Szslai Ernő és Vass Albert, a kurttytyáni vájáriskola tanulói a nagy boly
gók légkörére vonatkozólag tettek föl
kérdést.
Válasz: A nagy bolygók: Jupiter, Sza
turnusz, Uránusz és Neptunusz — szín
képe azok atmoszférájában nagymenynyiségű metán jelenlétét mutatja. Ebből
annál több van egy bolygón, mennél
messzebb van a Naptól és mennél ala
csonyabb a hőmérséklete. A másik gáz
alapanyag e bolygók atmoszférájában
az ammóniák, a távoli bolygókon azon
ban ebből kevesebb van. Voroncov—
Veljaminov ennek okát az ammóniák
kifagyásában látja, minthogy annak for
ráspontja — 34®, fagypontja pedig — 78°.
A távolabbi bolygókon túlságosan hideg
van ahhoz, hogy ott sok ammóniák for
dulhatna elő gázállapotban.
1944-ben sikerült megvizsgálni a Jupi
ter és a Szaturnusz valamennyi mellék
bolygójának színképét. Miként várható
is volt, ezeken a viszonylag nem nagy
égitesteken atmoszférát nem észleltek.
A Titánon, a Szaturnusz legnagyobb
mellékbolygóján, váratlanul metánból
álló atmoszférát észleltek, amely föltehetőleg ammóniákkal van keveredve.
Atmoszférájának akkor kellett keletkez
nie, amikor a bolygó kérge már kiala
kult és a metánmolekulák sebessége
már nem volt elegendő ahhoz, hogy
tőle elszakadjanak. Ha abban az
időben alakult volna ki atmoszférája,
amikor még forró volt, ugyanúgy elve
szítette volna, miként a Hold. A Jupiter
két legnagyobb mellékbolygójának —
nagyságuk miatt — lehetne ugyan me
tán-atmoszférája, de a Naphoz való
nagyobb közelségük és nagyobb föl
melegedésük nem engedte, hogy meg

őrizzék metán-atmoszférájukat, ha raj
tuk ilyen valaha is keletkezett.
Az ammóniák és metán jelenléte a
nagy bolygókon kétségtelenül atmo
szférájuk alacsony
hőmérsékletének
következménye. A Földön ugyancsak
keletkeznek, nálunk azonban túlgyorsan
alkotórészeikre bontja őket a Nap me
lege, amely a Földön jóval erősebb.
*
Bartl József budapesti olvasónk kér
dezi: Gyógyítható-e az otosclerosis?
Székely Sándor dr., szerkesztőbizott
sági tagunk válaszol:
Az otosclerosis a dobüregben elhe
lyezkedő hallócsontocskák megbetege
dése. A megbetegedés lényege az, hogy
az egyik csontocskában, a kengyelben
olyan kóros folyamat játszódik le,
melynek eredményeképpen ez a hallócsontocska a levegő rezgéseit (a hang
hullámokat) nem továbbítja a belső
fülben elhelyezett felfogókészülékhez.
A betegség fokozódó nagyothallással,
fülzúgással jár és a nagyothallás foko
zódását gyógyszerekkel ezideig sikerte
lenül próbálták befolyásolni. Sokféle
gyógyszert próbáltak ki (a többi között
D-vitamint is), de eredménytelenül.
A nagyothallás,
illetőleg süketség
megszüntetése céljából műtétet lehet
végezni. A műtét lényege az, hogy a
belső fül csontos falán kis ablakocs
kát vágnak. így lehetővé válik, hogy a
levegő rezgései — bizonyos mértékben
— eljuthassanak a belső fülben levő
felfogókészülékhez. A műtét tehát nem
a betegség okát küszöböli ki, hanem
új utat nyit a hanghullámoknak.
A műtét a legtöbb esetben jelentősen
javít a halláson, azonban a fülzúgást
alig csökkenti.
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VASŰTI PÁLYAMUNKÁINK GÉPESÍTÉSE
Az országúton száguldó gépkocsi megrázkódik, ha gumiabroncsa gödörbe
süpped. Az utas ilyenkor bosszankodik, de baja nem történik sem neki, sem a
gépnek. A gépkocsivezető pedig jobban ügyel, kikerüli a gödröket.
.*■Hanem vonaton merőben más a helyzet.
Az acélutakon száguldó vonat nem térhet ki senki és semmi elől. Ha a
vágány eltörik, meglazul, könnyen katasztrófa következhet. A vasúti pályát tehát
szakadatlanul javítani kell. Számos bonyolult s nehéz testi munkát igénylő munkafolyamatot kell elvégezni, hogy a hosszú, többezertonnás szerelvények, a dolgozó
emberek ezreit szállító vonatok biztonságosan roboghassanak rendeltetési helyükre.
E nehéz munkafolyamatokat a felszabadulás előtt kizárólagosan kézierővel végez
ték a pályamunkások.
Ma már egyre több korszerű pályaépítési és fenntartási gép végzi a pálya
munkások nehéz, fáradtságos munkáját. Leveszi vállaikról a nehéz krampácsot.
Kiveszi kezükből a vasvillát.
Nézzük meg, hazánkban milyen gépek álltak csatasorba az utóbbi időben
gyorsítani a pályaépítés és fenntartás munkáját, könnyíteni a soktízezres pályamunkás-hadsereg életét?
K a n a la s H eg y b o n t ó -k o t r ó

Az újonnan építendő vasútvonalak általában nem sík terepen épülnek,
hanem hegyes-völgyes vidéken.
A vasútépítők régi problémája, hogyan lehet leggazdaságosabban feltölteni
a vasútvonalak által metszett völgyeket, átvágni az építés útjába álló hegyeket.
Azelőtt régen hosszú hetekig, vagy esetleg hónapokig tartó csákányozással
lehetett egy-egy dombot átszelni.
Ma már azonban a bevágásokat jórészt gépekkel építik. A kotrógépeket
hernyótalpakra szerelték és a kotró ferdén kinyúló, forgatható karjára markoló
puttonyt, vagy hegybontó kanalakat erősítettek, ezekkel bontják a hegyoldalt.
A hegybontókanál alulról felfelé mozgatva oldalról vájja a földet. Ha a kanál meg
telik, a kar elfordul. Ekkor a tartály feneke kinyílik és a kiemelt föld kocsikba hull.
Képzeljük csak el, milyen megtakarítást jelent az új földkotrógép, mely
minden markolással 0,5 köbméter földet emel ki és óránként 50 köbméter földet
rak kocsikba. Az újfajta kanalas exkavátor naponta 70 kubikos munkáját végzi.
H fö ld to ló g é p

A völgyek feltöltéséhez is nagyobbrészt gépeket használnak. A feltöltésbe
szállított földet egyengetni és rétegenként tömöríteni kell. E munka elvégzéséhez
»földtológépeket-«, dózereket használnak. Egy 80 lóerős hernyótalpas traktor elejére
ekeszerűen két, méter hosszú tolótalpat szereltek fel. A tolótalp hasonlít az egy
szerű országúti hóekéhez.
A kupacokban álló földet
a sínmezőt gépekkel emelik be és utána összeszerelik
beállítható magasságokban
a sínszálakat
széttolja és a fölös anyag
oldalt kitér. A földtoló
hernyótalpával pedig az
egyengetett
földrétegeket
tömöríti.
Ma már nagy számban
alkalmaznak a vasútépíté
seknél »földnyeső-gépeket«
is. Ezek négykerekű moto
ros járművek. Mindegyikü
ket hat köbméter űrtartal
mú leeresztő tartállyal sze
relik fel. A leeresztett tar- •
tály vágóélével menetköz
ben mintegy hámozza a ta
lajt és a föld a tartályba

feltorlódik. Mihelyt a tartály megtelt, magasra billentik, nehogy a föld kihulljon.
A tartályba kanalazott földet máshelyütt töltésépítésekre hasznosítják.
VégdínyfaMátém gépi awövat

A múltban új vonalak építése során, vagy vágánycserék alkalmával a szük
séges ágyazati anyagot, talpfákat, síneket, kapcsolószereket közúti járműveken
vagy kézben hordták ki a munkahelyre. Ott ugyancsak kézi munkával osztották
szét a talpfákat, elhelyezték a síneket, kézi szerszámokkal végezték a talpfa fúrá
sát, a leszorító csavarok, behajtását. Mostanság szerelőállomásokon végzik a talp
fák előfúrását, a sín-csavarok behajtását, sínek vágását és fúrását. E bonyolult
munkafolyamatokhoz villamos munkagépeket használnak. Meghajtásukhoz az ára
mot hordozható áramfejlesztő-központ szolgáltatja. Az érkező síneket daruval rak
ják ki a vasúti kocsikból a tárolóhelyekre és ugyancsak daruval emelik a sín
szálakat az előkészített talpfákra a sínmezők összeállítási helyén. Az összeszerelt,
fektetésre kész vágánymezőket darukkal vasúti kocsikba rakják és motoros jármű
vel kitolják az építkezés helyére. Ott különleges vágányfektető-daruk végzik a
vágányfektetést.
A magyar gépi vágányfektető berendezés erre a célra több kis portáldarut
használ. Ezek ideiglenesen lefektetett darupályán mozognak és a vágánymezőrakományok fölé tolhatók. A 36 méter hosszú és közel 10 tonna súlyú sínmezőt három
daruval fogják meg, leemelik a rakományról, előretolják és itt leeresztik az el
egyengetett ágyazatra. A leeresztett vágánymezőt összehevederezik az előbb lefek
tetett sínmezővel, azután a rakomány előretolat és a művelet a soronkövetkező
vágánymező leemelésével ismétlődik.
Régen megerőltető kézi munkával 40—50 ember végezte ezt a műveletet.
Az új munkamódszernél a daruk kezeléséhez és mozgatásához 18 ember szükséges,
akiknek munkája nem fárasztó.
A Szovjetunióban Platov, Sztálin-díjas mérnök megszerkesztette a világ
legtökéletesebb vágányfektető-gépét. Platov darukocsija 24 méter hosszú és 148
lóerős motorjával minden emelő és mozgató-műveletet gépi úton végez. A darus
kocsi a szerelvény elején áll, a vízszintes darukaron futó macska megemeli a
mögötte lévő rakomány felső sínmezőjét, előrehozza és leereszti a kavicságyra.
Az új szovjet vágányfektető-géppel óránként ötszáz méter új vágányt fektetnek
le. Egyike azoknak az acélóriásoknak, amelyekkel a szovjet vasútépítők kommunizmust-építő hatalmas vasútíejlesztési tervüket végrehajtják.
Agyamat namtété gép

Van a pályaépítési és fenntartási munkának más nehéz munkát igénylő
része is. Ilyen a többi között a kavicstisztítás és kavicspótlás. A kavicságy ugyanis
egy bizonyos idő eltelte után elsárosodik, elveszti ruganyosságát, vízáteresztőképességét. Ennek következtében a talpfák gyorsabban romlanak, a vágányban
süppedések keletkeznek. Az ilyen elsárosodott kavicságyat általában a vágány
cserékkel együtt szokták megújítani. E munka a zúzottkőnek a vágánytól a talp
fák alól való eltávolításából, rostálásából, vagy átvillázásából, a tiszta, használható
anyag visszahelyezéséből és a hiányzó kavicsmennyiség pótlásából áll. E nehéz
munkát a jövőben vasútunkon kavicsrostálógé
pek végzik. Még ez év
ben két ilyen nagytel
jesítményű gépet kap a
MÁV.
A kavicsrostálógépek
végzik a kavicságy megtisz
tításának teljes műveletét
a kavicságy kiágyazásától
egész a kavics visszahelye
zéséig. Az önműködő kavicsAz önműködő kavicsros
tálógép kikaparja, meg
rostálja és visszarakja a
kavicsot a talpfák alá.

rostáló gép tengelyeken mozog a vágányon. A helyváltoztatás és az egyes gépek
mozgatása elektromotorokkal történik. Az áramot egy 100 lóerős Diesel generátor
ból nyerik. Az exkavátor egyenlőszárú háromszög alakú, ferde síkban mozgó
kaparószállítóláncos szerkezet. Alapja a vágányra merőlegesen fekszik a talpfák
alatt és a kavicsot oldalra kotorja. A kikotort kavics ugyanazon a láncon felkerül
a gép legmagasabb pontjára, az itt kiömlő anyagot szállítószalag továbbítja a vib
rációs rostákra, a megtisztított követ további szállítószalagok a vágányba juttatják
vissza, a használhatatlan anyagot pedig a pálya mellé, vagy kocsiba rakják. A gép
teljesítménye 100—120 méter vágány ágyazatának teljes tisztítása óránként.
Nem mondhatjuk el, hogy pályamunkásaink sutba dobhatják már nehéz
szerszámukat, a krampácsot. Nem. Elmondhatjuk azonban azt, hogy már vannak
olyan gépeink, amelyek a kavicstömörítés, tehát a krampácsolás munkáját végzik.

Az elekiro vibrátoros kézi aláverdgép és alkalmazásának módja

Nagy pályaépítkezéseink színhelyén talpfaaláverőgépek tömörítik a zúzott
követ a talpfa alá. A 6 tonna súlyú, vágányon járó gépen 60 lóerős motor tart
üzemben egy légsűrítő-berendezést és két aláverőgépcsoportot, 8—8 aláverőszer
számmal. Az aláverés háromféle egyidejű művelettel történik: a talpfa fölé érve
az aláverőszerszámok állandóan rezgésben vannak (rezgésszám 1700 percenkint).
A légsűrítőberendezés vibrálás közben mindkét aláverőcsoportot benyomja a
kavicságyba, itt a szemben lévő aláverőszerszámok ismét csak folytonos rezgés
közben összehúzódnak a talpfa felé addig, míg a talpfa alatti kavicsréteg teljes
tömörségét el nem érte. Ezután a kezelő pedálnyomással, pneumatikus úton ki
emeli az aláverőcsoportokat a talpfa fölé és a gép önműködően átáll a következő
talpfára. Egy talpfának ilyen módon való aláverése 30—40 másodpercig tart, míg
kézi munkánál ehhez 4—5 perc szükséges. A gépét két ember kezeli és mintegy
40—50 pályamunkás napi teljesítményét végzi el. A géppel való aláverés nemcsak
meggyorsítja a tömörítés munkáját, de sokkal tökéletesebben elvégzi azt. A talpfa
jobban felfekszik, mint a kézi aláverésnél és nem törik a kő sem.
A nagy aláverőgépek mellett bevezetésre kerülnek rövidesen az úgynevezett
elektrovibrátoros aláverő szerszámok, amelyek percenkint 4000 körüli rezgésszám
mal önsúlyuktól süppednek a kavicságyba és tömörítik az ágyazatot a talpfa alatt.
Bár ezeket a szerszámokat kézben kell tartani, sokkal könnyebbé és gyorsabbá
válik az aláverés munkája és igen nagy előnye, hogy sűrű vonatforgalom idején
is használhatók, hiszen a dolgozók vonatközlekedéskor egyszerűen kilépnek a
vágánymezőbőí, majd Vonatelhaladáskor folytatják munkájukat.
A pályaépítési munkálatokat néhány esztendeje kezdték el gépesíteni hazánk
ban. Ma már az ország különböző vidékein folyó pályaépítések 10 százalékban
gépesítettek. 1056-ban a pályaépítési munkálatok 35 százalékban gépesítettek
lesznek.
Zoltán Dezső—Bennann István
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Ilyen lehetett a Sinanthropus

íy r ilyen eredményekre vezethet a tudományos előrelátás?
A Pithecanthropus fölfedezése so
rán is igen tanulságos feleletet kap
tunk e kérdésre. Hiszen Haeckel tudo
mányos adatok, tapasztalati tények
alapján jutott arra a következtetésre,
hogy hol kellett élnie az embert a ma
jommal összekötő lénynek. E tapaszta
lati következtetés nyomán indult el Dubois és meg is találta, amit keresett —
Jáva szigetén. Nos, ugyanez az eset is
métlődött a kínai ősember felfedezése
kor is.
Egy Kínában élő kiváló német orvos:
Haberer K. A. 1902-ben egy pekingi
gyógyszertárban úgynevezett »sárkánycsont«-gyüjteményt vásárolt. Tudnunk
kell, hogy Kínában az ősállatok csont
jait gyógyszerként használják. Foszforsavas és szénsavas mésztartalmúk
miatt bizonyos esetekben tényleg hasz
nosak is. A gyűjteményt elküldte
Schlosser müncheni professzornak, aki
a leletben levő csontokat meghatározta.
Sokfajta állatcsont között egy bal har
madik zápfogat is talált. Ezt úgyneve
zett anthropoid-fognák — ember vagy
mindezideig ismeretlen emberszabású
majom fogának — tartotta és 1903-ban
le is írta.
A fog formájából és gyökerei helyze
téből arra következtetett, hogy az egy
eddig ismeretlen emberszabású majomé,
amely szerkezetileg közelebb áll az em
berhez, mint az ismert emberszabású
majmok.
De lehetségesnek látszott előtte az
is, hogy megtalálta a legrégibb eddig
ismert emberi lény maradványát. Azt
a lényt, aki közelebb áll az embersza
902

bású majmokhoz, mint az eddig isme
retes bármely emberi maradvány. A
kövesedés állapotából és a rátapadt
rögökből arra is következtetett, hogy
pliocén vagy esetleg korai pleisztocén
korból származik.
Az első világháború után a kínai for
radalmi átalakulás nagy erővel indí
totta meg Kína földtani feltárását. A
Kínai Nemzeti Földtani Kutatóintézet
több szakembert hívott Kínába, köztük
a svéd Anderssont is.
Andersson a Pekingtől mintegy 40
kilométerre fekvő és a városból látható
úgynevezett Nyugati-dombokon kezdte

A Sinanthropus koponyájának rekontsrukclója
(elölről).

meg a kutatást. E területről értékes
márványt és mészköveket szállítottak
a pekingi paloták építkezési helyeire.
Szénbánya is van itt, vasút köti össze
a fővárossal.
A Chou K o n T ien -i
„S á r k á n y b a rla n g " fö ltá rá sa

A munkásoktól azt hallotta, hogy a
Chou Kou Tien-i mészkőbányában igen
sok úgynevezett sárkánycsontot szoktak
találni. Ezért ide tette át ^székhelyét-**.
Itt egymás feletti barlangokra bukkant.
A barlangokat az oldalfalak és a tető
hulladékai már a pleisztocén végén tel
jesen kitöltötték.
Andersson szorgosan gyűjtögette a

korai pleisztocén maradványokat s köz
ben kvarc-darabokat is talált. Mégpe
dig olyan kvarcot, aminőt természetes
állapotban nem találtak a környéken.
Andersson szerint ezek a kvarcok
csakis az itt élt egykori kezdetleges
embertől származhattak. Csakis ember
kezemunkája juttathatta a kvarcdara
bokat a pleisztocén rétegekbe.
Andersson tanársegéde, Zdánsky, az
1922. évben gyűjtött anyagban egy fia
talkorú egyén bal alsó zápfőgát és egy
felnőtt jobb felső zápfőgát találta. Meg
írta róluk, hogy azok emberiek, noha
eltérnek a mai embertől. A fogakat
azonban nem tartotta korszakalkotó
fontosságúaknak.
Black Davidson kanadai anatómus
már merőben másképpen vélekedett.
Az ő esetében megismétlődött Dubois
története. Dubois Jáván vélte megta-

A Slnanthropus koponyájának rekontsrukclója
(oldalról).

lál-ni az ember őseit. Black Kínában
remélte felfedezni. Ezért fogadta el a
pekingi egyetem bonctani tanszékét.
Mihelyt a fogak előkerültek, igazolva
látta feltevését. Felhívta a figyelmet a
nagyjelentőségű leletre s anyagi támo
gatást is szerzett a további kutatásra.
A kutatások megindultak. 1927 őszén
ugyanezen a helyen újabb fogat talál
tak. Ezt a felfedezést Black a Kínai
Földtani Társulatban ismertette. Kije
lentette, hogy ez a fog az emberi csa
lád egy új nemének létét bizonyítja.
-Sinanthropus pékinensis«, magyarul:
"■Pekingi kínai ősember*! Ezt a nevet
adta az új nemnek.

E l ő e m b e r e k c s o n tv á z a i

Black állításait eleinte túlmerésznek
tartották. De a következő esztendőben,
1928-ban már egy 8 évesnek látszó
gyermek és egy felnőtt állkapocstöre
dékét ásták ki. Majd 1929-ben, decem
ber 2-án a kínai Pei megtalálta a majd
nem teljes első agykoponyát is. Ezt
“Sinanthropus I«-nek nevezték. Sike
res kiemelése után kiderült, hogy a
korábban laboratóriumba vitt, megkö
vesedett — travertin-tömbök egyikében
is egy halántékcsonttal együtt levő ko
ponyatető rejtőzött. Ez utóbbi koponya
"Sinanthropus II.* jelzést kapott.
1927—1939-ig, a japán betörésig, a
Chou Kou Tien-i alsó barlangból 48
ember csontvázmaradványainak részeit
ásták ki, köztük 15 gyermek vagy ser
dülő maradványait. Ezekből 14 kopo
nya, illetve koponya-töredék volt, több
állkapocs és tömérdek fog. Hét kopo
nyát találtak annyira ép állapotban,
hogy rajtuk méréseket is végezhettek.
Black professzor, fájdalom, 1934-ben
aránylag fiatalon meghalt. Helyét a
Németországból elüldözött anatómus,
Weidenreich vette át. ö folytatta a to
vábbi kutatásokat és ő tette közzé az
eredményeket.
A koponyák közűi a »Sinanthropus
I.« 15—16 éves fiúé. Ez 188 milliméter
hosszú és 138 milliméter széles, tehát
valamivel hosszabb és szélesebb, mint
a Pithecanthropus. Alakjában és felépí
tésében azonban teljesen hasonló hozzá.
Különösen feltűnő a teljesen hasonló
erősen fejlett homlokeresze. A »Sinanthropus II.* sokkal rosszabb állapot
ban levő női koponya. A "Sinanthropus
III.* egy kistermetű felnőtt koponyája,
1936-ban került elő. Ez, továbbá a IV.
és VI. felnőtt férfi koponyák, az V.
ellenben felnőtt nőé.
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Ahol a Sinanthropust kiásták. A Chou-Kou-Tien-i
barlang. Az ásatások idején az egyes területek
megjelölésére hálózatos beosztást alkalmaztak.

Alakban valamennyi egyforma, de
egyik-másiknak magasabb a homloka.
Hasonló alak mellett valamivel na
gyobb a köbtartalmuk, mint a Pithecanthropusoké volt. Míg az előbbiek át
lagát 860 köbcentiméternek határozta
meg Weidenreich, addig ezekét 850—
1225-ig, 1075 köbcentiméter átlaggal. A
hosszúságúk 165 millimétertől 205 mil
liméterig terjed. Legnagyobb szélessé
gük 137—143 milliméter. Koponyájuk
legnagyobb szélessége alul közel fek
szik a fülhöz, a mai emberé sokkal fel
jebb van. Koponyájuk ellenben igen
alacsony. Alaptól a fejtetőig terjedő
magasságuk alig 115 milliméter. Ezért
olyan kicsiny aránylag a köbtartalmuk
is. Fejük igen hosszú. Szélességük a
magasságnak csak 72.2 százalékát ériéi.
Homlokuk keskeny és alacsony. Több
koponya homloka magasabb valamivel,
mint a Pithecanthropusé. Többnyire a
koponyák hosszában a homlok közepén
kis emelkedés húzódik hátrafelé. A
nyakszirten pedig egészen a csecsnyújtványig húzódó erős tarajszerű izomér
desség található a fej egyenes tartá
sára szolgáló izmok tapadására.

tuk nagy és erős fogakból áll. A fogak
hátrafelé erősbödnek. Koronáik redőzöttebbek, mint a mai emberé. Szemfo
guk nem ugrik ki a fogak síkjából. Fo
gazatuk zárt, nem majom!, hanem em
beri.
A fogakon és koponyatöredékeken
kívül viszonylag igen kevés Sinanthropus csontvázrész került elő, 1939-ig,
mikor a háború az ásatásokat megszakí
totta, hat combcsontrészt, két felkar
csontot, egy kulcscsontot, egy orsócson
tot, egy singcsontot, egy lábszárcsontot
és egy kézközépcsontot ástak ki. Java
részt töredékesek. A csontok fala erős
és vastag. Bennük a velőcsatorna sző
kébb, mint a mai emberé. Csak egyharmada a csontok átmérőjének, holott
ma a fele.
A csontok röntgenképei megmutat
ták, hogy bennük a szivacsos csontállo
mány lemezkéi elhelyezkedésükben el
térnek a majmokétól. Térbeli elrende
ződésük közeledik a mai emberéhez. A
lemezkék ugyanis a reájuk ható erők
irányában tömörülnek. így aztán egye
nes testtartáskor és két lábon járáskor
máskép helyeződnek, mint a négy
lábúaknái.
Ezt a jelenséget Dubois is kimutatta
a Pithecanthropusnál. Tehát mindkét
előember már felegyenesedve, kétlábon járt!
A Sinanthropus felkarcsontja is vas
tag és a velőcsatornája ugyancsak szűk.
A combcsont hosszabb volt, mint a fel
karcsont. Ez utóbbi a combcsontnak
csak 79 százaléka. Ez az arány a csim-
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A Sinanthropusnak — akárcsak a
Pithecanthropusnak — igen vastagok a
koponyacsontjai. Erősebbek, mint akár
melyik majomé. Arcuk viszonylag kes
keny, de szélesebb, mint magasságuk
és erősen előreugrik. Szemgödrük vál
tozó magasságú. Járomívük igen erős
és oldalra ugrik, akárcsak a majmoké.
Orrcsontjaik szélesebbek, mint a mai
emberé. Orruk alacsony és széles. Orr
tövisük nincs. A szemfog felett az áll
csonton nincsen besüppedésük. A szájpaduk keskenyebb, mint a mai emberé,
de hosszabb. Állkapcsuk teste hosszú.
Ágai meredeken állnak, szélesek. Álluk
negatív, vagyis visszahúzódó. Fogaza
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Csimpinz, Pithecanthropus, Sinanthropus és
a mai ember (Homo Sapiens) koponya kör
vonal rajzai. Itt is látszik, milyen közel van
egymáshoz a Pithecanthropus és a Sinanthropus.

pánznál 101, a gorillánál 117, az orangnál 136 százalék.
A hosszú csontokból a férfiak terme
tét 156, a nőkét 144 centiméternek ha-

tározták meg. Ezek szerint a Sinanthropusok kisebbek voltak a Pithecanthropusnál.
Mégis a Pithecanthropus és a Sinanthropus olyannyira egyeznek, hogy
Weinert szerint őket alakilag teljesen
össze lehet téveszteni.
A Sinanthropus és a Pithecanthropus
combcsontjainak egyezése eldönti a
Pithecanthropusnál felmerült kétséget.
Bebizonyosodott, hogy a koponyánál fej
lettebb típusú combcsontok azokkal
együvé tartoznak.

Ez utóbbiak közül sok felhasogatott ál
lapotban került elő.
Ezenkívül tűz- és hamumaradványt
is találtak.

A S in a n th r o p u s o k e s z k ö z e i
■— e m b e r v o l t u k b iz o n y íté k a i

De még más, sokkal fontosabb ered
ményekre is jutottak a Chou Kou
A Pithecanthropus koponyája. Mutatja a kát
koponya nagyfokú megegyezését.

A Sinanthropus II. koponyája összehasonlítva
a mai ember (fehér vonallal feltüntetett) kopo.
nyájával.

Tien-i alsó barlangban, amelyet mint
egy 175 méter hosszúságbán, 50 méter
szélességben és ugyanilyen mélységben
ástak fel. A Sinanthropus rétegekben
igen sok, körülbelül 60 kihalt és ma
élő emlősfaj csontjait és többezer kő
darabot és kavicstöredéket találtak.
Az állatcsontok egy része barlangi
állaté. De előkerült tömérdek olyan ál
lat csontja is, amelyek nem éltek bar
langban, tehát csontjaikat úgy kellett
oda bevinni. Sőt, a kövek között egé
szen kezdetleges . eszközöket találtak,
főleg homokkőből, mészkőből és kvarc
ból készitett nagy kaparókat, fúrókat,
hegyeket és kisebb bárdszerű kőbaltá
kat. Vulkáni kőzetekből, tűzkőből pattintgatott eszközök is akadtak. Sok ha
sított szilánk is előkerült annak bizo
nyítékául, hogy az eszközöket a hely
színen pattintgatták és így maradt ott
a hulladék.
Igen sok emlőscsontot találtak, főleg
szarvasok hosszú csontjait és koponyáit.

Megtalálták a Sinanthropusok tűzpadjait is!
A Vastag hamurétegekben elszenese
dett fadarabokat, sőt csontokat is lel
tek.
Mindezek alapján Movius megállapí
totta, hogy a Sinanthropusoknak nyílt
tűzhelyük volt. A tüzet egy judásfaszerű cserje gallyaival táplálták. Főtáplálékuk a vadhús. Az állati csontok
70 százaléka szarvascsont. De vadász
tak más állatokra is, a többi közt a
gyorslábú gazellákra és lovakra. A
megsütött hús mellett — mint a ma
radványok mutatják — az ostorfa egy
ottani rokonának cseresznyeszerű bo
gyóit is ették.
A Sinanthropusok viszonylag rövid
életűek voltak. Fellelt koponyáik kö
zül 3 harminc esztendősnél fiatalabb, 3,
harminc és negyven esztendő közötti.
Csupán egy töredékes koponya öregebb:
ötven és hatvan év közötti. A koponyák
egy részén sérülések, behegedt vágások
nyomai látszanak. Legtöbbjük alapja
be volt ütve. Ezért és a hosszú csontok
hasításai láttán feltételezik, hogy kan
nibálok voltak. Ez a feltevés azonban
nagyon is ellenőrzésre szorul.
Az eszköz, a tűzpad, a vadászat mind
arra mutatnak, hogy a Sinanthropus
nem majomember, hanem valóságos
ember volt.
Csak az ember tud kezének munká
jával eszközt készíteni, eszközével tü
zet gerjeszteni és gondozni.
A Sinanthropusok csoportjai sok nem
zedéken át éltek a Chou Kuo Tien kör
nyékén. Ott a tüzet nemcsak meggyúj
tani tudták, de táplálni és fenntartani
is. Állati és növényi táplálékot ettek,
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vagyis mindenevők voltak. Igen sok
követ munkáltak meg és céljaikra több
féle kezdetleges munkaeszközt formál
tak. A vadság alsó fokának kezdetét

Ma őket közös néven Előembernek,
Protoanthropusnak vagy a szovjet tu
dós, Debec szakmai kifejezésével Archanthropusnak mondjuk. Ezek az elő
emberek a ma ismert legkorábbi em
berek.
A Sinanthropus leleteket a háború
alatt Amerikába akarták hurcolni és a
nagy zűrzavarban elvesztek.
Reméljük, a Kínai Népköztársaság
ban fellendülő kutatások következtében
a Chou Kou Tien-i barlangok rövide
sen sok újabb lelettel bővítik majd
embertani ismereteinket.
M a lá n M ih á ly

A x id ő já r á s

„ m ú ltjá b ó l“

A Sinanthropus így pattintgathatta munka
eszközét

már elhagyták és a társadalmi fejlődés
útján haladtak előre.
A Sinanthropusok idejét az alsó
pleisztocén végére és a Középső pleisz
tocén elejére teszik. Valószínűleg vala
mivel későbben éltek, mint a Pithecanthropús. Ez Utóbbi ugyancsak ember
volt már és nem majomember. Ha az
JELMAGYARÁZAT:
1.
2.
3.
4.

Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
Átlagos középhőmérséklet
Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék
let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő
mérséklet
S. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga
sabb hőmérséklet

0 < 2 3 4 un
Ilyen volf a Sinanthropus leggyakoribb eszköze.

alakilag vele megegyező Sinanthropus
ember volt, akkor szükségképpen a
Pithecanthropusnak is annak kellett
lennie!
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Az acél száz arca. — Szatsvay Sándor.
— Hazai vadfajták nyomrajza és nyom
képe. — Sertések zöldtakarmányozása.
— Sztálin városa Bulgáriában. — Miről
beszélnek a balatoni múzeumok. — A
szivárvány. — Kísérletezzünk és gon
dolkozzunk.

JtUMkást/édeUu*"
»A nagyipar korszaka a munkás
betegségek jegyzékét nagyon meg
növelte* — állapítja meg Marx "Tőke*
című művében.
A gépek bevezetése különösen a bal
eseti veszélyek számát szaporította. Az
új nagyipar az új nyersanyagok és se
gédanyagok egész sorát vonta be a ter
melésbe. Ezek közül nem egy mérgező
hatású. A munkaidő meghosszabbítása
mindezen veszélyeknek és ártalmak
nak egyre hosszabb ideig tette ki a
munkásokat.
A munkás megvédése a fokozódó
baleseti veszéllyel és munkaártalmak
kal szemben nem érdeke a tőkésnek.
Ellenkezőleg, a különböző védőberende
zések és védőintézkedések pénzbe ke
rülnek. Olyan kiadások ezek, amelyek
megtakarítása közvetlenül növeli a pro
fitot. Marx erről ezt mondja:
"Ez a takarékoskodás odavezet,
hogy a munkásokat szűk, egészségte
len helyiségekben zsúfolják össze,
ami tőkés nyelven épületeken elért
megtakarítást jelent; veszélyes gépe
ket egymás hegyére-hátára állítanak,
ugyanezekben a helyiségekben a bal
esetek elleni óvintézkedéseket el
hanyagolják; azokban a termelési
folyamatokban, amelyek természetük
nél fogva károsak az egészségre, vagy
pedig, mint a bányákban, veszéllyel
járnak, elmulasztják az elővigyáza
tossági rendszabályokat.
Nem is
szólva arról, hogy hiányzik minden
olyan berendezés, amely a munkás
számára a termelési folyamatot em
berhez méltóvá, kellemes
sé, vagy akár csak elvi
selhetővé tenné. A tőkés
szempontjából ez teljesen
céltalan és értelmetlen
pazarlás volna. A tőkés
termelés általában min
den zsugorisága mellett
fölöttébb tékozló az em
beranyaggal ...«
Marx fenti megállapítá
sait a gyári jelentésekből
— "az ipari hadsereg sebeA Ganz-gyár esztergaműhelye
1896-ban. Kusza transzmissziók,
zsúfolt munkahelyek jellemzik
az akkori Idők gyárait. A képen
jól megfigyelhető, hogy a munka
helyeken
a
transzmisszióknál
egyetlen védőberendezés (drót
hálók stb.) sincs felszerelve

a nagyipar kialakulásakor

sültjeit és halottait felsoroló hadijelentésekéből nyert hatalmas doku
mentumanyaggal támasztja alá. Az an
gol bányászatban például az 1852—1862
közötti 10 év alatt 8466 ember esett ha
lálos baleset áldozatául. Egyes gyár
felügyelők véleménye szerint a gyári
balesetek 36.7 százaléka elkerülhető lett
volna a legminimálisabb munkavédelem
biztosítása esetén is. Gyufagyári dolgo
zók — túlnyomórészt gyermekek — ki
vétel nélkül foszformérgezésben szen
vedtek. Hasonló súlyos volt a helyzete
az üveghuták poklában, a textilgyárak
porfelhőiben és a vegyigyárak mérgező
levegőjében dolgozó munkásoknak.
A kapitalista iparosítás korában Ma
gyarország gyárai és bányái hasonló
kép pusztították a magyar munkás testi
épségét, egészségét, életét, összefoglaló
üzemi baleseti statisztika 1900-ig semmi
féle formában nem készült. Foglalko
zási betegségekről szóló összefüggő ki
mutatás a későbbi évekből sem áll ren
delkezésre. De egyes üzemek adataiból
mégis megállapíthatjuk, hogy a bal
esetek és a foglalkozási megbetegedések
száma rohamosan emelkedik ebben a
korszakban. Felháborító és a kapita
lizmus gyilkos természetét élesen meg
világítja az a cinizmus és nemtörődöm
ség, ahogy a gyárosok a munkások
munkavédelmét elhanyagolták.
Somogyi Manó iparfelügyelő foglal
kozott a 80—90-es évek munkásjóléti
viszonyaival. Évi 5000-re teszi az üzemi
balesetek számát a 80-as években. A
gyárfelügyelők "statisztikája* 1880—

1890 közötti 10 év alatt összesen 262 (!)
balesetről akar csak tudni. (Somogyi
csak az Óbudai Hajógyárban az 1886-os
évben 288 üzemi balesetet látott.)
A hivatalos, erősen hiányos üzemi
baleseti statisztika 1900-ban 12.775 bal
esetet mutat ki, 1907-ben az üzemi bal
esetek számá~ 22.637-re nő. 1913-ban pe
dig 46.083 üzemi balesetet tart már
nyilván a statisztika. Ez a 80-as évek
hez képest 921 százalékos emelkedés!
Ugyanezen idő alatt az iparban foglal
koztatottak száma csupán 60 százalék
kal emelkedett. Tehát amíg a munkás
létszám 1890—1913-ig valamivel több
mint felével emelkedett, addig az üzemi
balesetek száma csaknem megtízszere
ződött.
De nemcsak a balesetek, hanem a
foglalkozási ártalmak is növekednek.
A grafikai munkások betegsegélyző
egyesületének
statisztikája
szerint
1902—1911 között a nyomdai munkával
kapcsolatos ártalmaktól megbetegedett
munkások száma évi 496-ról 1725-re
emelkedett, ami 348 százalékos emelke
dés.
Somogyi Manó a 80-as évek végén
feldolgozta az Óbudai Hajógyár munká
sainak szociográfiáját. Miután le
szegezi, hogy »A Hajógyár a főváros
egyik legegészségesebb fekvésű gyár
telepe és a gyárhelyiségek berendezése
egészségügyi tekintetben mintaszerű
nek tekinthető*' —, a későbbiekben
kénytelen megállapítani, hogy például
a festékműhelyben minden munkás
ólommérgezésben szenved. A balesetek
száma "-megdöbbentően nagy. Alig van
a gyárban munkás, aki kisebb-nagyobb
sebhelyet fel nem mutathatna, alig
múlik nap, melynek ne volna meg a
maga sebesültje«.
Ilyen.volt a helyzet »a legegészsége
sebbe fekvésű gyártelepen!
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A budapesti Heidlberg vegyigyár
1002. június 7-én leégett. A tüzet
robbanás idézte élő. 5000 kg vegy
szer robbant fel a gyárban és a
katasztrófának 2 halottja, 24 sú
lyos, életveszélyes és számtalan
könnyű sérültje volt. A nyomo
zást Intéző tűzrendészet! hatósá
gok kétségkívül megállapították
a gyártulajdonosok bűnös gondat
lanságát — mert mellőzték a kő
telező biztonsági berendezéseket.
Ennek alapján egy rendőrtisztviselő eljárást Indított a vezető
ség ellen. A bíróság a bizonyíté
kok ellenére sem mondta ki a' fe
lelősséget; a »kényelmetlen« ügy
ben eljáró rendőrtisztviselőt pe
dig később váratlanul nyugdíjaz
ták. A szerencsétlenül járt mun
kások és hozzátartozóik hiába in
dítottak pöröket a gyár tőkései
ellen. iNéhánykoronás kártérítést, jelentéktelen
összegű kegydfjakat szavaztak meg a gyár
vezetők az áldozatoknak, azt Is csak azért, mert
az esetet országos felháborodás kísérte.

A 80-as évek közepén a földművelés-,
ipar- és kereskedelemügyi minisztérium
létrehozza az iparfelügyeletet. Feladata
lenne a balesetelhárítás és munkavéde
lem ellenőrzése.
A gyárvizsgálók munkája nagyrészt
formális és hatástalan. Az iparfelügyelő
ket nem veszik komolyan. Nem kainak
emberséges fizetést. Akik már betanul
tak némileg munkájukba, rendszeresen
más munkába helyezik át és helyükbe
fizetéstelen gyakornokokat, segédiparfelügyelőket állítanak be.
Az iparfelügyelők vezetője a 900-as
években egyik cikkében maga vallja
be: »Amikor az iparfelügyelők ipar
egészségügyi tevékenysége kerül szemle
alá, a bírálatnak nem szabad túl szigo
rúnak lennie.*
Az iparfelügyelők szakszerű por-,
gáz-, hőmérséklet-, megvilágítási vizs
gálatokat nem végeztek az ellenőrzött
gyárakban. Ehhez képzettségük sem
volt. A Magyarországi Általános Mun
káspárt III. kongresszusának egyik elő
adója, Kürschner Jakab mutat rá arra,
hogy a gyárvizsgélók szakmai tudatlan
sága mire vezet. A pozsonyi dinamitgyár felrobbanása előtt 2 nappal a gyár
vizsgáló mindent a legnagyobb rendben
talált. Az illető gyárvizsgáló egyébként
hentesmester volt.
De ha fel is fedte az iparfelügyelet
a hiányosságokat, nem sokat ért. A tő
kések fütyültek az iparfelügyeletre és a
munkavédelmi rendelkezésekre. Maxi
málisan 300 forint bírságot fizet a bal
eseti előírásokat elhanyagoló, vagy azo
kat megszegő tőkés.
A balesetet szenvedett munkások kár
térítése sem okoz gondot a gyárosnak.
Profitjából, melynek minden forintjá-

1909-ben Ajkán bányaszerencsét
lenség történt. A katasztrófának
10 halottja volt és annak elle
nére, hogy a vizsgálat súlyos mu
lasztásokat állapított meg az aj
kai bánya vezetői részéről, a fe
lelősöket nem büntették meg és a
vállalat kártérítést sem fizetett.
Képünk az 0j Idők 1909-es évfolyamában jelent még a bányász
szerencsétlenség áldozatainak te
metéséről, A képen jól látható
jobboldalt a felfűzött szuronyú
csendőr. A bányatelepet a teme
tés
napján
csendőrkészüllség
szállta meg és a hozzátartozókon,
valamint klslétszámú bányászkül
döttségein kívül senkit sem en
gedtek a koporsókhoz.

hoz a szó szoros értelmében a munká
sok vére tapad, nem hajlandó egy fil
lért sem adni megrokkant, éhhalálra
ítélt munkásának. Ha a baleseti kár
térítés kapcsán a felelősség kérdése föl
merül, csal és hazudik. Tudja, hogy sa
ját osztályának bírósága őt támogatja.
Jellemzőek erre azok az adatok, ame
lyeket Fehérváry István a MÁVAGban 1891—93 között történt 1021 üzemi
baleset okáról közöl. Eszerint a munkás
hibájából, vigyázatlanságából, ügyet
lenségéből, könnyelműségéből, a munka
társ hibájából, pajkosságból (?!) 749
baleset történt; az összes esetek 75 szá
zaléka. Egyéb okokból, melyeket nem
részletez, 272 baleset történt: 25 száza
lék. Az üzem veszedelmes volta miatt,
ami a vállalat anyagi felelősségét vonta
volna maga utón, egy baleset sem tör
tént.
Az 1021 balesetet szenvedett munkás
tehát egy fillér kártérítést sem kapott.
De a --nagylelkű" tőkések jótékonysága
nem ismert határt. Bár őket semmi fe
lelősség nem terhelte, mégis kiutaltak
némi alamizsnát a sérült munkásoknak,
összesen 7148 forintot. Egy balesetet
szenvedettre tehát hét forint jutott.
Mikor 1907-ben a munkásosztály ha
talmas harcainak eredményeképpen a
kötelező Ipaleset elleni biztosítást be
vezették, az ez évben balesetet szenve
dett 22.637 dolgozó háromnegyed része
20 koronánál kevesebb -segélyt" kapott
csupán.
Ezek az adatok világosan mutatják,
hogy a tőkés akkor járt legjobban, ha
a munkavédelemre egy fillért sem for
dított. A munkásait ért balesetekért
gyakorlatilag semmi kártérítést sem
fizetett, ha pedig az iparfelügyelőt sem
terrorral, sem megvesztegetéssel nem
tudta leszerelni, legfeljebb kifizette a
nevetségesen alacsony -bírságot".
Fodor József, a nagy magyar tudós,

a század végén porvizsgálatokat végzett
egyes gyárak levegőjében. Megállapí
totta, hogy amíg száraz időben, rendes
körülmények között egy köbméter leve
gőben 0.49 milligramm por van, egyes
gyárak levegőjében 150—175 milligramm
(300-szoros mennyiség).
Egyes dohánygyárakban több száz
munkásnő dolgozott teljesen szellőzetlen és szellőztethetetlen termekben, a
gyilkos dohányporban. A kőfaragók kö
zött a hatalmas porártalom következté
ben, egykori adatok szerint, 3—4-szer
akkora a tüdővészhalálozás, mint az
átlag. Az üvegcsiszolók, akik 15 éves
korukban kezdtek dolgozni a szakmá
jukban, 30 éves korukra munkaképte
lenekké váltak. A helyzet később to
vább romlott. A poros munkahelyek
okozta hörghurutok a Budapesti Álta
lános Munkásbetegsegélyző Pénztár évi
jelentései szerint állandó emelkedést
mutatnak. Hasonlókép emelkedik a
szintén porártalomra mutató kötő
hártyagyulladások statisztikája.
1903-ban a besztercebányai kő-, föld-,
agyag- és üvegipari üzemekben a mun
kások 54 százaléka szenvedett balesetet.
1907-ben a nyilvántartott 22.637 bal
esetből 3000 gyermekmunkást ért bal
eset.
öltözőhelyiségek, fürdők, higiénikus
árnyékszékek sehol sincsenek.
A munkatermek zsúfoltsága is sok
baleset és ártalom kútforrása. Az ötlet
szerűen, pillanatnyi profitérdekek sze
rint bővített üzemekben a munka
termek annyira zsúfoltak, hogy a járáskelés is akadályozott bennük.
Súlyosan károsítja a munkavédelmet
az az elterjedt szokás, hogy sok helyen
a munkások egy része bent alszik, bent
lakik a műhelyekben. A tőkések -nagy
lelkűen" engedélyezik a bentlakást,
mert így a munkás munkaidejét még
korlátlanabbul meghosszabbíthatják.
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Meleg üzemekben hűsítő- vagy védő
italok nem álltak a munkások rendel
kezésére. Az éhes és szomjas munkás
az üveggyárakban, olvasztókban csak
pálinkát vásárolhatott. Így az alkoholiz
must a tőkések szinte mesterségesen
terjesztették.
1906-ban az iparfelügyelők 7849 üze
met látogattak meg. Látogatásaik során
több mint 15.000 esetben állapítottak
meg olyan munkavédelmi és balesetelhárítási hiányosságokat,
amelyek
megszüntetéséről intézkedtek is. (Ezt a
számot nagyobbra kell értékelnünk,
mert az iparfelügyelők, ha csak egy
mód volt rá, szemet hunytak a hiányos
ságok előtt.) Az iparfelügyelők jelenté
seit a tőkések szakadatlan méntegetése
jellemzi. "Olyan befektetésekre, ame
lyek nem az üzem s a jövedelmezőség
fokozására szolgálnak, hanem inkább
vagy csupán a humanizmus érdekében
való, a gyáriparosok természetszerűleg
nehezen vállalkoznak** — írja SzegediMaszák Elemér kir. ipari elügyelő.
Somogyi Manó, noha szintén tőkés ér

ÖMYViMRBL
AZ „A M E R IK A I É L E T F O R M A
N É PELLEN ES TARTALM A
(M. B á s z ltin k ö n y v e . S z ik r a , 1 9 3 3 .)
Az amerikai imperializmus világuralml ter
veit ideológiai lepelbe burkolja. Ezzel az a
célja, hogy elrejtse a népek szeme elöl visszata
szító törekvéseit, s megkísérelje azokat rokon
szenves, vagy legalább Is szükségszerű színe
zetben teltüntetni.
Az amerikai imperialista Ideológa egyik köz
ismert változata az ú. n. amerikai életforma di
csőítése. Eszerint az Amerikai Egyesült Államok
ban »válságmentes fejlődés* van, »a tőke de
mokratizálódik*, a közterhek kiegyenlítődnek, a
kultúra virágzik. Ezek azok a frázisok, amiket
fáradhatatlanul szajkóz az Amerika Hangja s
puffogtat az amerikai sajtó.
Bászkin kis könyvéből a tények kemény kri
tikája válaszol az imperialista szólamokra. Az
Amerikai Egyesült Államokban az ország lakos
ságának 1%-a tartja a kezében a nemzeti va
gyon 60%-át. A monopóliumok profitja 1938—
19SI-lg megtlzenháromszorozódott. S a nép? Tizenhárommillió munkanélküli s évi kétmilllló
súlyos ipari baleset: ezek a számok jellemzik a
munkásosztály helyzetét. A parasztfarmerek
sorsát legjobban az mutatja, hogy évente het
venezer farmerbirtokot árvereznek el. Számítsuk
még ezekhez hozzá, hogy 15 mllllló néger él tel
jes jogfoszrottságban, a lincselés árnyékában s
előttünk áll az amerikai életforma a maga igaz
valóságában.
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dekeket képvisel, nyíltabban tárja fel
a helyzetet. "Sok gyáros takarékossági
meggondolásokból elhanyagolja azok
nak a berendezéseknek beszerzését,
amelyek alkalmasak a balesetek elhárí
tására. Sok gyáros a térrel való taka
rékosságból olyan zsúfoltan helyezi el
a gépeket, hogy gyakran a legelővigyá
zatosabb munkás is baleset áldozatául
esik. Sok gyáros időtakarékosságból
üzem közben olajoztatja és tisztíttatja
a gépeket, ami számos balesetet okoz.
Sok gyáros emberrel való takarékos
ságból gyerekeket és napszámosokat
állít olyan gépekhez, amelyekhez ta
nult munkást kéne alkalmazni.**
Ezek a beismerő szavak is Marx
megállapításait támasztják alá a tőké
ről, amely takarékos és önmegtartóz
tató, amikor saját pénzéről van szó, de
pazarló, amikor az emberek életéről
van szó.
Az imperializmus korának munkavédelméről külön cikkben számolunk
be
Csákány György
Amerika ma a szemérmetlen kizsákmányolás,
a korrupció, a Ku-Klux-Klán-szerű fasiszta bűnszövetkezetek földje. Az amerikai tőke azonban
nemcsak saját országa népére, hanem az egész
kapitalista világ népeire nehezedik. Az amerikai
töke tartja kezében az egész tőkés világ terme
lési kapacitásának 60%-át és az egész világ tő
kebefektetései 73%-át. Az amerikai tőke exportja
azonban nem egyéb, mint az amerikai életforma
exportja. Ennek a következménye, hogy Nyugat.
Németországban több munkanélküli van jelenleg,
mint az 1929—33. évi gazdasági válság Idején,
hogy a francia és olasz munkások reálbére 1952ben felénél Is kevesebb volt, mint a háború
előtt. így tanulja meg bőrén a világ az ameri
kai életforma értékét.
A nemzetközi életben korunkban két ellentétes
törekvés érvényesül: a tőkés rendszerben a tö
megek növekedő elnyomorodása, s a szocialista
rendszerben a dolgozók életszínvonalának emel
kedése. Az imperialisták az amerikai életformá
ról szóló handabandázásukkal szeretnék eltus
solni az igazságot. Bászkin ügyesen és érdeke
sen megirt könyvecskéjéből — bár helyenként
kissé vázlatosan — viszont a valóság szól a té
nyek szavával és segít abban, hogy tisztán lás
sunk.
Ákos Károly

HIBAIGAZÍTÁS:
26. számunkban a 822. oldalon helye
sen: "Medencéjében két milliárd köb
méter víz raktározódik fe l.. .<*
28. számunkban a 871. oldalon helye
sen: "...ebben az évben közel 100ezer
holdat tesz ki a magyar gyapot.**

TUDOMÁlVIIIY/tL
M -tiH rM eJtn*

Drága „virágszál44 a peronoszpora!
Évente tíz- és százmillió forintot költ
államunk a szőlőtermelés fejlesztésére.
Szőlőmunkásaink, szövetkezeti paraszt
jaink és egyéni gazdáink is szinte
számbavehetetlenül sok munkát fordí
tanak a szőlőre. Mindez azonban csak
egyik oldala a termelésnek. A másikról
ritkábban esik szó. A szőlőtermések
megóvásáról — a rengeteg gombabeteg
ségről és rovarféleségről. Pedig van
olyan esztendő, hogy ők -szüretelik* le
az évi termés harmadát, negyedét.
Itt van például a peronoszpóra. A
szőlő legveszedelmesebb ellensége! Még
mindig nem gyűrtük le véglegesen.
A pomológia, vagyis a gyümölcster
melés tudományának művelői rég meg
állapították: kártétele és az időjárás
között szoros az összefüggés. Ez az oka,
hogy beszélünk peronoszpórás eszten
dőkről és olyanokról, amelyekben úgy
szólván színét s$ látjuk. Min múlik hát
a hatásos védelem? Azon, hogy időben
lépjünk fel ellene. Az időpont meg
állapításához az időjárás adatainak
rendszeres feljegyzése, értékelése és a
betegség lappangási körülményeinek
figyelembevétele, no meg a pero
noszpóra természetrajzának ismerete
kívánatos.
A peronoszpóra gombafonala nyár
folyamán a szőlő zöld részeinek belse
jében élősködik. Nyár derekától a fo
nalak helyenként megvastagodnak és
ivaros úton szaporodva, téli spórákat
termelnek. A téli spórák burka olyan
vastag, hogy ellenáll még a vegyi anya
goknak is.
Tavasszal, nyár elején, a levelek korhadásakor szabaddá válnak a téli spó
rák. Csírájukon úgynevezett konidiumok jelennek meg. Ezek nem mások,
mint ivartalan útón létrejött szaporító
szervek. Belőlük lesznek azután a
rajzó spórák. Két csillangójuk segítsé
gével úszkálnak, "-rajzanak* a vízben.
Nincs ellenben védőburkuk a védeke
zésre.

Később elvesztik csillangójukat. Majd
kicsíráznak s így hatolnak be a levegő
nyílásokon át a levelek, bogyók bőr
szövetébe. E fejlődési folyamatuk so
rán fertőznek. Hogy fertőzzenek, leg
alább 13 fok közép-, illetőleg 10 fok
minimális hőmérsékletre s legalább
10 milliméteres esőre van szükségük.
A zöld részek belsejében elágazó fo
nállá fejlődik a csíratömlő s szívókéi
val elvonja a táplálékot. Ezért hervad,
szárad el a levél is, a szem is. Meg
előzően azonban sajátos kórtünetek
árulják el a peronoszpóra-veszély kez
detét, az első fertőzést. A leveleken
úgynevezett olajfoltok jelennek meg.
Sötétebbé, zsírostapintásúvá válik a be
teg rész s világosság felé tartva át
tetsző, akárcsak az olajcseppel átitatott
papír.
E tünet jelzi a lappangás idejét is,
mely 4—18 nap között ingadozhat.
Olajfolt láttán, bizonyosak lehetünk,
hogy a betegség már elterjedt, sőt már
meg is erősödött. Ha kedvezően meleg
és párás idő következik, a levél fonák
ján újra előtörnek a gomba fonalai S
újabb fertőzést előidéző konidiumokat
hoznak létre: májustól augusztus végéig.
A gomba termőszálainak "kivirág
zása* az olajfoltok megjelenésétől
10—12 óra alatt is bekövetkezhet. A
»virág« fehér, mintha porcukorral szór
ták volna be a levél alját.
A fertőzés fennállásáról könnyűszer
rel meggyőződhetünk. Néhány gyanús
levelet tegyünk nedves itatóspapír vagy
ruha közé s tartsuk egy-másfél napig
tányér alatt 20—30 fok melegen. Ha a
próba során kivirágzik a peronoszpóra,
késedelem nélkül permetezzünk 0.5—1.0
fokos bordói lével. A zöld részekben
levő peronoszpórát már nem pusztíthat
juk el, de szaporodó szerveit, a virág
záskor előtörő konidiumokat és rajzó
spórákat igen.
Torna Ádám
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Jávában, a bábjáték őshazájában —
valamikor a történelmi előidőkben — az
a hit ringatta a megelevenített bábuk
bölcsőjét, hogy a bábu az ember örök
sorsát tükrözi: a bábjátékos akarata
mozgatja a bábot s az istenek akarata
mozgatja az embert.
Annyi bizonyos, hogy ősrégi, soha el
nem apadó vágyódás fűzi a mi kultúr
körünk emberét is a játékösztönnek
ehhez a kiélési formájához. Mert ami
óta a XIII. század keresztes hadjára
tainak katonasága arab közvetítéssel
megismerkedett az indus bábjátékkal s
áthozta Európába, az óvilág emberisé
gének apraja-nagyja állhatatosan ra
gaszkodik e kicsinyített másához, e
meghitt barátjához: a mozgó és beszélő
bábuhoz.
A bábjáték elsősorban mindig a népé
volt!
A nép vágyait, a nép bírálatát, a nép
lázadozását elégítette ki, ha vásárok
idején a vándor bábjátékos felütötte
sátorfáját és az ökölnyi figurák táncraperdültek, nótára gyújtottak és szét
ütöttek a szegény nép elnyomói között.

küldi le a bú:.ba. Ö azonban furfangos
módón jrát-parancsolóját csalja le. A
szellemek odalent agyonverik grófura
mat és a kincs a mi Vitéz Lászlónk
ölébe hull, aki is azt megosztja öreg
édesanyjával. Vitéz László azonkívül a
régi embernyúzó ármádia katonaszöke
vényeként is elragadta a néhai liget, a
-vurstli" népi közönségét.
A bábjáték szó voltakép gyűjtőfoga
lom.
Művészi elvét, mozgatási módszerét s
hatáskeltési szándékát illetően több
féle bábjátékot különböztetünk meg.

J t n ép b a r á tja

Minden nemzet bábjátéka ismeri a
népi hőst, a nép barátját. A szegénység
jármát vonszoló, harcoló nép álmait tes
tesíti meg.' Bosszút áll a nép szipolyozóján és megbünteti a nép árulóját.
Ilyen népi hős a magyar Vitéz László
is, az ősrégi ‘♦Kincskereső* győzelmes
hőse. Gazdája, a gróf, kincset kutatni
Az Állami
a kezükre

Bábszínház színpada. A színészek
húzott és mozgatható figurákkal
»játszanak«
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Vessünk egy-egy pillantást a három
főtípusra.
J ir n y a k a z e r n y ő n

Legősibb válfaja az árny játék.
Jávaiak, malájok, indusok és kínaiak
voltak első mesterei.
Az árnyjáték sík figurákat szerepel
tet. Lemezből kivágott sziluettek, árny
képek jelennek meg a keretre feszített
ernyőn, melyet hátulról világítanak át.
A figurákat alulról, pálcákon mozgatja
Jelenet a kecskeméti bábcsoport egyik előadá
sáról

. a bábjátékos. Az árnyemberkék feje,
végtagjai ágálnak, a beszélő vontatott
énekbeszéddel kíséri a mozgást s a me
rev recitálást ősi zene festi alá.
Ez a bábjáték legkezdetlegesebb for
mája. Évszázadokig élt Európában is.
Ma már nálunk kiveszőiéiben van.
Utoljára talán a múlt századvég Pári
zsában kísérletezett vele néhány montmartrei bohém művész a »-Chat Noir*
(Sá-noár) — "-Fekete Macska* — című
kabaréban. De ez az árnyjáték szelle
mében is messze esett távolkeleti, val
lásos eredetű ősétől. Inkább csak iró-

Jelenet Gozzi—Heltai Jenő »Szarvaskirály« c.
bábjátékából az Állami Bábszínházban

nincs a földnek pontja, ahol meg ne ho
nosodott volna. Ukapái közt tartja szá
mon a kínai >>zsákjátékot« és a török
»karagödzsit«. Világszerte egy-egy csa
ládfő köré csoportosítja számos cseme
téjét, hősi és vidám pereputtyát. Az ő
elpusztíthatatlan családjába tartozik az
olasz "burattino* a francia "guignol*,
a német »Kasperl-«, a bajor-osztrák
"Hanswurst* s a mi Vitéz Lászlónk.
Durvább változata a Paprika Jancsi.
Ez a legelterjedtebb, legnépibb s máig
legelevenebb alakja a bábjátéknak.
t
J t , , v i l á g o t je le n tő d e s z k á k "
m in i a t ű r m á s a

A báb film sikeres új műfaja a bábjátszómíívészetnek. Magyarkúti Béla és Imre István dlszletépltés közben a Híradó- és Dokument Film
gyárban

nikus játék volt magával a műfajjal,
csúfolkodó kabaretisták csipkelődése ...
Jt w ayang

A másik válfaj plasztikus, kézrehúzható vagy pálcára dolgozott, felöltözte
tett bábukkal népesíti be színpadát.
A szakemberek világszerte megőriz
ték ősi japán elnevezését: wayang-nak
hívják.
Családfája beláthatatlanul terebélyes:

Népi eredetű, de később inkább a
felső rétegek szórakoztatásához átpár
tolt válfaj a marionett, a felülről, zsi
neggel mozgatott bábjáték.
Mikor a középkori misztérium-játékok
hanyatlásnak indultak, a marionett
vette át hagyatékukat.
Marionetté a Mária név kicsinyített
francia alakja. Virágkora a ter
mészettudományos és matematikai is
meretek bővülésének idejére esik. Az
ember a XVI. és a XVII. században kü
lönös előszeretettel fordult a mechani
kai kedvtelések felé. Ekkor keletkez
nek a bonyolult gépezettel működő, raífinált óraszerkezetekre járó marionett
színpadok.
Az itt-ott ránkmaradt példányok a
ma emberét is bámulatba ejtik lelemé
nyességükkel, bár a modern ember el
fordult e gépi pepecselésektől és a ma
rionettet ismét a művészi kéz gondjaira
bízta.
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A jával Wayang árny
játék alakjait színe
zett bőrből és pergamentből állítják össze.
A figurákat színes
fénnyel vetítik a vá
szonra és pálcikákkal
mozgatják. Az árnyjáték egyik alakja

A Marionetté színház művészei a szinpad feletti
erkélyről mozgatják figuráikat

Egy-egy marionettet öt puha, sodrott,
fekete pamutzsinóron felülről mozgatja
láthatatlan vezénylője. A *dróton rángatott-x bábu tehát nem alaptalan köz
hely. A pamutzsinór mindig fekete, mert
ez tűnik fel legkevésbbé a marionett
színpad hátterén, a kortinán. A mario
netteket keretről mozgatják, a keret ge
rince egy római kereszt, e kereszt két
szárának végén lógnak a kézmozgató
zsinegek, keresztezésénél a fejtartó
zsineg, billenő-csuklóján a lábmozgató
zsinegek. A bábjáték mestere a kereszA török, görög, arab bíbszlnház-árnyjáték. Vé
kony farudakra szerelt mozgatható figurákkal
játsszák a Idfeszltett vászon mögött a >Karagödzstr bábjátékot

A német bábszínház
népi hőse a Hanswurst

tét baltenyerébe fekteti, a két láb moz
gatását második és negyedik ujjának
billentésével végzi, a kézmozgató-zsinegeket jobbkezével látja el.
A marionett fényes múltra pillanthat
vissza. Szerzői között az irodalom és a
zene nagyjait tartja számon. A mario
nett-opera műfaja sokáig virágzott. Nem
kisebb muzsikusok ápolták, mint Gluck,
Haydn, Mozart és Weber. A mai ember
lassan-lassan mégis elfordul tőle, mert
csak többé-kevésbbé művészi játék a
játékkal; becsvágya alig terjedhet túl
az eleven színpad negédes és elmés má
solásánál s nélkülözi a wayang termé
szetes báját, világot tágító mesehangu
latát.
A marionett utolsó nagy mestere a
Teatro dél Piccoli (Piccoli Színháza)
művészeti vezetője, az olasz Podrecca
volt. Műfajának minden csínját-binját
valóban a legszélső határig, boszorká
nyos leleménnyel aknázta ki.
J i lé g ig a z ib b b á b já té k

Az alulról mozgatott, elvontabb, egy
szerűbb vonalvezetésre törekvő wayang
ősi, nemes hagyományából viszont a
szovjet bábjáték csalt elő sohasem sej
tett szépségeket, rejtett mesterségbeli
lehetőségeket.
A török népi bábhős — Karagödzs — kalandjai
ból. Karagődzs vtlágkönítl útra Indul

Obraszcov színházának egyik Jelenete:
»A bariton* ,

Obraszcovot, a szovjet bábjátékosok
világviszonylatban is legnagyobb mes
terét, a magyar közönség is szívébe fo
gadta. Vendégjátéka alkalmából alig
tudott betelni bábszínpadának mozgal
masságával, árnyaltságával, ötletgazdag
ságával. Obraszcov a wayang néhány
alapvető elvét és fogását mechanizálta.
De csak azért juttatott több szót a me
chanikának, hogy bábuiba minél több
életet, mozgékonyságot költöztessen. A
jávai gapit-ot, mely a báb fejét, vál
lait és mellkasát hordozza, elmés bil
lentő szerkezettel tette sokszorosan
mozgathatóvá. Ugyancsak ősi wayangalkatrész a csempurit, a két kézmozgató
pálca. Obraszcov leleménye a báb kar
jába, kezébe is sok-sok árnyaltságot,
lágyságot kifejező erőt lehelt. E két
főalkatrészen kívül az életereje tel
jébe fokozott wayang-bábunak a szük
séghez képest szájmozgató, szemmoz
gató, fülmozgató zsinórja is van. így
azután minden ízében, minden vonásá
ban »emberszabásúan-< és élethűen per
dülnek szemünk elé »örök útitársaink«:
a bábuk ...
O b r a s z c o v n y o m d o k a in

Sok elmélyült művészi találékonyság
és aprólékos kézimunka halmozódik
fel, amíg a bábu »színpadképessé«
válik.
A szobrász agyagból mintázza meg a
bábu fejét. E szobrászati modellből
gipsznegatív készül és ennek alapján
Wayang árnyjáték-elSadás Jávában

A modern bábjáték világhírű nagymestere, a
szovjet bábművészet kiváló képviselője, Obrasz
cov, aki Budapesten Is nagy sikert aratott,
színészei között

kasírozzák meg papírmaséból a fejet,
meg a mellkast.
Ha aztán megszerkesztették a törzset,
elkezdődik az alkatrészek összeépítése,
mechanizálása. Végül — felöltöztetik a
bábut. Miből áll egy-egy ilyen tündéri
lény? Egy-egy ilyen andalító, virágzó,
csúfondáros vagy démoni ember-kép
más? Papírból, fából, rongyból...
Olasz bábszínház a XVIII. századból
(Mnseo CMco Velence)

Kezdődik az előadás az Állami
Bábszínházban

Persze, ne feledjük el, hogy a bábot
hús-vér színész mozgatja s az eleven
színész különös szerkezetű színpadon
hordozza, mozgatja, beszélteti jelképét,
a bábot. Vessünk egy pillantást a mell
véd mögé, mely a néző szeme elől el
rejti a bábszínjátszás ezernyi csínjátbinját? De hiszen ezzel már a bábjáték

KÉRDEZZ
ROZSLAY ISTVÁN mezőkövesdi
(Sztálin-út 58.) olvasónk kérdezi: Mi a
radar-készülék? Honnan a név? Ho
gyan működik?
Válasz: A Hadar név a Rádió Detecting and Hanging Apparátus első be
tűinek összevonásából származik (Rá
diós földerítő és mérő készülék.) Azon
alapszik, hogy 1 mm körüli és még rövidebb hullámhosszú rádióhullámokat
(mikrohullámokat) jól lehet irányítani,
és meghatározott terjedési sebességük
(másodpercenként 300.000 km) van. A
készüléknek két lényeges része van: mi
krohullámú adó- és vevőberendezés. Az
adó másodpercenként néhányezer igen
rövid (milliomod másodperc) ideig tartó
jelt ad. Ezeket antennája tetszőleges,
de jól meghatározott irányba sugározza
ki. A gyakorlatban az antenna mozgat
ható és így az egész égbolt »letapogatható-«. Ha a jel egy repülőgépbe ütkö
zik, arról — mint egy tükörről — viszszaverődik. A visszavert hullámot a
vevő antennája fogja föl. — Lényeges
alkatrésze a készüléknek a katódsu
gárcső. Ennek fluoreszkáló ernyőjén a
kisugárzott és a felfogott jel egy-egy
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dramaturgiájának
jelenítésmódjának, színpadtech
nikájának és sajátos szí
nészszabályzatának terüle
tére lépnénk. Hadd tart
suk fenn magunknak e bo
nyolult apróművészeti ág
ismertetését egy következő
cikkre...
Obraszcov technikai újí
tásai apróságoknak tűnnek:
egy pici forgókerék, egy
ügyes billentő-szerkezet, egy
finom zsinór. S e semmiség
nek tetsző pár mechanikai
fogás mégis tenger ember
séghez, bájhoz, serkentő képzelethez
szolgáltat megannyi csöpp kulcsot.
Mi magyarok büszkék lehetünk arra,
hogy egyre szépülő és tökéletesedő báb
játék-kultúránk is a nagy szovjet mes
ter nyomdokain j á r ...
Apáczai K. Pál

FELELEK!
éles vonal alakjában egymás mellett
jelenik meg. A két vonal távolsága az
zal az idővel arányos, ami a jel kibo
csátása és visszaérkezése közt telt el.
Ebből könnyű kiszámítani, milyen
messze van a repülő a Radartól. Ha pél
dául egy ezredmásodperc idő telt el, ak
kor a gép 150 kilométerre van, mert a
jel a repülőig és onnan a készülékig
300 kilométer utat futott meg (300.000X
1000). A repülő irányát az adó és vevő
antennáinak irányításából lehet meg
tudni. — Radarral annál kisebb teste
ket lehet észrevenni, minél rövidebb
hullámhosszat alkalmaznak. így meg le
het találni a búvárhajónak a víz színére
kinyúló periszkópját is.
Különböző anyagok különbözőképpen
verik vissza a mikrohullámot. Ezért
más-más anyagról visszaérkező jelek
erőssége is különböző. Ezen az alapon
olyan készüléket is építenek, amelynek
adóantennájával nagy területet »-letapogatva«, a fluoreszkáló ernyőn a terü
let »Radar-térképe« jelenik meg. Így
tökéletes sötétségben vagy ködben is tá
jékozódhat a repülő.
Radarral a Holdról visszavert jeleket
is felfognak.

Több olvasónk kereste fel érde
kes kérdésekkel ^Kérdezz — fele
lek* rovatunkat a Golf-áramra vo
natkozólag. Cikkünk megírása so
rán figyelembe vettük a föltett
kérdéseket.

téktelen. Azt is hangsúlyozta, hogy
Északnyugati Európa enyhe éghajla
tát nem a Golf-áramnak köszönheti,
hanem időről időre nagy trópusi ere
detű víztömegek törnek az európai
partok felé (transzgressziók). Ezek az
után visszaáramlanak.

Iskolai könyveinkben úgy olvassuk,
földrajzórákon úgy halljuk, hogy a Franklin Benjámin térképe
Golf-áram a Mexikói-öbölből a FloA Golf-áramot először Francisco de
rida-kapun keresztül kijut az Északatlanti-óceánba. Az óceánt észak Alaminos fedezte fel 1513-ban Flo
keleti irányban keresztezi. Irányát rida partjain. Hamarosan ki is hasz
Írország és Norvégia partjainak veszi. nálták a hajósok. A spanyol négyEgyik ága megkerüli a Skandináv-fél- árbocos naszádok a Mexikói-öbölből
sziget legészakibb pontját, az Északi hazafelé tartva a Florida-csatornán
fokot (Nordkap). Behatol az Északi keltek át és az Atlanti-óceán közepéig
Jeges-tenger első
kamrájába, a Barents-tengerbe.
Jégmentesíti
a Murman-partot.
Ezért Murmanszk
kikötője az egész
évben jégmentes.
Holott Murmanszk
az Északi-sarkkö
rön túl, a 68. szé
lességi körön fek
szik. Északnyugati
Európa enyhe ég
hajlata lényegében
a Golf-áram hatá
sának következmé
nye. (>*Golf« öblöt
jelent, kiindulási Franklln Benjámin 1770-ben készített térképe a Golf-áramről. Az áram
helye utón nevez valóságos óceáni folyóként élesen kiválik környezetéből. Ez az elképzelés
túlzott és téves
te el Franklin az
áramlást.)
Egész könyvtárt kitevő szakirodalma a Golf-áram vize hozta őket.
A nagy óceáni áramlás tanulmányo
van a Golf-áramnak. A vele össze
függő problémák azonban még távol zásának tudományos alapját Franklin
ról sincsenek teljesen tisztázva. Ál Benjámin vetette meg. Figyelmét az
landóan folynak a kiegészítő kutatá vonta magára, hogy állami posta
sok. E kutatások során érdekes új hajók az atlantióceáni átkelésre sok
kal több időt vettek igénybe, mint a
megvilágítást kapnak egyes kérdések.
A háború előtt az oceanográfiával, massachusetsi kereskedelmi hajók.
(a tengertannal) foglalkozó tudósok kö Folger kapitány tudósításából meg
rében nagy feltűnést keltett, hogy egy tudta, hogy kelet felé erős áramlás
kiváló francia tengerkutató, Le Dan- halad keresztül az óceánon. Ezt hasz
pis, a Golf-áramról meggyökerezett nálják fel az Európába átkelő hajók.
régi felfogást -avatag és téves dog Visszatérve pedig északra kitérve ki
mának* mondotta. Azt állította, hogy kerülik az áram szembefutó habjait.
a Golf-áram közvetlenül Amerika
Bálnavadászok, hajósok adatai alap
partjainál, az újfoundlandi padok ján állította össze híres térképét az
nál véget ér és így az óceán európai
áramlásról. Jellegzetes túlzással az
oldala szempontjából teljesen jelen áramlást valósággal folyónak ábráS17

GrSnland partján nyáron Is jéghegyeket sodor
a hideg áramlás. A keleti part az év jórészé
ben megközelíthetetlen, mert jégtorlasz zárja el.

zolja az óceánban. Sötét csíkban hú
zódik az áram. Mintha bizony a folyó
két oldalán állandóan kiképződött szi
lárd partok választanák el az óceán
mozdulatlannak feltételezett vizétől.
A folyó Franklin térképén a Floridai
kapuból kilépve az amerikai partok
mentén északra tart, majd fokozato
san szélesbedik és az újfoundlandi
pad közelében kelet-északkeleti irány
ba hajolva a nyílt óceánba lép. Sebes
sége itt — Franklin számításai szerint
— a kezdeti óránkénti 4 kilométerről
kettőre csökken.
A lángeszű Franklin ez esetben té
vedett. Az óceán felszíne — főleg a
szelek hatására — mindenütt állandó
mozgásban van. A Florida-kaputól el
tekintve a Golf-áram az állandóan
áramló víztömeg áramrendszerében
egyáltalán nem válik ki. Egyetlen ten
geri áramlás, így a Golf-áram sem
észlelhető közvetlenül. Csakis köz
vetve, a hajók útjának eltérüléséből,
meg a hőmérséklet különbözőségeiből
következtethetünk az áramlásra.
Rennel 1832-ben gondosan megvizs
gálta a hajók kitérüléseit. Megállapí
totta, hogy a hajók eltérülései nagyon
szabálytalanok. Magában a Golf
áramban is az áram irányában és ere
jében helyenként és időnként igen je
lentős különbségek mutatkoznak. Meg
állapította, hogy az óceán medencéjé
nek felszíni vize
többé-kevésbbé
áramló mozgásban van. Ez kimondotta
az ítéletet Franklin felfogása fölött.
Látaxólagos ellentétek

A Golf-áram tehát az óceán keleti
felében csupán szerény tagja a fel
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színi víz áramló rendszeré
nek, cirkulációjának. Hi
szen a víz itt már másod
percenként csupán 10—30
centiméterrel "áramlik-*. Ez
pedig a hajózás gyakorlati
szempontjaiból jelentékte
len. Nem csoda, hogy Le
Danpis ez adatokra tá
maszkodva kétségbe vonta,
hogy a Golf-áram elhathat
az
amerikai
partoktól
Nagy-Britannia és Skan
dinávia partjaiig.
Hanem, az oceanográfiai
vizsgálatok
megcáfolják
Le Danpis állítását. Azt
mutatják, hogy a Golf-áramban és ki
ágazó nyúlványaiban a mélységben
roppant víztömegek] áramlanak. Ezer
méter mélységig kimutathatólag e
víztömegek — az óceáni vízhez viszo
nyítva — tekintélyes hőtöbbletet mu
tatnak. Ezt a tényt a szovjet kutatók
a Spitzbergákon túl, a Barents-tengerben is kimutatták.
Az óriási s környezetüknél melegebb
víztömegek nyilván hőt közvetítenek
a fölötte terjeszkedő légtömegeknek
és így — kivált télen — előidézik,
hogy kis légnyomású területek kép
ződjenek (barometrikus minimumok).
Következményük az Európában fel
lépő délnyugati és a grönlandi észak
keleti szelek. így kapcsolódnak egybe
az oceanográfiai és meteorológiai té
nyezők. így okozzák a bámulatos hőmérsékleti és éghajlati különbségeket
Északnyugat-Európa és Grönland —
Eszak-Amerika — Skandinávia ma
gasságában elterülő földjei között. Nem
kell egyebet tennünk, csak egy norvé
gjai és egy grönlandi parti táj képét
szemlélnünk, hogy ezeket az ellentéte
ket észleljük.
Hogyan oldhatnék meg a látszóla
gos ellentétet? Más szóval: hogyan
egyeztethetjük össze a Golf-áram le
tagadhatatlan éghajlati hatását ama
ténnyel, hogy a Golf-áram a felszíni
áramlás képében egyáltalán nem vá
lik ki?
Először is tudnunk kell, hogy a
világtengerben
keletkezésük szem
pontjából két
teljesen különböző
áramlásfajta van.
Az egyik csoportba a széláramlá
sok, vagy örvénylő áramok, az úgy
nevezett driftek tartoznak. Ezeket a
szélnek a víz felszínére ható ereje
váltja ki. Rendkívül változékonyak.

Bergen, Norvégia nagy kikötővárosa az északi szélesség 60° 25’-én. A kikötő mindig jég
mentes. A városi parkban délszaki növények virágoznak, mfg ugyanezen a szélességen pl.
Crönland partjait jég borítja.

A második csoportba tartoznak a
nyomó áramlások. Ezeket az óceáni
víz belsejében mutatkozó sűrűség- és
nyomáskülönbségek okozzák és tart
ják fenn. Meglehetősen állandók.
A driftek gyakorlatilag már 50—150
méter mélységben "-kioltódnak* A mé
lyebb rétegek tehát már nem áramla
nak. A nyomóáramlásokban a víz
tömegek 1000 méter mélységig mér
hető áramló mozgásban vannak. A fel
színen, persze, a kétfajta áramlás fedi
egymást és a felszíni víz cirkulációját
mutató .térképről lehetetlen következ
tetést vonni a mélység
ig vont keresztmetszeten
végbemenő
hőszállításról,
vagyis nem lehet megálla
pítani egy-egy áramlás ég
hajlati jelentőségét. Ezt
csakis akkor lehet megbe
csülni, hogyha egy mélységi
felületen, például 200 mé
ter mély horizonton vizsgál
juk a hőtöbbletet vagy hő
hiányt. így rajzolhatjuk meg
az úgynevezett izanomálokat, azokat a vonalakat,

amelyek az egyenlő hőeltérési ponto
kat kötik össze. Vagyis megállapít
hatjuk e vonalak alapján, hogy az
óceán egy bizonyos pontján, 200 mé
ter mélységben mekkora területen
melegebb az óceán vize, mint az a
hőfok, amelyen a vizsgált hely föld
rajzi szélességén az óceáni víznek len
nie kell. Ha alacsonyabb, hideg, ha
nagyobb, meleg áramlásról beszélünk.
A Golf-áramról a 200 méteres hori
zont alapján készített izanomal-térkép
meggyőzően mutatja, hogy a Golf
áramlásnak milyen kiemelkedő a je-

Az Atlanti-óceán északi medencé
jének felszíni áramlási rendszere.
A nyilak a felszíni víz áramlásá
nak irányát jelzik. A nyilak sűrű
sége az áramlás erejét, a nyilszárak vastagsága pedig az áram
lás állandóságát mutatja. Minél
sűrűbbek a nyilak egy-egy szelvé
nyen, annál erősebb az áram.
Minél vastagabbak a szárak, an
nál állandóbb Jellegű az áramlás.
A Sargasso-tengeren és az Azoriszigetek körül például a felszíni
áramlás kisebb mértékű
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lentősége. Ez bizony a felszíni térkép
ről egyáltalán nem látható! A Yukatan-tengertől és a Florida-úttól az
óceánon át a Barents-tengerig követ
hetjük a 200 méter mély horizonton
az áramlás széles szalagját, amelyben
2—4.5 C° hőtöbblet mutatkozik.
Szaktudományban avatatlanok köré
ben a Golf-áram elnevezés inkább a
franklini képhez, tehát erős, élesen
kiváló felszíni áramláshoz kapcsoló
dik. Helyesebb tehát, ha áramrend
szerről beszélünk, nevezetesen
Ír
ország partjáig Atlanti-áramról, Nor
végia és Spitzbergák partjáig Nor
vég-áramról, onnét
pedig Barentsáramról. A Norvég- és Barents-áram
ugyanis már csak gyenge nyúlványa
a tulajdonképpeni Golf-áramnak. Az
erős keveredés miatt itt már kevés
a tropikus víztömeg, de annyira mégis
elég, hogy a sarki víz hőtöbbletét né

az áram trópusi eredetű vízmennyi
sége növekedőben van. Ennek pedig
igen nagy a jelentősége mind éghaj
lati, mind hajózási szempontból. Ad
dig általában úgy hitték, hogy magas
szélességeken egész éven át állandó
nagy légnyomású terület van, az úgy
nevezett »sarki süveg*. Ez gátat vet
az Atlanti-óceán meleg nyugati és
délnyugati szeleinek útjába. Kiderült,
hogy a Golf-áram csak kis mértékben
növekvő hőtöbblete a sarki süveg
állandóságát megzavarta. A süveg
már csak tavasszal gát. Más hónapok
ban az atlantiküs ciklonok áttörik
ezeket a gátakat és mélyen benyo
mulnak keletre, be a Laptyev-tenger
medencéjébe.
1920 óta tart az Északi Jeges-tenger
medencéjének némi fölmelegedése. Eny
hébb teleinket több meteorológus ezzel
hozza kapcsolatba. Szovjet oceanográfusok és meteoro
lógusok véleménye
szerint ez a föl
melegedés szaka
szos jellegű. Okát
természetesen csak
hosszabb
megfi
gyelési
szakasz
után lehet meg
állapítani.
A Golf-áram a
Florida-félsziget és
Kuba közötti kapu
ban összeszorulva,
óránként 5—10 ki
lométeres sebes
séggel tör ki — az
ellentétes irányból
fúvó
szelekkel
szemben — a nyílt
A Golf-áramrendszer
méter mélységű szintjén mutatkozó hőtöbblet.
A szaggatott vékony vonal a 200 méteres szintet mutatja. A sűrű vonal
óceánra. Énnek a
kázáséi rész megfigyeléséből látjuk, hogy a Golf-áram és nyúlványai 200
kapunak
hossza
méteres mélységben az óceánon keresztül folyamatosan követhetők a
akkora, mint a
Mexikói-öböltől a Spltzberg^kig. A szalag különösen széles a brit szige
Duna folyása Bu
tektől nyugatra. Ezért »smaragd-szigete Írország. Nagy mélységekben Is
szakadatlanul áramlik a trópusi víz az Egyenlítő vidékéről a sarki
dapesttől a torko
\ medencéig
latáig. Szélessége
néhol felér hazánk
Megmérték,
hány fokkal emelje. Ez elegendő, hogy földjének szélességével.
a légkörnek — kivált télen — annyi mennyi tropikus vizet sodor magával
hőt adjon át, hogy Északnyugat-Euróa nyílt óceánba. Rendkívül sokat!
pát meleg óceáni légtömegek árasszák
Másodpercenként 24 millió köbmétert.
el.
Óránként 85köbkilométert. A Föld
legnagyobb folyóvize, az Amazonasz,
A sarki tenger fölmelegedése
másodpercenként csupán tizedmülió
köbmétert ömleszt a tengerbe és a
1920 óta nagyon érdekes jelenséget
figyeltek meg a szovjet oceanográfu- Föld összesfolyóvizei másodpercenként
1.2 millió köbmétert! A Golf-áram te
sok. Megállapították, hogy a Golf
áram Barents-tengerbe szaladó nyúl hát átlag 22-szer annyi vizet szállít,
mint földplanétánk összes folyóvizei
ványának hőtöbblete fokozódik. Mivel
Vécsey Zoltán
magyarázzuk ezt? Nyilván azzal, hogy együttvéve.
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- KÁRTEVŐINK PUSZTÍTÓI
A mezőgazdasági termelésnek sok
kárt okoznak a különböző kártevő rova
rok. Némely gazdasági növények negye
dét is kiteheti a rendszeres kártétel.
A kártevők elszaporodását többnyire
korlátozzák természetes ellenségeik.
Közülük különösen nagyjelentőségű
néhány darázs-csoport (Hymenoptera).
Ez utóbbiak rovartársaikat kivégzik és
ezzel hasznos segítőtársai a gazdálkodó
embernek.
A "gyilkoló-* jelzővel illetett darazsak
szervezet és életmód tekintetében kü
lönböznek. Abban mégis megegyeznek,
hogy lárváik más rovarok testéből, pa
razita módon táplálkoznak. A táplálék
ról a szülők gondoskodnak. Élettevé
kenységük csaknem ebben merül ki.
Naphosszat keresve-kutatnak, cipekednek, talajban áskálnak, vagy viaskod
nak, csakhogy ivadékaik számára táp
lálékot biztosítsanak. Ehhez az életmód
hoz alakult idők folyamán testük és
biológiai beidegzettségük.
Ismerkedjünk meg néhány ilyen da
rázscsoporttal. Ki ne hallott volna már
a fürkészdarázsról?
Az ideges mozgású, csápjukat örökké
rezgető, tojócsövet viselő, karcsú fürkészdarázs (Ichneumonidae) nőstények
nagysága 4—40 milliméter között válta
kozik. Vagy virágokból lakmároznak, vagy naphosszat a növényzet kö
zött kutatnak. így keresnek és találnak
ivadékuk számára megfelelő gazdaálla
tot. Ha megtalálják a keresettet, több
kevesebb előkészület után tojócsövük
kel átfúrják a bőrét és petét tojnak
testébe.
Egyes fajok a fában élő hernyóba
rakják petéjüket. Több centiméternyi
fát is átfúrnak vékony tojócsövükkel. A
megtámadott persze nem adja meg egy
könnyen magát. Védekezni igyekszik.

potot meg nem közelíti. Akkor elpusz
tul. Elpusztul pedig azért, mert a para
zita kieszi életfontosságú szerveit is. A
fürkészdarázs anyák minden petéjüket
a gazdaállat más-más egyedébe rakják.
Már csak ezért is érthető, hogy a kár
tévők közt nagy pusztítást végeznek.
A kifejlődött fürkészdarázs-lárva
rendszerint az elpusztított gazdaállat
bőrén belül szövi meg gubóját. Ott bábozódik be. A bábból akkor kél ki az
új fürkészdarázs nemző, amikor az iva
dékainak gazdául szolgáló állat megfe
lelő fejlődési szakaszban van.
A fürkészdarázs életritmusa tehát
egybe van hangolva a gazdaállatéval!
Az egybehangoltság hosszú ideig
tartó fejlődés eredménye. Kivált olyan
esetekben erősen kifejezett, amikor a
fürkészdarázs csak egy bizonyos kárte
vőt támad (monophagia).
Így van ez a nagy fadarazsat pusztító
óriás fenyődarázs-fürkész (Rhyssa persuasoria) esetében is. A kevésbbé válo
gatós (polyphag) fürkészdarázs — akár
csak a fekete-nyergesdarázs — elsősor
ban a szövőlepkék hernyóit keresi. De
gyakran belerakja petéjét a káposzta
lepke, vagy a rókalepke hernyójába is.
H e rn y ó b a , le v é lte tű b e . . .

A gyilkos-fürkészek (Braconidae) kül
seje és életmódja sokban hasonlít a
fürkészdarazsakéhoz. Lárváik azonban
rendszerint kibújnak az elpusztított
gazdából és kint bábozódnak be. Élet
tani adottságaik olykor más vonások

A g a z d a á lla té v a l e g y b e h a n g o lt
é le tritm u s

Hogyan táplálkozik a fürkész-petéből
kikelő lárva?
Rendszerint valamely hernyó testé
ből. Többnyire úgy, hogy a hernyó
mindaddig életben marad és fejlődik,
míg parazitája a bábozódásra érett állaA Rhyssa nevű fürkészdarázs, fadarázs hernyóba
petét rak (Brehm nyomán).

ul

bán is eltérnek a fürkészdarazsakétól.
Például a kisebb fajok is támadnak
nagy hernyókat. Ez utóbbi esetben több
petét is elhelyeznek egy gazdába, akár
csak a káposztalepke hernyójában fej
lődő, 2,5 milliméter hosszú, fényesfekete
káposztalepke-gyilkos (Apanteles glomeratus). Egyik-másik gyilkos-fürkész
— mondjuk a lisztmoly-lárvát pusztító
tobozvédő fürkész (Habrobracon hebe-

például a lepke petéjében is kifejlőd
hetnek, akárcsak a Trichogramma, Mymar, Telenomus, Anaphes fajok. A na
gyobb hernyókat — mondjuk a bagoly
pillék hernyóit — sem vetik meg. Élet
módjuk hasonló a fürkészdarazsakéhoz,
de biológiájukban sajátságos vonások
is vannak. A kisebbtermetű gazdát —
például a kaliforniai pajzstetüt, vértetüt — egy-egy darázslárva pusztítja el.
S ok Ik e r, so k h aszo n

A Microgaster lárvák elhagyják az elpusztított
fenyöszövöpille hernyót. Lent külön a darázs
( Brehm nyomán).

tor) — csak rárakja petéjét a gazdaál
latra. A kikelő lárva pedig külsőleg
élősködve, piócaszerűen szívja ki a
gazda nedveit és végül elpusztítja.
Vannak olyan aprótermetű gyilkos
fürkészek is, melyek kifejlődéséhez
gazdának egy-egy levéltetű is elég
(Aphidiusok). Ezek levéltetvek pusztítá
sával hajtanak igen nagy hasznot.
A petézésre kész darázs-nőstény há
tulról támadja meg a levéltetvet. El
helyezkedik mögötte, majd potrohát a
lábai között előrehajlítva tojócsövét a
levéltetübe szúrja és belejuttatja peté
jét. Az áldozat akkor már hiába pró
bálja meg a menekülést. A beletojt pe
téből hamarosan kikéi a kis darázslárva és megkezdi munkáját; táplálko
zik és fejlődik. Közben a gazdaállat
potroha felpuffad, felfúvódik. Mikorra
a darázslárva teljesen kifejlődik, a felpuffadt levéltetű szétterpesztett lábak
kal elpusztul. Ilyeneket gyakran talá
lunk a többi levéltetvek között.
A kistermetű "gyilkosok" közül ki
kell emelnünk a fémfürkészeket (Chalcididae). Apró, sokszor a milliméternél
is jóval kisebb rovarok. Többnyire szép
fémfényűek. Sokszor valósággal kis ék
kövekhez hasonlítanak. Apró termetük
lehetővé teszi, hogy kistestű kártevőket
is támadjanak. Olykor esetleg petében,
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A nagyobb hernyókban, bábokban
azonban számos, gyakran többszáz,
vagy olykor több ezer darázs fejlő
dik ki.
Az együttfejlődő sok darázs több
nyire ikertestvér. A fémfürkészeknél
ugyanis ismeretes a sokszoros ikerkép
ződés (polyembryonia), vagyis az a je
lenség, mikor egyetlen petéből igen sok
állat fejlődik ki az embrionális sejtek
elkülönülése és külön-külön egyedekké
fejlődése útján.
Természetesen az egy petéből kifej
lődő
ikertestvér-tömeg
valamennyi
egyede ugyanolyan nemű. A sok-ikerképzésre képes fémfürkészek (például
az Encyrtinae csoport) igen gyorsan el
szaporodnak. Nagymennyiségű hernyó

Az Aphldlus levéltetűt támad (Brehm nyomán)

vagy báb elpusztítására képesek, tehát
igen hasznosak lehetnek.
.
A fullánkos és nem tojócsöves tőrösdarazsak (Scoliidae) lárvái a fürkész
darazsakéhoz hasonlóan élnek, dé a
földben élő pajorokat pusztítják. A pa
jort a darázsanya a talajban áskálva
keresi meg. Mihelyt megtalálta, rá
rakja petéjét. A lárva később fúródik
a pajorba. Ez az életmód a darazsakat
erőteljes testűvé és zömöklábúvá for
málta. A hazánkban is élő óriás tőrös-

darázs (Scolia haemorrhoidalis) a cse
rebogarak pajorját irtja.
Merőben más képet mutat a karcsú
testű útonálló-darazsak (Pompilidae) és
a zömökebb kaparó-darazsak (Sphegidae) biológiája. Nőstényeik más módon
gondoskodnak utódaik táplálékáról.
Lyukat kaparnak a földbe, vagy sárból
cellákat építve fészket készítenek, majd
zsákmány után kezdenek kutatni. Csak
bizonyos fajú rovarokra, vagy pókokra
vadásznak. Ivadékaik ugyanis úgyneve
zett táplálékspecialisták. Ha alkalmas
rovart, hernyót találnak, megtámadják.
Többnyire elkeseredett küzdelem indul
a támadó és a megtámadott között.
A párbajban rendesen az ügyesebb
darázs győz. A megtámadott állat né
hány, a melltájéki idegdúcokba irá
nyuló fulánkszúrás után mozgásképte
lenné válik.
A megbénított, de meg nem ölt
zsákmányt a támadó a fészkébe cipeli.
Egy fészekbe sokszor tucatnyi állatot is
felhalmoz a darázs. Rájuk, vagy mellé
jük tojja le petéjét, majd a fészek be
járatát betömi. Ezután újabb pete szá
mára készít fészket. Ilymódon igen sok
állatot bénít meg. A kikelő darázslár
vák az élő, de mozdulatlan állatokból
táplálkoznak és így mindig friss táplá-

érdekében. A védekezésnél ne hagyjuk
figyelmenkívül a természetes ellensé
gek céltudatos felhasználását sem.
Szokolov, Vasziljev, Ragyeckij és
más szovjet tudós kutatók kezdemé
nyezésére a Szovjetunióban és más or
szágokban, köztük hazánkban is több
esetben tenyésztettek ki és hasznosí
tottak tömegesen kártevőket gyilkoló
darazsakat.

Az Ammophlla sabulosa bénított hernyót cipel.

Ilymódon szüntették meg a Szovjet
unióban a búzapoloskák kártételét
vagy hazánkban a vértetűveszedelmet.
A kártevőknek végérvényes visszaszo
rítása előtt azonban — a biztató ered
mények ellenére is — még sok más
nehézségünk is akad. Ezek elhárítása
a biológiai növényvédelem kutatóinak
elsőrendű feladata, mert minden má
zsa megmentett gabonanemű, gyü
mölcs, zöldség népünk ellátását ja
vítja.
Zilahi-S ebess Géza
a debreceni Kossuth Lajos Tudomány
egyetem állattani intézete igazgatója

TERMÉSZETTUDOMÁNYOS
R Á D IÓ E L Ő A D Á S O K N A PTÁ RA
Az Anaphes petét rak a llucernabarkő tojásába
(Scsegolev nyomán).

lékhoz jutnak. A kifejlett lárva a fé
szekben bábozódik be.
C é ltu d a to s te n y é s z té s ü k

A rovarokat gyilkoló darazsak kö
zött természetesen károsak is akadnak.
Legtöbbjük azonban nagyon is jelen
tős1 a gazdasági kártevők fékentartásában. Kíméljük hát őket! A gazdasági
növényvédelem során mindent el kell
követnünk a rovarkárok csökkentése

JÜLIUS 24, PÉNTEK. Kossuth-rádló: 16.10:
Er5 — egészség. Bölcsőde és idénybölosőde.
JÜLIUS 25, SZOMBAT. Kossuth-rádló: 16.00:
Beszélő atlasz.
JÜLIUS
26,
VASÁRNAP.
Petőfi-rádló: 15.00: Kérdezz — telelek! Tudo
mányos fejtörő. JÜLIUS 27, HÉTFŐ. Kossuthrádló: 17.30: Akikről tudnunk kell: Apáczai
Csere János. Petőfi-rádló: 16.40: Jugoszlávia, az
eltékozoit kincsek országa. 17.40: Kossuth-díjások
a mikrofon előtt. JÜLIUS 28, KEDD. Kossuthrádló: 18.20: Mj újság a tudomány és technika
világában. Petőfi-rádló: 18.00: A szovjet tech
nika új eredményeiből. JÜLIUS 29, SZERDA.
Kossuth-rádló: 17.40: A dollár álarc nélkül.
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Figyeljük meg a villámokat
A mai fényképező eljárás és a mo
dern mérőműszeres kutatás sok érde
kes tényt állapított meg a villámok
ról. így kiderült, hogy a villám soha
sem áll egyetlen villámból. Század< ezred másodperces közökben több vil
lám követi egymást egyugyanazon
pályán. Ezt különleges fényképezőgép
pel állapították meg. '
Valamennyi villám a közben el
mozdult lemez más-más helyére raj
zolja le önmaga fényképét. A fény
képek a villám keletkezésére vonat
kozólag is felvilágosítást adtak.
Először kialakul a villámlás kelet

amelyeket szemünk nem tud egymás
tól megkülönböztetni.
A villámot pik-cakosan
szokták
rajzolni. Ez azonban tévedés: a fényképfelvételek kimutatták, hogy a vil
lám nem alkot éles szögleteket, ha
nem kígyózó fonalszerű a pályája.
A villám színe lehet fehér, kék, vö
rös, sárga, ibolya. Sőt láttak már zöld
színű villámot is.
A GÖ M BV ILLA M

A villám formáit tekintve leggya
koribb a kígyózó vonalas villám. De

1. ábra: Ha mozgatott fényképezőgéppel készí
tünk villámfelvételt, láthatjuk, hogy az egyet
lennek látszd villám sok villámból áll.

5. ábra: A villám előző részkjsüléseKkel mint
egy kitapogatja maga számára az utat. A fény
képezőgép alulról felfelé mozgott. Az alsó ki
sülések megelőzték a fővillámot.

kezéséhez szükséges sokszor millió
voltos feszültségkülönbség. Ennek kö
vetkeztében a levegőben levő elektro
mos erőtérben nagyszámú ion jön
gyorsuló mozgásba, a kisülés keletke
zési helyén vékony fényszálak jelzik
a kezdődő kisülést, a villám mintegy
tapogatja az útját. Aztán megindul a
lavinaszerű ionképződés, megjelenik
az első vakító villám, majd ugyan
azon az ionizált pályán a többi villám,

ha a feszültség ennek keltéséhez nem
elegendő, kialakul a gyöngyfüzérhez
hasonló villám, vagfc a nagyon ritka
g ö m b v i l l á m . Ez a kétfajta villám
annyira nem mindennapi jelenség,
hogy ha sikerül valamelyiket meg
figyelni és leírni, tudományos ese
ményként tartják számon és szívesen
foglalkoznak vele a szaklapok.
Legérdekesebb, legritkább és leg-
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szeszélyesebb a gömbvillám! Rova
tunkban már két alkalommal említet
tük a gömbvillám megfigyelésének
egy-egy esetét. A gömbvillám almaJ
vagy futballabda nagyságú, fénylő
gömb. Vagy szabadon halad a leve
gőben, vagy a tárgyak körvonalait kö
veti.
A szabadon haladó
gömbvillám
keresztülosonhat a kulcslyukon, a re
pedéseken, besurranhat a lakóházak
ba, elkerüli az embert és a vezető
tárgyakat.
A tárgyak körvonalait követő gömb
villám veszélyesebb. Megjelenését sercegő, zümmögő hang kíséri. Néha
egyszerre több is látható és több má
sodpercig is eltartó szeszélyes vándor
lás után robbanásszerű hang kíséreté
ben tűnnek el.
Valószínűleg ilyen gömbvillámot lá
tott Béres János olvasónk (Budafok,
Lomnici-út 10.), aki így írja le 1953.
május 18-i levelében:
»A házunk felett elvonuló zivatar
elől a pincébe mentem és ott lefeküd
tem egy heverőre. Egyszerre a pince
közepének légterében, minden tárgy
tól 1—2 méter távol, mellmagasságban egy sercegő szikra lobbant fel a
pattogó gyufához hasonló pukkanás

3.

ábra:

gömbvillám érdekes jelenségét figyel
hette meg, amely csak az elpukkanás
pillanatában kelt fényjelenséget. Ez
sem lehetetlen.
ÉLETVÉDELEM
A villámban folyó sok ezer ampér
erősségű áram életveszélyt jelent min
den élőlényre (az emberre 0.1 száza
lékban halálos lehet.) Hazánkban
évente mintegy 100 embert ér halálos
villámcsapás, nem halálos sokkal töb
bet.
Egy szerencsés kimenetelű villám
csapást ír le Tóth Mózes (Kistarcsa)
olvasónk:
•►Unokanővérem a mezőn dolgozott.
Este felé villámcsapás érte. A fején
találta, leégett hajának egy része, a
mellén és a lábán át szaladt a földbe.
A mell és a hasi rész összeégett, de
kezelés után meggyógyult; A villám
letépte a lábáról a szandált és a kér
gét úgy összehasogatta, hogy semmire
sem jó. Unokanővérem annyira el
gyengült, hogy egy hétig magától fel
ülni sem tudott. Most jól érzi magát,
csupán a sarka zsibong, ha többet jár
rajta.«
A félelem
a villámcsapástól az

Kísérlet annak megállapításira, hogy
hány gyertyafény erejű a villám.

4. ábra: A fotóriporterek elektron-villanófénylámpája a fénykeitésben a villámot utánozza.

sal.
Utána 3—4 másodperc múlva
mérsékelten dördült az ég. Tovább
feküdtem. Jó félóra múlva újra egy,
de most már nagyobb szikra lobbant
fel, ismét az előbbi helyen és akkorát
pukkant, mint egy pisztolylövés. Most
m ár otthagytam a pincét, gondolván,
hogy majd a következő belém csap.-*
Amennyiben olvasónk a heverőn
nem bóbiskolt és nem csupán a gömb
villám eltűnését kísérő dörrenésre éb
redt fel, akkor az úgynevezett s ö t é t

egyéb
balesetek számához képest
alaptalan. Hazánkban 100 halálos bal
eset közül csak egyet okoz villámcsapás. A villanyhálózat okozta bal
esetek száma több halálos baleset oko
zója.
A villámcsapás elleni védekezés
annyira közismert, hogy csak röviden
utalunk rá:
Zivataros időben ne menjünk magá
nos fa alá, ne maradjunk kinn a sza
badban. Igyekezzünk fedett helyiségbe

jutni és ott se tartózkodjunk a ké
mény közelében.
Hány gyertyafényű lehet egy vil
lámcsapás? A földi fényforrások leg
erősebbjének kell lennie, mert sok
kilométer távolságban is nappali fényt
ad.
Egyszerű kísérlettel lehet közelítő
mérést végezni.
Egyszer világító
festékkel bevont lapokat akasztottam
a falra száradni. Éjjel zivatar volt.
Villámlások után a lapok fényesen
világítottak. Ez a jelenség alkalmas
a villám fényerejének megállapítá
sára.
A sötét fiókból két már megszáradt
és előzetesen meg nem világított la
pot vettem elő. Egymás mellé akasz
tottam őket a falra. Az egyiket lefed
tem. Vártam a villámlást. Villámlás
után a lap világított. A dörgés két mp
múlva követte a villámot, tehát a vil
lám mintegy 600 méternyire volt.
Most lefedtem a világító lapot és
villany-zseblámpával annyi ideig vi
lágítottam a másik lapra, míg ugyan
olyan fényesen világított, mint a vil
lámfény érte lap. Azt találtam, hogy
egy méter távolságról egy másod
perces tartamú megvilágítás szüksé
ges.
Ezekből az adatokból kiszámíthat
juk, hogy a villámcsapás hányszor
erősebb fényforrás, mint a zseblámpa.
A villám 600 méter messzire volt. Ha
egy méter távol lett volna, akkor —
miután a fényerősség a távolság négy
zetével arányosan csökken — 600X
600=360.000-szer erősebb fényforrást
jelentett volna, mint a zseblámpa. De
tekintetbe kell vennünk azt is, hogy a
villám felvillanása — tegyük fel —
1/250 másodpercig tartott. Mivel 250szer kevesebb idő alatt bocsátotta ki
a fényt, mint a zseblámpa, azért fény
ereje még 250-szer is nagyobb, azaz
legalább 360.000X250=90 millió zseb
lámpafényerősség.
De tekintetbe kell venni azt is, hogy
a szobába a villám fényének csak
körülbelül tizedrésze érkezett be. A
villám fényerősségére tehát kb. ezer
milliónyi gyertyafényt
kapunk. (A
zseblámpaelem fényerőssége egyenlő
egy gyertyafénnyel.)
A villám nem egyéb, mint igen rö
vid idő alatt történő nagy áramerős
ségű kisülés gázon (a levegőn) át. Ha
ilyet
sikerül előállítanunk, akkor
fényképezési célokra szolgáló kitűnő
fényforrást kapunk.
Mindenki látta már a fotóriporterek
felvillanó lámpáját. Elektronvillanó926

fénylámpának nevezik. Egy hordoz
ható táskában 2500 V-ra töltött elek
tromos sűrítő van. Ez 1/1000—1/5000
másodpercig tartó villanást kelt a gáz
zal töltött kisülési csőben. A felvilla
nás ideje rövidebb, mint a villámé,
a fényerő pedig kb. millió gyertya
fény!
Ha ehhez hasonlítjuk a villámfényt,
akkor nem is találjuk túlzottnak egy
villám gyertyafényét, mert ezer ilyen
elektronvillanófénylámpa pótolná a
villám villanását.
Említettük, hogy van 40 kilométer
hosszú villám is. Tegyük fel, hogy egy
villám közelebbi pontja 1 kilométer,
a legtávolabbi pedig 5 kilométer meszsze van tőlünk. Akkor az 1 kilométer
re levő villámrésztől körülbelül 3 má
sodperc múlva, az 5 kilométerre levő
től pedig 15 másodperc múlva érkezik
hozzánk a hang. Tehát 3 másodperctől
a 15. másodpercig állandóan halla
nunk kell a dörgést. Ehhez járul még
az, hogy a távoli felhőkről és a földi
tárgyakról is visszaverődik a dörej.
A hanghullámok hol erősítik, hol
gyengítik egymást, ezért hallunk vál
tozó erejű dübörgést.
öveges József
Kossuth-díjas
Kedves Előfizetőink!
A szocialista lapterjesztés fejlesztése érde
kében szükségessé vált, hogy az összes
sajtótermékre a jövőben e l ő r e történjék
az előfizetés.
Az előrefizetés azt Is jelenti, hogy a sajtó
terjesztés területén érvényesülni fog a tervszerűség; papírfelhasználás szempontjából
pedig fontos népgazdasági érdek, hogy a
terjesztést végző szerv, a Posta, a lapok
példányszámát az előrefizetés arányában
állapítsa meg.
Így elérhető, hogy minden előfizető fenn
akadás és késedelem nélkül rendszeresen
megkapja az előfizetett lapot; ezért az elő
fizetési dijakat a jövőben az előfizetést ínegelőző hónap 28-lg kell befizetni a postának.
Azoknál az olvasóinknál, akik negyed-, vágy
félévre szoktak egyszerre előfizetni, mind
össze annyi lesz a változás, hogy a postás
a lejárat előtti hő 25—28-a között fog jelent
kezni a nyugtával, nem pedig 1-e után.
Azokat az Olvasóinkat, akik lapunkra
havonta fizetnek elő, a postások felkeresik
és kérjük, közöljék a postással, hogy szep
tember 28-ig bezárólag, melyik hónapban
kívánnak áttérni az előrefizetésre, azaz a
28-ig történő előfizetésre. Így tehát egy alka
lommal kell előbbre hozni a lap kifizetését
s a jövőben rendszeresen 28-lg kell előre
fizetni a következő hónapi lapra.
Az előrefizetésre áttérést megkönnyíti a
posta azzal, hogy lehetővé teszi olvasóink
nak, hogy az előrefizetést jelentő másodszori
dijat k é t részletben fizetheti meg a postás
nak, szeptember 28-lg.
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(Azok részére. akik • kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, közöljük aa eseményre
vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat Is.)

1827. július 24-én született Bllnov F. A. orosz jobbágyparaszt, a hernyótalpas
traktor, vagy ahogy a találmányt leírásában nevezi, »a végtelen sfnekkel felszerelt
vagon*, feltalálója. Maga a hernyótalp, a ‘végtelen sin* szerkezete teljesen korszerű.
Tagolt összeállítása biztosította a szükséges hajlékonyságot és mozgékonyságot.
Abból a célból, hogy a hernyótalpat a sérülésektől és legsebezhetőbb helyeken —
ahol az egyik tag a másikhoz kapcsolódik — a lánc elszakadásától megóvja, a fel
találó szerkezetileg biztosította a hernyótalp hajlékonyságát éspedig nem csupán
lefelé és felfelé, hanem bizonyos szögben jobbra és balra is. A hemyóláncot görgők
tartották, ötletes és eredeti fék biztosította a megállást meredek, lejtős talajon
is. A végtelen lánc egyes tagjainak rögzítésére Is teljesen megbízható módszert készített Bllnov. A
hernyótalpas traktort 1889-ben a szaratovi és 1896-ban a nyizsegorodi kiállításon m utatták be, ahol
rendkívül nagy sikert aratott. Davidov L. s A traktor szülőföldje Bp. 1951.

1874. Július 26-én született Lebegyev Sz. V. szovjet tudós, a gumi szintetikus úton
való előállítása Ipari -módszereinek kidolgozója. A Szovjetunió népgazdaságának
Legfelső Tanácsa 1926-ban nemzetközi pályázatot Irt ki a szintetikus kaucsuk
előállításának módszereire. Lebegyev a határidő napjára — 1928. január 1 —
elküldte a pályázat bírálóbizottságának az általa és munkatársai által kidolgozott
módszer leírását és mellékelte a bizonyítékot : 2 kg nátrium dlvlnil kaucsukot,
kísérleteinek eredményét. Az első szintetikus kaucsukot sok kísérlet után sikerült
Jóminőségű gumivá feldolgozni és a Szovjetunió első ötéves terve során már fel Is
épültek azok a hatalmas gyárak, amelyekben Lebegyev eljárása szerint termelik
a műgumit. De nemcsak a Szovjetunióban, hanem Németországban és Amerikában
is az ő módszere nyomán halad a műkaucsuk előállítása és ma már az egész világon elter
jedt a szintetikus gumi gyártása. Lebegyevet a szovjet kormányzat kimagasló érdemeiért Leninrenddel tüntette ki. Élet és Tudomány 1950, II. 206—207. oldal.

1844. Július 29-én született Borbis Vince, a magyar botanika kiváló művelője.
Küzdelem volt egész élete. Eleinte az Ismeretek megszerzéséért, később a nélkülö
zések árán megszerzett képzettségének értékesítéséért, végül munkásságának,
önfeláldozásának elismeréséért. Több mint három évtizeden keresztül terjesztette
a botanikai ismereteket nemcsak tanítványai, hanem a szélesebb néprétegek
körében is. Munkái, amelyeket a növénybiológia, rendszertan és növényföldrajz
terén alkotott, tudományos irodalmunk büszkeségei. 1870—1905 között, tehat
harmincöt év alatt 874 dolgozatot Irt. Méltán mondhatjuk, hogy Borbás eddig
legtermékenyebb botanikai írónk. Legkiválóbb azonban, mint monográfla-lró.
Magyarország rózsáiról, kakukfüveiröl, szedreiről, juharfáiról, tölgyeiről Irt művei a tudományos
irodalom utólérhetetlen remekel. Ezeket a müveket a külföld is kellő méltánylásban részesítette s
forrásmunkául használja, bár magyarnyelvűek. A századvégi magyar viszonyokra jellemző, hogy
Borbás Vince a külföldön legnagyobb tisztelettel emlegetett tudós, itthon, halála előtt, csak három
évvel, ötvennyolc éves korában lehetett egyetemi tanár. A biológia magyar úttörői. Bp. 189—200. oldal.

1730. Július 30-in született Jclky Andris bajai utazó, a 18. század egyik legjobban
elterjedt útleírásának szerzője. Mint mesterlegény vándorolt ki Németországba,
majd Hollandiába került, ahol Is egy Kelet-Indiába Induló hajóra kényszerltették.
Kelet-Ázsiába, Kantonba került, rövid ideig az Egyesült Államok hadseregében
szolgált, 1758-ban pedig letelepszik Batáviában. Hamarosan megnősült és szabó
műhelyt nyitott. Tekintélyes polgár lett, meggazdagszik, de 1770-ben visszatér
Európába. Bécsben, majd Budán lakott, magyarul és németül kiadta kalandos
életének történetét. Azóta könyve különböző átdolgozásokban megjelent, több
nyelvre is lefordították. Baján, szülőhelyén, 1936 óta szobor hirdeti emlékét.
Halász Gyula ; Világjáró magyarok, Bp. 1947. 33—40. oldal.
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HELYES MEGFEJTÉSEKET
KÜLDTEK BE:

Szekeres János Nagykereszturpuszta, Stemberg Kornélia Bp .
Kollányi Jenő Kaposvár. Scuttéti Zoltán Baja. Gergely Ist
ván Bőnyrétalap, Péter János
Pócsmegyer, Fabók Pál Dunatetétlen, Kocsis Géza Győr. ifj.
Badttz Pát Miskolc, Pák Tiva
dar Bp., Purl László Sopron.
(Folytatjuk.)

ugyanakkora, mint a csak víz
szintesen bevonalkázott részé;
de ha e két téglalap másik ol
dalát nézzük, látható, hogy (3)
nagyobb (4)-nél (éppen a-val)v
világos tehát, hogy a-nak b-nél
kisebbnek kell lennie.
2. Jobb a kővetkező meg
oldás :

1.

Vegyük
a
négyzetalakot,
hozzá akármelyik téglalapalakot és helyezzük a kettőt úgy
el. mint azt az ábra mutatja.
(A négyzet függőlegesén,
a
téglalap vízszintesén, a kettő
által közösen Deieaett rész pe
dig vízszintesem is, függőlege
sen is be van vonalkázva.)
Látni fogjuk, hogy a négyzet
kerülete kisebb, mint a tégla
lapé.
Az (l> és (2) darabok közö
sek, a (3) és (4) darabok pedig
egyenlők
mindkét
idomban,
eszerint csak azt kell belát
nunk, hogy az a darab kisebb,
mint a b. Ez azonban termé
szetes. hiszen a feladat szerint
a csak függőlegesen bevonalká
zott téglaiapalafeú rész területe

1. Egy test elölről, oldalról
és felülről nézve Is ezt a képet
mutatja.
Milyen alakú ez a test a
valóságban?
2, Nézzük a következő két
számsorozatot:
a) t, 10, 100, 1000, 10.000 . . .
b) 1. 2, 6, 24, 120___
(T b) sorozat tagjai: 1. 1.2,
1.2.3, 1.2.3.4 és így tovább.)
Látjuk, hogy az Itt felírt ta
goknál az a helyzet, hogy az
a) sorozat tagjai jóval na
gyobbak a b) sorozat megfelelő
tagjainál.
Vájjon az a) sorozat száza
dik tagja is nagyobb lesz.
mint a b) sorozat századik
tagja?

1.1, 2.2, 3.3, 4.4 . .
A kérdőjel helyén állá követ
kező tag tehát 5.5 — 25.
b) Ebben a sorozatban bár
melyik tagot úgy kapjuk meg,
hogy az előzőt megszorozzuk
önmagával. A kérdőjel helyén
tehát 256.256 - 65535 áll.
A c) sorozatban bármelyik
tag l-gyeltőbb, a d) sorozatban
pedig 1-gyel kevesebb, mint az
előzőnek a kétszerese. A kér
dőjel helyén álló tag tehát a
c) sorozatban 47. a d)-ben 17.

Ú J K Ö NY V EK
VÍZSZINTES:

I. Jakubovics—
Szmlrnova könyve az
orosz kutatók és fel
fedezők küzdelmekben
gazdag életéről. 14. A
zöld szín egyik árnya
lata. 15. Omladék. 16.
Mezőgazdasági
szer
ez ám. 17. Fogás, fon
dorlat. 18.
Éktelenül
ráz. (!) 19. Bel ellen
téte
(fcrdltva).
21.
EHJC. 23. Zsába kezde
te!
24.
Kudrjavcev
könyve,, mely hozzá se
gíti az olvasót a való
ban materialista termé
szet- és társadalomszemlélet
kialakításá
hoz. 29. Földünkön ket
tő van. 30. Kazán közepe.
U. ZILR. 32. Olgácska.

34. Magyar film dme. 36.
Férfikabát. 39. Félreértés,
állat. 42. Tanul páratlan
szeget. 45. AZO. 46. Nem
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En sem. te sem! 38.
melléfogás. 41. Házi
betűi. ->■>. Leveri a
i3 annál!

FUGOOLE&ES:

1. Freszmann, a kiváló szovjet geokémikas QJ
könyve. (1. kockába kettösbetű.) 2 Északt
férfinév. 3. Kígyóféle állat. 4. JV. 5. Fortély,
fogás. 6. Sarkvidéki vfziállat. 7. Körőmvég! *.
Ellentétes kötőszó. 9. Ama személyeket. 10.
Ilyen fém az ólom. II. SC. 12. Város a Káspl-to
mellett. 13. Mirigyes belsőszerv. 19. Az érzelmi
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költészet neve. 20. Általánosan ismert, elcsépelt
dolog. 22. Vissza: fém. 26. Mint vízsz. 38. 26.
Formóza másik neve. 27. Felsegíteti a kabát
ját. 28. Megnyerte a versenyt. 33. Ősrégi húros
hangszer. 34. VK — Mejtve. 35. Konyhakerti
növény. 37. . . . tesz: belekever. 39. Vissza
vet. (!) 40. Csány közepe. 43. LS. 44. Irány a
pince!
28. sz. keresztrejtvény megfejtése: .Antibio
tikumok, Tátika, szénosztályozó, Inota, kukorica,
szalagos, tantaí, Linné.

