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TELELTETEÍ

Betkowski Jenő "A szolnoki fahajó-
záa"c.munkaját a Magyar Tudományos
Akadémia ösztöMijprémiumban része-
sítette. Az Ethnographia 1954 -ben
közölte a mü egyik fejezetét.Az itt
következő tanulmány a kézirat VIII.
fejezete.

A fahajőzás egyik legnehezebb és legtöbb gondot okozó
problémája a teleltetés megoldása volt. Legalábbis itt,Szolnokon
mindvégig megoldatlan maradt.

A téli kikötő arra való lett volna, hogy a Tisza befa-
gyása előtt biztos, nyugodt hellyel kinálja a téli menedékhely u-
tán kutató fahajókat, ahol minden baj és veszedelem nélkül meg-
várhatják a tavasz nyilasát, a jég elvonulását. A folyami hajók-
ra nézve a jó téli kikötő - a szó igazi értelmében - életkérdés.
A tengeren vagy tavakon, ha egyszer épségben kikötőbe futott a
hajó, nyugodtan pihenhet, ameddig jól esik neki s ha jégbe fagy
is, biztonságban várhatja meg, mig a jég "szétrohad".

Nem igy van ez a folyami hajóknál a főként nem igy volt
ez Szolnokon, ahol a fahajók sohasem kaptak igasi telelő helyet.A
mi hajóink sose voltak nagyobb veszedelemben, mint éppen akkor,mi-
kor téli álmuk végét aludtak a néma, hóval boritott partok mentén.
Sose volt a gazdáknak annyi gondjuk, félelmük és kockázatuk, mint
a tavaszi zajlások idején. Valóságos szerencsejátékot folytattak a
Tiszával, hogy melyik lesz az erősebb, ügyesebb, s a játék tétje a
hajó volt.

Ha itthon rendes kikötő várta volna a hajókat, a Tisza
befagyása előtt valószínűleg mind hazajött volna, mivel az esetleg
elmaradó egy-két "fuhar" nem érte volna meg azt a kockázatot, me-



lyet a szabad folyón való telelés jelentette Kikötő azonban itthon
sem volt, végeredményben tehát igazán egyrement, hogy hol f a g y -
n a k k i. A hajózás folyt az utolsó pillanatig, s ahol "kifattak",
ott teleltek.

Ezt mondogatták és - amint láttam - tették isi"Dógoztunk,

mig ki nem fattunk." K i f a g y á s nak csak azt nevezték, ha nem

jöhettek haza, hanem a hirtelen beálló fagy arra kényszeritette ő-

ket, hogy ott maradjanak tavaszig, ahol a jég fogságába estek.Ame-

lyik hajó idejében haza jött, akár véletlenül, akár mert nem volt

több fuvarja, vagy mert javittatni kellett, s itthon kötött ki te-

lelőre, arról azt mondták: "Beköttük a hajót"„ Ez a nagyon szemlé-

letes kifejezés nyilván az állattenyésztésből került át a fahajósok

szókincsébe. A jószágot, mely az egész nyarat kinn a legelőn,a gu-

lyán töltötte, mikor a tél beálltakor hazahajtották, b e k b ' t t é k

az ólba. így "kötték be" az egész nyáron odacsavargott, de télére

hazakerült hajót. Nem mintha itthon sokkal nagyobb biztonságban lett

volna, mint másutt, de legalább itthon volt és igy kényelmesebben

viselhették gondját.

Mert ne gondolja valaki, hogy a telelés teljes pihenést

jelentett a gazdának, hogy a tél elején valahol kifagyott, vagy

bekötte a hajóját s aztán rá se gondolt tavaszig, mig el nem jött

a jéggel való birkózás pillanata. Nem igy volto Télen még több

dolgot adott a kikötött hajó, mint nyáron, őrizetlenül nem igen

lehetett hagyni egy napra sem. Hogy miért, majd mindjárt elmondonu

Ha tehát kifagytak valahol, akár üresen^akár teher alatt,

az emberek otthagyták, persze nem magára s különösen nem akkor,ha

- mint számtalanszor megesett - búza volt a hajón. Valakinek, sőt

búzás hajón valakiknek ott kellett maradniok a hajónál. Rendesen

nem a gazda maradt ott, hanem a"karancmajszter," a ha kellett,még

egy ember véle. Ha üresen fagytak ki, vagy olyan teherrel, melyet

nem kellett félteni /homok, kavics/, gyakran a közeli faluból fo-

gadtak valakit a telelő hajóra őrnek. Erre mindig akadt vállalko-

zó bőven, mert télen úgysem volt más munka, ez meg nem is volt

munka, a pipának meg igazán mindegy volt, hogy otthon a kemence

mellett szortyog vagy kinn a gojbában /faházikó a hajón/0 Sőt ez

egy kis keresetet is jelentett. Aki hát vállalta, beköltözött a

gojbába téli remetének, mert ott aztán tavaszig nem igen nyitotta

rá senki az ajtót, kivéve az asszonyt vagy nagy fiút, aki időnként

az ennivalót meg a tisztát vitte ki a hajóra. Ha nem volt nagyon



a falu, akkor gyakran maga az illető is hazalátogatott a
holmikért, de estére kelve mindig a hajón kellett lennie.

Igaz ugyan, hogy télidőben nem igen vetődött arra ember,
hacsak nem a jég alól halászok, vagy a parti suhában /bozótos,bok-
ros hely/ rőzse után kódorgó szegénység, de épp az utóbbitól kel-
lett megőrizni, nemcsak a búzával megpakkolt, hanem még az üres ha-
jót is. A hajókon mindig nagy számban voltak a különböző célokra
használt deszkák, az értékes és igen fontos járódeszkák, gerendák,
tőkék, bakok, a hajó javitásából maradt faanyag meg a tűzre való
lim-lom. Nem csoda, ha mindez mágnesként vonzotta azokat, akiket
hideg vityilló várt otthon; s aztán meg a befagyott hajóhoz még
csónak sem kellett, meg járás sem, hogy fel lehessen rá kapaszkod-
ni. Ha azonban pipált a gojba kis kéménye, tudták, hogy odabenn
van a bakter s mindjárt lelohadt a kivánság.

Annak a kis kéménynek meg bizony pipálnia kellett egész
nap, mert abban a deszkaalkotmányban másként nem igen birta volna
ki a bakter, pláne mikor azok a borotvaéles, téli éjszaki szelek
sziszegtek be a gojba résein. Állónap csak nem lehetett subában
gunnyasztani, mint a selyembogámak, aztán meg néhanapján főzni is
kellett, mert ilyen üdőben ugyancsak megkivánja az ember belső ré-
sze a jó meleg lebbencslevest. Előszedődött hát a gojba falára
szép sorba felaggatott vászonzacskókból a tarhonya vagy lebbencs-
tészta, a hagyma, az öklömnyi szutykos kis zacskókból, melyek épp
ugy festettek, mint valami igen szegény ember dohányzacskó ja, a só
meg a paprika. Aztán levágódott egy megfontoltan kiszabott darabja
a sós szalonnának és szép lassan megfőtt a leves. Tempós, ráérős
mozdulatokkal szöszmötölt a hajó remetéje, mert avval is múlott a
nap. No, meg avval is, hogy néha tüzelő után is kiment a partra ,
mert hosszú volt a tél, s a használható dolgokat nem füthette el a
hajóról, hiszen arról majd a tavaszon számot kellett adnia. Fogta
hát a hosszunyelü jegelő fejszéjét s kiment a partra rozsét szed-
ni. Még ezelőtt 40-50 esztendővel is sürü parti csalit kisérte kö-
zel ebb-távolabb majdnem mindenütt a Tisza két partját. Volt ott fa
elég= Egyet kivágott, hazahuzta be a hajóra, felfürészelte, felha-
sogatta s behordott belőle a gojbába annyit, amennyi elfért. Ott
aztán megszikkadt egy kicsit, hogy könnyebben fogjon tüzet. A ha-
jón talált fenyő-limlomot inkább csak gerjesztőnek használta,mert
ahhoz még papiros sem kellett.

De tudtak ám a hajósok tüzet rakni akkor is, ha sem pu-



lsvontatni, ha véletlenül kiszalad alóla a viz. Ugyancsak nagy

tajok lettek volna, ha az áradó vizzel megmozduló jég elszaggat-

ja a hajó tartó köteleit. Igaz, hogy a telelés néha hónapokig tar-

tott, de annak a két-három hetesnek a fizetése elenyésző részét

tette ki annak a költségnek, amibe egy telelő hajón gondatlanság-

ból, vagy fölösleges spórolásból esett baj reparálása került vol-

na.

Á telelő hajó ide-oda tologatásán kivül még más köteles-

ségük is volt a heteseknek, nem is szólva arról, hogy télen még

jobban kellett rángatni a szivattyút. Télen a folyó vize megtisz-

tul, sokkal kevesebb benne a hordalék, tehát meghigul, s igy köny-

nyebben szivárog át a hajó repedésein. Ugy mondták, hogy: " Megke-

reste a legkisebb repedést is." Ellenben a tavaszi erősen iszapos

zavaros vizben az öreg hajó is kevésbbé vizeit. A telelő hajóra

pakkolt búzát, ha a telelés már sokáig húzódott, meg kellett for-

gatni, hogy meg ne dohosodjék. Ez a hetesek kötelessége volt, sőt

szükség esetén, igen nagy hajónál, a faluból is hoztak segitséget.

Ezt a müveletet ugy nevezték, hogy á t v á g a t j á k a búzát.

Ha fogytán volt az emberek élelme, vagy a kormányos vagy

a "krancraajszter", esetleg valamelyik hetes hazajött Szolnokra,vé-

gigjárta a hajón maradottak családja felpakkolta az asszonyok -

tói kapott elemózsiát meg tisztát, s m • \t vissza a hajóra,ahol már

türelmetlenül várták a friss hazait, különösen a nagyhasu, foszlós

fehér kenyeret.

A pár hónappal ezelőtt meghalt Sipos Sándor, a "Veres ka-

pitány" meséigette, hogy egyszer, még fiatal legény korában haza-

felé jövet Kőtelek körül egy reggelre kifagytak, pedig már csak egy

jó futamodás volt hazáig. Délre itthon is lehettek volna, ő is a

hajón maradt az apjával együtt, aki a hajó kormányosa volt, s ott

kuksoltak kerek négy hónapig. Olyan kemény volt a tél, alig győzték

kifüteni a hajó csarnokát, gojbáját. Szerencséjükre búzás hajón

voltak, amely mindig vitt magával tartalékzsákokat az esetleges sif-

telésre számítva, amint az ereszkedésről szóló fejezetben elmond-

tam, ezekkel a zsákokkal bélelték ki belülről a gojbát többsorosan,

hogy ne fújja ki belőle a szél a meleget. így aztán sokkal könnyeb-

ben megvoltak, lv.ivel a több, mint negyvenvagonos, búzával terhelt

hajón többen m&radtak télére, ugy osztották be a dolgot, hogy aki

éjszakára felneszeit, fölkelt, s megpakkolta a sport újra meg újra,

mert ez csak ugy adott meleget, ha tfolyton rakták rá a fát. Ha tüz
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elhamvadt benne, nemcsak hogy nem melegített többé, hanem még a

gojbábán maradt meleget ia egy-kettőre kiszippantotta.Pedig éppen

a hajón való telelésre számítva, a buzáshajók csarnokának falát

dupla deszkasorbői építették, s a két deszkasor közét valamilyen

szigetelő anyaggal, pl. száraz mohával töltötték ki.

A hajon való telelés azonban nem volt mindig ilyen egy-

hangú remeteélet. Különösen akkor nem, ha egyik-másik forgalmasabb

helyen több hajó is fagyott ki egyszerre. Bedé Pista bácsi mesélte,

hogy 1912-ben Tokajban többen is rakodtak követ és kifagytak, ő a

"Deák Ferenc"-nek volt a kormányosa, s két emberével együtt a ha-

jón maradt.A tokaji,bodrogparti "superplaccon" /hajőácsok munkahe-

lye/ éppen fahajókat javítottak, s esténként, a munka befejezés* u-

tán 12 super ment hozzá aludni, mert az ő hajója s gojbája volt a

legnagyobb. Odagyült esténként a többi kifagyott hajó népe is. Ott

aztán nem búsultak. Volt bor neg danolás, dáridő szinte estéről-es-

tére. Futotta a keresetből meg a jóféle tokaji borból is. A nap

is jól kezdődött: egy fél ökölnyi pirított szalonna hófehér cipó-

val, utána meg minden áldott reggel egy liter "fojtott bor, akit

3o filléré vesztegettek.M Fojtott bornak azért nevezték, "mert ü -

végbe árulták."

/Folytatása következik/

Betkowski Jenő

A KOBALT
Nehéz küzdelmeket vivott az emberi agyvelő, amig meghódí-

totta a legkisebb anyag-világ titkát: az atom szerkezetének ismere-

tét. Ennek birtokában pedig szédítő távlatok nyíltak meg az ember e-

lŐtt. A nagy lehetőségek nagy kísértéseket hordoznak magukban. Aki-

nek szive közepében nem az Ember áll, könnyen megszédül és célt té-

veszt. Az anyagi világ - minden felszabadított erejével - az embe-

ri élet megszépítésében nyer értelmet. Az atommagban rejlő erő o-

lytxn, mint a palaokba zárt szélien, melyet az ügyetlen és kíváncsi

mesebeli hős kiszabadít és többé nem tud visszazárni.ügyesebb leaz-

e a ma embere, mint mesebeli elődje? - ez itt a kérdés. Szabadjára
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engedi s általa vész el; vagy hámba fogja s a földi mennyországba
vágtat ezen a modern Illés-szekéren?

K kérdésre kétféle válasz van kibontakozóban: azoké,akik
nem tanultak mesebeli elődjüktől, s azoké, akiknek szive közepén az
Ember áll.

A tények beszélnek.
Hiroshimában 247.000 ember esett áldozatul az első atom-

bombának. Ismeretes a 23 japán halász megrázó kálváriája is,melyet
ez év március elsején felrobbantott H/hidrogén/-bomba rádióaktiv
hamuja idézett elő.

Modern tudományunk mennyire megváltoztatta véleményünket

a hidrogénről! Eddig vizben s a vegyi folyamatokban az oxigén sze~

lidkezü leánytestvérének ismertük, mely inkább maga is elég csen =

desen, minthogy égessen. S lám, micsoda erő rejlik ebben a szelid

elemben! A hasadó atommagból machinált bombával párosítva - a je-

lenlegi kísérleti típusnál - 2,5oo-szorosára növeli annak erejét.

Ez az erő pedig 5o millió tonna trinitrotoluén robbanó-anyag hatá-

sával egyenlő - írja Eric H.S.Burhop, angol atomfizikus a"Défense

de la paix" /A béke védelme/ c <, f rancianyelvü folyóirat ez év má-

jusi számábano

Ám a mesebeli ügyetlen hős megkergült utódja ezzel is

elégedetlen, E bomba rádióaktiv hatása nem tartós, a bombázott te-

rület, viszonylag rövid időn belül lakhatóvá válik. Ezért kifun -

dálta, hogy a rádióaktivitás megsokszorozódik és több évre is ál-

landósul, ha vastag fém-kobalt burkolattal veszi körül. " Ahova a

rádióaktiv kobalt hull, az élet lehetetlenné válik, bármilyen for-

mában ... „.. Egy ilyen szabású és tipusu bomba, kobalttal burkol-

va, a robbanás középpontjától számított 35o km-es körzetben,a tel-

jes pusztulás feltételeit idézi elő." /u.o./ Az életben maradt ál-

dozatok - írja tovább Burhop - súlyos bőrrákot kapnak; akik pedig

belélegzettek a rádióaktiv hamut, áltaia fájdalmas rákdaganatokat

kapnak a különbó'ző belaő szerveken. - Három-négy hidrogén- kobalt

bomba elpusztítaná a:: angol szigeteket. "Elegendő lenne néhányezer

hidrogén-kobalt oomoa ahhoz, hogy a rádióaktiv fertőzésnek olyan

fokát idézze elő, mely által az egész emberi nem és az élet bármi-

lyen formája elpusztul." /u.o./

Ez hát az egyik felelet. Arra kényszeritették ezt a

tisztafényü kobaltot, hogy segítsen a lealjasitott hidrogénnek biz-

tosan megölni az embert, az életet.



Mig egyik felől a Kobaltot az ember ellenségévé tették,

• máaik felől a holland P.J.L. Scholten radiológus azon fáradozott,

hogy az ember barátjává, gyógyitó orvosává váljék ez az elem. E

nagyszerű ember kisérieteinek eredményéről számol be a "Le drapeau

rouge" /Vörös Lobogó/ c. belga napilap ez év május 16-i száma.

Ismeretes, hogy a modern orvostudomány és gyógyászat e-

gyik központi problémája a rák exleni küzdelem. A rákos daganatok

gyógyítása rádiummal történik s annak rádióaktiv hatásán alapszik.

Ez a gyógykezelés költséges. /Egy gramm rádium 975.ooo belga frank=
1 kb.22.72o Ft„/ Ennélfogva csak az részesülhetett rádium-kezelésben,

akinek erre pénze volt. Scholten kisérletei igazolták, hogy a rádió-

aktiv kobalttal éppen olyen eredményesen gyógyitható a rákos daga-

nat, mint rádiummal. Felfedezésének széles körben való alkalmazását

lehetővé teszi egyrészt a kobalt olcsóbb volta, másrészt pedig az,

hogy - az általa szerkesztett "távgyógyitó11 berendezést tizszer ke-

vesebb Összegből lehet előállitani, mint az USA hasonló gyártmánya-

it.

Scholten a következőkDen foglalta össze "távgyógyitó" be-

rendezésének előnyeit:

"1. - a berendezés lehetővé teszi nagyobb mennyiségű rá-

dióaktiv energia besugárzását a belső daganatokra,

2c. - a beteg bőrét kevésbbé roncsolja,

3* - általában, a beteg kevesebbet szenved a szétszóródó

sugaraktól„"

Scholten nem látta, vagy nem akart szólni felfedezésének

még ezeknél is nagyobb jelentőségéről?

Kisérieteinek eredménye az emberiség sorskérdésévé ma-

gasztosul., Körülbelül egyidőben végezte kisérleteit s érte el ered-

ményeit a hidrogén-kobalt bomba gyártásával s annak a Bikini- szi-

geteken történt kipróbálásával, lümezek az ember ellen, - ő az em-

berért; a kobalttal! Kicsoda két ellentétes sarkulása az emberi

agyban-szivben fogant gondolatnak!

Kell-e többet beszélni erről? - Azoknak, akik az Embert

szivükben hordják: az igazi bölcseknek, - ennyi elég!

A tények beszélnek.

Dr. ?erencz Lajos
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Érzékszerveink megbetegedése az érzékszerv károsodásá-

nak fokától függően kisebb, vagy nagyobb fokban csökkenti munka-

képességünket. Különösen vonatkozik ez a két legfontosabb érzék-

szervünkre, a látás és hallás szervére. A nagyothalló gyermek

e^emi ismereteit nehezebben szerzi meg. A beszédet nem, vagy a-

lig hallja, tehát beszélni is nem, vagy nehezen, sokszor hibásan

tanul meg. Iskolás korban különösen nagy hátrányt jelent számára

hallás csökkenése. Még ha hallja ia a magyarázatot, nagyobb fi-

gyelem összpontosításra van szüksége, mint épfülü társainak. Ha-

maraob elfárad. Pályaválasztás alkalmával is nehéz helyzetbe ke-

rül a nagyothalló. Jó hallásra van szükség csaknem minden fog-

lalkozási ágban. A gépesítés fokozódásával különösen nagy fon-

tossága van a mindennapi életben is a jó hallásnak. A gépek hi-

bás működése kezdetben rendszerint finom zörejek, hangok kelet-

kezésével jár. A biztonságos közlekedésnek is előfeltétele a jő

hallás. A felsorolásban utolsónak hagytuk, de jelentőségében i-

gen számottevő a nagyothalló jellemének kialakulása. A szokásos

társalgó beszédet nem hallja meg, s igy ismételten ujrákérdezni

kénytelen. Emiatt környezetének terhére van, nem egyszer nevetsé-

ges helyzetbe kerül. A kellemetlenségek elől csak ugy tud kitérni,

ha egyre inkább visszavonul, kevesebbet érintkezik az emberekkel,

magábazárkózott lesz. őszintén meg kell vallanunk, hogy az ép ér-

zékszervekkel rendelkezők sokkal kevésbbé elnézők, sokkal kevésb-

bé türelmesek a rosszv.1 hallókkal, mint a rosszul látókkal szem-

ben. Emlékezzünk csak arra, hogy milyen örömmel csaptuk be rosz-

szul halló nevelőinket, milyen türclmetlenil ismételtük meg mon-

danivalónkat a nagyothallónak , viszont milyen szivesen vezettünk

át az uttestén rosszul látót.

Á nagyothallás okozója leggyakrabban a fülkürt elzáró-

dása. Á betegség már kisgyermek korban kezdődik és idejében vég-

rehajtott okszsrü kezeléssel gyógyítható, vagy legalábbis javit-
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ható. Az elhanyagolt több éven át kezeletlen folyamat alig javít-

ható. Érdeme8 tehát ezzel a betegséggel részletesebben foglalkozni,

A középfül a halántékcsontba zárt üreg, melynek külső fa-

lán a dobhártya, belsőn az orális ablak helyezkedik el. Benne talál

juk a három hallócaontócskát. Névszerint: a kalapácsot, az üllőt,és

a kengyelt. A kalapács nyele a dobhártyán,a kengyel talpa pedig e.z

ovális ablakon tapad. A hallócsontok egymással nem mereven,hanem i-

zületek utján függenek össze. A dobüreg falát és a hallócsontoceká-

kat nyálkahártya fedi. A dobüreg feladata, hogy a külső fül által a

dobhártyához terelt hangrezgéseket az ovális ablakon keresztül a

hallóidegvégkészüléket magábafoglaló belső fülhöz továbbítsa.A hang,

útja tehát: fülkagyló, külső hallójárat, dobhártya, kalapács, ken-

gyel, üllő, ovális ablak, belső fül. A dobhártyát és a középfül

képleteit apró izmok, szalagok függesztik fel. A jő működéshez azoi

ban elengedhetetlenül szükséges, hogy a dobüregben és a hallójárat-1

ban a levegő nyomása egyforma legyen. Tudjuk, hogy a szervezet bár-

melyik zárt üregéből a levegő hamarosan felszívódik. így van ez a

dobüregben is. Finom szabályozó apparátusnak kell a levegő-utánpót-

lást elvégeznie. Ezt a munkát a fülkürt-/Eustach-kürt/ végzi.A fül-

kürt a dobüreget az orr-garat üreggel köti össze. Felnőttön közel

4 cm hosszú, átmetszetben függőleges irányú rést alkot, lefutása

közben függőleges fejtartás esetén a garati saájadéktdl enyhén fel-

felé halad a dobüregig, összeköttetést hoz létre a dobüreg és a kül-i

világ levegője között. A levegő-utánpótlás nyelés alkalmával törté-

nik. A levegőnek a dobüregbe jutását, ha odafigyelünk, sajátságosán

tompa hang alakjában, magunkon is észlelhetjük nyelés aliraimával.

kuisöfúi közép- be/sőfül

keresztben metszeti
dobhártya

A fül váz/a fos rajza.
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Mi történik akkor, ha a dobüreg levegő-utánpótlásában za-

var keletkezik? Más szóval, mik a fülkürt részleges, vagy teljes él-

záródásának következményei? A levegő oxigénjének felszivódása kö-

vetkeztében a dobüri légnyomás kisebb lesz, mint a külvilági leve-

gőé. A dobhártya a hallójárat felől ránehezedő légköri nyomás miatt

befelé nyomódik. A hallás ebben a pillanatban eltompul. A fülben

gyenge nyomás érzése támad. Nem egyszer fülzugás keletkezik. Ha a

fülkürtön át levegőt juttatunk a középfülbe, a külső és a belső lég-

nyomás közti különbség megszűnik, a benyomódott dobhártya rugalmas-

ságának következtében a helyére kerül, és a hallás csökkenés, vala-

mint az azt kisérő kellemetlen nyomásérzés, fülzugás, egy csapásra

megszűnik. Hasonló jelenséget mindnyájan észleltünk, amikor magas

hegyről hirtelen jöttünk le. Különösen érzik ezt a magasból gyorsan

leszálló repülők. Ilyenkor ugyanis magaslati ritka légréteg alacsony

légnyomással tölti fel a dobüreget, a hirtelen magasságcsökkenéskor

az alacsonyan elhelyezkedő sürü légréteg magas légnyomása a halló -

járaton keresztül benyomja a dobhártyát mindaddig, mig meg nem nyit-

juk a fülkürtöt, és levegővel fel nem töltjük dobüregünket. Ha a

légnyomás-különbség nagyobb, mint a dobhártya ellenállóképessége,

dobhártyarepedés jön létre.

Vizsgáljuk meg, milyen következményekkel jár a fülkürt

hosszabb ideig való elzáródása! A dobüregből a levegő fokozatosan

felszivódik és a külső légnyomáshoz viszonyitva negativ lesz a nyo-

más. A negativ nyomás szivó hatást fejt ki az erek falára, vérbőség

keletkezik. A hajszálerekből vérsavó szivódik át a dobüregbe. Ezt a

folyadékot a vizsgáló orvos dobhártyán át látja. Idejében bevezetett

felszivató kezelésre, vagy esetleg a dobhártya felmetszése után,ha

a dobüregi levegő utánpótlásról gondoskodni tudunk, a betegség még

meggyógyul, a hallás visszatér. Ha azonban idejében nem érkezik se-

gitség, maradandó elváltozás jön létre. Elsősorban az erősen kife-

szitett dobhártya sorvadásnak indul. A tartós vérbőség a dobüri

nyálkahártya megvastagodásához, hegesedéaéhez vezet. Minthogy a

nyálkahártya a hallócsontokat és izületi összeköttetéseiket is be-

borit ja, hegesedése azt jelenti, hogy a hallócsont-láncolat is meg-

merevedik. Ez bizony végleges, alig javitható elváltozás. A fülkürt

elzáródás oka gyakran olyan folyamat, amelynél sok baktérium is van

jelen0 Ilyen például a garatmandula, mandula és orrmelléküreg gyul-

ladása, stbo Ebben az esetben a fülkürtön, vagy annak nyirokerein

gennykeltők hatolhatnak a dobüregbe, s az ottlévő folyadékot el-



Gennyes középfülgyulladást okoznak. Ez utóbbi már nero-

Isak a hallást, hanem az egész szervezetet veszélyezteti.

Látjuk, milyen kóros jelentősége van a fülkürt elzáródá -

ának. Soroljuk fel azokat az okokat, amelyek a fülkürt szellőzésé-

ek elégtelenségéhez vezetnek. Ilyenek; az orrlégzés bárminemű aka-

dálya, akár csak az egyik orrfélben is, mint például az elernyedt

orrcimpáknak lelapulása belégzéskor, az orrsövényferdülés, orrnyál-

kahártya-duzzanat, orrpolypok, idegen testek, az orr belsejében lé-

vő gennyedések, az orrmelléküreg gyulladások. Külön ki kell emelnünk

a mandulák és garatmandulák tultengését, ezek gyakori gyulladását.U-

tóbbiak ugyanis a leggyakoribb okozói a fülkürt elzáródásának és bak-

tériumos fertőzésre is könnyen vezethetnek. Kisgyermek korban káro -

sitják a hallást. Ebben a korban pedig a gyermek rendszerint magától

nem panaszkodik hallás-romlásáról, s ha a szülő idejében nem veszi

észre, a betegség idültté, nehezen kezelhetővé válik. A beteg garat-

és torokmandula idejében történt eltávolitása a kórfolyamat kifejlő-

dését megakadályozza. A fülkürt elzáródásához vezet még az idült szá-

raz orr-és garathurut, az iszákosok és erős dohányosok idült hurutja,

a gümőkóros és vérbajos fekélyek vagy sarjadzások, az orr és garat

daganataiv fejlődési rendellenességek, mint a farkastorok, orr-elzá-

ródás, stb.

Hogyan okoznak fülkürt-beszűkülést, vagy elzáródást a fen-

ti elváltozások? Vegyük először az orrszükitő folyamatokat / laza

orrszárny, orrnyálkahártya-duzzanat9 polyp, stb„/. A belégzés az orr-

szűkület minden fajtájában a mögötte lévő légző-\iton levegőritkulást

okoz. Ennek a levegőritkulásnak pedig az az eredménye, hogy szivóha-

tás következtében vérbőség keletkezik a megszükült hely mögötti lég-

szakasz nyálkahártyáján. Ehhez a léguthoz tartozik a fülkürt garati

szájadéka, sőt a dobüreg is. A nyálkahártya-vérbőség kilégzéskor u-

gyan megszűnik, de ujabb levegő szivásakor visszatér. Naponta körül-

belül 26.000 lélegzetet veszünk. Tehát 26ooc.-szer lesz vérbőség az

orrgaratban 24: óra alatt. Érthető, hogy ha ez az állapot hónapokon,

esetleg éveken át állandósul, nem maradhat hatás nélkül az orrgarat

és a fülkürt-középfül táplálkozási viszonyaira sem. A fülkürt fala

megvastagodik s ezáltal ez az amúgyis résszürő cső beszűkül. Rajta a-

lig, vagy egyáltalán nem jut levegő a dobüregbe. Az orrgarati nyálka-

hártya ellenállóképesség-csökkenése gyakori náthára, idült hurut ki-

fejlődésére vezet. A hurut nyálkahártya-duzzanatot és SZÍVÓS nyákkép-

iz az állapot melegágya a gennykeltőknek, s ha azok el-
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szaporodnak, kifejlődik a gennyes középfülgyulladás. A garat és

torokképletek megbetegedése /pl. garatmandula tultengés, stb./

még hamarabb okozhat fülkürtszükületet. Az orr és garat képletei

a fülkürt szakadékához közel helyezkednek el és mechanikus elzá -

ródást okozhatnak, vagy lobos folyamatuk könnyen terjedhet a fül-

kürtre. Mint a bevezetésben emiitettük, a fülkürt elzáródása ál-

tal okozott nagyothallás az összes halláscsökkenés között a leg -

nagyobb számmal szerepel, A legutóbbi statisztikák szerint: a na-

gyothallók 33?S-a fülkürthurutban - szűkületben szenved.Még nagyobb

ez a szám, ha hozzávesszük, hogy a heveny és idült középfülgyulla-

dások /ll $>/ és a középfülfolyamatok utáni hallás károsodások/2o#/

létrejöttében is szerepe van a fülkürtnek. Ha már most feltesszük,

a kérdést, gyógyitható-e a fülkürtszűkület miatt keletkezett na-

gyothallás? -Általánosságban azt felelhetjük, hogy igen. Vannak

jól kidolgozott egyszerű eljárások, melyek segitségével levegőt

tudunk juttatni a dobüregbe a fülkürtön át. Maga a befújt levegő

is tagit ja a fülkürt-szüktiletet, de finom szondával is tudjuk tá-

gitanio Miután levegővel feltöltöttük a dobüreget, szükséges,hogy

a fülkürtszükületet okozó ártalmakat is kikapcsoljuk. Az orrnyál-

kahártya lobos duzzanatát orrcseppekkel, a többi orrszűkületfolya-

matot általában műtéttel szüntethetjük meg. A garat-és torokmandu-

lák szintén műtéti utón távolithatók el„ Még az idejében észrevett

daganat ellen is tudunk műtéti és sugaras kezeléssel eredményesen

védekezni.

Mi az oka annak, hogy jelenleg a tisztán fülkürteredetű

nagyothallók száma még mindig 33 $? Egy szóval felelhetünk: az el-

hanyagolás. Igaz, hogy van egy nagyon fontos tényező, ami még a

leggondosabb észlelőt is megtéveszti. Hallószervünk ugyanis sokkal

tökéletesebb, mint amire a mindennapi életben szükségünk volna. A

hallásélesség meghatározásának még a modern elektromos hallásvizs-

gáló készülékek birtokában is egyik legjobb módszere a súgott be-

széd hallásának vizsgálata. A betegséget a hozzátartozók is leg-

gyakrabban a súgott beszéd meg nem értéséről vehetik észre a gyer-

mekeknél. A súgott beszédet szobában 7-8 méterről halljuk, a tá -

volság sokkal nagyobb annál, amire a mindennapi életben szükségünk

van. Mint érdekességet emiitjük meg, hogy hangszigetelt szobában a

súgott beszédet 2o-25 méterről, a társalgót loo méterről is meghall-

juk. Ilyen körülmények között a kezdődő halláscsökkenést - különö-

sen ha az féloldali - kezdeti szakában nehéz észrevenni,, Pedig a
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fülkürt eredetű nagyothallás gyakran kezdődik az egyik oldalon.Fel-

nőttek is gyakran jelentkeznek szakorvosi rendelésen egyik oldali

halláscsökkenés miatt és a vizsgálatok alkalmával derül csak ki,hogy

a másik fülükkel már régen nem hallanak. Természetes, hogy a fenti

okokból a kis gyermekek hallás romlása sokáig rejtve maradhat. Me-

gyénkben évente több száz fülkürt eredetű nagyothalló hallását ad-

ják vissza szakorvosaink. Azonban -mint láttuk- a korai felismerés,

sőt a megelőzés a legjobb fegyver a betegség ellen.

Melyek a megelőzés módjai:

1. A szülők, nevelők gondosan figyeljék a kis gyermekek

hallóképességét. Különösen vonatkozik ez az orrlégzési zavarban szen-i

védőkre, tehát azokra, akik nyitott szájjal lélegzenek.

2. Az iskolásokat rendszeresen szűrővizsgálatban kell ré-
sze»iteni.

3. Végül egyszerű, de jó tanács, hogy orrfuvást ne végez-

zünk fekvő, hanem ülő, vagy állóhelyzetben. Különösen vonatkozik ez

náthás egyénekre. Orrfuváskor fejünket hajtsuk előre és egyszerre

csak az egyik orrnyilasunkat zárjuk el a zsebkendővel. Az ilyen mó-

don végzett orrfuváskor a fülkürt függőleges helyzetbe kerül, orr-

garati szájadéka alul, a döbüregi pedig felül helyezkedik el. Ezál-

tal az orrfuvás alkalmával keletkező nyomásfokozódás közben nem ke-

rülhet a fülkürtbe, dobüregbe fertőzött váladék, mint fekvő helyzet-

ben történő orrfuvásnál.

Ha a fenti megelőző rendszabályokat megvalósítjuk, keve-

sebb lesz a szemüveggel még nem versenyképes hallásjavitó készülék

viselésére szorulók száma. A teljesség kedvéért emiitjük még meg,

hogy az elhanyagolt, dobüri hegesedések miatt nem gyógyitható ese-

tek műtéti kezelése is kisérleti stádiumban van és eredménnyel ke-

csegtet.

Dr. Hauk István



nz ömözts oDonsAciH i s JÖVSJE
szomoK raccvÉHEii

Szolnok megye jelenlegi öntözött területeit nagyrészt i-

deiglenes tiszai vizkivételi müvek látják el öntozővizzel 8 c.aak

kisebb részük kap öntözővizet a már kiépült nagyobb öntözőrendsze-

rek közvetítésével. Az ideiglenes - főleg úszó - szivattyuberenöe-

zések által kiemelt öntözővizet a terepbe vágott - többnyire meg-

lévő - belvízcsatornákon vezetik az öntözött területekhez,s az ön-

tözések színhelyén ujabb szivattyúzással emelik a terepszint fölé.

Ez a megoldás az öntözött területek nagyarányú fejlesztését tette

lehetővé néhány év alatt, s miután az öntözővíz vezetésére nagy-

részt meglévő belvízcsatornákat használnak, aránylag kis beruhá -

zással és gyorsan volt a feladat megoldható.

Az Így kivitelezett öntözéseknek azonban a tagadhatatlan

előnyük mellett, figyelmen kivül nem hagyhí»-.<5 hátrányai és káros

következményei is vannak. Az öntözővizbeszerzésnek és felhaszná-

lásának ez a módja mindenekelőtt - a vízkiemelés és vízfelhaszná-

lás helyén - kétszeri szivattyúzás költségével terhelt, 8 Így a

kisebb beruházási költségek előnyét a nagyobb üzemköltségek leront-

ják. Ez a hátrány azonban - legaláob is egyes esetekben - talán

még tűrhető és elviselhető is volna. Más beszámítás alá esnek a

belvízcsatornáknak öntözővizvezetésre történő felhasználásából

származó káros következmények. A belvízcsatornáknak öntözővizve -

zetésre való használata ugyanis egyrészt az öntözött területeken

fokozott mértékben szükséges belvízmentesítést, másrészt a csator-

náknak - miután azok Így caaknem egész éven át vízzel teltek -

tisztítását és karbantartását akadályozza. Az ebből származó ve-

szélyt súlyosbítja, hogy Szolnok megyében és általában a Tisza-

Medencében meglévő belvizcsatornahálózatunk teljesítőképessége az

u.n. belvizes években amúgy sem kielégítő, A belvizcsatornaháló-

zat karbantartása, sőt további kiépítése viszont Öntözéseink te-

rületi fejlesztésének azért elengedhetetlen feltétele, mert a

természetes csapadék mellett öntözővízzel is ellátott termőterű-
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leteken -érthető módon- könnyebben és hamarább keletkeznek a növé-

nyi életet károsan befolyásoló felszíni és pangó vizek, amelyek «•

nek mielőbbi eltávolítása főleg a tenyészidő alatt elsőrendű ter-

melési érdeko Különösen veszélyes helyzet alakul ki ebből a szem-

pontból ott, ahol -mint Szolnok megyében is- az öntözővizmennyiség

nagy hányadát a tenyészidő alatt állandó vízborítással járó rizs-

termeléssel hasznosítják, és amikor a rizsterületek lecsapolása e-

sős időszakban válik szükségessé» Ilyenkor és ilyen tájakon a rizs-

táblák vizének és egyéb felületi vizeknek egyidejű és gyors leve-

zetése lehetetlenné váliko

Az öntözés üzemi költségeinek csökkentése és a belvizesa-

torna-hálózat rendeltetésszerű használatának, valamint karbantartá-

sának biztosítása céljából éppen ezért a Tiszamedencében, s így

Szolnok megyében is, az öntözött területek vízellátását, bár jelen-

tős beruházással, de az átlagos terepszint felett vizet szolgálta -

tő nagyobb öntözőrendszerek kiépítésével kell a jövőben véglegesen

megoldanunk«,

Meglévő és tervezett nagyobb öntözőrendszereink általa -

ban nem szivattyús vizemeléssel, hanem duzzasztással oldják meg a

vizbeszerzést és a terepszint felett kiépített u on magasvezetésü

öntözőcsatornákban juttatják ei az öntözővizet a felhasználási hely-

re, Á magasvezetésü csatornák terep fölötti vízszintje szivattyuzáo

nélkül - gravitációsan - teszi lehetővé az öntözővíz felhasználását,

ami nemcsak könnyebbséget jelent, hanem az öntözés üzemi költségeit

is lényegesen mérsékeli„ Vannak azonban olyan tájaink is, amelyek a

Tisza, illetőleg mellékfolyóinak felduzzasztott vízszintjénél maga-

sabban fekszenek, s ezeket a területeket csak szivattyúzással lát=»

hatjuk el öntözővízzel,. Az ilyen öntözések üzemköltségei sorában

azután a szivattyúzás tétele is szerepelő

Önként vetődik fel ezzel kapcsolatban a kérdés,hogy a lé-

tesítendő nagyobb öntözőrendszerekből csak a gravitációsan uralt te«=

rületek öntözésére, avagy a magasabb fekvésű tájak szivattyús öntő—

zővizellátására is indokolt és célszerű lesz-e berendezkednünk?

Erre a kérdésre, s egyben a különböző talajok öntözés szem-

pontjából mérlegelt jelentőségére csak a Tiszamedence, s ennek kere-

tében Szolnok megye talajainak földtörténeti kialakulásának és tér-

sz ini elhelyezkedésének ismeretében adhatunk választ,

A Tiszamedence mai talajainak keletkezését -Vi 1.1 amaz szov-

jet akadémikus elméletével összhangban., a^jégk&pazaktál vezethetjük
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:.e. Az eljegesedés határa nagyjából a Kárpátok vonulatával esett
egybe, tehát a Tiszamedence a jégkorszak alatt csak uon periglaci-
ális terület volt, amelyet a jégkorszak hulló porából kialakult
vastag ̂ osztakaró boritott el. A jégkorszakot követő felmelegedés
idején a Kárpátokból és az Alföldet övező peremhegységekből megin-
duló vízfolyások - a későbbi Tisza és mellékfolyói - hosszú idő-
szak eltelte után medret vágtak az Alföldet borító lősztáblába. A
lősztáblám-̂ fectTt medrek és széles árterületeik azután nemcsak szét-
szabdalták a lősztáblát, hanejn kisebb-nagyobb mértékben el is hord-
ták azt. Az árterületeken az elhordott 15sz helyére, de mélyebb
térszíni fekvésben, a pereinhegységekből hozott agyag-iszap-horda-
lékból keletkeztek az u„n öntéstalajok, s belőlük akadályozott le-
folyási adottságok között a réti-agyagok, a lefolyástalan meden-
cékben pedig a lápok. A folyók által elkerült területeken többé-
kevésbbé eredeti térszíni fekvésben a lősztáblákból alakultak ki
legjobb mély termőrétegü mezőségi vályogtalajaink, s ezek,mint pl.
a szolnoki lőszhát is, szigetszerüleg emelkednek ki a környező ön-
tés-és rétitalajok közül, A lőszhátak és az öntés-rétiagyagtalajok
között térszinileg is átmenetet alkotnak a részben elmosott lösz-
ből keletkezett sekély termőrétegü mezőségi talajok és a nagyrészt
ugyanezen határterületbe eső szikeaeko

A lőszhátakra helyenként a folyómedrekből szélhordta ho-
mok került s ilyen homokvonulatok - homokdűnék - Szolnok megyében
a Tisza mindkét oldalán feltalálhatok.

A Tiszamedence talajainak - nagy vonásokban - fentiek
szerint bekövetkezett kialakulása egyúttal azt eredményezte,hogy
az eltérő anyakőzetből származó talajok más és más tengerszin fe-
letti magasságban foglalnak helyet. Ennek megfelelően a Tiszavolgy
négy, többé-kevésbbé egymásba fonódó lépcsőre - terraszra - külö-
nül olyként, hogy az alsó fokot az Öntés- és rétiagyag talajok, a
második lépcsőt a csak részben lemosott lősztakarón kialakult se-
kély termőrétegü mezőségi talajok, valamint szikesek, a harmadi -
kat pedig a lősztábla megmaradt részein keletkezett mély termőré-
tegü mezőségi talajok alkotják. Negyedik lépcsőként a tágabb ér-
telemben vett Tiszavölgyet határoló hegységek párkánysikja,a Nyír-
ség magas homokhát ja és a löszre települt homokdűnék különülnek el,

A vázolt földtörténeti folyamat eredményeként azonos szé-

lességi fok alatt, az egyező talajtípusok megközelítőleg ugyanazon

terepszint feletti magasságban fekszenek. így pl. Süaej&x és tfeke-
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felvételei szerint Kunhegyes, Kunmadaras és Orosháza területén
különböző talajtípusok az alábbi tengerszint felett i magasságba,

lelyezkednek el :

(alajtipus Tszf.magasság méterekben
Orosháza Kunhegyes-Kunmadaras

intés- és rétiagyag-
alajok
hegradált, i l l . sekély
termőrétegü mezőségi
|s szikes talajok
íezőségi talajok
lomokdüné-vonul átok

85-88

88-91
91-94
94-lo4

86-88

89-92
9o-95
94-12o

A Tiszamedence négy térszini lépcsője közül az első és
Laodik, tehát az öntés-rétiagyag, sekély termőrétegü mezőségi és

izikes talajok meglévő, kiépülés alatt álló és tervezett öntöző -
hendszereink vizével nagyrészt gravitációsan öntözhetők, A harma-
lik térszini lépcső a lőszhátak mezőségi talajaival csak szivaty-
lyue vizemeléssel öntözhető, a negyedik lépcső homokhátjai és dü-
léi viszont inkább csak helyi vizekből, szivattyúzással és egymáa-
fal össze nem függő kisebb területeken öntözhetők.

Az öntözés indokoltságát, illetőleg szükségességének mér-
nkét elsősorban a talajok vízháztartása dönti el . A Tiszamedence
.egjobb vizháztartási talajai a lőszhátak mély termőrétegü mezősé-
éi talajai a harmadik térszini lépcsőn. Ezek a talajok jó vizveze-
:ők, és kitűnő viztároló képességüknek megfelelően a természetes
isapadékot felületi vizek képződése nélkül nyelik el és annak nagy-
készét a magasabbrendü növényzet számára hozzáférhető kötésben tá-
jolják a termőrétegben.

A második térszini lépcső sekély termőrétegü mezőségi ta-
gjainak vizháatartása már lényegesen kedvezőtlenebb. A sekély ter-
irétegü mezőségi talajok vizvezetése rendszerint gyengébb lévén,a

természetes csapadékból könnyebben képződnek felületi vizek s ennek
következtében olyen elfolyási és párolgási, esetleg elszivárgási
veszteségek is állhatnak elő, amelyekkel a valódi mezőségi talajokon
lem kell számolnunk. Ugyanezen talajoknak viztároló képessége is
corlátozottabb, mint a valódi mezőségi talajoké, mert egyrészt se-
célyebb a hasznos viztárolás mélységét meghatározó termőréteg,más-
részt a tárolt viz megoszlása a növényzet által hasznosítható óa
,n holtvizre rendszerint ugyancsak kedvezőtlenebb.
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Méginkább romlik a vízháztartás a nagyrészt ugyanezen
térszíni lépcsőn fekvő szikeseken, éspedig nemcsak a szántóföldi '
müvelésre alkalmatlan, vagy feltételesen alkalmas változatokon,ha-
nem a szántóföldi müvelésre alkalmas termő szikeseken is0 A viz -
háztartás nagyobb mértékű romlását nemcsak a természetes csapa -
dékból fokozott mértékben keletkező felszíni vizekkel összefüggés-
ben előálló elfolyási és párolgás! veszteségek okozzák, valamint a
többnyire még sekélyebb termőréteg, hanem a holtviz növekvő ará -
nya és a száradó szikesek erős repedezése is, ami közvetlen pá ~
rolgás utján a mélyebb rétegek kiszáradását is okozza.

Az alsó térszíni lépcső talajainak vízháztartása, első-
sorban a változó vizvezető képességgel összefüggésben igen külön-.
bözőo A fiatalabb öntés-talajok vízháztartása olykor megközelíti
a mezőségi talajokét, a rétiagyagoké viszont egyes esetekben alig
jobb a termő szikesek vízháztartásánál, de a mész-állapot, a duz-
zadás-zsugorodás és a termőréteg vastagsága számos esetben ettől
eltérő adottság kialakulásához vezet. Általánosságban azonban az
alsó térszíni lépcső talajai is a kedvezőtlen, vagy legalábbis ke-
vésbbé kedvező vizháztartásu talajok sorába tartoznak, és így a
tiszai és körösi vízlépcsőkkel felduzzasztott öntözővízzel gravi~
tációsan a vízháztartása szempontból öntözésre leginkább rászoru~
ló talajok öntözhetőko

Kiépült, kiépülés alatt álló és tervezett nagyobb öntö-
zőrendszereink közül a már kiépült tiszafüredi mellett a nagykun-
sági és jászsági Öntözőrendszerek csaknem kizárólag Szolnok megye
területére lesznek hivatottak öntözővizet szolgáltatni, de kerül
öntözővíz a szomszédos tiszalöki, körösvölgyi, tiszajobbparti é-
gzaki és Mátra-bükkaljaí öntözőrendszerekből is a megye területé-
re,, A megye területére eső és tervezett öntözőrendszerek mintegy
2oo„ooo kat„holdon teszik lehetővé az öntözést az alábbi megosz ~
lás szerint:
öntözőrendszer Teljes terület öntő terület Az egész terület

Tiszafüredi

Nagykunsági

Jászsági /K. 3-

körei/

78O

372,

lOOo

000

000

000

kh

kh

kh

19
122

57

,000

.000

ooo

kh

kh

Kh

24

33

57

*
*

*

összesen: 55o,ooo kh 198,,ooo kh 38 j>



21

A tiszafüredi öntözőrendszer jelenleg az örvénji szivattyú.-te lep-
bői kap vizet, de ezt az Öntözőrendszert a a jászsági ée nagykun-
sági öntözőrendszereket is a tiszalöki vízlépcsőhöz haeonló módon
tervesett tiszaburai duzzasztómű látja majd el öntözővízzel,* u-
gyanez a vizlépcső lesz hivatva a szomszédos Mátra-bükkaljai és
2/3 részben a körösvölgyi rendszereknek i s öntözővizet juttatni.

Jelenleg Szolnok megyében hozzávetőlegesen 5o.ooo kat.
holdon folyik öntözés. Terveink megvalósulásával tehát a mainál
négyszerte nagyobb területen válik lehetővé az öntözéses gazdál-
kodás.

Dr. Hank Olivér

felen*
Meleg jószivek, enyhe égbolt,
Nálatok minden jő volt, szép volt,
Jó volt nagyon itt itthon lenni,-
De hát egyszer csak el kell menni.

Szzel a négy sorral kezdődik az én drága Feri bácsim
192o-ban Szolnokon irt verse. Az emlékkönyvembe irta egy augusz-
tusi napon, amikor háromheti pihenés után fájó sziwel bucsuzko-
dott tőlünk.

Feri bácsinak minden jó volt és szép volt Szolnokon,
mert itt volt az édesanyja, a kenyérsütő asszony. Tizenkét éven
át itt élt velünk nagymama, s Feri bácsi itt kereste, itt talál-
ta meg a régi "Daru-utcaiH hangulatot és emlékeket a mi konyhánk-
ban.

Nagymama ugyanis nem szeretett szobában lakni.-A szo-
bában nem lehet csak ölhetett kézzel ülni! - panaszolta, vala-
hányszor anyukáék a szobában akartak zugot bélelni a számára.

-Hagyjatok engem a konyhán!- rimánkodott. -Szeretem
én magam körül látni a fazekakat, lábasokat, szakajtót, szitát,
garabolyt, tűzhelyet, macskát... Itt érzem én magamat a tetthe-
lyen!

S csodálatos módon, ha Feri bácsi itt járt látogetó" -
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banp 6: is csak térult9 fordult, s ott kötött ki a konyhában,, Te-

ríthettük mi neki a szobában a villásreggelit, -mikor asztalsze-

désre került a dologi felkapott vagy három csészét ő is, kibal -

lagott vele a konyhába s nem is mozdult onnan többeto Szeretett

a nagymama ágyán üldögélni, szerette a piritott lebbencs, meg a

paprikás krumpli illatát, -kék füstöt eregetett a szivarjából és

mesélt, mesélto

Mi olyan odaadással hallgattuk, hogy nem egyszer oda-

égett a lebbencs, s megtizedelte a macska az asztalon a csirke-

husto Ha nem lett volna olyan bolond szokása, hogy az örömtől

elnyávogta magát,<= el is hordhatta volna az egészet.

Hogy mit mesélt ilyenkor Peri bácsi?

Néha a gyerekkori emlékeket elevenítették fel„ Kide-

rült, hogy Peri bácsi nem is volt olyan méla és szomorkás kisr

fiu9 ahogy önmagáról irtao

Anyuka ráolvasta néha: -Füllentesz te, Perikém! Hét
ördög volt tebenned, nem világfájdalom, Emlékszel-e még, mikor

akasztást játszottunk a padláson?

-Hát, azt nehéz is volna elfelejteni, - mosolygott Pe-

ri bácsi 3 -mert ugy elvert édesapánk, hogy máig is érzik a he]ye9

Az akasztás pedig ugy esett, hogy az öreg szűcs vala-

mi betyár kivégzését ecsetelte tág családi körben, s másnap Per-

csike meg a Daru utcai kompániája eljátszotta az érzelmes histó-

riát o Sánta Miska nevezetű <5stehetség vállalkozott az akasztott

betyár szerepére9 - fel is kötötték istenesen valami gerendárao

Nem papirspárga járta akkortájt0 Szerencsére az egyik gyerek le-

szaladt a jóhirrel a kenyérsütő asszonyhoz: -Móra néni, jöjjön

hamar! Sánta Miska már nyújtogatja a nyelvét. A betyár se csinál-

ta különbül!

Ekkor verték meg a Daru uteai szabad színjátszókat o -
lyen emlékezetesen;, hogy Peri bácsi évtizedek multán is érezte,.

Másik látogatás alkalmával a sokszor megénekelt két

lánc szőlő került szóba, amit hol a jég vert el, hol a "feneross*-

por" pusztítotto így magyarosították a félegyházi szőlőtulajdo-

nosok a peronoszpóráto
Ebben a szőlőben eperfák is voltak, meg almafák is„

Az öreg szűcs meg a kenyérsütő asszony gyerekestül jártak ki a
szőlőbe, de Percsike meg Julcsika munkája nem sok hasznot hozott!
Az öreg szűcs eperérés idején megrázta a fákat, s a gyerekeknek
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kellett volna összeszedni a ragadós gyümölcsöt,,

I -Krajcárt kaptok érte! -kellette a munkát az öreg,- az

| eperpálinka árából meg cipőt is kaptok, ruhát is o. o

| Fercsike meg Julcsika hajladoztak is egy darabig az eper

1 után, de mikor túljutottak az ellenőrzési lehetőségeken, -meztéláb-
I

| bal ügyes árkot húztak a homokba s ugy beletemették az epret, hogy

| jobban se kellett. Még meg is taposták, ugy, hogy az eperből cefre

1 még csak lett a föld alatt, -de pálinka a föld fölött soha!

'I S igy elintézve a dolog nagy ját, Percsike felvitt egy

I kopott subát egy védelmet kináló almafára, trónusszerüen széthajt

; ló vastag ágain elhelyezkedett a subával meg egy jó könyvvel és

; olvasott. Eltűnt előle az egész világ.

| Ha az epret nem is nagyon pártfogolták, -a szőlőt, azt

szerették! Különösen azt a java-szőlőt, amit a kenyérsütő asszony

felkötözött a kamrában télire. Julcsika öt évvel fiatalabb és fej-

jel kisebb volt, mint Percsike, -de a felkötözött szőlőhöz Percsi-

ke is kicsinek bizonyult. No, de megmondta ő már hároméves korában

a keresztapjának, mikor az barackot nyomott a fejebubjára, hogy;

-Ne bántsa a fejem, hallja-e, mert ész van itt, nem korpa!,-most

is kitalálta a szőlő elérésének a módjáto

Azt mondta Julcsikénak: -Te, majd én felemellek,vegyél

le szőlőt. Ha felemellék, eléred!

El is érte Julcsika a fehér fürtöket is meg a feketéket

is, belaktak kedvükre0 Az anyai szem hamarosan felfedezte a hiányt.

Hát ezt meg már melyik lelketlen dézsmálta meg? -kérdezte fejcsó -

válva.

-Én nem vettem le! -mondta Percsike ártatlanul, s ezzel

a való igazat mondta. De az anyai szem csak belelátott a turpiság-

ba: -Aztán az a csepp lány hogy érte el a gerendát? Ludas vagy ab-

ban te is!o..

S hogy Julcsika miért nem vallott a bátyjára? Annak is

megvolt a magyarázata. Percsike igen bölcs ellenszert tudott al-

kalmazni árulkodás ellen. Azt mondta a húgának: -Tudd meg,hogy ne-

kem varázshatalmam van. Ha én akarom, akkor fekete kutyává változ-

tatlak, hegyes füleid lesznek, kilóg a hosszú piros nyelvedo Már

látom is, hogy hegyesedik a füled, a nyelved meg nem fér a szádbanc

Te nem érzed?

Julcsika már érezte is! Lihegve, vaióDan "lógó nyelvvel"
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a fülem? Fekete kutya vagyok igazán, ahogy Feri mondja?

-Bolond lyukból bolond szél fuj! -nyugtatta meg a kenyér^

sütő asszony a kislányát, s még valami tükórdarabkát is keritett,

hogy láthassa a kis Julka: nem lóg a nyelve és nem forognak a sze-

mei, mint ahogy varázshatalmu bátyja bizonygatta.

Ezek a gyerekkori csinytevések mind felidéződtek a nagy-

mama ágyán, mint valami csodaszőnyegen,, Csak rá kellett ülni, s

a gyerekkor mesebirodalmába repitett mindannyiunkat...

Én valósággal szürcsöltem magamba ezeket a történeteket

s kilencéves lehettem, mikor versbe szedtem Feri bácsi egyik zsen-

gekori mókáját. A verset megmutatták anyukáék Feri bácsinak, s ő

huncutul az Ölébe vont. -Szeretsz verselni,? -kérdezte.

-Szeretek! -mondtam bátran.

-Mindenre találsz rimet?-

-Találok!- bólogattam.

-No, én mondok neked egy verssort, s ha te arra holnap
reggelig találsz rimet, beszélő babát veszek neked! Jó lesz?-

-Jó! -csaptam a tenyerébe elbizakodottan. Sajnos nem

voltam járatos az irodalom berkeiben, nem tudhattam, hogy akkor-ái
tájt zajlott le egy tréfás vetélkedés jóhumoru irók között egy

csalafinta verssor körül, amelyre nem lehetett rimet találni„ A

verssor igy hangzott: -"Jó dolog a málnaszörp!""

Feri bácsi megcsókolt és elbocsátott költeni. Magányba

vonultam és törtem a fejemet. Este már a hajszálaimat csavargat-

tam az ujjam köré és szórakozottan tépegettem. A vacsora se kel-

lett... Áldatlanul forgolódtam az ágyamban egész éjjel, de reg-

gelre kelve csak.ezzel a rimmel tudtam Feri bácsi elé vánszorog-

ni: .

-Jó dolog a málnaszörp!

Mackó issza, hörp.hörp.hörp... - .
Feri bácsi nevetve csókolta meg kárvallott ábrázatomat

s a legközelebbi levelét ugy i r ta alá számomra, hogy: " az öreg
kolléga". De a beszélő babát nem vette meg...

Később tudtam meg, hogy a nevezetes verssorra valame-
lyik kiváló költőnk is' csak olyan rimet tudott szerkeszteni,hogy:

Jó dolog a málnaszörp! .
Legjobb inni szörp/amlagon/!...

„..„Az csak természetes, hogy ha Feri bácsinak könyve jelent meg,
Feri bácsi is megjelent Szolnokon s az első példányt kézcsókoló
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szeretettel tette a nagymama ölébe. Mindegyikbe bele volt irva e

hálás, hűséges ajánlás, s mindegyikhez hozott okulárét is, hogy a

kenyérsütő asszony elolvashassa a fia Írását.

Nagymamának minden Írások közül az "Aranyszőrü bárány"
tetszett a legjobban, s nagyon megharagudott, hogy azok a fránya
természettudósok és nyelvészkedő bölcsek belekötöttek a könyv ci-
mébe. Még hogy a báránynak nem szőre van, hanem gyapja!

Annál jobban örült, mikor I'eri bácsi a bölcsek orrára
koppantott al a megjegyzéssel, hogy a gyapjú is szőr, mig a bá-
rány vis i - csak az emberen lesz belőle gyapjú. A vers meg, a-
mit Feri báori ebből az alkalomból irt, sokáig megvolt a nagymama
imakönyvében.

Pár sorára ma is emlékszem. így hangzott:

Aki azt firtatja,
Vajon a báránynak
Szőre van vagy gyapja,-
Hát, az se a gyapjút,
Hanem a szőrszálat,
Biz' azt hasogatja!....

...Telt, múlt az idő, s Peri bácsi már hiába hozott akár-

milyen okulárét a könyvéhez, - a kenyérsütő asszony szemei már na-

gyon fáradtak voltak* Elfáradt őmaga is. S eljött a nap, mikor Pe-

ri bácsi zokogva borult az elárvult ágyra az elárvult konyhán,s a

legújabb könyvét beletette a koporsóba,,..

Szegény nagymama nem érte meg a Peri bácsi bensőséges,for-

ró ünneplését a szolnoki Móra-esten, pedig de nagy öröme lett vol-

a benne! 1928 tavaszán "telt ház" hallgatta, tapsolta Móra Perenv-

oseta szolnoki szinházban. Akik látták, hallották, - tudom azóta se

feledték el meleg lényét, napfényes humorú előadását.

Még ugyanazon év nyarán újra eljött Peri bácsi Szolnokra

-násznagyi minőségben. S utána is gyakran jött hozzánk. Mint mond-

ta: násznagy! kötelességének érzi boldogságunk ellenőrzését, időn-

kénti felülvizsgálását.

-Csak házigazdái tanácsokat ne adj a fiataloknak -ugrat-

ta ilyenkor anyóka.- Ealékszel még, hogy teremtetted le a kis pesz-

trátokat fiatal férj korodtan?
-Gondolom, ugy mint a többit, -mosolygott Peri bácsi.

A leteremtés ugy történt, hogy a cselédke feleselt a

gazdasszonyával, s az ifjú asszony panaszra ment a párjához;-Most

rögtön menj ki a konyhába és tanitsd rendre ezt a lányt!
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Feri bácsi kiment a konyhába és nekidőlt az ajtófélfának.
Nézte, ahogy a kiscseléd falatozott. -Islik-e az ebéd, Kati?- kér-
dezte barátságosan.

-ízlik, - mondta la t i .
-Kapss-e eleget? - érdeklődött Feri bácsi.
-Kapok,-
-Hát azért! Hert éhen ne maradj! -mondta Feri bácsi, majd

visszatért a szobába*
-Leteremtettem! -jelentette büszkén. -Sz se fog többet fe-

leselni ! . . ,
...Feri bácsi 1931-i szolaeki látogatásáról Írásbeli do-

kument is maradt. Bölesőbeli unokaöesémnek hozott egy meséskönyvet
••első könyvajándékul" s bele irtat -H most még csak bölcsőben ren-
gedez, Pápai Dénes első könyre ez. Tanúsítja iról kézjegyem,... 31
táras zi napé jegyen* /Március 21-én dedikálta a könyvet/.

H-'-i
...Mielőtt a gyógytilást nem hősé karlsbadl útra indult,

akkor i s betért hozzánk. Akkor mér nagyon sorény volt, fájdalmak
kínozták, lázasan fénylettek a m skor vidáman csillogó fekete sze-
mek*

Búcsúzáékor az emlékkönyvembe irt sorokat idézte: -Ná-
latok minden jó volt, szép volt. Meleg jóssivek, enyhe égbolt.Jó
volt nagyon i tt itthon lenni,- de hát egyszer csak e l kell menni!

Elment. Először csak Karlsbadba, - azután a műtőasztal-
ra, - azután nagyon-nagyon messzire! Elment "ősnek a föld alá".*.

K. Tóth Lenke



A szolnoki Fűtőház táncegyüt-
tesének gyű j t ésébő l . Le jegyez-
te : F á p a j J á n o s .

I .

Poco rubato Szo.Muz. Lv. Kisújfizálláe.P.J

1. É-dea-a -nyám cei-kéa le-ssek, nem gu-lyáö ,

O»-tort ve-azek a ke-zem-be, ka-ri-kast.

r
N«» is ft-lek é n a hét vár-me-gyé-tol,

El - bú -esi-zok én et-től a vi-dék-tól

2. Esik eső,hull a Ti11ám egymásra,
Belevágott a Bableves-csárdába.
Ég a csárda, nincsen aki locsolja,
Árva szivem nincs aici vigasztalja.

Est a dalt idősb P a p i
L a j o s énekelte Kis-
újszálláson.
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I I .

Rabat 0 Szo.Muz.Nt. jászai sószentgyörgy.p.J.

1. CJseTi-dó-rb"k,ren-dS-rök át-ko-sctt lé-gye-ték í

dfc
*

-b'és lo-va-i-»at meg ne va-sal-já-tok !

2. Ráverik a vasat sebes lovaimra.

Hullatom könnyeméi; j<5 /j/anyáa öledbe.

>. Kérem az urakat, sokat ne adjanak,

Mert ha sokax adnak, elölöm magamat.

4. Szabad a madárnak ágrul ágra szál-ni,

Nekem nem szabad már a jő /j/anyam látni.

Ez a ballada egy jászalaószent-
györgyi cigánylánytói,a 22 éves
Z s á k a i A r a n k á t ó l
való.



BkkOMETíRREL
Földünket minden irányban mérhetetlen magasságú levegő-

réteg, a légkör /atmoszféra/ veszi körül. Azt mondhatjuk,hogy egy

légóceán fenekén élünk.Hogy ez a közeg a közönséges sebességeknél

nem jelent észrevehető akadályt a mozgások számára, azt a levegő-

nek viszonylag kicsiny sűrűsége okozza.

1./ Egy anyag sűrűségén tömegének és térfogatának há-

nyadosát értjük. Megállapodás szerint a viz sűrűsége egységnyi :

1 gr/cm5,ami azt jelenti, hogy egy köbcentiméter viznek a tömege

1 gr. A levegő sűrűsége viszont pontos kisérleti mérések szerint

a = o.ool293 gr/cm? csaknem ezredrésze a viz sűrűségének. Másszó-

val a levegő mintegy ezerszeresen ritkább, mint a viz. A Higany

viszont lényegesen sűrűbb, sűrűsége: S = 13,6 gr/cm .

A folyadékok és gázak xözött lényeges különbségek van-

nak, mégis van a jelenségeknek egy csoportja - ha nem nagy sebes-

ségek lépnek fel -, amelyeknél a folyadékok és gázak viselkedése

egységes szempontok szerint Írható le. Ide tartoznak a nyugvó fo-

lyadékok és gázak jelenségei, amelyekkel most foglalkozunk.

A folyadék, vagy gáz súlyánál fogva az edény alaplapjá-

ra nehezedik. Az alaplap egy négyzetméterére

p = h ts tg din/cm^ s h.s grsuly/cm^ 1/

nyomás, az u.n hidrosztatikus nyomás nehezedik. A nyomás nagysága

a folyadék sűrűségétől és a folyadékréteg magasságától függ. Kép-

letünkben p a nyomás^, h a magasságot, s a sűrűséget, g pedig a

gravitációs gyorsulást jelenti.

Kegemlitjük a közlekedő edények törvényét. Ha egy U ala-

kú cső két szárába különböző 3ürüségü nem keveredő folyadékot ön-

tünk, azt tapasztaljuk, hogy a sűrűbb folyadék alacsonyabb szinten

áll, mint a ritkább. Legyenek 0 közös alapszinttől mért távolságok

hí és h 2, a megfelelő sűrűségek s-̂  ill. s 2 ; ugy - mivel egyensúly

esetén a kétoldalú nyomés egyenlő - az egyensúly feltétele 1./sze-

rint

\.a~L = h 2 . s 2 2./
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A sűrűségek és magasságok szorzata állandó.

A levegő nyomását elsőnek Torricelli /Galilei nagynevű ta-

nitványa/ határozta meg. Szellemes kisérletét minden fizikakönyv is-

merteti és minden iskolában tanítják. Lényege, hogy a közlekedő edé-

nyek törvénye akkor is alkalmazható, ha egyik oldalon folyadék / a

kísérletben higany /, a másik oldalon gáz /levegő/ van. A külső lég-

oszlop 76 cm magas higanyoszloppal tart egyensúlyt, vagyis a légnyo-

más értéke 1./ egyenletünk szerint p « 76.13,6 - Io33,3 greuly/cm2.

A külső levegő ilyen tekintélyes, négyzetcentiméterenként több, mint

1 kilogrammsuly nagyságú nyomással nehezedik a benne lévő testek fe-

lületére. A légnyomás értéke nem állandó, hőmérsékleti, páratartalom-

beli stb. változások miatt kisebb-nagyobb ingadozásokat mutat.A 76 cm

higanyoszloppal egyensúlyt tartó normál-légnyomást nevezzük 1 atmosz-

férának /l Atm/. A légnyomás mérésére szolgáló eszközök a barométerek.

Most az a kérdés foglalkoztat bennünket, hogyan lehet a ba-

romé te rállásból az észlelési hely tengerszintfeletti magasságára kö-

vetkeztetni.

11./ Oldjuk meg előbb ezt az egyszerűbb feladatot: hogyan

lehet a hidrosztatikus nyomás értékéből vizben megállapítani az alap-

szint feletti magasságot. Legyen egy edényben H magasságú vizoszlop.

Ennek fenéknyomása 1./ szerint p 0 » H.a.g. Ha most már az észlelési

hely az alaplap felett ismeretlen x magasságban van és ott p nyomást

észlelünk, az észlelési helynek a folyadékszint alatti mélysége

P / ••«

mert hiszen ilyen magas folyadékréteg hidrosztatikus nyomása adja 1./

szerint az észlelt p nyomást. Nyilván fennáll

x + p/s.g « H m p 0 / s.g

amiből

p -p = 1 Hg.mm « o,l«13,6«g 3 /

Ezzel a képlettel a p nyomású hely magasaága egyszerűen ki-

számitható. Egyszerűsített feladatunk grafikus megoldása pedig az,

hogy koordinátarendszerben ábrázoljuk a nyomást, mint a magasság

függvényét. Vízszintesen az alaplap feletti magasságot, a függőleges

tengelyen pedig a megfelelő nyo-

másértékeket mérjük fel /l.ábra/.

Egyénesvonalat kapunk, ami a füg-

gőleges tengelyt p Q, a vízszintes

tengelyt pedig H távolságban met-

szi. Felvesszük a függőleges ten-
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gslyen azt a pontot , amelyre OA = p, ebből vizszintest huzunk„A

rizszintes B-ben metszi a nyomásfüggvényt feltüntető ferde egyenest,

|Végül B-ből húzott függőleges G pontot adja, amivel a keresett ma-

gasság: x = OC. Az eljárás helyességét könnyű belátni. A bevonalká-

zott háromszögekre felirjuk a megfelelő oldalak aránvát:

po-p : p = x : H-x

x = P Q = 2 - H = x m H = £ ű _ r

Po a"S p 0 s. g
íegegyezésben előbbi eredményünkkel0

Ha a levegő sűrűsége is állandó volna, ugy minden további

léikül alkalmazhatnánk ezt a módszert. E feltétel mellett állapitsuk

leg, milyen magasságban csökken a légnyomás 1 mm-rel ?

po-p 2 1 Hg^mm = O,l„13,6,,g

x = ZIIJLULÍ = lo5o cm = lo,5 m
o,ool293

Ha tehát azt észleljük, hogy felfelé haladva állandó légkö-

i viszonyok között a barométerállás 1 mm-re csökkent, ebből arra kö-

etkeztethetünk, hogy eközben kb. lo métert emelkedtünk. Két földraj-

zi hely közti magasságkülönbséget pedig ugy kapjuk, hogy a mm-ben le-

lvasott barométerállások különbségét megszorozzuk lo,5-del. Ez az el-

járás kisebb magasságok /épületek, tornyok/ meghatározására alkalmaz-

ató, mert ilyen méretű rétegben a levegő sűrűsége nem változik ész-

elhetőeno Ha viszont azt tesszük fel, hogy a levegő sűrűsége mindenífct •

gyanakr, jra%ugy a légkör magasságára ezt kapjuk:

H = 76o.lo,5 m = 8 km

Ez volna a homogén atmoszféra. A légkör azonban valójában nem homogén

és az előzőekben tett egyszerüsitő feltevés csak kisebb légrétegekre

alkalmazható.

III„/ Köznapi tapasztalat, hogy a gázak, köztük a-levegő,vi-

szonylag könnyen összenyomhatok, az összenyomott gáznak nagyobb lesz

a nyomása. Nyomás és térfogat összetartozó értékeit adja az ismert

I|ovJLe>~féle törvény, ami kimondja, hogy a gáz nyomásának és térfogatá-

nak szorzata állandó. A kétszeres térfogatra tágitott gáz nyomása fe-

lére csökken, viszont a féltérfogatra összeszoritott gáznak kétszeres

lesz a nyomása. Két különböző állapotot véve figyelembe

Pl»vl - P2 • Y2



ereit a megfelelő sűrűségekkel igy ia felírhatunk:

.̂ ert azonoa tömegnél a térfogat fordítva arányos a sűrűséggel.Sza-

vakban kifejezve: változó térfogatú gáz'nyomásának és sűrűségének

hányadosa állandó. Boyle törvényének egyik következménye,hogy ma-

gasabb légrétegekben /kisebb^ nyomáson/ a sűrűség egyre kisebb lesz;

felfelé ritkul a levegő. A légoszlop magassága nem 8 km, hanem en-

nél lényegesen nagyobb.

Gondolatban bontsuk fel a légoszlopot olyan h magasságú

rétegekre, amelyeken belül a levegő sűrűsége állandónak vehető és

a barométerállás sem változik a rétegeken belül, hanem csak azok

határterületén. Az egymás fölött lévő A o, A l t A 2 > A^, ... pontok-

öan, amelyeknek egymástól való távolsága azonos, a cm-ben leolva-

sott barométerállásokat b 0, bi, b2, ..., a levegő-sűrűségeket 3 Q,

3; &2* ••• jelöli. Alkalmazzuk az egymás fölötti szomszédos pont-

párokra 1./ egyenletünket:

2. ábra..

ván helyes s

/v
Ai-
A2-
Boyle

a l / s o

ebből
a l -

b-j/.a = h.

bo/.S = h.

b^/.S = h.

törvénye

= Pi/Po •

pedig
So-Vbo

és hasonlóan
8 2 - o * 2? o *

s o

a l
S 2 stb.

szerint /4.egyen-

> bi/b 0

8 , -S

let/

.-V*.
stb., amihez hozzávesszük a nyil-

o ao.bo/boö8szeftiggést és ezekkel kifejezzük az e -
gyes felvett magasságokban a barométerállásokat:

b ./l - 5i
0 s V S.b

stb.

A zárjelben mindenütt ugyanaz a kifejezés áll. Vezessük be helyet-

te a rövid q jelölést, akkor kapott egyenleteinket igy írhatjuk:
2 "*i

Megkaptuk azt az érdekes és fontos összefüggést, hogy ha a föld-

szinttől mért távolság számtani haladvány szerint növekszik, a

légnyomás értéke mértani haladvány szerint csökken. A mértani
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haladvány hányadosa

legyen most már az észlelési hely n méter magasan és tekintaünk

h - 1 m vastag rétegeket. Ha az észlelt barométerállást b-vel jelöl-

jük,

ebből

és
log b/bQ = n.log q

n u..«™±— /log b Q~ log b/ = C /log b - log b/
log q

Miután q valódi tört, logaritmusa negatív, ennek következtében a C

arányossági tényező értéke pozitív. Meghatározható kísérleti ada -

tokból, vagy számítással. Ha - mint mondottuk - a távolságot méte-

rekben- fejezzük ki, C = 184oo ; vagyis a keresett barométrikus ma-

gasság-képlet

n = 184oo./log b Q- log b/ „« <>,,<,.. 5»/

Ezt a képletet használhatjuk megbízhatóan kb. looo méteres magas-

ságkülönbségekre, nagyobb magasságokra G = 1859o helyettesítendő0

Meggondolásainkban figyelmen kivül hagytuk az esetleges

hőmérsékleti és egyéb légköri változásokat, A gyakorlati alkalma-

zás szempontjából azt jelenti ez, hogy ilyen barométeres mérések-

re szélcsendes, nem nagyon napos, lehetőleg csekély hőmérséklet -

változásokat mutató időjárást kell választani., A módszer korlátolt

pontossága miatt kívánatos továbbá, hogy az észlelés két végállo-

másának vízszintes távolsága 3 km-nél lehetőleg, de lo km-nél min-

den esetben kevesebb legyen, azonkívül a két végállomás magasság-

különbsége •= mint már utaltunk rá - ne legyen több ezer méternélo

Barométeres méréseknél két módszer használatos0 Első az

u„n0 kétbarométeres módszer, amikor mindkét állomáson történnek le-

olvasások és utólag az egy iSőbeli leolvasások adataiból számítjuk

ki a két hely közti magasságot. A máaik módszernél egy barométer

szerepel, ezen leolvassuk a kiindulási állomáson a légnyomást, a

végállomáson végzett leolvasás után ide visszatérve ujabb leolva-

sást végzünk és a kiindulási állomás ezen két adatának számtani kö=

zépértékét vesszük számításba a felső állomáson észlelt adattalo

E sorofc írója évekkel ezelőtt turisztikai tanulókirándu-

lások során ismételten végzett ilyen kísérleteket. Egyik kísérlet
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alkalmával a hegy lábánál 759 mm, a hegytetőn 7o5 nun barométer

állást észlelt. Ezekkel az adatokkal a hegy magassága

h » 184oo.log 2-2 s 589 m
7o5

Térképről leolvasva a hegy relativ magassága 6o9 méternek adó-

dott, a kisérleti hiba kevesebb, mint 4 #.

Méginkább megbizható a módszer, ha két ismert magassá-

gú hely közötti pont magasságát kell meghatározni. Ez esetben a

kérdéses magasságot egyszerű interpoláció adja. Egyik ilyen kisér-

létnél a hosszabbra nyúlt kirándulás ideje alatt észrevehetően meg=

változtak a légköri viszonyok, a kijelölt állomásokon más értéke-

ket mutattak a barométerek odamenet, mint visszajövet, mégis az

interpoláció a meghatározandó magasságú hely relativ magasságára

mindkét mérési sorozatból ugyanazt az értéket adta0

Érdekes kérdés, hogy milyen magasságban csökken felére

a légnyomás?

5./ képlettel x = 184oo, log 2 = 5,5 km

Öt és fél kilométeres lépcsőfokokon felfelé haladva a légnyomás

minden lépcsőfokon a megelőzőnek fele, tehát 11 km magasan a föü=

szini légnyomásértéknek negyede, 16,5 km magasan annak 8-ad ré =•

sze stbo Kb. 5o kilométer magasságban már csak 1 mm~t mutatna a

barométer.

Nagyobb magasságkülönbségeknél jobb higanyos baromé -

tért használni, az aneroid barométerek rugalmatlan alakváltozást

szenvedhetnek. Interpolációs mérésekre azonban ezek is jól megfe-

lelnek.

Megemlitjük még, hogy Boyle törvényéből következően a

levegő sűrűsége hasonló menetű változást mutat, mint a légnyomás,

vagy barométerállás. Erre is érvényes

a = so.q
n

ahol s_ az n méter magasságban uralkodó légsürüséget jelenti,,

IV./ A sűrűségnek ezt a változását azzal magyarázzuk,

hogy a gázmolekulák kétféle -egymással ellentétes- hatás alatt ál-

lanak. Egyrészt húzza őket lefelé a sulyerő, másrészt pedig a gás&=

molekulák egymástól eltávolodni igyekeznek, a gáz a lehető leg-

nagyobb teret igyekszik betölteni. Ismert jelenség a Brown-féle

mozgás: a folyadékban, vagy gázban lévő apró mikroszkópi részecs-

kék szabálytalan ide-oda mozgást végeznek. Jól megfigyelhető
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erős nagyitáeu mikroszkópban pl0 cigarettafüstben lebegő apró ré-

szecskéken,, A mozgás a molekulák hőmozgásának következménye„A ré-

szecskébe molekulák ütköznek és a részecske a nagyobb energiájú

lökés irányában mozdul ki0

Perrin francia fizikus 1 mikron /ezredmilliméter/ átmé-

rőjű lebegő részecskékről készitett mikroszkópi fényképfelvétele-

ket egymástól 12 mikron távolságban lévő rétegekben,, Megszámlál -

ta az egyes képeken a részecskék számáto A felsőbb rétegekben fo-

kozatosan kevesebb részecskét talált, a számok igazolták a baro -

metrikus magassági formula helyességét. Ennek magyarázata9 hogy a

sűrűség arányős lévén az 1 cm térfogatban lévő molekulák, illő

részecskék számával, közvetve a nyomás is ezzel a számmal arányos„

Jelöljük a köbcentiméterenkénti részecske számot az alsó rétegben

N -ál, egy tetszőleges magasságban N-el, ugy

s/sQ - p/po . N/NQ

Hasonlóan viselkednek a folyadékban lebegő kolloid-részecskéko

Hagyjunk állni egy ilyen oldatot, a szuszpenzió lassan ülepedni

kezd és a lebegő részecskék száma a barometrikus formulának megfe-

lelő elosztást veszi felo

így az atmoszférában uralkodó nyomási viszonyokat,helye-

sebben szólva azokhoz teljesen hasonló sűrűségi viszonyokat megfe-

lelő kisérleti berendezéssel gázakban9 vagy folyadékokban lebegő

részecskéken, pl„ a Tisza "szőke" vizén is megfigyelhetjük és ta-

nulmányozhat juk o

Bukovszky Ferenc
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Az 1954/55-08 évad megkezdése előtt a azinházak terüle-

tén is jelentős változások történtek országszerte. Ezek a válto-

zások a Szigligeti Színházat is jelentősen érintették. Elsősorban

azzal,hogy mostmár mint á l l a n d ó j e l l e g ű szinház nyit-

ja meg kapuit - tehát nem két székhelyen: Békéscsabán és Szolnokon

hanem c s a k szolnoki központtal működik. Érintette ez a művé-

szi és műszaki részleg bizonyosfoku átszervezését is természetesen

az uj feladatok figyelembevételével.

Eddig a szinház egy este általában két helyen játszott:

Szolnokon és valahol a megyében "tájon". Ezzel szemben az idén a

szezon jelentősebb részében csak egy helyen játszunk:Szolnokon,ill.

az évad megkezdése előtt és után "tájon". Ez természetesen sokkal

egészségesebb állapot, mint a tavalyi. A szinész nincs annyira i-

génybevéve, többet foglalkozhat egy-egy ezerepével, jobban el tud

mélyülni, tehát művészibb alakítást tud nyújtani. Nagyon jelentős

ez a változás azért is, mert eddig nemigen tudtuk a vidéki közön-

ség egyre növekvő igényeit kielégíteni, mivel nemcsak Szolnok me-

gyében, de Békés és Fest megyében is játszottunk.

Az uj feladatok számbavételénél - és itt kellett vol-

na kezdenem - a szolnoki közönség volt az egyik legfontosabb té-

nyező.

Az elmúlt évek bebizonyították, hogy Szolnoknak szüksé-

ge van állandó színházra. A feladat tehát az, hogy - egy pil -

lanatra sem elhanyagolva a vidék kulturális igényeit - elsősor -

ban a szolnoki közönségnek biztosítsunk estéről estére művészi,

jó előadást. Műsortervünk összeállításánál tehát fontos tényezőt

jelentett a k ö z ö n s é g .

Második pontban az e g y ü t t e s kérdéséről kell

beszélnünk. Sok uj szinész került azinházunkhoz, tulnyomórészben

a vezetőség is uj. Bátran mondhatjuk, hogy az uj társulat igen
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jó erőkből áll, a tapasztalt azinéazek mellett aok tehetséges fia-

talt szerződtettünk,, A tehetséges szinészek azonban nem jelentenek

még együttest 1.Ahhoz, hogy a jó erőkből álló társulat a legkomolyabb

művészi feladatokat is meg tudja oldani, össze kell kovácsolódnia:
*

ki kell alakulnia egy minden pontjában művészi együttesnek„

Harmadsorban - de ez is éppen olyan fontos tényező, mint

az előbbi kettő - figyelembe vettük magának a színháznak a h i -

v a t á s á t O A színház politikai tényező is, alakítania, nevel-

nie kell a közönségeto Egy lépéssel a közönség előtt kell járnunk,,

Nem ls art pour l'art művészetet akarunk nyújtani, semmi helye

sincs munkánkban az Öncéluságnako Mi tanítani akarunk, azt akarjuk,

hogy műveltebbek, képzettebbek legyenek dolgozóink. A legtöbb szin-

ház régen is politizált, mi is politizálni akarunk, de h e l y e -

s e n akarunk politizálni! Nem a közönséggel szemben, nem a kultu-

rális igények növekedése ellen, hanem ugy, hogy mi is hozzájárul -

junk a műveltebb magyarság megteremtéséhez.

Mindezeket figyelembevéve megállapodott a színház vezető-

sége abban, hogy a tervezett lo darab közül 5 zenés lesz. S mivel

Szolnok a zenés darabok terén különösen igényes, ugy határoztunk,

hogy 3 nagyoperettet mutatunk be. A Caárdáakirálynőt nagyon várják

Szoln -jn es bár a színház átalakított művészi és anyagi keretét

nagyon igénybeveszi, egyöntetűen a darab bemutatása mellett döntöt-

tünk o Ugyancsak ezért mutatjuk be a Bob herceget„ Nem feledkezhe -

tünk el az uj magyar operettről semo Vaszy Viktor és Dékány András

nemrégen fejezte be a Dankó Pista co daljátékot,, Biztosak vagyunk
benne, hogy a halhatatlan magyar dalszerző életének egy részlete,

Joó Ilonka iránt érzett szerelme és gyönyörű dalai tetszenek majd

a közönségnek, tanulni, szórakozni fognak az előadásokon,,

Sokkal nagyobb gondot okoztak a prózai darabok„ Bár itt

a választöt nagyobb, a közönség igénye miatt sokat gondolkoztunk,

hogy melyekre essék a választásunk,, És itt álljunk meg egy pilla -

natra, mert itt játszott különösen nagy szerepet a harmadiknak em-

iitett szempont, a színház hivatásao

A szinház meglehetősen régi3mert fogalom, de az ember ,

vagy mondjuk ugy: a t á r s a d a l o m még régebben ismert. A

szinház első pillanatától fogva a kettő kölcsönös hatást gyakorolt

egymásrao A társadalom alakitotta, formálta a színházat és fordít-

va,, Az idők folyamán minden régi színigazgatót - tisztelet a ki-

vételnek - szinte teljesen a közönség irányított, a kasszasiker
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•olt számukra a döntő. Ha ezen a téren is más a helyzet, figyelem-
be kell vennünk a közönség kívánságait, de ugyanakkor tanitanunk
ia kell.

A szolnoki közönség a felszabadulás előtt különösen sok

operettet látott; szinte azon nevelkedett fel. A prózai előadások-

nak Szolnokon nincs meg az a múltjuk, mint Szegeden vagy Pécsett,

hogy vidéki példáknál maradjunk. S ebben a régi társadalmi rend-

szer a hibás. A színigazgatók ide Szolnokra is majdnem mindig o -

perettekkel jöttek. Nem kísérleteztek prózai előadásokkal, mert

egy félház" már nagy veszteség lett volna számukra. Természetes,hogy

a néíŐ megszerette az operetteket, - s ez nem baj - de nem ismer-

hette aftg a világ drámairodalmának nagyszerű alkotásait.Szolnokon

tavaly hidegen fogadták a Mukányit és a Pygmaliont, a két darab

együtt alig érte el a Leányvásár előadásainak számát. Itt a z e -

n e döntött: a példának felhozott két próza lényegesen igényesebb

- bár nem hibátlan - előadásait valósággal letarolta Jacobi mu -

zsikája. Feladatunk, hogy a régi színigazgatókkal, társulatokkal

ellentétben megismertessük Szolnokon is a klasszikusok halhatatlan

alkotásait. El kell érnünk, hogy a közönség megszeresse, sőt köve-

telje a prózai előadásokat.

Itt azonban egy módszerbeli kérdés is felvetődiko Nem

kezdhetjük a klasszikusok megismertetését Csehovval vagy Ibsennel

- mint ahogy Wagnerrel sem lehet kezdeni,.ha az opera iránt akar-

juk felkelteni az érdeklődést. Éppen ezért olyan prózai darabokat

kerestünk, melyeket nem fogadnak előítélettel. Legalkalmasabbak

erre a fordulatos, vidám darabok. Ezért esett a választásunk a

Holnapra kiderül c. uj magyar vígjátékra, amely mai életünkről

szól, annak égető kérdéseivel, hibáival foglalkozik, s szatirikus

humorával minden bizonnyal megnyeri a közönség tetszését.Az Arany-

ember kiválasztásánál már más szempontok is felvetődtek. Magának

a szinháznak is érdekes feladat egy örökbecsü regényt szinpadon

megeleveníteni, a múlt század emberének életéből bemutatni egy

részletet. S Jókainak még mindig adósak vagyunk. Nem szerettettük

meg eléggé irodalmunk egyik legnagyobb alkotóját, nem mutattuk

meg Jókai igazi arcát, müveinek igazi értelmét„ Az Aranyember be-

mutatásával pótolni akarjuk ezt a mulasztást.

A prózai előadások területén is elsőrendű feladat,hogy

a kissé elfelejtett, de szinte kőbe vésett örökbecsü müveket ia

felszínre hozzuk. Ilyen Barta Lajos Szerelem c. darabja, amely
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egyten a közönség nevelésének egyik igen fontos állomása leaz. Egy

(alapjában rothadt, kiégett társadalmi rendszerben három nővér ke-

efli a boldogságot, de szinte megfojtja vágyaikat, céljaikat a azá-

jeadforduló emberének céltalan, szürke élete. Nagyszerű feladat lesz

a szinház számára ennek a kiváló drámának a bemutatása.

Bár műsortervünkben nem szerepel ősbemutató, a szinház ve-

zetőségének azonban szivügye, hogy az egyetemes magyar irodalmat egy

uj, igényes drámával gaedagitaa.

Nem emiitettem meg minden darabot, nem is volt célom. Az

általános elvek - ugy hiszem - igy is tisztán kirajzolódtak. Egy uj

korszak indul meg a Szigligeti Szinház életében, s egész Szolnok kul-

turális életében. Uj szinház van, uj feladatokkal. Volt idő például

ihakespeare idejében, amikor a szinház mindenekfelett állott,a a kö-

zönség csak a szinházra összpontosithatta a figyelmét. Ma más a hely-

et o Van film, rádió, újság, könyv és nem utolsósorban sport.Ez azt

jelenti, hogy a közönség érdeklődési köre szélesebb lett, figyelme

öbbfelé kalandozhat. S ez igy nem is baj. A baj ott van, hogy a ré-

gi társadalmi rendszer hibás kultúrpolitikája miatt a közönség nem

ismerkedhetett meg a drámairodalom nagyszerű értébe i„ Ő előité-

Lettel fogad sok előadást.„ Ezt az előitéletet meg ke.u. szüntetnünk.

Uj közönség van kialakulóban, s ennek a közönségnek az érdeklődését

a komolyabb darabok iránt is fel kell keltenünk. Aki nem fejlődik,

az hányatlak örök igazság ez. Fejlődnünk kell minden téren. Nem-

csak gépóriások gyártásával, szűz földek felszántásával, hanem mű-

veltségünk elmélyitéséval is. Be fogjuk bizonyitani a szolnoki kö-

zönségnek, hogy sok olyan terület van, amelyet még nem ismer, be

fogjuk bizonyitani, hogy ezeknek a területeknek a felkutatása gaz-

lagit, igazabb emberré tesz mindannyionkat!

Hives László

_
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ltogyénk terü le tet az elmúlt századok viharai gyakran puszt í tották,
mégis az Alföldön aránylag Szolnok megyében maradt meg legtöbb kö-

zépkori műemlék. A XVIII. századtól
kezdve pedig számos épület és szobor
érdemli meg az t , hogy minél többen
meg ismerhess ék. Folyóiratunkban 3 orra
vesszük ezeket a műemlékeket.

TISZADERZSI TEMPLOMROM. Árpádkori *ü-
ealékünk a XII. századból. Homlokfa-
l á t áttörd Íves kapuja románstilusu
építésre mutat.
Nagy kár, hogy a község közepén meg-
maradt templomrom hajójának alapfala-
i t a 3o-aa években téglanyerés cé l já-
ból e lpuszt í tot ták.

ÁBKÁIilVES UDVARA.
Szolnok, Kosauth-ter 4 . /Volt IBP
gyár Király szál loda/. 186o-ban é-
p i t e t t e Obermayer Lajos ácsmester
k l a s s z i c i s t a s t í lusban. Jó arányú
zárt udvarát most renoválták.

Főhomlokzatát a 2o-as évek közepén
st í lusából kivet köztették, szemöl-
dökpárkányait, s t b . leverték.

Múzeumi célra történő felhasználása
kívánatossá t e s z i az e lrontott hom-
lokzatnak az eredet i stí lusban va-
ló helyreállítását.

Kaposvári Gyula

A rajzokat Csete Balázs Jészkiséri
rajztanár készítette.
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Ismerkedjünk meg a Társadalom- és Természettudományi Is-
meretterjesztő Társulat Országos Központjával. A Társulat országos
elnöke: Bognár Rezső Kossuth-dijas tudós, főtitkára Mód Aladár e-
gyetemi tanár, szervezőtitkár ónódy Miklós,társadalomtudományi tit-
kár: Bencze László, természettudományi titkárt Lengyel Sándor. Az
országos központban 3 osztály és 2 csoport működik, a személyzeti,
instruktor! és gazdasági osztály, a sajtó-propaganda és szemlélte-
tési csoport. Ezen vezetői sorrendben: Réti Lászlóné, Takács Pálné,
Szőnyi Jenő, Bonta Mihály, illetve Cseuz Éva.

A Társulat országos központjában tiz szakosztály működik,
politikai, filozófiai, történelmi, irodalmi, agrártudományi, művé-
szeti, csillagászati, műszaki, egészségügyi és biológiai. A politi-
kai szakosztály titkára Soős Leventéné, a filozófiaié Sipos János,
a történelmié Tilkovszky Lóránt, az irodalmié Bárd Miklós, az agrár-
tudományié Kónya László, a művészetié Beck Andráené, a csillagásza-
tié Róka Gedeon, a műszakié (Járdos Emil, az egészségügyié dr.Heimer
Ödön, a biológiaié dr. Réti Endre.

A Társulat országos központjának nagy könyvtára van, ahol
a különböző szakosztályok a munkájukhoz szükséges könyveket és kiad-
ványokat fellelhetik. A könyvtár vezetője: Tordai György.

Két folyóirat jelenik meg a Társulat gondozásában. Az e-
gyik a havonta megjelenő Természet és Társadalom, amelynek Székely
Sándor a szerkesztője. A másik az Élet és Tudomány cimü, hetenként
megjelenő és a dolgozók körében igen nagy népszerűségnek örvendő fo-
lyóirat. Ezt Kocsis Zoltán szerkeszti, főszerkesztője pedig Csűrös
Zoltán.

A Társulat megyei szervezetének járási és városi osztá -
lyait a következő tagok vezetik: Törökazentmiklóson Molnár Dánlel
gimnáziumi tanár, Jászberényben Bihari Sándor gimnáziumi igazgató,
Kisújszálláson Ari Sándor gimnáziumi, igazgató, Karcagon Tóth Kál-
mán tanitó, Mezőtúron Nyitrai Gyula szaktanító, Turkevén Király
László tanitó.

Azokon a járási székhelyeken is tevékenykedik a Társulat,
ahol még nem alakult meg a járási osztály. A Társulat tagjainak mun-
káját - a járási osztályok megalakulásáig - Jászapátin dr. Tésy Ist-
ván gimnáziumi tanár, Kunhegyesen Kiss Endre általános iskolai igaz-
gató, Tiszafüreden Makó Menyhért, a járási tanács oktatási osztályá-
nak vezetője, Kunszentmártónban pedig Gulyás Gyula általános Iskolai
igazgató fogja össze, ők tartják a közvetlen kapcsolatot a Társulat
megyei szervezetének központjával.

1954. első 8 hónapjában a megyei szervezet tagjai összesen
439 előadást tartottak a megyében. Ezeken az előadásokon összesen
3o.9o4 hallgató vett részt. Az előadások területi megoszlása a követ-
kező: 1./ Szolnok - 275 előadás, 18.31o hallgató /a 275-ből 56 rádió-
előadás/; 2./ törökszentmiklósi járás - 87 előadás, 5533 hallgató;
3./ jászberényi járás - 76 előadás, 7677 hallgató; 4./ Mezőtúr - 64
előadás, 4olo hallgat*; 5./ Türkére - 63 előadás, 5658 hallgató;
6./ Karcag - 49 előadás, 3329 hallgfttó; 7./ Kisújszállás - 41
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előadás, 3o98 hallgató; 8./ jászapáti járás - 28 előadás, 2278
hallgató; 9o/ szolnoki járás - 2o előadás, 16o4 hallgató;lo./kun-
hegyesi járás - 17 előadás, 1249 hallgató; 11./ kunszentmártoni
járás - 9 előadás, 9o9 hallgató; 12./ tiszafüredi járás - 5 előa-
dás, 163 hallgató.

örvendetes jelenség, hogy a termelőszövetkezetekben,ál-
lami gazdaságokban és gépállomásokon rendezett előadások száma nö-
vekszik. A tervezett 45 helyext 5o előadást rendezett a Társulat
a megye mezőgazdaságának szocialista szektoraiban a harmadik ne-
gyedévben.

A Társulat elmaradt a műszaki előadások megrendezése te-
rén. Tiz műszaki előadást terveztek s ebből csak négyet tartottak
meg igen kevés, átlag 28 hallgató előtt. Az előadások terén ez a
leggyengébb terület s azáltal lenne javítható, ha a kulturotthonok-
ban-- rendeznék meg a műszaki előadásokat.

A politikai szakosztály filozófiai munkacsoportja szep-
tember 27-én megbeszélte " A néptömegek - a történelem igazi alko-
tói " cimü témát. A vita résztvevői ugy nyilatkoztak, hogy az i-
lyen viták nagyon elkelnek. A politikai szakosztály aktivitására
jellemző, hogy szeptemberben két vitát rendezett a tanácstörvény
tervezetéről, egyet a Szolnoki Közlekedési Műszaki Egyetemen,egyet
pedig klubest keretében. *

A művészeti szakosztály júliusban a szolnoki Szigligeti
Színházban műsoros estet rendezett az árvízkárosultak javára.

Kaposvári Gyula, a szolnoki Damjanich Múzeum vezetője
helyi hagyományokat ápoló előadássorozatot tartott a Megyei Rádió-
ban "Zenés séta Szolnokon és a Tiszamentén", "Zenés séta a Kunság-
ban", "Zenés séta a Jászságban" címmel.

A földrajzi szakosztály előadásai közül a földrajzi u-
tazokról, Körösi Csorna Sándorról, Magyar Lászlóról, Marco Pólóról
szóló előadásokat tudták legérdekesebbekké tenni az előadók.

A Társulat résztvesz a szolnoki városi felszabadulási
bizottság munkájában. A Társulat tagjai a város, a megye, valamint
az egész ország felszabadulásáról előadásokat tartanak.A szolnoki
Damjanich János Múzeum "Szolnok 4oo éve" cimmel kiállítást rendez.
Ehhez a Társulat szervezi a tárlatvezetést.

Augusztus végén elnökségi értekezletet tartott a Társu-
lat. Ezen az értekezleten az őszi-téli munkatervet, a klubhelyi-
ségnek és a klub munkájának, valamint a titkárság átszervezésének
kérdését beszélte meg az elnökség.

A megyei szervezet taglétszáma jelenleg 392. Az elmúlt
negyedévben még csak 32o volt.

Török Lehel, a megyei szervezet titkára Kaposvárott, a
somogymegyei' szervezetnél járt szeptemberben tapasztalatcserén.
Kemény Lászlóné gazdaságvezető Szegeden, a városi szervezetnél
pénzügyi tapasztalatcserén vett részt. A Szolnok megyei szerveze-
tet meglátogatta Molnár Erzsébet, a Fejér megyei agrártudományi
szákosztály elnöke.

A megyei szervezetnél jelenleg háro"m függetlenített
szakmai titkár működik. Dr. Perencz Lajos társadalomtudományi,Hor-
váth László agrártudományi-egészségügyi-biológiai, Kovács Ilona
mv3zaki-fizikai-földrajzi szakmai titkár.
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A Társulat megyei szervezetének eredményeit az Ors&ágos
Vezetőség a következőkben állapította meg: Szervezeti életének szi-
lárdsága, ami abban nyilvánul meg, hogy a szervezetet a választott
vezetőség, az elnökség vezeti, hogy az elnökség és a titkárság kap-
csolata szoros, valamint abban, hogy a tagok érzik a Társulat jelen-
tőségét és ezért hozzátartozásukat nemcsak munkájukkal, hanem azzal
is kifejezik, hogy pontosan fizetik a tagsági dijat. Országos vi-
szonylatban is kezdeményezőként olyan klubesteket rendezett,amelyek
jelentős mértékben segítették a szolnoki Szigligeti Színház munkáját.
Mint jő kezdeményezést ismerte el a Központ azt is, hogy a Szolnok
megyei szervezet belépődíjas irodalmi nagyelőadásokat és hangversenyt
rendezett a Szigligeti Színházban.

Hosszas tárgyalások eredményeképpen a megyei szervezet meg-
kapta Szolnokon a Táncsics Mihály utca 5.szám alatti ház földszinti
helyiségeit. Most folynak az átalakítási munkálatok,melyeknek befe-
jezése után nemcsak a szervezet kap "uj hivatalos helyiséget, hanem
megvalósul a szolnoki értelmiségi dolgozok régi kivánsága is;a Tár-
sulat az épületrész nagyobb felében klubot rendez be.

A Társulat tagjai közül igen sokan résztvesznek a Hazafias
Népfront munkájában és a tanácsválasztások előkészítésében.A Szolnok-
megyei Néplapban nap mint nap hirek és tudősitások jelennek meg a
Társulat tagjainak szerepléséről. A hazafias Népfront megyei bizott-
ságának tagjai lettek: dr. Bene Zoltán , Chiovini Ferenc, Kiafaludi
Sándor, dr. Korpás László, dr. Sarkady László és Turányi István. A
szolnoki városi bizottságba választották a Társulat tagjai közül Csá-
ki Istvánt, Gáli Mihálynét, Győry Ilonát. Kaposvári Gyulát, Kemény
Lászlót, Klssné Tóth Lenkét, Mezriczky Lajosnót és Patay Mihályt.Kisa-
né Tóth Lenkét kongresszusi küldöttnek is megválasztották.

A harmadik negyedév folyamán a Szolnokmegyei Néplap szer-
kesztőségével kötött megállapodás értelmében hét cikk jelent meg
tagjaink tollából. így Buda Ernő irt "A kőolaj bányászatáról11, dr.
Perényi György "A gümőkór elleni küzdeleír megyei eredményeiről",
Szűcs Sándor pedig a "Régi karcagi csárdákról**. A. lap ezenkívül dr.
Ferencz Lajos, Aszódi Imre, Szűcs Sándor, Antal Árpád társulati ta-
goktól közölt Írást.

Agrártudományi szakosztály.

Elnök: B o z s i k T i b o r ÁMG-igazgató

Elnökhelyettes: Kunos István főállattenyésztő

Titkár: Magos László agronómua

A megyei szervezet egyik legnagyobb szakosztálya. Ebben
a tényben is a megye mezőgazdasági jellege tükröződik. A 62 tag kö-
zött legtöbben agronőmusok, de szép számmal vannak egyéb mezőgazda-
sági szakemberek is. A területi elosztás is elég jónak mondható,bár
az egész jászapáti járásban mindössze 1, a tiszafürediben pedig 3
tagja van a szakosztálynak. Hiba, hogy a megye jelentős részét ma-
gába foglaló kunszentmártoni és kunhegyesi járásban egyetlen szak-
osztályi tag sincs, örvendetes viszont, hogy a szocialista városok-
ban sok mezőgazdasági szakember lett Társulatunk tagja:csupán Kis-
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ujszálláson pl. 13. Kevés a községekben lakó szakosztályi tagok
szama: lo /16^/

Az 1954. január 1-től augusztus 31-ig terjedő nyolc hó-
nap alatt összesen 154 előadást tartottak. Ebből 28 falun, 112 vá-
rosban és 14 a megyei vezetékes rádióban hangzott el. Ezek az ada-
tok a szakosztályi munka hiányosságára is fényt vetnek. Igaz, hogy
a megyei vezetékes rádió előadásait is elsősorban kisebb helyeken
hallgatják, de nyilván sokkal több előadást kellett volna tartani
a falvakban.

Az a tapasztalat, hogy az 1953. december 19-i párt- és
kormányhatározat végrehajtásának hatására megyénk dolgozó paraszt"
ságának termelési kedve állandóan nő. Számos növénytermelő,kertész,
állattenyésztő ér el kiváló eredményeket. Ezeknek a jó eredmények-
nek és az ennek köszönhető nagyobb jövedelemnek láttán mind többen
és többen akarják megismerni a magas termésekhez vezető utat0

A termelési kedv megnövekedése a mezőgazdasági ismeret -
terjesztés sikerének is fontos előfeltétele. A dolgozó parasztság
- a termelőszövetkezeti és egyéni egyaránt - egyre nagyobb számmal
keresi fel az agrártudományi szakosztály előadásait. A 28 falusi e~
lőadáson 2473, a 112 városi előadáson 7166 hallgató vett részt, a-
mi azt jelenti, hogy mindegyik alkalomra átlagosan 68 hallgató juto
Ha a rádióelőadásokat is hozzászámitjuk, azt mondhatjuk, hogy az
agrártudományi ismeretterjesztő előadásokat 8 hónap alatt kereken
15o.ooo ember hallgatta meg. Ennél is jobban bizonyitja az érdeklő-
dést az, hogy állandóan nő a hozzászólók, a vitában résztvevők szá-
ma is.

A növénytermelési előadások részben a legfontosabb növé-
nyek, nlint a búza, kukorica, cukorrépa, rizs termelésével, részben
ugyanezen és más növények fejlett agrotechnikai módszereinek alkal-
mazásával foglalkoztak. A szakosztály előadást tartott a tavaszi
árpa jarovizálásáról, a keresztaoros vetésről, a kukorica négyzetes
ültetéséről, a nyári burgonya ültetéséről, a fejtrágyázásról,stbo
A jászberényi és kunszentmártoni járásban, ahol nagyobb összefüggő
szőlő- és gyümölcsterületek vannak, a szőlőtelepítésről, gyümölcs-
termelésről, faiskolák létesitéséről hangzott el sok előadás0

A szakosztály növénytermelési előadásai nem egyszer azon
nal eredményeket hoztak. Pl. S^elevényben a tavaszi munkákról tar-
tott előadást követő vita aorán hangzott el s termelési bizottság
elnökének versenykihívása a növényápolás maradéktalan elvégzéséref
amiből megyei mozgalom lett. Kunmadarason az istáliőtrágyásás je=
lentőbégérŐl szóló előadás nyomán a jelenlévő termelési bizottsági
tagok azonnal felajánlották, hogy felosztják a községet maguk kö-
zött é3 mint felelősök, utcánként gondoskodnak valamennyi istálló-
trágya kihordásáról.

Az állattenyésztési tárgyú előadások főleg legfontosabb
állataink, a szarvasmarha, sertés, juh helyes tenyésztési eljárá-
saival és a tenyésztéssel kapcsolatos fejlett zooteohnikai mód-
szerek alkalmazásával foglalkoztak. Előadások hangzottak el a
mesterséges termékenyitésrő}., az állatállomány minőségi fejlesz-
téséről.

A növénytermelési és állattenyésztési tárgyú előadások
mellett a szakosztály tagjai számos olyan általános témáról is
tartottak előadást, melyek felkeltették a dolgozó parasztság ér-
deklődését, így 16 előadásban ismertették a párt- és kormányha-
tf.rozatot a mezőgazdaság fejlesztéséről. Több előadás szolt a
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termelési bizottságok feladatairól) valamint a termelőszövetkezetek
és gépállomások kapcsolatáról.

A kiállításokat is felhasználja a szakosztály ismeretter-
jesztő munkájában. Augusztusban Szolnokon "Takarmánynövények ter-
mesztése éa védelme" cimmel kiállítást rendezett, melyet 84oo láto-
gató nézett végig. A Társulat jászberényi osztálya agronómiai tár-
gyú kirakatkiállitást állított össze az aszály elleni küzdelemről,
a nagyobb tejhozom elérésének uj módszereiről és Jánoshida állatál-
lományának fejlődését ismertető grafikonokból.

Kétségtelen, hogy az agrártudományi szakosztály ért el e-
redményeket a mezőgazdasági ismeretek terjesztése terén. Hivatalos
szervek megállapítása szerint az ismeretterjesztő előadások hozzá-
járultak ahhoz, hogy a dolgozó parasztok egyes mezőgazdasági kér-
désekben tisztábban látnak és helyenként talán jobban is dolgoznak.
A szakosztályi munka megjavítására azonban sokkal nagyobb mértékben
kell mozgósítani az eddig meglehetősen visszahúzódó tagokat.A szak-
osztálynak mindössze 58 5*-a /36 tag/ tartott előadást az év 8 hó-
napja alatt, ami azt jelenti, hogy az 1954.év végéig nem mindegyik
szakosztályi tag tudja megtartani az alapszabályokban előirt évi 2
előadást. Meg kell említenünk a szakosztály jól működő,aktív tagja-
it: Magos László /Szolnok/, Simon Sándor /Törökszentmiklós/,Dömötör
Imre /Szolnok/, Parragh Attila /Karcag/, Nyiri Béla /Szolnok/,Végh
József /Mezőtúr/, Szekrényessy Nándor /Mezőtúr/ és Bódis Balázs
/Jászberény/. A többieknek róluk kell példát venniök.

A szakosztály tervbe vette, hogy javítja az előadások mi-
nőségét. A jövőben minden előadást munkaértekezleten beszélnek meg.
Igyekeznek mindenhová olyan előadót küldeni, aki nemcsak az előa-
dást tartja meg, hanem a vita vezetésében is megállja a helyét.

A szakosztály adjon több szakmai segítséget a mezőgazdasá-
gi szakköröknek is.Ez az ismeretterjesztésnek nem elhanyagolandó te-
rülete.

A szakosztály tagjainak nem szabad bezárkőzniok a maguk
•unkaterületére. Vegyenek részt a Társulat mindenféle megmozdulásán.
Nagyon örülnénk, ha az agrártudományok képviselőit minél nagyobb
számban láthatnánk pl. klubestjeinken, irodalmi estjeinken, szinhá-
zi vitáinkon...

Egészségügy-biológiai szakosztály.

Elnök: Dr. S z u c h y D e z s ő oszt.vez.

Elnökhelyettes: Dr. Sarkady László főorvos

Winter András középiák.tanár

Titkár: Dr. Wayand Ferenc orvos

Cseh Andrásné Szívós Éva középisk.tanár

A szakosztály tulajdonképpen 2 csoportból áll: egészségügyi és bio-
lógiai.

Egészségügyi csoport.- 44 tagja van. Legnagyobb részük
/24 tag; 54 V szolnoki. Szomorú, hogy a vidéki osztályok megalaku-
lása után sem sikerült tagot szerezni a szolnoki és tiszafüredi já-
rásban. Alig hihető, hogy ezeken a helyeken ne legyen orvos,aki nél-
tó lenne a társulati tagságra. A hiányt a szakosztály vezetőségének
minél előbb pótolnia kell. Szükséges ez annál is inkább, mert a Tár-
sulat orvos-tagjai még nehezebben küldhetők vidékre, mint más tagok.
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és mert az orvosi előadások igen nagy népszerűségnek örvendenek
szerte a megyében.

Az év első 8 hónapjában 3488 hallgató előtt összesen 59
egészségügyi előadás hangzott el; ebből 4 a megyei vezetékes rádió-
ban. Ezek szerint több, mint 4o„ooo-re becsülhető azoknak a száma,
akik a Társulat egészségügyi előadásain szereztek ismereteket arra
vonatkozólag, hogyan rendezhetik be egészségesebben életüket,hogyan
védekezhetnek súlyos betegségek ellen, és mi is a lényege azoknak a
betegségeknek, melyek súlyosságukkal vagy gyakoriságukkal nehezitik
az emberi életet. Az előadások átlagos hallgatdlétszáma 63 volt.

Ennek a szakosztálynak is súlyos hibája, hogy nem törő -
dött eleget a falusi lakossággal, melynek pedig fokozottabban szük-
sége lenne az egészségügyi ismeretekre. Az 55 előadásból mindössze
4 hangzott el falun 794 hallgató előtt. A megyei és a járási-városi
szervezeteknek meg kell találniuk a módját annak, hogy szabad idő-
vel alig rendelkező orvosaink is eljussanak a faluba, és ott is
biztositsák előadásaikkal a kulturált élet egyik fontos feltételét.
Illetőleg a községek orvosait kell megnyerni arra, hogy bekapcso =
lódjanak a Társulat ismeretterjesztő munkájába. Pillanatnyilag a
járások községeiben mindössze 5 orvos-tagunk lakik, ami az egész
szakosztályi csoportnak alig több, mint lo #-a.

A tagok foglalkoztatását illetően hasonló a kép, mint a-
milyet a többi szakosztályoknál látunk: 24-en /54 #/ tartottak idá- '
ig előadást ebben az étfben. Itt is szükség van a visszahúzódó tagok
megmozgatására* M«<r kell értetni velük, hogy bármennyire el is van-
nak foglalva, ennek a megtisztelő kötelességnek eleget kell tenniök.
Különösen jó munkát végeztek: dro Kása Gyula /Mezőtur/jdr.Schlamma-
dinger József /Szolnok/, dr. Szügyi Dezső /Szolnok/, droDüh András
/Szolnok/, dr.Wayand Ferenc /Szolnok/. Mindegyikük négynél több
előadást tartotté

A Társulat orvos-tagjai igen élénk társulati életet él -
nek. Ezzel példát mutatnak a többieknek. Nincs a Társulatnak olyan
rendezvénye - legyen az irodalmi est vagy szinházi vita, klubest,
vagy hangverseny - ahol az egészségügyi szakosztály tagjait ne le-
hetne látni, Szivesen jönnek a Társulatba, azt a magukénak érzik,a
szervezeti életből is kiveszik a részüket.

Tudományos munkásságuk is figyelemreméltó. Dr,-H. Cukrász
Ida főorvos "A vakság orvosi és társadalmi vonatkozásai" co előadá-
sát a Társulat központi szakosztálya elfogadta és elküldte a többi
megyei szervezetnek is.

Biológiai csoport.- A szakosztály biológiai csoportja már
gyengébben működik. Mindössze 21 tagja van; Kisújszálláson, Turke-
vén, a törökszentmiklósi és a kunhegyesi járásban nincs is képvise-
lője. A biológia az egyetlen tudományág, melynek köréből augusztus
folyamán egyetlen előadás sem hangzott el.

A szakosztályi tagok 1954. január 1-től augusztus 31- ig
összesen 42 előadást tartottak; ebből 1-et a megyei vezetékes rádió-
ban. 2o82 hallgató vett részt a biológiai előadásokon, ami átlagosan
5o hallgatót jelent. Ez önmagában véve csak a többi szakosztályhoz
viszonyítva alacsony szám és bizonyos mértékben a dolog természetéből
következik. Nyilván nem várhatjuk, hogy egy biológiai előadás ugyan-
akkora hallgatóság előtt hangozzék el, mint - mondjuk - egy irodalmi,
történelmi vagy zenei előadás. Ez persze nem jelenti azt, hogy a
szakosztály ne is törődjék az eddig elért eredmények túlszárnyalása-
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val. Különösen azt kell elérnie, hogy minél több előadást tartson
a falvakban i s . A 2 falusi előadás 124 hallgatóval bizony arra vall
hogy dolgozó parasztjaink nem sok biológiai ismeretet szerezhettek
a Társulat előadásain.

.ebben a szakosztályi csoportban i s szükség van a tagok
megmozgatására. ZL tag /53f>/ még mindig nem tartott egy előadást
sem, és arról sincs hírünk, hogy egyéb munkával segítette volna e-
lű az ismeretterjesztés célkitűzéseinek megváló sitását. almon aén-
dor /Törökszentmiklós/, Benkő Gyula /Mezőtúr/, Winter András /Szol-
nok/es Nyitrai Gyula /Mezőtúr/ a szakosztályi csoport legaktivabb
tagjai; a legtöbb előadást ők tartották.

A csoport életében jelentős esemény volt dr. Marton Szi-
lárd központi előadó előadása szeptemberben. Az előadás cime: HA
Hypersobricon Heterorhabdus halfajta tenyésztéséről".

A szakosztályi csoport vezetői - de a tagok i s - gondol-
janak arra, hogy a dolgozók nevelése szempontjából a biológia mi-
lyen fontos tudományág! Ez a felismerés arra kötelezi őket, hogy
minél több helyen minél több előadást tartsanak.

A szerkesztőbizottság közleménye.

A Jászkunság előző számába^ cikket közöltünk Móricz
Zsigmond két diákkori verséről. Horváth László, a megyei szervezet
szakmai titkára arra hívta fel figyelmünket, hogy a "Folyókba ömle-
nek források..." kezdetű vers kétségtelen hasonlóságot matat Shelley!
"A szerelem filozófiája"0 c. költeményével /Szabó Lőrinc válogatott
műfordításai, 19:?G.,186O oldó/. Ez a tény több olyan problémát vet
fel, melynek megoldása további kutatások feladata.



Betkowski Jenő:Adatok a szolno-
ki hajósok életé oől.-JSthnogra~
phiat 1954. 88-12oTlT
Ebben az értékes tanulmányban
a szerző közvetlen megfigyelé-
sei és az általa még életben
talált öreg hajósok régi idők-
ről szőlő elbeszélései fonód-
nak egybe, hogy bemutassák az
olvasónak a tiszai hajóvonta-
tást és a hajósok életét.Attól
kezdve,amikor még az I.világ-
háború előtt 25-3o szolnoki fa-
hajó fuvarozott a Tiszán. Ami-
kor még a szolnoki Tisza- hid
végénél ott állt a kis hajós-
halász-kocsma, ahol tavaszi i-
dőben a hajótulajdonos megbí-
zottja megkezdte a hajósok fel-
fogadását. S mire letisztult a
jég a Tiszáról,megjöttek a fu-
vax-uaokthajŐ8 nyelven a kocsi-
sok is, akik a hajó vontatását
vállalták.Felöltöztették az őr-
fát, pakkbatették a hajót.A ko-
csisok befogtak a partra érő
15o-3oo m-ea lovaskötél végére
erősített lánc-rud mellé.S az-
tán elindultak:a feketére kát-
rány ózott öreg hajó a Tiszán,
a vontató lovak pedig a part-
ján vezető cugjáráson,a vonta-
tóuton.Lovakat,kocsisokat hol
a suha tépte,hol a kiöntések
feneketlen sarában kellett gá-
zolniuk, amig feljutottak Fü-
redig vagy Keszibe,Tarjánba,A
homokkal,kaviocaal rakott ha-
jót a folyó árja hozta vissza,
a kocsisok pedig befogtak a ha-
jón felszállított szekereikbe
és a közutakon jöttek haza.Rész-
letesen lairja még a dolgozat
a "kukázást" és az emberi erő-
vel való vontatást.Az 19oo-as
években ez utóbbi módon még
mentek fel Tokajig kőért.Egy
ló helyébe két embert számítot-
tak. "Reggelre kelve az előző

napi munkában megdermedt izmok alig
birták újra kezdeni a keserves ro-
botot annyira,hogy valósággal egy-
mást állogatták fel."Rabszolga-
munkák neheze volt ezü.J. Repin
"A volgai uszályvontatók" c.komor-
szépségü festményét juttatta eszünk-
be. A munkamenetek leirását az esz-
közök pontos ismertetése, és raj-
zokban való bemutatása kiséri.Meg-
ismerkedünk a hajósok életével,
olykor felcsillanó humorával.-Az
élénk előadás mint olvasmányt is
élvezetessé teszi a dolgozatot,
mely a néprajzi szakember számára
becses forrásmü.

Sztics Sándor

I
Varga Domokos: Édes hazánk.-Buda-
eaT«1954. Népszava, 178 old.
z a könyv egyszerre tanit és gyö-

nyörködtet. Elvezet bennünket ha-
zai tájainkra:a végtelen Tiszatáj-
ra, a dombos Dunántúlra,majd a he-
gyek dicséretét zengi.Nagyszerű
megelevenítő erő rejlik Írásaiban.
óriások ébredő erejéről ir a berek-
fürdői forróvizforrás láttán,a ti-
szalöki erőmű munkálatai mellett
megmutatja a perspektívát is,a kom-
munizmus energiáját.Nagy szeretet-
tel ir a Tisza szelídülő szilaj
vízérői,amelyre már nem hiába vár
a szomjas Alföld,hanem szerteága-
zó csatornákon csurog szét éltető
habja.A könyv egyik legszebb feje-
zete, amelyben az irő holnapi hazánk
hírnökeiként festi Komlót és Sztá-
linvárost .Végül az ország szivéről,
Budapestről ad képeket.Előbb a ré-
ri Pest-Budáról,majd a város pere-
méről,hogy azután a jövő Budapest-
jével fejezze be,amely székhelye
a korunkban uj történelmét kezdő
"nemes magyar nemzetnek".A könyv
egyik fő értéke,hogy a tájjal e-
gytitt megmutatja gazdáját, az em-
bert is.Kitűnő képek, felvételek e-
gészitik ki a könyv maradandó ha-
tását.

Török Lehel
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