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BÉKEKÖLCSÖN-HÚZÁSKOR
Most, amikor az első békekölcsön húzásai nyomán soktízezer dolgozó pénzben 

is érzi a kölcsön hasznát, érdemes elgondolkodni azani hogy mit jelentett nálunk az 
államkölcsön régen és mit jelent a tőkés országokban ma is.

Horthy-Magyaiországon is voltak államkölcsönök. Előfordult, hogy az adóiizetok- 
höz fordultak hogy segítsenek a Horthy-rendszeren, de az nem fordult elő, hogy alkár 
csak egy államkölcsönt is valaha visszafizettek volna. Kölcsönt kérni divat volt. 
Visszafizetni: az már nem volt divat.

A kölcsön útja a régi időkben hova vezetett? A gazdagok feneketlen zsebébe. 
A kölcsönök arra volták jók,‘hogy kihúzzák a földbirtokosokat az adósságokból, ahova 
dorbézolásuk, restségük juttatta őket. A kölcsönök arravalók voltak, hogy bankárok 
ezjpolyozzák ségítségükkel a nép vérét és verejtékét. A kölcsönökből paloták épültek 
ái,\jralködó osztály tagjai fényűzésére, a kölcsönökből ágyú készült s csendőrszurony.
A kölcsönök segítségével a dolgozó nép rabságát kovácsolták egyre elviselhetetlenebbé.

í t’’ (
A :mi 'kölcsöneink mások. A mi kölcsöneinkből Inota épül, Sztáljnváros és Barcika. 

Azért, hogy fény jusson a falvakba, hogy traktorok, kombájnok könnyíthessék meg a 
dolgozó paraszt munkáját, hogy új munkáevárosok épülhessenek országszerte. A mi 
kölcsöneinkből tudományos laboratóriumok épüljek, amelyekben a dolgozó nép jólétén 
munkálkodnak. A mi kölcsöneinkből iskolák és' kórházak lesznek és mindezen felül a 
mi kölcsöneink becsülettel visszatérülnek, még\ pénzben is nyereséget, hoznak dolgozó 
népünk számára.

Dolgozó népünk megérti ezt s ezért van, hogy eddig összesen négy milliárd 700 
millió forint értékű kölcsönöket jegyzett. És ez a.pénz gyárakká válik, lakóházakká, 
népünk egyre szebb életét formája.

A mi államunk a dolgozó nép állama. És ezért van az, hogy a mi kölcsöneink 
sziklaszilárd alapra épültek. Ennek a húzásnak ,a nyereményeivel együtt már eddig 
is 482 millió forintra emelkedik az az összeg, amit ,a dolgozó nép állama a kölcsön- 
jegyzőknek visszafizetett.

És hol van még az, amit a pénzen felül kapunk, amit kultúrában, emelkedő jó
létünkben, teremtő békénk védelmében nyújt a mi államunk, a dolgozó nép állama? 
Valóban igaz: százszorosán térült és térül vissza minden egyes forint, amit a dolgozó 
nép a békekölcsönökben jegyzett.
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Van-e, akit nem gyönyörködtetett 
még a szivárvány színeiben ragyogó 
sok-sok apró buborék? Akár a szóda
vizes pohárnak, akár a tenger hullámai
nak buborékjait szemléled, akár pedig 
a szappan habjában keletkezőket, egy
aránt elgyönyörködhetsz bennük. A 
buborékok azonban nemcsak szemet 
gyönyörködtetnek, de hasznos munkát, 
is végeznek. A  buborékképződés segít
ségével az ércekből sokszáz tonna hasz
nos ásványt vonnak ki. Ha a buborékok
nak nem lenne hasznos tulajdonsága 
is, akkor a színes és ritka fémek ipar
ágai éppen úgy nem fejlődnének a 
kívánatos módon és mértékben, akár
csak a trágyagyártás s megannyi 
más iparágazat.

A  legtöbb lelőhelyen található ércet 
nem lehet közvetlenül megmunkálás 
alá venni, minthogy túlszegény hasz
nos anyagban. A hasznos ásványokat 
rendszerint apró szemcsék alakjában 
—  a milliméter tized törtrészeiben — 
szórványosan találjuk a szükségtelen 
ásványban, az úgynevezett meddő 
kőzet tömegében.

Hogyan Használjuk fel az ilyen 
érceket? Első szakasz a »dúsítás«, 
mikor is a hasznos ásványokat elvá
lasztjuk a meddő kőzettől. Mi a módja 
ennek? Az elválasztást nem végezhet
jük kézzel. Az bizony hihetetlenül 
fáradságos, csaknem értelmetlen munka 
lenne. Hanem éppen itt vesszük hasz
nát a buborékoknak. A buborékok 
munkája képezi alapját az úgynevezett 
flotációs módszernek, mellyel a hasznos 
érceket dúsítják.

Ji flotációs gépekben
A felaprított ércet összezúzzák, hogy 

a hasznos ásványok és a meddő kőzet 
alapvető részeit elválasszák egymástól. 
Az egészet azután vízzel keverik. Ezt 
a folyékony keveréket — szakmai 
nyelven zagyot — , a flotációs gépekbe 
hajtják át. A gépek összekeverik az 
anyagot és számtalan igen apró bubo
rékkal telitik. Az egy köbméter 
zagyban lévő buborékok összegezett 
felülete többezer négyzetméter.

Ezután következik a legbámulato
sabb jelenség : a buborékokhoz egyre 
nagyobb mennyiségben tapadnak hozzá

a hasznos ásvány szemcséi. A meddő 
kőzet szemcséit viszont továbbra is 
víz veszi körül. A felszálló buborékok 
magukkal viszik a zagy felszínére a 
a hasznos ásványokat. A  folyadék fel
színén ilymódon sűrű ásvány tartalmú 
hab keletkezik. Ha ezt a habmennyi
séget összegereblyézzük, a bonyolult 
technikai feladatnak már meg is felel
tünk : a hasznos ásványt csaknem 
teljesen elválasztottuk a meddő kőzet
től. A  kapott *koncentrátum« tízszer, 
sőt néha százszor több hasznos ásványt 
tartalmaz, mint a flotáció előtti érc.

Ilymódon az ércből tömérdek ás
ványszemcsét vonnak ki. A legelő
vigyázatosabb számítások szerint a 
dúsító üzemben, mely 24 óra alatt 
tízezer tonna ércet dolgoz fel, a bubo
rékok csupán egy másodperc alatt mint
egy másfél milliárd ásványszemcsét

A mechanikus típusú flotációs gépben a gyorsan 
forgó keverd különálló buborékká veH szét a 
levegőt. A felmerülő buborékokhoz hozzátapad
nak a hasznos ásvány (fekete) szemcséi, a meddő 
kőzet szemcséi pedig (világosak) visszamarad

nak a zagyban

De a flotáció minden látszólagos 
egyszerűsége ellenére is igen bonyolult 
folyamat. Csak igen kevés ásványnak 
természetes tulajdonsága ugyanis az,

043



hogy a levegőbuborékokhoz tapad. 
Ezekhez az ásványokhoz tartozik a 
kén, grafit, molibdenit és még néhány 
más ásvány.

Gyűjtő, elnyomó 
és szabályozó reagensek

A flotációhoz, vagyis ahhoz, hogy a 
különböző ásványi szemcsék kiválasz
tódva a buborékokhoz tapadjanak, a 
zagyot igen kis mennyiségű külön
leges anyagokkal vegyítik. Olyan rea
genseket adnak a folyadékhoz, ame
lyek a különböző ásványi szemcsék 
flotációs tulajdonságait szabályozzák. 
Vannak »gyüjtő« reagensek. Ezek elő
idézik a szemcséknek a buborékokhoz 
tapadását. És vannak elnyomó reagen
sek. Ezek megakadályozzák, hogy a 
meddő kőzet szemcséi a buborékokhoz 
tapadjanak. Aztán beszélünk szabá
lyozó reagensekről. Ez utóbbiak —

A víz molekulái

A vízben levő ásványi szemcse körül víz
molekulákból álló állandó réteg van. mely meg
akadályozza, hogy a buborékok felUletéhez tapad
janak. Ott, ahol a gyűjtő reagens molekulái 
poláris csoportjaikkal a felülethez rögzítődtek, 
apolárls ágainak gyenge reakciója a vízzel arra 
vezet, hogy a víznek ez a sűrített rétege szét- 
roncsolódik. Ehhez a részhez tapadnak a bubo

rékok

mint nevük is mutatja —  a különböző 
reagensek működését szabályozzák. 
Ezen felül a zagyhoz még habképző 
reagenseket is adnak.

Amíg a »gyüjtő«, vagyis »habképző« 
anyag molekuláinak úgynevezett »polá- 
ris« része nagy energiával vonzza magá
hoz a vízmolekulákat, addig az úgy
nevezett »apoláris« része egyáltalán nem 
vonzza a vízmolekulákat.

A  gyűjtő anyagok — olajsav, xan- 
togénsav észterei és más anyagok —  
molekulái poláris részeikkel rögzítőd
nek bizonyos, meghatározott ásvá
nyok felületén. A poláris csoport

ilyenkor többnyire az ásványi felület 
meghatározott atomjaival sajátságos 
felületi vegyületet képez. A  gyűjtő 
anyag molekuláinak apoláris részei 
viszont a víz felé irányulnak.

A gyűjtő anyag molekulái az ásvány 
felületén rögzítődnek. Az ásvány felü
letét az apoláris ágakból álló kis kefe 
borítja. A  >>kefés felület« a vizet nem 
vonzza és a víz rosszul nedvesíti. Ezzel 
szemben a buborékok könnyen hozzá
tapadnak.

A  habképző anyag molekulái nem 
rögzítődnek az ásványi szemcsék felü
letein. Ellenben azzal a képességgel 
rendelkeznek, hogy a levegőbuborékok 
felületein sűrűsödjenek. Eközben úgy 
helyezkednek el, hogy az úgynevezett 
hidrofil —  vagyis vizet kedvelő —  
poláris csoportjaik a víz felé, apoláris 
csoportjaik viszont a buborékok belseje 
felé fordulnak.

A víz molekulái

A habképző anyag molekulái úgy rögzítődnek a 
buborékok felszínéhez, hogy a poláris csoportok 
a víz felé fordulnak. Ezen csoportok körül egy 
vizraolekulákból álló állandó réteg képződik — 

a buborékok felületének sajátságos páncélja

Jé buborékok tapadása

A  habképző anyagok csökkentik 
a víz felületi feszültségét. Elősegítik 
kisebb buborékok keletkezését. A  hab
képző anyagok poláris csoportjai, 
melyek a vizmolekulákra vonzást gya
korolnak, a buborékok körül ezekből 
sajátságos, sűrűbb vízből álló burkot 
képeznek. E burok mintegy páncélt 
képez a buborék körül s megakadá
lyozza annak szétesését. Más szavak
kal a habképző anyagok fokozzák a 
buborékok állandóságát a zagyban és a 
habban.

Hosszú ideig nem sikerült megadni 
a helyes elméleti magyarázatát annak, 
hogy az ásványi szemcsék flotáció
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közben a buborékokhoz tapadnak. Ez 
utóbbi ugyan egyszerű folyamatnak 
tűnik, mégis igen bonyolult jelenségek
kel jár. Csak az utóbbi években adták 
meg Fumkin és Rebinder szovjet 
akadémikusok munkái a flotáció elmé
letének tudományos alapjait. Érdekes 
tanulmányozni a buborékokat és ásvá
nyi szemcséket körülvevő és azokat üt
közés esetében elválasztó, igen vékony 
vízréteg tulajdonságait. Hogy a levegő
buborékba ütköző ásványi szemcse 
hozzátapadjon a buborék felületéhez, 
az szükséges, hogy a másodperc ezred 
törtrésze alatt szetroncsolódjék a bubo
rék és a szemcse között lévő vizréteg. 
Semmiképpen sem közönséges vízről 
van itt szó. A  vízmolekulákból álló 
igen vékony rétegek sajátságos burkot 
képeznek. E burkokban a vízmolekulák

kezett buborékokkal sokkal könnyebb 
elválasztani a vízmolekulákat a szilárd 
felületekről, mint a vízmolekulákat 
egymástól. Ezért az oldatból kiváló 
vízbuborékok alapjában azoknak az 
ásványi szemcséknek a felületén helyez
kednek el, melyeket elegendő számú 
gyüjtőanyagmolekula borít. A  bubo
rékok a hozzájuk tapadó szemcsék 
milliárdjait a nehézségi erő ellenében 
felviszik a felszínre. Az ásványok 
elválasztásának folyamata a hab
rétegben megy végbe. A  fölemelkedő 
buborékok ismert mennyiségű vizet 
visznek magukkal. Néhány perc alatt, 
amíg a hab a zagy felületén van, vég
bemegy a hab részleges víztelenítése. 
A  víz, amely a hab buborékai között 
lefolyik, magával viszi a meddő kőzet 
szemcséit.

A pneumatikus típusú Képekben egy pórusos 
válaszfalon bocsátják keresztül a levegőt, amely 
sok, eléggé nagy, kevéssé hatékony buborékot 
képez (jobbról). Csak kevés habképző anyagot 
kell a vízhez adni ahhoz, hogy ugyanolyan kö
rülmények mellett nagyszámú, Igen kisméretű 
buborékot kapjunk, amelyek mintegy levegő

emulziót képeznek a vízben (balról)_______

szokatlan szabályossággal helyezked
nek el, kristályoshoz hasonló szer
kezetet képezve.

A  buroknak olyan vékonnyá kell 
válnia, hogy tapadjon. A  tapadáshoz 
szükséges erő a szemcse és a buborék 
ütközésénél jön létre. Ha a buborék 
elvékonyul, önmagától is szétroncsoló- 
dik. A  szemcse és a buborék érintkezési 
helye körül a gyűjtő reagens és a víz 
molekulái igen bonyolult szerkezetet 
alkotnak. A  szerkezetek a szemcsét 
a buborék felületéhez rögzítik.

A  levegőbuborékok tapadása az 
ásványi szemcsékhez nem csupán ütkö
zésükkor megy végbe. A  nyomás, 
az erősen kevert zagy sokhelyütt nagy
mértékben csökken. Ez a nyomás
csökkenés arra vezet, hogy a vízből 
feloldott levegő kiválik. Az így kelet

A  buborékok munkája flotáció köz
ben sok körülménytől függ : az ásványi 
szemcsék anyagától és tulajdonságai
tól, nagyságától, az alkalmazott rea-

fensek anyagától és tulajdonságaitól, 
ülönböző ionok jelenlététől a vízben, 

a víz és az érc viszonyától a zagyban, 
a flotációs gép szerkezetétől és méretei
től, stb. A  flotáció sikere érdekében 
mindezen körülményeket gondosan 
kell összeválogatni. A  laboratóriumok
ban ezért e tárgykörben egész sor 
különleges kísérletet végeznek. Az
előtt az ilyen laboratóriumi kísérletek 
igen nehezek lettek volna. Manapság, 
hála a szovjet tudomány nagy ered
ményeinek és a nagy gyakorlati tapasz
talatnak, elég gyorsan felismerik a 
feltételeket, melyek a buborékok lehető 
legjobb munkáját biztosítják.

Klasszén V. N\
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A M A G Y A R  T U D O M Á N Y  
ÉS T E C H N I K A  V I L Á G Á B Ó L

AZ ORION' RÁDIÓ ÉS VILLAMOSSÁ
GI VÁLLALAT DOLGOZÖI nemrégen új. 
típusú rádiók gyártását kezdték el. A 
hatlámpás világvevők újszerű skálameg
oldással készültek: a skálákat — a régi
vel ellentétben — függőlegesen helyezték 
el. Az egyes hullámhosszokon található 
állomásokat külön-külön elhelyezett üveg. 
betéteken tüntették fel. üjszerű, úgyneve
zett revolver-rendszerű hullámváltó bizto
sítja az egyes állomások adásának jobb 
vételét. A gyár dolgozói csak az exportra 
gyártott rádiókból julius végéig közel ezer 
darabot készítettek. Emellett terven felül 
több miint 500 darab vezetékes hangszórót 
szereltek össze.

*

A DINAMÓ ELEKTROMOTOR- ÉS GÉPGYÁR 
műszaki dolgozói két gépesítési brigádot alakí
tottak és célul tűzték ki a szállítás és más 
nehéz munka mechanlzálását. A brigádok tagjai 
részletes tervet dolgoztak ki és műhelyenként 
kijelölték azokat a munkafolyamatokat, amelye
ket legelőször gépesítenek. A többi között tervbe 
vették, hogy a lemezosztálynak bálázógépet 
készítenek, mert eddig fárasztó kézldőngöléssel 
tömörítették bálákba a gyárban már nem hasz
nálható hulladéklemezeket. Gépesítik a préselt 
lemezek és a forgórészek szállítását. Gépi be
rendezéssel oldják meg a festőműhelyben a 
motorok emelését Is. A két brigád tagjai már 
meg Is kezdték az első két feladat: a forgó
részek mechanizált szállításának és a bálázógép 
terveinek elkészítését.

a más munkakörbe kerülő régi dolgozó
kat.

*
A GYERMEKKOCSI VÁLLALAT~nem- 

rég alakult meg a Fővárosi Tanács támo
gatásával. A most kapott új gépek lehe
tővé teszik, hogy a vállalat a gyermekko
csihoz szükséges kerekeket maga készítse 
el és a sportkocsik mellett megkezdje a 
téli gyermekkocsik gyártását is,

*

A BUDAPESTI LENFONOGYARBAN nemrég 
országos jelentőségű új eljárást vezettek be. A 
lenfonalat hosszú idő óta az úgynevezett ned
ves kifonással készítették. A rostot fonás előtt 
50—60 fokos meleg vizen vezették keresztül, Így 
kiolvadtak belőle bizonyos anyagok, amelyek a 
feldolgozást akadályozták. A melegvíz állandóan 
párolgott, ezért a fonodákban 40 fokos hőség
ben dolgoztak a fonónők. Beck Tamás, a könnyű
ipari minisztérium dolgozója csehszlováklat ta- 
nulmányútjáról egy olyan emulziót hozott haza, 
amellyel hideg-nedves fonással lehet a lent ki- 
fonni. A Textilipari Központi Kutató Intézet ki- 
kisérletezte az oldat hazai anyagokból előállított 
változatát és a Budapesti Lenfonóban három 
orsón megindult az új eljárással a kísérleti 
fonás. A kísérletek jó eredményt hoztak. A fonal 
nyúlása 40 százalékkal nőtt, ezáltal sokkal fino
mabb fonalat lehet készíteni. Az egész fonoda 
folyamatosan rátér a hidegoldat alkalmazására, 
ma már csak két gép dolgozik meleg vízzel.

MEGFEJTÉSEK 46. SZ.
•

A CSEREP- ES DISZKERAMIA HÁZI
IPARI SZÖVETKEZET elhasznált film
tekercsekből újítással meszelőket, üveg
mosókat és ruhakeféket készít. Ezzel rész
ben import lószőrt takarítanak meg, emel
lett fokozzák a közszükségleti cikkek bő
ségét. *

Ü.JABB IPARÁGI ÖVÓRENDSZABA- 
LYOK készülnek el ötéves tervünk har
madik évében a dolgozók egészségvédel
mének fokozott biztosítására. Rövidesen 
megjelenik az alumíniumipari óvórend
szabály, ezt követően pedig az üvegipar
ban és az erdőgazdaságokban dolgozók 
részére készül el az iparági óvórendsza
bály. A már régebben megjelent textil-, 
vas-, valamint magasépítőipari óvórend- 
szabályt a megjelenésük óta bekövetke
zett technikai fejlődés és az azóta szer
zett tapasztalatok alapján 'kibővítik. Az 
iparági óvórendszabályokon kívül az üze
mek balesetelhárítási útmutatókat is ad
nak ki amelyek az üzem sajátos munka
egészségügyi, munkavédelmi problémáival 
ismertetik meg az újonnan belépő, illetve

Megmozdul a nép: C—4: Párizs népe
1789 július 14-én ostromolta meg a 
Bastille-t, A tömeget Camille Desmoulins 
szólította fegyverbe. — B—6: Kossuth 
Lajos 1849 április 14-én mondta ki a 
debreceni Nagytemplomban a Habsburg 
ház trónfosztását. — A—7: A Lenin ve
zette forradalmi tömegek 1917 november 
7-én foglalták el ia< Téli Palotát. — D—5: 
Garibaldi vörösingesei 1860. május 11-én 
szálltak partra Marsalánál, hogy meg* 
döntsék az idegen zsarnoki uralmat Szi
cíliában. — E—2: Dózsa György szegény
parasztjai 1514-ben kelték fel az elnyomó 
feudalizmus ellen. — G—1: Spartacus 
római rabszolga 70.000 főnyi hadseregé
vel három éven át (Időszámítás előtt 
73—71-ig) küzdött a rabszolgatartók el
len. — F—3: Juarez mexikói köztársasági 
elnök 1867 június 19-én hagyta jóvá az 
idegenből betolakodott és a haditörvény
szék által halálraítélt Habsburg Miksa 
mexikói császár halálos ítéletét.

Keresztrejtvény: Élmunkás üdültetés,
neve'.őmunka. keresztezés, traktorok gyár
tása, látóhatár, építkezés.
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A magenergia a béke szolgálatában
A szovjet tudósok röviddel a háború 

után birtokába jutottak az atommag
energia előállítása módszerének.

Azt az atomenergiát, amely egy kg 
kőszénből felszabadítható, a világ ösz- 
szes energetikai berendezéseiben elő
állított egy napi energiamennyiséggel 
hasonlíthatjuk csak össze. A  világ ösz- 
szes energetikai állomásai pedig na
ponta mintegy 5 millió tonna kőszenet 
égetnek el.

Egy kg kőszén elégetésekor mind
össze 8,5 kilowattóra energiát szolgál
tat. Az az atomenergiamennyiség pedig, 
amelyet ugyanezen mennyiségű kőszén 
tartalmaz, ennek hárommilliárdszorosal

Egy gramm rádium másodpercen
ként 37 milliárd magrészecskét lövel ki. 
Ámde ahhoz, hogy egy pohár vizet 
az egy gramm rádium által kisugárzott 
energia segítségével fel tudjunk for
ralni, két hónapon át kellene gyűjteni 
az energiát. Ezért a radioaktivitás ener
getikai felhasználásáról beszélni épp
olyan együgyű dolog, mintha valaki a 
hegyi patakból cseppenként hulló víz 
segítségével akarna üzemben tartani 
egy vízerőművet.

A  természetes radioaktív bomlás he
lyett —  amely évezredekig tart —  a 
tudósok felfedezték az atommagok 
azonnali mesterséges felbontásának út-

Íát. Az ilyen bomlás eredményeként 
latalmas koncentrációjú energiát 

lehet előállítani.

A * atomenergia „gyulája”
Érdekes összefüggés van az atom

energia felszabadítása és az emberiség 
által már régóta ismert folyamat: az 
égés között.

Hiába próbálnánk meggyujtani a 
közönséges követ: sehogyan sem lob
banna lángra. A kőszenet azonban egy 
szál gyufával is meg lehet gyújtani. 
Az atommagok között is van egy »köny-

nyen gyulladó« speciális »fűtőanyag« : 
az uránfém atommagja és ennek is van 
egy speciális »gyufája«: a gyors neutron.

Az uránon kívül az összes többi elem 
esetében —  csakúgy mint a nyers tűzi
fánál —  minden egyes atom selégetésé- 
hez« hihetetlenül nagy energiára volna 
szükség, úgy, hogy ezeket atomenergia 
előállítására gyakorlatilag nem szokták 
felhasználni.

Az urán nevű vegyi elem atomsúlya 
238. Ez azt jelenti, hogy atommagja 
238-szor olyan nehéz, mint a legegy
szerűbb elemnek, a hidrogénnek az 
atommagja, azaz a proton. A természet
ben a 238-as atomsúlyú urán mindig

Egy kilogramm szén energiájával a mozdony 
csak 15 méter utat tesz meg. Egy kilogramm 
urán 40 ezer kilométernyi távolságra hajtaná 
ugyanazt a mozdonyt. Egy kilogramm hidrogén 
energiája elegendő lenne a Főidtől a holdig 
húzúdó távolság befutására (kb. 360 ezer kilo

méter)

két »tejtestvérével« (azaz izotópjával), 
a 235-ös és a 234-es uránnal együtt 
fordul elő. Ezen izotopok közül a 235-ös 
urán az »atomi fűtőanyaga

Ha egy gyors neutron nekiütközik a 
235-ös urán atommagjának, egy ezred- 
másodperc alatt »széttördeli« azt. A  fel
bomlott atommagból egyidejűleg há
rom új neutron repül ki, amelyek azon
nal három további uránatommag fel
bomlását idézik elő. Ez a folyamat az
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elsőhöz képest már háromszorakkora 
energiamennyiség felszabadulásával 
jár együtt.

így egymásután 1, 3, 9, majd to
vább 27, 81, 243 . . . stb neutron szaba
dul fel, vagyis minden lépésnél meg
háromszorozódik a kiszabadult neutronok 
száma és ezzel együtt a felszabadult ener
gia mennyisége is.

Ha az urándarab meghatározott 
nagyságú (eléri az ú, n. kritikus töme
get, ami kb egy kg), akkor a folyamat 
egy szempillantás alatt az egész urán
tömegre kiterjed és hatalmaserejű rob
banást idéz elő. Ezen az elven alapszik 
az atombomba is.

Ezt a folyamatot azonban lassítani 
lehet.

A  neutronok lassítójaként grafitot 
vagy nehézvizet használnak. A  nehéz
víz a közönséges víztől abban külön
bözik, hogy hidrogén helyett nehéz- 
hidrogén az egyik alkateleme. A grafit 
vagy a nehézhidrogén protonjaival 
való összeütközés eredményeként a 
neutronok energiájuknak mintegy 
60%-át elvesztik.

Ax atommáglya működése
Az atomenergia előállítására szolgál 

az atomgenerátor, amelyet atommág
lyának, uránkazánnak is szoktak ne

vezni. Ennek teste grafitból van. 
A grafittömbbe uránfémből készült 
rudakat helyeznek el.

Az uránkazán működési elve a 
következő :

Az uránt gyors neutronokkal bom
bázzák. A gyors neutronokat, amikor a 
grafitos uránkazánra esnek, a grafit 
először lelassítja, utána azonban be
következik a 235-ös urán atommagjai
nak felbomlása, ami új neutronok ki
válásával jár együtt.

Ha az uránrudak közé vasból vagy 
kadmiumból készült sávokat helyez
nek, ezzel az urán felbomlási folyama
tának sebességét szabályozhatják.

A  235-ös uránt a természetes urán
keverékből igen nehéz kiválasztani, 
többek között azért, mert abban csupán 
hét ezreléknyi mennyiségben fordul elő. 
(Egy mázsa természetes uránban csak 
70 dkg 235-ös urán van.) Ezért egy
szerűbb eljárást kerestek az atom
energia előállítására. Felfedezték, hogy 
a közönséges, 238-as atomsúlyú urán —- 
gyors neutronokkal való bombázás 
esetén —  több lépésben átalakul egy, a 
természetben elő nem forduló 239-es 
atomsúlyú új elemmé. Ezt az elemet 
plutóniumnak nevezték el. A plutónium 
viszont éppoly alkalmas anyag az 
atommag-reakciók céljaira, mint a 235- 
ös urán. A plutónium elkülönítése a 

238-as urántól már 
könnyebb (de nem 
egyszerű) feladat. 
A  tiszta plutónium 
aztán atommagener
gia előállítására 
ugyanúgy alkalmas, 
mint a 235-ös urán.

Hosszú és bonyolult utat 
tesz meg az urániumérc a 
bányából való kitermelés
től az atommáglyáig. A 
rajzon ennek az útnak a 
vázlata látható. A vázlat 
felső részében a pluto- 
niumgyártás folyamata, 
alsó részében az urán- 
gyártás menete látható 
(Urán 235). A rajzon kö
zépen az atommáglya met
szete. Ez a központi ener
getikai állomás a követ
kező szerkezeti elemekből 
áll: 1. turbogenerátor, 2.
kazánok, 3. villamosáram 
az épületek részére, 4. 
fűtés az épületek részére, 
3. biztonsági fémrudak, 8. 
elevátor, 7. hő- és energia- 
elosztó, 8. ellenőrző készü
lékek, 9. a magfűtőanyag 
szállítására szolgáló biz
tonsági kocsi, 10. kettős- 
biztositású önindukciós 
aggregátum, 11.. hőcsere- 

készülék

ítoníuín az uránból'. f/ A J f
SjXA '. '.V J ' . ' V  Radloaktrfrj
RaSIoaktiv Energia * , anyagólt 
anyagok ú- „  ■<

természetes uránból az LÍ.1233- 
kiválasztó üzem

Az atomenergiát — a tu
domány egyik legnagyobb 
vívmányát — a kapitalis
ták atombombába zárják 
és veszélyeztetik az egész 
haladó emberiséget. Az 
Imperialisták művészei ké
peiken előszeretettel áb
rázolják azt, hogy mi
lyen pusztítást képes 
véghezvinni az atomfegy
ver. Az atomenergiát egé
szen más célokra fogja 
felhasználni a kommu
nista társadalom. N. M. 
Kolcsicklj ezen a képen 
az atomenergia felhaszná
lásának békés perspektí
váit ábrázolja. Virágzó 
városok épülnek még az 
örök tél honában is. 
Sem pusztító atomerő
vel megtöltött rakéta, ha
nem atomenergiával haj
tott utazórakéta vár Indu
lásra a hatalmas, fényes 
toronyépületek tetején, 
hogy a hangnál Is gyor
sabban repítse távolba az 
utasok százait. Csillogó 
városok, virágzó kultúra 
jellemzi a békés atom
korszakot, amelyben az 
atomenergia, az alkotás 
hatalmas eszköze az ember 

kezében

Csupán egy kg 
urán mesterséges fel
bontása ugyanakkora 
radioaktív sugárzást 
szolgáltat, mint a világ 
egész rádiumkészlete.

Azzal a hővel, 
amely egy kg plutó
nium előállításakor 
keletkezik, kétszáz
ezer köbméter vizet lehetne forrásig 
melegíteni!

Az uránkazán segítségével majdnem 
valamennyi elemet radioaktívvá lehet 
tenni. Ilymódon az atomenergia elő
állítása közben »melléktermékként« 
radioaktív elemekhez jutunk, még
hozzá oly nagy mennyiségben, amek
korával az emberiség egész eddigi tör
ténelme során soha nem rendelkezett. 
Ezeket a radioaktív elemeket széles 
körben fel lehet majd használni az 
ipar és mezőgazdaság legkülönbözőbb 
területein. A radioaktív sugárzás ener
giáját az orvostudomány gyógyítási 
célokra már eddig is széleskörűen fel
használta. Ez az energia azonban fel
használható a kémiai iparban is, a 
vegyi folyamatok sebességének foko
zására, a mezőgazdaságban a termelés 
hozamának fokozására, a mindennapi 
életben pedig a »hideg« fénnyel való 
világításra . ..

A  235-ös uránt és a plutóniumot az 
atomgenerátorban át lehet majd alakí
tani elektromos árammá.

A fűtési célokra felhasználható hő 
segítségével lehetővé válik majd, hogy 
az energiakombinát körül hatalmas 
területen bekapcsolják a városokat és a 
falvakat a táv-központi fűtés hálóza
tába. A  városok levegőjét nem fogja 
beszennyezni többé a kémények ezrei
nek füstje. Nem fog gondot okozni 
hatalmas mennyiségű fűtőanyag fuva- 
roztatása, a téli tüzelő tárolása.

A plutóniumot vagy a 235-ös uránt 
tiszta alakjában fel lehet majd hasz
nálni mint >»atomdinamitot« hegyek 
felrobbantására, mesterséges tavak és 
tengerek medrének kialakítására. Az 
atomenergia segítségével meg fogjuk 
olvasztani a sarkvidékek jegét, eny
hébbé fogjuk varázsolni az éghajlatot.
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Azok az elmaradt területek, aKol ma 
még sem gőz-, sem elektromotorok nin
csenek, az atomenergia-berendezések 
segítségével át fogják ugrani a gőz és 
az elektromosság évszázadát s egy- 
csapásra az atomenergia századában 
fogiák találni magukat.

Ezer tonnákban kifejezhető szénmeny- 
nyiségekre van szükségük a gőzhajók
nak ahhoz, hogy az óceánokon hajóz
hassanak. Száz kilogrammokban kifejez
hető benzinmennyiséget visznek ma
gukkal a repülőgépek a hosszú légi- 
utra. Tíz kilogrammokban kifejezhető 
mennyiségű benzint fogyaszt naponta 
az országutakon robogó gépkocsi. Ezek
hez a nagymennyiségű-fű hanyagok
hoz képest nehéz elképzelnünk, hogy 
az új fűtőanyag néhány grammja moz
gásba tud hozni olyan hatalmas acél
óriást, mint egy tengerjáró hajó vagy egy 
löbbezer tonnás vonatszerelvény, hogy a 
munkapadok kőszén és kőolaj nélkül 
forgásba jönnek, s hogy a sziklák —  új 
folyóágyakat nyitva —  puskapor és 
dinamit nélkül felrobbannak . . . Egy 
százezer kilowatt teljesítményű elektro
mos erőmű üzembentartásához naponta 
nem kell több anyag, mint 14 gramm 
magfűtőanyag. S mindaz, amit elmon
dottunk, már nagyon közel van a meg
valósuláshoz. Az új energiafajtát már 
feltárták, s mostmár csak arra van 
szükség, hogy felhasználásának formáit 
is kidolgozzák.

A tengeralattjáróknak mind a mai 
napig kétfajta motorjuk van. Vízalatti 
útra külön akkumulátortelepek által 
táplált elektromotorokat használnak. 
Az akkumulátor energiakészlete teljes 
vizalatti menet esetén csak néhány 
órára elegendő.

Az atom-fűtőanyag —  a plutónium 
vagy a 235-ös urán —  a tengeralatt
járók ideális hajtóanyaga, mivel még 
oxigénre sincs szüksége.

Nehéz még közelítő képet is adni az 
atomenergia jövőbeli felhasználásának 
lehetőségeiről, még akkor is, ha csak 
azokra a lehetőségekre korlátozódunk, 
amelyeket egy iparilag fejlett ország
ban a legközelebbi jövőben ténylegesen 
meg lehet valósítani.

Az atomenergia lehetővé fogja tenni az 
ipar soha nem látott felvirágzását s az 
ember természet fölötti hatalmának ugrás
szerű fokozását. Mindezt azonban csak 
a szocializmus útjára tért országokban.

A  kapitalista világ számára az atom
energia ugyanakkor a munkanélküli
ség további fokozódását vonja maga 
után. Az energiabőség a kapitalista 
világot azzal fenyegeti, hogy az ipari

vállalkozók alaptőkéi elértéktelened
nek. Ezért a kapitalisták minden ere
jükkel fékezik az atomenergia békés 
felhasználására irányuló kutatásokat. 

Malenkov elvtárs mondotta :
»Ha az atomenergia az imperialis

ták kezében haláltosztogató fegyverek 
termelésének forrása, a megfélemlítés 
eszköze, a zsarolás és az erőszak fegy
vere, akkor a szovjet emberek kezében 
a mindezideig elképzelhetetlen tech
nikai haladás, országunk termelőerői 
további gyors növekedésének hatalmas 
eszköze lehet és kell is, hogy azzá 
legyen.«

(Vége.)

A budapesti múzeumok kiállításai
Műcsarnok (Hősök tere). A kommunizmus út 

ján. Nyitva: minden nap 9—20 óráig. — Magyar 
Munkásmozgalmi Intézet (Kossuth Lajos-tér 12 ). 
A Bolsevik Párt története múzeuma. Nyitva: 
szerda kivételével minden nap 10—20, vasárnap 
9—IS óráig. — Orsz. Természettudományi Mú
zeum (Múzeum-kőrút 14—16.). Fejlődéstörténeti 
kiáMitás. Afrika élővilága. Ásványok általános 
tulajdonságai. Nyitva: hétfő kivételével minden 
nap 10—18, csütörtökón 12—20 óráig — Orsz. 
Történeti Múzeum (Múzeum-kőrút 14—16.). A ma
gyar föld népeinek őstörténete. A magyar nép 
története a honfoglalástól 1848-lg. Nyitva: hétfő 
kivételével minden nap 10—18 csütörtökön 12— 
20 óráig. — Orsz. Néprajzi Múzeum (Könyves 
Ká'hnán-körút 40.). Tlszaigar egy proletárfalu 
élete. Bíró Lajos emlékkiállítás. A Csendes 
Óceán szigetvilága. Magyar népi fazekasság. 
Pásztormüvészet a XIX. század második felé- 
ben. Bútonközpontok a XIX. században. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 10—18, vasárnap 
9—15 óráig. — Keletázsial Művészeti Múzeum 
(Sztálln-út 103.1. Indiai kiállítás. Nyitva: kedd, 
csütörtök 10—18-ig, szerda, péntek 11—19, vasár
nap 9—14 óráig. — Budapesti Történeti Múzeum 
Régészeti Osztálya (Egyetem-utca 6. sz.). Buda
pest őstörténete. Nyitva: kedd kivételével min
den nap 11—19, vasárnap 10—14 óráig. — Buda
pesti Történeti Múzeum Újkori Osztálya (Kis- 
ceili-út 108.). Budapest 1686—1848-ig. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 12—17, vasárnap 
9—14 óráig. — Aquincumi Múzeum (Szentendrei- 
út 193.). Állandó kiállítás. Nyitva: hétfő kivé
telével minden nap 9—16, vasárnap 11—18 óráig.
— Mezőgazdasági Múzeum (Városliget, Vajda- 
hunyad vár.). Vadgazdálkodási kiállítás. Hal- és 
nádgazda,ság. Erdőgazdaság. Nyitva: kedd, csü
törtök 9—17, szombat és vasárnap 9—14 óráig.
— Hadtörténelmi Múzeum (1., Tóth Árpád sé
tány 40.). Állandó kiállítás. Nyitva: hétfő kivé
telével minden nap 8—16, vasárnap 9—16 óráig.
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viselői nem egy olyan tudósról 
»feledkeztek« meg, aki a népért és a 
haladásért harcolt egész életében. El
hallgattatásuk oka: küzdelmük során 
szembekerültek az uralkodó osztállyal.

Mellőzött nagy tudósaink koszorú
ját ékesíti Bugát Pál neve is. Mérhe
tetlenül sokat tett a hazai tudomá
nyok fejlesztéséért, népe fölemelkedé
séért.

Bugát Pál 1793-ban Gyöngyösön 
született parasztcsaládból. Apja ugyan 
már nem a földet művelte, de kis szabó
műhelyében dolgozott látástól-vakulá- 
sig. A szabómesterség sem hozott sokat 
a Konyhára. A  szülők mégis vállalták 
jóeszű fiúknak továbbtanitását. 1811- 
ben már a pesti egyetem orvostudo
mányi karán tanul az ifjú Bugát.

Egyetemi évei sok megprobáltatással jártak. A hazulról nagy szülői áldo
zatok árán kapott szerény támogatás szűkösnek bizonyult és Bugát nem 
egyszer tért nyugovóra vaesora nélkül. A  fiatal medikus búját növelte, hogy 

i túlnyomórészt nemesi rendű diáktársai lenézték a paraszti származású ifjút. 
Bugát azonban kitűnő eredménnyel fejezte be tanulmányait. 1818-ban orvos
doktorrá avatták. Két évvel később pedig a szemészmesteri vizsgát tette le 
sikerrel. t

1822-ben pályázatot hirdetnek az országos szemészi állásra. Bugát a leg
képzettebb pályázó. Mégsem kapja meg az állást. Az illetékesek * fontosabb
nak tartják a származást a tudásnál és egy alacsonyabb képzettségű, de nemesi 
rendből való kollégáját nevezik ki. Ez okból még kétszer maradt alul egyetemi 
tanári állásra hirdetett pályázatokon.

Meghívás Lobacsevszkij egyetemére
Nem sokkal később annál nagyobb megtiszteltetés éri. Meghívják az 

akkoriban alakult kazáni egyetemre előadónak. Ezen az egyetemen olyan világ
hírű haladó tudósok tanítottak, mint Lobacsevszkij, Zinyin és Butlerov. Bugát, 
örömmel tenne eleget a meghívásnak, de nem adnak neki útlevelet.

1824-ben végre kinevezték egyetemi tanárrá, de csak a sebésznövendé
keknek adhatott elő. A  tanszék ugyan Bugát szavai szerint na többiekhez képest 
csak félértékü és jelenleg éppen haldokló volt«. Mégis ma már elmondhatjuk,nagy 
haszon származott abból, hogy éppen ezt a tanszéket kapta meg. A közép
iskolát nem végzett sebésznövendékeknek ugyanis nem latin nyelven adtak 
elő, hanem magyarul.

1824-ben azonban természettudományokat magyar nyelven oktatni lehe
tetlenséggel határos. Alig volt olyan tankönyv, amelyet a hallgatók kezébe 
lehetett volna adni. Ami pedig volt, az *sovány és elavult vala tartalmára nézve, 
éppen használhatatlan nyelven«. Üjat írni bajos volt. Nyelvünkből javarészt 
hiányoztak a természettudományi és orvostudományi *mesterségbeli neve
zetek*.

Mindez nemcsak az oktatást nehezíti. Az ipar is sínyli a magyar tudományos 
száknyelv hiányát. Bugát —  amint egy róla szóló emlékezésben olvassuk —  
mem kevesebbet, mint az orvosi és természettudományi magyar irodalom meg
reformálását tűzte maga elé, s ez óriási feladat elérésére sem munkát, sem fárad
ságot, sem áldozatot nem kímélve, annyit tőn, mennyit azon a téren nálunk még ő
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A Természettudományi Társulat tagsági oklevele 1845-ből

előtte soha senki; úgy, 
hogy a nevezett tudo
mányok újjá teremtő
jének egyenesen és tel
jes joggal Bugdtot 
tekinthetjük.«

A magyar
tudományos
nyelvért

Bugát az idézett 
feladatnak valóban 
megfelelt. Egymás
után adja ki a tudo
mányos tankönyve
ket. És e könyvekben 
nagymértékben gaz
dagítja természet- 
tudományi szókin
csünket is. Sokezer 
új szót és kifejezést 
alkotott s ezeknek
javarésze ma is él a

magyar köznyelvben. A  higany, láz, csipesz, izom, ízület, csecsemő, fagypont, s 
megannyi értékű száz és száz szótársuk Bugát Pál alkotása!

Bugát szakmai nyelvművelő munkássága szervesen összefonódik a múlt 
századbeli nyelvújító mozgalommal. Ez a mozgalom is egyik megnyilatkozása 
volt a bécsi Burg elleni harcnak és a nemzeti függetlenségért vívott küzde
lemnek. Egyik megnyilatkozása, mégpedig viszonylag és legélesebb meg
nyilatkozása. A  nemzeti függetlenségért vívott harc politikai és gazda
sági eszközei ugyanis korlátozottak voltak. S ami e téren hiányzott, az tere
bélyesedett ki a magyarság legszélesebb rétegeibe behatoló nyelvművelési 
mozgalomban. E mozgalomban nemcsak a költők, Vörösmarty és kortársai 
tűntek ki, de az olyan haladó tudósok is, mint Diószegi Sámuel, Földi János 
és nem utolsósorban Bugát Pál.

Bugát e munkásságának óriási sikere volt és hatása —  amint ezt Toldi 
Ferenc irodalomtudós tanúsítja —  willany szerű és egyetemes« volt. A  törekvés, 
hogy minden ismeretet tudományos formában és szabatosan nemzeti nyelvün
kön adhassunk elő, —  már akkor jelentős volt. Ezidőtájt a kapitalizmus fej
lődése kívánta meg a természettudományok ugrásszerű fejlődését. Egymást 
követték a nagyszerű fölfedezések. Megszületett a gőzgép, a vasút, a gőzhajó. 
Lerakták a korszerű kohászat, vegyipar, textilipar és egyéb iparágak alapjait.

Hanem hazánkban ennek a »tudományos forradalomnak« nyomát is alig 
lehetett látni. Hiszen az osztrák uralkodó érdekeltségek nem tűrték a magyar 
ipar fejlődését. A  külföldi eredményekről sem nagyon lehetett tudomást szerezni. 
Idegen nyelveken aránylag csak kevesen beszéltek. Magyarul pedig az imént 
említett okoknál fogva nem lehetett a tudományos és technikai fölfedezéseket 
közérthetően ismertetni. Nem kismértékben Bugátnak köszönhetjük, hogy 
ezek az új ismeretek aránylag széles körben meggyökeresedtek hazánkban.

1831-ben Bugát merész vállalkozásba kezdett. Megalapította az első magyar
nyelvű orvosi lapot nörvosi Tára címen. E lapban nem csupán orvosi, de termé
szettudományi cikkeket is talált az olvasó. Azonkívül számos külföldi köz
leményt ültetett át magyar nyelvre.

A Természettudományi Társulat megalapítása
Bugát csakhamar felismerte, hogy nem elég a természettudományokat 

a szakemberek között terjeszteni. A  nép szélesebb rétegeinek is meg kell ismer
kedniük velők.

Ezért fogamzött meg benne a Természettudományi Társulat megalapításá
nak gondolata. A  Társulat megalapítására 1841-ben került sor.

Ekkor hívták össze ugyanis az orvosok és természetvizsgálók első vándor
gyűlését. Bugát felismerte a kínálkozó alkalmat és amikor 1841. május 28-án
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először találkoztak a vándorgyűlés részvevői, Bugát javaslatot tett a Ter
mészettudományi Társulat megalakítására. Javaslatát helyesléssel fogadták 
és a ». . . társulat egy röpke óra alatt megalakult.«

A  Társulat programmját is Bugát dolgozta ki. Ebben többek között a 
következő irányelvek szerepelnek: az ifjúság természettudományi oktatása
és bevonása a kutató munkába, a természettudományok népszerűsítése. Bugát 
azonban e tudományok magasabbfokú művelését is szükségesnek tartotta a 
Társulaton belül. Ezért kívánta, hogy a legkiválóbb tudósok is résztvegyenek 
a Társulat munkájában.

A  Társulatnak Bugát Pál-féle programmjából két pontot kell különösen 
kihangsúlyoznunk. Az egyik a népszerűsítés kérdése. A  másik az elmélet és a 
gyakorlat összekapcsolása.

A  természettudományok népszerűsítését azért is tartotta döntően fon
tosnak, hogy a műveltség fokozásával segítse az elnyomott néprétegeket a 
babonák elleni harcban. De azt is hangsúlyozta, hogy a természettudományok 
népszerűsítése az ipar fejlesztésének szempontjából is elengedhetetlen. Vallotta, 
hogy a tudomány csak akkor fejlődhet, ha széles alapokra támaszkodik. Mind
ezt népszerűsítő előadások tartásával, továbbá könyvek és folyóiratok kiadá
sával kívánta elérni.

A forradalmi Magyarország főorvosa
Hogyan látta Bugát az elmélet és gyakorlat egységét? Öt magát idézzük e 

tárgyban. »A  bányász —  írja —  közölje bányája kincseit a tudóssal, a tudós 
viszont a tudomány adatait a bányásszal.a íme, Bugát már több, mint száz 
évvel ezelőtt követeli, hogy tudósok és gyakorlati szakemberek működjenek, 
együtt. Tudománynak, iparnak egyaránt érdeke. Ennek megvalósítása száz 
évig késett.

A  Társulat első elnökévé Bugátot választották, ö  vezeti a Társulat ügyeit 
egészen a szabadságharc leveretéséig. Elnöki minőségében nagy sikereket ér 
el, noha rengeteg akadályt kellett legyűrnie. A  bécsi zsoldban álló kormányzat 
nem örült olyan intézménynek, amely az elnyomott népet akarta tanítani, 
amely magyar ipart és magyar tudományt akart fejleszteni.

A  márciusi forradalom eseményeit Bugát lelkesen üdvözli. Egymásután 
jelennek meg az ^Orvosi Tárt-b&n izzó hazafiságát s emberségét bizonyító 
cikkei. Mindegyike hitvallás az elnyomott nép mellett és az elnyomás ellen. 
Egyik cikkében többek között a következőket írja : »A  munkások munkás
ságuk illendő, s arányos hasznát vegyék. Az apa gyermekének ne domíniumokat, 
hanem munkásságot adjon örökségül.«

Bugát nemcsak tollával szolgálta a szabadságharcot, de tettekkel is. 
Midőn a Honvédelmi Bizottmány Magyarország főorvosává nevezte ki, min
dent elkövetett az egészségügyi viszonyok megjavítására. Debrecenbe is követte 
Kossuthot, végig kitartott mellette.

„Véglobot vet a nemesi tűz !u
A világosi fegyverletétel után Bugát is bujdosni kényszerült. Hazafias 

magatartásáért mindenütt keresték a bécsi zsandárok. Az egyetemi igazoló 
bizottság szolgalelkű tagjai pedig állásvesztésre ítélték. Néhány évvel később 
visszatért Pestre, de itt teljesen visszavonult életet folytatott.

Nem sokkal halála előtt, 1860-ban ismét megválasztották a Természet- 
tudományi Társulat elnökévé. E tisztségét azonban nem tölthette be sokáig, 
egyre romló egészségi állapota következtében.

»1865-ik évi július 9-én vetett véglobot azon nemes tűz, melynek feladata az 
volt, hogy szeretett nemzete javára világítson és melegítsem, mondotta Kátai 
Gábor Bugát Pál sírjánál.

Bugát élete példája a tudósnak, a hazafinak, a mindig népért harcoló, 
a haladó, a sohasem csüggedő embernek. Sohasem alkudott meg az elnyomók
kal. Ezért üldözték életében. Ezért hallgattak róla halála után. De mi, akik 
az ő munkásságának gyümölcseit élvezzük, örömest őrizzük emlékét, örömest 
követjük példáját,

Németh Béla
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hedves Élet és Tudomány !
Egy különös, bár azt hiszem, sok embert 

érdeklő problémával kapcsolatban szeretnék 
kérdést Intézni a Szerkesztőséghez.

Az egyik katolikus folyóirat nemrég cik
ket közölt — egyebek közt — az »őrző- 
angyalok«-ról. A cikk szerint »az angyalok 
létét, mint kinyilatkoztatott igazságot, dogma
ként tanftja az egyház. Azt pedig, hogy 
minden embernek ktilön, személyes őrző- 
angyala van, a teológiailag biztos tanítások 
közé sorolja.«  Ezzel kapcsolatban szeret
ném megkérdezni: honnan ered az angya
lokba és ördögökbe vetett hit és ml a 
tudomány álláspontja ezekkel kapcsolatban?

F. M.-NE, PÉCS

Mielőtt a kérdésre válaszolnánk, 
meg kell jegyeznünk, hogy a tudomány 
már rég túlhaladt az ilyen jellegű 
problémákon. A  középkorban, a vallás 
uralmának századaiban az egyházi 
»tudósok« még olyasmiken vitatkoztak, 
hogy például : ,thány angyal fér el egy 
tűnek a hegyén? Vagy »tud-e a „ minden- 
ható“  isten olyan követ teremteni, ame
lyet 6 maga sem bir fölemelni?« A közép
korban a hittudósok könyveket írtak 
az >t Angyalok természetraj zárói«, »Az 
ördög természetrajzárói* és más effélék
ről. Az »Angyalok természetrajzá«- 
nak szerzője kifejti, hogy a szentirások- 
ban sehol sincs szó az angyalok szerelmi 
életéről. Tehát az angyalok memtelen 
lények.« Ezek a lények tetszésszerinti 
alakot ölthetnek s a földön megjelenve 
különböző kalandokba is bonyolód
hatnak.

Világos, hogy nemcsak a mai, mate
rialista tudósok, hanem minden fel
világosult ember csak mosolyogni tud 
ezeken a naiv és fantasztikus képzelet
szüleményeken.

Az angyalokba, a jó és gonosz szel
lemekbe vetett hit nem egyedül a 
kereszténység jellemzője. Megvolt az

már jóval a kereszténység kialakulása 
előtt, s megtalálható ma is minden 
nem-keresztény, primitív »pogány * 
népnél. Sőt, éppen az ősi primitív 
népekre jellemző elsősorban az »ártó 
és segítő szellemek« hite. Az ősember 
félelmében és tudatlanságában —  akár
csak sötétben a kisgyermek — azt 
hitte, hogy a tárgyakban láthatatlan 
lények, hatalmas szellemek bújnak. 
Azt hitte, hogy e szellemek jóindulatá
tól vagy rosszakaratától függ minden. 
Félelmében tisztelte ezeket a képzelet
beli lényeket s áldozatokkal igyekezett 
segítségüket biztosítani,

A régi görögök gazdag képzelet
világa számtalan gyönyörű vallásos 
mesét hozott létre a vizek sellőiről, a 
bűvös énekű szirénekről, a faágak 
közt. megbúvó drádokról, a kecske
lábú Pán-ról, a faunokról és egyéb 
látható vagy láthatatlan szellemi 
lényekről, akik jókedvükben, vagy 
haragjukban az ember életébe is beavat
kozhatnak.

Legnagyobbrészt ezekből és más 
korabeli »pogány« vallásokból vette át 
a kereszténység az angyalok és ördögök 
hitét. Az ördög középkori elképzelésé
ben például igen könnyű felfedezni 
a kecskelábú Pán -t. . .

De a magyar ősvallás is tele van 
tündérekről, szépasszonyokról, manók
ról szóló mesékkel. Ezekben ma már 
senkisem hisz. Csodálatosképpen még 
a keresztény egyház is valótlanságnak, 
mesének tartja őket. Aki tündérek
ben, manókban hisz, azt még az egy
ház is babonásnak tartja. Pedig nyil
vánvaló, hogy ez igen nagy következet
lenség az egyház részéről. Hiszen, ha 
angyalok és ördögök létezhetnek, akkor 
miért ne létezhetnének tündérek, 
manók és egyéb mesebeli lények is? 
Annak, aki az egyház és sajtótermékei 
nyomán hisz az őrzőangyalokról szóló 
mesékben, milyen alapon lehetne meg
tiltani, hogy ne higyjen az ugyancsak 
mesebeli tündérekben, boszorkányok
ban és egyéb »mumusokban?«

Logikai alapon semmi esetre sem. 
S ezzel bizonyára az említett folyóirat 
is tisztában van. így aztán kénytelen 
a cikk végén —  saját magával ellen
tétben —  azt állítani, hogy az angyal 
mem tud életünkbe közvetlenül beavat
kozni*, holott feladata az lenne, hogy 
utávol tartsa tőlünk a testi és lelki vesze
delmeket.* Vagyis magyarán: nesze 
semmi, fogd meg jól 1

Az angyalhit tarthatatlanságának, 
csődjének beismerése ez !

Sz, V .
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A  Nagy Októberi Szocialista Forra
dalom győzelmével új korszak kezdő
dött a gyarmati és félgyarmati orszá
gok és népek életében. Az ázsiai nagy 
események mellett kevesebb figyelmet 
fordítunk az Afrikában lezajló esemé
nyekre. Pedig az imperializmus lánca 
ott is bomlik. Marokkó, Tunisz a 
francia imperializmus érzékeny pont
jai. Egyiptom kicsúszik a brit impe
rialisták kezéből, az amerikai vetély- 
társ igyekszik megkaparintani a gaz
dag földet. De forrongás, bizonytalan
ság teszi ingadozóvá a brit imperializ
mus helyzetét a többi gyarmatban is. 
A  brit imperializmus válságát Malen- 
kov elvtársnak az SZKP X IX . kon
gresszusán mondott szavai világítják 
meg élesen: *A Brit Világbirodalom 
minden eresztékében recseg-ropog.«

A  Kenyából érkezett hírek azt mu* 
tátják, hogy a brit imperializmus lába 
alatt ott is megingott a talaj.

Nairobitál délre lakik a Vakamba-törzs. Népi 
táncaikat dobszávai kísérik

X  Ikeletafwtkai főtti 
mmavhmnmta

Kelet-Afrika földjét ősi kristályos 
kőzetekből álló tömb tölti ki. Ezt az 
ősi tömböt a Föld erői hosszú törés
vonalak mentén szétszakították. Két 
törésrendszer alakult k i : a Közép
afrikai és Keletafrikai árok. A  két 
árok egy mélyebben fekvő központi 
teknőt vesz körül. A  törések, süllye
dések alkalmával nagytömegű vulká
nikus anyag került a felszínre.

Világosan látjuk Kelet-Afrika szer
kezetét, ha végigkövetjük az Uganda- 
vasutat. Ez a tengerpartról indul ki 
és Ugandába vezet. Jó része Kenya 
területén halad át. A  tengerpartról 
fokozatosan emelkedik fölfelé a Kelet
afrikai árokig. Ez az óriási tábla a 
tömbnek a Keletafrikai ároktól a ten
gerpartig eső része. A  vasút a Naivasa- 
tónál bevezet a Keletafrikai árokba. Ez 
észak-dél irányban húzódik Kenyán 
át. Az árok északi végén van a Rudolf- 
tó. Tengerszint fölötti magassága csu
pán 380 méter. Ez az árok legmélyebb 
pontja, innen dél felé emelkedik. A  
vonat az árok magas nyugati peremén 
felkapaszkodva, a két árok közti tek-

nőbe lép. Ennek közepét a 66.250 kma 
terjedelmű Viktórla-tó tölti ki. Átla
gos mélysége 75. méter. Északkeleti 
része Kenyához, északnyugati része 
Ugandához, déli része pedig Tanga- 
nyikához tartozik.

X  k m M a ffU k a i ti f a  Bt
Kenya központi része. A  csak néhány 
méter mély Rudolf-tóval kezdődik. 
Már a tó déli partjá í vulkánokra



bukkanunk. Itt emelkedik az Andrew- 
és a 630 méter magas Teleki-vulkán. 
Mind a Rudolf-tót, mind a vulkánt 
Teleki Sámuel 1880. évi expedíciója 
fedezte fel. Működének találták, kékes
sárgán füstölgött. Az őslakók elmond
ták, hogy a hatvanas években okádott 
utoljára.

Az árkon délfelé haladva, mind a 
peremek, mind az árok talpa fokoza
tosan emelkedik. A  Naivasa-tónál már

fölé. Itt már több vulkán emelkedik 
800— 1000 méter magasra az árok talpa 
fölé. Tovább délre süpped az árok a 
lefolyástalan Magad-tóig (610 méter). 
A tónak alig van vize. Rengeteg szóda

v; Jt

ütvén évvel ezelőtt Nairobinak, Kenya fővárosá
nak helyén még csupán a vasútépítők tábora 
állott. Ma 120.000 lakosú nagy város, a mono

polisták modern üzletházálval

rakódott le benne, ez Kenyának egyik 
fő kiviteli cikke.

Az igazi nagy vulkánok nem az 
árokban, hanem kívüle vannak. Nyuga
ton emelkedik 4486 m magasra az 
Elgon, keleten az 5135 méteres Kenya. 
Az Elgon csúcsán jó karban levő 
kráternyílás van. A  Kenya csúcsát 
azonban a pusztító erők szétrombol
ták. U-alakú, jégárak által vágott 
völgyek, félkörös medencék (kar-fül
kék), tengerszemek vannak rajta. Tehát 
a jégkorszakban a jég pusztító mun
kája nagyarányú volt. A  két magas

V.- -- v. 1 ••

A régi arab Mombasza, Kenya kikötője

csúcs tetején, az Egyenlítő közelében 
ma is jégfoltok, hómezők díszlenek.

A  Kenya nedves északi lejtőjén ered 
a Tana folyó, míg az árok keleti falá
ból indul ki a Szabaki. E két folyó 
a tömb lejtőjén tart az Indiai-óceánba 
és Mombaszától északra torkolnak a 
tengerbe. Egyik sem hajózható.

fi*  égha jla t és növényzet
A  Viktória-tó északi részét átszeli 

az Egyenlítő, a Rudolf-tó északi részét 
pedig az ötödik szélességi kör. Az ég
hajlatnak tehát itt egyenlítőinek kel
lene lennie. Ügy gondolnánk, hogy 
rettentő sok az eső és Ugandát, Kenyát 
a trópikus esőerdők megszakítatlan 
sűrűje borítja. Nem így van. A  Kelet
afrikai Tóhátságtól keletre a csapadék 
jóval kevesebb, mint nyugatra, pél
dául a Kongo-medencében. Itt tehát 
megszűnik a trópikus esőerdők öve és

a növényformációt sztyeppe-növény
zet vagy trópikus szórazerdő alkotja, 
amely lombhullató fákból áll. Kenyá
ban a tavaszi esőzés a kiadósabb, de 
a Rudolf-tó irányában a csapadék 
mennyisége csökken. A  fennsíkokon 
alacsonyabb a hőmérséklet, mint a 
tengerparton, a hőmérséklet napi inga
dozása jelentős, éjszakánként a hőmérő 
sohasem száll a 16° fölé. Az ilyen 
éghajlat a trópikus vidéken az euró
paiak számára is kedvező.

Trópikus viszonylatban tehát Kenya 
száraz területnek mondható. Csak kis 
részein haladja meg a csapadék évi 
mennyisége az 1000 mm-t, nagyobb 
részein 750— 1000 mm között van, a 
Rudolf-tó környékén pedig 600 mm-re 
csökken.

Az olyan vidék, amelyen a csapa
dék 750 mm-nél kevesebb, sztyeppévé 
alakult. A  750— 1000 mm csapadékú

A »fehér ember földjénc, a bitorolt jő  legelőkön, szarvasmarhák tízezreit tenyésztik

vidékek a száraz erdők terei, míg a 
nedvesebb helyeken dús szavannák: 
övig érő fű térségei szétszórt ligetes 
erdőkkel —  alakultak ki. A  folyó
völgyekben az emeletes erdők sávjai 
húzódnak. A szavannák és erdőségek 
vadállománya igen gazdag.

A  nedvesebb területek, a nagykiter
jedésű szavannák magasabban feküsz- 
nek. Itt nincsenek zárt erdőségek, 
csupán a hegyek emelkednek ki a 
szavannák és sztyeppék övéből mint 
erdővel borított szigetek. A  sztyeppék 
és szavannák nagyméretű állattenyész
tés alapjai. Kenya tehát elsősorban 
mint húst termelő gyarmat jutott fon
tosságra. A  hosszúszarvú szarvasmarha 
óriási csordái legelnek a füves térsége-

A Kenya-hegy tömb vállán halad át az Egyenlítő. 
A legmagasabb csúcsot, a Batlant. hőmezők s 
jég borítják. A krátert széttörték a természet 

romboló erői

ken. 1500 méternél magasabban van 
az az öv, amelyben minden jobb földet, 
legelőt elraboltak az őslakóktól.

ft gyarm atosítás előtt
Kenya belseje századokon keresztül 

mentes volt az idegen kizsákmányolók- 
tól, mert belsejébe nehezen lehetett 
behatolni. Tengerparti sávján arab 
kereskedők gazdagodtak, kikötői Indiá
val űztek kereskedelmet. Vasco di 
Gama Kenya partján is megfordult, 
utána a portugálok erődöt is építettek
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a parton, de csak ideig-Óráig tarthat
ták fenn uralmukat.

Kenyát nem is a tenger felől, ha
nem a Nílus völgyéből érte idegen 
hódító hatás. Néger-hamita keveredésű 
törzsek hullámai századokon át nyomul
tak be a Keletafrikai árkon át Kenyába, 
A  legősibb lakók batuák és más törpe
fajtájú négerek voltak. Ezeket a 
bantu-törzsek igázták le. A  néprajz 
tudósai a Szabaki középső folyásánál 
élő vakambákat a bantuk ivadékai
nak tartják, öt-hat évszázaddal ezelőtt 
a hamita vahuma-törzs nyomult be. 
Leigázta a bantukat, elvette állatai
kat s mint pásztornép, a jobb legelő
ket szállotta meg. Néprajzi külön
legességük, hogy férfija mind meg
annyi óriás, a legtöbbje meghaladta 
a két métert. Utánuk a nandik, majd 
a kavirondok nyomultak be. Már nem 
csupán állattenyésztők, hanem kapás 
földművelők. Legutolsónak a Massai- 
törzs hulláma következett. E rette
gett, harcias nép. Rablóhadjárataik 
sorozatában jelentek meg az angol 
gyarmatosítók.

Az Uganda-vasút magassági keresztmetszete

Afrikai elefánt. Nagy csordákban él a kenyai 
tavak partján elterülő bozótokban

M * a n g o l  tenfeszkedés
A partokon még a 19. század dere

kán is vígan burjánzott az arab keres
kedők rabszolgakereskedése. 1885 körül 
Németország tette be a lábát a par
tokra. Az angolok azonban a zanzibári 
szerződésben (1890) kicserélték Kenya 
partját Helgoland szigetével. A part
ról megindult a terjeszkedés a száraz
föld belsejébe. Lugard kapitány, a 
Birodalmi Brit-Északafrikai Társa
ság hadseregének vezetője, biztosította 
a brit imperializmus számára azt az 
óriási területet, amely az Indiai-óceán 
partjától Belga-Kongó északi határáig 
terjedt. Munkájának befejeztével a 
Társaság átadta kiváltságait és Kenya 
a brit birodalmi kormányzat igazgatása 
alá került (1895). Döntő mozzanat 
volt az Uganda-vasút megépítése. Ez 
volt az első vasút Afrikában, amely 
a tengerpartról a kontinens szívébe 
vezetett. 1901-ben adták át a forga
lomnak. Ez vetette meg a Viktória- 
tón való hajózást, szárnyvonalak ki
építésével ez tette lehetővé a gyarmati 
kincsek elrablását.

Kenyát kettős természetű gyarmat
nak szánták : telepítésre és ültetvé
nyes gyarmatnak. A  magasabban fekvő 
kedvező éghajlatú fennsíkokra telepí
tettek. A  trópikus éghajlatú, malária
veszélyes vidékeken az őslakók rab
szolgamunkája alapján létesítettek 
ültetvényeket.

így kezdődött »a fehér ember föld
jén* a kikuju-,vakamba-, kavirondo-tör- 
zsek földjének elrablása. Az őslakók 
nem ismerték a föld magántulajdonát, 
a föld a törzs közös tulajdona volt. 
A  gyarmati kormányzat kinyilvánította, 
hogy a földtulajdon a protektorátus kor
mányára száll át és neki van joga a föld
del rendelkezni. A  legjobb földeket a 
telepeseknek adták, az őslakókat silány 
területekre szorították. N. Leys-nek, 
a kenyai kérdés legjobb szakértőjének 
megállapítása szerint a megművelhető 
földnek mintegy 50%-a az európaiak 
kezébe került. 1901-ben 13 fehér tele
pes volt Kenyában, 1913-ban számuk 
3175 volt, 1931-ben már 17.000-re 
emelkedett, most már 29.660 telepes 
birtokában vannak Kenya legjobb 
termőföldjei. Közülük csupán 3000 
foglalkozik ténylegesen mezőgazdálko
dással, ez a 3000 ember élvez egyed
uralmat a megművelhető földek 50%-a 
fölött, míg az öt és fél milliónyi afrikai
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Éhbérért dolgoznak a kizsákmányolt benti 
szülöttek az angol tulajdonban tévő földi 
mogyorö-földeken. A tőlük elrabolt földekért 
Harcolnak a népi mozgalmak felszabadító szer

vezetei

csupán bizonytalan birtokosa a fenn
maradó silányabb résznek.

A földrablás első szakaszának le
zárulása után a kormány a földrablá
sok »törvényesítésének« második lépé
seként minden olyan földet, amelyet 
»a bennszülöttek földjeinek kezelési 
szabályzata* nem nyilvánított kifeje
zetten bennszülött földdé, »korona- 
birtokként« kebelezett be. Az új ren
dezés jogot adott a kormánynak, 
hogy 90 évi használatra földet adjon 
bérbe az európai telepeseknek egészen 
3000 hektárig, —  számos birtokot 
hektáronként fél penniért. A  Kenya 
tövében fekvő fennsíkot, ahol legjobb 
a föld és az éghajlat, kizárólag »a fehér 
ember földjének* biztosították.

Az elmúlt harminc esztendőben 
Kenya őslakos népe mind fokozottab
ban emelte fel hangját elorzott föld-

Ieiért. Az angol kormány gyakran 
:üldött vizsgáló bizottságot. 1930-ban 

a »munkáspárti« kormány ünnepélye
sen megígérte, hogy ezentúl megakadá
lyoz minden további földkisajátítást. 
A  kezesség értékét csakhamar meg
ismerte Kenya népe. A  kekemegi 
terület, maláriás mocsárvidék, a kavi- 
rondo törzsnek kiutalt föld volt. Itt 
aranyat találtak. Az arany felfedezése 
litán a kenyai kormáhy »részvétét« 
nyilvánította a törzsnek, hogy milyen 
egészségtelen viszonyok között kell 
élnie. Felajánlotta az áttelepítést 
egészségesebb vidékre. Amikor a törzs 
vezetői közölték, hogy maradni kíván
nak, s lecsapolják a mocsarat, lakha
tóvá teszik a vidéket, a törzs tagjait 
összefogdosták, erőszakkal áttelepítet
ték, a törvényhozó gyűlés pedig bizto
sította a bányatársaságok jogait.

Azokban az őslakos-rezervációkban, 
ahol a népsűrűség magas, például a 
kikujuk területén, ahol km*-ként 250 
ember él, állandó az éhínség. Negley 
Farson »Utolsó lehetőség Afrikában* 
című művében írja, hogy a kenyaiak 
kevés kivétellel hat hónapon át az 
éhhalál szélén állanak.

A  rezervációkat egyre szűkítik. Ezzel 
arra kényszerítik az őslakókat, hogy 
az ültetvényeken telepedjenek meg. 
A  fehér ültetvénytulajdonosok meg
tűrik őket, mert ez ingyen munkaerőt 
jelent. Az afrikaiak néha 180 napot

is kénytelenek a fehér ültetvényes 
számára dolgozni, hogy joguk legyen 
azokon a földeken nyomorúságosán 
tengődni —  amely valaha az övék 
volt. Az ültetvényeken dolgozók szá
mát hivatalosan 120.000-ben adják 
meg, de ennél jóval több, mert a 
kávéaratáskor a szedést nők és gyerme
kek végzik, őket pedig nem veszi 
számba a »humánus« statisztika. De 
az állattenyésztő farmok is szívesen 
veszik a földjeikről kiszorult őslakókat 
—  ingyen munkaerőnek.

Az ültetvényeken kávét, teát és 
Kelet-Afrika fontos rostnövényét, a 
zöld sziszalt (Agave verde) termelik.

Az őslakosok rezervációikban kapás 
földművelést folytatnak. Állataikat 
nem tudják értékesíteni, hiszen azok 
minőségben nem versenyezhetnek a 
dús legelőkön hizlalt állatokkal. Leg-
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Az angol gyarmatosítók nem riad
nak vissza különböző zavartkeltő 
módszerektől, hogy megrágal
mazhassák ás ezen az alápon 
terrorizálhassák a népi mozgal
makat. Az angolok szervezték 
meg és tartják fenn a »Mau- 
Mau« nevű terrorszervezetet, 
amellyel azonosftanl akarják a 
földért és szabadságért harcoló 
afrikai népi szervezeteket. A szer
vezetek vezetői határozottan til
takoztak a »Mau-Mau«-alakulatok 
tevékenysége ellen és több ízben 
leszögezték, hogy semmi közük 
sincs az angoloktól felbérelt ter
roristákhoz. Az angolok az állí
tólagos terrorcselekmények miatt 
hirdették ki Kenyában az ostrom- 
állapotot. Képünkön az angol 
gyarmati hatóságok atetartóztat- 
ják< a saját maguk által fenn

tartott terrorcsapat tagjait

feljebb a bőrt értékesíthetik potom 
áron, aztán kukoricával és földi mo
gyoróval vesznek részt a kivitelben. 
A többi kincs a kizsákmányolók kezé
ben van, A  kivitol értékében első 
helyen a kávé áll, messze mögötte 
következik a sziszal-rost, kukorica, 
bőrök, kopra, földi mogyoró és cukor. 
Fontos kiviteli cikk a Magdan-tó 
szódája. A bevitel cikkei: gyapot
áruk, élelmiszer, italok, gépek, autók, 
vasáruk. A  kereskedelemben a 35.000 
főnyi betelepült indus viszi a főszere
pet. A  kivitel értéke 5, a behozatalé 
5,8 millió fontsterling körül mozog.

Az 582.374 km* terjedelmű gyar
mat igazgatásilag két részből áll. 
A  parti csík Kenya protektorátus. 
Főhelye Mombasza, parti szigeten 
épült, élénk forgalmú kikötőváros. 
A  belső rész Kenya koronagyarmat. 
A gyarmati kormányzás székhelye a 
szépen fekvő, kellemes éghajlatú Nai
robi (120.000 1.).

M egm ozdu lt a  fö ld
Földjükért, szabadságukért, hazá* 

jukért vívott harcukban Kenya ős
lakói fölismerték, hogy a győzelem 
záloga az egység, az összefogás, szerve
zettség. Kenya népe hősi helytállással 
védi demokratikus szervezeteit. Ami
kor a kormány törvényellenesnek nyil
vánította a két nagy tömegszervezetet, 
az Északafrikai Szövetséget és a Ki- 
kujuk Központi Szövetségét, a haza
fiak a harc egységes vezetésére meg
alakították a Kenyai Afrikaiak Unió
ját. Az uniónak több mint 100.000 
tagja van és szerte az országban 50 
szervezete.

Kenya népeinek harca lényeges része 
az Afrikában is egyre erősödő anti- 
imperialista küzdelemnek. Ügyük 
végül is győzni fog a gyarmatosítók 
véres terrorja ellenére, mert ügyük 
igaz ügy, amely a gyarmati népek 
világszerte erősbödő harcának egyik 
láncszeme. Vécsey Zoltán

Természettudományon 
rAdlóclőadások naptára

NOVEMBER 22. SZOMBAT. Kos- 
suth-rádió: 15.30: Beszélő atlasz. NO
VEMBER 23. VASARNAP. Petó'fi-rádló: 
15.00: Kérdezz — felelek! Tudományos 
fejtörő. NOVEMBER 24. HÉTFŐ. Pe- 
tőfi-rádió: 17.20: A világ térképe előtt. 
NOVEMBER 25. KEDD. Petőfi-rádló: 
18.10: A krími síkság térségein. Elő
adás.

Mezőgazdasági műsor
NOVEMBER 20. CSÜTÖRTÖK. Kos- 

suth-rádió: 6.00: Falurádió: Vita a
takarmány ozásról. NOVEMBER 21. 
PÉNTEK. Kossuth-rádió: 6.00: Mező- 
gazdasági híradó. NOVEMBER 22. 
SZOMBAT. Kossuth-rádió: 6.00: Falu
rádió: Jövedelemelosztás a termelőszö
vetkezeti csoportokban. NOVEMBER 
23. VASARNAP. Kossuth-rádió: 16.00: 
Ismerkedjünk holnapunkkal! NOVEM
BER 26. SZERDA. Petőfi-rádló: 20.00: 
Állami Gazdaságok Híradója.
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A hévvizek körül régente sok mese, 
babona járta. Az ókorban istenek sze
szélyes játékának, vagy alvilági lények 
működésének tartották. A  sziciliai hév
vizekről azt hitték, hogy Vulkán isten 
verítéke tör elő a földből. A mesék, 
babonák nyoma évszázadokon keresz
tül megmaradt az elnyomott, a tudat
lanságban élő emberek tömegeiben. A 
tudomány azonban e téren is eloszlatta 
a sötétséget.

A  hévvizek vagy thermák általában 
úgy keletkeznek, mint a hidegvizű 
források. Akár természetes úton fakad
nak fel, akár mélyfúrással kerülnek a 
felszínre, akárcsak az artézi kutak.

A források úgy keletkeznek, hogy a 
föld felszínére hulló csapadék egy része 
a talajba, a vízáteresztő kőzetekbe 
szivárog. Majd mind mélyebbre hatol 
mindaddig, mig egy mélyebben fekvő 
vízátnembocsátó réteg útját nem állja. 
A  vízzáró réteg fölött aztán összegyű- 
lemlik, majd e réteg mentén tovább 
halad, végül ahol a réteg felszínre buk
kan, forrásként tör fel.

A  források hőmérséklete különböző. 
Attól függ, milyen mélyen hatolt le vizük 
a föld kérgébe, mielőtt forrásként nap
világra tört volna. A  felszíni rétegek
ből fakadó források hidegvizűek. Hő
mérsékletük legfeljebb a terület évi 
középhőmérsékletével egyenlő.

Ha mélyen fekszik a vízzáró réteg, 
vagy ha a mélybenfekvő kőzetrétegbe 
jut a víz —  ott fölmelegszik a föld belső 
melegétől, esetleg forróvá lesz. A  rá
nehezedő nagy nyomás következtében 
túlhevítetté is válhat. Az ilyen vizek 
aztán a hőokozta kiterjedés és fölfelé 
irányuló áramlás —  esetleg a fejlődő 
gőzök nyomása következtében —  vala
mely földkéreghasadék útján feiszinre 
jutnak hévvizekként. Hasonlókép 
hévvizet kapunk mesterséges feltárás 
következtében is —  szökőforrások, 
gejzírek formájában.

M i a hévvíz?
A  hidegvizű források és thermák 

között tehát a határ elmosódik. Gyak
ran vitatott kérdés, melyik forrás 
therma és melyik nem. Az elhatárolás 
mesterséges. Hévvizeknek általában 
azokat a természetes, vagy fúrt (artézi

kút) forrásokat veszik, melyeknek hő
foka a 20— 30 fokot meghaladja és hő
mérsékletük egész évben megközelítően 
egyforma.

A  hévvizekf hőmérséklete is igen 
különböző. Vannak olyanok, melyek
nek hőfoka alig magasabb a hidegvizek 
hőmérsékleténél. De vannak olyanok 
is, melyek elérik a víz forráspontját, a 
100 fokot. A hőmérséklet alapján meg- 
különbö ríétünk langyosvizű (20— 30 
fok között), melegvizű (30— 50 fok), 
forróvizű (50— 70 fok), végül gőzölő 
(70 fok fölött) hévvizeket.

A  hévvizek rendszerint nagyobb 
mennyiségű oldott ásványi anyagot tar
talmaznak. Melegükön kívül éppen ezek 
az oldott anyagok jelentik a gyógyfür
dők gyógyító hatását.

Hévvizek általában vagy működő, 
vagy nemrég kialudt vulkánok köze
lében fakadnak. Olyan területeken is 
buggyannak, ahol a föld kérgét mélyre
ható hasadások szabdalják darabokra.

« •  M  *• II
« • ! »
MM

A margitszigeti hőforrás (3ő—40 Cc) vizében élő 
parányi növényi szervezetek, a Merismopoediak

Ilyenek a budai hévvizek. Mestersége
sen, mélyfúrással még más helyeken 
is kaphatunk meleg-, sőt forró vizet. 
Ilyenek a hajdúszoboszlói, debreceni, 
bükkszéki, mezőkövesdi, karcagi hév
vizek.

A hévvizeket nemcsak fürdésre, de 
ivókúrára és ipari célokra is hasznosít
hatjuk, mégis a hévforrások jelenté
keny hányadának vize felhasználatlanul
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folyik el. Ez óriási értékpazarlás. Külö
nösen a kapitalista országokban van ez 
így. A feltörő hévvíz csak kiscbh- 
nagyobb melegvizű tavakét, vagy pata-

üloeocapsák. A margitszigeti hőforrás vizében 
élnek

kokat táplál, amit sokszor senki sem 
hasznosít.

Hideglakók és melegkedvelők
Hazánkban is szép számban találunk 

hévvizeket és melegvizű tavakat. Gyak
ran éppen ezek a tavak maguk a gyógy
fürdőhelyek. Szabad melegvízterüle
tek azonban ott is képződhetnek, ahol 
a therma vizét zárt medencében, vagy 
kádakban használják fürdésre. A sza
bad területi hévvizekben aztán egyes 
élőlények telepszenek meg.

A hévvizek legtöbbször nem holt 
területek. Csak azok a thermálís vizek 
életnélküliek, amelyeknek vegyi össze
tétele nem megfelelő az élővilág szá
mára. Fürdőzőink gyakorta kellemet
lenül tapasztalják, hogy a szabadban 
fekvő melegvizu fürdőkben számos nö
vény és állatfajta él.

A hévvizek élővilága sajátságos össze
tételű. Egyes fajokkal alacsony hőmér
sékletű vizekben is találkozhatunk. Má
sok számára a hévvizek jelentik az élet 
alapját.

A hőmérséklet mint fajkiválogató
Mi alakítja ki a hévvizek élővilágát? 

Elsősorban a víz hőmérséklete. Másod

sorban a víz vegyi sajátságai. De nem 
hagyhatjuk figyelmen kívül a föld
rajzi helyzetet sem és bizonyos törté
neti tényezők hatását.

A hőmérséklet hatása fajkiválogató 
tényezőként jelentkezik. Valamennyi 
thermánál többé-kevésbbé észrevehető. 
Különösen jelentős a 35— 40 foknál 
melegebb vizeknél. Ezek hőmérséklete 
már közel jár ahhoz az értékhez, amely 
az életlehetőségek felső határát jelenti. 
Élet ugyanis csak bizonyos hőmérsék
leti határok között lehetséges. Leg
magasabb érték általában a 45-—50 
fok, mert ezen a hőmérsékleten a 
legtöbb élőlényben megalvad a tes
tet fölépítő kocsonyás élőanyag, a 
protoplazma. Ez utóbbi alvadása az 
élet megszűnését jelenti. Ezt a határt 
csak kevés élőlény lépheti át !

A víz i' élőlényeknek általában 
szűkebbek a hőhatárai, mint a száraz
földieknek.

Az élőlények egyrésze csak alacsony 
hőmérsékleten élhet, másrészük csak 
magason. Vannak azonban olyanok is, 
amelyek a hideget és a meleget egy
aránt tág határok között kibírják. 
Mind a hidegebb, mind a melegebb hő
mérsékleten élő fajok —  az úgynevezett 
hideglakók, illetve meleglakók —  általá
ban csak csekély mértékben képesek 
elviselni a hőmérséklet ingadozásait. 
Ezért pusztulnak el a valódi nideglakók 
a meleg vizekben. Ezért nem népesít
hetik be az ilyen fajok a hévvizeket.

De vannak fajok, amelyek nagy hő
ingadozások elviselésére képesek és 
jól érzik magukat az alacsony hőfokú, 
10— 20 fokos vizekben, de bizonyos 
mértékig alkhlmazkodni tudnak mele
gebb vizekhez is. Ezek a melegked
velő fajok már megélhetnek meleg
vizekben is.

A  hévvizek élővilága tehát részben 
meleglakó, részben melegkedvelő fajok 
közül kerül ki. A  melegkedvelő fajok
kal különösen a 40 foknál alacsonyabb 
hőmérsékletű vizekben találkozunk. 
Ilyen melegkedvelő fajok a növények 
közül a Zannichellia palustris nevű 
hínár, az állatok közül pedig a Radix 
peregra nevű csiga.

Igazi melegben-élő fajok csak ritkán 
élnek alacsonyabb hőfokú vizekben. 
Mihelyt a vizek hőmérséklete közeledik 
a 40 fokhoz, a melegkedvelő fajok 
száma mindinkább csökken, ezzel szem
ben megjelennek a melegben élő fajok. 
A  melegkedvelő fajok elsősorban a nor
mál hőmérsékletű vizekben laknak,
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következéskép az élőlények egyrésze 
a melegvizekben is azonos a hidegvizi 
élőlényekkel.

Hévvízi növények és állatok
A  40 foknál melegebb vizeket általá

ban a valódi meleglakó fajok népesítik 
be. Noha jelentéktelen számban akad
nak melegkedvelő fajok is.

A  melegben élő fajok közül néhány
nál a magas hőmérséklethez alkalmaz
kodás a protoplazma oly irányú változá
sát eredményezte, hogy az 50 fokos hő
mérsékleten még nem alvad meg.

Ilyen meleglakó élőlény többek kö
zött a Phormiaium laminosum nevű kék- 
moszat, az állatok közül pedig a Hybro- 
bia aponensis nevű csiga és néhány 
bogár : Budessus thermális, Laccobius 
sellae és egyes kerekes férgek. Bakté
riumokat még 70 fokos vizekben is 
találtak. Csaknem hasonló hőmérsék
letet bír ki a már említett Phormidium 
is. Az állatok közül a Bythinia termalis 
nevű csiga 53 fokot, egyes egysejtű 
állatok, —  többi közt Nassu elegáns — 
még 55 fokot is kibírnak.

A  hévvizek népesedésére hatással 
van a víz vegyi összetétele is, A külön
böző összetételű hévvizekhez ugyan
úgy kell alkalmazkodnia az élővilág
nak, mint a különböző összetételű 
hideg vizekhez.

A földrajzi helyzet hatása a hévvizek 
népesedésére abban mutatkozik meg, 
hogy a normális vizekben is élő, meleg
kedvelő fajok a földrajzi területektől 
függően változnak.

Gyógyfürdő, ivókúra, 
ipari hasznosítás

A  Nagyvárad-környéki Püspükfürdő 
hévvizében olyan állatok és növények 
élnek, amelyek a környék hidegebb 
vizeiből hiányzanak. A  letűnt földtör
téneti időkben, a harmadkorban — 
amikor még Középeurópa területén 
trópusi éghajlat uralkodott —  nagyobb 
területen el voltak terjedve. Rokon 
fajaik jelenleg is élnek földünk mele
gebb vidékein. Ilyen fajok Püspökfür
dőben például a bordás csigák, a Mela- 
nopsis fajok. Ezekről ásatag példányok 
alapján kimutatható volt, hogy a har
madkor állatvilágából maradtak fenn 
a Püspükfürdő tavában. Érdekes nö
vénye e tónak a nílusi tündérrózsa 
(Nymphaca lotus var. thermális). Leg
közelebbi természetes előfordulási 
helye a Nílus folyó. Beültették a Keszt
hely melletti Hévízfürdő tavába is.

Püspökfürdő tó 30 fokos thermál- 
vize biztosította számukra a megszo

kott környezetet. A  tó környékéről 
azonban, ahol az éghajlat lehűlése élet- 
föltételeiket megszüntette —- kipusz
tultak, Valószínű, hogy az ugyanott élő

Melanopsls fajok PUspökfiirdűröl

hévvízi tündérrózsa, továbbá a Mezovelia 
thermális nevű vízi poloska fa j és a 
Theodoxus prevostianus nevű csiga is 
ilyen maradványfajok, noha ezek ása
tag maradványai innen még nem kerül
tek elő.

Összegezve : a hévvizek élővilága az 
élőlények három csoportjából alakul. 
Melegvízi élőlényekből, maradvány
fajokból és végül a valódi melegbenélő 
fajokból.

Az a néhány faj, amely a szélsőséges 
élőhelyen megélhet, igen elszaporodik. 
Miért? Mert hiányoznak az úgynevezett 
konkurrens fajok, a vetélytársak, és az 
ellenséges fajok száma is csekély. Ezt 
egyébként nemcsak a héwizekben 
tapasztalhatjuk, hanem más szélsőséges 
élőhelyeken is.

A  hévvizek természeti viszonyainak 
tanulmányozása számos természeti tör
vény tisztázásához vezet. Tapasztal
hatjuk a környezet érdekes átalakító 
hatását az élőlényekre. Gyakorlati 
síkon pedig hasznosíthatjuk a hévvize
ket gyógyfürdőzésre, ivókúrára, vagy 
ipari célokra,

Zilahi-Sebes* Géza
j . egyetemi ny. r. tanár
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Minden évben ősszel vagy kora 
tavasszal —  amikor beáll a változé
kony időjárás — megszaporodnak az 
úgynevezett »hűléses« betegségek.

Nemrégen még mindezeket a beteg
ségeket —  néhány hasonló klinikai 
tünetük alapján — »influenzá«-nak 
nevezték.

Terjedési módjuk, tüneteik s egyes 
esetekben beálló szövődményeik ala
posabb tanulmányozása nyilvánvalóvá 
tette, hogy e betegségek nem azonosak.

Két csoportjuk van.
Az első csoportba tartoznak azok 

a betegségek, amelyek a nedves hideg 
hatására Keletkeznek. Előidézői való-

Iníluenza vírus elektronmikroszkópos kípe. A 
vírusok különállóan láthatók, (A  Magyar Tudo
mányos Akadémia elektronmikroszkóp laborató

riumának felvétele)

színűleg azok a mikróbák, amelyek 
állandóan megtalálhatók a szájüreg, 
torok-, orr- és garatüreg nyálkahár
tyáiban. Kórokozó tulajdonságaik csak 
a szervezet védőerőinek meggyöngülé
sekor nyilvánulnak meg. E megbete
gedéseket a felső légutak hurutjának 
nevezték el.

A második csoportba azokat a beteg
ségeket sorolták, amelyek csak a 
különleges kórokozók, úgynevezett 
vírusok fertőzése következtében jönnek 
létre. Ez az influenza, vagy a gripp.

Fölfedezik a kórokozót
Az influenza vírusát rendkívüli ki

csinysége és különleges sajátosságai 
miatt hosszú ideig nem fedezték föl. 
Az influenza kórokozójának ismeretlen
sége hosszú ideig megakadályozta az

ö»4

orvosokat abban, hogy a betegség 
felismerésének, gyógyításának és meg
előzésének módszereit kidolgozzák.

Az influenza kórokozójának nagysága 
mindössze 80— 120 milimikron. Oly 
parányi méret ez, hogy a virus közön
séges mikroszkóppal nem is látható. 
Csak 10— 20 ezerszeres nagyítás útján 
lehet felfedezni. Átmegy ama szűrőkön, 
amelyek a baktériumokat általában 
visszatartják. Napvilágon elpusztul, a 
melegítés és néhány vegyszer hamar 
elöli. Az emberi szervezeten kívül 
nem sokáig él.

Hogyan terjed?
Az influenza vírusának részletesebb 

tanulmányozása lehetővé tette, hogy 
az általa okozott rendkívül elterjedt 
betegség ellen az orvostudomány föl
vegye a harcot. A  kutatók kimutatták, 
hogy az influenza csak a beteggel 
való közvetlen éritkezés útján fertőzhet. 
Van eset, mikor a beteg használati 
tárgyainak érintése is fertőz. A  klór- 
mészoldatos lemosás teljesen fertőt
leníti azt a helyiséget, amelyben az 
influenzás betegek vagy fertőzött 
tárgyaik voltak.

Az influenza vírusának nemcsak egy 
típusa létezik. Ezideig két típus tulaj
donságait ismerjük : az A vírust és 
a B vírust. Klinikai tünetük egyforma. 
De amíg az A influenza vírusa okozta 
járványos betegedések két-három éven
ként ismétlődnek meg, addig a B 
influenza víruséi 4— 6 évenként tér
nek vissza.

Az influenza betegség lezajlása után 
úgynevezett immunitás, vagyis vé: 
dettség fejlődik ki a betegség ismételt 
fertőzéseivel szemben. Ez az immunitás 
azonban szigorúan specifikus, vagyis 
fajlagos. Az A vírus okozta betegség az 
emberben csak az A vírussal szemben 
hoz létre immunitást, B  típusú virus 
fertőzésével szemben nem. És fordítva. 
Az így szerzett immunitás is bizonyos 
idő múltán legyöngül és a szervezet 
védettsége megszűnik.

Az influenzás betegedések abban is 
különböznek a felső légutak hurutjá
tól, hogy rövid idő alatt járványos 
tömegbetegséggé fejlődhetnek. Az influ
enza-járványok századunkban már nem

egyszer több millió emberi életet köve
teltek áldozatul. Az 1918— 1919. évi 
influenza-járvány, az úgynevezett 
»spanyol«, az 1945— 1947. és az 1949—  
1950. évi influenza-járványok Nyugat- 
Európában magas halálozási arány- 
számuk miatt emlékezetesek. Ugyan
akkor a Szovjetunióban az életszín
vonal emelkedése, a lakosság köz
ellátási és közegészségügyi helyzetének 
megjavulása —  elejét vették a súlyo
sabb influenzás megbetegedések jár
ványszerű elterjedésének.

Az influenza gyors, járványszerű 
terjedése azzal magyarázható, hogy az 
influenzás beteg beszélgetés, köhögés 
és tüsszentés közben a nyálkacseppek- 
kel együtt óriási tömegű influenza
vírust is ürít. Az emberi szervezetnek 
pedig semmiféle védelmi berendezése. 
sincs, amely az influenza vírusát ártal
matlanná tehetné. A felső légutak 
nyálkahártyáinak sejtjeiben —  miután 
a virus oda a levegővel bejutott —  
kedvező táptalajra talál. Elszaporodva 
már 24— 38 óra múlva jelentkeznek 
a betegség kezdeti tünetei.

Az influenza lefolyása: 
és szövődményei

Az influenza vírusa elsősorban is az 
emberi szervezet legfőbb szabályozó 
szervének —  a nagyagyvelő kérgének 
tevékenységét zavarja meg. Gyötrő 
fejfájások lépnek fel. A  tudat elhomá
lyosul. Álmatlanság, lázas képzetek, 
hányinger, görcsök jelentkeznek. A 
központi idegrendszer hiányos műkö
dése következtében megzavarodnak 
az emberi szervezet anyagcsere folya
matai és a szervek normális funkciói. 
Különösen a légző apparátus. Ered
mény : nehéz légzés, torokgyulladás, 
légcsőpanaszok, a hörgők és a tüdő
szövetek bántalmai. De más szervek is 
hiányosan működnek. A gyomor és 
belek működése sem tökéletes s ez 
étvágytalanságban, emésztési zavarok
ban mutatkozik. Hasonlóképpen szen
ved a szív és véredényrendszer is. 
A pulzus meggyorsul, a vérnyomás 
csökken, a hajszálerek hiányosan mű
ködnek, a vérösszetétel megváltozik.

Az influenza nem mindig kezdődik 
egyformán, de általában heveny, néha 
viharosan heveny formában lép fel. 
A beteget rendszerint a hideg rázza, 
hőmérséklete 39— 40 fokig emelkedik, 
légzése meggyorsul. A  betegség máso
dik 24 órájának kezdetén a beteg 
orrának és garatüregének szárazsága 
náthával cserélődik fel és a hasonló

jelenségek a betegség első napjaiban 
a legkifejezettebbek. A  következő 
napokban a betegség tünetei gyengül
nek, a beteg erősen izzadni kezd, 
hőmérséklete normálisra esik. A  beteg
ség további tartama rendszerint 3— 7 
nap között váltakozik.

A szervezet védőerői az influenza ki
állása közben jelentékenyen legyöngül
nek. A legyöngült szervezetben az a 
számtalan baktérium, amely állandóan 
az ember nyálkahártyáin és bőrén 
szokott tartózkodni, megkezdheti 
betegségkeltő tevékenységét. A  védő
erők gyöngülése gyakran igen sok és 
különbözőféle szövődmény keletkezé
sére vezethet. E szövődmények leg
inkább a tüdővel, szívvel, orrjáratok
kal kapcsolatban fordulnak elő. Meg
történhet azonban az is, hogy a szer
vezetben eddig észrevétlenül lefolyt 
infekciók fellobbannak. Fellángol a 
rejtett tüdőtuberkulózis. A már beheg-

Fonalformájú telepbe tömörült influenza vírus. 
(A  Magyar Tudományos Akadémia elektron

mikroszkóp laboratóriumának felvétele)

edt seb újra gennyedni kezd és más 
asonló tünetek jelentkezhetnek.

Szovjet tudósok karca 
az influenza ellen

Az orvostudományban hosszú ideig 
uralkodó Wirchov-Erlich-íéle irány a 
legtöbb fertőzéses megbetegedés kelet
kezésének okát a mikrobáknak a szer
vezetben való elterjedésében látta. A 
szervezet itt passzív közeg. A  fertőzéses 
megbetegedések gyógyítását csak. a 
betegségek helyi jelenségeinek kezelésére 
és csakis a mikróbák elpusztítására 
építették fel.

A  pavlovi úton fejlődött szovjet 
orvostudomány a betegségek kelet
kezése és kifejlődése megértésénél a 
szervezetnek —  mint egységnek —■ 
fogalmából és a központi idegrendszer 
vezető szerepéből indul ki. Az influenza
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gyógyításához és megelőzéséhez is ebből 
a szempontból kiindulva közeledik.

Az influenza korai fölismerése és 
megkülönböztetése a felső légutak hurut
jától igen nagy gyakorlati jelentőségű

Csomós telepbe összeállt Influenza vírusok. (A  
Magyar Tudományos Akadémia elektronmikrosz

kóp laboratóriumának felvétele)

feladat. A  szovjet tudósok a labora
tóriumi eljárások egész sorát dolgozták 
ki, amelyek lehetővé teszik e betegség 
biztosabb fölismerését. Az influenza 
gyógyítására javallott módszerek első
sorban a szervezet ellenállóképességének 
erősítése és életműködéseinek fel
javítása. Ezért szükséges, hogy a beteg
nek a legkedvezőbb körülményeket
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3. előadás 1952 november 26-án

TERMÉSZETI KINCSŐNK A BAUXIT

Előadó: Vadász Elemér, Kossuth-dijas 
akadémikus

Az előadások minden szerdán 18 órakor 
kezdődnek. Külön meghívó nem szükséges. 
Belépőjegyek a helyszínen is válthatók. 

Belépőjegy 2.— forint

K ö v ttk tzS  n i m  tartalm ú

Tizennyolcórás séta a Békebarlangban
— Gyermekkori reuma — A Nap fizikája
— Dánia — Jessenius, a magyar és cseh 
nép orvos mártírja — Állatóvoda az Állat
kertijén — Kísérletezzünk és gondolkoz
zunk.
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biztosítsuk : ágy-nyugalmat, friss le
vegőt, megfelelő táplálkozást. Idejé
ben megkezdett és tökéletesen keresz
tülvitt gyógyítás megelőzi a szövőd
mények képződését.

A szovjet egészségvédelem az influ
enza elleni harcra az orvostudomány 
minden vívmányát mozgósítja. Ez a 
harc egyidejűleg több irányban folyik. 
Első célja meggátolni a vírus szaporo
dását és elpusztítani a vírust magát. 
Másik célja a szervezet ellenállóképes- 
ségének különleges felfokozása orvosok 
által kidolgozott módszerekkel. Har
madszor, de nem utolsósorban az 
influenza elleni vakcina —  védő
oltás —  felfedezése.

Az influenza komplex, vagyis sok
oldalú kutatása lehetővé teszi, hogy 
a betegség keletkezésére, lefolyására, 
gyógyítására és megelőzésére vonatkozó 
kérdések rövid idő alatt tisztázódja
nak. Az influenza elleni harc frontján 
különösen erősen és eredményesen 
küzdenek : Szmorogyincev és Szlovjev 
Sztálin-díjas professzorok.

Minden reményünk megvan arra, 
hogy a közeljövőben a szovjet tudósok 
legyőzik az influenzát is.

Allszov P. A.
akadémikus

MIELŐBB TAKARÉKBETÉTBE
Előnyös, Kényelmes, biztonságos/

7 t
Masszi Ilona bakonypölöskei tanítónő 

írja: »Orömmel olvasom az iskolánknak 
iáró Elet és Tudományt tanítványaimmal 
együtt és nagyon sokat tanulok belőle. A 
Kérdezz — FelelekI rovat különösen érdé- 
kel bennünket. Iskolánk nevében én is 
kérdéssel fordulok a rovathoz: Mutattam 
tanítványaimnak, hogy a szú milyen 
hatalmas gerendákat őrölt fel az iskolá
hoz tartozó épület padlásán. A gyerekek 
felvetik a problémát: egyiküknél bútort 
rág, másiknál padlót, harmadiknál zon
gorát. Hogyan lehetne irtani? Milyen az 
életmódja, hogyan szaporodik? Halálra 
van ítélve az a bútor, amelybe bevette 
magát? A zongorából ki lehet-e irtani?«

Válasz: A fabútort rongáló rovarokról 
összefoglaló néven bútorszú néven beszél
jünk, holott rovartani értelemben egyikük 
sem szú, mert az igazi szú csak az élő
iét támadja meg. A fabútorokban több
féle kártevő élhet. A leggyakoribbak a 
kopogó bogarak, apró, lekerekített, hen
geralakú, néhány mm hosszú barna bo
gárkák. Lárvájuk fehéres, puhatestű', 
elül vastag, potroha legörbül, feje barna, 
szőrözött, hosszú és négvizű lába van. 
Tetőgerendákban, oszlopokban és búto
rokban élnek. A nőstény petéit hasadé- 
kokba rakja. A kikelt lárvák befurakod
nak a fába s azt össze-vissza rágják. A 
lárvaállapot 9—18 hónap. A kifejlődött 
lárva bábbá, majd bogárrá alakul s apró, 
kerek lyukon távozik. Jelenlétét a kerek 
lyukacskák s apró porhalmocskák (faliszt) 
árulják el. A dacos kopogtató a fenyőfa
bútorokat rongálja. A fésüscsápú kopogó
bogár tölgy- és bükkfabútorokban ga
rázdálkodik. Ezeket szitaszerűleg ki- 
likasztja. A házi cincér pondrója 
3—10 évig él a fenyőfában. Leg
inkább gerendákban, padlóban, oszlopok
ban, ajtófélfákban és ablakrámákban 
pusztít. Ez a táviróoszlopok rongálója.

Mármost kisebb fertőzés esetén a kö
vetkező oldatot használhatjuk: 30 kőbcenti 
tetraklórkarbonium (széntetraklorid) és 
15 köbcenti terpentinben 10 gramm glo- 
bolt (paradiklórbenzo!) s 5 gramm ke
mény paraíint feloldunk. A folyadékot a 
nyílásokba fecskendezzük s azokat ke
mény parafinnal gyorsan bedugaszoljuk. 
Nagyobb fertőzéskor csak a gázosítás 
használ. Ezt házilag szénkéneggel végez
hetjük, mint ahogy a ruhamolyt is irtani 
lehet. Nagy óvatosság szükséges, mert 
a szénkéneg robbanékony. Még hatéko
nyabb fertőtlenítőüzem útján ciánoztatni. 
Előzetes védekezés a nyersfa impregná-

lása. Ez azonban nem annyira mélyre
ható, hogy teljes védelmet nyújtson a bú
torpusztítók ellen. (Természettudományi 
Társulat Kiadó Kalendáriuma).

Kadosa Sándor budapesti olvasónk 
(XIV., Hungária-körúi 105.) kérdezi: 

»A z  elektromos áramlás a szabad elek
tronok áramlása. Valamely vezető annál 
jobb vezető, mennél több az atomjaiban 
levő szabad elektronok száma«  — ezt
olvassuk a Kísérletezzünk és Gondolkoz- 

\ zunk rovat egyik közleményében. Ezek sze
rint valamely vezető elem, például a réz 
atomjai között eltérések lehetnek? Az 
egyik rézatom nem pontosan olyan, mint 
a másik? Az atommag és a kötött elek
tronok száma mindig egyenlő, de a sza
bad elektronoké különböző? Vagyis az 
egyik rézatomban például 30, a másik
ban pedig 40 szabad elektron tehet? Vagy 
pedig minden egyes rézatomban a sza
bad elektronok száma is meghatározott? 
— Abban az esetben pedig, ha a kötött 
elektronok mellett azoktól eltérő tulaj
donságú szabad elektronok nincsenek, 
hanem a kötött elektronok válnak — a 
potenciálkülönbség okozta leszakítás 
folytán — szabad elektronokká, az egyes 
atomok között olyan különbségek lehet
nek, hogy kötött elektronjaik száma el
térő? Lehetséges-e, hogy az egyik réz
atomban több vagy kevesebb a kötőit 
elektronok száma, mint a másikban? De 
ha ez lehetséges, akkor itt már az elem 
átalakulásáról van szó, a rézatom már 
nem rézatom, hanem valamilyen más 
etemnek az atomja. Vagy nem?

Dr. öveges József, Kossuth-dijas, pe
dagógiai főiskolai tanár válaszol:

»Azonos atomokból álló anyag atom
magjai körül ugyanannyi elektronnak kel
lene keringenie, de ez nincsen így. Egyik-1 
másik atom ionizálódik, azaz egyikét 
elektron szakad le róla. Ez azonban nem 
változtatja meg az atom minőségét. Az 
elemet ugyanis nem a mag körül keringő 
elektronok száma határozza meg, hanem 
a magnak a töltése. A mag töltése pedig 
változatlan marad még akkor is, ha az 
atom összes elektronjait elveszti.!

„A vallások védelmére régi és csodés 
eseményeket hoznak tel, tehát a leghitet
lenebb állítást a lehető leggyanusabb esz
közökkel bizonyítják."

(Diderot: Filozófiai gondolatok)
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A fény hullámtermészetéről
(ISO éve* a- Koung-kisérlet)

Gyakran láthatunk vékony olaj folto
kat, szappanbuborékot, amint a Nap 
sugarait a szivárvány minden színében 
tükrözik vissza. Azt is megfigyelhet
jük, hogy a poros ablaküvegen vissza
tükrözött lámpa képét piros, sárga, zöld 
és kék gyűrűk ölelik körül. Hasonló 
jelenséget már 300 évvel ezelőtt fel
fedezett Newton Izsák. Nagysugarú 
üveglencsét helyezett sík üveglapra és 
a két üveg érintkezési felületén színes 
gyűrűket látott. Róla is nevezték el 
ezt a jelenséget »Newton-féle gyűrűknek« 
Ezeket a jelenségeket nem tudták meg
magyarázni a fénytan akkor ismert 
törvényszerűségeivel.

A  fény természetét abban az időben 
kétféle módon próbálták magyarázni. 
Newton a fényt száguldó, parányi 
részecskéknek gondolta. Ez volt az

1. ábra. Vizhullámok interferenciája

emanációs vagy más néven emissziós 
elmélet. Newton saját elmélete alapján 
nem tudta helyesen megmagyarázni 
az általa felfedezett gyűrűk keletkezé
sét. Kortársa és ellenlábasa Huyghens 
(Höjhensz) Krisztián azt tartotta, nogy

a fény valamilyen, az egész világot be
töltő közeg hullámzása. Ezt a titok
zatos, ismeretlen közeget éternek ne
vezte. Tulajdonképpen mindkettőjük 
sejtése helyes volt. A X IX . század 
elején Huyghens hullámelméletét, a 
XX . század elején pedig Newton 
részecske-elméletét igazolta a fizikai 
kutatás. Elgondolásaik természetesen 
nem eredeti formájukban igazolódtak,

2. ábra. Kettős rés kísérleti összeállítása

csak az alapelvek egyeznek az újabb 
eredményekkel. —  Érdekes, hogy Leo
nardo da Vinci, a nagy olasz lángelme, 
kinek halála 500. évfordulójáról emlé
keztünk meg idén, már megfigyelte a 
Newtonról elnevezett gyűrűket, sőt mi 
több, a fényt hullámtermészetűnek sej
tette meg, anélkül azonban, hogy ez 
irányban kísérleteket végzett volna.

Alábbi képeinken az általunk is meg
ismételt hullámoptikai (hullámfénytani) 
kísérletek eredményeit mutatjuk be. 
Mielőtt kísérleteinket bemutatnánk, 
ismerkedjünk meg a vízhullámok egyik 
jelenségével, mert ennek alapján köny- 
nyen meg tudjuk magyarázni a hullám
optika jelenségeit.

Ha a síma vízfelület két pontján 
egyszerre keltünk hullámzást, akkor 
mindkét pontból egyszerre indulnak ki 
hullámgyűrűk, amelyek egymással ta
lálkozva, helyenként gyengítik, helyen
ként erősítik, máshol meg teljesen 
megsemmisítik egymást. Ezt a jelen
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séget interferenciának nevezzük. Első 
képünk vízhullámok interferenciáját 
ábrázolja. (1. ábra.)

150 esztendővel ezelőtt,
1802-ben Young Tamás úgy okosko
dott, hogy ha a fény hullám, akkor két 
fényhullám-forrás hullámai inter
ferencia-tüneményt eredményeznek. 
(Az interferencia elnevezés magától 
Youngtól ered.) A  Young-féle fény
interferencia-kísérletet magunk is meg
ismételhetjük.

2. ábránkon látható kísérleti elren
dezésnél a fény útjába két rést helyez
zünk. A  fényforrás után az első rés 
kb. 0.2— 0.25 mm széles. Ezen át szű
rődik ki a vékony fénynyaláb, amit a 
második kettős résre vetítünk. (A  rése
ket magunk is elkészíthetjük, ha 
zsilettpengével elégett üveg fénykép
lemez fekete rétegébe párhuzamos vo
nalakat karcolunk. A kettős rés mind-

3. ábra. »Young interferencia*

egyike 0.1 mm széles, köztük lévő 
távolság pedig 0.7— 1 mm. A  rés 
méreteit ismert átmérőjű drótszállal 
összemérve ellenőrizhetjük.)

A  kettős résből két fénynyaláb 
indul ki. Az ernyőn azonban nem a két 
rés két képét látjuk, hanem több pár
huzamos csíkot. (3. ábra.) A  világos 
csíkokat az egymást erősítő fényhullá
mok okozzák. A  köztük lévő fekete 
sávokban nincs fényhatás, itt tehát a 
fényhullámok kioltják egymást. Young 
ilymódon tudta igazolni a fény hullám- 
természetét, sőt a fény hullámhosszát 
is ki tudta számítani.

4. képünkön azt rajzoltuk meg, ho
gyan metszik egymást a hullámvonu
latok, ha két hullámforrásból indulnak 
ki. A  rajz síkjára merőlegesen a kettős 
réssel szemben helyezkednek el a fény
képen látható interferencia csíkok.

Young kísérlete igazolta Huyghries 
kezdetleges hullámelméletét és ennek 
nyomán számos más, addig meg
magyarázhatatlan jelenséget sikerült 
megindokolni.

4. ábra. Két hullámforrás hullámainak 
interferenciája

Más módon is előállíthatunk inter
ferencia-jelenséget. Helyezzünk a 2. 
ábrán vázolt összeállításban a kettős
rés helyett a keskeny fénynyaláb út-

Iába vékony fonalat vagy egy második 
leskeny rést.

5. ábránkon hajszállal készült fel
vételt mutatunk be. Látjuk, hogy az 
interferencia-képek hasonlók, akár rés
sel, akár fonállal állítjuk is elő az inter
ferenciát.

Ezt Huyghens elmélete alapján Babi- 
net (Babiné) János magyarázta meg. 
Huyghens megállapította, hogy a víz
hullámok útjába állított szűk kapu (rés) 
két szélén a kapuba ütköző hullámok 
hatására újabb hullámgyűrűk kelet
keznek. Minthogy a rés két széle egy- 
egy újabb hullámforrás, ezért ezek 
hullámai interféráinak. Babinet elve 
szerint akár rés, akár pálca áll a hullá
mok útjába, mindkét esetben ugyan
azt a hatást tapasztaljuk. ?

Ha fényforrásként ívfénylámpát 
használunk és a szűk rés vagy hajszál 
mögötti ernyőn érzékenyebb filmet he
lyezünk el, akkor a 6. ábrán látható 
képet fotografálhatjuk le. (Szabadszem
mel alig két-három csíkot látunk 
jobbra is meg balra is a vastag vonaltól. 
A  film több mp-es megvilágítás után 
rögzítette a most mutatott képet.)

A  kép közepén látható vastagabb és 
hosszabb csík a résen áthaladó fény
nyaláb képe. Ettől jobbra és balra 
látható vékonyabb csíkok a rés két 
szélén keletkező fényhullámok inter
ferenciájaként keletkeznek. Ügy tű
nik, mintha a fény a középső csík 
irányától jobbra és balra elhajlana. 
Ezt nevezzük a fényelhajlás jelenségé
nek.
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Az eddigi egyszerű módszereknél 
még egyszerűbben vizsgálhatunk in
terferencia-csikókat, ha egyszínű fény
forrás tükörképét figyeljük meg két 
összeszorított üveglemezen (7. ábrâ ). 
A  fehér fény ugyanis nem egyszínű, 
hanem a szivárvány összes színeinek 
keveréke. Az egyszínű fényforrást úgy 
állíthatjuk elő, hogy gázláng fölé kis 
kanálkában vagy késhegyen konyhasót 
tartunk. Ekkor a láng a nátrium okozta 
jellegzetes sárga fényt adja. Ez a fény 
teljesen egyszínű, úgynevezett »mono-

5. ábra. Interferencia hajszállal

6. ábra. Fényelhajlás jelensége

Szempillánk szálai, a gramofonlemez 
barázdái, a toll sugarai stb. egymás
mellé helyezett kicsiny rések sorozatát 
alkotják, amiken tulajdonképpen 
Young-féle interferencia jönlétre, olyan
formán, mint ahogy azt a kettős réssel 
végzett kísérletnél említettük.

Miért nem látunk interferenciát két 
különböző lámpa fényhatására, pedig 
mindegyik lámpaegy-egy hullámforrás?

Talán többen is meglepődtek, hogy 
miért nem keletkezett vízhullám-inter- 
ferencia akkor is, amikor saját maguk

kromatikus# fény. A  láng tükörképét 
sárga, illetőleg sötét csíkok szelik ke
resztül, aszerint, hogy mennyire nyom
juk össze a két üveglapot, hiszen a 
jelenség a két üveglap közti távolság
tól függ. Keletkezését a 8. ábrán lát
hatjuk. Észrevehetjük, hogy a 7. ábrán 
tulajdonképpen Newton-féle gyűrűket 
látunk. Ha az üveglapokat jobban tud
juk összeszorítani, akkor rendes fehér 
fényben az olajfoltokról ismert színes 
interferencia-csíkokat vagy gyűrűket 
láthatjuk.

Interferencia a természetben
A természetben még számos inter

ferencia-jelenséggel találkozunk. Ha pl. 
majdnem csukott szemmel nézünk az 
izzólámpa izzószálára, úgy az izzószál 
megtöbbszörözött színes képét látjuk. 
Ugyanezt tapasztaljuk, ha egy haj
fürtünket húzzuk szemünk elé és azon 
keresztül nézzük az izzószálat. Gramo
fonlemezekről visszatükröző fényben 
színes vonalak sorozata jelenik meg a 
lemez sugárirányában. Lúdtollon át 
vizsgálva a fényforrást ugyanazt ta
pasztaljuk. Érdekes megemlítenünk, 
hogy a csillogó szárnyú madarak, lep
kék csodálatos színei mind interferen
cia-tünemény tulajdonképpen.

dobtak vízbe két követ. Az 1. ábrán 
láthatjuk, hogy a két labda egyszerre 
kelt hullámokat. Amikor pedig nem 
egyszerre hozzuk hullámzásba a víz
felület két pontját, akkor zavaros hul
lámzáson kívül semmi egyebet nem 
látunk. Ebből következtethetünk arra, 
hogy ha két lámpa nem pontosan egy
szerre bocsát ki hullámokat, akkor 
nem keletkezik interferencia. Inter
ferencia-kísérleteink »trükkje« az volt, 
hogy az egy forrásból kiinduló hullám
csoportokat kettéválasztottuk, ezzel 
biztosítottuk, hogy mindkét résből 
egyidőben induljanak ki a hullámok.

Láthattuk, hogy kísérleteink egy
szerű eszközökkel is előállíthatók. Ér
demes velük foglalkozni, mert nemcsak 
a jelenségek szépsége ragadja meg az 
embert, hanem alkalmat ad a jelen
ségek behatóbb tanulmányozására. 
Igv válik életté mindaz, amit az iskola 
padjaiban tanulunk. Biztatásul szol
gáljanak Young szavai:

aMinden ember képes arra, amire 
mások is képesek,«

Bozzaí Ottó, Culmann László, 
Katulics Imre
Eötvös-gimnázium
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T j a t l f l  m á n  t j f í s

ESEMÉNYNAPTÁR.
ö s s z e á l l í t o t t a :  V a j d a  P á l

November 2 4 -2

M iok  résiére. akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, közöljük as ezernél®}?* 
vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat Is.)

1831. november 24.

1859. november 24.

Faraday kísérleteiről előadást tartott. Ez az előadás a »K(sérletI kutatások* 
első sorozatának anyaga. Ennek a sorozatnak 114. paragrafusa tartalmazza 
azt a törvényt, amellyel meghatározható az indukált áram iránya a mozgó 
vezetékben. Faraday itt már világosan beszél a mágneses erővonalak met
széséről. Teljes joggal viseli Faraday nevét az elektromágneses indukció 
törvényének az a megfogalmazása, amely szerint Indukció keletkezik, ha a 
vezeték metszi a mágneses erővonalakat. A  »Kísénleti kutatások* első két 
sorozatából világosan következik ez a törvény. Joggal tekinthetjük tehát 
Faradayt a modern elektrotechnika megteremtőjének és épp ily |ogos az 
is, hogy a rádiótechnika megvalósulásának kezdetét a Faraday-féle kísér
letek Időpontjával Jelöljük. Kudrjavcev P. Sz. A fizika története, Bp., 1951. 
445-448. old.

*  1
Megjelenik Darwin »A  fajok eredete* című könyve. A könyv körül óriási 
viták folytak. A leghíresebb viták 1860-ban zajlottak le Oxfordban, a Brit 
Társaság kongresszusán. Az egyház élesen harcolt Darwin tanainak elter
jedése ellen. A vitákon Oxford püspöke személyesen vezette a támadást 
Darwin ellen és azzal vádolta az új tanítást, hogy erkölcstelen és 
keresztényellenes. Darwin régi tanítómestere, Sedgwick tiszteletes is ki
fejtette sellenszenvét Darwin elmélete iránt, amiatt a hajllthatatlan mate
rializmus miatt, amely belőle következik . . .« és kijelentette, hogy Darwin 
smaterializmusát ateistának kell tekinteni*. Darwin tanítása azonDan min
den tudományos oldalról vele szentben megnyilvánult kritikát kiállott. 
Ügy a fajok eredetére, mint az ember származására vonatkozó megálla
pításai lényegükben helyeseknek, helytállóknak bizonyultak. A gyengéitől 
megszűrt és továbbfejlesztett darwinizmus a Micsurin és Liszenko nevéhez 
fűződő, a biológiában fordulatot Jelentő, a természet átalakítására törekvő 
és gyakorlatban Is megvalósító, tehát alkotó szovjet darwinizmussá 
fejlődött. Prenant N.: Darwin, Bp., 1948. 92—104 old.: Boros István: Darwin, 
a haladó biológia úttörője. (Elet és Tudomány 1952. 1. 483—486. old.)

*

1802. november 25. 150 évvel ezelőtt megalakult a Magyar Nemzeti Múzeum, Széchenyi Ferenc 
kezdeményezésére, aki mintegy 25.000 kötetből és 2000 kéziratból álló könyv
tárát, gazdag érem-, földrajzi mappa-, kép- és régiséggyüjteményét fel
ajánlotta e célra. Pollack Mihály 1836-ban kapott megbízást a Nemzeti 
Múzeum épületének megtervezésére. Az épület 1846-ban készült el és 1848- 
ban a Múzeum-kert már dicső forradalmi események szintere volt, itt 
szavalta el Petőfi a »Talpra magyarl«-t. A Nemzeti Múzeum épületében levő 
Országos Történeti Múzeum látogatottsága ma már több mint tízszerese 
a felszabadulás előttinek. Amíg ugyanis 1938-ban évi 32.000, addig 1951-ben 
400.000 látogatója volt az Országos Történeti Múzeumnak és a Természet- 

-tudományi Múzeum ugyancsak itt levő kiállításainak. A múzeumlátogatás 
ma már dolgozóink kulturális életének szerves része. A Magyar Nem
zeti Múzeum múltja és jelene, 1802—1902, Bp. 1902. Varjas Béla: 150 éves 
az Országos Széchenyi könyvtár. (Könyvbarát, 1952. augusztus, 6—8 old.)

*

1*79. november 28. Newton Hookehoz irt levelében kimutatja, hogy a föld forgását közvetlen 
kísérlettel is be lehet bizonyítani. Előtte ugyanis az a nézet volt általános, 
hogy ha a Föld tengelye körül mozoghat, akkor a toronyról leejtett kő nem 
eshetnék a torony talpához, hanem ettől nyugatra elmaradna. Newton 
pedig azt állította: mivel a föld nyugatról keletre forog, a torony tetején 
levő kő nagyobb ivet fr le, mint a talpánál levő, tehát sebesebben is 
forog. Ezt a nagyobb sebességet tehetetlenségénél fogva' esés közben is 
megtartja, kelet felé kell eltérnie és esés közben spirálist kell leírnia. 
Hooke pedig arra az eredményre jutott, hogy a kőnek nemcsak kelet felé, 
hanem kissé dél felé is el kell térnie, továbbá, hogy ha a föld vonzóereje 
a távolság négyzetével fogy, akkor a kőnek légüres térben ellipszist kell 
leírnia. Newton kísérletét többszőr eredményesen megismételték. Vavilov 
Sz, I.: Isaac Newton, Bp. 1948.
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v é t ó :

!. A kommunizmus 
nagy építkezéseinek 
egyike. 13. Egér teszi, i 
14. Hon. 13. Férfinév.
!6. Egy szelet kenyér.
17. Az Othelio egyik 
alakja. 18. Szín. 19.
Az. oxigén allotrop 
(másalakú) módosu
lata. 20. Méréshez 
használjuk. 21. Sem 
most. sem máskor. 22.
GP. 23. Betegség. 24.
Ennyi ezer km-t tesz 
meg a lény egy má
sodperc alatt. 26. Ritka 
férfinév, 27. BN. 28.
Abesszíniái tó 1755 m 
magasságban. 29. Kerek szám. 3C. Helyhatározó. 
31. A szervezet támasztószöveteinek egyike. 32. 
Zenei kifejezés. 33. Rövid, keskeny ösvény. 34! 
Leküldl a falatot a torkán. 36. Megbízható 
embere. 37. A »Kárhozottak összeesküvése* frója.

FÜGGŐLEGES:

1. Kölesféle növény. 2. Női név. 3. Az emberi 
test legnagyobb mirigye. 4. LG. 5. Halászó al
kalmatosság névelővel. 6. Csillagkép (Gflncöl- 
szekér). 7. Betűkből áll. 8. Fordított névelő. 9.

A szem szivárvány-hártyája. 10. Társaságában. 
II. A Tisza mellékfolyója. 12. Kettősbetü. 13. 
Gőzfejlesztő tartály. 16. Ezzel kezdődött a beteg
ség tudományos kutatása. 17. Európai hegység, 
a róla elnevezett geológiai korszak kőzeteiből. 
18. Ló-ellenérték, vagy francia folyó kiejtve. 20. 
Középkori várvédő készítmény. 21. Orvosság, 
hatóanyag. 22. Olasz város. 24. Gázlómadár. 25. 
Egyiptomi kikötőváros. 26. Kémlelte. 28. Toll 
régiesen. 30. Fanyar almafajta. 31. Vissza: vá
ratlanul ér. 32. Római szám: 104. 33. Melyik,
személyé? 35. YO. 36. Hélium vegyjele, 37. VT.

Töprengés a Föld körül
1. Van.e a Föld felülete annyi km.2, mint ahány 

ember él rajta?
2. Kb. hány négyemeletes! ház férne egymásra az 

Atlanti óceán legnagyobb mélységében.
3. Hányszor férne el, felszínét számítva, a Balaton 

a Kászpi tóban?


