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K É R D E Z Z
Mayer Tibor, Győr, Nagy Ferenc, 

Budapest, érdeklődik a vlsszerek oka, 
a trombózis keletkezése felől,

Dr. Gálócsy György közkórházi fő" 
orvos, szerkesztőbizottságunk tagja 
válaszol:

A  visszértágulás igen gyakori a kö
zepes vagy magasabb életkorban. Lé
nyege a visszerek tágulása és megnyú
lása, valamint ezek következményei.

Keletkezésének okát máig sem tisz
tázták. Sokan azon a véleményen van
nak, hogy a visszeres állapot az ér
falak veleszületett vagy szerzett gyen
geségére vezethető vissza. Valóban 
gyakran tapasztaljuk, hogy a tá
masztó és kötőszövet másirányú hibái 
kapcsán fordul elő, mint például ge
rincferdülés, sérv, lúdtalp, gyomor- és 
bélsüllyedés esetében. Az ember alsó 
végtagjainak visszereit álló test
tartása következtében magas vér
oszlop terheli. Ez a fokozott nyomás 
tágítja az ereket. Vizsgálatok alapján 
kitűnt az is, hogy visszértágulásnál a 
lábszár visszereiben a vér nem a szív 
felé áramlik, hanem ezzel ellentétes 
irányban. Ismeretes, hogy mechanikai 
okok, mint pl. terhesség, hasi dagana
tok is elősegíthetik (a hasi vénákra 
gyakorolt nyomás következtében) az 
alsó végtag visszértágulásának kifejlő
dését. Gyakori, hogy sokat álló embe
rek foglalkozási ártalomként kapják 
meg e bajt (pékek, betűszedők, sebé
szek, mosónők). A  visszértágulatok 
következtében a megtámadott alsó 
végtag többé-kevésbbé megduzzad, a 
bőr gyulladásba jön, sokszor ekcé- 
mássá válik, sőt ki is fekélyesedik. A  
betegek fáradtságról, teltség vagy ne
hézség érzéséről panaszkodnak, sőt 
sokszor komoly fájdalmakat, vagy ki-

—  F E L E L E K
fejezett görcsöket éreznek a meg
támadott lábban. Gyulladttá váló 
vlsszerek fájdalmas duzzadást, munka- 
képtelenséget vonhatnak maguk után. 
A  visszérgyulladás következtében a 
visszérbe belealvad a vér. Előfordul
hat, hogy a véralvadék a beléje került 
kórokozók következtében gennyes lesz. 
Az utóbbi állapot kifejezetten élet- 
veszélyessé válhat. Megtörténhet, hogy 
hasi műtétek vagy szülési méhgyulla- 
dás következtében az alsó végtag nagy 
gyűjtőerébe alvad be a vér, illetve ez 
a nagy ér kerül gyulladásba. Az érben 
keletkező vérrögösödést nevezzük 
trombózisnak. Ha ez gyulladással is 
jár, az alsó végtag hatalmas duzza
dása, amelyet a vérlefolyás akadályoz
tatása idéz elő, jelentős fájdalmat von 
maga után. A  trombózisok kapcsán 
mindig fennáll az a veszély, hogy a 
véralvadék leválik és a véráram tova
sodorja. A  leszakadt vérrög a kerin
gésbe juthat és eltömöszölheti vala
melyik nagy verőeret, sőt a tüdő fő
verőerét is, ami pillanathalált okoz 
(műtét utáni hirtelen halálnak több
nyire ez az oka). Az elmondottakból 
következik, hogy a visszértágulat nem
csak kozmetikai hiba, hanem a 
munkaképességet károsan érintő, sok
szor halált okozó baj. Éppen ezért 
szükséges idejekorán történő gyógyí
tása, amely injekciós kezelésből, vagy 
műtétből áll, az adott viszonyok sze
rint. Kiterjedtebb trombózis esetében 
újabban sikerrel alkalmaznak labo
ratóriumi ellenőrzés mellett véralva
dást csökkentő szereket is egyéb be
avatkozások mellett. Megfelelő eset
ben előnyösnek látjuk a régebben szo
kásos, hónapokig tartó fektetés he
lyett, ruganyos pólyák feltétele utón a 
járókezelést is.

CIMKÉPÜNK : Kakukfló kát etető mezei veréb (Ko f f  in  Károly felvétele)
>Kakuk« című cikkünkhöz
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Lenln-körút 9—11. Tel.: 221—285. Terjeszti a Posta Központi Hirlap Iroda, Budapest, V., József 
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T U D O M Á N Y
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A T A R T A L O M B Ó L :
Aranyló kincsünk hazájában — A kakuk — A hidrogénbomba — Guatemala 

— A neandervölgyi ember — Butlerov — A csipkebogyó „ tltk a “

ARANYLÓ KINCSÜNK HAZÁJÁBAN...
Ha az ember úgy július hónapban Cegléd, Kőrös, Kecskemét, Kécske és Halas 

környékén kitekint a vonat ablakából, gyönyörű látványban van része. Jótermé'-ű 
években, mint az idén is, narancsszínű füzérek, pirosló gyümölcs-láncok díszítik 
a kajszi-barackfák, rózsabarackíák roskadásig termő ágait Aranyló kincsünk ez: a 
barack. . .

Évszázadok óta apáról fiúra szálló tudománnyal oltják a Duna—Tisza-közén a 
barackokat, s az utóbbi időben tízezer, sőt százezer szám telepítették be barack
fákkal a gyönge termőerejű homokvidéket. Ez a terület már a múlt században 
alapvető fontosságú gyümölcstermő területünkké lett. A  ceglédi, kecskeméti, 
kécskei, halasi, izsáki barack és konzerv híre bejárta a világot, de még több meg
becsülést szerzett az a sok száz vagon barack, melyet évenként külföldre 
szállítottunk. Hírnevet szerzett gyümölcstermelésünknek, szerény jövedelmet hozott 
a termelőknek, hatalmas profitot azoknak, akik külföldre exportálták.

A  Duna—Tisza-közének gyümölcstermő területe hatalmas nemzetgazdasági 
értékké lett, mégsem törődtek vele. A  bankárok és földbirtokosok Magyarorszá
gának kisebb gondja is nagyobb volt annál, semhogy olyan -csekélységekkel* tö
rődjék, mint a gyümölcstermesztés tudományának segítése. így nem csoda, hogy 
csak a felszabadulás után indulhatott meg a tudományos kutatás.

K ivá ló  tewmósá fáik föltévhépexóaa
A  Kecskeméti Kísérleti Gazdaság ceglédi telepe foglalkozik elsősorban olyan 

gyümölcskutatási problémákkal, amelyeknek helyes megoldása előrelendíti gyü
mölcstermesztésünk ügyét és sok veszélytől óvhatja meg gyümölcstermesztésünket. 
A  nemesítők sok feladatot tűznek maguk elé. Közülük első azoknak a -rejtett kin
cseknek* megkeresése, amelyek sok helyütt ott teremnek ma még ismeretlenül 
a gyümölcstermelő gazdák udvarán, kertjében.

A  telep vezetője és munkatársai, barackérés idején úgyszólván állandóan úton 
vannak. Bejárják a közeli és távoli környék barackosait: keresik azokat a fákat, 
amelyek termésmennyiségben és minőségben kiválnak a többiek közül. Ezekről 
a fákról vett oltóágakkal folytatják tovább kísérleteiket.

Ez a keresés-kutatás sokszor meglepő eredményeket hoz. Kiderült, hogy olyan 
területeken is lehet kiváló minőségű barackfákat találni, amelyekről azt hitték 
eddig, hogy baracktermesztésre nem is alkalmasak. Ilyen vidék a fátlanságáról 
híres Nagykúnság, ahol a barack, az alma drágább, mint a narancs. Túrkevére 
például ma nagyobbrészt az ország más baracktermő vidékéről viszik drága pén
zen a barackot. Mégis nemrég éppen Túrkevén fedeztek fel egy olyan fát, amely 
nagy mennyiségben termett kiváló ízű és minőségű valóságos gyümölcs-óriásokat.
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Miért kell újabb és újabb jóminőségű, értékes barackfajták után kutatni? 
Egyrészt azért, mert kajszi- és rózsabarackunk minőségének fokozása nemzet- 
gazdasági érdek. Másrészt azért is, mert a kutatók így akarnak nyitjára jönni olyan 
kérdéseknek, amelyek a termesztőket és kutatókat régóta izgatják és megoldásuk 
hatalmas nemzetgazdasági előnnyel is jár.

5 n f i  éves bavacftfák vizsgálata
Ilyen kérdés például a kajszibarack legveszélyesebb betegsége, a gutaütés 

kérdése. Lefolyása közismert. A  gutaütött kajszibarackfák úgyszólván egyik napról 
a másikra részben vagy egészben elhervadnak, termésüket ledobják, elpusztulnak. 
Mindez pedig termőerejük teljében történik, 8— 10 éves korukban. Mi okozza ezt 
a betegséget? Ma még nem tudják. Egyesek szerint fiziológiás betegség. Mások 
szerint verticiliumos hervadás, tökéletlen oltásforradások folytán előálló nedvkerin
gési zavar. De bármit is mondanak, egy biztos: A  Duna—Tisza-közi barack-kultú
ráknak körülbelül 12 százaléka pusztul el évente gutaütés következtében. Ez tény, 
mégpedig nemzetgazdaságilag nagyon súlyosan kiható tény. Ugyanakkor azonban 
tény az is, hogy ugyanezekben a barackosokban nem egy olyan fát találnak, amely
nek életkora messze túlhaladja a barackfák átlag életkorát. Vannak ezen a vidéken 
jócskán 60—80, sőt 100 éves termő barackfák is!

Az ilyen 100 esztendős fák vizsgálata rendkívül fontos és nagyon érdekes 
munka. Először is meg kellene állapítani, hogy ezeknél a fáknál a nemes kajszi- 
barack oltóágat milyen fajtájú alanyra oltották, mert a kutatók szerint egyes, alka- 
matlan alany-típusok használata okozza a kajszi gutaütéses pusztulását. Különö
sen áll ez a megállapítás a mirabolán szilva alanyokra Persze, nem olyan egyszerű

Fent: A ceglédi telep egyik kiváló fajtája, a 
mandula alakú kajszi-barack három átmetszete. 
Jobbra fent: Ceglédi homokra telepített Sszi- 
barack ága. Lent: Barack-mérés a laboratórium
ban. Molnár Andrásné a barack súlyát méri. 
Pintér Erzsébet az adatokat jegyzi, Váróczl 
Márta pedig a barack méreteit állapítja meg. 
Jobbra lent: A fiatal fák koronáit metszéssel és 

egyenesítő botokkal alakítják



A kecskeméti intézet új paradtcsomfajtái Jobboldalt a törpe korai, determinált, középen és 
baloldalt a középmagas törzsű középkorai determinált paradicsomfajta

dolog 100 éves barackfák alanyát meghatározni. K i kell bontani a fa gyökerét s a 
gyökérzet alapos vizsgálata és ismerete ad csak biztos választ, illetve a gyökerek
ről előtörő szilva sarjak azonosítása útján tudják a sok szilvaíéleség közül a meg
felelőt kiválasztani.

A  kutatók begyűjtik a helyi szilvák sarjait, a vadkajszi, mirabolán, szilva, 
mandula, őszibarack helyi fajtáinak magvait. A  belőlük nevelt alanyokra oltják a 
legfontosabb bárackfajtákat, hogy az oltásforradás, fejlődés, termőképesség, de leg
főképpen az életkor hiányos ismereteire választ kapjanak. Mind e megfigyelé
sek hosszú esztendőkig eltartanak.

Vannak, akik a kajszibarack gutaütését az időjárás függvényének tulajdo
nítják. Ezek azt állítják, hogy a betegség tömegesen akkor lép fel, amikor a barack
termés magja kifejlődőben van és az időjárás száraz jellegű. Ha a baracktermés 
magjának kialakulásakor a barackfát öntözik, vagy ha esős az időjárás, akkor a 
gutaütés sokkal kisebb mértékben lép fel. Sokan azt következtetik ebből, hogy 
a barackfa vízháztartásának zavara a gutaütés. Ám ennek a felfogásnak ellene 
látszik szólni az idei esztendő, amikor is a rendkívüli csapadékos június ellenére 
is igen sok a gutaütött fa.

Bármi is legyen a barack-gutaütés oka, érdemes dolgozni e kérdés megoldásán.

Ü v e g -m m a g y  m e g f « p m M « f i y i I M s <

Alig kisebb jelentőségű kérdés: az üveg-meggy termékenyülésének kérdése. 
A  kecskeméti intézet ceglédi telepe foglalkozik vele. Legjobb minőségű meggy-faj
tánk a Pándi üvegmeggy tiszta állományban ültetve nem termékenyül. Pollené (vi
rágpora) ugyanis nem életképes. Ezért a Pándi meggyet a termelők régtől fogva 
szinte ösztönösen Cigány- és korai meggyfajtákkal vegyest ültették, hogy így be
porzását biztosítani tudják. Sajnos, a kistermelőknek ezt a természetes tapasztala
tát hivatalos körök legújabb időkig nem tartották "•tudományosan bizonyítotté
nak. így aztán az utolsó 20—30 esztendő üzemi meggyeseit tisztán Pándi meggy
fákkal telepítették be. Következéskép a fák évenként keveset vagy semmit sem 
termettek, s ezzel régi híres kivitelünk rendkívüli módon visszaesett, s itthon is 
meggy-hiányban szenvedünk.

A  Kísérleti Telep kutatói termékenyülési vizsgálatok s a termesztők tapasz

-

..V •< -4:

1189



talatai alapján felkutattak több fajtát, amely jól termékenyíti az üvegmeggyet, 
s ugyanakkor iparilag is értékes alapanyagot ad.

A  gyümölcsnemesítők kutató munkája azt bizonyítja, hogy a magyar földön 
kistermelők és nagyüzemi gazdaságok kertjében elszórtan, de sok helyütt a kü
lönböző gyümölcsfajták értékes és eddig a nemesítésben fel nem használt példányai 
tenyésznek. Hosszú életű, kiváló minőségű, bőséges termést adó fák. Kincsek ezek, 
amelyeknek fölfedezése, felhasználása, elszaporítása minden magyar dolgozó, min
den hazafi alapvető érdeke. Hazánknak, emelkedő jólétünknek sietünk segítségére, 
ha ezekkel a fákkal megismertetjük a tudomány dolgozóit.

Pawadlcsom -, d innye- 4* papnlhanam esttis
A  kecskeméti kísérleti intézet tudományos dolgozói más nagyfontosságú fel

adatok megoldását is célul tűzték ki. Nemrégiben beszámoltunk arról, hogy milyen 
komoly sikereket értek el a kecskeméti növénynemesítők a paradicsom-nemesítés
ben. Most, alig egy esztendő múltán ismét meglátogattuk a telepet és az máris újabb, 
örömteli meglepetésekkel szolgált.

Kinemesítettek egy olyan paradicsom-fajtát, amely különönös tulajdonságaival 
tűnik ki a többiek közül. Szaknyelven azt mondják, hogy -determinált szárú-. Mit 
jelent ez? Azt, hogy ennek az alacsonyszárú paradicsom-fajtának a szára egész 
-virágcsokorral- végződik, vagyis termését fürtökben hozza. Ennek a fajtának az 
az előnye, hogy gyümölcseit korán köti és érleli. A  felvett tápanyag úgyszólván 
teljesen a termésben öszpontosul. Ha az ember egy ilyen paradicsom-bokrot meg
néz, azt látja, hogy szára erős. Ugyannyira, hogy karó sem kell melléje. Lombja

it: Egy fUrtösen termő paprikafalta a kecs 
néti telep fajtagyőjteményéből. Jobbra: Rész- 
a kísérleti telepről, háttérben a

Lent: E 
kemétl
let a kísérleti telepről, háttérben a klimaháx 
Jobbra lent: Cecei és kálinkéi paprika keresz
tezéséből előállított új kecskeméti paprikafajta



kevés és szinte teljesen tele van termés
sel. 1947-ben kezdett hozzá Mészöly 
Gyula, a kísérleti telep igazgatója, 
e paradicsom nemesítéséhez.

De van egy másik íajtája is, amely 
rendkívül bőtermő és középkorai érésű.
Még nincs neve, pedig ez a telep leg
nagyobb reményű paradicsom-fajtája.
Világviszonylatban is kiválik. A  -Master 
Marglobe« és egy saját determinált 
»K . l . «  paradicsomfajta keresztezéséből 
állították elő. Képeink is érzékeltetik 
azt a hatalmas gyümölcsmennyiséget, 
amelyet ez a paradicsomfajta adni 
képes.

Persze a paradicsomfajták nemesí
tése terén még vannak komoly problé
mák és komoly nehézségek is. Például 
az is, hogy nincsenek a betegségekkel 
szemben teljesen ellenálló fajták.

Dinnye- ék paprikanemesítéssel is 
kísérletezik az intézet. Már létre is hoz
tak a cecei és kalinkói paprika kereszte
zéséből egy fűzöld színű, kellemes ízű, 
nem csípős paprika-fajtát a konzervipar számára.

Igen nagyjelentőségű kísérlet az, amely ezt a kérdést oldja meg: hogyan lehetne 
egy évben kétszer burgonyát termelni. Hazánkban a burgonya vető-gumó termelé
sét ugyanis ~  szovjet agrobiológia példája nyomón — nyári ültetésű burgonyából 
akarjuk fedezni. Bebizonyosodott ugyanis, hogy a nyári ültetésű burgonya utódai 
erősebbek, életképesebbek, bőtermőbbek, betegség-ellenállóbbak, mint a tavaszi ve
tésű burgonya utódai. De a nyári burgonya-vetés egyik akadálya: elég nehéz dolog 
a burgonyát tavasztól nyárig úgy tárolni, hogy meg ne romolják, ültetésre alkal
mas maradjon. Először azzal próbálkoztak az intézetben, hogy a burgonyát korán 
ültették, májusban és üveg alatt nevelték. Május közepén azután felszedték és jú
niusban próbálták elültetni. Az ilymódon ültetett burgonya azonban másodszorra 
nem csírázott ki. Ez leküzdhetetlen nehézségnek látszott.

A  szovjet tapasztalatok nyomán azután megpróbálkoztak egy új módszerrel: 
a nyáron ültetendő burgonya vegyi kezelésével. Másfél-két órán keresztül 1,5—2 szá
zalék thiocarbamid oldatba áztatták a burgonyát és azután ültették el. Megállapí
tották, hogy az ilymódon kezelt burgonya kicsirázik és'még abban az évben ter
mést hoz.

Nehéz e pillanatban akár csak elméletben is kiszámítani, hogy mit jelent a 
nemzetgazdaság szempontjából e módszer alkalmazása, ha a kísérletek teljes siker
rel zárulnak és a burgonya ilyen módon történő ültetése általánossá válik. Mit jelent 
ez a rothadástól megóvott vetőmag ezer vagonjaiban, mit jelent az évi kétszeri ter
mésben, mit jelent abból a szempontból, hogy az ilyen módon termesztett burgonya 
utódai életerősebbek és nagyobb termést adnak?

Ez is példásan tanúsítja, milyen értéket jelent a tudományos kutatás, dolgozó 
parasztságunknak, egész dolgozó népünk számára.

Nálunk ezt az értéket sokhelyütt Ismerik és egyre többhelyütt ismerik fel. De 
kevesebben látják még, hogy nemcsak a tudomány lendíti előre a dolgozó nép éle
tét, hanem a dolgozó nép tömegei is előre viszik a tudomány ügyét. Korunk nagy
ságát, népünk fölemelkedését az fejezi ki igazán, ha majd nemcsak a Kecskeméti 
Kísérleti Gazdaság ad új eredményeket mindnyájunk felemelkedése számára, ha
nem a termelőszövetkezetek, az állami gazdaságok százaiban alkalmazza és fe j
leszti tovább parasztságunk a tudomány új eredményeit. Ha majd az élenjáró pa
rasztok új módszerei a tudományos kutatás alapjává és kiinduló pontjává válnak. 
Amikor a termelés és tudomány dolgozói együtt lendítik előre népünket a jólét 
útján.

Ez a korszak már érlelődik. Érlelődik mai munkánk nyomán. További jó mun
kánkon múlik, hogy hamarosan beköszöntsön.

Kocsis Ferenc.

E kép szemlélteti a burgonya vetéselőtti vegyi 
kezelése hatását. Baloldalt a kezelt, jobboldalt 
a kezeletlen burgonyagumó, melyek egyldőben, 
teljesen azonos körülmények között lettek el
vetve. A kezeletlen gumón csírázásnak nyoma 

sincs
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E z  a fényképsorozat az Élet és Tu
domány fényképpályázatán első díjat 
nyert. A  szerkesztőség felkérésére Kof- 
fán Károly, a felvételek készítője, rövi
den elmondja az egyes képeken keresz
tül a kakuk felnevelésének történetét. 
Ezen fényképanyag közlésével ösztö
nözni kívánjuk olvasóinkat fényképpá
lyázatunkra. Meg akarjuk mutatni, hogy 
a technikai felkészültség mellett komoly 
eredményt elérni és szép munkát vé
gezni úgy lehet, ha pályázóink elmé
lyülnek a természettudományi kérdé
sekben.

Koffán felvételsorozata mintaszerű, 
pontos megfigyelő készségről, kitartás
ról és nagy türelemről tanúskodik. 
Emellett a felvételek szépek, plasztiku
sak és teljes mértékben meggyőzően áb
rázolók.

Az Élet és Tudomány 
szerkesztősége

A kakuk fióka kéthetes korában 
a szűknek bizonyuló fészket el
hagyta. A gondos táplálás követ
keztében erőteljesen fejlődött. 
Tollazata sima és fényes. Meg
elégedetten nyújtózik a tüskön, 
amelyre letelepedett. . ,

Ez a fiatal, jól kifejlett kakuk, a 
fényképezőgép lencséje előtt fej
lődött anyányivá. Erdei pacsirta 
fészkében kelt, légykapó fészkében 
nevelkedett, egy kis mezei veréb 
közreműködésével. A kakuk 
ugyanis nem épít fészket, tojásait 
idegen madarak tojásai mellé 
helyezi, kiköltésükről, táplálá
sukról a dajka szülő gondoskodik. 
V kis kakuk két-három napon be
lül ösztönszerűen kitúrja a mel
lette levő tojásokát vagy fióká
kat s egyedül marad a fészek
ben. Ezt a kakukot, miután az 
erdei pacsirta rossz helyen levő 
fészkében amúgy Is pusztulásnak 
lett volna kitéve, egy-két órával 
születése után, hazahoztam s az 
éppen kelő szürke légykapó ki
csinyei mellé tettem. Két nap 
múlva már egyedül volt a fészek
ben. Kisérjük azonban további 
sorsát a fényképeken keresztül.

. . .  Nyugalma azonban nem tart 
sokáig. Már észrevette a légy
kapót, amely elindult feléje a 
zsákmánnyal..

. . .  Óriásira tátott szájával fo
gadja, szinte elnyelni látszik a 
rettenthetetlen dajka szülőt. . .

. . .  mely kisebb falatot hozott, 
semmint hogy étvágyát kielégít
hetné. Joggal sméltatlankodikc a 
kakukfióka, de azért a légykapó 
sértetlenül távozik . .

A gyorsan fejődő fiatal kakukot 
a dajka szülők a legnagyobb 
gonddal, sajátjukként nevelték. 
Nemcsak a szükséges táplálékot 
hordták fáradhatatlanul, hanem...

. . .  tlsztántarjották a fészket 
ugyanúgy, mint a kakukflókát. 
A légykapó éppen a ^szemetet* 
készül levinni s türelmesen várja 
annak kiadását. . .



I I .  • . ha nem tudott »elég« táplálékot hozni, a kakuk »kért«, 
* követelt*, .fenyegetőzött*

.

<L . . .  hogy perceken belül újabb élelemmel térjen vissza. 
Ezúttal kissé sdvatosabbnak* látszik a táplálék átadásá
ban . . .

o . . . .  A kakuk egyre jobban fejlő
dött. Már kifejlett madárrá vált, 
amikor újabb etető jelentkezett, 
egy kis mezei veréb személyében, 
amelyik elkezdte etetni, ahogy 
éppen tudta. Ha máskép nem 
ment, a hátára szállt. . .

IO l. . . Valóságos arabja* lett, a 
hozzá képest őrlési kakukflóká- 
nak, amelyet »anyal gyengédség
gel* etetett. . .

1 2 , . . . Végül ts elhagyta a veréb 
védencét, hogy saját erőire bízza. 
A kakuk dajka-szülői gondoskodá
sát avval fogja meghálálni, hogy 
jövőre az ő fészkükbe fogja be
csempészni tojásait. . ,



1953 aug. 12-én hidrogénbombát rob
bantottak a Szovjetunióban. Az ese
ményről kiadott kormányközlemény 
szerint: »a kísérlet bebizonyította, hogy 
a hidrogénbomba hatóereje sokszoro
san felülmúlja az atombomba hatá
sát.*

Az uránatombomba mintegy 15 mil- 
liószor hatásosabb, mint a dinamit- 
bomba. Az alábbiakban látni fogjuk, 
hogy a hidrogénbomba robbanásakor 
elméletileg 8 drb ugyanakkora súlyú 
uránbomba energiája szabadul fel, 
tehát a hidrogénbomba kb. 120 mil- 
liószor hatásosabb, mint ugyanakkora 
súlyú dinamit.

bomba? Miért hatásosabb, mint az 
uránatombomba? Hol van a titok a 
hidrogénbomba körül? Beszéljünk 
ezekről a közérdeklődést keltő kérdé
sekről.

Einstein 1905-ben (a relativitás elve 
keretében) megállapította, hogy a tö
meg energiává alakulhat, és viszont: 
energia tömeggé alakulhat. — Azt ál
lította, hogy:

ha 1 gramm tömeg teljesen energiá
vá alakul (szétsugárzik), akkor annyi 
energia keletkezik, mintha 3 ezermillió 
gramm [3 millió kilogramm] , legjobb 
minőségű [6000 kalóriis] szenet eléget
nénk.

t. ábra. A rádium a magátalakulás és atomenergia felszabadulás példája. 1600 év alatt 1 kg rádium 
100,000 kg szén égési hdjét sugározza ki és ezalatt a rádium tömege 0,03 grammal csökken. A látszö-

lag eltűnt tömeg energiává alakult

De a hidrogénbomba nemcsak 8-szor 
hatásosabb az eddig ismert atom
bombánál. Hidrogénbombát szinte tet
szés szerinti nagyságban lehet előállí
tani, ezért alig elképzelhető nagyságú 
és hatású energiák szabadíthatók fel.

A  hidrogénbomba robbanásakor ke
letkező hőről némi fogalmat adhat az 
az adat, hogy a levegő annyira átforró
sodik, hogy a robbanás helyétől 50 ki
lométer távolságban felállított hőmé
rők még 100° hőmérsékletet mutat
tak.

A  hidrogénbombában az atomener
gia felszabadításának új módját sike
rült megtalálnia a tudománynak.

Min alapszik a hidrogénbomba mű
ködése? Miben különbözik a hidrogén- 
bomba az eddig megismert atombom
bától? Hogyan állítható elő a hidrogén-

Ez az állítás annyira meglepő volt, 
hogy a fizikusok nagy része érdekes 
elméleti tételnek tartotta, amelynek 
talán nem iá felel meg valóság. Csak 
a legmerészebb álmodozók gondoltak 
arra, hogy ezt a roppant energiát ta
lán valamikor fel tudja a tudomány 
az anyagból szabadítani.

A  legelső eset, amelyben valóban 
megfigyelték a tömegnek energiává 
alakulását — a rádium sugárzása volt.

A  rádiumot 1898-ban fedezték fel. 
Meglepte a kutatókat az, hogy a rá
dium teljesen önmagától, állandóan 
termeli a meleget, méghozzá látszó
lag mindennemű energia felhaszná
lósa nélkül. A  mérések szerint 1 
gramm rádium óránként 140 gramm
kalória meleget fejleszt. Kiszámítható, 
hogy miközben 1 gramm rádium tel-
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jesen átalakul ólommá, közben annyi 
meleg fejlődik, mintha 200.000 gramm 
jóminőségű szenet elégetnénk.

Honnét származik ez a meleg? — 
Később kiderítették, hogy sugárzós 
közben fogy a rádium súlya. A  rádium 
atomjainak fele 1600 év alatt alakul 
át Ólommá. De fél gramm rádiumból 
nem fél gramm ólom lesz, hanem ke
vesebb. Fél gramm rádium ólommá 
alakulása közben egy tízezred gramm 
harmadrészének megfelelő rádium lát
szólag eltűnik: energiává, meleggé 
alakult, szétsugárzott.

Ha tehát 1 kilogrammnyi rádiumunk 
lenne, akkor ez annyi hőt fejlesztene 
1600 év alatt, mintha 100.000 kg jó
minőségű szenet elégetnénk. De a rá
dium súlya közben egytized gramm 
harmadrészével csökkenne.

A  rádiumban történő t e r m é s z e -

ford kiszámította a kirepülő részecske 
energiáját és azt találta, hogy ez na
g y o b b ,  mint a lövedék energiája: 
atomenergia szabadult fel (2. ábra).

Ez a kísérlet megmutatta az utat: az 
atomenergia felszabadításának egyik 
módja az, hogy az atommagok össze
tételében változást Idézünk elő. Bizo
nyos esetekben ilyenkor energia sza
badul fel. A  felszabaduló energia sok-  
m i l l i ó s z o r  akkora lehet, mint az 
az energia, amely a változást előidézte.

Az a kérdés, hogy az atommag milyen 
megváltoztatása jár atomenergia-fel
szabadulással? Ezideig k é t  változást 
sikerült gyakorlatilag felhasználni: a 
m a g h a s a d á s t  és a m a g ö s s z e 
t é t e l t .

Maghasadás közben szabadul fe l az 
atomenergia az uránmáglyában, az 
urán és a plutoniumbombában.

2. ábra: A mesterséges atomenergia felszabadításának legelső esete: a héliummaggal lőtt nitrogén- 
magból hldrogénmag repül ki, de a kirepülő rész energiája nagyobb, mint a belőtt részecskéé. Mag

energia szabadult fel

t e s atomenergia-felszabadulást 1910 
körül értelmezte helyesen a tudomány 
és ez a folyamat — amint említettük 
— 200.000 ezerszer több hőt termel, 
mint az égés.

Azóta 40 év múlt eh és az ember cél
tudatos kutatómunkájának eredménye 
az, hogy ma már m e s t e r s é g e s e n  
mintegy 200-szor hatásosabban tudjuk 
az atomenergiát felszabadítani, mint 
azt a rádium bomlásában először meg
figyelték.

1919-ben pillantotta meg először az 
emberiség annak a lehetőségét, hogy 
az atomenergia mesterségesen is fe l
szabadítható.

A  rádiumból héliumatommagok re
pülnek ki másodpercenként több mint 
10.000 km sebességgel. R u t h e r f o r d  
nitrogéngázba helyezte a rádiumot. A  
héliummagok nekiütköztek a nitrogén
atom magjának. A  nitrogénmagból 
hidrogénmagok repültek ki. — Ruther-

Magösszetétel közben szabadul fel a 
többszörösen nagyobb atomenergia a 
h i d r o g é n  bombában.

Mindkét esetben látszólag tömeg tű
nik el. Ez a tömeg alakul át ,az ein
steini összefüggésnek megfeleld nagy
ságú hőenergiává.

1939-ben fedezték fel azt, hogy a 
legnagyobb atomsúlyú elem, az urán 
magja két részre szakad, ha lassú 
neutron hatol bele és a magból 2—3 
neutron is kirepül. A  széthasadt mag 
részecskéi óriási sebességgel repülnek 
szerteszét. Valóságos robbanáshoz ha
sonlatos a jelenség. A  szétrepülő ré
szecskék nekiütköznek az anyag, a le
vegő molekuláinak, átadják energiá
jukat, a környező anyag felmelegszik. 
Többmillió fokos hőmérséklet is kelet
kezhetik.

A  megfigyelések azt mutatták, hogy 
1 kg 235 atomsúlyú urán maghasadá
sakor kb. annyi meleg keletkezik, mint
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3 millió kilogramm jó szén elégésekor 
(4. ábra).

Mérjük meg hasadás e l ő t t  az urán
magok és a beléjük lőtt neutronok tö
megét. Azután mérjük meg a mag
hasadás u t á n  keletkező részecskék 
összes tömegét. Az találjuk, hogy 1 kg 
uránmag hasadásakor látszólag 0,73 
gramm tömeg tűnik el, alakul ener
giává.

Ennek a 0,73 grammnyi tömegvesz
teségnek az árán kapják a magrészecs
kék a hatalmas sebességet, keletkezik 
a roppant mennyiségű hő.

Az első széthasadt uránmagból ki
repülő 2—3 neutron láncolatosan rob
bantja a többi magot, úgyhogy az 
egész uránmennyiség pillanat alatt fel
robban.

Már 1942-ben sikerült tetszés sze
rint l e l a s s í t a n i  a maghasadáskor

De 7,5 gramm tömeg szétsugárzása- 
kor

3 ezermillió gramm X  7,5 =  22,5 mil
lió kilogramm szén égési hője szaba
dul fel.

Ha tehát hidrogénből és neutronok
ból sikerülne 1 kg héliummagot elő
állítani, akkor körülbelül 23 milliószor 
több meleg keletkeznék mint 1 kg szén 
elégésekor (6. ábra).
A héliummag-keletkezés 23 milliószor, 

az uránmag-hasadás 3 milliószor
több hőt ad mint az égés.

Bizonyosra vehető, hogy a Nap és a 
csillagok által kisugárzott hő forrása 
is a héliummag-képződés. A  színkép- 
elemzés szerint a Nap anyagának egy- 
harmad része hidrogén, és nagytömegű 
héliumot is megfigyeltek a Napban. 
A  Nap és a csillagok belsejében ural-

3. ábra: A mesterséges atomenergia felszabadításának legelső, gyakorlatilag felhasznált esete: az
atommag-hasítás

az atomenergia-felszabadulást az urán
máglyában.

Az atomok magja hidrogénmagból 
(proton) és neutronokból van összetéve. 
Így pl. a héliumatom magjában két 
hidrogénmag és két neutron van (5. 
ábra).

Pontosan ismerjük a héliummag sú
lyát. Ismerjük a hidrogénmag és a 
neutron súlyát is. Ha összeadjuk a két 
hidrogénmag és a két neutron súlyát, 
akkor az eredménynek a héliummag 
súlyával kellene egyenlőnek lennie. De 
ez nincs így: a héliummag súlya k i 
s ebb,  mint alkotórészeinek a súlya, 
mégpedig az alkotórészek összes sú
lyának 0,75 százalékával.

Ez annyit jelent, hogyha sikerülne 
500 gramm hidrogénmagot és 500 
gramm neutront héliummaggá össze
tenni, akkor a keletkezett héliumma
gok súlya nem 1000 gramm lenne, ha
nem 7,5 grammal kevesebb. 7,5 gramm 
t ö m e g h i á n y  mutatkoznék.

kodó sokmillió fokos hőmérséklet és 
több ezer atmoszférás nyomás megte
remti a szükséges feltételeket a hidro
génmagok keletkezéséhez. Azok a mag
képződési folyamatok, amelyekkel meg
magyarázható a csillagok roppant és 
ezermillió évekig tartó lassú hőfej
lesztése ismeretesek a kutatók mag
átalakítási kísérleteiből.

Ha a Nap a mai mértékben sugá
rozná változatlanul tovább a meleget, 
akkor a benne levő hidrogénmennyi
ség még további 100 ezermillió évig 
lenne elegendő a sugárzás fenntartá
sára. A  Nap még csak kb. 2 ezermillió 
év óta sugároz.

Ha a hidrogénmagok keletkezése és 
a vele járó energia-felszabadulás lehet
séges a természetben, akkor mester
ségesen is megvalósítható, ha a kellő 
feltételeket megteremtjük

A  hidorgénmagnak pozitív elektro
mos töltése van. Ha egy másik ugyan
csak pozitív töltésű hidrogénmaggal 
akarjuk egy maggá egyesíteni, akkor
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nagyon közel kell nekik egymáshoz 
kerülni. De ha közel kerülnek egy
máshoz, óriási lesz a közöttük fellépő 
taszító erő. Ezt az elektromos taszító
erőt le kell győznünk, hogy az új 
hidrogénmag beleépülhessen a régi 
magba.

A  taszító erőt úgy győzzük le, hogy 
nagy sebességgel lökjük egymás felé 
a magokat.

Hogyan tudjuk megadni a hidro
génmagoknak az egyesüléshez szüksé
ges roppant nagy sebességet?

liumképződéshez. — De hogyan lehet
séges ezt a sokmillió fokos hőmérsék
letet mesterségesen előállítani, amikor 
a legmelegebb láng hőmérséklete sem 
haladja meg még a 3000 fokot sem és 
4000 fokon már minden anyag meg
olvad. Tehát a gáznak még csak tar
tályt sem készíthetünk?

íme néhány nehézség* amit le kell 
győznünk, ha magösszetétellel kívá
nunk nagy mértékben atomenergiát 
felszabadítani.

Említettük, hogy az uránbomba rob
banásának középpontjában keletkező

4. ábra: Ha atomenergia szabadul fel, akkor az atommagban lejátszódó folyamat kSzben mindig, lát
szólag ennek a tömeghiánynak megfelelő nagyságú energia szabadul fel

Melegítéssel! Tudjuk, hogy minél 
nagyobb hőmérsékletre melegítünk va
lamely gázt, annál nagyobb sebesség
gel repülnek a gáz molekulái. A  kísér
letekből ismerjük azt, hogy mekkora

S. ábra: A héliummag két hidrogénmagból és két 
neutronból áll, tehát belőlük összetehetö

sebességet kell adni a hidrogénmagok
nak az egyesüléshez. Ennek alapján 
könnyű kiszámítani azt, hogy mek
kora hőmérsékletre kell felmelegíteni 
a gázt, hogy atomjai a szükséges se
bességet elérjék.

A  számított hőmérsékletek 10 millió 
foktól — 60 millió fokig terjednek!

A  Nap és a csillagok belsejében 
valóban előfordulnak akkora hőmér
sékletek, amelyek ezek közé a hatá
rok közé esnek, és elegendők a hé-

hőt sokmillió fokra becsülik [több is 
lehet, mint a csillagok belsejében], íme 
itt a módja annak, hogy a szükséges 
sokmillió fokot előállíthassuk.

Helyezzük az uránbomba robbanása
kor keletkező soktízmillió fokos hő
mérsékletű térbe a héliummagok kép
ződéséhez szükséges hidrogénmagokat 
és neutronokat tartalmazó anyagot 
(hidrogénvegyületet). Megindul a ma
gok összeütközése, megindulnak olyan 
magátalakulások, amelyek héliummag- 
képződésre vezetnek. Minden átalaku
láskor új energia, új hő szabadul fel, 
még nagyobb lesz a hőmérséklet, még 
hevesebb a további energiát felszaba
dító magképződés.

A  hidrogénvegyületet tehát csupán 
be kell gyújtani, megindítani a mag
képződést. Azután a folyamat már 
maga termeli a további fenntartásá
hoz, sőt fokozódásához szükséges me
leget.

Ezek alapján elvileg meg lehet mon
dani a hidrogénbomba felépítését, 
szerkezetét. — Szükséges egy hidrogén- 
tartalmú, megfelelő vegyület, amely 
tartalmazza a hidrogénmagokat és a 
neutronokat. A  kutatóintézetekben 
megfigyelt magátalakulások szerint 
alkalmas anyag pl. a litiumhidrid. — 
Ezt a vegyületet g y ú j t j u k ,  azaz egy
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pontjában létesítjük a magképződési 
folyamat megindításához szükséges 
sokmillió fokos hőmérsékletet. <

Az eddig ismert tények szerint a 
gyújtáshoz szükséges óriási hőmér
sékletet az atombomba tudja előállíta
ni tehát a hidrogénvegyület középpont
jában egy uránbombát kell robban
tani.

Természetesen nem lehetetlen, hogy 
a gyújtást kevésbbé költséges mó
don, valami más, újabban felfedezett 
magreakció segítségével indítják meg, 
amely nagysebességű hidrogénmagokat

neutron héliummaggá egyesül, hanem 
a héliummag egy atommagból több 
magátalakulás során repül ki. Ilyen át
alakulási sorozatot is többet ismernek 
a kutatók. Például: lítiumot neutron
nal lőnek, nehéz hidrogénmagok ke
letkeznek. Ha két nehéz hidrogénmag 
összeütközik, — héliummag keletke
zik.

Bizonyos, hogy nemcsak egy, hanem 
több alkalmas magfolyamat is lehet
séges, amelyek végén héliummag szü
letik. Ezért többféle hidrogénbomba 
is gyártható. — A  felszabaduló atom-

6. ábra: I kg héllummag-képzSdéskor mintegy 8-szor több atomenergia szabadul fel, mint I kg urán
maghasadásakor

termel. Az sem lehetetlen, hogy sike
rült olyan folyamatot találni, amely 
láncolatosan termeli a nagysebességű 
hidrogénmagokat. —  De ez nagyon 
valószínűtlen. Azért valószínűtlen, mert 
mindig csak hidrogén-»bombáról« be
szélnek a hivatalos közlemények, ami 
azt jelenti, hogy n em  sikerült még a 
magképződési folyamatot lelassítani, 
ami lehetséges lenne a láncolatos át
alakulás esetén.

A  gyújtáson kívül a legfőbb titok 
az a hidrogéntartalmú anyag maga, 
amely alkalmas arra, hogy benne a 
héliummagok képződése megtörténjék, 
méghozzá egy pillanat, vagy pillana
tok alatt. Mert ha nem pillanat alatt 
játszódik le a jelenség, akkor a kelet
kezett hő annyira szétszórja az anya
got, annyira összekeveri a levegővel, 
hogy nem alkalmas a további átala
kulásra.

A  tudósok előtt több mint egy tucat 
olyan magátalakulási folyamat ismere
tes, amelyeknek végső terméke a hé
lium. így pl. tudunk a laboratórium
ban héliummagokat előállítani nehéz 
hidrogénből, lítiumból, berilliumból, ha 
az említett magokat hidrogénmaggal, 
vagy neutronnal bombázzuk.

Az bizonyos, hogy a héliummag-kép- 
ződési folyamat nem olyan egyszerűen 
játszódik le, hogy két proton és két

energia főleg a képződött héliumma
gok mozgási energiájában jelentkezik.

Az is bizonyos, hogy robbanás köz
ben [mtat az uránbomba esetén] a 
magok .legnagyobb része szétszóródik 
és nem vehet részt az átalakulásban, 
ezért a bomba hatásfoka csak néhány 
százaléka az elméletileg számított ér
téknek, de még akkor is sok millió- 
szőr hatásosabb, mint a dinamit.

Ma még nem tudjuk szabályozni a 
magösszetételen alapuló atomenergia
felszabadulást. De a Szovjetunióban 
végrehajtott robbantás így is hatalmas 
hozzájárulás a béke ügyéhez és jelen
tős lépés előre annak érdekében, hogy 
az atomenergia felszabadításának ezt 
a formáját is az alkotó munka szolgá
latába lehessen állítani, a legnagyobb- 
szabású természetátalakitó terveket le
hessen végrehajtani.

A  Szovjetunióban végrehajtott hid- 
rogénbomba-robbantás olyan döntő 
fegyvert ad a háborús veszély elhárí
tásáért küzdő népeknek, amelynek se
gítségével —  az Egyesült Államok 
vezető köreinek ellenállása ellenére is 
— kivívhatják az atombomba, a hid
rogénbomba és minden tömegpusztító 
fegyver megsemmisítését, gyártásának 
és használatának eltiltását.

öveges József
Kossuth-díjas.
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1523-ban, egy derűs decemberi napon, 
újabb hadjáratra készültek Mexikó vá-

Íosában a spanyol konkvisztádorok, 
’edro Alvarado azt a parancsot kapta 

á »hódító vezérétől, Corteztől, hogy 
foglalja el a délre fekvő területet, Gua
temalát, a »kincsek földjét*.

Nem könnyű munka volt végrehaj
tani a parancsot.

A  hódítóknak csakis akként sikerült 
megvetniük lábukat Guatemalában, 
hogy egymás ellen uszították a harcos, 
bátor indián törzseket. 1527-ben két 
magas hegy közötti, festői szépségű 
völgyben alapították meg Guatemala, 
más néven Almalonga városát. Ezer és 
ezer rabságra vetett indián keze for
málta ki épületeit. Ez lett a fővárosa 
áz új spanyol birtoknak — Guatemala 
"•főkapitányságának. Hozzátartozott 
csaknem egész Közép-Amerika.

A Fuego-tOzhányő krátere. Lent: Guatemala legveszélyesebb 
tűzhányója, a Santa Maria

Fent

1541. szeptember 10-én a várost ha
talmas földrengések rázták meg. A  vas
tagfalú kőépítmények kártyavárként 
dőltek össze. Ezután a szomszédos 
Agua-vulkán (agua spanyolul vizet je
lent) lejtőin vad vízáradatok zúdultak 
a városra. Ez aztán végkép betetőzte 
a város pusztulását. A  megrémült spa
nyolok elhatározták, hogy új várost épí
tenek a szomszédos völgyben, néhány 
kilométerre Almalongától. Csakhamar 
bebizonyosodott, hogy az új hely sem 
biztonságosabb.

Az Agua-vulkán ugyan hallgatott, de 
az egyik szomszédos hegy, a Fuego 
(spanyolul: tűz) fölött állandóan ka
vargóit a füst. 1773.-július e29-*én egy
másután két olyan hatalmas földrengés 
sújtotta a várost, hogy nagyrésze per
cek alatt romokban hevert.

Az új, időbeli sorrendben immár har
madik fővárost a veszélyes szomszédok
tól, a Fuego- és az Agua-vulkántól 40 
kilométerrel északkeletre építették fel. 
A  földrengések azonban Guatemala új 
fővárosát sem kímélték. 1918 elején hat 
héten át tartó erős lökések egész soro
zata szinte földig rombolta le. De a 
környéken egyetlen más hely sem lát
szott biztonságosabbnak s ezért ugyan
ott újjáépítették.

A  földrengés gyakori jelenség ama 
széles fennsíkon, amely Guatemala te
rületének mintegy kétharmadát betölti.

Guatemala térképe

Nyugatról keletre, párhuzamosan a 
csendesóceáni partvidékkel, óriási vul
kánok lánca szeli át Guatemalát. Az 
óceántól egy keskeny, sík partszegély 
választja el a vulkáni vonulatot. Közép- 
Amerika legmagasabb hegyei — a Ta- 
jamulco és a Tacano több mint négy
ezer méterre emelkednek a tenger szint
je fölé. A  legtöbb vulkán már kialudt, 
de néhány, köztük a Fuego, valamint 
a Santa-Maria, Quezaltenango a város 
közelében még működik. A  vulkánok 
között sok kis völgykatlanban, 1500— 
2500 méter magasságban a tenger szint
je fölött él Guatemalának majdnem

Guatemala 110.000 négyzetkilométer 
területével akkora, mint Belgium, Hol
landia és Dánia együttvéve.
A  táj változatos, amit első
sorban az erős domborzati 
tagoltság magyaráz.

Forró félsivatagok húzód
nak a Motagua völgy belse
jében, nyirkos trópusi erdők 
a hegyek alsó lejtőin és hi
deg alpesi területek a hegy
csúcsokon. Humboldt Sán
dor, a híres természettudós, 
elragadtatással méltatta 
Guatemala gazdag növény
világát. ^Amerika virágos- 
kertjé«-nek nevezte az orszá
got. A  Karaibi-tenger mel

léki völgyek és a Petén-síkság nedves, 
trópusi erdeiben szerfölött tartós, érté
kes fák nőnek: mahagóni, paliszander, 
kaucsuktermő castilla, a "könnyűfa- — 
a balsza és az "ólet fájásnak nevezett 
olajosmagvú szapota-fa.

A  magasabban fekvő lejtőkön terem a 
ceiba (szeiba), a guatemalai indiánok 
szent fája. Nem vágják ki még akkor 
sem, ha vetéshez irtanak ki egyes fás 
területeket.

Rendkívül változatos Guatemala fau
nája is. A  tapirón kívül ugyan nincs 
nagyobb növényevője, de annál több 
ragadozó, rágcsáló, majom és mint
egy ezerfajta madár él itt. Se szeri, se 
száma a vad-pulykáknak, papagájok
nak, kolibriknek és a császár-madarak
nak. Ez utóbbiak közül a quetzal (két 
szál) Guatemala állami címerét díszíti

Guatemala folyói bővelkednek hal

Fent: Guatemala város főutcája. Lent: A város központi parkja



Jakobo Arbenz, Guatemala elnöke

bán, az Ysabal laguna-tóban pedig egy 
ritka, ízletes húsú víziállat él, a laman- 
tino, a rozmár közeli rokona.

Tömkelegé él itt a rovaroknak. Csu
pán lepkékből mintegy 3000 fajtát tar
tanak számon. A  tisania a Föld legna
gyobb lepkéje, szárnyainak kilengése 
eléri a 25—30 centimétert.

Guatemala jórészt mindmáig meg
őrizte természetes növény- és állatvi
lágát,

Guatemala áthatolhatatlan trópusi 
erdőiben és Mexikóval szomszédos vi
dékein sok város romjai vannak szét
szórva. Ezek a »maják« ősi államának 
emlékei. A  maja-állam időszámításunk 
első évezredének közepén virágzott, 
ezer évvel a spanyolok betörése előtt. 
A  maja-település eredeti helye Guate
mala fennsíkja volt. Innen tovább ter
jeszkedtek a szomszédos forró síksá
gokra, ott városokat építettek pompás 
templomokkal és palotákkal, amelyeket 
mesteri kivitelezésű ■ domborművekkel 
és művészi kőfaragásokkal díszítettek. 
Ekkor már fejlett irodalommal rendel
keztek. Nagy eredményeket értek el a 
csillagászatban és a matematikában is. 
Ismerték a szabad szemmel látható 
összes bolygókat. K i tudták számítani 
és előre meg tudták mondani a hold- 
fogyatkozásokat. Kidolgoztak egy nap
tárt, amely pontosságban alig marad 
el mostani naptárunk mögött.

A  maják főleg földműveléssel foglal
koztak. A  megművelt földek több kilo
méter széles sávokban gyűrűzték a vá
rosokat.

A  spanyol hódítók az indiánokat en
gedelmes szolgáikká akarták tenni és 
tűzzel-vassal terjesztették a katolikus

vallást. Legyilkolták a maják tudósait 
és művelt papjait. A  spanyol szerze
tesek elégették a maják kéziratait, azt 
hirdetve, hogy nincs bennük semmi 
»babonaságon és a sátán hazugságain* 
kívül. Jelenleg csupán három kéziratot 
ismerünk, továbbá számos kőbe vésett 
feliratot. Ezek adják a maják történe
tének és kultúrájának megértéséhez a 
>kulcsokat«.

De Guatemala még ma is, több mint 
négy évszázaddal a spanyol hódítás 
után, az indiánok országa maradt. A 
lakosságnak több mint féle indián. A 
lakosság többi része pedig európaiak 
és indiánok vegyesházasságából szár
mazó utód.

A  hódítók annak idején bevezették 
az úgynevezett »encomienda« rend
szert, a kényszermunka egyik formá
ját. A  letelepedett spanyol nemesek 
«ancomiendero- néven a földjeikből ki
semmizett indiánok gyámjainak hirdet
ték magukat. Az indiánok pedig "-hálából 
a gyámságért* kötelesek voltak minden 
nehéz munkát elvégezni a spanyol hó
dítók földjein. A lig különböztek a rab
szolgáktól. Helyzetük akkor sem válto
zott, mikor a X IX . század elején Gua
temala a többi amerikai spanyol gyar
mattal együtt kikiáltotta függetlensé
gét. Indiánokat toboroztak a kávé- és 
cukornád-ültetvényekre. A  helyi ható
ságok összejátszottak a toborzókkal, 
a parasztoktól a nyomasztó adók sür
gős megfizetését követelték. Sokan 
nem tudtak másképpen pénzt szerezni 
az adóra csak ha szerződést kötöttek 
a toborzókkal és előleget vettek fel. A  
toborzott mezőgazdasági munkások — 
peonok — nem hagyhatták el az ültet
vényt a szerződés határidejének le
járta előtt.

Európa és az Egyesült Államok ipa
rának fejlődésével megnövekedett Gua
temalában az ültetvények száma, az 
ültetvények kultúrnövényei egymást 
váltogatták. A  X IX . század elején a 
guatemalai ültetvények fő termékei a 
festékanyagok lettek: indigó és a kő
szénül. Irántuk a kereslet a textilipar 
fejlődésével egyre növekedett. A  fenn
sík lejtőin hatalmas területeken ültet
tek indigót és nopal-kaktuszt, amelyen 
az értékes festéket és lakkot adó kő
szénül nevű rovart (bíbortetű) te
nyésztették.

A  vegyészek azonban a múlt század 
közepén olyan eljárásokat dolgoztak 
ki, amelyek révén olcsó szintetikus 
festékeket tudtak a kőszén száraz desz- 
tillálásának termékeiből előállítani és 
így a drága természetes festékanya
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gok iránti kereslet igen rövid idő alatt 
nullára csökkent. A  nagy földbirtoko
sok áttértek a kávé termelésére. Azóta 
a kávé Guatemala legfőbb árucikke, ez 
szolgáltatja az ország kivitelének nagy 
részét.

A  XX. század elején a középameri
kai banán termelését és kivitelét el
lenőrző »United Fruit Company«-mo- 
nopólium banánültetvényeket létesített 
Guatemalában a Karaibi-tenger mel
léki síkságokon, valamint a Motagua 
és Dulce folyók közelfekvő völgyeiben. 
A  banán csakhamar a második helyet 
foglalta el az ország kivitelében, az 
»  United Fruit* pedig Guatemala egyik 
gazdája lett s vészesen terjeszkedett.

A  toborzók a helyi hatóságok közre
működése ellenére sem tudtak ele
gendő mezőgazdasági munkást szer
ződtetni. 1934-ben a reakciós Ubico- 
kormány törvényt hozott a csavar
gókról*, A  törvény szerint minden 
paraszt, aki nem művel legalább 2.5—3 
hektár saját földterületet, köteles bér
munkát végezni az ültetvényeken leg
alább 150 napon át évente. A  normát 
nem teljesítő parasztot csavargónak* 
minősítették és újból az ültetvényre 
küldték karhatalommal.

A  külföldi monopóliumok és a helyi 
nagybirtokosok a guatemalai népet 
szörnyű nyomorba taszították és teljes 
műveletlenségben hagyták. Az ország 
lakosságának 9/10 része írástudatlanná 
vált, a falusiak háromnegyedrésze meg 
nincstelenné. 1943-ban a kávéültetvé
nyeken dolgozóknak mintegy harmada 
gyermekmunkás volt.

A  guatemalai nép azonban nem bé- 
kült meg helyzetével. Felszabadító har
cot indított az amerikai monopolisták 
és a helyi nagybirtokosok ellen.

Az' »Uhited Fruit* és a kávéültetvé
nyek tulajdonosai a guatemalai nép 
nemzeti felszabadító mozgalmának el
fojtására 1931-ben Ubico tábornokot 
juttatták hatalomra. A  véreskezű dik
tátor betiltotta a szakszervezeteket és 
bevezettette a kényszermunkát. 1944-ben, 
13 évig tartó szívós harc után Guate
mala haladó erőinek sikerült megdön- 
tenle Ubico zsarnoki uralmát. Arbens 
elnök kormányai a szakszervezetek és 
az egész dolgozó nép támogatásával a 
demokratikus reformok útjára léptek. 
Óriási jelentősége van annak, hogy az 
ország összes szakszervezetei Guate
mala Munkásszövetségében egyesültek.

amelynek több mint 150 ezer tagja 
van. Szorosan együttműködik Guate
mala Országos Parasztszövetségével. A  
guatemalai haladó erők jelentős győ
zelmének számít az, hogy Jacobo Ar- 
benz kormánya számos reformot lépte
tett életbe. Megvalósult többek között 
a földreform, amelynek végrehajtását 
a dolgozó tömegek hosszú éveken át 
követelték. A  reform értelmében az 
állam rendelkezik mindazokkal a föl
dekkel, amelyeket tulajdonosaik azelőtt 
bérbeadtak. Ugyancsak az állam ren
delkezik a 180 hektáron felüli földbir
tokokkal, ha nem a tulajdonosok mű
velik, és végül a parlagon hagyott fö l
dekkel.

A  kisajátított földek a parasztok és 
a mezőgazdasági munkások tulajdoná
ba mennek át. A  parasztok földet kap
hatnak akár egyéni, akár szövetkezeti 
használatra. A  földhöz juttatott pa
rasztok megsegítésére, gazdaságuk fe j
lesztésére az Állami Földhitelbank be
ruházási kölcsönöket nyújt.

Az ország reakciós elemei kétségbe
esetten hadakoznak a földreformról 
szóló törvény életbeléptetése ellen. En
nek ellenére már 1952-ben a parasztok 
tulajdonába ment át többtízezer hektár 
föld, amelyet a földbirtokosoktól koboz
tak el.

Guatemala haladó erői számos tör-

Az Atltlan-tő környékén számos hegyi vízesés van



Elejtett tengeri tehén az izabol-tónál

vényes intézkedéssel korlátozták a 
külföldi monopóliumok, mindenekelőtt 
az »United Fruitc garázdálkodását. Ez 
a társaság 1961-ben ultimátumot nyúj
tott át Arbenz kormányának. Uj kon
cessziókat követelt és a szakszerveze
tek tevékenységének korlátozását. A  
nép és a tömegekre támaszkodó kor
mány elutasította az arcátlan követe
léseket.

Az »United Fruit« azonban tovább 
folytatta Guatemala törvényeinek meg
sértését és nem teljesítette vállalt kö
telezettségeit. Többek között nem állí
totta helyre a Csendes-óceán partvidékén 
a viharoktól megrongált ültetvényeket. 
Ezért 1953 februárjában Guatemala 
kormánya kénytelen volt rendeletet ki
adni a társaság tulajdonában lévő meg 
nem művelt földek egy részének kisa
játításáról. A  kisajátítás körülbelül 
90.000 hektár földet érint, az »United 
Fruit- birtokában levő összes föld
terület 80 százalékát á Csendes-óceán 
guatemalai partvidékén.

Az ország egyszerű emberei nem 
egyszer határozottan síkraszálltak a 
béke ügyéért és az új világháború el
len. Guatemala megtagadta, hogy két
oldali katonai egyezményt kössön az 
USA-val.

Ezek után hangsúlyoznunk sem kell, 
hogy Guatemala minő »szálka« az 
amerikai monopolisták szemében. Biz
tatásukra Guatemala reakciós erői, élü
kön a földbirtokosokkal, a nagykeres
kedőkkel és a katolikus egyházzal, 
mindenképpen igyekeznek meghiúsí
tani a haladó intézkedések megvalósí
tását.

1952 decemberében folytak le Gua
temala nemzetgyűlési választásai. A  
demokratikus választási front, amely
hez az ország három legnagyobb párt
ja tartozik: Guatemala forradalmi 
pártja, a nemzeti megújulás pártja és 
a forradalmi mozgalom pártja, a vá
lasztásokon hatalmas győzelmet aratott 
és 51 képviselői mandátumot kapott a 
nemzetgyűlésben az 58-ból

KÖzép-Amerika többi országainak — 
Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa- 
rica és Panama — fasiszta jellegű 
diktátor-kormányai, melyek Guatema
lával együtt az úgynevezett Közép
amerikai Szervezetbe tartoztak, Gua
temala ellen irányuló katonai egyez
ményt kötöttek. Támogatásukkal a vá
lasztásokon vereséget szenvedett reak
ciós elemek puccsot szerveztek. Kül
földi fegyverekkel felfegyverezve, 1953. 
március 29-én az ország több pontján 
kezükbe akarták keríteni a hatalmat. 
Később kiderült, hogy az összeesküvők 
katonai támogatásra számítottak, 
amelynek külföldről repülőgépen kel
lett volna jönnie. Guatemala népe 
azonban határozottan szembeszállt az 
összeesküvőkkel és a kormány gyor
san helyreállította a rendet az ország
ban.

Tiltakozásul a Guatemala belügyeibe 
való szüntelen beavatkozási kísérletek 
ellen, Arbenz kormánya 1953. április 
7-én bejelentette, hogy Guatemala ki
lép a Középamerikai Országok Szerve
zetéből és panasszal fordult az Egyesült 
Nemzetek Szervezetéhez.

A  közelmulti guatemalai események 
is arról tanúskodnak, hogy egyre fo
kozódik az elnyomott népek harca a 
békés, független élethez való jogukért.

Venyin M.

Természettudományos ridiéel6edások naptára
SZEPTEMBER 28., SZOMBAT. Petflfl-rádlcí:

17.40: Ml újság a tudomány és technika világá
ban? SZEPTEMBER 27., VASARNAP. Petöfl- 
ridld: 12.10: Kérdezz — felelek! Tudományos 
fejtörő. 18.40: Tessedlk Sámuel. Rádióláték 
SZEPTEMBER 28., SZEPTEMBER 29., KEDD. 
Petőfl-rádló: 18.10: Szovjet technika eredményei
ből. SZEPTEMBER 30., SZERDA. 16.30: Erő — 
egészség. 17.25: A dollár álarc nélkül.
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Az Elet és Tudomány olvasóit sorra 
megismertettük a Pithecanthropus-kér- 
déssel és a Pithecanthropus újabban 
földerített rokonaival, a Sinanthropus- 
sal és az Africanthropussal. Rámutat
tunk arra is, hogy a különleges ősi em
bernek tartott heidelbergi állkapocs is 
a Pithecanthropusok formakörébe tar
tozik. A  Sinanthropusok lelete perdön
tőéül bebizonyította, hogy a Pithec
anthropusok és rokonaik nem átmeneti 
lények — májom és ember között álló 
összekötő kapcsok —, ha
nem valóságos emberek 
voltak. Munkával már 
eszközt készítettek, rend
szeresen vadásztak. Is
merték a tüzet és táplá
lékukat azon sütötték 
meg. így az eddig isme
retes legelső emberek — 
előemberek — voltak.

A  földtani vizsgálatok 
bebizonyították, hogy va
lamennyi előember a 
pleisztocén korban, tehát 
Földünk jelenkorát (ho- 
locén) megelőző korban 
élt.

A  pleisztocén kort, me
lyet diluviumnak (víz- 
özönnek) is neveznek, 
hidegebb, úgynevezett 
jégkorszakok és mele- 

■ jégkö- 
- váltá
sét, a 

vagy 
voltak 
melegebb szakaszok, 

vagyis

gebb korszakok — 
zötti korszakok -  
kozása jellemzi, 
j égkorszakokban 
stádiumokban is 
kisebb-nagyobb
úgynevezett korszakon belüli, 
interstadiális ingadozások.

Milankovics horvát, S o e r g e 1 
német és a magyar B a c s á k tudó
sok kiszámították, hogy ezek a hidegebb 
szakaszok különféle csillagászati ténye
zők, így a Nap és a Föld távolságának, 
a földtengely és a Nap-pályasík hajlás- 
viszonyainak és hasonló tényezőknek 
változásai következtében mikor lehet
tek és mennyi ideig tarthattak.

így ma e korszakok tartamát szám
szerűit is meg tudjuk határozni.

Ezen úgynevezett abszolút időszámí
tás alapján Z e u n e r  geokronológus 
a heidelbergi előember idejét a II. vagy 
Mindéi jégkorszak 1. és 2. hidegebb 
szakasza közötti melegebb korra, ez-

Neandervölgy térképe

előtt mintegy 450.000 évre teszi. 
W e r t h ennél fiatalabbnak tartja. A  
Sinanthropus korábban élt, az első jég- 
közötti korszakban, tehát a Günz és 
Mindéi jégkorszak közt. A  jávai Pithec
anthropusok ennél is korábbiak: az első 
jégkorszak és a következő első jég- 
közötti korszak határán éltek. A  modjo- 
kertoi gyermek még régebbi szárma
zású: az első jégkorszak legvégéről ke
rült elő.

így az előemberleletek a pleisztocén 
korszak elejéről, annak 
alsó részéről kerültek 
elő. Az előember a kö
zépső pleisztocén kor
szakig élhetett. Mai is
mereteink alapján körül
belül 350.000 évre becsül
hető az a határ, ami 
előtt maradványaikat ta
láljuk.

Ezt az időpontot tíz
millió esztendő választja 
el a miocén korban kifej
lett erdei emberszabású 
majmok, a Dryopithecu- 
sok »virágkorá«-tól.

,,Jt vízözön 
szomorú tanúja"
Az emberfejlődés kö

vetkező szakasza az ős
ember stádiuma. Az 
utolsó jégközötti kor
szakban és az utána kö
vetkező jégkorszakban él 
a mai embert meg

előző ősember, körülbelül 150.000— 
75.000 évig időszámításunk előtti idő
ben.

Ennek az ősembernek a létét is so
káig tagadták. Igaz ugyan, hogy már 
1724-ben S c h e u c h z e r  A n d r e a s  
-Physica sacra* című rézmetszetű köny
vében Homo diluvii testis, vagyis »Em- 
ber, a vízözön tanúja* címen leírt és áb
rázolt egy csontvázat, amely szerinte a 
vízözönből fennmaradt gyermek csont
váza lenne. Sőt verset is fabrikált a 
rajz alá. A  versben azt kívánta, hogy 
-■szomorú csontváza az öreg bűnösnek 
lágyítsa meg a köveket és a bűn új 
gyermekeinek a szívét*.

Ez a felfogás mutatja, hogy akkori
ban még milyen erős befolyása volt a
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mózesi könyvek legendáinak még a tu- 
dományos világra is.

A  --vízözön szomorú tanúj a* azonban 
nevetségbe fulladt. Cuvier párizsi ter
mészettudós, az összehasonlító őslény
tan megalapítója bebizonyította, hogy 
az bizony nem ember, hanem egy 
óriási (120 centiméter hosszú) szala
mandra maradványa!

Vitatják : uarue ősember ?
Vilógfelfogásban azonban Cuvier sem 

különbözött a dogmatikus Scheuchzer- 
től. Hiszen 1812-ben megjelent nagy 
művében ezt írja: -L ’homme fossile 
n’existe pas« (Lomm fosszil neksziszt. 
pá), vagyis: -Ősember nem létezik.«  
Ezzel azt akarta mondani, hogy nin
csen olyan ember, aki a mai kor előtt 
élt volna. A  dogmatikus felfogásnak 
megfelelően csak diluvium utáni em- 
bermaradványok találhatók!

Hiába írta meg az erlangeni E s p e r 
1774-ben, hogy a gallenreuthi csont
barlangban talált emberi csontok egy- 
korúak az ott talált diluvium-kori ál
latcsontokkal. Hiába írta a belga 
S c h m e r l i n g  1833-ben azt, hogy a 
Liége (Lüttich) melletti barlangokban 
kiásott emberi csontok egyidősek az 
onnét előkerült orrszarvú, őstulok, 
hiéna és egyéb mai földtörténeti kor 
előtt ott élt állatokkal. A  dogma ma
radt: ősember nincsen!

így történt azután, hogy amikor az 
ősembert valójában megtalálták, ős
emberi voltát alig egy-két, akkoriban 
rajongónak nézett szakember akarta 
csak elismerni!

Az 1856. esztendő augusztusában a 
Rajnába torkoló Düssel folyócska által 
az Eiffel-hegység devonkori mészkő
rétegébe vágott völgyének szorosában 
mészkőbányászás közben emberi kopo
nyát és csontokat találtak.

(A  szorost N e a n d e r  J o a c h i m  
X V II. századbeli költő és zeneszerző
ről, aki azt 1674— 1679-ig több ízben 
kereste fel, 1850-ben Neanderthal-nak, 
vagyis Neandervölgynek nevezték el. 
Közvetlen a szoros bejáratánál 20 mé
terrel a völgyfenék felett és 34 méter
rel a szakadék pereme alatt két bar
lang volt. A  kettőt -Feldhofer Grotte« 
néven ismerték. Ezek körül bányász
tak. Ma már annyira lehordták a szik
lákat, hogy a barlangoknak nyoma is 
eltűnt. Magát a völgyet 1921-ben nem
zeti védett területté nyilvánították.)

Bányászás közben elérték a kisebbik 
barlang területét. Itt az öt méter mély, 
3.30 méter széles és 2.60 méter magas 
barlang fenekén másfél méter vastag, 
kemény agyagrétegből kerültek elő a 
csontok. Egy részüket már kidobták, 
mikor a terület tulajdonosa megérke
zett és megnézte a csontokat. Ügy vélte, 
hogy azok barlangi medve csontjai.

Összesen 14 darabot szedett össze a 
csontokból. A  csontdarabokat eljut
tatta a környéki barlangi csontok szor
gos. kutatójának, F u h l r o t t  K á 
r o l y  elberfeldi gimnáziumi természet
rajz-tanárnak.

Megtalálták a* ősembert I
F u h l r o t t  rögtön észrevette, hogy 

emberi csontokról van szó. Ezek közül 
csak a koponyatető volt meg olyan ter
jedelemben, mint a későbbi Pifhec- 
anthropus leleté. Ezenkívül a két fe l
karcsont, a bal singcsont, a jobb orsó
csont, kulcscsont, lapockacsont, borda
töredékek és a két combcsont.

A  csontok szürkés agyagbarna szí
nűek, erősen kövesedettek és igen sú
lyosak.

A  koponya igen hosszú (20.1 centimé
ter) és széles (14.7 centiméter). Széles
sége megfelel a mai koponyák szélessé
gének, de náluk jóval hosszabb. így a 
koponyaindexe, vágyis a szélesség és 
hosszúság százalékos viszonya alacsony 
(73.1). Mivel ez a viszonyszám a 76 
alatt van, a koponyát hosszúfejűnek 
(dolichokrannak) mondjuk.

A  koponyaboltozat maga azonban 
igen alacsony, 8.05 centiméter, a mai 
koponyák 10.5 centiméteres átlagos 
magasságával szemben. így a köponya- 
tető vagy calott indexe (a magasság és 
hosszúság viszonya) csak 40.4, míg a 
mai koponyáké átlagosan 56.1,
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A  csontok más tekintetben is eltér
nek. Sokkal vastagabbak, mint a mai 
ember csontjai. A  vastagságuk a közép
vonalban, a szemgödrök között, az úgy
nevezett glabellatájon 30 milliméter, 
viszont a mai koponyáké csak 14 milli
méter, a falcsontpikkelyén 6—8 milli
méter 4—6 milliméterrel szemben, a 
homlokdudorokon pedig 8,5 milliméter, 
holott a mai koponyákon csak 5— 7 mil
liméter.

Maga a koponya különös alakú. Hom
loka nagyon alacsony. Felülnézetben 
pedig a homlok behúzódik és a szem
gödör felé erős kihajlást, az úgyneve
zett homlokereszt alkotja. Ez vastag, 
valósággal lécszerű.

A  koponya köbtartalma Schwalbe 
számítása szerint 1234 köbcentiméter 
lehetett, tehát valamivel a mai átlag- 
köbtartalom alatt van.

A  csontváz csontjai igen vaskosak, 
durvák. A  combcsontok közül a jobb

• v | | y  •
A neandervölgyi ember (felö l) és a mai ember 
(alul) homloka. Az elöbbln jól látható a hom
lokeresz. Az utóbbin a szemöldök feletti Iv (a ) 

elkülönül

sen görbültek. A  combcsont feje nagy, 
a nyak vaskos és' rövid. A  combcsont 
nyaka és teste tompább szöget (118 fok) 
zár be, mint a mai embereké. A  tom
porok és a többi izomérdesség is erő
sebb. A  combcsont alsó harmada kifelé 
görbül. A  farizmok tapadása erős. A 
combcsont testének metszete a kerek 
és tojásvonalú között van. Az alsóvég 
oldalbütykei 7.5 milliméterrel a kö
zépső bütyköket magasságban felülmúl
ják. A  bütykök izületi felszínei is el
térnek a mai combcsontokétól: homc-

rúak, kivált a középső bütykön. (A  mai 
combcsontokon inkább domború alakot 
mutatnak.)

A  csontok is eltérnek tehát a mai 
emberétől. A  combcsonton sok olyan 
jelleg van, amilyent a Pithecanthropu- 
son láttunk. Maguk a csontok hatalmas 
izomzatra vallanak. Széles, erős tör
zset és rövid alsó végtagot mutatnak. 
A  neandervölgyi ősember termetét kö
zepesnél alacsonyabbnak, H r d 1 i c k a 
szerint 164 centiméter magasnak tart
ják.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a 
koponyán a fejtető varratai idő előtt 
elcsontosodtak. A  csontok izületi fel
színein kóros elváltozásokat, a torzító 
izületi gyulladás (Arthritis deformans) 
nyomait észlelték.

A  felsorolt körülmények sok téves 
magyarázatnak adtak tápot. Maga 
F u h l r o t t  a leletet diluviálisnak 
tartotta és azt mondta, hogy az egy 
őstípusú egyén. Véleményét a bonni 
egyetem akkori anatómus professzora, 
S c h a a f h a u s e n  is megerősítette 
abban a tekintetben, hogy a csontok 
tényleg különösen kezdetleges formá- 
júak. F u h l r o t t  kormeghatározá
sát azonban nem ismerte el.

F u h l r o t t  írja, hogy amikor 
1857-ben a természetkutatók bonni ülé
sén a leletet bemutatta és elmondta, 
hogy az a ^vízözön* előtti korból való

és emberi nemű »ősi jellegzetes ala£ja«, 
az ülés részvevői elcsodálkoztak, nagy 
szemeket meresztettek, a vállukat vo- 
nogatták és senki sem állt nézetei 
mellé.

így azután nem csoda, hogy a dogma 
bilincseiben vergődő természettudósok 
az új lelettel szemben különböző néze
teket képviseltek

4
1207



A  szakemberek egy része a normá
listól eltérő, egyes különleges esetnek 
tartotta. V i r c h o w  R u d o l f  a ko
ponyán öregségi és kóros elváltozásokat 
észlelt. A  varratok elcsontosodását és 
a koponya belső csontvastagodását kó
rosnak tartotta. A  koponyán még élet
ben keletkezett és meggyógyult sérülé
sek nyomait is megtalálta. Megállapí
totta, hogy a bal könyök erősen elvál
tozott, amiként az a "köszvényeg** öre
geken szokott előfordulni, "idült tor
zító izületi gyulladás**. Következménye
képpen emiatt vékonyabb a lelet fel- 
karcsontja is, mivel a könyökét nem 
tudta használni. Más csontokon csak 
kisebbek az elváltozások. A  csontok 
maguk igen erősek és arra mutatnak, 
hogy a neandervölgyi ember izomzata 
igen erős volt. Az erős csontok azon
ban igen görbültek. Ezért azt a véle
ményt hangoztatta, hogy a neander
völgyi ember fiatal korában csontfej
lődési zavarokon ment keresztül, kis- 
fokú angolkórban szenvedett. Ezután 
hosszabb ideig erős tevékenységben és 
valószínűen egészségesen élt. Életében 
több koponyasérülést szenvedett, öreg 
korában torzító izületi gyulladásban 
szenvedett a szokványos öregkori elvál
tozásokkal. Balkarja megmerevedett. 
Magas kort élt meg. Ez csak úgy kép
zelhető el, hogy valószínűleg már ie 
volt telepedve. Nomád életmóddal 
ilyen öregkort aligha élhetett volna 
meg. A  lelet diluviális korát azonban 
határozottan tagadta. "Am íg vele pár
huzamos leletek nem kerülnek elő, 
addig csak egyéni különösségnek te
kinthető** — fejezte be előadását 1872- 
ben.

Más oldalról D a v i s  angol tudós 
a koponya különleges formáját a var
ratok idő előtti összenövésének tulajdo
nította. Sokkal rosszabbul bántak 
vele mások, így V  o g t, B 1 a k e, 
H ö l d é r  egész egyszerűen kórosnak, 
mégpedig idiótának tartották. Valami
vel jobb indulatú volt M a y e r, aki 
a homlokán levő köralakú, szurony
hegy formájú sérülés miatt a napóleoni 
háborúban elesett kozáknak mondotta. 
Mások őskeltának vagy teutonnak, ős
hollandnak vagy ősfriznek, az ausztrá
liaiakhoz hasonlónak vélték. Egyesek 
azt állították, hogy az emberiség külön
leges -vad** változata lenne.

*■

Ezekkel szemben már 1864-ben K  i n g 
angol anatómus felismerte, hogy a 
neandervölgyi ember az emberiség mai 
embert megelőző különleges faja (spe
cies) és ezért Homo neandertalensis 
nevet adta neki.

Ez a nézet ezonban csak akkor lett 
általános, mikor jóval később, 1902-ben 
Schwalbe, a bonni kiváló anatómus
professzor a leletet újra részletesen le
írta és ezt bebizonyította. Új nevet is 
adott neki: Homo primigenius, vagyis 
"elsőszülött ember**. Ezt a nevet azért 
adta, mert egy időben élt a földtörténet 
megelőző korában, a pleisztocénban 
vagy diluviumban a Bős primigenius- 
sal, az őstulokkal és az Elephas primi- 
geniussal, az óriás mammuttal.

De ekkor mór sokkal több hasonló 
leletét ismertük a neandervölgyi em
bernek, sőt az emberiség fejlődésének 
korábbi lépcsője, a Pithecanthropus is 
ismeretes volt és annak helyzetét is 
Schwalbe tisztázta egyidejűleg.

A  tudomány haladása szétzúzta a ké
telkedők elavult nézeteit, a neander
völgyi ember (a korábbi és King által 
adott név érvényes a tudomány név
adó szokásai szerint) vagy ősember, az 
emberiség fejlődésének nagy szakasza, 
mely a Pithecanthropus-előemberektől 
a mai ember kifejlődésére vezet.

Malán Mihály

Megalakult
a Társadalom és Természettudo
mányi Ismeretterjesztő Társulat 

Történelmi Szakosztálya
Ünnepélyes körülmények között 

alakult meg folyó hó 16-án a Törté
nelemtudományi Intézet dísztermében 
a Társadalom- és Természettudományi 
Ismeretterjesztő Társulat történelmi 
szakosztálya.

Az irodalmi szakosztály a Magyar 
Írószövetségben (VI., Gorkij-fasor 10) 
folyó hó 23-án délután fél 6 órakor 
tartja alakuló ülését.

Érdeklődőket szívesen látunk.
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B U T L É R Ö V
M/flntegy száz évvel ezelőtt Wöhler első- 

nek állított elő mesterségesen szer
ves vegyületet és ezzel megdöntötte azt 
az évszázados babonát, hogy a szerves 
(vagyis szenet tartalmazó) vegyiiletek 
előállításához természetíölötti »élet- 
erő« szükséges. Egyik levelében eze
ket írta: »A  szerves kémia mai állapo
tában szinte megbolondítja az embert. 
Olyannak tűnik előttem, mint egy ős
erdő, amelynek nincs sem kezdete, sem 
vége, amely tele van csodálatos dol
gokkal, amelybe aligha mersz belépni.* 
Bármilyen különös is ez a hasonlat, 
bizony igen találó 
volt. A  múlt szá
zad közepén meg
akadt a szerves 
kémia fejlődése.
Ennek az volt az 
oka, hogy a ve
gyészek hiába ál
lítottak elő sok új, 
közöttük a termé
szetben nem létező 
vegyületet, nem 
értették a megis
mert jelenségek 
okait és összefüg
géseit, nem volt 
olyan elmélet, 
amelynek segítsé
gével tájékozód

hattak volna, 
amelyre támasz
kodva megoldhat
ták volna a felde
rítetlen kérdése
ket, s amely meg
mutatta volna a fejlődés útját. Ennek 
következtében állt meg a szerves kémia 
fejlődése.

Ezen az akadályon az ú. n. szerkezet
elmélet megalkotásával egy orosz ve
gyész, Alekszandr Mihajlovics B u t l e -  
r o v  segítette át a szerves kémiát.

Butlerov százhuszonöt évvel ezelőtt, 
1828. szeptember 6-án született Csisz- 
topoljban. Már a gimnázumban vonzó
dott a vegyészeihez, ezért középiskolai 
tanulmányai befejezése után beiratko
zott a kazanyi egyetemre, hogy ott ké
miát tanuljon. Vegyészeti tanulmányait 
1849-ben fejezte be, de a kazanyi egye
temtől nem vált meg, mert a 21 éves 
kandidátust meghívták előadónak. Né
hány évvel később — 1854-ben — megvá
lasztották a kazanyi egyetem tanárává.

\ Kinevezése után hamarosan meg
kezdte utóbb nagyjelentőségűvé vált kí
sérleteit. Először a formaldehiddel fog
lalkozott. Az első e vegyülettel kapcso
latos vizsgálatok az ő nevéhez fűződ
nek. A  formaldehid igen fontos ipari 
alapanyag, amelynek jelentősége az 
utóbbi évtizedekben még fokozódott, 
mert a műanyagok egyik fajtájának, a 
bakelitnek egyik alapanyaga.

E vegyülettel végzett vizsgálatai 
során egy bonyolult szerkezetű vegyü
letet állított elő, a hexametiléntetra- 

mint, amelyet a 
gyógyászatban ma 

is kiterjedten 
használnak.

Butlerov 1861- 
ben jut el egyik 
legjelentősebb fel
fedezéséhez: első
nek állít elő mes
terségesen cukrot.

Kísérletei során 
ugyanazokba az 
akadályokba ütkö
zött, mint korának 

többi vegyésze. 
Már említettük, 
hogy a múlt szá
zad közepéig a ve
gyészek számos új 
vegyületet állítot
tak elő, illetve is
mertek meg. Vegy- 
elemzéssel azt is 

megállapították 
hogy mennyi szén, 

hidrogén, oxigén, nitrogén és más elem 
alkot egy molekulát. Azt azonban nem 
tudták, hogy ezekből az elemekből mi
ként épül fe l egy molekula. Ennek az 
volt az oka, hogy a vizsgálatok csak a 
vegyületekig terjedtek. Butlerov nem 
állt meg a molekulánál, hanem az azt 
felépítő atomot is tanulmányozta. Így 
jutott el a szerkezet-elmélethez, amely 
megoldotta az addig érthetetlen kérdé
seket és megnyitotta a szerves kémia 
fejlődésének útját

A  szerkezetelmélet abból indul ki, 
hogy az atomok valóban léteznek, lé
tük nem csupán feltevés. Egyik cikké
ben e kérdésről a következőket írta: 
»A  kémikusok atomjának reális valami 
felel meg, amelyekről teljes joggal be
szélhetünk ...  következésképpen ezek-
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ről úgy kell beszélnünk, mint reális 
tárgyakról.*

A  vegyérték jelentőségét is azonnal 
megértette a szerves vegyületek szem
pontjából. Butlerov leszögezte, hogy 
minden elem atomjának meghatározott 
vegyértéke van, és vegyértékeikkel kap
csolódnak egymáshoz. A  molekulák 
kapcsolódása nem véletlen jelenség, 
az nem az atomok rendszertelen hal
maza, hanem a molekulát meghatáro
zott törvények szerint csoportosuló 
atomok, alkotják.

Ezektől a törvényektől éppen úgy, 
mint a többi természeti törvénytől, nem 
lehet eltérni. Tudjuk, hogy a vízmole
kulát két egy vegyértékű hidrogénatom 
és egy két vegyértékű oxigénatom al
kotja. Ha a hidrogénatomok vegyérté
keikkel egymáshoz kapcsolódnának, ak
kor nem köthetnék le az oxigén vegy
értékeit és nem képződnék vízmo
lekula. A  vízmolekulában a hidrogén- 
atomok csak az oxigénhez kapcsolód
hatnak: H—0—H.

Butlerov azt is felismerte, hogy a 
molekula tulajdonságai a molekulát al
kotó atomok sajátosságaitól függ. De 
nem csupán az alkotó elemek »fajtájá- 
tól« és az atomok számától, hanem at
tól is, hogy milyen módon kapcsolódnak 
egymáshoz és az egyes atomok miként 
helyezkednek el a molekulában, más 
szóval, milyen a molekula szerkezete. 
Mindez lehetővé teszi, hogy a kémiai

szerkezetét ábrázolni. Butlerov ezt a 
feladatot is megoldotta. Elvetette az ad
dig használt bonyolult, gyakran alig 
érthető képleteket és megalkotta a 
szerves vegyületeknek azt az ábrázolá
sát, amelyet ma is használunk. A  kü
lönbséget csak egyetlen példával bizo
nyítjuk, de az is elegendő lesz annak 
felismerésére, hogy milyen segítséget 
jelent Butlerov ábrázolási módja:
Az ecetsav képletének régi ábrázolása:

vagy ( c ? - a + c °,“ )

Az ecetsav mai ábrázolása:
H

H — C— OH

A  múlt század elején egy »megma- 
gyarázhatatlan* jelenségre bukkantak. 
Több olyan vegyületet találtak, ame
lyek vegyelemzése egyforma minőségű 
(fajtájú) és mennyiségű elemet muta
tott ki. Ilyen volt pl. az etilalkohol és a 
dimetiléter. Mind a két vegyületet egy
formán két szén-, hat hidrogén- és egy 
oxigénatom alkotja. Eleinte azt hitték, 
hogy a vegyelemzés hibás volt, de a

A kazányl egyetem Butlerov Idejében

reakciókat tanulmányozva, feltárjuk a 
szerves vegyületek viselkedésének tör
vényszerűségeit.

Ez a lényege Butlerov zseniális szer
kezet-elméletének.

Egy feladat azonban hátra volt még, 
éspedig az, hogyan lehet e vegyületek

megismételt elemzések is ugyanazt az 
eredményt mutatták. , E jelenségnek, 
amelyet izomériának neveztek el, But
lerov adta meg magyarázatát. Bebizo
nyította, hogy két vagy több azonos 
mennyiségű összetételű vegyület fizikai 
és kémiai tulajdonságai eltérőek, ha
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atomjaik különbözőképpen kapcsolód
nak, vagyis szerkezetük eltérő. Ezt 
megerősítette egy addig ismeretlen ve- 
gyület, amelyet Butlerov fedezett fel 
és amelynek összegképlete CvHÍÍo volt, 
vagyis négy szén- és tíz hidrogénatom
ból állt. Igen ám, de ez volt a képlete a 
már ismert butánnak is, amelynek szer-

déséért küzdött, hanem a társadalom 
felemelkedéséért is. Szenvedélyesen 
küzdött a nők egyenjogúsításáért, s 
azért a jogért, hogy magasabb kikép
zéshez jussanak. Számos természettu
dományi ismeretterjesztő előadást is 
tartott, mert evvel is emelni akarta 
nemzete műveltségét.

A szentpétervári Tudományos Akadémia a XVIII. században

kezeti képletét Butlerov a következő 
alakban adta meg:

H H H H

Az újonnan felfedezett vegyületet, 
amely a butánnak izomerje volt, ízo- 
butánnak nevezte el Butlerov, s megál
lapította a szerkezeti képletét is:

H  — C — H

H

A
_ A _ c

A A
Butlerov sokoldalú munkásságának 

minden részletére nem térhetünk ki, de 
érdemes megemlíteni, hogy ez a láng
eszű tudós előre látta és írásaiban előre 
körvonalazta a vegyészet jóval később 
bekövetkezett újabb felfedezéseit, így 
a sztereokémiát (a molekulát alkotó 
atomok térbeli elhelyezkedésének ta
nát), az izotópia jelenségét (egy elem 
atomjai különböző atomsúlyúak, bár ké
miai és fizikai tulajdonságaik jóformán 
azonosak).

Butlerov nemcsak a vegyészet fejlő-

»

Szakadatlan munkában eltöltött, 
eredményekben gazdag élete 1886-ban, 
56 éves korában fejeződött be. A  tudo
mányok története kevés olyan tudóst 
ismer, akinek munkássága nagyobb je
lentőségű lenne, mint az övé. Elmélete, 
amely bár ma már 90 éves, sziklaszilárd 
támasza a kémiának és azt a legújabb 
felfedezések sem rendítették meg, sőt 
még csak megerősítették. Az ő elmélete 
tette lehetővé annak a többszázezer ve- 
gyületnek felfedezését és előállítását, 
amelyeknek nem kis részét fel is hasz
nálja a vegyipar.A gyógyszeripar, színe
zékipar, textilipar, műanyagipar és a 
többi kémiai iparág, amelyek életünket 
szebbé, jobbá, kellemesebbé teszik, 
amelyek egészségünket óvják vagy 
visszaadják, mind-mind Butlerov mun
kásságának segítségével érték el azt a 
fokot, amelyre máig jutottak. Butlero- 
vot tehát méltán említjük a legnagyobb 
tudósok között, azok között, akik mór
földes lépésekkel vitték előbbre a tu
domány fejlődését.

Németh Béla

Következő számunk tartalm ából:
Iparművészet és népművészet Kíná

ban. — Repülés a mélybe. — Kína ten
geri kapuja. — Reflexek, ösztönök. — 
Kis állatok gyűjtése,
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Konzerviparunk egyik kitűnő terméke: 
a csipkebogyótea szörp

C serjés  domboldalakon, gyepükön, 
az utak szélén, erdők lábánál nő a csip
kerózsa, másnéven gyepürózsa. A  ró
zsák e »hamupipőkéjé«-nek ősszel meg
pirosodó termése igen értékes.

Az emberiség régóta tudja, nem ha
szontalan gyümölcs a csipkebogyó, 
vagy ahogy egyes vidékeken nevezik: 
a hecsedli, hecsepecs. De csakis a leg
újabb időkben állapította meg a tudo
mány, hogy olyan fontos és ezideig 
Ismeretlen anyagokat tartalmaz, ame
lyek népegészség szempontjából szin
te felbecsülhetetlenek.

A  csipkebokor már az ókorban is 
megbecsült cserje volt. Virágjából kifa
csart nedvét és olaját szem és íogíny 
betegségek gyógyszeréül használták. 
Dioskorides, időszámításunk első szá
zadában élt görög orvos korának leg
híresebb botanikusa »Peri hülész iatri- 
kész« (Orvosi anyagokról) című neve
zetes munkájában ugyanis erre a cél
ra ajánlotta a kynoszbatoszt, magyarul 
a kutyatövisbokrot.

»Kutyatövisbokor« nevét onnan kap
ta, hogy vesszejét a kóbor kutyák elza- 
varására használták. A  görög írók 
»kynorhodon«-nak, kutyarózsának is 
nevezték a szép virágú cserjét. Ennek 
latin fordítása lett a ma is használa
tos tudományos neve: Rosa canina.

Magyar neve, a »chypke bokor«, már 
a X III. század második feléből szár
mazó oklevelekben előfordul. A  csipke 
valószínűen szláv eredetű. Orosz nyel
ven »sipovnyik« a csipkebokor neve, 
szlovák nyelven »sipka«, gyümölcsé
nek, illetve bogyójának neve pedig 
>sipke«.

d j t

» t i t k a " j 5 L
Termésére, bogyójára csak a közép

kor végén figyeltek föl. A  »botanikus 
atyák* abból indultak ki, hogy a »csip- 
kefa* gyümölcse — amely egész nyá
ron a napon érlelődik és gyönyörűen 
megpirosodik, ősszel pedig a madár 
szorgalmasan lecslpkedi — minden bi
zonnyal gyógyító erejű és jótékony ha
tású is lehet. Amit a fűvészek csak 
gyanítottak, azt a nép már előbb is 
kitapasztalta. Paracelsus, a XVI. szá
zad első felében élt bázeli egyetemi 
tanár, az úgynevezett kémiatrikus or
vosi iskola megalapítója, egyik mun
kájában említi, hogy a »Cynosbatos 
Dioskoridis* bogyójából sok helyen 
máj- és vesefájdalmakat enyhítő, 
gyomrot erősítő és egyéb nyavalyákat 
orvosló italt főz a nép. Paracelsus be
utazta csaknem egész Európát. (Ha
zánkban is járt!) S ahol csak megfor
dult, mindenütt fölkereste a híres or
vosokat, kirurgusokat, felcsereket, bor
bélyokat, hogy gyógyító szereiket ta
nulmányozza.

íx, bor, toa, orvosság. . .

Ebben az időben helyet kapott a 
csipkebogyó a konyhában is. »Licta- 
rium«, tehát íz, lekvár készült belőle, 
miként Lippai 1684-ben megjelent 
»Posoni kertijében  olvashatjuk. Az 
ősszel megérett bogyókat belső szőrös 
magjaitól jól megtisztították, friss víz
ben vagy vörös borban annyira meg
főzték, hogy lágy és szitán áttörhető 
legyen. Az áttört pépet azután lassan 
parázsló, eleven szénen addig főzték, 
míg sűrű lett, közben mézzel édesítet
ték. Az így készült liktárium nemcsak 
ínyes eleség, de orvosság Is volt és 
állítólag kitűnően használt vérhas el
len. Ma is úgy készül a csipkebogyóíz, 
mint évszázadokkal ezelőtt, csak méz 
helyett cukrot használunk.

A  magyar fűvészek nagy dicsérettel 
írtak a csipkebogyóról. Csapó József 
»medicinae doctor*, »Debretzen váro
sának physikusa«, 1775-ben megjelent 
»Ü j füves és virágos magyar kert« cí
mű könyvében ezt írja: »Hólyagban 
lévő fövényt kihajt az gytimöltsének, 
vagy tsipkéjének magva porrá törve, 
bevétettvén*. Mások a csipkebogyóteát
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ajánlották a vesekő leválasztására. A  
homöopaták pedig a csipkebogyóborban 
áhították a nagy gyógyítót, amely »fő- 
leg idősebb emberek számára való, ha 
hólyagjuk és veséjük rendszertelenül 
működik.*

A  csipkebogyóbor sok helyen igen 
kedvelt ital. Készítésének legegyszerűbb 
módja a következő: A  csipkerózsa jól 
érett, piros gyümölcsét összezúzzák, 
az összezúzott anyagot) körülbelül ugyan
annyi forró vízzel leöntik és 5—6 na
pig állni hagyják. Naponként legalább 
egyszer felkeverik. Hatodik-hetedik na
pon ezt a vizes anyagot kisajtolják és 
a levet nagy uborkás-Uvegbe öntik, 
majd literenként számítva 30—40 
dekagramm cukrot tesznek hozzá és er

re. Okát nem tudták. Aminthogy arra 
sem találtak magyarázatot, miért gyó
gyul ki szinte járványos, sorvadás
szerű, fogak kihullásával, ínyvérzéssel 
és más effajta tünetekkel járó beteg
ségéből az, aki csipkebogyóból főzött 
itallal él. A  modern orvostudomány 
megállapította, hogy ez a különös be
tegség tulajdonképpen C-vitamin- 
hiányból származó skorbutos bántalom 
volt. Ellenszere a csipkebogyóban rej
lik. Hosszas kísérletezés után ugyanis 
kiderült, hogy a csipkebogyó ható
anyaga, a C-vitamin feltűnő bőven 
található e gyümölcsben és 10— 15-ször 
több van benne, mint a citromban.

Nincs még egy olyan gyümölcsünk* 
amely C-vitaminban és a vele kapcso
latos A-provltaminban (karóimban) 
ennyire gazdag lenne! 100 gramm bo
gyó ugyanis átlagosan 500 milligramm 
C-vitamint tartalmaz. Ez azt jelenti, 
hogy 10 gramm csipkebogyó teljesen 
fedezi a felnőtt ember napi 50 milli-

A csipkerózsa (Rosa canlna) tavasszal pompázó 
virága

jedni hagyják. Az erjedés 3—4 hétig 
tart. Az erjedés befejeztekor, amikor 
a lé már nem buborékos, az üledékről 
óvatosan üvegekbe fejtik. Az üvegeket 
bedugaszolják és hűvös helyre rakják. 
Ha több évig áll a csipkebogyóbor, íze 
az aszúéra emlékeztet.

A csipkerózsa: A ) virágának keresztmetszete; 
B) termése (bogyója); C) a termét kereszt- 

metszete

gramm C-vitaminszükségletét. Kul
túrnövényeink közül egy sem éri el a 
csipkebogyó C-vitamintartalmát, még 
a paprika sem.

A  csipkebogyó C-vitamin hatásfokát 
még emelik bizonyos, újabban felderí
tett szerves mellékanyagok. A  bogyó 
majdnem 30 százalék cukrot, 8 száza
lék almasavat, 3 százalék citromsavat, 
mintegy 20 százalék pektint, továbbá 
zsírqs olajat, dextrint, vanillint, bizo
nyos mennyiségű csersavat, gyantát

Csipetnyi csipkebogyó — 
teljes napi C-vItamln szükséglet

Az elmúlt század füvészei, phythiat- 
ricusai, tehát növényekkel gyógyító 
»csodadoktorai«, mind azt hirdették, 
hogy a csipkebogyó bármilyen formá
jában — legyen az íz, tea, bor, vagy 
ljkőr —i feltétlenül hasznos az egészség

és többféle sót tartalmaz. A  fölfede
zett és még földerítetten anyagok 
olyan szerencsés csoportosításban, el
osztásban vannak, hogy a szervezet fe j
lődését jótékonyan előmozdítják. S 
ami talán a legfontosabb: magukban 
rejtik azokat a védőtápanyagokat is, 
melyek valósággal gátat emelnek a 
meghűléses betegségeknek. így télen
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és koratavasszal, midőn aránylag ke
vés vitamintartalmú főzelékeket és gyü
mölcsöt fogyaszthatunk, megerősítik, 
ellenállóképessé teszik a szervezetet.

Európa legórtókesebb csipkebogyója
Megvizsgálták azt is, hogy a csipke

bogyó C-vitaminjából melyik készít
ményben van a legtöbb. Eredmény: a 
csipkebogyóbor, ez az édeskés savany- 
kás ital 100 grammonként átlagosan 
130 milligramm C-vitamint tartalmaz, 
a csipkebogyóíz pedig 100 grammon
ként csak 38—52-t. Feldolgozás, fő
zés közben sok vitamin elvész. Ezek 
az adatok a svájci csipkebogyó C-vita- 
mintartalmát veszik alapul. A  ma
gyar csipkebogyónál az arány sokkal 
kedvezőbb!

A  magyar mezők és erdők eddig 
mostoha számba vett gyümölcsének 
C-vitamintartalma messze felülmúlja 
a többi európai országban tenyésző 
vadrózsafajták bogyóinak vitamintar
talmát. A  magyarországi vadon növő 
rózsafajok több mint 440 alakját tart
ja számon a botanika és magának a 
Rosa canina fajnak több mint 40 alfaja 
és számos alakja tenyészik hazánkban.

Nemcsak a bogyó tartalmaz C-vita
mint, de a csipkerózsa levele is. A  
homöopaták szerint a friss, zsenge le
velek kivonata a kezdődő szénaláz, sőt 
a szamárköhögés ellen is használ. S.ok 
helyen a friss zöld leveleket ruhás- 
szekrényekbe rakják, hogy a ruha kelle
mes illatú legyen tőle.

Az éretlen bogyót némely vidéken 
bélférgek kiűzésére használják. Néhol 
a csipkerózsa magvát is értékesítik: 
megpörkölik és kávé helyett használ
ják. Az ilyen kávé ugyanolyan egész
séges, mint a héjából főtt tea. A  csipke
rózsa idősebb hajtásából pipaszárat is 
készítenek.

A  magról nevelt nemks rózsák nem 
igen nőnek szép alakú fácskává. Ha 
szép alakú rózsafát kíván a kertész, 
a csipkerózsa hajtásába oltja a nemes 
rózsát.

Egyidőben a csipkerózsát művelésbe 
is fogták, termesztették, amiért a csip
kerózsák ültetését lekicsinylők gúnyol
ták is a »tüskef a termelőket*. Pedig ez 
a tüskés, jól elbokrosodó cserje nem
csak azért hasznos, mert bogyója gaz
daságosan felhasználható és valósá
gos vitaminforrás. Sok más gazdasági 
előnye is van még. Vízmosások bok- 
rosíthatók vele. A  part megkötésénél 
kiválóan alkalmazható. Észak-Német- 
országban például a nagy autóutak

mentén azért ültetnek csipke'ookrokat, 
hogy a sűrű bokorsorok télen a hófú
vást feltartóztassák. A  Szovjetunióban 
sok vidéken kitűnően bevált az erdő- 
telepítések során. Áthatolhatatlan élő
sövényt képez a kulturterületek és a 
legelők között.

A  csipkerózsa szárain és ágain le
felé irányított hatalmas tüskék me
rednek. A  legelésző .-‘illat mindig elke
rüli a vadrózsabokrot, mert nem akar 
tüskéivel közelebbi ismeretségbe ke
rülni. Ezek a tüskék különben vissza
tartják a friss levelekkel táplálkozó 
csigákat is a cserje leveles ágaitól.

A  csipkerózsa ültetésének, rendszeres 
művelésének nálunk is sok módja- 
alkalma kínálkozik. Bőven akadnak 
olyan kopáros területeink, amiket ki
tűnően hasznosíthatnánk vele, s így fo
kozhatnék a csipkebogyótermelést-. A  
C-vitaminban legdúsabb, munkatelje
sítményt fokozó, szervezetet erősítő és 
betegséget gyöngítő gyümölcs fontos 
táplálékká tehető.

Natter-Nád Miksa

A* időjárás  „ m alijából“
SZEPTEMBER
23  24 25 26 27 28 29

1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
2. Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
3. Átlagos kőzéphőmérséklet
-4. Átlagos minimum (legalacsonyabb bőmérsék

let)
8. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
6. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet
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(jadom ányos
ESEMÉNYNAPTÁR
Ö s s z e á l l í t o t t a :  V a j  ti a V <S I

Szept.25-okt.1-lg

(Azok réuére. akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, közöl) Ok az eseményre 
vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat Is.)

1825. szeptember 27-én adták át a forgalomnak a Stockton— darlingtoni vasutat, a 
világ első közforgalmú vasútját. Hazánkban a vasút kérdésével igen korán foglal
koztak. Az 1825. évi országgyűlés V III .  törvénycikke értelmében a nádor elnök
lete alatt deputáctót küldött ki, amelynek feladata volt, hogy javaslatot készítsen 
az utak építéséről és jókarban tartásáról. Ez a deputáció 1831-ben az összes törvény- 
hatóságoknak megküldte javaslatát, amelynek V. részében a társulatok vagy 
magánosok által létesítendő közhasznú munkálatokról szóló szakaszában már vas
pályák létesítésének eszméjével is foglalkozott. A  vasútnak nagy jelentőségét 
azonnal felfogta Széchenyi István, aki 1832-ben meg Is nézte a Llverpool-Manches- 

teri vasutat : .Megrendítő látvány, ha szorosan mellettünk halad el egy vonat, ördögi erővel ragad 
mindent magával. —  írja feljegyzéseiben. Széchenyi nagyszerű közlekedéspolitikáját elsősorban a 
vasutakra alapítja. Javaslata szerint >a közlekedési eszközök között a vaspálya a legcélszerűbb arra, 
hogy a nemzeti kereskedelem tökéletesítésének alapjául szolgáljon, mert csak a vasút képes biztos, 
gyors, szakadatlan és olcsó összeköttetést létesíteni.. Zelovlch Kornél: A  közforgalmú vasút cente

náriuma (Természettudományi Közlöny, 1926. 409— 432. oldal).

1895. szeptember 28-án halt meg Pasteur L. francia kémikus és bakteriológus, a 
modern baktertolójila meglapltója. Felfedezte, hogy az erjedést egysejtű gombák 
és baktériumok okozzák s hogy annak különböző formáiban más-más fajlagos 
mikroorganizmus szerepel. .Nincs erjedés mikroorganizmusok nélkül és minden 
egyes erjedést a mikroorganizmusok egy-egy meghatározott faja idézi elő.. —  
állapította meg Pasteur. Több fertőző betegség kórokozó baktériumát fedezte fel ; 
nevéhez fűződik a védőoltás egyik módjának, a felfedezése Is. Folyadéknak kár
tékony baktériumtól való mentesítése céljából a felmelegítést alkalmazta. Ma 
ezt az eljárást különösen a tejiparban alkalmazzák. (Pasztőrözés.) Legnagyobb 

érdeme a veszettség elleni védőoltás felfedezése volt. A  veszett állatok által megmartak kezelésére 
és a kezeléshez szükséges oltóanyag előállítására berendezett Intézeteket Pasteurről nevezték e l. 
Pasteur fáradhatatlan munkásságának nagy jelentősége, hogy az elméleti megismerést helyesen kap
csolta össze annak gyakorlati következményével. Természettudományi Közlöny, 1922. potf. 1. o ld .: 
Élet és Tudomány, 1949. X. II. 87— 69. oldal.

1936. szeptember 30-án halt meg Ilosvay Lajos vegyész. Tudományos kutatásai 
főképpen az analitikai és szervetlen kémia körében mozognak. A  levegő oxidáló 
alkatrészeivel foglalkozva, a salétromos sav kimutatására a Orles-féle kémlőszert 
annyira érzékennyé tette, hogy az Őrlés— Uosvay-kémlőszer néven az egész világon 
ismertté lett. Az ásványvizek elemzésének terén is maradandót alkotott. Bebizo
nyította, hogy a budai keserűvlzeknek nem összetétele, hanem töménysége külön
bözik egymástól. Figyelmeztet arra, hogy a budai keserüvlzekben ammónia és 
nitrlt fordul elő, anélkül, hogy azokban az egészségre ártalmas alkotórészek jelen
létére következtetni lehetne. Az acetilén kimutatására megbízható, érzékeny 

kémlőszert állított elő. »A kémia alapelvei, és .Bevezetés a szerves kémiába, könyvei évtizedeken át 
nélkülözhetetlen vezérfonalai voltak a kémiával foglalkozó egyetemi hallgatóknak. Számos természet- 
tudományt népszerűsítő közleményt irt és sok előadást tartott. Dr. Zemplén Qéza: Ilosvay Lajos 
(Természettudományi Közlöny, 1936. 561— 566. oldal.)

1928. október J. Megindul a Szovjetunió első ötéves terve. A  XV. kongresszus 
utasítást adott a megfelelő szerveknek, hogy állítsák össze az ország népgazdasá
gának első ötéves tervét. A  kitűzött nagyarányú feladatok, a munkásosztály álla
mának gondoskodása a dolgozókról, a munkának új, hatalmas lendületét és a 
szocialista munkaverseny óriási hullámait indították el. A  négy év alatt teljesített 
ötéves terv évei alatt 2400 új üzemet építettek. Számos Igen fontos ' Iparágat 
(traktor- és automobilgyártás, korszerű vegyi Ipar, motorgyártás, repülőgép
gyártás stb.) újonnan teremtettek meg. Erősen emelkedett az elektromos energia-, 
nyersolaj és széntermelés. Az első ötéves terv győzelme a Szovjetunió munkás- 

osztályának és parasztságának világtörténelmi győzelme volt. .Az ötéves terv eredményei megmutat
ták —  hangsúlyozta Sztálin elvtárs — , hogy a szocialista társadalmat egy országban felépíteni igenis 
lehetséges, mert ennek a társadalomnak gazdasági alapzata a Szovjetunióban már tel van építve.. 
Nemzetközi jelentőségének jellemzéseként Sztálin elvtárs megállapította, hogy .az ötéves terv sikerei 
minden ország munkásosztályának forradalmi erőit mozgósítják a kapitalizmus ellen . . . .  A  Szovjet
unió Kommunista (bolsevik) Pártjának története. Bp. 1949. 302— 804. oldal ,• Pankratova A. M. 
(szerk.) : A  Szovjetunió története. Bp. 1950. JU. 417— 423. oldal.
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HelyreigazításLOGAR MISKA

MEGOLDÁS A 37. SZÁMBÓL: 

Az előző feladat megoldásá

ban Ismert vektorösszeadásl elv 
szerint ez azt jelenti, hogy — 

a mozgő autóbuszból nézve — a 
vízszintes sebességnek '/< részét 

teszi ki a szél sebessége (amely 
nyilván az autóbusz haladásá

val ellenkező Irányban fúj) és 
’/( részét az autóbuszé. A szél 

sebessége tehát 16 km/óra, a 

szélé és az autóbuszé összesen 
16+48=64 km/óra, ennek más

félszerese 96 km/óra; Ilyen se
bességgel esne az eső függőle
gesen, ha a szél nem fújna.

ÜJ FELADATOK
1. Állítsunk össze a lehető 

legtakarékosabban (azaz a le
hető legkevesebb anyagból) 
olyan súlysorozatot, amellyel 
1 kg-lg minden egészszámú 
dg-ot le lehet mérni, ha ki van 
kötve, hogy súlyt csak a mérleg 
egyik serpenyőjébe szabad tenni 
és a sorozatban csak különböző 
súlyok szerepelhetnek. ( Gaál 
Endre, Székesfehérvár.)

2. Valaki 1 km hosszúságban 
méterenként karókat szurkai a 
földbe. A  karók az út elején 
vannak lerakva. Egyszerre 
azonban csak 10 karót bír el, 
úgyhogy minden tízméteres 
szakasz elvégzése után vissza 
kell mennie'a kiindulási helyre. 
Mekkora utat kell bejárnia? 
(Ifj. Orosz Mihály, Mezőzom- 
bor.)

A 32. számban, a 31. szám 
3/a feladatának megoldásában 
az ötödik sor hibás. A helyes 
szöveg: »az eredmény 1-nél ke
vesebb lesz« (nem 2-nél).

Helyes megfejtéseket 
küldtek be:

Túri Kis György, Csongrád. 
Mrázlk Ferenc, Bpest, Plach- 
ner István, Szombathely (két- 
ízben), Fekete Mária, Püs
pökladány, Oláh Sándor, Oros
háza, Formágyl Károly, Bpest, 
Csath Annamária, Székesfehér
vár (kétizben), Márkus László, 
Ibrámy, Frank Anna, Székes- 
fehérvár, Csömör Gyula, Balassa
gyarmat, Slnka János és Kiss 
János, Székesfehérvár, Szilvás! 
Marika, Bpest, Kocsis Géza, 
Győr, Lengyel Tibor, Sal’a (Vág- 
sellye), Horváth Kelemen, Zala- 
tárnok. ifj. Patuzzi Frigyes, 
Budaörs, Szűcs László, Ba- 
konyszentlászló, Szántai Mik
lós, Nagykálló, Sankó Gyula, 
Szolnok, Auszten Árpád, Vráble 
(Verebély), Pogrányi Tibor 
Csikóstöttös.

Egészségvédelem

VÍZSZINTES:

1. Magas vltam.ntar- 
talmuk miatt fogyasz
tásuk különösen egész
séges. 13. Törzstiszt.
14. Fontos tápanyagok 
gyűjtőneve; hiánya kü
lönböző betegségeket 
okoz. 16. Alumínium 
vegyjele. 17. Téli sport
eszköz. 18. Takaró, bo- 
ritóanyag. 20. Folya
dék. 21. Kiejtett betű.
23. Fontos tápanyag; 
hiánya gyengeséget, 
vérszegénységet okoz.
25. Kártékony lepke
féle (4. kockába kettősbetű). 27. Védelmez. 28. 
Gyom. 29. DPT. 31. Jelt ad a karjával. 32. 
Pórázvég! 33. Képráma. 35. A K-turkesztáni 
medence főíolyója. 37. Víztároló alkalmatosság. 
39. Helyragpárunk. 40. Váladék, melyet a szerve
zet kiküszöböl. 42. SESI. 43. STC. 44. Közép- 
ázsiai hegylánc. 46. Him kecske. 47. Aludtejben, 
joghurtban szaporodik el: megöli a kórokozó 
csirákat. A szervezetre ártalmatlan.

FÜGGŐLEGES:

1. Egyforma betűk. 2. Fehér Klára Ifjúsági 
regénye. 3. Lejegyeztet. 4. Azonos betűk. 5. 
50 százaléka. 6. Ükanla. 7. T-vel állat. 8. Szín. 
9. Vendéglői »lap«. 10. Nem mindennapi ese
mény. 11. Az a folyamat, mely lehetővé teszi,

hogy a felvett tápanyag a szervezet felépítésére 
közvetlenül felhasználódhassék. 12. Igekötő. 13. 
Élénkít, frissít, 15. Ne kerüljön a szemem elé! 
16. Régi magyar fegyver névelővel. 19. Gazdag 
C-vltamln tartalmú fűszer. 22. Különböző színű 
apró kövekből, vagy üvegkockákból összeállított 
kép, vagy díszítmény. 24. JZ. 26. Pityereg. 29. 
Színházban látható. 30. Kevesen tudják 34. A 
szem egyik hártyája (retina). 35. . . . gazdálko
dás. 36. Megállapította a súlyát. 38. Púpos 
tulok, afrikai válfaja szanga néven ismeretes- 
40, VAA. 41. KUÉ. 44. Az egyik Kisfaludy név
jele. 45. MR.

37. sz. keresztrejtvény megfejtése: Hejőcsabai 
cementgyár. Kazincbarcika, Tiszalökl vízlépcső.
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