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Seres Péter, Budapest, kérdi: Hogyan 
hat a Koch-bacillusokra a streptomycin 
és a PÁS?

Dr. Gálocsl György közkórházi főor
vos válaszol.

A  gyógyszerek hatásmechanizmusának 
kérdése rendkívül fontos. Ennek tisztá
zása teszi lehetővé a hatás fokozását, 
nem kívánatos hatások elkerülését, vala
mint az új gyógyszerek előállítására irá
nyuló, tervszerű kutatómunkát. A  kér
dés, amelyet itt felvetettek, a gyógy
szerek egyik csoportjára, az antibio
tikumokra vonatkozik.

Lényégében és röviden — bizonyos
fokú leegyszerűsítéssel — azt mondhat
juk, hogy a streptomycin (valamint a 
penicillin és a hozzájuk hasonló egyéb 
szerek) a baktériumok anyagcseréjét 
zavarja meg. Általában az anyagcseréd
nek ez a megváltozása annak a követ
kezménye, hogy az antibiotikumok a 
baktériumok anyagcseréjének valamely 
fontos láncszemét (sokszor valamely 
fermentumot) hatástalanítják és az így 
károsodott baktérium nem képes anyag
cseréjét kiegyensúlyozni. Ennek követ
keztében légzése megbénul, szaporodása 
megszűnik. Jellemző, hogy a különböző 
szerekre a különböző kórokozók külön
böző fokban érzékenyek, viszont az em
beri szervezet sejtjeit nem károsítja az 
antibiotikumoknak az a töménysége, 
amelyet gyógyszeres beavatkozásunkkal 
fenntartunk, de amely a kórokozókra 
már végzetes hatású lehet. A  hatás- 
mechanizmusnak azonban ez csak egyik 
oldala. Kétségtelen, hogy ezek a szerek 
az élő szervezetben másképp hatnak, 
mint a kémcső-kísérletben, szervezeten 
kívül.

Ez a különbség a szervezet egészének 
védekező tevékenységével függ össze. 
A  pavlovi alapokon nyugvó haladó or
vostudomány megállapította, hogy a 
kórokozók és élőlények közötti kapcso

lat lényegében anyagcsere-viszonyt je
lent, amely pedig felsőfokon a központi 
idegrendszer, ezen belül a legfelső szin
ten az agykéreg szabályozása alatt áll.

A  P-aminosalicylsav (PÁS), valamint 
a legújabban feltalált Isonicotinsavhyd- 
razid (Isonizid, illetve Romifon) mester
ségesen előállított vegyi készítmény. 
Mindkettő néhány más — hozzájuk ha
sonló szerrel — a gümőbacillus növeke
dését különleges mértékben gátolja, 
még olyan töménységben is, amely a 
szervezetet nem károsítja. Egyesek föl
tételezték, hogy e szerek együttes sze
désének hatása a közöttük létrejövő ve
gyifolyamatok révén a külön-külön tör
tént adagolástól eltérő lehet. Kitűnt 
azonban, hogy a hatás az élő szervezet
ben célszerűen összegeződik. Hangsú
lyoznunk kell, hogy ilyen szereket csak 
a megfelelő esetekben orvosi javallat és 
ellenőrzés mellett szabad szedni, mert 
nem minden betegség, vagy tüdőbaj ese
tében eredményes e szerek alkalmazása, 
sőt bizonyos körülmények között egye
nesen káros is lehet az egyik, vagy má
sik, e csoportba tartozó gyógyszer.

' *
Lleli György mohácsi általános isko

lai tanuló kérdezi: -Tanultam, hogy az 
oxigén és nitrogén évmilliók óta együtt 
van a légkörben s mégsem vegyülnek. 
Lehetséges-c, hogy egyesüljenek és ml 
történik akkor?*

Molnár Miklós tanár (budapesti, 
VIII. kér., Széchenyi ált. glmn.) vála
szol:

A  nitrogén rendkívül kevéssé reak
cióképes elem, vagyis nehezen vegyül 
más elemekkel a légköri hőmérsékleten. 
Az ívfény hőmérsékletén azonban 
(1500—3000 fokon) a két elem nitrogén- 
monoxiddá (NO) egyesül. Ezen alap
szik az úgynevezett levegő salétrom- 
gyártás (Birkehand és Eyde módszere).
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joliot-cubie
Frederic Joliot-Curie — kiváló francia tudós, a Francia Tudományos Akadémia ren

des tagja, a Szovjet Tudományos Akadémia levelezd tagja, a Béke Világtanács és a 
Tudományos Dolgozók Világszövetsége elnöke. Korunk haladó tudósa. Szorosan fisz 
szekapcsolja tudományos tevékenységét a békéért, az egész emberiség szebb jfivdjéért 
vívott harccal. Munkássága mérföldé* léptekkel vitte eldbbre az atommag-fizikát, a 
jelenkori fizika e fontos területét.

Frederic Joliot-Curie 1900. március 19-én született. Apja részt vett a pá
rizsi kommün harcaiban. Gyermekkorától a francia munkásosztály forradalmi 
hagyományainak szellemében nevelkedett. Kapcsolata népével igen megerősö
dött a második világháború éveiben, a hitleri fasiszta megszállás idején. Ezek
ben az években lépett a kommunista pártba. Az ellenállási mozgalom egyik 
vezetője lett.

A  párizsi fizikai és kémiai főiskolán Langevin volt egyik tanára. Az ő 
javaslatára vették fel Joliot-t Marié Sklodowska Curie laboratóriumába. 
Itt ismerkedett meg Marié Curie leányával, Iréne-nel, akit feleségül vett.

Az atommag-fizika területén kutatásait 1928-ban, a könnyű elemekben 
kiváltott magreakciók rendszeres tanulmányozásával kezdi.

Feleségével együtt végzett kísérletei csatlakozták két másik tudós, Bothe és 
Becker kutatásaihoz, akik az egyik könnyűfém, a beriUium magreakcióit vizsgálva, 
ismeretlen sugárzást fedeztek fel.

A  Joliót-Curle házaspárnak e területen végzett munkája minden szük
séges előfeltételt megteremtett a "berillium kisugárzását létrehozó neutronok 
fölfedezésére. Joliot-Curie kísérleteit megismételve azután Rutherford tanítványa, 
Chadwick kimutatta, hogy a protonéval közel egyenlő tömegű, de elektromos töltés 
nélküli részecskék alkotják az ismeretlen sugárzást. E részecskéket "neutronoké
nak nevezték el. . ..

A  neutronok fölfedezése óriási jelentőségű a magfizika fejlődésében. 
Elektromos töltés híján a neutronok gyakorlatilag nem állanak kölcsönhatásban 
az elektronokkal. Következéskép az anyagban jelentősen nagyobb utat tehetnek 
meg, mint a töltéssel bíró részecskék. Hiszen nem taszítódnak el az atommagok 
elektromos töltésétől. így kis energiával beléjük hatolhatnak.

A  neutronokat a protonokkal együtt az atommagok állományába soroljuk.
E fölfedezés alapján lvanyenko, szovjet fizikus megalkotta az atommagok 

nroton-neutron felépítéséről szóló elméletét, a jelenlegi atommag-fizika alapját.
A  neutronok, mint maglövedékek alkalmazása kiszélesítette a fizikusok 

kísérleti alkalmait. Rövid idő alatt egy sor nagyjelentőségű felfedezésre vezetett. 
Ilyen a többi közt a nehéz atommagok hasadásának fölfedezése és a periódikus 
rendszert kiegészítő uránontúli elemek létrehozása.

Frederic és Iréné Joliot-Curie, 
folytatták a neutronok megjelenésével 
együttjáró magreakciók kutatását és 
nemsokára fölfedezték a m e s t e r s é 
g e s  rádióaktivitást.

A  "Francia Tudományos Akadé
mia Beszámolóidban 1934-ben jelentést 
tettek közzé kísérleteikről. Ezek a kísér
letek új korszak kezdetét jelentették a 
rádióaktivitás történetében.

Nem lehet eléggé értékelni e 
nagyszerű felfedezés Jelentőségét.

A  rádióaktív elemek 1934-ig csak 
igen kis helyet foglaltak el Mengyelejev 
periódikus rendszerének végén. Joliot- 
Curie felfedezése utón ellenben hama-

A párizsi atommáglya: a »Zoet. Joliot-Curie (a 
kép közepén) bemutatja a működő atommáglyát 

a sajtó képviselőinek



rosan minden elemnél nyertek rádió
aktív izotópokat. Az új rádióaktív ato
mok száma napjainkban is szüntelenül 
gyarapodik. Ugyanakkor kibővülnek is
mereteink az atommagok szerkezetéről 
és tulajdonságairól. Az atomfizikusok 
előtt feltárult a lehető y  te a mestrséges 
rádióaktivitás különféle gyakorlati al
kalmazásainak. Az úgynevezett "jelzett*- 
rádióaktív atomok segítségével sikerült 
nyomon követni a különböző anyagok 
viselkedését az élő szervezetekben, a 
bonyolult kémiai reakciók lefolyását, a 
legváltozatosabb technológiai folyama
tok gyorsaságát az iparban. Alkalmazá
suk megkönnyíti új gyógyszerek és or
vosi eljárások felkutatását.

A  "jelzett atomok^ módszere le
hetővé teszi, hogy nyomon kövessük 
valamilyen anyag rendkívül kis meny- 
nyiségben előforduló atomjainak sor
sát. Egyben elősegíti, hogy óriási gya
korlati fontosságú, bonyolult, tudomá
nyos és technikai feladatokat oldjunk 
meg.

A  mesterséges rádióaktivitás föl
fedezéséért Frederic és Iréné Joliot- 
Curie-t Nóbel-díjjal tüntették ki.

Frederic Joliot-Curie az elsők között fejtette ki azt a gondolatot, hogy lehet
séges az atommagokban rejlő energia gyakorlati felhasználása láncszerű atom
magreakció létrehozása útján.

Még 1935-ben hangsúlyozta:

Iréné Joliot-Curie

"Azok a kutatók, akik megtanulták tetszésük szerint szétbontani és össze
rakni az elemeket, később az anyag olyan átalakításait tudják megvalósí
tani, amelyek hasonlatosak lesznek a láncszerű kémiai reakciókhoz. Ha 
sikerül megvalósítani ezeket a z. átalakításokat, akkor feltehetjük, hogy ez
által olyan óriási mennyiségű energiát szabadíthatunk fel, melyet fel lehet 
használni."

Joliot-Curie további munkásságával jelentősen hozzájárult az atomenergia 
előállítására és felhasználására vonatkozó probléma megoldásához.

Még 1934-ben sikerült fölfedeznie az urán rádióaktív bomlásának jelen
ségét. Kiderült, hogy neutron besugárzás hatására az urán magjai neutronokat 
ragadnak el, utána néhány elektront dobnak ki, ezáltal nő pozitív töltésük és így 
a Mengyelejev-féle periódikus rendszer 93, 94, és 95. elemeinek magjaivá alakul
nak át.

Joliot-Curie laboratóriumában Iréné Joliot-Curie tovább tanulmányozta 
ezeket a folyamatokat és felfedezte, hogy a neutronokkal való besugárzás követ
keztében az uránmagok két egyenlő részre hasadnak és mindegyik ilyen rész 
körülbelül kétszeresen könnyebb elemnek a magja.

Joliot-Curie ellenőrzőkísérletei megerősítették felesége felfedezését: az urán- 
és tórium-magok hasadásának tényét.

Miből indult ki? Abból, hogy ha a magok hasadása valóban megtörténik, 
akkor a keletkező szilánkoknak, — amelyek jelentős pozitív töltéseikkel taszítják 
egymást —, óriási gyorsasággal kell szétrepülniök különböző irányokba. A perió
dikus rendszer végén helyet foglaló elemek magjaiban a neutronok száma jelen
tősen nagyobb a protonok számánál (például a 238-as tömegű urán magjában 92 
proton és 148 neutron van). A  periódikus rendszer közepének magjaiban pedig a 
neutronok és protonok száma csak kevéssé különbözik. Tehát mindkét magszilánk 
neutronokkal túltelítetté válik. Az ilyen magok a neutronfölöslegtől elektronok 
kibocsátásával szabadulnak meg. Ezt a pozitív magtöltés, vagyis a bennelévő
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protonok számának növekedése kíséri.
Tehát a magszilánkoknak rádióaktívak- 
nak kell lenniök és elektronokat kell 
kibocsátaniok.

Joliot-Curie tehát a keletkezett 
szilánkok által megtett utat vizsgálta 
és ebből meghatározta energiájuk nagy
ságát mind a tórium, mind az urán- 
magok esetében.

Az atommagok hasadásakor ke
letkező energia nagyságának és a sza
bad neutronok számának tanulmányo
zása eredmény ekép Joliot-Curie föl
fedezte, miképpen lehet az atomener
giát gyakorlatban békés célokra fel
használni!

1939-ben Frederic Joliot-Curie és 
munkatársai, Halban, Kovarszkij és 
Francis Perrain kidolgozták az első 
készülék-tervezetet, amelyben atom
energiát lehet előállítani az uránmagok 
irányított láncszerű hasadási folya
mata segítségével. Készülékük szaba
dalmát a Tudományos Kutatások Orszá
gos Központjának ajándékozták. A  há
ború kitörése és a hitleristák franciaor
szági megszállása nem engedte meg, hogy 
megvalósítsák a készülék összeállítását.

Joliot-Curie nyomban az ország felszabadítása után létrehozta az atomener
gia kormánybiztosságát, ö t  nevezték ki az atomerőügyek fő kormánybiztosává. 
A  francia ipar erősen megsínylette a háborút. A  szervezetlenség állapotában 
szenvedett. Azonfelül az uralkodó körök rosszindulatú, sőt gyakran ellenséges 
magatartást tanúsítottak a haladó tudós törekvéseivel szemben. Joliot-Curie mégis 
nagy reménységgel fogott hozzá tervének megvalósításához, — az atommáglya 
megszerkesztéséhez.

Az atommáglya létrehozása döntő lépés volt az atomenergia békés célokra 
való felhasználására!

A  francia tudósok Frederic Joliot-Curie vezetésével, leküzdve az óriási 
nehézségeket, az ősi párizsi erődítményben: a Chatillonban rövid idő alatt felállí
tották az első francia atommáglyát. A  máglya 1948. december 15-én kezdte meg 
működését.

Joliot-Curie a szerkezetet ó-görög szóval Zoé-nek nevezte el, ami azt 
jelenti: élet!

A  máglya teljesítőképessége nem volt nagy — mindössze néhány kilowatt. 
Az első máglya elkészítése után Joliot-Curie tervbevette, hogy hozzákezd egy 
másik, 6000 kilowattos és egy harmadik, 200.000 kilowattos máglya megszerkesz
téséhez.

-Ilyen módon —  mondotta — a harmadik fokon hatalmas energetikai
telepet (központot) lehet létrehozni. Húsz egynéhány ilyen telep annyi villa
mosságot szolgáltat, amennyire jelenleg Franciaországnak szüksége van.
Egy vagon urán elegendő lesz ahhoz, hogy ezeket a telepeket egy éven át
tápláljuk.*

Az atomenergia békés célú felhasználásával kapcsolatos munkálatok sikerei . 
és az a körülmény, hogy Frederic Joliot-Curie és a kormánybiztosság összes 
munkatársa határozottan megtagadták, hogy atomfegyver készítésén dolgozzanak, 
nagy riadalmat keltettek az amerikai háborús gyujtogatók körében, ö k  bizony 
nem akarták megengedni az atomenergia békés felhasználását. Annál nagyobb erő
vel kívánták tökéletesíteni az atomfegyvert és atombomba készleteket felhalmozni.

A  francia uralkodó körök már régen elárulták országuk nemzeti érdekeit 
tengerentúli gazdáik kedvéért. Nos, az amerikaiak követelésére Frederic Joliot-
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A párisi Chatíilon 
erőd bejárata. Ebben 
a régi, fOld alá épített 
erődben rendezték be 
a francia atomkutató 
laboratorlumot: Itt épí
tette meg Joiiot-Curte 

az atommáglyát

Curie-t 1950. áp
rilis 28-án fel
függesztették az 
atomtrő-kormány- 
biztosi tisztétől. 
Megfosztották őt 
attól, hogy az ál
tala létrehozott in
tézetben dolgoz
zék. Ez a szégyen
letes határozat til
takozásra kész
tette a becsüle

tes emberek millióit Franciaországban és az egész világon.
Frederic Jolíot-Curie nevét az egész haladó emberiség tisztelettel ejti ki. A  

stockholmi felhívást, amely az atombomba eltiltását követeli és amelyen leg
elsőnek Joliot-Curie neve szerepel, a földkerekség lakosságának több mint egy
negyede írta alá.

Frederic Joliot-Curie vezetésével 1950 novemberében folyt le Varsóban a 
második Béke Világkongresszus, amely fontos szakaszt jelentett a békéért vívott 
harcban. A  Béke Világtanács 1951 februárjában tartott berlini ülésszakán Joliot- 
Curie aktív részvételével elhatározták, hogy világszerte aláírásokat gyűjtenek 
ahhoz a felhíváshoz, amely békeegyezmény megkötését követeli az öt nagy
hatalom között. A  földkerekség felnőtt lakosságának több mint fele aláírta ezt 
a nevezetes okmányt, Ezzel is kifejezték törhetetlen békeakaratukat. A  béke- 
mozgálom, amelynek egyik vezetője Joliot-Curie — azóta is mind hatalmasabb 
erővé vált. Meghiúsítja az imperialista háborús gyujtogatók agresszív terveit.

Frederic Joliot-Curie a Szovjetunió őszinte barátja. A  Szovjetunióban a 
béke megdönthetetlen erődjét látja, amely példát mutat és reményt nyújt min
den dolgozónak a szebb életre. Többször járt a Szovjetunióban. Minden alka
lommal nagy szeretettel nyilatkozott a szocializmus első országának nagyszerű 
eredményeiről. A  -Pravda* szerkesztőségéhez intézett levelében 1951 elején eze
ket írta:

-Minden országban az emberek milliói figyelik elragadtatással azokat az 
eredményeket, amelyeket a szovjet emberek értek el a háború utáni ötéves 
terv folyamán. Bámulattal nézik az új védőgátak, csatornák és villamos
erőművek építését. A  népek ezekben az építkezésekben mintegy megtes
tesülni látják azokat az új nagyszerű terveket, amelyeknek távlatait olyan 
világosan, pompásan határozta meg Sztálin 1946 februárjában.*
A  szovjet nép szereti és tiszteli Frederic Joliot-Curiet, a kiváló tudóst, aki 

elszántan harcolt Franciaország felszabadításáért a fasiszta megszállók uralma 
alól és bátran küzd most is az amerikai megszállók ellen, a békéért, minden nép 
szabadságáért. A  Szovjetunió Tudományos Akadémiája kiemelve óriási tudo
mányos érdemeit, 1947. június 12-én levelező tagjául választotta. 1951. április 1-én 
-A  népek közötti béke megszilárdításáért* nemzetközi Sztálin-békedíjjal tün
tették ki. Ez a legmagasabb kitüntetés, amit a szovjet nép adhat.

A  békeharc immár az egész földön kibontakozott. A  béke hadserege nap
ról napra, óráról órára nő és erősödik. Nincs messze az a nap, amikor a béke 
erői döntő győzelmet aratnak és kivívják a békét az egész világon. A  béke 
ügye, amelynek győzelméért Frederic Joliot-Curie minden erővel, legjobb tudá
sával és lelkiismeretével küzd, biztosan diadalmaskodni fog.

V. A. LESKOVC,EV
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Vinter A . akadémikus:

AZ
ENERQETIKA
H O L N A P J A

A  XIX . pártkongresszus egyhangúlag 
elfogadta azt a hatalmas programmot, 
amely a Szovjetuniót a kommunizmus 
megvalósítása felé viszi. Az emberiség 
még sohasem látott ilyen méretű és 
ütemű békés alkotómunkát.

Lenin és Sztálin, a kommunista párt 
és a szovjet kormány nagy vezérei, rá
mutattak arra, hogy a szovjet hatalom 
egymagában nem elegendő a kommu
nizmus megteremtéséhez, ehhez arra 
van szükség, hogy a szovjet hatalom 
elektrifikálja az országot.

A  Szovjetunió villamosításának első 
tervét (a GOELRO-t) Lenin második 
pártprogrammnak tekintette.

A  GOELRO-tervet sikerült határidő 
előtt teljesíteni. Az elektromos energia- 
termelés az 1921. évihez képest — ami
kor a szovjet emberek hozzáfogtak 
országuk villamosításához — 1952-re
kétszázharmincnégyszeresre növekedett!

Az elektromos energiatermelés szem
pontjából a Szovjetunió már régen túl
szárnyalta Európa valamennyi országát. 
Elektromos erőműveiken az évente be
kapcsolt új teljesítmény több, mint Bel
gium, Svájc vagy Hollandia összes üzem
ben levő erőműveinek teljesítménye.

Hatalma* vízerőművek 
— öntOzőcnatornók

Az ország villamosításában és iparo
sításában elért hatalmas eredmények 
lehetővé tették a Szovjetunió számára, 
hogy széleskörű hidrotechnikai munká
latokhoz fogjon hozzá, hogy megkezdje 
a természetátalakítás nagy sztálini ter
vének megvalósítását. Gigantikus víz
erőműveket, hatalmas tengereket, csa
tornákat, öntözőrendszereket létesíte
nek, megváltoztatják az éghajlatot.

Rendkívül rövid határidő alatt kilenc

Az ujbljsszki vízerőmű gépterme 
(Kazah Szovjet Köztársaság)

gigantikus vízerőművet, kilenc hatalmas 
gátat, 24 nagy zsilipet, majdnem 5000 
kilométer fő- és leeresztő-csatornát, 
több mint 60.000 kilométer öntözőcsa
tornát építenek a Szovjetunióban. Mind
ennek megteremtéséhez hét év alatt 
majdnem ötmilliárd köbméter földet 
kell helyéből kimozdítani és elszállí
tani. Mintegy 30 millió köbméter betont 
kell beépíteni s ósiási terjedelmű épí
tési és szerelési munkát .kell elvégezni.

Az egész világon nem találjuk párját 
ezeknek a munkálatoknak! Az Egyesült 
Államok legnagyobb vízerőműve, a 
Grand Coulee mintegy 18 esztendeig 
épült. A  Tennessee-vízesés vízerőművé
nek építkezése majdnem egy fél évszá
zad óta tart, de még ma sem fejeződött 
be.

A kommunizmus sztálini építkezései 
a béke Agyéi szolgálják

Nincs a világon egyetlen olyan vízi 
létesítmény sem, amelyet a hidrotechni
kai munkálatok méretei, üteme és bo-

»A  nagy Sztálin abban a szellemben nevelt bennünket, hogy határtalan oda
adással szolgáljuk a nép érdekeit. Mi a nép hü szolgái vagyunk, a nép pedig 
békét akar, gyűlöli a háborút. Mindnyájan tekintsük szentnek a nép kívánságát, 
hogy megakadályozzuk embermilliók vérének kiontását, s biztosítsuk a boldog 
élet békés épífését!« (Malenkov)
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A clmljanszkJ vízerőmű gépterme

nyolultsága szempontjából össze lehetne 
hasonlítani a szovjetunióbeliekkel. Ezek 
a vízi berendezések azonban páratlanok 
jelentőségűk szempontjából is. így pél
dául a kommunizmus nagy sztálini épít
kezései s velük kapcsolatban a gazda
sági élet fejlődése lehetővé teszik újabb 
100 millió ember élelemmel, ruházattal 
és lakással való ellátását.

Ezek a berendezések csupán a mező- 
gazdaság számára 4.8 milliárd kilowatt
óra elektromos energiát fognak szolgál
tatni. Ez azt jelenti, hogy az ország 
hatalmas kiterjedésű térségein a nehéz, 
kézzel végzett munkát elektromosság
gal helyettesítik. A  földet elektromos 
traktorok fogják megművelni. Az állat- 
tenyésztő gazdaságokban az elektromos 
nyírás és az elektromos fejés egészen 
megszokott jelenségekké válnak.

Az Egyesült Államokban a vízerő
művek egészen más célok szolgálatá
ban állanak. Amikor megkezdődött a 
Grand-Coulee erőmű építkezése, a rek
lám azt hirdette, hogy az erőmű meg
építése után aranykor fog beköszöntem 
az ipar és a mezőgazdaság számára. 
Ilyenféle jóslatokat engedett meg ma
gának Truman elnök. Amint azonban 
a Grand-Coulee áramot szolgáltatott, az 
áram nem a nedvesség után epedő föl

dek öntözését szolgálta s nem is a mun
kások kamrácskáiban gyújtott világos
ságot: a Grand-Coulee egész energiáját 
a hadi ipar és az atombomba gyárak 
számára szolgáltatja. S ugyanerre a 
sorsra jutott a Tennessee-vízesés víz
erőműve is. Energiáját az atombomba
gyárak majdnem teljesen elnyelik.

Ez az összehasonlítás mély értelmet 
rejt magában. Az imperialisták az 
energetikát a háború szolgálatába állít
ják. A  Szovjetunióban viszont a béke 
ügyét szolgálja. Kalinin szavai szerint 
a szovjet nép az egész világnak meg
mutatja, hogyan kell a természetet az 
ember érdekében átépíteni!

Vízerőművek Kojblsevtől Szibériáig
Az ötödik ötéves terv folyamán az 

elektromos erőművek teljesítménye 
megkétszereződik, sőt a vízerőműveké 
megháromszorozódik. Üzembe helyezik 
a gigantikus kujbisevi vízerőművet, 
melynek teljesítménye kétmillió egy
százezer kilowatt lesz. Ha a dnyepri 
vízerőmű megszerezte Európában az 
első helyet, akkor 1955-ben a kujbisevi 
vízerőmű első helyet fog biztosítani a 
Szovjetunió számára az egész világon. 
Ez az erőmű felülmúlja majd az Egye
sült Államok legnagyobb vízerőművét, 
a Grand-Couleet.

A  jövő évben üzembe helyezik a 
nagy kárnál vízerőművet. Ez techni
kai szempontból egyike lesz a legérde
kesebb erőműveknek. Gépterme a gát 
beton testében helyezkedik el.

Tervbevették a Kámán más vízerő
művek építését is. Az új ötéves terv
ben kezdetét veszi a botkinl vízerőmű 
építése is, amely a központi ipari kör
zeteket s ezek között Moszkvát is el
látja majd elektromos energiával.

Kezdetét veszi a volgai vizilépcső 
ötödik lépcsőfokának, a esebokszari 
vízerőműnek építése. Üzembe helye
zik a Kaukázuson túli vidéken a Kúrán 
épülő mingecsauri vízerőművet. Ez az 
erőmű fontos népgazdasági problémák 
egész hatalmas komplexumát oldja 
meg: ellátja elektromos energiával Ba
kut és Azerbajdzsán más ipari körze
teit és hozzásegít majd a Kura-arakszi 
lapályban több mint egymillió hektárnyi 
föld öntözéséhez, ami biztosítani fogja 
Szovjet Azerbajdzsán egész gazdasági 
életének gyors fellendülését és mező- 
gazdaságának gyökeres átépítését.

Kázahsztánban a felső Irtisz mellett

Az orlovl terület Sztálin vízerőműve, mely több 
kolhozt lát el villanyéner(fiával
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üzembe lép a nagyteljesítményű Uszty- 
kamenogorszki vízerőmű s megindul sz 
ennél is nagyobb bubtarmlnszki víz
erőmű építkezése. Ez a két vízerőmű 
fogja ellátni olcsó elektromos energiá
val az Altáj-hegység óriási polimetal- 
likus érckészleteit feldolgozó ipart.

Az új ötéves tervben teljes mérték
ben kibontakozik a sztálingrádi, kahov- 
kai és novosziblrszki vízerőművek 
építkezése. Ezen kívül kirajzolódik a 
kisebb teljesítményű vízerőművek épí
tésének nagy programmja is.

Az új ötéves terv során megindulnak 
az Angarán, a nagy szibériai folyón is 
a munkálatok. Az olcsó elektromos 
energia és a helyi nyersanyagforrások 
alapján hatalmas fejlődésnek indul 
majd az alumínium-, a vegyi és a ko
hászati ipar, valamint az ipar egyéb 
ágai is. A  szovjet tervező energetiku
soknak az a véleményük, hogy az An- 
gara egymaga több energiát szolgáltat
hat, mint amennyit jelenleg Francia- 
ország, Olaszország, Svájc, Belgium, 
Hollandia, Spanyolország és Dánia ösz- 
szes erőműve termel.

ÚJ hőerőművek sora
A  Szovjetunió hatalmas készletekkel 

rendelkezik a legkülönbözőbb fajta 
fűtőanyagokból. Ezek képezik bázisát 
a széles körben épülő új hőerőművek
nek. Ezek az erőművek az ötéves terv 
végén az összes elektromos energia 
mintegy 75 százalékát fogják termelni. 
Ezzel kapcsolatban komoly feladatot 
jelent annak a problémának a meg
oldása: miként lehet a hőerőművek 
gazdaságosságát fokozni?

A  legnagyobb energiaveszteség a hő
erőműveknél akkor áll elő, amikor a 
gőz hője munkává alakul. Ezt a veszte
séget a turbinához érkező gőz nyomá
sának és hőmérsékletének fokozása út
ján lehet csökkenteni. A  Szovjetunió
ban működik már olyan hőerőmű, 
amelynek hatásfoka 37%, de a jövőben 
lehetségessé válik a gőz nyomását 175 
atmoszférára és hőmérsékletét 600 Cel- 
zius fokra emelni, ami az elektromos 
erőművek hatásfokát 40%-ra fogja fo
kozni.

A  szovjet energetikusok az egész vi
lágon élen járnak a nagymennyiségű 
fűtőanyagot megtakarító távfűtés 
területén. A  Jelenlegi ötéves tervben új 
hőerőművek és új fűtőhálózatok épül
nek.

A tyetrikevi vízerőmű csővezetékének szerelése 
(Szovjet Grúzia)

Részlet a clmljanszkl gátról

Feltétlenül meg kell kezdeni a fűtő
anyag nagymennyiségű salakjának és 
az ugyancsak nagymennyiségű fáradt 
hőnek ipari felhasználósát és olyan 
elektromos erőműveket kell építeni, 
amelyek a szén dúsításából származó 
nagymennyiségű hulladékanyagot ége
tik el.

A technikai haladó* alapja  
a villamosítás

Az új ötéves terv célul tűzi ki, hogy 
a villamosítás alapján a népgazdaság 
valamennyi ágának termelékenységét 
jelentősen tovább fokozza. A  gépesítés 
legmagasabb formáit az automatizálás 
és telemechanlzálás jelentik. Ezeknek a 
módszereknek széleskörű kifejlesztése 
növeli a népgazdaság termelékenységét 
s miközben megjavítja a munka felté
teleit, az embert számos nehéz munka 
elvégzése aló! mentesíti.



Az energiatermelő rendszerek meg
alkotása és azok normális működése 
elképzelhetetlen automatizálás nélkül.

Az automatika és telemechanika szé
leskörű meghonosítása a népgazdaság
ban nagy változásokat von maga után: 
a nehéz munkafolyamatokat igénylő 
szakmák fokozatosan megszűnnek, új 
szakmák keletkeznek, amelyek szín
vonala megegyezik a mérnöki munkáé
val, a munkaidő munkahely stb. meg
határozása új értelmet nyer.

A  távkormányzás a vízerőművek 
normális működését úgyszólván kiszol
gáló személyzet nélkül biztosítja. Hét 
vízerőmű már jelenleg is ügyeletes 
szolgálat nélkül működik; az erőmű
vek lakatra vannak zárva s azokat a 
diszpécser-pontról, tíz meg tíz kilo
méteres távolságról irányítják.

Egységes energiarendszerek
A szovjet hatalom éveiben a vil

lamosítás támaszpontjainak, a kör
zeti elektromos erőműveknek százai 
jöttek és jönnek még ma is létre. Ma 
már azonban az energiatermelő-rend
szerek körzetek közötti egyesítése került 
napirendre. A Szovjetunió európai ré
szében létesülő egységes nagyfeszült
ségű energiarendszer támaszpontjai a 
volgai vízi lépcső hatalmas erőművei. 
Az új ötéves terv ennek a grandiózus 
rendszernek legfontosabb láncszemét
— a kujbisev-moszkvai láncszemet — 
építi meg. 880 kilométeres vezetéken 
400 kilovoltos feszültség mellett több 
mint egymillió kilowattos teljesítmény
— íme, ezek a rekordadatok jellemzik 
ezt az áramszolgáltatást.

A kommuiiista építés zseniális sztá
lini programmja tervbe veszi, hogy

4 dnyepropetrovszkl duzzasztó- 
gát látképe

létrehozza a népgazdaság 
legfontosabb alosztályainak 
belső egységét. Szemünk 
láttára bontakozik ki az 
energetika, az ipar, a szál- 
litásügy és a mezőgazdaság 
egysége. A  Szovjetunió 
energetikai rendszere és 
egész mezőgazdasága teljes, 
szerves kapcsolatban van 
egymással. Ilymódon az 

egységes energetikai rendszer fokozatos 
megteremtése jelenti éppen az egész 
ország — a nagy Lenin által meghirde
tett — villamosítását. Lenin azt mon
dotta, hogy

»a kommunizmus annyi, mint szov
jet hatalom, plusz az egész ország vil
lamosítása*.

Sztálin elvtárs rámutatott arra, hogy
»  .. .az ország villamosításán Lenin 

nem egyes elektromos erőmű
vek elszigetelt építését érti, hanem az 
ország gazdasági' életének és ezen be
lül a földművelésnek is új technikai 
alapra, a modern nagyipar technikai 
alapjára való fokozatos átalakítását, 
amely így vagy úgy, közvetlenül vagy 
közvetve kapcsolatban van a villamo
sítás ügyével.-*

A  kommunista társadalom anyagi
technikai alapjának legfontosabb ré
sze tehát az ország villamosítása.

A  szovjet tudósok az energetika új 
problémáinak egész sorát oldják 
meg, hogy a természet törvényeit és 
erőit az emberek javára széleskörűen 
felhasználhassák. A  kommunista tár
sadalom gigantikus energiakészletekkel 
rendelkezvén, a természet átalakításá
nak területén bármely feladatot meg
oldhat, s ezzel a nép gazdasági és kul
turális életének teljes mérvű virágzá
sát biztositja. A  Szovjetunió már a kü
szöbén áll ennek a társadalomnak, 
amely az emberiség legtitkosabb áb
rándjait is megvalósítja: csodálatos 
gyümölcsök, virágok, növények megte
remtését, a tavasz meghosszabbítását, 
az éjszaka elűzését, a betegségek, szen
vedések és elemi csapások megszünte
tését, az ifjúság és az élet meghosz- 
szabbítását.

»Kormányok jönnek, kormányok mennek, de a nép örök. És 'most, amikor a 
világ népei egyre fokozottabb mértékben egyesítik erőiket a háború ellen, iát 
győzelem a népeké lesz.n
A. I. Kornyejcsuk szovjet író (a Népek Békekongresszusán elhangzott beszédéből).
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A BÉKE TANKJA

t. Magyar aratö-csépIS kombájn

A  kombájn, vagyis az aratócséplőgép 
jelentőségét úgy lehet igazán megérteni, 
ha végig Vkintünk az eddig alkalmazott 
módszereken és mérlegeljük, hogy az 
aratócséplőgép alkalmazása milyen vál
tozást jelent.

Nálunk a gabona aratása a múlt
ban kizárólag kézi erővel, kaszával tör
tént. A  kézi aratás azonban nagyon rossz 
módszer: hátrányos magára a dolgozóra 
nézve is, mert rendkívül fárasztó és 
megerőltető munka, de ■ hátrányos a 
terményre is, mert a kézzel végzett ara
tás sokkalta kíméletlenebb bánásmódot 
jelént, mint a gépi módszerek bárme
lyike.

Amikor a kasza nagy lendülettél ne
kicsap a terménynek, a kalászokat erős 
rázkódás éri, aminek folytán szemek pe
reghetnek ki. A  marokszedés további 
bolygatással, és ezzel kapcsolatos szem
veszteséggel jár. Kötözéskor még kímé
letlenebb ütések, rázkódások érik a ka
lászokat. Az összehordásnál és kévébe- 
rakásnál mindez folytatódik. A  keresz
tekből a kévéket szekérre kell rakni és 
elszállítani a cséplőgéphez, ami ismét 
csak szemveszteséggel jár. További 
veszteségek állanak elő a cséplésnél 
is.

Mindezek a veszteségek kedvező 
esetben a szemtermés 10— 12 százalé
kát teszik ki még akkor is, ha a ga
bona keresztekben, vagy asztagban 
való tárolása közben előálló időjárási 
behatásoktól és állati kártevőktől szár
mazó veszteségeket figyelmen kívül 
hagyjuk. Ha pedig az aratás megké
sik és a termény túlérik, a szemvesz
teség még sokkalta nagyobb.

Az aratócséplőgép a kézi aratással 
járó szemveszteségeket igen nagymér
tékben leszorítja, mert az aratást és

cséplést egyetlen munkafolyamatban, 
minden közbenső beavatkozás nélkül 
intézi el,

A  hazai aratócséplőgép szerkezete
A  legkorszerűbb szovjet magajáró 

kombájn mintájára készült hazai arató- 
cséplőgép fő szerkezeti részei a követ
kezőkből állanak:

A  gabonát a gép elején elhelyezett 
terelő motolla (A ) (lásd a 2. ábrát) a 
mögötte lévő nyírószerkezetre (B) te
reli. A  nyírószerkezet a hajnyírógéphez 
hasonlóan működik, csak természete
sen nagyobb méretben. Azaz íűrész- 
fog-szerűen elrendezett álló pengék fö
lött hasonló kiképzésű pengék gyors 
váltakozó mozgást végeznek, amelynek 
során a közéjük kerülő gabonaszálakat 
tövükhöz közel elnyírják. A  levágott 
termény a terelő-motolla hatására a 
nyírószerkezet mögött elhelyezett gyűj- 
tővályúba dől. A  vályúban csigás össze
hordó szerkezet (C) van, amely a le
vágott gabonaszálakat jobbról és bal
ról egyaránt a vályú közepére sodorja 
össze, ahol azok az őket hátrafelé to- * 
vábbító központi szállítószalagra kerül
nek. Innen a gabonát a ferde láncos 
felhordó (D) veszi át, amely kaparólécei
vel a lejtős fenékdeszkán felfelé csúsz
tatva, azt a cséplődob magasságába 
emeli. A  dob előtt a ferde felhordó ál
tal felszállitott gabonát az oszlató, vagy 
terelő etető (E) veszi át és egyenletesen 
továbbítja a cséplődobba (F). Ennek 
szerkezete hasonló, mint egyéb cséplő
gépeinké, azaz a kerületén verőlécekkel 
ellátott dobot alsó szakaszán rostély- 
szerűen kiképzett kosár veszi körül. A  
kicséplés a dob és kosár között való 
áthaladás közben, a dob verőléceinek 
ütő és dörzsölő hatására történik meg.
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A  kosáron áthulló szemeket, töreket és 
pelyvát a kosár alatt elhelyezett rázó
mozgásban tartott lépcsős kiképzésű 
továbbítószerkezet a törekrostára to
vábbítja, míg a cséplőrésből kikerülő 
szalma egy közbeiktatott leszedő
motolla segítségével a szalmarázó szer
kezetre (G) kerül. A  szalmarázó a 
szalma között levő szemeket kiválasztja 
és ugyancsak a törekrostára juttatja, 
míg a szalma a szalmarázó végén kihull 
a gépből. — A  dobkosáron és a szalma
rázórendszeren áthullott anyag, amely 
szemekből, törekből és pelyvából álló 
keverék, a törekrostára (H) jut. Ez a 
szeleid (I) szélárama segítségével a tö
reket és pelyvát kiválasztja a szemek 
közül. A  szemek a rosta-rendszeren 
áthullanak, míg a törek és a pelyva a

révén a vágószerkezet a ferde felhordó 
felső tengelye — mint forgóspont — kö
rül felemelkedik.

Egyetlen m unkam enettel...
Az aratócséplógép minden egyes 

mozgó eleme meghajtását a védőponyva 
alatt elhelyezett vezetőülés melletti 
benzin-motorból kapja, megfelelő átté
telek révén. Minthogy a gép saját ere
jéből, azaz külön vontatógép nélkül tud 
tova mozogni,, szükség van a traktorok 
áttételi szerkezetéhez hasonló közlőmű 
beépítésére, amely a motor forgását a 
gép előrehaladását biztosító nagymé
retű első kerekekre származtatja át, 
míg a gép kormányzása a hátsó kere
kekkel történik. — Ritkább és alacso
nyabb gabonában az aratócséplőgép

rosta végén hull ki a gépből. A  szemek 
a gép aljáról egy kaparó-lapos felhordó
(J) segítségével ismét a gép felső ré
szébe, az aratócséplőgép tetején elhelye
zett gyűjtőtartályba kerülnek, ahonnan 
megfelelő leeresztő-készülékkel a gabo
na a gyűjtőhelyre szállító teherautó 
vagy pótkocsi rakterébe bocsátható le. 
A rostaszerkezet mögött egy gyűjtőcsiga
(L) és hozzá csatlakozó felvonó-szerke
zet, illetve annak végén levő adagoló
(M) gondoskodik arról, hogy a kicsépe- 
letlen kalászrészek újra a cséplődobba 
kerüljenek. Az aratócséplőgép vágószer
kezete állítható, azaz emelhető és s ü l
lyeszthető. Ez hidralikus úton történik 
úgy, hogy egy dugattyúval elzárt hen
gerbe (N) nagynyomású olajat prése
lünk, amikor is a dugattyú elmozdulása

gyorsabban haladhat, míg dús és ma
gas gabonában sebességét csökkenteni 
kell, ezért az említett közlőműbe ugyan
csak a traktorokéhoz hasonló sebesség
váltó-szerkezet van beépítve.

Amint látható, egy ilyen aratócséplő
gép lényegileg egy aratógép, egy cséplő
gép és egy traktor összeépítése révén 
áll elő, valóságos kis mozgó gyár, amely 
egyetlen munkamenet alatt a lábon álló 
gabonából kitermeli a bennünket első
sorban érdeklő gabonaszemeket. A  köz
benső — szemveszteség szempontjából 
nem előnyös — munkafolyamatok ki
iktatásával a szemveszteség nagy mér
tékben lecsökken, 3— 4 százalék alatt 
marad. Az így megtakarítható szem
veszteség, ami a kézi aratásnál veszen
dőbe megy, nagyon sok! Ha gabona-
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3. Arató-cséplőgép szalma- 
gyűjtő kocsival, petrenceürítés 

közben

aratásunk már teljesen 
gépesítve lesz, több mil
lió mázsa értékes gabo
nát takaríthatunk meg 
csak ennek révén!

A  szalma (Mzegyfijtéie
A  szemtermés, a szal

ma és pelyva begyűjtése 
sem elhanyagolható. A 
szovjet gépszerkesztők 
ezt a feladatot is siker
rel oldották meg oly
módon, hogy az aratócséplőgép mögé betakarítása késedelem nélkül megtör-
egy megfelelően kialakított, nagyméretű ténhessék. Egy-egy aratócséplőgép átlag
és könnyen üríthető szalmagyűjtőkocsit 70 ember munkáját végzi el. Alkalma-
szerkesztettek, amelybe az aratócséplő- zásuk tehát feleslegessé teszi az emlí-
gépből távozó szalmát, pelyvát és tőre- tett óriási embertömeg munkába állítá-
ket az aratócséplőgép és a gyűjtőkocsi ®át és felszabadítja őket fejlődő ipa
közé iktatott felvonó hordja fel. A  kocsi runk számára; ami annál is inkább fon-
belsejében a pelyva a szalmarészektől tos, mert az év egyéb időszakaiban a
elkülönítve gyűjthető össze és a kocsi mezőgazdaságban amúgy sem találhat-
kiürítése után is így marad, aminek ré- n»nak megfelelő foglalkoztatást,
vén külön tárolása is megoldható. He- A  Szovjetunió támogatása lehetővé 
lyes munkaszervezéssel a gyűjtőkocsik tette hazai kombájniparunk kifejleszté-
ürítése olymódon történhet, hogy a sét. Kombájngyárunk évről évre nagy
hátramaradó négyszögletes petrencék számú arató-cséplőgépet bocsát mező
szabályos sorokat képeznek, amelyek- gazdaságunk rendelkezésére. Az álta-
nek további összehordása traktoros luk elérhető szemmegtakarítás révén is
gyűjtőszerkezetekkel könnyen és gyor- növekszik termelésünk és a terhes
san oldható meg. munka alól felszabaduló dolgozó pa

rasztság egyre nagyobb tömegekben 
Egy kom bájn 70 ember kapcsolódhat be az ipari termelésbe,
munkáját végzi el lehetővé téve azáltal annak nagyarányú

fejlődését is. Az aratócséplőgépek te-
A  múltban a kézzel végzett gabona- hát valóban azok a gépek, amelyek a

aratás nemcsak a legkockázatosabb és leghatásosabban szolgálják mindezeken
a munkát végzők számára a legterhe- keresztül a békés fejlődést, a béke meg-
sebb mezőgazdasági munkát jelentette, védését, dolgozó népünk boldogabb jö-
hanem a legtöbb dolgozó egyidejű vőjét. A  kombájnok a béke tankjai!
munkábaállítását is. Aratás idején
mintegy háromnegyedmillió embernek Dr. Rázsó Imre
kellett munkába állnia, hogy a termés akadémikus, egyetemi tanár

»A  népektől kapott megbízatás értelmében az a ml dolgunk, h ogy . . .  tet
tekkel —  a béke érdekében végrehajtott tettekkel — feleljünk meg azoknak a 
nagy reménységeknek, amelyeknek letéteményesői vagyunk.«

Fredérlc Jollot-Curie, a Béke Vllágtanács elnökértak, a Népek Béke- 
kongresszusén elhangzott beszédéből. *

*Ha egymástól elszigetelten, elszakítva élünk és némák maradunk, olyanok 
leszünk, mint az áldozatra szánt állatok. Ha azonban egységesen lépünk fel, meg
teremtjük «  népek testvériségének alapjait. És ebben a testvériségben majd minden 
nemzet békésen élhet és törekvéseinek, Hajlamainak megfelelően fejlődhet.«

Raffaela Terranova, olasz keresztény demokrata képviselő beszédéből.
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VIASZÉRÉSBEN ARASSUNK!
Dolgozó parasztságunk, termelőszövet

kezeteink, a gépállomások és állami 
gazdaságok dolgozóinak legjelentősebb * 
munkája most a gabona betakarítása 
és cséplése. Ezeknek a munkálatoknak 
időben való elvégzése döntő feladat. 
Kis késedelmezés súlyos károkat okoz
hat itt.

A  lábonálló búza kalászának túl- 
érése nemcsak azzal a veszéllyel já r ,, 
hogy a szemek kiperegnek, hanem a 
sikértartalom is károsodást szenved, 
ami pedig a liszt minőségét rontja, 
ugyanakkor a túlérett szemen a mag
héjak vékonyabbá válnak, erősebben 
összetapadnak a maggal, ez pedig a ki
őrölt liszt mennyiségét csökkenti. Is— 
mernünk kell tehát a búza természetét 
és egész életét, hogy ezt a legfontosabb 
mezőgazdasági munkát a legjobb ered
ménnyel végezhessük el.

1. Búzakalász egyik oldala. 2. Kalászorsó. 
3. Egy kalászka. 4. Egy virág a kilógó porzókkal

A mi hazai búzavetésünk uralkodó 
többsége őszi búza, melynek egész 
élete 9 hónapig tart. Ősszel, rendesen 
•október első hetében vetik. Ekkor kerül 
a talajba, ahol még az őszi hónapok so
rán kicsirázik és kihajt. A hómentes 
téleleji napokban már zöldéi a vetés. 
Hamarosan megkapja azonban hóruhá
ját s a fagyok beköszöntével fejlődé
sében is megáll. Csak a tavasz melegé
vel folytatja tovább félbeszakított élet- 
folyamatait. Erre a fagyhatásra szük
sége van a búzamagnak. Ha ugyanis 
tavasszal vetik el, fejlődésében elmarad 
s nem hoz kalászt.

A  búza egyik jellemző sajátsága az 
ú. n. bokrosodási hajlam. Ahogy az 
első zöld levél kibújik a földből, 
annak hónaljában két újabb hajtás 
keletkezik, vagyis a főhajtással együtt 
három. Újabb sarjhajtások fellépésé
vel a bokrosodási szám emelkedhetik. 
Mindegyik hajtás kalászt fejleszt s így 
egy búzatőn 3—5 kalász érik be. A  még 
ősszel meginduló bokrosodási folyama
tot aztán a fagy megakasztja.

Tavasszal, a melegebb napok bekö
szöntével szárbahajt a búza. Ezzel kar
öltve fejlődnek ki erőteljes gyökerei, 
Gyorsan megnő a szár, egymásután 
jelennek meg rajta a bütykök s a 
levelek. Végül a legfelső levélhüvely
ben megjelenik a kalász. Ez a fejlő
dési folyamat, a búzanövény életének 
legmozgalmasabb időszaka. A  gyöke
rek bőségesen szállítják a vizet és 
a vízben oldott sókat a leveleknek. A 
levelek a Nap fényenergiájának fel- 
használásával és a levegő széndioxid
jának bekapcsolásával serényen asszi
milálnak, vagyis vízből és széndioxid
ból fotoszintetikus úton szénhidrát- 
vegyületeket készítenek. A  levél által 
készített cukros anyagok és a kemé
nyítő az a tápanyag, melyet a fejlődő 
növény sejtjei felhasználnak. Ugyan
csak az asszimilációs anyagokból kép
ződnek azok a növesztő hormonok, az 
ú. n. auxinök is, melyek a sejtek nyúj
tózó növekedését irányítják. A  növeke
dés-fejlődés rohamos üteme akkor éri 
el csúcspontját, amikor a búza virág
zása megindul.

A  kalász voltaképpen a búza összetett 
füzér virágzata. A  virágzatban apró 
kis hajtástengelyeken ülve 3—i  virág 
együtt alkot egy kalászkát s az egyes 
kalászkák lépcsőzetesen egymás fölött 
a kalászorsó padkáin clhelyezkedve 
hozzák létre a kalászt. A  búza virága 
igénytelen, szerény kis virág, csak a 
három porzója nagy s éretten kilóg a 
virágból. Középen van a termő a két
ágú tollas bibével. Az egészet két kis 
virágpelyva takarja s ezek közül a 
külső rendesen szálkát visel. Ezt tok
lásznak hívják. A  bibe a saját virág
porral termékenyül meg s ennek ered
ményeként a termőbe zárt magkezde
mény maggá fejlődik, mely belsejében 
már ott rejti a csírát. A  mag hozzánő 
a magház falához s vele együtt ú. n. 
szemterméssé lesz.

A  legnagyobb tápanyagszállítás a



búzanövényben a termésérlelés kezde
tén folyik le. A  levelek felfokozott 
ütemben készítik a keményítőt. A  nap
pal egész tartama alatt, nagy sietséggel 
folyik a keményítőgyártás. Éjjel az
után a keményítő vízben oldható cu
kor alakjában a tápanyagszállító edény
nyalábok ú. n. háncs-csöveiben elván
dorol a levélből s apró keményítősze- 
mecskék formájában a magok tápláló
szövetébe raktározódik. így megy ez 
napokon, heteken, keresztül. Kövéred- 
nek a szemek s mind jobban zsúfoló
dik bennük a keményítő. Közben 
azonban a keményítőszemek közé fe
hérje is rakódik, ez a sikér. Ennek kö
szönhető az, hogy a búzaliszt vízzel tész
tává gyúrható.

A  fokozott tápanyagkészítés és táp
anyagraktározás a búzanövény utolsó 
életmunkája. Míg a többi szomszédos 
növény java pompájában zöldéi a jú
niusi Nap éltető fényében, a búza egy
szerre csak sárgulni kezd. Leáll a táp
anyagkészítés, megszűnik a raktározó
munka, elbomlik a zöld színanyag, 
megakad a vízszállítás, megkeményedik 
a szár, száradni kezd az egész növény, 
lassan az egész búzanövény elhal.

A  halál lassú folyamatának kezdetén 
csak az alsó levelek száradnak el, de 
már a felsők szélei is száradni kezde
nek. Ekkor jut a kalász az ú. n. 
tejes-érés állapotába. A  szemek a sár
guló pelyvák között még szorosan ül
nek, duzzadtak, bőséges víztartalmúak, 
a berakódó keményítőtől tejszerű nedv 
van bennük; a csíra is kifejlődött, de 
a mag csirázóképessége még nem biz
tos. A  búza víztartalma ekkor mintegy 
50%- Ha ilyenkor vágjuk le a búzát, a 
szemek megszorulnak, kisebbek lesz
nek, csirázási százalékuk is csökken.

A  következő érési szakasz az ú. n. 
viasz-érés. A szalma már sárga, a vi
rágpelyvák is megsárgulnak, a levelek 
fonnyadnak: a növény meghalt. A  sze
mek belső része már kemény, színük 
sárgás-barna, körömmel még éppen 
szétv^ghatók. Belsejük nem tejes, ha
nem tésztás, viaszszerű. Ez az érési 
időszak az, amikor a gabonát arat
nunk kell, mert a későbbi aratás a 
mag pergésének veszélyével jár együtt. 
A búza víztartalma ekkor már 30%-ra 
csökken.

A  harmadik érési szakasz az ú. n. 
teljes-érés (holt-érés), mely a viaszérést 
száraz időben hamar követi. Ilyenkor 
a növény már száraz, vizét elvesztette, 
víztartalma 12%. A  szem végleges sár
gásbarna színét mutatja, körömmel már 
nem vágható el, a pelyvák közül köny-

nyen kipereg. Ez az utolsó lehetőség az 
aratásra, amit már csak a túlérés, 
illetve a szemek kihullása követ.

Kérdés mármost: mikor kezdjük el 
az aratást naptári idő szerint? Hibát 
követ el az a mezőgazdasági dolgozó, 
aki ragaszkodik a naptári regulához, 
s Péter-Pál előtt nem fog az aratáshoz. 
Lehet ugyanis olyan időjárás, hogy a 
gabona június derekára beérik s min
den késedelmezés súlyos veszteségeket 
jelent. Elhamarkodni sem szabad azon
ban a dolgot! Az aratás kezdetének 
idejét a főkalászok érési állapota szabja 
meg. Ha a főkalászok középmagasságá
ban levő magvak viaszérésben vannak 
és a sarjúkalászok magjai már túlju
tottak a tejes-érésen, akkor a búzát 
arathatjuk. Az utóérés a kévékben 
úgyis bekövetkezik s így elkerülhető a 
magpergés veszélye. Inkább valamivel 
előbb kerüljön kasza élére a búza, 
mint később. A  keményítőraktározás 
ugyanis a levágással megszűnik s így 
a sikértartalom viszonylagosan nő. 
Tészta- és kenyérsütésre értékesebb 
lisztet nyerünk, ha időben végezzük el 
az aratást.

A  viaszérésben levő búzával sietni 
kell, mert aztán kihullik a szem a 
pelyvalevelek közül. Itt mutatkozik 
meg a géppel való aratás rendkívüli 
előnye. Ma már ezernél jóval több 
kombájn áll készen gépállomásainkon, 
hogy kivegye részét az idei gazdag ter
més betakarításában. Eleinte hazai 
kombájn vezetőink napi 10 holdas átlag
teljesítményt értek el, a 20 nap alatt 
tehát 200 hold gabonát arattak le és 
csépeltek ki. Ma már, ötéves tervünk 
negyedik évében az élenjáró kombájn
vezetők értekezletén egyhangú lelkese
déssel elfogadták, hogy az eddigi telje
sítményt 100%-kal felemelve, minden 
kombájnnak napi 20 holdas átlaggal 
legalább 400 hold gabonát kell időben 
betakarítania!

A  tudomány is segítségére siet mező- 
gazdasági dolgozóinknak. A  kompolti 
növénynemesítő intézetben szép ered
ményeket ígérő kísérletek folynak ab
ban az irányban, hogy olyan búzafajtát 
állítsanak elő, amelynek virágpelyvái 
a száradás ellenére is szorosan fogják 
közre a megérett szemet s nem enge
dik azt időelőtt kihullani. Ezzel a ki
váló tulajdonságú búzafajtával s mező- 
gazdaságunk rohamosan emelkedő gé
pesítésével elérjük azt, hogy az aratás 
nem lesz termésveszteséggel járó nehéz 
munka a hazai földeken.

Dr. Haraszty Árpád
főiskolai tanszékvezető tanár
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Szüret a banánüttetvényen

z i  Béke Vlligtanács mostani ülésszaka 
még élesebben megvilágítja azt a harcot, 
amely a népeknek az egész világra kiter
jedő, az emberiség túlnyomd többségét al
kotó békefrontja és a háborús uszitdk törpe 
kisebbséget kitevő, de befolyásos bandája 
között folyik. Cikkünk olyan vllágtájra vi
szi el az olvasót, ahol különös élességgel 
mutatkozik meg, hogy a monopolisták ho
gyan törekszenek a kis népek leigázására s 
hogyan harcolnak e kis népek egyre na
gyobb sikerrel függetlenségük helyreállítá
sáért, (Szerk.)

Aki Tegucigalpából, a középamerikai 
Honduras állam fővárosából kiindulva 
La Ceiba tengeri kikötő irányában légi- 
úton szeli át a köztársaságot, erdősá
vok határolta földtáblákból és útmenti 
házacskákból összetevődő mozaikot lát. 
Később megváltozik a táj: a szántóföl

Az amerikai gyarmatosítóknak a » United Frult* 
uralnak egyik zártkörű luxus-klubja

p m f f l i i n
Ü l t  k'iiUVI VIKII

dek véget érnek és soktucat kilométer
nyire húzódnak a fák zöldjébe burkolt 
hegyoldalak és dombok, melyeket mély 
völgyek szelnek át. Azután fokozatosan 
megszűnnek a hegyek.

Az ültetvények a horizont egyik szé
létől a másikig húzódnak. De ami itt 
látható, csak kis része a ^United Fruit 
Company« — Egyesült Gyümölcskeres
kedelmi Vállalat — nevű nagy ameri
kai monopólium hatalmas birtokainak, 
amely csaknem az egész kapitalista 
világ banántermelésére és banánkeres
kedelmére rátette kezét.

E társaság banánültetvényei a közép
amerikai országokban és a nyugat
indiai szigeteken csaknem százezer 
hektárt foglalnak el. Ezenkívül ugyan
ezekben az országokban mintegy 50,000

»Ha a béke megszilárdításával fog
lalkozunk — és ezért vagyunk itt Bécs- 
ben — nem haladhatunk el szótlanul a 
háború okai mellett. Ezek az okok köz
ismertek, a nevük: gyarmati uralom Az 
»élettér« jelszó, amely ösztökélöje volt 
a legutóbbi háborúnak, tulajdonképpen 
csak a gyarmati uralomnak élesebb és 
kibővített formája. A hitelét veszteit 
gyarmati uralom maii formáját pedig 
úgy hívják, hogy a »nyugati civi|iizáció« 
védet me.«

Ólmán ben Aleja, Tunisz békekül
dötte (a Népek Békekongresszusán el 
hangzott beszédéből).
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Banánkötegek behajózása

hektár cukornáddal beültetett földet és 
soktízezer hektár kakaó, manillai ken
der, ananász és más trópusi kultúrák 
termelésére szolgáló területet birtokol. 
A  »United Fruit« soktízezer lova és 
öszvére legel a kiterjedt, sík legelőkön, 
a pampákon. A  társaság tulajdonát ké
pező terület — 15,000 négyzetkilométer.

Sokszáz mozdony, sokezér vagon és 
mintegy 3000 kilométer hosszú vasút
vonal van a "United Fruit* kezén — a 
középamerikai országoknak csaknem 
egész vasúthálózata. A  társaság mint
egy 6000 kilométer távíró- és telefon- 
vezetékkel, 25 rádióállomással, sokezer 
autóval és repülőgéppel rendelkezik. 
Közép-Amerika gazdaságában aligha 
található terület, ahová ne hatolt volna 
be ez a prédaleső monopólium. Sok-

»A szovjet küldöttség nevében azt 
javaslom a kongresszusnak, hogy erő
sítse meg minden népnek a nemzeti 
függetlenséghez való elidegeníthetetlen 
jogát, azt a jogot, hogy a maga mód
ján élhessen anélkül, hogy alávetné 
magát idegem parancsoknak. A belga 
vagy a guatemalai, vagy az -iráni élet
mód pontosan ugyanazt a megbecsü
lést érdemli, mint az amerikai életmód it

Hja Erenburg, szovjet Író (a Népek 
Békekongresszusán elhangzott beszé
déből).

százezer munkás görnyed a "United 
Fruitu ültetvényein és üzemeiben és 
sok tízezren adják át potom áron en
nek az amerikai cégnek a "saját« par
celláikon végzett kényszermunka gyü
mölcseit. A  társaság tőkéje meghaladja 
a félmillárd dollárt, 1950-ben pedig 65 
millió dollár tiszta nyereséget vágott 
zsebre.

Min alapszik ez az ormótlan kapi
talista gépezet?'

A  banánfa szerény gyümölcsein.
A  banán a banánfélék népes család

jához tartozó hatalmas trópusi évelő, 
lágyszárú növény gyümölcse.

A  növény magassága a 10 métert is 
meghaladja. Törzse földalatti fő
gyökérből áll. Belőle minden irányban

Ilyen embertelen körülmények között élnek és 
dolgoznak a banánültetvények rabszolgái



tővé teszik, hogy a különböző korú haj
tások az év minden hónapjában gyü
mölcsöt adjanak. Így a banánültetvé
nyeken nem ismerik a "holt-szezont". 
Ez a körülmény busás haszon lehető
ségét biztosítja az ültetvényeseknek.

A  banán tömeges kivitele a mérsé
kelt égövű országokba csak az utolsó 
századforduló táján indult meg, amikor 
az északamerikai kereskedelmi társa
ságok potomáron megvásárolták a kö
zépamerikai országok kormányaitól az 
ültetvényezésre alkalmas, hatalmas 
termékeny földterületeket.

A  monopolista versenytársak közül 
végül is a legügyesebb és legkegyetle
nebb, a "-United Fruit Company-« ra
gadta magához a banánkereskedelem 
monopóliumát.

Közép-Amerika karaibi partvidéké
nek sűrű, trópusi erdőiben hemzseg
nek a kígyók és a különböző trópusi 
betegségeket terjesztő rovarok. A  
dzsungeltól elhódított minden talpa
latnyi föld rengeteg munkát és áldoza
tot követel. A  megtisztított parcella 
állandó védelemre szorul: ha csak rö
vid időre is felügyelet nélkül hagyják, 
a dzsungel ismét birtokba veszi.

Az erdő lakossága igen gyér volt; 
ezért a "United Fruit-" négereket kez
dett a karaibi partvidékre szállítani. A  
négereket új országukban fojtogatta a 
földhiány, minthogy a földeket csak
nem teljesen a fehér ültetvényesek ra
gadták magukhoz. A  négerek kénytele
nek voltak bármilyen munkát vállalni, 
csakhogy magukat és családjukat meg
mentsék az éhenpusztulástól. Az a né
ger, aki szerződést írt alá — amelyet 
még csak el sem tudott olvasni — tény
legesen a társaság rabszolgája lett, 
Mindaddig nem volt joga elhagyni az 
ültetvényt, amíg a "szerződés-" le nem 
járt. A  határidő letelte után pedig 
ugyancsak nem volt szabadulás: a 
hazautazáshoz nem volt pénze, a par
ton pedig minden föld a "United Fruit-" 
tulajdona volt. így a munkások zöme 
arra kényszerült, hogy újabb határ
időre ismét aláírja a rabszolga-szerző
dést.

A  "United Fruit-" összes magasabb- 
rangú alkalmazottja amerikai. A  fel
ügyelők között nem kevés az európai 
országokból idekerült különböző söpre
dék: volt rohamosztagos, SS-legény.

A  "United Fruit« ültetvényein bor
zalmasak az életviszonyok.

A  munkásoknak nem szabad konyha
kerteket létesíteni: minden megművel
hető földet banánnal kell beültetni. AZ

Honduras! őserdő

rengeteg, hajlékony, ceruzavastagságú, 
hosszú gyökér ágazik el. A  főgyökeret 
nagy szívósság jellemzi: elegendő egy, 
akár erősen kiszáradt darabját is el
ültetni ahhoz, hogy belőle új banán
növény sarjadjon.

Minden egyes banán-"fa-« egy virág
zatot ad, amely a továbbiakban banán- 
fü rtté "  változik. Az érett fürt hossza 
gyakran megéri a két métert, mintegy 
50—60 kilót nyom és két-háromszáz 
gyümölcsöt ad. A  törzs ezután fokoza
tosan elhal. De a főgyökér továbbra is 
sok hajtást ad. Idővel ezek mindegyike 
kifejlődhet és gyümölcsfürtöket terem
het. Ha tehát a banánt egyszer elültet
ték, róla évtizedeken át mindaddig szü
retelhető gyümölcs, amíg a főgyökér el 
nem hal.

A  trópusok éghajlati viszonyai lehe-

»Ha mi, a nép, a második világ
háború előtt kezünkbe vettük volna a 
béke ügyét és ugyanúgy megvédtük 
volna, ahogy azt ma tesszük, akkor 
sohasem lett volna második világháború. 
Védjük meg hét ezúttal a békét olyan 
bátor kiállással, hogy lehetetlenné vál
jon egy újabb háború kirobbantása.«

James Endicott, kanadai lelkész, egye
temi tanár (a Népek Békekongresszusán 
elhangzott beszédéből).
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ültetvényeken a munkásoknak és a ha
szonbérlőknek minden szükséges dolgot 
a társaság boltjaiban kell beszerezniök, 
ahol hitvány árukat kapnak — drágán.

A  banánültetvény viszonylag gyorsan 
keletkezik az őserdő helyén. Kivágják 
a sűrű cserjéket és az egymástól öt 
méterre lévő, nem mély árkokba el
ültetik a banángyökérdarabokat és a 
fiatal hajtásokat. Mindössze 12— 15 hó
nap telik el és az új ültetések meghoz
zák az első termést.

Az amerikai nagytőkések azt vélték, 
hogy a banánültetvények — minden 
további költség nélkül — korlátlan 
hosszú ideig bő termést hoznak. Csak
hogy nagyon tévedtek.

Eltelt néhány év és egyre kevesebb 
köteget kezdett hozni az ültetvény és 
az egyes kötegek egyre könnyebbé 
kezdtek válni. A  jellegzetesen sötétzöld 
levelű, egészséges, egyenes és magas 
növények helyén egyre gyakrabban 
tűntek fel szennyes foltú, hervadt leve
lek és úgyszólván teljesen terméketlen 
bokrok. Kis idő múlva a parcellát ott 
kellett hagyni: alkalmatlanná vált ba
nánültetésre. Miért? Mert a banánok 
monokolturája erősen kimeríti a talajt. 
Ahhoz, hogy az ültetvény életét meg
hosszabbítsák, trágyázni kell a földet. 
De miért költsön a "United Fruit« trá
gyázásra, amikor köröskörül még sok 
olyan friss föld fekszik, amelyet 
potom áron megszerezhet új ültetvé
nyek céljaira?

A  huszadik században a banánok fé
lelmetes ellensége jelent meg: az úgy
nevezett panamai betegség. Ezt a be
tegséget egy különleges baktérium 
idézi elő, amely a szűz talajok új ba
nánültetvényeit kevésbbé fenyegeti, de 
a régebbi, kimerített talajon hatalmas 
pusztítást okoz.

Az utóbbi 20—25 évben a •►United 
Fruit« a karaibi partvidék déli részén 
csaknem teljesen felszámolta ültetvé
nyeit és csak északon, Guatemalában 
és Nyugat-Hondurasban hagyta meg 
azokat, ahol a panamai betegség még 
mindig ritkán fordul elő.

A  "United Fruit*< — "állam az állam
ban*!. Egész "banánbirodalom*>, amely 
féltucat középamerikai országra kény
szeríti akaratát. A  társaság abban is 
gátolja a vidék népeit, hogy saját szük
ségletükre élelmiszereket termeljenek. 
És meg is van az "eredmény*!: a közép
amerikai országokban, ahol sok a jó 
föld és az éghajlat is kedvező, sohasem 
terem annyi élelmiszer, amennyi ele
gendő volna a viszonylag is kisszámú

A 3572 méter magas Atitlan vulkán Guatemalá
ban. A kávé és banánültetvények egészen a 

vulkán lábáig búzádnak

lakosság táplálására. A  hiányzó élelmi
szereket külföldről, elsősorban az 
Egyesült Államokból kell beszerezni.

A  "United Fruit«-ot Közép-Amerika 
népei "Zöld szörnyeteg«-nek nevezik. Ez 
a gyűlölt "Zöld szörnyeteg** a közép
amerikai népek szemében az egész 
északamerikai imperializmust) szemé
lyesíti meg. A dolgozók véget akarnak 
vetni a "United Fruit« uralmának. Eb
ben a harcban a banánültetvények dol
gozói menetelnek az első sorokban.

Örökre megmarad a latinamerikai 
országok népeinek emlékezetében az 
a hatalmas sztrájk, amelyet 1928 őszén 
folytattak Colombiában a banántársa
ság munkásai és bérlői. Harmincezer
nél több ember vett részt a sztrájkban.

»Mi Hiszünk abban, hogy el lehet 
érni a tartós békét a különböző eszmék 
és hitek kölcsönös trsxtelekbentart(isdva!, 
mely kérdéseket a népeknek idegen 
beavatkozás nélkül, önmaguknak kell 
eldönteniük.«

Eduardo Esquivel, argentínai munkás
(a Népek Békekongresszusán elhang
zott beszédéből).
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Guatemala népe elszánt harcba kezdett az ame
rikai monopolkapitalisták uralma ellen Jacobo 
Arbenz vezetésével. Képlink egy guatemalai 

amerikaellenes tüntetésről készüli

Az amerikai gazdák és colombiai bé
renceik vérbefojtották a sztrájkot: több 
mint 1500 munkást megöltek, mintegy 
3000-et megsebesítettek. De a harc 
eredménnyel járt: a »United Fruit« 
számos engedményre kényszerült.

A  következő években Hondurasban, 
Nicaraguában, Costaricában és más or
szágokban sorozatos sztrájkok voltak. 
A  sztrájkok olykor felkelésbe csaptak 
át.

Jelenleg Guatemala lett a középame
rikai népek által az amerikai imperia
lizmus és a "-United Fruit« banántársa
ság ellen vívott harc középpontja.

Guatemalában a második világ
háború vége óta az ország valamennyi 
demokratikus pártja által támogatott 
haladó .kormány van uralmon, f .  töme
gek nyomására Guatemala polgári kor
mánya arra törekszik, hogy előmoz
dítsa az ország gazdasági fejlődését és 
a félgyarmati, függő országot gazdasá
gilag önállóvá tegye. Ennek érdekében 
a kormánnyal egyetértésben a köztár
saság törvényhozása — amelynek Ű8 
képviselője közül 51 a haladó pártok 
tömbjéhez tartozik — elhatározta, hogy 
amerikai uzsorakölcsönök igénybe
vétele nélkül Santo Tomasban nemzeti 
kikötőt építenek s ezzel megszüntetik 
azt az eddigi helyzetet, hogy az ország
ban csak a "-United Fruit«-nak legyen 
kikötője.

A  még három millió lakost sem 
számláló kis ország harca a nemzeti 
függetlenségért kiváltotta az amerikai 
imperialisták dühét és a helyi földes
urak támogatásával 1944 óta több mint 
30 összeesküvést szőttek a polgári de
mokratikus kormány megdöntésére. De 
Guatemala népe nem ijedt meg a gyű

lölt leigázóktól és ment tovább a maga 
útján. A  törvényhozás földreform-tör
vényt fogadott el, amelynek alapján ez 
év februárjában határozatot hoztak a 
"United Fruit« földje 80 százalékának 
kárpótlás melletti elvételére és szétosz
tására a parasztok között.

A Wall-Streeten most már felhördül
tek. A  monopóliumok sajtója rázendí
tett a régi nótára: »A  kommunizmus 
behatol Guatemalába-", meg: "A  guate
malai kommunizmus fenyegeti az Egye
sült Államok biztonságát-" stb. Braden, 
az Egyesült Államok külügyminiszté
riumának a latinamerikai ügyekkel 
foglalkozó volt államtitkára pedig — 
aki most a "United Fruit-" reklámosz
tályának főnöke — március 12-én fegy
veres intervencióra hívott fel Guate
mala ellen.

Ez a beavatkozás — helyesebben 
annak kísérlete — nem is maradt el. 
Március 29-én mintegy 200 fasisztából 
álló, modern fegyverekkel felszerelt 
csoport puccsot kísérelt meg. Az össze
esküvés azonban csődöt mondott. A  le
tartóztatott vezetők kijelentették: Nica
ragua, Honduras, Salvador és a Domi- 
nicai Köztársaság kormányaitól kaptak 
fegyvert és tőlük vártak további kato
nai támogatást. Az összeesküvők el
mondották azt is, hogy Arbenz elnök 
helyére Juan Cordova Cerná-t akarták 
Guatemala elnöki székébe ültetni. Ki 
ez a Cérna? A  "United Fruit-" jogtaná
csosa.

Az amerikai imperialisták beavatko
zási kísérlete minden tekintetben visz- 
szafelé sült el. A  guatemalai kormány 
a tömegek nyomására kilépett a közép
amerikai államok USA-irányította szö
vetségéből és panaszt tett az Egyesült 
Nemzetek Szervezeténél.

Guatemala néptömegeinek harcában 
a feudalizmus és az imperializmus el
len a Guatemalai Munkáspárt halad az 
élen. A  párt arra tanítja a néptömege
ket, hogy a munkásosztálynak és az 
egész népnek fokoznia kell éberségét és 
harci készségét s a munkásosztálynak 
a demokratikus szabadságjogok meg
védéséért, az agrárreform következetes 
végrehajtásáért és a nemzeti független
ségért vívott harcban össze kell fognia 
és vezetnie kell az egész népet. .

Guatemala harcának erejét növeli 
a világ népeinek, elsősorban a kö
zépamerikai köztársaságok dolgozóinak 
rokonszenve és támogatása.

M. Venin
cikke <nvotn á n
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ŰÜLCEirűDRSKtegnap
NYOMORGÓ ÉRTELMISÉG —  

1832

»  Magyarországon Évente 
Kt>. 3200-an nyernek egyete
mi és főiskolai oklevelet. Ha 
egy-egy diplomás embernek 
pályafutását általában csak 
30 évre tesszük, feltételez
ve, hogy azután nyugalomba 
vonul és helyét átadja az 
utána Jövőknek (m egjegy
zendő, a teljes szolgálati Idő 
az államnál is 35— 40 év) 
ilyen minimális munkaidő 
mellett is ez lon.ooo új 
szellemi munkást Jelentene 
a helyzet teljes kifejlődése 
esetén. Ezzel szemben jelen
leg Magyarországon 55.000 »  
szellemi munkások száma', 
akiknek nagyrésze már szin
tén nehezen tartja fenn ma
gát, ez tehát nagyjában a 
maximális telítettség, ame
lyet a mai társadalmi és 
gazdasági berendezkedések 
mellett fel tudunk szívni. K 
két szám összevetéséből lát
hatjuk, hogy 30 év alatt 
45.ooo-re fog növekedni a 
szellemi munkanélküliek szá
ma. Évente 1500-zal több dip
lomát adnak ki, mint ameny- 
nyl az ország terülotán el
fér.*

(Aesay László: Az állás
halmozás és az Ifjúság. 
Magyar. Szemle, 18 32 már
cius. 256. oldal.)

ÉPÍTŐM  UNKÁNK HŰSÉGES 
H A RCO SA: A MAG VAR 

ÉR TELM ISÉG

• Értelmiségünket államunk 
naoy megbeosü léssel veezl 
körül. Valamikor a régi Ma
gyarországon az értelmiségi 
pálya bizonytalan Jövőt, aok 
•aetban munkanélküliséget, 
nyomort Jelentett. Nálunk ál
lástalan mérnök, orvos, pe
dagógus —  teljesen elképzel, 
hitetlen; nekünk egyre több 
képzett, teheteégee mérnök
re, orvosra, oedaqógusra, tu. 
dósra van szükségünk. Álla
munk nagy figyelemmel gon
doskodik az értelmlséqi dol
gozok anyagi helyzetéről, 
biztos, nyugodt megélheté
sükről. De a biztos munka
lehetőség, az anyagi gondos
kodás még nem minden. Népi 
demokráciánkban az értelmi, 
aégi hivatás erkölosl megbe
csültsége, tekintélye Őrlésit 
emelkedett; pártunk határo
zottan felvette a haroot a 
demagóg ártelmlaágellenee

nézetek ellen, az értelmiség! (Szabad Nép, 1063. ép
munka Jelentőségének lebe- rllis 28, 1. oldal.) 
oeülése ellen.

A MAGYAR PAIRASZT 
REMÉNYTELEN HELYZETE 

—  1934.
» . . . ,  Miközben a magyar 

gazda kétségbeesett erőfeszí
téseket tesz, hogy a remény
telen gazdasági helyzetben 
valahogy fenn tudja magát 
tartani, a bankok hőnapok 
óta tanácskoznak azon, hogy 
mi történjék azokkal a b ir
tokokkal, amelyek eddig az 
árverések során birtokukba 
kerültek, vagy amelyek eset
leg ezután fognak kezükre 
Jutni a gazdavédelem na
gyobb dicsőségére.*

<\ bankok földje. Szabad
ság 1934. márc 25. 5. old.)

MAI MAGYAR 
PARASZTSÁGUNK

t. Megváltozott ez elmúlt 
néav esztendő folyamén a 
magyar parasztéig la. A dol
gozó parasztság egyre nö
vekvő része tér át a szocia
lista nagyüzemi gazdálkodás
ra. Négy esztendővel ez
előtt a termelőszövetkeze
tekben még oask 15.000 
otalád volt; az Idán ta
vasszal már majdnem 340 
ezer otalád dolgozott a ter
melőszövetkezetekben ás a 
szövetkezeti tagok száma 
megközelíti a félmilliót. Je
lenleg a szántóterületnek 40 
százaléka van termelőezövet- 
kezotl tagok vagy az állami 
gazdaságok kezén. . .

De a parasztságnak az a 
része la, amely még nem ha
tározta el magét, hogy a ezo- 
olallsta nagyüzemi termelési 
mód útjára láo, egész más ma, 
mint a felszabaduláskor, vagy 
négy évvél ezelőtt volt. Népi 
demokráciánk politikai vív
mányaival, nemzetünk gazda- 
aágt ás kultúrálls növekedé
sével nagyot változott a dol
gozó parasztság, A villany, a 
rádió, a telefon, a kultúrott- 
horvok hálózata, a könyvtá
rak, a mezőgazdaság növekvő 
gépesítése, a megjavult köz
lekedés természetesen rá is 
hatással vannak. Az állami 
gazdaságok, a termelőszövet
kezetek magassbb termelési 
módszeréit ö Is átveszi. A 
mezőgazdaság gépesítése, az 
Ipar decentralizálása Is egyre 
közelebb hozza a falut a 
városhoz.

(Rákosi Mátyás beszáds a 
budapesti választási nagy
gyűlésen. 8zabad Nép, 1963. 
május 11. 1— 2 oldal.)

ELHANYAGOLT KULTtR- 
POLITIKA —  1931

» Kultúrpolitikánk 19 20
után sem gondoskodott a pa
rasztság s a munkásság ktil- 
türszükségletelről... A mun
kásképzési egészen elhanya
golta . . .  A középiskolai ösz
töndíjakat például kizáró
lag a középosztályból szár
mazó tanulók kapták s egyet
len paraszt- vagy munkás- 
rtünak sem Jutott belőlük. 
Népkönyvtárunk még mindig 
alig van s anyaguk olyan, 
hogv legfeljebb kompromit
tálja a népkönyvtár eszméjét. 
Legtöbb városunknak nincsen 
még közkönyvtára. A falusi 
kultúrházak ügye még gyer
mekcipőben Jár. . . Kultúr, 
politikánk ismét bűnösen e l
hanyagolta az egyetemes 
nemzeti nevelődés céljait.* 

(Előőrs, 1931. október
18. 5. old.)

A KULTÚRA A DOLGOZÓKÉ
» Népünk egészét tekintve 

is ha tatmse eredményeket ér
tünk el kulturális téren. A 
falu fejlődése azonban mész. 
sze felülmúlja ezt az orszá
gos átlagot. Dolgozó paraszt
ságunkat a Horthy-rendazar 
elzárta a művelődét legose- 
aélyébb lehetőségétől la. Fa
lura méq újság, vagy kalen
dárium Is osak elvétve Jutott. 
A dolgozó Darasztlfjúság mű
velődét) éa szórakozási lehe
tősége szinte a nullával volt 
egyenlő . , .  Dolgozó paraszt
ságunk előtt ma azólesre tá
rul a művelődés lehetősége. 
Jelenleg 1640 területi kultúr- 
otthonunk van; a falvakban 
4494 könyvtár működik. A 
falu dolgozó népe ál Is a népi 
dsmokráola adta lehetőség
gel. 1962-ben a Szabad Föld 
Téli Eaték-nek 3 millió 400 
ezer látogatója volt, az Álla
mi Faluszlnház 2200 elő
adását pedig több mint fél
millióan nézték meg.*

(Mit adott a népi demo
krácia a dolgozóknak. Bp.
1953. 19— 20. oldal.)
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A  fajelmélet nem új dolog. Ellenke
zőleg —  eléggé ósdi és kiöregedett 
elmélet. Hiszen, mint tudjuk, a rabszol
gákat már évezredekkel ezelőtt a -sza
bad emberekhez- vagyis a rabszolga
tartókhoz viszonyítva alacsonyabbren- 
dűnek, -szolgaságra termett, állati faj
nak tartották. A  középkorban a földes
urak a jobbágyokat, a keresztények a 
pogányokat, a pogányok pedig a keresz
tényeket ócsárolták -alantas, tisztátalan 
fajzat—nak, hogy ezáltal indokolják le
igázásuk jogosságát.

Ugyanez az uralomvágytól fűtött, 
mértéktelenül gőgös -elmélet- jelentke

zett új, most már -tudományos- formá
ban a kapitalizmus imperialista szaka
szában is. A  fasizmus világuralmi törek
véseit -tudományos- köntösben a faj
elméletre hivatkozva próbálta megala
pozni. A  náci Németország ideológiája 
a német faj felsőbbrendűségét hangoz
tatta. Hitler így szónokolt: -Mi, németek 
vagyunk a legjobb földesurak, a leg
jobb katonák, a legjobb szervezők.. .«

Vájjon van-e a fasiszta fajbiológiá
nak tudományos tartalma? Vannak-e az 
emberiségen belül -magasabbrendű- 
vagy -alacsonyabbrendű- fajok?

A  biológia tudománya azt bizonyítja, 
hogy az egész emberiség egyetlen faj. 
Vannak ugyan az emberiségen belül 
élesen el nem határolt, egymásba át
menő fajták, -rasszok-: fehér, fekete és 
barnabőrű emberek, de ezek nem

-fajok-. A  -rasszok- vagy fajták, több- 
kevesebb különbözőségük ellenére is 
megőrzik közös fajhoz tartozásuk 
döntő bizonyítékait.

A  -fajbiológusok- mondvacsinált ha
tárt erőszakoltak az egyes népek, így 
például a németek és szlávok közé is. 
De ezzel aztán alaposan pórul is jártak. 
Az úgynevezett -fajokon belüli válto
zatok- ugyanis jobban különböztek egy
mástól, mint maga a két állítólagos 
-faj-.

Ráadásul az is kiderült, hogy a föld
rajzi környezet megváltozása igen gyor
san átalakítja a -fajokat-. Pedig a 
reakciós morganizmus szerint — amire 
a fajbiológusok esküdtek — a fajok 
egyszersmindenkorra megadott öröklési 
tényezőik révén soha meg nem változ
tathatók. De megmagyarázhatja-e a 
morganizmus, hogy az Európából Ame
rikába vándorolt szülők gyermekei em- 
bertanilag jobban hasonlítanak a mór 
Amerikában élő emberekhez, mint szü
leik őseihez?

Az is sok fejtörést okozott a fasizmus 
fajbiológusainak, hogy a -fajok- keve
redéséből származott -korcs- utódok 
nem voltak hajlandók az előírások
nak megfelelően -elfajulni-. A  német 
fajbiológusok táborába tartozó Fischer 
nevű -tudós- kénytelen volt megálla
pítani, hogy afrikai őslakók és német 
gyarmatosítók gyermekei a -tiszta 
fajoktól- tehetségben, képességben nem 
maradtak el.

Különösen kemény dió volt a fajbio
lógusok számára a német fasizmus ve
zetőinek besorolása valamely faji kate
góriába. Bár a -szőke, kékszemű árja
faj tudományos és történelmi képtelen
ség, a német fajbiológusok mégis ma
kacsul ragaszkodtak hozzá. Itt volt 
azonban a bökkenő és éppen a -führe- 
rek- hajszíne és szeme körül. Sem 
Hitler, sem Göbbels nem illett bele e 
fajbiológiai skatulyába. Mi sem jellemzi 
jobban az egész fajbiológia teljes tudo
mánytalanságát, mint e kérdés meg
oldása. Egyszerűen azt csinálták, hogy 
az -árja fajon- belül a vezetőknek meg
felelő alcsoportokat találtak ki. így 
került az alacsony, sánta, fekete Göb
bels -az utóbamult sorvadt germán- 
kategóriába ...

A  másik nehézség akkor érte őket,
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amikor dühödt antiszemitizmusukat pró
bálták a fajelmélettel tudományosan 
igazolni. Nagy szívfájdalmukra a zsidók 
• sem illettek bele semilyen egységes 
típusba. A  fasizmus biológusai itt is 
kényelmes megoldást eszeltek ki. Egy 
Fischberg nevű •►biológus*' szavait idézve 
kijelentették, hogy a •►zsidó nagyon ke
véssé hasonló faj«. Hogy van-e értelme 
ennek a homályos megállapításnak — 
azt könnyű eldönteni.

A  fajelméletnek hazánkban is akadt 
képviselője: Méhely Lajos. •►Elméleté
ből" észrevehetően kilógott a lóláb. Mé
hely azt fejtegette, hogy a magyar nem
zet két élesen elhatárolt fajból: turániak
ból és ugorokból áll. A  turáni fajból let
tek a földesurak, az ugorokból pedig a 
parasztok. A  földesurak és parasztok 
közötti ellentét tehát eszerint nem osz- 
taiyeilentét, amit a földesurak földjé
nek felosztásával lehet megszüntetni, 
hanem faji, biológiai •►megváltoztatha
tatlan" különbség. Méhely még azt is 
hozzátette, hogy a két -fa j"  nem kevere
dett egymással. Arra hivatkozott, hogy 
a földesurak nem szoktak parasztcsalá
dokba házasodni. Mintha ez lenne a 
keveredés egyetlen m ódja!...

A  tudomány tényei egytől egyig azt 
bizonyítják, hogy az emberiség egyet
len, egységes faj. A  fasiszta fajelméle
teknek semmiféle tudományos alapjuk 
nincs.

A  fajelmélet tudománytalan elmélet. 
Politikai fogás, amelynek célja, hogy 
leplezze az osztályellentétek okait, sőt 
magát az osztályellentétet is. Az ameri
kai fajelmélet szerint a fehérbőrű ame
rikai tőkés és proletár ugyanazon faj 
tagja. Mindkettőjük közös hivatása az 
imperialista, hódító politika, mivelhogy 
a •►fehér fa j"  állítólag uralomra hiva
tott a többi, -alacsonyabbrendű fa j" 
felett.

A  fajelmélet tehát az imperialisták 
hódító politikájának -népszerűsített" 
kiadása. i

Hitler annakidején nyíltan kimondta 
ezt, midőn így üvöltözött: •►Olyan ifjú
ságot nevelünk fel, amely előtt meg
remeg a világ; rideg, követelőző és ke
gyetlen ifjúságot. Azt akarom, hogy ez 
az ifjúság a fiatal ragadozó állatokhoz 
hasonlítson!. . . "

Hitler ezen a téren —  sajnos — ért 
el bizonyos eredményeket. A  fasizmus 
neveltjei örökre beírták nevüket a tör
ténelem legszennyesebb lapjaira. Azt is 
tudjuk azonban, hogyan zúzta össze a 
hitleri gyalázat neveltjeit a hazaszerető,

a felszabadító, a haladás zászlaját ma
gasra emelő sztálini Vörös Hadsereg.

A  fa je lm é let
amerikai „továbbfejle»zt6i“

Vájjon hogyan keletkezett e barbár 
elmélet, kik voltak előfutárai?

A  jelenkori, áltudományos fajelmélet 
szülőhazája —  Anglia. Benjámin Kidd 
úr a világot már a X IX . században két 
részre osztotta: a teljes és nem teljes 
értékű népek táborára. Az első cso
portba a gyarmatosítókat, a másodikba 
pedig a gyarmati népeket sorolta.

A  fajelmélet -továbbfejlesztésének" 
kétes dicsősége viszont az amerikai ál
tudósokat illeti. A  -szabad" Ameriká
ban szabadon garázdálkodnak a fasiszta 
-fajvédő" egyesületek.

A  -Dixie Egyesült Fiai" például a má
sodik világháború alatt és után, mint a

Ku-Klux-Klan fedőszerve működött. 
Szertartásában az elnök a következő 
szöveget olvassa fel az új tagoknak: 
-A z Amerikai Egyesült Államok az 
uralkodó faj, a fehér ember országa 
kell, hogy legyen és maradjon. A  mi fel
adatunk gondoskodni arról, hogy ez így 
legyen. A  világ fehérbőrű népeinek kell 
az uralkodó fajnak lennie, nemcsak itt, 
hanem a többi országban is, azért, mert 
— ők a fehérek. Emberek, elfog-e ben
neteket valaha is a düh? Nem érzitelt, 
hogy ki kell törni és addig pusztítani a 
négereket, amíg egy sem marad belő
lük az országban? . . . "

Az esztelen fajgyűlölettől elvakított 
gonosztevők természetesen -továbbfej
lesztett elméletük gyakorlati megvaló
sításáról" is gondoskodnak. Titkos, min
den tagra kötelező esküszövegük a 
következő: -Fogadom és esküszöm, hogy
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ellátom magam jó fegyverrel ás lőszer
rel és igyekszem ezeket jól felhasználni 
a néger kutyák ellen .. .  Fogadom és 
esküszöm továbbá, hogy kertelés nélkül 
végzek velük, mert a néger csak akkor 
jó, ha halott. . . «

Napjainkban az If. S. A. monopolis
ták “-tudós* lakájai a fehér faj kizá

Méhely 'professzor® áltudománya

rólagos uralmát hirdetik. A  tőkés 
rendszer állami képviselői maguk is 
megtorlással fenyegetik az amerikai 
négereket, ha nem maradnak meg a 
“ helyükön*. Theodor Bilbo szenátor 
például 1946. június 22-i rádióbeszédé
ben a választásokon szavazni akaró né
gerek meggyilkolását ajánlotta. “Véle
ményem szerint — mondotta — annak, 
hogy egy néger kutyát megakadályoz
zunk a szavazásban, a legjobb módja, 
hogy előző este meglátogatjuk*.

A  monopolisták hírverése ma is szünte
lenül az “ amerikai életformát* dicsőíti. 
Jelszavuk szerint a XX. század: Ame
rika százada. Különösen a koreai nép 
tudna sokat beszélni az amerikai élet
formáról! Háború, fosztogatás: ez az 
amerikai imperialisták programmja a 
világ számára.

Truman 1945-ben a következőket 
mondotta: “Az általunk aratott győze

lem a világ vezetéséért való állandó fele
lősség terhét rójja az amerikai népre.* 

Persze az imperialisták a “ vezetés 
felelőssége* kifejezést elég sajátosan 
értelmezik. Fegyveres erőszakkal, a 
szabad népek függetlenségének eltiprá- 
sával kísérlik meg valóraváltani világ- 
uralmi terveiket.

A  fasiszta fajelmélet kettős célt szol
gál; kifelé a hódító törekvések igazolá
sát, befelé az osztályharc megbénítását. 
Nincs semmi csodálnivaló abban, hogy 
a fajelmélet szószólói és haszonélvezői, 
a monopoltőkések háborúra uszítanak. 
Dawney gyáros 1942-ben, még a há
ború alatt, kijelentette, hogy »a há
ború után az Egyesült Államok fegy
veres uralma* következik.

A  világ népeinek harca a békéért és 
szabadságért a fasiszta fajelmélet hir
detői ellen is folyik. A  világ népei tud
ják, hogy a fajelmélet a háború útját 
egyengeti. De azt is tudják — s ezt a 
világot átfogó Békemozgalom százmil
liós tömegei mutatják —, hogy az ő 
oldalukon, a népek oldalán van az 
igazság és az erő.

Berija elvtárs mondotta az SZKP X IX . 
kongresszusán:

“ A  felszabadulásukért harcoló né
pek tudják, hogy mellettük áll a béke 
és demokrácia hatalmas tábora, hogy 
a Szovjetunió, a Kínai Népköztársa-

»V ég «t vetni a jelenleg dúló hábo
rúknak annyit jelent, mint megaka
dályozni a holnapi még nagyobb 
háborút!*
Kuo Mo-Zio, Kína Állami Közigazgatási 
Tanácsának alelnöke, a Tudományos 
Akadémia és a Kínai Békabízottság 
elnöke (a népek Békekongresszusán 

elhangzott beszédéből).

Pawnéy: »A  háború után az Egyeseit Államok 
fegyveres uralma következik*

ság és a népi demokráciák védelme
zik a béke, a szabadság, a független
ség ügyét, valamennyi faj és nemzet 
igazi egyenjogúságának ügyét és hogy 
már ezeknek az államoknak puszta 
léte is megzabolázza a reakció sötét 
erőit, megkönnyíti az elnyomott né
pek harcát.*

Ákos Károly
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T U D O M Á N N Y A L

Irtsuk a növény sárkányokat!
Száraz és nedves időben egyaránt 

gyakorta kell kapálnil
De ne akárhogyan kapáljunk, ha

nem mélyen. Mert bármennyire is han
goztatjuk a sekély kapálás hasznossá
gát, bizonyos esetekben még a legbel- 
terjesebb kultúrában is rászorulhatunk 
mélyebb kapálásra. így csapadékosabb 
nyarakon, vízzel telített, kötött hideg 
talajokon mélyebben kell a kapálást 
végezni. Éspedig azért, hogy ejpárolog
tassuk a fölös vizet s gyorsítsuk a talaj 
föl melegedését.

Más tényezők is ösztökélnek, hogy 
jóval többször és gondosabban kapál
junk, mint más évben. Ez az ok a 
gyomnövények fokozottabb burjánzása. 
Több az eső, több a gyom is. A, legtöbb 
gyomféleség magja ugyanis évekig el- 
íckszik a szántóföldben anélkül, hogy 
kicsirázna. A  gyommagnak konok csírá
zásáról Koszticsev kísérletei során a 
következőket állapította meg:

Egyetlen s hozzá satnya pásztortáska 
401 magból 173 nap folyamán 
csupán 75 csírázott ki, 326 pedig nem 
csírázott, de nem is romlott meg. A  
magyarázata az, hogy ugyanannak a 
gyomnövénynek igen eltérő szerkeze
tűek a magvai s ugyanaz a fajta mag
jának a héja a vizet és a levegőt külön
böző mértékben bocsátja át, tehát 
csirázóképességük is eltérő.

A  gyomoknak éppen ez a tulajdon
sága nehezíti meg legjobban munkán
kat. Ha például 2—3 éven át úgyszól
ván tökéletesen irtanánk a gyomot, de 
a következő évben csak kicsit is elha
nyagoljuk a növényápolást, kezdhetünk 
mindent újból élőiről.

A  gyomnövények óriási magtermése 
is növeli a védekezés követelményeit.

A vegetatív úton: rügyek, sár jak, 
gyökértörzsek, hagymák útján szapo
rodó gyomok sem maradnak el a mag
ról szaporodó gyomoktól. Egyetlen pél

dát említünk, a tarackos búzafű fejlő
dését. A  kísérlet során tavasszal el
ültetett egyetlen 15 centiméteres da
rabjából szeptember végére 3300 centi 
hosszú gyökértörzset fejleszt. Elképzel
hetjük, mennyi növény sarjadt belőle.

Ha nem irtanánk a gyomot, ők szív
nák föl a még trágyánál is értékesebb 
talajnedvességet, ami előbb-utóbb az 
idén is bekövetkezhet, mihelyt kifo
gyunk az esőkből. Márpedig az idén is 
végeszakad az esős időszaknak.

Mondanunk sem kell, hogy a gyom 
nemcsak a vizet, de a tápanyagokat is 
ellopja gazdasági növényeinktől. Egy 
hazai kísérlet úgy találta, hogy az erő
sen gyomosodott földekről 100, a köze
pesen gyomosodott ugyanakkora terü
letről 127, a majdnem gyomtalan föld
ről pedig 132 egységnyi termék került 
le a különféle kapásnövények átlagá
ban; ugyanolyan hőmérsékleti, talaj- és 
csapadékviszonyok között.

Arról se feledkezzünk el, hogy 
nemcsak giz-gazokból áll a növényzet. 
A  hozam szempontjából gyomnövény
nek számít a kiegyelni való gyapot, a 
répa, kukorica, napraforgó is. Tehát 
kukorica a kukoricának, répa a répá
nak is lehet gyomnövénye.

Előre nem mondhatjuk meg, hogy 
3 vagy 5 kapálás szükséges, mert eset
leg az egyik évben 3 tisztább talajt 
eredményez, mint a másik évben 5 vagy 
akár 6 is. Hiszen sok esetben láthatjuk, 
hogy a talajmunkák felületes elvégzése 
utón 1—1 kapálás után a gyomoknak 
nagy része ^leragad*, különösen ha eső 
is közbejön, tehát a kapálás nem járt 
kellő eredménnyel. Ha azonban ilyen
kor 1—2 kapálással növényeink segítsé
gére sietünk, tiszta munkát végzünk. 
Ha ezt elmulasztjuk, olyan lesz az ered
mény, mintha egy kapálást kihagytunk 
volna.

Torna Adám
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A múltkor elmentem a szomszédba, Sípos 
Ferencékhez, a leckét pótolni. Amikor rendbe 
voltunk a leckével, Feri egy É l e t  és  T ú 
li o m á n y-t szedett dó.

»No, ebből most repülőt csinálok!* — rik
kantotta szilaj kedvvel lobogtatva a lapot.

Tiltakozni akartam ellene, de mire szóhoz 
jutottam, meglepetésemre már szét is szag
gatta. Elkeseredtem, mikor rádöbbentem: az 
értékes lapot ennyire nem tudja értékelni 
az én osztálytársam, úttörő pajtásom . . .

Kérem a szerkesztőséget, figyelmeztessék 
a pajtásokat, hogy ezt ne tegyék. Mert én 
és több olvasó nem tudjuk megvenni a la
pot. Mikor az újságárusttó helyre érek, ezt 
mondják: »Már nincs, elfogyott.* Megven
ném én az Elet és Tudomány minden szá
mát, csakhogy többnyire már elkapkodják 
előlem s igen sok lap kimarad. Nem olvas
hatom kedves lapomat, amiből Sípos Feri 
meggondolatlanul, szívtelenül repülőt csi-

*
Egy névtelen úttörő pajtástól kaptuk 

a fenti levelet, aki nyilván szerénysége 
miatt felejtette el aláírni a nevét na
gyon is közérdekű sorai alatt. Mi így is 
készséggel továbbítjuk levelét mindazok 
okulására, akik eddig a levélben meg
nevezett Sípos Feri módján bántak el a 
kiolvasott lapokkal.

»Meg kell találnunk a módját, hogy a 
béke igéjét eljuttassuk minden házba. 
Minden férfit és minden nőt arra kell 
buzdítanunk, hogy vállalja a békéért 
folytatott harc felelősségét. El kell osz
latnunk a tehetetlenség és közömbösség 
érzését, amely korunk szörnyű esemé
nyei következtében oly széles körben 
elterjedt. Vissza kell állítani az embe
rek bizalmát a békéért folytatott harc 
eredményességébe. Ez lesz a mi sike
rünk mértéke.

J. D. Bernal, angol "tudós 
(A népek Békekongresszusán el
hangzott beszédéből.)

Következő számunk tartalmából:

Balatoni vízgazdálkodás — Balatoni 
tájrendezés — A Balaton-vidék növény
világa — Balatonunk különleges időjá- 

• rása és éghajlata — A Balaton kiala
kulása — Miről beszélnek a balatoni 
múzeumok — Kinek használ és kinek 
árt a Balaton.

Kedves Üttörő Pajtások! Az Elet és 
Tudományt legalább ötször annyian ol
vassák hazánkban és hazánk határain 
kívül, mint amennyi példányszámban 
megjelenik a papírtakarékossági rende
let óta. Azért olvashatják többen, mert 
a legtöbb olvasó egészen másként érez, 
gondolkodik és cselekszik, mint akit le
vélírónk említett. A  legtöbb előfizető 
és példányonkénti vásárló — levelek 
garmada tanúskodik róla — nagy kedv
vel gyűjti az Élet és Tudomány kiolva
sott példányait. Nemcsak maguknak 
gyűjtik. Gondolnak azokra az ismerő
seikre, szomszédaikra, barátaikra, pajtá
saikra, akik már nem jutnak a laphoz, 
akik elől már percek alatt elkapkodják 
az újságárusító standokra érkező Élet 
és Tudomány-számokat. Vannak iskolák, 
üzemek, ahol egy-egy előfizető nevére 
érkező lapot tizenöten, c helyenként 
többen is olvasnak. Ezek az előfizetők 
szíves-örömest adják kölcsön az elolva
sott számokat. így jár kézről kézre, így 
fordul meg sok kézben is egy-egy lap.

Üttörő pajtásokhoz nem a levélben ki
pellengérezett példa illik, hanem az 
utóbbi példa.

Kedves Üttörő Pajtások! Ne hevertes- 
sétek a kiolvasott számokat, hanem ad
játok kölcsön azoknak, akiknek már 
nem jut belőle, akik szívesen olvassák 
és megbecsülik.

ta&akitunA mep
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SZOLAROV ZOLTÁN, a budapesti 
Madách-gimnázium tanulója Amerika 
őslakóira vonatkozólag tett föl kérdése* 
két. Első kérdése a legősibb lakókra 
vonatkozik.

VÉCSEY ZOLTÁN, szerkesztőbizott
ságunk tagja válaszol.

1947 óta a régészet és az antropológia 
tudománya egy nagyon érdekes, új ter
mészettudományos módszert alkalmaz 
kutatásaiban, amely a történelem
előtti idők kronológiájának megállapítá
sában forradalmi jelentőségű. Eddig fő
leg a földtani tények mérlegelésével ál
lapították meg a leletek korát. Ennek a 
módszernek használhatósága ott kétsé
ges, ahol a régészeti lelet nem az ere
deti (primér) helyen fekszik, hanem pél
dául kimosás következtében szekundér 
helyre kerül.

Az új módszer az atomfizikán épül 
föl. A  neve rádiókarbon módszer. Alka
lomadtán talán részletesen is ismertet
jük. Lényege az, hogy a szén C1* izo
tópjának pontos megmérése alapján 
számítják ki a lelet korát. Érdekes, hogy 
ezek az eredmények olykor fedik a geo
lógiai alapon elérteket, olykor azonban 
lényegesen különböznek tőlük. Kide
rült, hogy a leletek korát általában idő
sebbeknek vették, néha egy-két ezer 
évvel. Már pedig az archeológiában ez 
mar jelentős eltérés és hibás következ
tetésekre vezet.

Az új módszer alkalmazásával az 
amerikai kontinensen időszámításunk 
előtti 9000 évre visszamenőleg mutat
koznak megbízható archeológiái leletek. 
Nem annyira emberi csontok, mint tá
bortűzhelyek, elfogyasztott állatoknak, 
főleg egy kihalt bölényfajtának meg
pörkölt csontjai. Ezek a leletek mind az 
amerikai úgynevezett Wisconsin jégkor
szak utolsó előretörésének, a Manbato 
előretörésnek idejéből valók. Ebben a 
korszakban az Egyesült Államok ma 
száraz, sőt sivatagi jellegű déli terüle
tei és Mexikónak mai sivatagos terü
letei bő csapadékúak voltak és ezeken 
a leletek szerint elég sűrűn lakhatott 
az ősindián. (Az archeológia Folsom- 
embernek nevezi.) Mind az eszkimók, 
mind az indiánok bevándorlása Ázsiá
ból történt. Ezt az archeológia a leletek 
elhelyezkedéséből és kronológiájából 
megbízhatóan megállapította. Az An-

desek nyugati lejtőire az óriás távol
ságban fekvő Óceánia szigeteiről is volt 
az ősi időkben bevándorlás, de csak kis 
mértékű lehetett. Az eszkimók vándo
roltak be először az időszámításunk 
előtti 9000 esztendőtől, nyomukban az 
indiánok ősei húzódtak át, de már dé
lebbre kerültek. Jó 4000 esztendőbe telt, 
míg az őseszkimók eljutottak Kelet- 
Grönlandig. Amikor pedig Egyiptomban 
már piramisokat építettek, akkor je
lentek meg a mai New-York állam te
rületén a vadászatból és halászatból élő 
ősindiánok.

*
IfJ. Sári Mihály debreceni, Somogyi József 

gutái és Papp Sándor szegedi olvasóink Na
punk és a csillagok energiaforrásairól, s a csil
lagoknak életútjáról tesznek fői kérdéseket.

összefoglaló válaszunk a kővetkező:
A csillagokban és a Napban az energia fő 

forrásai a magreakciók. Ezek alkalmával tömeg 
alakul át energiává. Kisugárzásuk révén tehát a 
csillagok tömege klsebbedik. Ez minden csil
lag életútja. A Nap Ismert energiaveszteségé
ből kiindulva kiszámítható, hogy a Nap tö
megéből másodpercenként mintegy 4 millió 
tonnát veszíti Egész tömegéhez viszonyítva ez 
elenyészően csekély. A  földkéreg létezése óta 
(kétmilliárd esztendő) a Nap tömegének csupán 
7500-ad részét sugározta ki.

Úgy látszik, hogy a könnyű elemeknél végbe
menő magreakciók közül a héliumnak hidrogén
ből való képződése az egyetlen lehetséges reak
ció ahhoz, hogy elég hosszú ideig fenntartsa a 
csillagok sugárzását.

A napban Jelenleg tömeg szerint 40 százalék 
hidrogén van, korábban pedig még több volt. 
Ez a készlet a Napnak sok milliárd esztendőké 
elegendő.

Azoknak a csillagoknak fejlődési irányát, 
amelyekben az atomenergia spontán kiválása 
megy végbe, a hidrogén fokozatos csökkenése 
lellemzl. A hidrogén — héliummá történő át
alakulásának rovására — mintegy fűtési anya
gul szolgál. Kezdetben ezeknek a csillagoknak 
hidegeknek, ritkáknak és kiterjedteknek kellett 
lenniök. összehúzódással sűrűbbekké, kisebbekké 
lettek és viszonylag rövid — már tudniillik 
csillagászati értelemben rövid — idő alatt any- 
riyira felhevűltek, hogy belsejükben a mag
reakciók lehetségessé váltak. A  magreakciók 
felemésztik a hidrogént. Évmilliárdok múlva a 
héliumgyár leáll. A csillagok, alapjában véve 
héliumtömeggé válnak.

A csillagok további életútja ma még nem 
világos előttünk. De ha a osdtlagfizika rohamos 
fejlődését tekintjük, meg lehetünk győződve: 
talán még néhány esztendő és mindez már 
világosabb leszl
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A légköri elektromosság szép időben
Elmú füzéről szóló cikkünk nagy érdeklő

dést keltett olvasó'nk körében. A természet 
jelenségeinek megfigyelése nemcsak gyö
nyörködtető, hanem tapasztalati Ismerete
ket Is ad és összefüggéseket láttat meg ve
lünk. S z á n t ó  G y u l a  (Gyöngyöstarján, 
Szahadság-u. 2. sz.) olvasónk választ kér 
arra, hogy nem lehet-e mérni a légkörben fel. 
lépő feszültségeket, áramerősségeket és nem 
lehetne-e ezt a hatalmas enerlgafocrrást az 
emberiség szolgálatába állítani? A kérdés 
érdekes, már gyakran felmerült és népszerű 
tudományos folyóiratok nem egyszer fantasz- 
t'kus terveket Is közöltek ennek az energiá
nak felhasználására. Vizsgáljuk meg komo
lyan a kérdést. Először a szép Időben fel
lépő légköri elektromossággal foglalkozunk.

Hogyan mutatjuk ki a légköri elek
tromosságot? — Előző cikkünkben meg
tanultuk a módját annak, hogyan lehet 
az esőcseppek, vagy porszemek elektro-

leírtunk egy percek alatt elkészíthető 
egyszerű elektromosságjelzőt (elektro- 
szkóp). Bélnélküli gyertyadarabkába du
gott dróton sztaniollemezecske függ.

A  szabadban (ne a szobában!) füg
gesszünk fel jól szigetelten 2—3 m hosz- 
szú csupasz drótot. A  drót felső végét 
tarthatja valami pózna, vagy faléc, amit 
a tetőhöz, ajtófélfához erősítünk. De 
igen fontos az, hogy a drótot a faléctől 
egy műanyagból készült (olcsó) fésű 
közbeiktatásával elszigeteljük.

A  drót felső végére még egy gyertya
darabkát erősítünk úgy, hogy a drót 
vége a gyertya lángjába nyúljék bele.

A  drót alsó végét az elektroszkóphoz 
kötjük.

Gyújtsuk meg a gyertyát. Rövid idő

1. ábra. 2—3 m hosszú csupasz drótot fésű segítségével szige- 2. ábra. A drótban megosztott
tetten felfüggesztünk. A drót felső vége gyertya lángjába elektromosság közül a negatív

nydlik, az alsó végét egyszerű elektroszkópunkhoz kötjük elektromosság a lángionizáció
miatt közömbösül, megmarad a 

pozitív elektromosság

mosságát kimutatni, amelyek sarlódnak 
a levegőhöz.

Most megtanuljuk azt, hogy egyszerű 
kísérlettel hogyan bizonyítható be az, 
hogy a legragyogóbb időben, a legtisz
tább levegőben is a légkör elektromos 
töltést mutat a Földhöz képest.

I. Kísérlet. Lapunk 1953. 24. számában

múlva észrevesszük, hogy az elektro- 
szkóp lemezei szétágaznak, tehát az 
elektroszkóp elektromosan feltöltődött.

Megjegyezzük, hogy ez a kísérlet a le
írt egyszerű elektroszkóppal csak ziva
tarra hajló időben sikerüli Szép időben 
rendszerint érzékenyebb elektroszkópra 
van szükség.
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Milyen töltést mutat az elektroszkóp?
Egy papírral dörzsölt fésűvel közeled

jünk az elektroszkóp szétágazó lemezei 
felé. A  fésű vonzza a lemezt, tehát az 
e l e k t r o s z k ó p  p o z i t í v  t ö l t é s ű .

MIÉRT KAPO TT ELEKTROMOS 
TÖLTÉST
az elektroszkóp? Azért, mert a f ü g g ő 
l e g e s  d r ó t b a n  v a l a m i  m e g 
o s z t o t t a  az  e l e k t r o m o s s á g o t .  
A  (-J-) töltést lefelé tolta el az elektro
szkóp felé, a (—) töltést pedig felfelé 
vonzotta a gyertya felé. A  gyertyaláng 
vezetővé tette a levegőt, a negatív töl
tésű drótvég felé pozitív töltésű levegő
részecskék áramlottak, a drótvégre ra
kodtak és közömbösítették a negatív 
töltést. Ezért a drótban csak pozitív töl
tés maradt.

Ebből az következik, hogy a n n a k  
a t e s t n e k ,  a m i  m e g o s z t o t t a  
a d r ó t  e l e k t r o m o s s á g á t ,  p o z i 
t í v  t ö l t é s ű n e k  k e l l e t t  l e n n i e ,  
ez taszította lefelé a vele egynemű pozi
tív elektromosságot a drótban. De a 
drót körül csak levegő volt, tehát a 
d r ó t o t  k ö r ü l v e v ő  l e v e g ő n e k  
v a n  p o z i t í v  t ö l t é s e .

De ha a levegő pozitív töltésű, ak
kor a föld felszínének negatív töltésű

nek kell lennie. Ez a két töltés egyenlő 
nagyságú, azért a Földgömb kifelé, a 
világűr felé nem mutat elektromos töl
tést.

Minél hosszabb függőleges drótot 
alkalmazunk, annál jobban szétágaz
nak az elektroszkóp lemezei, tehát an
nál nagyobb a feszültség.

Ha voltok szerint készült osztályzatú 
elektroszkópot használunk, akkor vol
tokban mérhetjük meg a feszültségét.

MEKKORA A  FESZÜLTSÉG?
A  kísérletek azt mutatták, hogy 1 

méter hosszú függőleges drót végei kö
zött s z é p  i d ő b e n  á t l a g  100—300 
v o l t  a f e s z ü l t s é g k ü l ö n b s é g .  
Ez tekintélyes nagyságúnak látszik!

Léghajófelszállások alkalmával vég
zett mérések szerint 1500 m magasság
ban csak 20 volt feszültségkülönbséget 
mértek méterenként, 8000 méter ma
gasságban pedig már nem találtak fe
szültségkülönbséget.

Télen nagyobb a feszültségesés, mint 
nyáron.

Jól felszerelt megfigyelő állomásokon 
önműködő íróműszerek rögzítik állan
dóan a légköri elektromos feszültség 
változó értékeit.

Mi a végleges eredménye az ilyen 
megfigyeléseknek? Az, hogy a l é g 
k ö r n e k  n é h á n y  e z e r  m é t e r  
m a g a s s á g i g  p o z i t í v  e l e k t r o 
mo s  a t ö l t é s e ,  a F ö l d  p e d i g  
szép időben n e g a t í v  e l e k t r o m o s  
t ö l t é s t  mu t a t .  A  földfelszín elek
tromos töltése akkora, hogy minden

négyzetcentiméter felületre átlag fél
millió szabad elektron jut.
MIÉRT NEM EGYENLÍTŐDIK K I 
a légkör és a földfelszín ellenkező 
elektromos töltése?

II. Kísérlet. Töltsük meg megdör
zsölt fésűvel egyszerű elektroszkópun- 
kat, azután hagyjuk magára. Azt ta-

3. ábra. A légkör néhány ezer méter magas ré- 4. ábra. Földünk 1 kms felületére a légkörből
tegének ( +  ) elektromos töltése van. A Föld fel- függőleges Irányban állandóan 2 milliomod
színe pedig szép Időben (—) elektromos töltést ampér erősségű áram folyik

mutat
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pasztaljuk, hogy néhány negyedóra 
múlva elveszti töltését az elektroszkóp.

Mi ennek az oka?
A  levegőben mindig vannak elek

tromos töltésű részecskék (ionok). 
A  (-)-) töltésű ionok rátelepednek a 
(—) töltésű elektroszkópra és semlege
sítik annak töltését.

A  Föld is negatív töltésű. Amint 
előző kísérletünkben a pozitív töltésű 
ionok odavándoroltak a negatív töltésű 
elektroszkóp felé. és semlegesítették 
azt, ugyanúgy kell a pozitív töltésű 
ionoknak a negatív töltésű földfelszín 
felé vándorolni, rátelepedni és semle
gesíteni azt.

Először nézzük meg a vándorlás kér
dését. Valóban vándorolnak a levegő 
(+ )  töltésű ionjai a Föld felé. Tehát 
l é g k ö r ü n k b e n  á l l a n d ó  e l e k 
t r o m o s  á r a m  f o l y i k  a F ö l d  
f e l s z í n e  f e l é .

A  LÉGKÖRI ELEKTROMOS ÁRAM
Mekkora ennek az áramnak az erős

sége? Ez az áramlás megfigyelhető, 
mérhető és számítható is. Ezek alap
ján a légkörben a Föld felszínére merő
legesen haladó elektromos áramnak az 
6rőssé^6!

1 négyzetkilométer földfelületre ösz- 
szesen 2 milliomod ampér.

Hazánk egész területére jutó légköri 
áram összes erőssége kb. 0,2 ampér.

Ha tehát ezt sikerülne felfogni és 
hasznosítani, akkor egy zsebizzót tar
tana állandó égésben!

A  Föld egész felületére nézve pedig 
mintegy 1000 ampért tesz ki összesen a 
légkörben lefelé, a földszíne felé folyó 
elektromos áram erőssége. Egy kisebb 
elektromos generátor indít ekkora 
áramot,

Látható, hogy semmi értelme sin
csen arra gondolni, hogy ezt az elek
tromos energiát, mint természeti ener
giát felhasználhatnánk. Hiszen ha 
hazánk felett az égboltot teljesen be
fednénk léggömbökkel, amelyek függő
legesen kifeszített drótokat tartanak, 
a drótok csúcsán pedig gyertyák égné
nek a megosztott elektromosság eltá
volítására, — akkor is csak egyetlen 
zsebizzót táplálna az ilyen elképzelhe
tetlen összegű beruházás árán nyert 
energia!

A  következő cikkünkben látni fog
juk, hogy zivataros időben sokkal na
gyobb energia jöhet számításba, de 
ennek megjelenése annyira szabályta

lan, hogy egyelőre nem lehetséges fel- 
használása.

Nem feleltünk még a másik kér
désre. Ha ez az állandó elektromos 
áram folyik a légűrben a Föld felszíne 
felé, akkor m i é r t  n e m  s z ű n i k  
meg  a f e s z ü l t s é g k ü l ö n b s é g ?  
Hiszen minden elem kimerül egyszer.

Tény az, hogy ez a feszültségkülönb
ség rövid idő alatt megszűnnék, ha 
valamilyen természeti ok nem gondos
kodnék arról, hogy fennmaradjon.

Mi ez az ok? Erre vonatkozóan, mint 
a fizika sok egyéb jelenségére vonat
kozóan ma még folynak a kutatások és 
itt nyílik szép terület olvasóink szá
mára is arra nézve, hogy ötleteikkel, 
elgondolásaikkal hozzásegítsék a tudo
mányt ahhoz, hogy megtalálja a kér
dés helyes magyarázatát.

öveges József
Ko&suth-dljas

A * időjárás  , ,m últjából“

JÚNIUS

J E L M A G Y A R Á Z  AT :
1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
2. Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
3. Átlagos középhőmérséklet
4. Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék

let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
6. 1962-ben ezeken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet
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rCudatnAtujat Ifllflffllin
ESEM ÉNYNAPTÁR
Ö s s z e á l l í t o t t a :  V a j d a  I” á I

(Átok részért, akik •  kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, kOs&ijük as eseményre 
vonatkozó magyarnyelvű Irodalmai Is.)

1835. Június 28. született Hermán Ötté, zoológus, etnográfus és természettudo
mányos tró, a magyar néprajztudomány megteremtője. Vasmunkás volt, majd 
1862-ben résztvett a lengyel felkelésben, egy esztendővel később Kőszegen fény
képész. Innen hamarosan Kolozsvárra kerül, az erdélyi Múzeum-Egylet múzeumá
ban dolgozik, mint konzervátor. Sokrétű tudásával, magávalraeadó stílusával, 
harcos egyéniségével maradandó Írásműveket alkotott, mind az állattan, növény
tan, őslénytan, mind a nyelvtudomány, publicisztika területén. »A magyar halá
szat könyvéiben egészen új és speciálisan magyar búvárlati körre irányítja a 
figyelm et: az ősfoglalkozásokra. (Magyarország pókfaunája! a magyar természet

rajzi monográfia első terméke. Ebben mintegy 314 pókfajt állapított meg, közülük 36 addig ismeretlen 
fajtát. Tudományos Irodalmunk nélkülözte az Illusztrációkat —  ezért Hermán Ottó maga rajzolta, 
festette könyve illusztrációit, majd kitűnő természetfestő és etnográfiát illusztráló gárdát szervezett. 
Megalapozta a magyarországi palaeo-ethnotóglát; tudományos műnyelvünket új, egészséges alapokra 
fektette. A  pókokról Irt munkájában például nem farag új szavakat az új fogalmakra, hanem a nép
nyelvet hívja segítségül (pl. a pók ronó-szövőszerveinek leírásánál a takácsmesterség műszavait). 
0  végzi a legelső rendszeres megfigyeléseket a madarak vonulására vonatkozóan. >A madarak hasz
náról és káraróU című munkájában fekteti le munkájának errevonatkozó eredményeit. Érdeklődése 
sokirányú volt, a szaktudományok mellett foglalkozott politikával is és 15 évig volt ellenzéki kép
viselő. Hazája Iránt érzett kötelességtudat sarkalta tollát, ez képesítette a rendkívül sok és sokféle 
munka elvégzésére. Mint mondotta : (írjunk könyvet, mert a nemzetnek Jó könyvekre van szük
sége!. Dr. Szllády Zoltán : Hermán Ottó emlékezete (Természettudományi Közlöny, 1935, 307— 313. 
oldal) ) Lambrecht Kálmán : Hermán Ottó, Bp. 1920.

1828. június 29. született Szlly Kálmán fizikus és nyelvész, a múlt század egyik 
jelentős magyar polihisztora. Mint fizikus főleg a hőelmélet kérdéseivel foglalko
z o t t ; első tudományos közleményei 1862— 1868 között jelentek meg. Legnagyobb 
érdemel a természettudomány népszerűsítése terén vannak. Hangoztatta, hogy a 
Természettudományi Társulat minden erejét a természettudományos Ismeretek 
terjesztésére és megkedveltetésére kell egyesíteni. Rámutatott arra, hogy a Tár
sulat kiadványai azért maradnak hatástalanok, mert hiányzik belőlük a nép
szerűsítésnek két főtényezője: a közlemények érdekessége és változatossága, 
valamint a közlésnek formája, a könnyen megérthető és élvezhető nyelvezet. 

Ezeket a tényezőket akarta Szlly érvényesíteni a Társulat új folyóiratában, az általa 1869. január 1-én 
megindított Természettudományi Közlönyben. Ő maga Is eredményesen hozzájárult ehhez a mun
kához : több mint 250 hosszabb-rövidebb cikket irt a természettudományok különböző ágáról és sok 
népszerű előadást tartott. Nagy érdemei vannak még a természettudományos szaknyelv magyaro
sítása körül. *A természettudományi műnyelvről a magyar Irodalomban! cfmu müvében (1879) metsző 
gúnnyal bírálja a műnyelvben tapasztalható elvtelenséget. Tájékoztat a sok tévedésről, határozatlan
ságról, de közli azokat a megállapításokat is, amelyeket megszívlelve, a jó nyelvérzéküeket a bosszú
ságtól, a magyar nyelvet az ellene elkövetett merénylettől meg lehetett volna menteni. >A magyar 
természettudományi műnyelvről! című közleménye (1910) összefoglalja a magyar műnyelv fejlődé
sében érvényesült alapelveket. Nyelvtudományi munkásságának legértékesebb alkotása >A magyar 
nyelvújítás szótára. A  kedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével!, ami 1902— 1908-ban Jelent 
meg. Dr. Ilosvay Lajos ; Szlly

1929. Július 2., a tavasszal elkészült villamosított szabadsághegyi fogaskerekű vasút 
megnyitása. Mind a mozdonyt, mind a nyolc személykocsit a magyar Ipar állította 
elő. A  mozdonyoknak két kapaszkodó fogaskereke van, amelyek mindegyikét egy- 
egy 140 lóerős, erősen túlterhelhető, egyenáramú, mellékáramkörű villamos motor 
hajtja, kettős fogaskerékáttétel segítségével. Megoldható volt az áramvisszanyerés, 
az úgynevezett rekuperácló problémája is. A  lefelé haladó vasútnak ugyanis nincs 
szüksége áramra, sőt, a mozgásban levő motorok völgymenetben dinamóként 
működnek és a hegymenetben fogyasztott villamos energiának körülbelül egy- 
harmad részét visszaadják az áramátalakító atátlomásnak, Illetőleg a munka- 

vezetéken átadják a felfelémenő vonatoknak. A  völgymenetben visszanyert villamos energia elektro
mosan fékez és a vonat elektromos fékezése lehetséges akkor is, ha villamos összeköttetése az áram
tápláló alállomással megszakadna. Budapest közúti vasúti közlekedésének fejlődése, 1855— 1933. 
Bp. 1934. 184— 193. oldal
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V

LOGAR MISKA

MEGOLDÁSOK 
A 24. SZÁMBÓL

1. Háromlábú asztalt kell ké
szíteni. a háromlábú asztal 
ugyanis sohasem billeg. Ennek 
az az oka. hogy három pont 
(a három láb végpontja) min
dig egy síkba esik.

Ha az asztalnak háromnál 
több lába van, akkor a lábak 
közül hármat kiválasztva, a töb
bi láb végpontjai pontat
lan elkészítés esetén nem es
nek bele az Illető három láb 
végpontjai által meghatározott 
síkba. Jól elkészített többlábú 
asztal Is billeghet akkor, hai a 
padló egyenetlen (nem sik). 
Háromlábú asztalnál ez azért 
netn fordulhat elő, mért Ilyen
kor az se baj. ha a padló fe. 
lülete nem azonos a három 
lábvégpont által meghatáro
zott síkkal.

2. Sehogy; változatlan ma
rad. A háromszög területét 
ugyanis úgy számítjuk ki, 
hogy valamelyik oldalát meg
szorozzuk a hozzátartozó ma
gassággal és ezt a szorzatot 
osztjuk kettővel. Amikor a P 
csúcs az AB oldallal párhuza
mos egyenesen mozog, akkor a 
háromszög AB oldala Is. meg 
az ehhez tartozó magasság

(azaz a P csúcsnak az AB ol
daltól való távolsága) Is vál
tozatlan marad, tehát a há
romszög területe nem változik.

DJ FELADATOK: 
Kérdések a lényről

1. Egy edény fenekére pénz
darabot teszünk és ferde 
irányból nézzük. Azután meg
töltjük az edényt vízzel. Milyen 
változást fogunk látni és 
miért?

(Feltesszük, hogy az edény 
oldala átlátszatlan?)

2. Kinézünk az ablakon. 
Ugyanúgy látunk-e mindent az 
abfaktáblákon át, mint ha 
nyitva van az ablak?

(Feltesszük, hogy az ablak 
teljesen szabályos, sima és 
tiszta.)

3. Ml a különbség a vörös és 
a zöld fény között?

4. Miért nem szerepel a szi
várvány színei között a barna 
szín?

5. A közmondás szerint »sö- 
tétben minden macska fekete*. 
Igazolja-e a fizika ezt az állí
tást?

6. Ml a közös vonása a vas
kályhának. az Izzólámpának, a 
rádlóleadónak és a röntgen
gépnek?

Két számtani feladat
1. Valaki a következő felada

tot mondja;
»Egy szám 3-mal osztva 

maradékul 2-t, 9-el osztva ma
radékul 6-ot ad . . .«

Erre közbeszólnak: »Ilyen 
szám' -ílncsU

Igaza volt.e a közbeszóló
nak?

2. Egy számról annyit tu
dunk, hogy 2-vel osztva mara
dékul 1-et. 3-al osztva mara. 
dékul 2-t ad. Mennyi lesz a 
maradék, ha ezt a számot 6-al 
osztjuk?

Három földrajzi kérdés
I. Mekkora sebesség azüksé.fes abhoz. hogy valaki Illan.

óan napvilágot 'ásson és az 
éjszaka soha ne érje utói?

2. Van-e a Földön olyan 
hely, amely Budapesttől lég
vonalban 30.000 km-re van?

3. Budapest és Sztálingrád 
(csekély e’ térésset, amelyet 
most figyelmen kívül hagyunk) 
ugyanazon a szélességi kö'ön 
fekszik.

Repülőgép megy Budapestről 
Sztálingrádba a legrövidebb 
légiúton. Állandó marad-e 
eközben a repülőgép löldrajzl 
szélessége?

Helyes megfejtéseket 
küldtek be:

Purl László Sopron. Ványai 
Péter Bp., Kocsi* Géza Győr, 
Kovács Erzsébet Siklós, Stern- 
berg Kornélia Bp., Szarvas 
Péter Bp.. ifj. Baditz Pál Mis
kolc, Bartha László Szentes, 
Bleuer Miklós Bp., Páll Tiva
dar Bp.

MIT OLVASSUNK!
VÍZSZINTES:

1. Nemrég megjelent 
könyv elme, mely a 
csillagászat alapfogal
mait tárgyalja és Is
merteti a töob égites
teket. 15. Olasz vá
ros. 16. Szénaboglya.
17. Pedagógus teszi.
19. Háziállat névelő
vel. 20. TK. 21. Vége 
az esőnek. 22. Ágy
nemű. 23. Mosdótál. 27.
Képráma. 28. A Ter
mészettudományi Kis
könyvtár új könyve, 
melyből megtudjuk, 
hogyan használják fel 
a tudósok, mérnökök, 
szakemberek a rádló- 
alctiv elemeket a tu
dományos kutatómunkában és a gyakorlatban. 
31. Egy lenlngrádl szerszámkészítő lakatos éle
téről és újításáról szól ez a könyv. 33. Tara
jos kétéltű. 37. Egykori közlekedési eszköz. 
43. Finom a süteményben. 46. Klementyev 
könyve, mely a találmányok bemutatása mel
lett számot ad arról a nagy fejlődésről, me
lyet a gépesítés terén az utóbbi ötéves tervek
ben elértek.

FÜGGŐLEGES:

talansága. 9. Névelő fordítva. 10. Igekötő. 11. 
Tanrendben is látható. 12. Találom-e? 13. A 
Bp. Vasas játékosa. 14. Lelt keverve. 18. Mis
kolc. 23. Román pénz. 24. Női ruhadarab. 25. 
OÖT. 26. Tesz-vesz, 29. JZ. 30. Személyes név
más. 31. Moszat. 32. Vízi szállítóeszköz. 34. 
Szelíd erdei állat. 35. Mint függ. 30. 36. Kiejtett 
betű. 37. LR. 38. Szibériai folyó. 39. Képző, a -ve 
párja. 40. Vlsszaás(l). 41. Közlekedési vonal. 
42. TJ. 43. Kicsinyítő. 44. RG. 45. Egyforma 
magánhangzók.

1. Csökken, fogy. 2. A ml otthonunkban. 3. 
Fejérmegyei Járás. 4. Sajópartl község. 5. Köz
ség Szabolcsban. 6. Nagyközség rövidítése.
7. Igen oroszul. 8. Egyik belső szerv szabály.

24. sz. keresztrejtvény megfejtése: Kávé és 
a cukornád. Tananarivo. Alaotra. Malegaszok. 
Grafit. Benyovszky Mórié. Vanília. Csilláin, 
Bao-bao.
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