek, ehe
lyett azonban . más tünetek jelennek 
meg. Ezek közé tartozik, amikor a gyer
mek a hozzáintézett felszólításokat lát
szólag nem hallja meg, mintha csak el
menne a füle mellett. Vagy mindent 
feltűnő lassúsággal végez, az öltözkö
dése, vagy cipőfűzése órákig tart. Erős 
idegrendszerű gyermeknél viszont az 
erőszakosság, a verés ismét más maga
tartáshoz vezethet A  gyermek ahelyett, 
hogy engedelmessé válnék, még maka- 
csabb, még engedetlenebb lesz. A  verés 
nem használ, mintha csak nem is érezné. 
Az erőszakosság teljes csődöt mond és 
ellenkező eredményhez vezet. Mint
hogy az idegrendszeri reakciók könnyen 
rögződnek, a helytelen bánásmód oda
vezet, hogy a gyermek végleg »rosszá« 
válik.

A  gyermekkori rosszaságra vonatkozó 
példákat nem folytatjuk tovább, bár

A rosszul nevelt gyermek bizalmatlanná és 
konokká válik környezetével szemben

a »rosszasóg« kérdését még korántsem 
merítettük ki. De már a felsorolt példák 
is elégségesek ahhoz, hogy a »rosszaság« 
okát pontosabban határozzuk meg.

A  rosszaság* a gyermeki idegrend
szer kiegyensúlyozatlan működésének 
következménye. Ennek kapcsán a ser
kentő és gátló folyamatok egyensúlya 
felbomlik, vagy a gátlás, vagy a ser
kentés, vagy mindkettő fokozottá válik, 
esetleg visszás reakciók jelentkeznek. 
Ez azt vonja maga után, hogy a gyer
mek nem alkalmazkodik többé a környe
zet kívánalmaihoz, ami a »rosszaság« 
lényege. A  környezethez való alkalmaz
kodás időleges, vagy tartós zavarának 
okát tehát a gyermeki idegrendszer kor
tól és egyéniségtől függő sajátosságai
ban kereshetjük, de döntő módon az 
idegrendszert érő olyan ingerekben, 
amelyek kiegyensúlyozott működését 
megzavarják. Hozzátehetjük, hogy ezek 
az ingerek túlnyomó részben a helytelen 
nevelés folyamán érik a gyermeket.

Gyakorlatilag ez annyit jelent, hogy 
ha meg akarjuk tudni, miért rossz* a 
rossz gyermek«, egyénileg kell tisz
tázni, milyen idegrendszerű gyermekről 
van szó, milyen a környezete, hogyan 
nevelték, milyen hibákat követtek el 
nevelésében.

Koboz Pál
gyermekorvos,

a Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskola tanszékvezető tanára
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K É R D E Z Z - F E L E L E K
Sinka József (TűrSkbóJint. Munkúcsi-u. 70, 
Honv. Tüdöszanatórium( kérdezi:

•Van egy 700 méter hosszú vasúti szerel
vény, melynek sebessége 700 méter másod
percenként. A szerelvény utolsó kocsiján 
van egy lőfegyver, ezen lőfegyver lövedéké
nek kezdő sebessége 700 m/mp. — Kérdésem 
az, hogy Ilyen feltételek mellett száguldó 
szerelvény utolsó kocsijáról a mozdony felé 
kilőtt lövedék elérl-e a szerelvényt húzó 
mozdonyt, egy bizonyos Idő múlva, egy bizo
nyos megtett út után? Elérl-e egyáltalán, ha 
Igen, miért és ha nem, miért nem? — Tudom, 
hogy gyakorlatilag ez a kísérlet lehetetlen, 
viszont elméletben kiszámítható és fizikai 
törvények alapján megmagyarázható. — Ez 
a kérdés már hónapok óta tartó vita alap
ját képezi.*
Dr, Öveges József, Kossuth-dljas pedagógus 

válaszol:
• Hasonló kérdést más olvasóink is feltettek, 

— Ilyen kísérletet a valóságban Is könnyű vé
gezni. A föld felszíne (a  föld forgása miatt) 
nálunk kb. 300 méter másodpercenkénti sebesség
gel halad nyugatról keletre. Tegyllk fel, hogy 
7 métert ugrunk távol. Mindegy-e, hogy milyen 
Irányban ugrunk? A föld felszínének haladási 
Irányában, vagy ellenkező Irányban? Hiszen 
ugrásunk alatt kb. 200 méternyire mozdul el az 
alattunk levő talaj kelet felé a föld forgása 
miatt

Jó tudjuk, hogy nem változtat távolugrásunk 
eredményén az, hogy milyen Irányban ugrunk.

Ugyanez az eredmény akkor is, ha egyenle
tesen mozgó gyorsvonat) kocsiban próbáljuk a 
távolugrást. Akár a vonat haladási Irányában, 
akár ellenkező Irányban ugrunk, ez nem be
folyásolja ugrásunk távolságát. A sportverse
nyeken sem veszik tekintetbe, hogy melyik égtáj 
irányában történik a gerely, vagy a diszkosz- 
vetés.

Mintegy 330 évvel ezelőtt már Galllel észre
vette azt, hogyha egyenletesen haladó jár
művön labdát dobunk, ugrunk, vagy bármiféle 
mozgással kísérletezünk Is, a jelenség ugyan
úgy folyik le, mintha a jármű állana. Ezért 
hiába Is próbálná meg valaki, hogy Ilyen kísér
letek lefolyásából megállapítsa azt, hogy a 
jármű áll-e, vagy egyenletesen halad. Lehetet
len megállapítani!

Ezért, ha a kérdésben szereplő vasúti szerel
vényen lövöldözünk, a lövedék éppen úgy halad 
az egyenletesen mozgó szerelvényhez képest, 
mintha a szerelvény állana! Vegyük sorra az 
eseteket:

I. Ha a szerelvény utolsó kocsijáról a moz
dony felé lövünk, akkor egészen mindegy, hogy 
a szerelvény áll-e, vagy bármekkora sebesség
gel mozog Is egyenletesen — a lövedék mindig 
Ugyanannyi Idő alatt éri el a mozdony elejét.

Termés.Tettudományos rádWalSadások naptára
MÁRCIUS 12, PÉNTEK. Kossuth-rádtó: 17.45: 

Agrotechnikai előadás. — MÁRCIUS 13, SZOM
BAT. Petőfi-rádió: 10.20: A magyar mezőgazda
ság nagy tudósai: Tessedlk Sámuel. — MÁR
CIUS 14, VASARNAP. Kossuth-rádió: 11.00:
Cpljlő szép hazánk. Petőfl-rádló: 15.00: Kérdezz 
— telelek! Tudományos fejtörő. — MÁRCIUS 
13, . HÉTFŐ. Kossuth-rádió: 17.10: Ismeret-
rerlesztő előadás. — MÁRCIUS 16, KEDD 
Petőfi-rádió: 17.15: Ismeretterjesztő előadás. — 
MÁRCIUS 17, SZERDA. Kossuth-rádió: 20.10:
Ismeretterjesztő előadás. Petőfi-rádió: 14.50:
Ismeretterjesztő előadás. 17.25; A dollár álarc
nélkül.
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Esetünkben a 700 m/mp sebességű lövedék egy 
másodperc alatt jut el a mozdony elejéig.

Ezt könnyű belátni A vonat 700 m/mp se
bességgel halad. Ezzel & sebességgel megy a 
vonaton levő fegyver és a csövében levő löve
dék Is. Kllőjjük a golyót. A golyó újabb 700 
m/mp sebességet nyer a vonat haladási Irá
nyában, a vonathoz képest. Ezért égy másod
perc alatt elszáll a 700 méternyire levő moz
donyig. Mindegyik esetben feltesszük, hogy víz
szintes Irányban lövünk.

2. Lőjjünk most a 700 m/mp sebességgel ha
ladó vonat mozdonyáról az utolsó kocsi felé 
Mennyi Idő alatt éri el a lövedék a szerelvény 
vegét? — Megint egy másodperc alatt, mert a 
golyó a voaathoz viszonyítva (relatíve) ugyan
úgy mozog, akár áll a vonat, akár halad egyen
letesen, bármekkora sebességgel.

3. Más olvasóink felvetették a következő kér
dést Is: Tegyük fel, hogy a vonat kétszer akkora 
sebességgel halad ellenkező Irányban, mint 
amekkora a golyó sebessége. Tehát a ki nem 
lőtt, a csőben levő golyónak a sebessége 1400 
m/mp. — A kilőtt golyó csak 700 m/mp sebes
séget nyer ellenkező Irányban, talán ki sem 
jön a csőből, ha a mozdonyról a vonat vége 
felé lövünk?

A kilőtt golyónak ebben az esetben is meg
lesz a maga 700 m/mp sebessége az Egyenle
tesen haladó vonathoz és a puskacsőhöz képest 
(függetlenül attól, hogy mekkora sebességgel 
halad a vonat). A fegyver ugyanúgy működik 
a vonaton és a vonathoz képest, mintha a vonat 
állana. A golyó most Is egy másodperc alatt 
éri el a vonat végét

Más lesz a helyzet' akkor, ha nem a vonaton 
figyeljük a golyó útját, sebességét, hanem a 
vasúti pálya mentén a földön áll a megfigyelő. 
Tegyük fel, hogy világító lövedéket lövünk ki a 
fegyverből és a pálya mellett a földön állunk, 
onnan nézzük a golyó útját, mérjük a golyó 
sebességét a vasúti sínekhez viszonyítva. Mit 
látunk, mekkora sebességet mérünk?

Az 1. esetben a golyó 1400 m/mp sebességgel 
repül a mozdony felé és 1 másodperc alatt ér 
oda.

A 2. esetben a kilőtt világító golyó a főid 
felszínének egy pontja fölött marad, oldal
irányú sebessége a sínekhez képest nulla és a 
golyó 1 másodperc alatt jut el a mozdonytól a 
vonat végéig.

A 3. esetben azt látjuk, hogy a vonat vége 
felé kflőtt golyó 700 m/mp sebességgel száll a 
vonat haladási Irányában (tehát a kilövéssel 
ellenkező irányban!) és Im p alatt eléri a vonat 
végét.

Megjegyezzük, hogy miközben a lövedék a 
levegőben van, szabadon esik, tehát I mp alatt 
5 métert mozdul el lefelé. Ezért a 2, esetben a 
golyót függőlegesen lefelé látja szabadon esni 
a pályamenti megfigyelő*.

A K Ő V E TK E ZŐ  S Z Á M  
T A R T A L M Á B Ó L

Az avarok Magyarországon. — Terem
tési mondák, — Szobai citromter- 
mesztés. — Szicília szigetén. — Ak
varisztika. — A magyar tarka szarvas
marha múltja és jövője. — Kísérle

tezzünk és gondolkozzunk.

f e l ü l t r  Á g y a z  As
A GYENGE BÚZA GYÓGYSZERE

Mikép válhatott a búza az emberiség 
legfontosabb kenyérgabonájává?

Nem kis mértékben igénytelensége 
miatt. Ennek köszönhetjük, hogy föld
kerekségünk legelterjedtebb kultúr
növénye lett. Igénytelensége miatt 
szinte valamennyi, talajon termeszthe
tik. Nagy búzatermést azonban csakis 
ügy lehet elérni, ha a fejlődés kezdeti 
szakaszán bőségben kap könnyen föl
vehető tápanyagot. A  belterjesebb búza
termesztő országokban ma már általá
ban könnyen oldódó tápanyagokat tar
talmazó műtrágyákkal trágyáznak. A 
műtrágyákat úgy kell adagolni, hogy a 
fejlődés kezdeti szakaszában elegendő 
vízben oldódó, vagyis a gyökerek által 
azonnak felszívható tápanyagot biztosít
sanak a búzának.

A  búzát túlnyomórészt ősszel vetjük. 
November derekán rendszerint már 
olyan alacsonyra süllyed a hőmérsék
let, hogy a növények fejlődése, növeke
dése erősen lassul, vagy teljesen meg
áll. Az október eleji vetésnek tehát 
nem sok ideje van a megerősödésre. 
Ezért a könnyen oldódó tápanyagot tar
talmazó műtrágyákat, szuperfoszfátot 
és a pétisót a vetés előtt kell a talajba 
elegyítenünk. Ezeket a tápanyagokat a 
talajnak olyan rétegébe dolgozzuk, ahol 
a fejlődő fiatal gyökerek azonnal hozzá
férhetnek a tápanyagokhoz.

Az őszi búza tenyészidejének leg
nehezebb időszaka a tél!

Télen a zord éghajlat erősen próbára 
teszi a növényeket. A  földfeletti része
ket közvetlenül éri a fagy, a szél, a hi
deg esők, a zúzmara, az esetleges el
jegesedés hatása. Ennek következtében 
a földfeletti hajtások egy része meg
sérül, vagy el is pusztul. A  csont
keményre fagyott talajban a gyökerek 
is megfagynak. Mivel a megfagyott ta
laj nedvét nem szívhatják fel, úgyneve
zett fiziológiai szárazság áll be, vagyis 
a talajban tárolódott víz ellenére is 
szomjaznak a növények. A  tavaszi fel
fagyás a felső talajréteg ismételt meg
emelése folytán mechanikailag is pró
bára teszi a gyökereket. A  gyökerek 
nagy x-észe elszakad, kihúzódik a talaj
ból. Következésképp a talajszemcsék
kel való közvetlen kapcsolat megszűnik.

Mi történik kitavaszodáskor? A  talaj 
megfagyott víztartalma megolvad. A  hő
mérséklet. emelkedni kezd. A  talajélet 
lassan megindul. A  tél sanyargatta nö

vényeknek sürgősen szükségük van 
könnyen oldódó tápanyagokra. A  növé
nyek elpusztult vagy megsérült gyö
kér- és szárrészeiket csakis így rege
nerálhatják. A  talaj baktériumok tevé
kenysége eleinte bizony igen lassan 
elevenedik meg. Ezért napokig, sőt he
tekig is eltarthat, amíg a növény ismét 
elegendő, könnyen felvehető tápanyag
hoz jut.

A  tavaszi fej trágyázásnak tehát fö
lötte fontos a jelentősége. Azért befo
lyásolja erősen a terméseredményt, 
mert ebben a válságos időszakban biz
tosítja a gyökerek számára a közvet
lenül felvehető tápanyagot.

A  fejtrágyázást túlnyomólag pétisó
val szokták végezni. Vannak évek, ami
kor a zord időjárás miatt országszerte 
a szokottnál is többet szenvednek az 
őszi vetések: Előfordulhat, hogy éppen 
a kellő időben nincs elegendő pétisónk. 
Mihez kezdjünk ilyenkor? Egyéb (trá
gyaanyagokat kell felhasználnunk 
ahhoz, hogy a szükséges nitrogén- 
mennyiséget idejében biztosítsuk. 
Akad-e olyan jólvezetett gazdaság szé
les ez országban, amely ne rendelkez
nék különféle szerves trágyákkal? Alig
ha. Nos, e szervestrágyákat megfelelő 
módon kell alkalmaznunk. Ügy hasz
náljuk fel, hogy tavasszal elegendő, 
könnyen oldódó nitrogén legyen a bú
zavetés talajának felső rétegében.

A kisvejkei Boldogulás tsz tagjainak háztáji 
trágyáját Összegyűjtik feltűtrágyázás céljára



Ha sorra vizsgáljuk a felhasználható 
szerves trágyákat, elsősorban az istálló
trágya hasznosítása jöhet tekintetbe. 
Tavaszi felültrágyázás céljára csakis az 
apróra érett komposztszerű istállótrá
gya alkalmas, vagyis olyan állapotú 
trágya, amelyet egyenletesen el lehet 
szórni a vetésen. Az ilyen istálló
trágyából — ha egyébként jó kezelés
ben részesült —■ mintegy 20—25 mázsa 
annyi nitrogént tartalmaz, mint ameny- 
nyi 50—60 kilogramm pétisóban van. A 
trágyát feltétlenül a hóra kell kiszórni 
vagy a hó elolvadása után még fagyos 
földre. Ugyanis a hóolvadás közben le- 
szivárgó víz kilúgozza az istállótrágya 
könnyen oldódó tápanyagait és oda
szállítja a gyökerekhez. Az éretlen, 
nagy darabokba összeálló, félig érett 
istállótrégyát felültrágy ázásra nem 
használhatjuk. Nem használhatjuk 
azért, mert nem teregethetjük szét 
egyenletesen. Ha mégis megpróbálko
zunk vele, helyenként buja foltok ke
letkeznek a vetésben, vagy a túlnagy 
nitrogén töménység következtében fol
tonként kipusztul a növényzet.

A  gazdasági üzemben hasznosítható 
szervestrágyák közül tavaszi felültrá- 
gyázásra különösen alkalmas a baromfi
trágya. Ennek szerkezete könnyen le
hetővé teszi az egyenletes elteregetést, 
amellett nagy nitrogéntartalma követ
keztében kevesebb kell belőle, öt-hat 
mázsa baromfitrágya már annyi nitro
gént tartalmaz, amennyi 50 kilogramm 
pétisónak felel meg. Ugyancsak hóra 
vagy fagyos földre kell kiszórnunk, 
mert hatása ott érvényesül leginkább. 
Elegendő mennyiségű baromfitrágya 
persze többnyire csak ott van, ahol na
gyobb mértékű baromfitenyésztés folyik. 
Ahol ilyen lehetőség van. ott az idén

különös alkalom kínálkozik a baromfi
trágya jó kihasználására.

Vannak gazdasági üzemek, ahol a nö
vényi hulladékokból értékes komposz- 
tot készítenek. E tekintetben nagy 
előnyben vannak a zöldségtermesztő 
üzemek. A  jól érett komposzt a legtö
kéletesebb felültrágyia. Könnyen és 
egyenletesen teregethető és sok értékes, 
könnyen felvehető tápanyagot tartal
maz. De csínján bánjunk az olyan kom- 
poszttal, amelyben a növényi hulladé
kokon kívül tetemes mennyiségű gyom
mag is van. Ezeket felültrágyázásra 
csakis akkor szabad felhasználnunk, ha 
az átérlelés közben a gyommagok csí
rázóképességüket már elveszítették, kü
lönben az ilyen trágya erősen gyomo- 
síthat. A  komposzt tápanyagtartal
mát nehéz előre megállapítani. Sok 
függ a többi közt attól, hogy mi
lyen anyagból készült. De akárhogyan 
is állunk vele, 10— 15 mázsa komposzt- 
trágya felhasználása katasztrális hol
danként feltétlenül igen jó hatású lesz.

Városok közelében fekvő gazdasági 
üzemek könnyen hozzájuthatnak tőzeg- 
íekál trágyához. A  tőzegfekál szerke
zete az egyenletes elteregetést akkor 
teszi lehetővé, ha elég száraz. Táp
anyagtartalma rendszerint igen jó és 
17—21 mázsa belőle is annyit ér holdan
ként, mint 50 kilogramm pétisó fej
trágya.

Sokhelyütt az a hiedelem járja, hogy 
a fahamú is felhasználható fejtrágyá
nak. Holott a fahamuból éppen az a 
tápanyag hiányzik, amelyre a búzavetés
nek tavasszal a legnagyobb szüksége 
van. A  fahamu tartalmazhat ugyan 
mintegy 10 százalék káliumot és 3—4 
százalék foszforsavat, de a legfontosabb 
tápanyag, a nitrogén nincs benne. Fa

Balra: Kupacokban rakják le a behavazott föl
deken a trágyát. Fent: A szétterített trágya a 

hótakarón

hamut tehát ne használjunk. fejtrágya
ként, mert tavasszal a megsanyargatott 
növényeknek elsősorban könnyen fel
vehető nitrogénra van szükségük.

összegező tanulságképp: pétisó mű
trágyán kívül más trágyaszerekkel is 
felültrágyázhatjuk az őszibúza vetése
ket. Az imént felsorolt szerves trágyák
nak különösen igen zord tél nyomán nő 
meg a jelentőségük.

Az idei tél vitathatatlanul elég zord

volt ahhoz, hogy a trágyák hasznosítá
sára gondoljunk, A  hosszantartó fagy 
és az összefüggő hótakaró a trágya ki
hordását és egyenletes elszórását meg
könnyíti. Egyetlen gazda és szövetkezet 
se mulassza el a mostani kínálkozó al
kalmat! Biztosítsuk a nagyobb termést 
kevesebb pétisóval is!

Lelley János,
a Kompalti Kísérleti Gazdaság 

igazgatója

T IKA
Az akváriumvíz Iiidrogénionkoucentrációjának (pH) meghatározása
A hálák életviszonyaiban — különösképpen 

szaporodásuk szempontjából — jelentős szerepe 
van — a viz savas, Illetve lúgos kémhatásának 
Is. A víz savanyúsága a benne lévő hidrogén 
<H)-ionok számával arányos. A viz H-ión kon
centrációja azt jelenti, hogy hányszor 1 g H-lón 
van a viz 1 literében. Bármilyen savanyú oldat
ban mindig lesz (bár rendkívül csekély) hidroxil 
(OH)-lón is, viszont éplgy fordítva: bármilyen 
lúgos oldatban mindig lesz hidrogén (H)-lón is, 
ha mindjárt igen kevés is. Ezért csak egye
dül a hidrogén-iónok koncentrációjának szám
adatából megállapíthatjuk, hogy valamely oldat 
(pl. az akvárlumvlz) savanyú-e, vagy lúgos. 
Egy liter közömbös tiszta vízben 1 tizmilliomod

gramm szabad hidrogén-lón van. Miután ezt

tlzedestörttel ( . o ^ o ötT w )  k‘ÍCji!Znl h° S5“ ‘
dalmas, negatív hatvánnyal (10 ~ ’) sőt Sörrensen 
javaslata óta e szám negatív logaritmusával 
(7) fejezzük ki.

Ennek értelmében bármely szigorúan semleges 
oldat hldrogénlon-koncentráclója (jele: pH ) te
hát 7, ellenben, ha a pH kisebb 7-nél, az oldat 
savanyú, ha a-pH nagyobb 7-nél, az oldat lúgos. 
Egy-egy pH-szám a hozzá legközelebb esóhöz 
(például 6—7, vagy 9—8) képest a hldrogénion- 
koncentráció tízszeres nagyobbodását, Illetve kl- 
sebbedését jelzi. A pH-fokozatok értékelése:

s a v a n y ú  semleges
" V l  1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0

Akvarisztika! szempontból azonban csak az 
5—9 pH közti értékek jönnek számításba, A ha
lakra vonatkozólag Schöperdaus a kővetkező 
élettani pH-határértékeket jelöli meg: az 5,5 
pH-n aluli érték halakra nézve ártalmas, igen 
savanyú víz; az 5,5—6,5 pH enyhén savanyú viz, 
halakra többnyire ártalmatlan; a 6,5—8 pH a 
szénsavtartalmánál fogva jól pufferolt (tompí
tott) akvárlumvlz természetes pH-Ingadozása; a 
8—9 pH-értékek a halakra rövidebb időn át ál
talában ártalmatlan, enyhén lúgos víz jellem
zői; míg a 9,0 pH-n felüli érték a halakra nézve 
már ártalmas, Igen lúgos vtz. Akváriumunkban 
tehát általánosságban a 6,5—8,0 pH értékhatárok 
betartására legyünk figyelemmel. Trópusi dísz
halaink között vannak kényesebb fajok, amelyek 
még ezen határokon belül Is csak bizonyos szű- 
kebb pH-értékű vízben érzik jól magukat, vagy 
csak az olyan jelleigű vízben szaporodnak sike
resen, Ezeket a speciális — az egyes fajokra 
érvényes — pH-értékeket a legújabb akvariszti
ka! szakmunkák a halleirálsokban szokták fel
tüntetni.

A liidrogénlón-koncentrádót legpontosabban 
elektromos pH-mérő készülék segítségével álla
píthatjuk meg. E készülékek magas áruk és kü
lönleges szaktudást igénylő kezelésük miatt 
azonban Inkább csak laboratóriumokban haszná
latosak. Akvarisztikát célokra a kolorimetriás 
módszer is jól megfelel. Ez azon alapszik, hogy 
különböző gyenge savak, vagy bázisok a külön
féle pH-fokozatokon feltűnően változtatják a szí
nüket, Ezeket Indikátoroknak (jelzőknek) nevez
zük. így például a methylvörös Indikátor 4,2—
6,3 pH között pirostól sárgáig változtatja a szí
nét; a brómkrezolblbor 5,2—6,8 pH között sárgá
tól biborplrosig; a brómthymolkék 6,0—7,6 pH-ig

l úgos

sárgától kékig; fl krezolvörös 7,2—8,8 pH-lg sár
gától vörösig; a thymoikék 8,0—9,6 pH-lg sár
gától — kékig. Ilyen egyes Indikátorokat azonban 
hosszadalmas használni, ezért különböző vegyé
szek (Sörensen, Michaelis, Bresslau, KUhn, stb.) 
olyan Indikátorkeverékeket állítottak össze, ame. 
lyek tágabb pH-határok között Is használhatók. 
Ezekhez fehér háttér elé rögzített, íivegcsövecs. 
kékbe forrasztott, tompltókkal beállított Indiká
tor-mintákat is mellékelnek. A pontosabb ilyen 
színsorozatok még az egyes pH-számok közti 
törtértékek (6,2—6,4 pH, stb.) színárnyalatait Is 
érzékeltetik. Ha már most az ismeretlen pH-jú 
akváriumvizet egy keskeny kis kémcsőben az in
dikátorkeverék néhány cseppiével megfestjük, ki
kereshetjük a szinskálamlntákon a vele egyenlő 
színárnyalatú fokozatot, amelynek pH-ját egy
szerűen leolvassuk. A kereskedelemben többféle 
rendszerű, de hasonló elven alapuló kolorlmet- 
rlá's pH-mérő kerül forgalomba, melyekhez több. 
nyíre külön használati utasítást Is mellékelnek. 
Kaphatóak ezenkívül még különféle pH-becslö 
indikátor-papírok Is, melyek azonban a mi cél
jainkra kevésbbé felelnek meg. A Német Demo
kratikus Köztársaság akvaristái körében leg
inkább a Czensny. és Merck-féle kolorimetriás 
pH-mérők terjedtek el. A Czensny-féle Indikátort 
és színskálát a berlini (Albrechtstrasse 8.) Berg- 
mann és Altmann cég, a Merck-féle Indikátort 
és színskálát pedig a darmstadtl Merck-gyár 
hozza forgalomba komplett felszereléssel és hasz
nálati utasítással együtt. A mi akvaristáink ez 

Idő szerint főként a brómthymolkék-lndlkátort 
alkalmazzák, amely 6,0—7,6 pH-ig mér. Ez az 
enyhén savanyú 6,0 pH-s közegben sárga, majd 
6,5 pH-n sárgászöld, 7,0 pH-nal zöld, 7,4 pH-n 
zöldeskék és a lúgos 7,6 pH-n kék szint jelez
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M A D Á R V É D E L E M

Madártelepítés
A felállított madáretetők állandó el

lenőrzése, eleséggel való ellátása mel
lett odulakó madaraink számára gon
doskodnunk kell az úgynevezett mes
terséges fészekoduk kihelyezéséről is. 
Ezekben zord időjárás idején menedé
ket és hálóhelyet találnak, majd bele
szoknak s tavasszal benne is költenek. 
Mind a téli etetésnek, mind a fészek
oduk kihelyezésének célja, hogy hasz
nos madarainkat egy bizonyos helyhez 
szoiktassuk, letelepítsük.

Madárvédelmi szempontból legna
gyobb értékű madaraink a cinegék. 
Ezek közül is a széncinegék. Leghasz
nosabb madaraink, minden évszakban

t. ábra. A ~  harkály odú. B = mesterséges 
odú keresztmetszete fatörzsből. C = fatörzs 

odú kívülről

megtaláljuk s igen elterjedtek hazánk
ban. Odulakók. A harkályok kivájta 
odvas fák elhagyott, vagy csak félig 
megépített üregeiben költenek. Az er
dők irtásával és az okszerű erdőgazdál
kodás következtében — a korhadó, har- . 
kályoktól és rovaroktól erősen megron
gált fák kivágatása — odulakó mada
raink fészkelési helyei megsemmisül
tek,

Az odulakó madarak telepítését mes
terséges fészekoduk kihelyezésével 
kezdjük. A  mesterséges fészekodu a 
természetes harkályodu másolata. (1. 
ábra.) Fatörzsdarabból készül, tehát 
külsőleg is a természetest utánozza. Be
járata, üregének nagysága a különböző 
harkályfajok szerint változó. Más a kis 
tarkaharkályé és más a feketeharkályé. 
A  természetes fészekoduk utánzása, a 
fatörzs üregének kivésése bonyolultabb 
felszerelést, úgynevezett kanálfúrót igé
nyel. Éppen ezért a fatörzsből készült 
odúkat gyárilag állítják elő.

Általában a gyárilag készült odúkat 
használták telepítési célokra. De mivel 
az ilyen odúk elég szép pénzbe kerültek, 
már régebben kezdtek odúkat desz
kából előállítani. Ezek is megfelelőek.

Alábbiakban közöljük a Madártani 
Intézet kutatói által szerkesztett, desz
kából építhető, négyszögletes odumintá- 
kat. A  minták közül leghasználhatóbb 
a »B « jelzésű odú. (2. ábra.) Ennél a röp- 
lyuk átmérője a széncinege testéhez 
méretezett, tehát 32 milliméter. Fedél 
nélküli magassága 28, szélessége 18 cen
timéter. Leemelhető teteje kétoldalt pe
remmel ellátott, a peremen keresztül be
dugható és kivehető szegek rögzítik. 
A  tető előrefelé néhány centivel túl
nyúlik az odú testén, hogy az esővíz le
csuroghasson róla. Az odú hátlapjára 
szegezzük fel a tartólécet s annak se
gítségével rögzítjük a fára, karóra, 
vagy oszlopra. Az odú tetejét és olda
lait híg kátrányoldattal kenjük be, így 
megóvjuk az átázástól. A  tetőt kátrány
papirossal vagy bádoglemezzel is bo
ríthatjuk.

Az *-A« és »C « jelzésű odú szerkeze
tileg megegyeznék (2. ábra), csak mére
teikben eltérőek a jelzésűtől. Az
»-A-« jelzésű odú röplyukának átmérője 
27 milliméter, a »C « jelzésűé 8X10 cen
timéter. Előbbiben a kékcinkét, fakuszt, 
utóbbiban a kerti rozsdafarkút, szürke 
légykapót telepíthetjük.

316

Az ajánlott odutípusokat hulladék 
deszkaanyagból készíthetjük, tehát igen 
olcsók. Ügyeljünk azonban arra, hogy 
a deszka teljesen száraz legyen, külön
ben megrepedezik. A  megrepedezett
hézagos odú huzatos, a csapadék is be
lefolyhat s így a madár nem telepszik 
meg benne. Általában ügyeljünk arra, 
hogy az odú jól záródó legyen, a te
teje pontosan feküdjön.

A  cinegéket kertekben, gyümölcsö
sökben, ligetekben telepíthetjük meg. 
Vastagabb fára rá is szegezhetjük az 
odút, de még jobb, ha faékekkel alátá
masztott drótgyűrűvel rögzítjük. (3.
ábra.) Fiatal csemetésben a fa törzse 
mellé állított karóra erősítjük az odút. 
(3. ábra.) Parkokban a sétautaktól né

Az odúkat úgy helyezzük el, hogy 
azok röpnyílásai kelet, délkelet és dél 
felé nézzenek. Az odúk kihelyezését már 
ősszel kezdjük el, de télen, sőt tavasszal 
egészen április derekáig szép eredmény
nyel rakhatjuk ki. A  tél folyamán csa
patosan kóborló cinegéink hamarosan 
rábukkannak az odúkra, beleszoknak és 
beletelepülnek. Az etetők közelében és 
környékén elhelyezett odúk különösen 
hamar benépesülnek. A  kihelyezés 
sűrűségére nézve irányadó, hogy 10—15 
fára számítsunk egy odút. Általános ta
pasztalat, hogy erdőtől távoleső vagy 
erdőben szűkölködő alföldi gyümölcsö
seinkben hamarább benépesülnek az 
odúk, mint erdőségek közelében, ahol 
mégis csak akad számukra termesze-

25 mm-<2,i 
r o p  lyu k . fíTj 2 5  c m -

2. ábra. A, B, C mintájú 
fészekodúk deszkából

gx-IOem-as 

(jT *
■14- cm

3. ábra. Deszka odúk he
lyes (A, B, D) és hely
telen (C ) felerősítése. 
Odúk védelme macskák 
ellen szögekkel és szögcs- 
drúttal (A, B), tüskés
ágakkal (C ), bádoglemez

zel (D )

hány méterrel beljebb, esetleg elha
gyott csendes zugba helyezzük el, min
dig olymódon, hogy a röplyukat ne ta
karja el a lombozat.

Az »A «  és »B « jelzésű odúkat fél 
métertől másfél méter közötti magasság
ban helyezzük el. Ez az aránylag ala
csony felerősítés a házi és a mezei ve
rebet — az odutelepités és általában a 
madárvédelem legfőbb kerékkötőit — 
távoltartja, a bizalmas természetű ci
nege pedig minden további nélkül fész
ket rak benne.

Az odúk felerősítésekor ügyeljünk 
arra, hogy azok függőlegesek legyenek, 
vagy legfeljebb előre dűljenek. Ha 
hátrafelé dűl, belecsap az eső. (3. ábra.) 
Szilárdan erősítsük fel, a lazán függő 
és a szélingatta odúkban nem települ
nek meg a madarak.

■tes fészkelő hely is. Az említett odu
típusokat alföldi gyümölcsöseinkben a 
következő százalékos elosztásban he
lyezzük ki: -B - jelzésűből 85 százalék, 
»-A«-iból 10 százalék, >*C«-ből 5 százalék.

Néhány hasznos madarunk, mint a 
szürke légykapó, kerti rozsdafarkú, ba
rázdabillegető inkább a szélesebb, tá- 
gabb bejáratú és sekélyebb üregű, 
vagyis a »C « mintájú odút kedveli. (2. 
ábra.) A  szürke légykapó részére vad
szőlővel vagy borostyánnal 'befuttatott 
kerti házak, kunyhók falára, a lombok 
védelme alá, másfél métertől felfelé he
lyezzük az odúkat, a barázdabillegető, 
a kerti rozsdafarkú részére pedig az 
ereszek csúcsába. E madarak az odúval 
szemben előnyben részesítik a termé
szetes falrepedések, rések mellett, a ház 
vagy kerítés falába egy-egy tégla vagy
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vályog eltávolításával készített mes
terséges fali üreget. (4. ábra.) Ennek el
helyezése 2—8 méter magasság között 
váltakozhat. Rendszerint kihúzható 
deszkabetéttel készülnek.

Az odúkat macska ellen úgy védjük, 
hogy tetejébe, oldalába szögeket ve
rünk, ezek fejeit fogóval lecsípjük, vagy 
az odú alatt a fa törzsét bádoglemezzel 
borítjuk be, esetleg tüskésdróttal vagy 
tövises ágdarabkákkal csavargatjuk kö
rül. (3. ábra.)

Ó c rr i . i  '
. / r

4. ábra. Falj üreg kihúzható deszkabetéttel

Fontos az odúk ellenőrzése különösen 
költési idő alatt. A  cinegék ugyanis 
ugyanabban az odúban, ha a régi fé
szek benne marad, nem szívesen költe
nek még egyszer. Oka valószínűleg a 
költési idő alatt a fészekben felszaporo
dott élősdiek. Az odú ellenőrzése éppen 
azért szükséges, hogy a cinegefiókák 
szárnyrabocsátása után a fészekanya
got dobjuk ki és az odút tisztogassuk 
ki. Az ilymódon féregtelenített, tiszta 
odú ismét gazdára talál. Amennyiben a 
nyári tisztogatást nem végeztük el, leg
alább ősszel rendezzünk nagytakarítást 
és ha szükséges, a megrepedt vagy 
megvetemedett falú és tetejű odúkat ja
vítsuk meg.

Az ellenőrzés költési idő alatt azért 
is fontos, hogy az odúkban fészkelő ve
rebeket abból eltávolítsuk. A  veréb fé
szekanyagát kiszórni nem célravezető, 
mivel újra behordja. Leghelyesebb ha 
megvárjuk, amíg lerakja tojásait s 
ezekkel együtt dobjuk ki a fészket. Ter
mészetesen az odú ellenőrzésének nem 
szabad zaklatássá fajulni. De ha az el
lenőrzést elmulasztjuk, kihelyezett 
odúink veréb tenyésztelepekké válnak 
és így a madárvédelemnek nemhogy 
hasznot nem okozunk, hanem egyene
sen kárára cselekszünk. A  verebek lár

más magatartásukkal, erőszakos fel
lépésükkel még fészkelési helyük kö
zeléből is elűzik hasznos rovarirtó 
madarainkat.

Az odulakó madarakon kívül igye
keznünk kell telepíteni úgynevezett bo
korlakó madarakat is. Ilyenek a po
szátafélék. Fészkeiket fák, bokrok ujja
sán elágazó ágcsészéibe rakják. Ha 
megfigyeljük a lombozatnélküli növény
zetet, a különböző magasságban levő 
madárfészket mindig az ág ujjasán, vil
lásan elágazó részein találjuk. Arra kell 
tehát törekednünk, hogy bokorlakó 
madaraink számára mentői több ilyen 
fészkelésre alkalmas ágcsészét nevel
jünk. Ezeket az ágcsészéket a vezérhaj
tás kimetszésével magunk is előállít
hatjuk. Természetesen az alul vagy 
felül kiritkult bokor nem alkalmas ma
dár telepítésére. Nyílt, lombozat taka
rása nélküli helyre nem fészkel a ma
dár. Ezért olyan bokorsort kell nevel
nünk, amelyik lehetőleg a földig lom
bos. Célszerű az ágcsészékben bővel
kedő, tehát fészkelési helyet nyújtó 
törzsbokorsor mellé kétoldalt úgyneve
zett védőbokorsort ültetni, mely min
dig alacsonyabb legyen. A  védőbokor
sor feladata, hogy a madár minél rej
tettebben közelíthesse meg fészkét. 
Törzsbokorként legalkalmasabb a ga
lagonya. Ha a fülemüléket is meg akar
juk telepíteni parkjainkban, nem sza
bad a lehullott lombozatot eltávolí
tani a fák közül. A  fülemüle ugyanis a 
lehullott lombozat közé, a földre fész
kel, táplálékát is itt keresi.

Végezetül meg kell emlékeznünk a 
madáritatóról. Különösein a nyári év- 
szákban, vízszegény területen nagy a 
jelentősége. Erre a célra megfelel a 
földbe kissé menetelesen leásott s a víz 
kifolyó nyílása alatt víznyelő gödörrel 
ellátott fa- vagy betonvályú. A  mély
vizű, meredekfalú hordókba, beton
medencékbe könnyen belefulladnak 
szomjas madaraink. Az ilyenekbe na
gyobb deszkadarabot tegyünk, hogy 
arra szálljanak. Különösen ügyeljünk a 
permetlevet tartalmazó hordókra, tar
tályokra. Ezeket lehetőleg fedjük be, 
nehogy a szomját oltó madár megmér
gezhesse magát.

Aki a madárvédelem iránt érdeklődik, 
szerezze meg Vertse Albert: A  kert 
madárvilága (1941) című értékes mun
káját, ebből további útbaigazítást nyer
het hasznos madaraink védelmére vo
natkozólag.

Szúnyoghy János,
a Természettudományi Múzeum 

tudományos munkatársa
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(Azok részére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, 
közöljük az eseményre vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat is.)

1783. március 12-én született Kőszegi Mártony Károly táborintézöi főstrázsamester 
(ma az őrnagyi rangnak felel meg), aki 1830-ban a mai gázálarc ősét, az .élet
mentő készüléket* feltalálta. Ennek leglényegesebb része a katona hátára erősített 
vaspatack volt, amely sűrített levegőt tartalmazott. A  sürített levegő hajlékony 
csővezetéken át a katona fejére erősített és a külső levegőtől elzárt kecskebőr- 
sisakba tódult és eközben kis sípon keresztül éles hangot adott. Ha a légzéshez 
szükséges elegendő levegő áramlott a sisakba, akkor ez a hang tiszta, éles volt. 
Ha azonban kevés volt a levegő, hangja gyenge és szaggatott volt. De más volt 
a hangja akkor is, ha túl sok volt a beáramló levegő. A  sisakot viselő egyén kis 
csavarral tudta szabályozni a beáramló levegő mennyiségét. A szakértő bizottság 

a készüléket kipróbálta és a legnagyobb elismeréssel nyilatkozott használhatóságáról. Kőszegi Mártony 
egyéb találmányokkal Is foglalkozott, fgy ő volt a tábori főzőkészülék (gulyáságyú) feltalálója ; mint 
mérnök is kiváló volt, őt tekinthetjük az első magyar földnyomáskutatónak. Ezek elméleti ismerteté
sével is maradandót alkotott, mert ö volt az első, aki Coulomb és Francais földnyomás-elméleteit 
ismertette. Vajda Pál : Magyar feltalálók, Bp. 1943. 52-—56. oldal.

1893. március 12-én, huszonhatéves korában halt meg Fenlchel Sámuel, Új-Guinea 
magyar kutatója. Huszonkét éves korában meghívták a Bukaresti múzeumba 
archeológusnak. Főnökével, Tecllescu Györggyel ő a román archeológia megala
pítója. Kiásatta Dobrudzsában, Kösztendse mellett Tropea római várost. Romániai 
kutatásai során ismerkedett meg Grubauer Albert müncheni ornitológussal. 
Grubauer meghívta Fenlchelt tudományos munkatársul Üj-Guineal expedíciójára. 
1892. januárjában érkeztek meg Oj-Gulnea északkeleti részébe ; Grubauer hamaro
san megbetegedett és faképnél hagyta Fenlchelt, hazautazott Münchenbe. Fenichel 
összebarátkozott a pápuákkal, megtanulta nyelvüket és céljául tűzte ki az 

Astroiabe-Sböl mellől a magasba nyúló Finisterre-hegylánc felkutatását. Az a kevésszámú utazó, 
aki Fenlchelt megelőzte, jobbára csak a partvidék egves részeit járta végig. Fenichel tizennégy 
hónapot töltött Űj-auineóban. Kutatásai és gyűjtése révén nagy értékekkel gyarapította a tudo
mányt. Madarakon kívül etnográfiai tárgyakat (mintegy tízezret), négyezer lepkét, kétezer bogarat 
és 15— 20 ezer csigát gyűjtött. Gyűjtött tárgyai a Nemzeti Múzeum gyűjteményét gazdagították. 
Halász Gyula : Világjáró magyarok, Bp. 320— 325. oldal ; Ács Tivadar : Akik elvándoroltak, Bp. 
1940. 91— 101. oldat.

1854. március 15-én, száz esztendővel ezelőtt született Behrlng E. német orvos, 
aki Lüffler és Roux előmunkálataira támaszkodva felfedezte a diftériaszérumot. 
Behrlng legnagyobb érdeme az, hogy ő a szérumterápia megalapítója. O állította 
fel azt az elvet, hogy a fertőző betegségen átesett állat vagy ember vérsavója 
olyan anyagokat tartalmaz, amelyek a beteg embert abból a betegségből meg is 
képesek gyógyítani. Vagy a még meg nem betegedett egyént az ilyen szérum 
a kérdéses betegség ellen meg tudja védeni, ilyen gyógy- és védőszérumokat 
azóta Behrlng nyomán igen sok fertőző betegség ellen állítanak elő. Legnagyobb 
jelentőségű a még maga Behring által előállított tetanusz-szérum. Dr. Kellner 
Dániel : A  Nobel-díjas orvosok élete és munkássága, Bp. 1938. 25— 31. oldal ; 

Krutf P, : Bacllusvadászok, Bp. 178— 190. oldal.

1799. március 13-án, százötven évvel ezelőtt halt meg Weszpréml István debreceni 
városi orvos. Nagy tudású és alapos képzettségű tudós volt, külföldön is feltűnést 
keltettek orvostudományi értekezései. A gyógyításon kívül legfontosabb feladatá
nak a nép felvilágosítását tartotta. 1766-ban jelent meg könyve, »Bábamesterségre 
oktató könyv*. Kötelezővé akarja tenni, hogy a bábamesterségre addig senkinek 
engedélyt ne adjanak, »míg a város rendszerént való hivatalos doktora által 
meg nem vlzsgáltatik és tudománya helyben nem hagyattatiki. Nagy súlyt helye
zett a helyes gyermeknevelésre. iA  kisded gyermekeknek nevelésekről való rövid 
oktatásiéban hangoztatja, hogy a helyes nevelést nem lehet elég korán kezdeni. 
De nem csak a helyes testi nevelést tartja fontosnak, hanem könyve második 

részében »az egészségnek fenntartására és a hosszú életnek megnyerésére! ad szabályokat. Lipcsében 
megjelent (1774— 1787) könyve »Succtncta mcdlcorum Hungáriáé et Transllvaniae hiographla (Magyar- 
ország és Erdély orvosainak rövid életrajza) az első magyar orvosi lexikon, még ma Is igen becses 
forrásmunka, Weszpréml érdeklődése igen széleskörű volt. Foglalkozott történettudománnyal és 
éremtannal ; széleskörű kapcsolatot tartott fenn a nyugati tudományos világgal, levelezett többek 
között Spielenberg Pállal, a materialista szabadgondolkodóval, a Martlnovics-pör vádlottainak barát
jával és védőügyvédjével. Sürgette a magyar felvilágosodás munkásainak összefogását : »nem remél
hetjük a tudományok virágzását —  mondja —  ha a pallérozott európai országok mintájára tudós 
társaságokat fel nem állítunk*. Molnár Ágnes : Debreceni arcok, Bp. 1939. 52— 60. oldal j Dr. Magyary- 
Kossa Gyula : Magyar orvosi emlékek, Bp. 1940. IV. 64— 71. oldal.
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LOGAR MISKA FELADATAI
MEGOLDÁSOK A 8. SZÁMBÓL

Első pillanatra ügy tűn
hetik. hogy ebben a feladatban 
nincs semmi probléma és nyil
vánvalóan az igenlő válasz a 
helyes.

Ez a benyomás azonban té
ves. Vegyük ugyanis a követ
kező hasonló feladatot: »Adva 
van egy bizonyos embercsoport; 
ezekről az emberekről tudjuk, 
hogy közülük bármelyik kettő 
valamikor már találkozott. 
Igaz-e, hogy volt olyan pilla
nat, amikor mindannyian együtt 
voltak?«  — Nyilvánvaló, hogy 
ez nem biztos; hiszen kettőn
ként a legkülönbözőbb helye
ken és Időkben találkozhattak

A mi feladatunkra rátérve, 
teljesen biztosan nem is mond
hatjuk, hogy volt olyan Időpil
lanat, amikor mindenki egy
szerre a helyiségben volt Je
löljön például A, B és C (tárom 
embert. A és B találkoztak a ki
állításon reggel. Ezután mind
ketten elmentek, de A vissza
jött és találkozott C-vel, aki 
akkor érkezett. Ezután A me
gint elmegy, de C még ott 
marad és Így találkozik B-vel, 
aki szintén visszatér. A  három

ember közül bármelyik kettő 
találkozott, de egyszerre mind 
a hárman mégsem tartózkodtak 
a helyiségben.

Ha viszont kikötjük, hogy 
mindenki, aki aznap megnézte 
a kiállítást, oda már vissza 
nem tért (mint ahogyan az len
ni szokott), akkor abban a pil
lanatban, amikor az utolsó lá
togató megérkezik, már min
denki a kiállítás termében kell, 
hogy legyen, mert ha valaki 
előbb elmegy, az ezzel az utol
sónak érkezővel nem találko
zik. Most tehát mindenki a ki
állítás helyiségében van és 
együtt is lesznek addig, amíg 
az első távozó ki nem lép az 
ajtón.

a

2 A megoldást az ábra mu
tatja. A  négy csúcs közül az 
egyiket tetszés szerint választ

hatjuk ki; a kiválasztott csúcs
ban három kockalap találkozik, 
ezeknek átellenes csúcsai ad
ják a szabályos tetraéder má
sik három csúcsát. A  tetraéder 
éled a kockalapok átlói (mind 
a hat kockalapnak egy-egy át
lója szerepel).

Ha ilyen módon a kockának 
négy csúcsát kiválasztottuk, a 
másik négy csúcs kimarad. Ez 
a másik négy csúcs egy másik 
szabályos tetraédert alkot; en
nek élei a koekalapok másik 
átlói. A  két tetraédert az a) és 
a b) ábra mutatja.

ÜJ FELADAT

Egy számolómfivész egyik 
mutatványa a következő: Gon
doljunk két egymásután követ
kező egész számot. Mindegyiket 
szorozzuk meg önmagával 
(emeljük négyzetre). A  két szor
zat (»négyzet«) közül a na
gyobbikből vonjuk le a kiseb
biket. Ha az Így kapott ered
ményt közöljük, számolómflvé- 
szünk azonnal, fejből meg
mondja, melyik volt a gondolt 
két szám. Nézzünk utána, hát
ha rájövünk, milyen fogást 
használt!

H E R M Á K  O TTÓ
VÍZSZINTES

1. Megalapozása Her
mán Ottó, a kiváló 
magyar természettudós 
és etnográfus nevéhez 
fűződik (zárt betűk:
R, I, 0, O). 15. Tol
las állat. 16. Ne ezen 
a helyen, 17. Adél Ide
gen változata. 18. Leg
először Hermán Ottó
figyelte meg rend
szeresen. Munkájának 
errevonatkozó eredmé
nyeit »A  madarak 
hasznáról és kúráról* 
c. művében fektette le.
21. Képző, a -get 
párja. 22. Állóvíz.
23. Kalória rövidítése. 24. Nagyközség rövidítése. 
25. A  Duna külföldi mellékfolyója. 26. Kolozsvá
ron, az erdélyi Múzeum-Egylet múzeumában
ebben a munkakörben dolgozott Hermán Ottó.
30. A Rajna 485 km hosszú svájci mellékfolyója. 
33. Tenger balfele. 34. Mátka. 35. Érzékszerv 
névelővel. 38. Marseillenél torkollik a Földközi- 
tengerbe. 39. Fejlődik. 40. Ásványi fűszer. 41. 
Ötletes változtatásokkal, vagy módszerekkel fo
kozza a termelést. 42. Hóolvadáskor keletkezik. 
43. Ebben a városban van a Hermán Ottóról 
elnevezett múzeumunk. 48. Kosevoj, az Ifjú 
Gárda hősének másik neve. 49. Vegytan.

FÜGGŐLEGES
1. Hermán Ottó egyik művének elme, melyben 

az ősfoglalkozásokat tárgyalja (zárt betűk: Y,
A, Z, E). 2 József Attila költeménye. 3. Ezzel

a statisztikus dolgozik. 4. Gy. A. D. 5. Alező- 
gazdasági munkás. 6. Vonat közepe. 7. Nagy 
melegre mondjuk. 8. Dohánytermék (1. kockába: 
SZ). 9. Átfutja a tankönyvet. 10. GTN. II. Becé
zett fiúnév. 12. Atmyujtá. 13. Kémleli, 14. Len
dület közhasználatú td. szóval. 19. Tönkretesz. 
20. Elege volt belőle. 26. A gép zsirozása. 27. 
Tetőpont (a nadlr ellentéte). 28. K-val férfinév. 
29. Kis csapategységék. 31. Az »ott* szócska 
után következik a mondatban. 32. Róla — de 
ékezetcserével. 36. Húsétel. 37. Taktus magya
rul. 43. E napon, 44. Rövidítés aláírások után. 
45. Dtburkoló anyag. 46. Stannum. 47. Római 
szám: 105.

9. sz. keresztrejtvény megfejtése: Fazekas
Mihály. sMagyar Füvészkönyv*. évelő, Linné, 
Diószegi Sámuel.
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