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KÉRDEZZ
Patuzzi Frigyes VIII. oszt. tanuló
(Budaörs, Szép-u. 22.) kérdezi: Hogy le*
hét az, hogy a víz nem ég, hanem el
fojtja az égést, pedig alkotó részei a
hidrogén ég, az oxigén pedig táplálja az
égést?
Válasz: A víz vegyíilet, melynek min
den molekulája 2 hidrogén- és 1 oxi
génatomból áll. A hidrogén és oxigén
tulajdonságait helyesen szögezte le ol
vasónk, de ezek megváltoznak, ha vegyületté egyesülnek. Nemcsak a víz ese
tében, hanem általában mindig, ha vala
milyen elem atomjai más elem atomjai
val egyesülnek, egészen új tulajdonságú
anyagok keletkeznek. Például a fém
nátrium könnyén vágható fémes fényű
szilárd anyag, ami a levgőn gyorsan
elég. Ha oxigénnek és hidrogénnel vegyületet alkot, nátriumhidroxid (NaOH),
úgynevezett marónátron lesz belőle,
aminek tulajdonságai egészen mások,
mint a nátriumé, akár az oxigéné vagy
hidrogéné, pedig ennek a háromnak az
egyesüléséből keletkezett. A
levegőn
vizet szív, nem ég, fehérszínű.
Több olvasónk a moszkvai Lomonoszov-egyetemről kérdezősködött. Azt
szeretnék megtudni, mikor nyílik meg
az egyetem, mekkorák az egyetemi
épülettömb méretei, milyen a felsze
relése? Ezekre a
kérdésekre Össze
foglalóan adjuk
meg a választ: A moszkvai Lomonoszov-egyetem a
szovjet építő békemunkájónak egyik
legkiemelkedőbb alkotása. Valóban, a
világ leghatalmasabb egyeteme.
Az
épületet már teljesen berendezték és
ebben a tanévben
már megkezdte
munkáját. Szeptember elsején ünnepé
lyesen megnyitották.
A festői Lenin-hegyen, a moszkvaiak
kedvelt kirándulóhelyén, fenyvesek fes
tői környezetében épült 320 hektárnyi
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FELELEK
területen az egyetemi épületek kom
plexuma. Valóságos város, a tudomány
városa, ahol
professzorok, docensek,
aspiránsok, az egyetemi személyzet, a
hallgatók pompás otthont nyertek és
minden szükségeshez hozzájutnak, hogy
tudományos munkájukat zavartalanul
végezzék.
Ennek az épület-városnak
teljes foglalata 2,6 millió köbmétert
tesz ki. A 32 emeletes főépület csúcsán
ragyogó rubincsillag
negyedkilométer
magasra nyúlik.
A z új egyetemi épületekben a fizika,
kémia,
mechanika, és
matematika,
geológia és geográfia fakultásai kaptak
otthont. A z egyetem aulája 1500 sze
mélyt fogad be. 148 előadóterem áll
az egyes tanszékek rendelkezésére, a
legnagyobban 600 hallgató számára van
hely. Ezernél több a kutató- és oktató
laboratórium, összesen 45.000 helyisége
van. Ha a látogató minden helyiségben
csak egy percnyi időt tölt is, akkor is
egy hónapra van szükség, hogy az egész
komplexumot végigjárja.
A z összes helyiségeket, előadóterme
ket és laboratóriumokat a korszerű tu
domány és technika legtökéletesebb
eszközeivel szerelték föl. A tízemeletes
könyvtárban automatikus könyvszállí
tók pillanatok alatt szállítják az ol
vasóknak a kért műveket. A könyvtár
állványai
1,200.000 kötetet fogadnak
be. A botanikus kert területe 42 hek
tár. Megvan benne minden jellegzetes
növény. Külön teret kapott a csillagá
szati obszervatórium. Asztrofizikai la
boratóriuma önálló kutató munkát tesz
lehetővé. Ugyanilyen
tökéletességgel
rendezték be a geológia és geográfia
tanszékét is. Lomonoszov monumentális
szobra a főépület előtt áll és szim
bolizálja az egyetem rendeltetését: a
haladó tudománynak
legnagyszerűbb
fellegvára ez az intézmény.

CIM K É P Ü N K : Vidéki óiét. M a-LIn festménye (X III. század)
• Iparművészet és népművészet Kínában* című cikkünkhöz

Főszerkesztő: Csűrös Zoltán. Felelős szerkesztő: Kocsis Ferenc. A szerkesztőbizottság tagjai:
Désl Frigyes, Faludl Béla, Haraszty Árpád, Rapalcs Rajmund, Rázsó Imre, Tangl Harald,
Vécsey Zoltán. A kiadásért felel: Lapkiadó Vállalat Igazgatója.. Szeilkesztőség: Budapest, VII.,
Lenln-körút 9—11. Tel.: 221—288. Terjeszti a Posta Központi Hírlap Iroda, Budapest, V., József
nádor-tér 1. Tel.: 180—850. Egyéni előfizetés: kézbesítésre Illetékes postahivatalnál és a postai
kézbesítőknél. Üzemi árusítás: V., Rooaevelt-tér 6—6. Tel.: 189—288. VTdéiken a helyi hírlap
terjesztéssel foglalkozó postahivatal. Előfizetési ár: negyedévre 9.— forint, félévre 18.— forint.
Kéziratokat nem őrzünk meg.1.
2-534791. Athenaeum mélynyomása, Budapest.
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(F. v. Soproni Béla) — Megjelent 105.000 péld.
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Iparművészet és népművészet Kínában — Repülés a mélybe •— Kína tengeri kapuja
— Néphadseregünk Napja és egy hadtörténeti kiállítás tanulságai — Hogyan
keletkezik a közlekedési baleset ? — Reflexek— ösztönök —- Kis emlősök gyűjtése

fjp a r m ű n é s je t é s

n é p m ű v é s z e t (K ín á b a n

Kína 5000 éves tárgyi népművésze
tének története még megírásra vár.
Minthogy az iparművészet
és nép
művészet ősidők óta szervesen össze
fonódtak, nem nagyon nehéz nyomon
követnünk a népművészet fejlődésé
nek főirányát. A fiatal kínai művé
szettörténészek örömest
dolgoznak e
tárgykörben. A létező, de még köny
vekben, tanulmányokban
közzé nem
tett anyag jelentőségében is igen szá
mottevő. Annyi máris látható, hogy a
világ leghosszabb életkorú, töretlen
fejlődésű kultúrájában az iparművé
szet szakadatlan, élénk kapcsolatot
tartott fenn a népművészettel. Vala
hányszor története folyamán megújí
totta önmagát, mindannyiszor a nép
művészettel ' együtt újult meg.
A
társadalmi
fejlődés
különböző
szakaszaiban változhattak ízlések, stí
lusok, igények Kína nagy részében.
De bármennyire is változtak, a kínai
nép a maga kultúrájában mindig meg
őrizte azt a formakincsét is, ami ré
gebbi, ősi, hagyományos érték. Nem
egyszer látjuk Kína művészetében, és
pedig elsősorban kerámiájában, hogy
a -népművészetet emelik fel iparművé
szeti fokra. Megtartják a népi alko
tás közvetlenségét, frisseségét, kedves
ségét mind formában, mind díszítés
ben. Csakhogy fejlettebb technikával,
nagyobb
gonddal,
választékosabb
anyagokból
készítik
el,
nagyobb
darabszámban, nagyobb területek szá
mára, nem egyszer külföldi szállí
tásra. Igen nagy követelmény ez. Olyan

művészi beállítottság kell hozzá, amely
alkotásban is, szemléletben is, anyag
szerű hűségre
is törekszik,
vagyis
arra, hogy azonosítsa magát a tárgygyal, mintegy »-feloldódjék a tárgyban«. Emögött alighanem ugyanaz a
gondolat áll, ami elsősorban jellemzi
a kínaiak építészetét, amikor is leg
főbb törekvésük, hogy az épületek
harmonikusan illeszkedjenek a tájba,
alkalmazkodjanak a táj adottságához.
Egy kínai iparművész szemében a ter
mészet azt a nyersanyagot jelenti,
amivel éppen dolgozik. Mennyi, de
mennyi darab láttán figyelhetjük meg
—- kivált azokon a féldrágaköveken,
amelyekben
természetes
színeződés
ben különböző rétegek találhatók — ,
hogy a művész magából a darabból, a
természetadta feltételekből indult ki.
Ahhoz keresett olyan díszítést, amely
nek vonala leginkább illett az anyag
törvényeihez.
P o rc e llá n -, selyem - és lak k m n vesség
A porcellángyártás jóformán csak
egy
városra, a Jangce közelében
fekvő King-tecsenre korlátozódott.
A
kemény-cserép
edényeket
azonban
igen sok helyütt készítették, a Kínai
Nagy Fal-tói a déli határig. így ter
mészetesen a kemény-cserép edények
készítése során sokkal inkább kifejez
hették az egyes vidékek stílusát, népi
motívumait.
Hasonló következtetésekre jutunk a
legrégibb
időkre
visszanyúló
kínai
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selyemszövés és hímzés remekei lát
tán is. Ugyancsak Kína adományozta
meg az emberiséget egy másik külön
leges ipar- és népművészeti ágazattal:
a lakkművességgel, amely már nehe
zebben szorítható az előbbi kategó
riába. A legszebb és legértékesebb
lakkmunkákra csak a császárok és az
uralkodó osztály erszényéből tellett,
előállításuk tetemes költségei
miatt.
A lakktárgy annál értékesebb, minél
nehezebb. Ezért a fából, vagy vászon
ból készült alapot igen sok lakkréteg
gel, nem egyszer harmincnál többel
vonták be. Valamennyi réteget egyen
letesen kellett lerakrti. Időközben min
den egyes bevonás után félre kellett
tenni a tárgyat és kivárni, míg meg
szárad. Egy elhamarkodott ecsetvonás,
egy csepp lecsurgó lakk már tönkretehette előző hónapok minden munká
ját. Mihelyt a különböző színű rétegek
megszáradtak, került a darab a faragó
hoz. A faragó addig véste a mintákat
a rétegeken keresztül, míg elérkezett
az utolsóhoz. A zt már nem érintette,
hanem meghagyta háttérnek. Csupán
egyetlen meggondolatlanul vésett vo
nal m á r, a darabot selejtté tehette és
az egész munka hiábavalónak bizo
nyult. Nem túlzás: egy 8— 10 centi
méter átmérőjű doboz elkészítése is
legalább egy évig tartó munka. Az em
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beri alkotómunka finomsága alapján
értékelték a műtárgyat.
A kínaiak sohasem becsülték túlsók
ra az aranyból, vagy ezüstből készült
tárgyakat. A k i ilyenekkel hivalkodott,
azt műveletlennek,
^parlagi páválkodó«-nak tartották. A kínai gyűjtők
azokat a tárgyakat becsülték legtöbbre,
amelyeknek szépsége nem volt kirívó
s úgy vonzotta a nézőt, hogy alaposabb,
elmélyültebb szemlélődés után tudott
igazán eltelni a műtárgy formai szép
ségében, tökéletességében.
A legigazibb kínai művészet soha
sem díszített túl. Csakis a hűbéri rend
hanyatlásával kezdődött meg az ön
célú, túlhajszolt díszítgetés folyamata,
az úgynevezett formalizmus. Fokozta
ezt még az európai piacok kereslete: a
múlt század második felében és szá
zadunk első felében. Hány ilyen bazárjellegű darab rontotta le a kínai művé
szet hitelét! Hányszor és hányán kép
zelik el a kínai művészetet, mint va
lami
változatlant,
megmerevedettet.
Pedig a kínai művészetben nagyon is
mélyreható változásokat figyelhetünk
meg történeti útján. Megállást, elaka
dást csakis ott állapíthatunk meg, ahol
a társadalom is megrekedt.
Kína történetéből ragadjunk ki most
két korszakot. Két olyan korszakot,
melyről mint a kínai művészet virág
koráról beszélhetünk.

A z egyik a Sang-Yin-korszak. Kora
kereken időszámításunk előtt 1500—
1000 év. Sang-Yin Kína első állama a
Sárga-folyó középső részén. Régi tör
téneti forrásokból tudtak róla, de léte
zését még a tudósok egy része is két
ségbevonta, addig, míg nyomaira, régé
szeti leleteire alig 40 éve ráakadtak.
A z Anyang-emlékek azóta már nagy
szerű képet adnak a rabszolgatársada
lom kezdeti fokán álló kínai népről.
Csontokra és teknősbéka-hátra vésett
feliratok a legrégibb kínai írásos em
lékek. Számuk ma már a 200.000-et is
meghaladja.
Történeti forrásértékük
felbecsülhetetlen. Sírokból is igen nagy
számmal kerültek elő művészeti tár
gyak. Kerámia mellett bőven találtak
faragott
csontot
és jade-tárgyakat,
szobrászati emlékeket és bronzból ké
szült tárgyakat. Fegyverekkel együtt
találtak edényeket, a világ legszebb,
technikai kivitelben legcsodálatosabb
bronzedényeit.
Olyan művészi alkotásokról van itt
szó, amelyek ^teljes érvényűek*, vagyis
az adott fejlődési fokon maradéktala
nul fejezték ki a kínai művészetet.
Olyan iparművészeti fokra emelt nép
művészetről van itt szó, amikor még a
képzőművészetek nem fejlődtek ki, te
hát a festészet még nem létezett, a
szobrászat és építészet még csak a fe j
lődésnek legkezdetén állott. Ugyani
akkor ezek a bronzedények már szob
rászati formákat is felhasználtak. Állatalakokat (bagoly, elefánt, tigris) jele
nítettek meg. Egy másik edénycsopor
ton építési formákat látunk. A díszí
tésüket is nagyjából két csoportra le
het osztani: a domborműves szobrá
szati formák mellett megtaláljuk a vo
nalas, rajzos megoldást is.
E művek
készítői
mesteremberek.

Mesterségüknek megfelelően már el
különülve, a város egyik részében él
tek, ahogy ezt a műhelyhulladékok bi
zonysága alapján tudjuk. A természeti
jelképek és a megszemélyesített állatábrázolások mellett az ember
maga
vagy alárendelt, vagy elrejtett szerepet
tölt be. A művészet tárgyköre még
úgynevezett animisztikus. Ebben a kor
ban már feltehetően sok szempontból
maradi, elavult. Ugyanez a stílus talál
ható meg a lapos, keskeny, faragott
csontlapokon, fehérszínű agyagedények
falába vésve. Ez bizonyítja művészetük
szélesebbkörű elterjedését. A z edények
feltétlenül szertartásos célra szolgál
tak, étel- és italáldozatok felajánlására
és így kaptak helyét a sírokban.
A T ’a n g -k o ri K ín a m ű tá rg ya i
A z időszámításunk utáni 618-922ben uralkodó T ’ang-dinasztia művészete
más szempontokból érdekes. A SangYin állam után egész sor kis állam
alakult ki. Ezek most másodszor egye
sültek. A több mint 400 évig tartó tár
sadalmi és gazdasági átalakulások, va
lamint nomád lovas-betörések és meg
szállások után Kínában most újra, leg
alább is egy időre, a rendezett viszo
nyok lehetővé tették a művészetek és
az irodalom fellendülését.
Kétségtelen, a T ’ang-kori Kína az
akkori világ leghaladóbb, legfejlettebb
állama. Ázsia többi országaival szoros
kapcsolatban
állott.
Az ugyancsak
virágkorát élő Belső-Azsián keresztül
új vallásokkal, új eszmékkel eljutot
tak Kínába a különböző művészeti ha
tások is. Kínai buddhista zarándokok
keresik fel viszontagságos úton Indiát.
Visszatérésük során könyveken kívül
festményeket és templomterveket hoz
tak magukkal. A művészet területén
1221

elzárva csodálatos frisseségben őrizte
meg eredeti szépségét. Erről e sorok
írója is meggyőződött a helyszínen tá
volkeleti tanulmányútja során.
Ha
sonló régi és nagyarányú kincsesház
nincs is még egy a világon!
A tárgyak nagy része selymekből,
lakkdobozokból,
berakott
mintájú
hangszerekből, üvegedényekből, kegy
tárgyakból áll. Am ellett szerencsére a
mindennapi életnek sok
használati
tárgya is megőrzésre került. Így bam
buszból fonott kosarak, kemény cserép
edények, fegyverek, tusok, ecsetek s
ezer más műtárgy és nemes használati
cikk.
L é c x j L a jo s v ilá g h ír ű fe lfe d e z é s e
Bambuszból készített doboz, XVIII. század
második fele

a képzőművészet, az iparművészet és a
tárgyi népművészetek különböző uta
kon jártak. A szobrászatban az indiai
Gupta-művészet kánonjai váltak szoro
san követett mintaképekké. A z addig
meglehetősen merev buddhista szobrá
szatban az istenek tartása meglazul,
derekuk kecsesen kissé balra dől, a
formák élettel telítődnek jneg, valószerűbbekké válnak. A z utóbbi törek
vést még jobban érvényesíthették a
portré-szobrászatban, ahol a legtelje
sebb életszerűség visszaadására töre
kedtek. A festészetben az új szellem
a valósághű törekvések mellett az űj
témák keresésében is megnyilatkozott.
Ekkor fordulnak a kínai festők a ter
mészethez. Európát jóval megelőzve a
tájat választják témául. A valóság meg
ismerésének vágya vezette őket akkor
is, amikor egyes festőket állatok fes
tése vonz elsősorban. Egyiket a lovak
ról festett képei tették híressé. Másik
ról följegyezték, hogy legszívesebben
bivalyokat festett. A korszak második
felében születik meg a tusfestészet,
amelyik a tus különböző árnyalataira
és az ecsetkezelés virtuózitására építi
fel technikáját.
Az iparművészet és a népművészet
között lényeges választófalat húzott az
iparművészeknek az a törekvése, hogy
a hozzájuk érkező és elsősorban is
szasszanida és kései szasszanida perzsa
műremekeket formában és díszítésben
beolvasszák a kínai művészetbe. Ez a
törekvés csak hosszabb idő után járt
eredménnyel. Időközben a népművé
szettől elszakadt az iparművészet, ide
genné vált a formanyelve. A kínai mű
vészet szempontjából szerencsésen, sa
1222

Még egy csodálatos tárháza van a
T ’ang- és a
közvetlenül megelőző
Áldozatf bronzedény, fang 1 e.,
- XI— X. század

Áldozati bronzedény, kuang,
a Sang-YIn korszak végéről

ját maga erejéből merítve, mégis újat
és haladót tudott létrehozni,.elsősorban
is a kerámiában és a textilművészet
ben. Kerámiában a háromszínű (sárga,
zöld és kék) edények színhatása a szí
nes népi kerámia fejlődését indította
el. Ez az irány azután 2— 300 évvel a
világ
kerámiaművészetének utolérhe
tetlen mesterműveit hozta létre.
A T ’ang-kori kínai iparművészetet
legjobban Japánban
tanulmányozhat
juk. A nárai Kefeti-Nagy-Templom te
rületén eredetiben áll még a 35 méter
hosszú, fából épített kincsesház, ame
lyet 752-ben emeltek. A nagy Buddhaszobor leleplezési ünnepére küldött kí
nai ajándékokat őrizték benne. Volt
idő, hogy kapuit 150 évig sem nyitot
ták ki. A közel 1800 éves katalógusban
fölvett ezrekre rúgó tárgy, a világtól

Békegalambos tányér
T’ang-korl tányér,
három szint! mázzal,
V i li — IX. század

Wei-korszak művészetének. Ez a Kína
és Belső-Azsia határán fekvő tunhuangi
"•Ezer Buddha-temploma«.
A mi világhírű tudósunk, Lóczy La
jos fedezte fel a keleti és nyugati tu
dományos világ számára!
A sziklába vájt templomok festészeti
és szobrászati dísze most válik először
az egész kínai nép tulajdonává. A
restaurátoroknak, festőknek egész se
rege
dolgozik a barlangtemplomok
rendbehozatalán és a freskók lemáso
lásán. Ezekből a másolatokból Pekingben és Kína nagy városaiban kiállítá
sokat rendeztek már. Sőt a másolato
kat fametszetbe átültetve kiadtak két
albumot. Közülük az első hozzánk is
eljutott és idén már az Á llam i Köny
vesboltokban beszerezhetővé vált.
Kínai folyóiratok frissebb számaiból
még azt is tudjuk, hogy a tunhuangi
művészet máris mélyen hat Kína ipar
művészetére. Ennek végtelen gazdag
ságú
formakincsét
használják fel
kemény-cserépedények, zománctálak és
színházi függönyök díszítésére. A z újjá
születő kínai népművészet ugyancsak
sok-sok serkentést kaphat ebből a for
rásból.
A
múlt haladó
hagyományainak
megbecsülése vitte a kínai dolgozók
százezreit arra a pekingi kiállításra is,
ahol az újabb anyagi ásatások SangYin-kori leleteit állították ki. Vájjon a
kínai iparművészek felhasználják-e az
anyangi művészetet? Erre még nem
látott példát e sorok írója. Mégsem
hiszi, hogy ne gondolnának rá.
A z Üj Kína iparművészei nemcsak
ősi művészetükből merítenek. Éppen
ilyen lelkes érdeklődéssel keresnek új
mintákat is. A békegalamb, a május
1-i felvonulás már kedvelt és szeretett
új díszítésük. A z új formakincs kialaT’ang-korl húros hangszer, V III. század

kítása mellett legfőbb törekvésük, hogy
a hűbéri társadalom hanyatlásával le
romlott technikai megoldásokat, a ki
vitelezés
színvonalát
visszaállítsák.
Egyelőre legalább is arra a szintre,
amelyen történelmük legdicsőbb kor
szakaiban állott Kína népi nemzeti kul
túrája.
A népművészet sohasem állott még
Kínában olyan nagyszerű
távlatok
előtt, mint most. A kisebb létszámú
nem kínai népek kultúrájának fel
karolása egészen bizonyosan nemcsak

az illető népek
szempontjából lesz
hasznos. A kínai népművészetet is len
dületesen elő fogja segíteni fejlődésé
ben. Arról nem is beszélve, hogy az
egész
kínai nép
életszínvonalának
emelkedésével az ipar- és népművészeti
tárgyak iránti érdeklődés sohasem lá
tott méretekben terebélyesedik majd
ki. Gazdagabbá teszi az egész emberi
séget.
Horváth Tibor,
a Kelet-Azslal Múzeum
igazgatója

PLAKÁTM CvÉSZETI k i á l l í t á s

R ó m a 11 ó n a

A plakátművészet és a plakáttal közel s tá
vol rokon úgynevezett alkalmazott grafika szé
lesen szerteágazó területéről s mai
magyar
helyzetéről tájékoztat az Ernszt-Múzeum Pla
kátművészeti kiállítása. E kiállításon szereplő
műfajok
többé-kevésbbé annyit jelentenek a
képzőművészetben, amennyit a retorikai mű
fajok közé sorolható
előadások,
tudományos
dolgozatok, újságcikkek stb. az Irodalomban,
• Kevéssel sokat szemléltetni!* A plakátművészet
e klasszikus
követelménye politikai plakátra
vonatkoztatható
legélesebben.
A kompozlclós
szépség, a tartalmi összevonás tömörsége, közérthetősége s megragadó ereje azonban Gábor
Pál, Konecsny György, Szűcs Pál, Raszter Ká
roly, Fllo egy-két művén kívül alig méltatható
e terem többi plakátja sorában. Pál György
és
több társa
a mondanivaló zsúfoltságával
akart sokat kifejezni s van, aki az optimizmus,
vagyis a derűlátás és blzalomkeltés kirívóan élménytelen, sallangos értelmezésével, túlhajtott
aláfestéssel a költői hitelű valóság helyett Illú
zióknak ad tápot s vaskosan vét a szemérmes
szlnkultúra ellen, összehasonlíthatatlanul Job
ban felelnek meg a plakátművészet igényes
ségének a kultúrplakátok s közülük is főleg a
kiállításokra, hangversenyekre, moziba,
szín
házba, könyv-vásárba, állatkertbe,
sportalkal
makra hlvogatók. Konecsny, Gábor Pál, Dómján
József, K, Boócz István, Mihályt! Emőné, Malász
Gitta, Kass János, Csemitzky Tihamér, Boór Vera,
Káldor László s még többen Ilyen tárgykörű pla
kátjaikkal adták e kiállításon a legtöbbet. Sajnos,
annál inkább elsikkad a plakátművészet tudománynépszerűsítő feladata. Bánó Endre •Színkép
elemzés* elmen a Természettudományi Társulat
által kiadott plakátján kívül alig talál itt a
néző olyan plakátot, amely művészi megoldásban
és a tudomány korszerű terjesztésében egyaránt
töretlenül tanulságos lenne. A rendezők a ter
mészettudományos ismeretterjesztést
egyébként
is, mintha háttérbe szorították volna.
Nincs
egyetlen piakát csillagászati,
mikrobiológiai,
geofizikai s több más tárgykörből. Annál na
gyobb örömmel kel) méltatnunk Barcsay Jenő
főiskolai művész-anatómus professzor anatómiai
rajzait. Megmutatják, hogyan kell harmóniába
hozni a tudományt a művészettel s mindkettőt
az élettel. Barcsay professzor rajzai közül egyikmásik már a röntgenanatómus
szempontjából
szemlélteti az élő és mozgó emberi testet s
bízvást mondhatjuk: bátor új út kezdetét jelentik
a képzőművészet anatómiai fárgvkörű megjelení
tésében. Nem a tudomány rovására költőiek és
nem a költőiség rovására tudományos értékűek.
E rajzok jelentősége nemcsak e kiállítás termein,
de hazánk határain fs túlmutat,
N. T.

Történetesen a »Róma 11 óra* meséjének
m agva megtörtént esemény: többszáz lány és
asszony jelentkezett Rómában egyetlen egy gépirónől állásra és az irodához vezető lépcsőház
az egymás hegyén-hátán tolongó, civakodó állástkeresők alatt lezuhant, tömegszerencsétlen
séget, halált okozva. De ha « film meséje nem
is épült volna valódi történetre, akkor is tudnók, hogy Igaz, mert a munkanélküliség, a ka
pitalizmusnak ez az egyik legborzalmasabb je
lensége naponta szüli az ilyen tragédiák fel
tételeit, mert az a helyzet, amelybe a munka
nélküliség a »Róma 11 óra* szereplőit sodorta,
megtalálható mindenütt, ahol a tőke az úr.
Nemrég a newyorkl Cherry-Streeten napo
kon át
több mint
7500 ember táborozott
és egy pillanatra sem hagyta el az utcát. Éjjel
az aszfalton takarókba vagy csak papirosba
burkolózva
aludtak, ennivalót
hozzátartozóik
hordtak nekik. A 7500 ember 180 városi állásra
jelentkezett. Tehát minden egyes állásra 40-en
pályáztak! Tehát minden 40 ember közül, aki
napokon át strázsált az utcán, 39 hiába remélt
munkához, kenyérhez jutni!
Mindezt mi is jól Ismerjük. Nekünk Is megvolt
a magunk •Róma II órája*, a magunk CherryStreetjelnk. 1930. október 15-én irta az egyik
budapesti lap:
•A városháza polgármesteri folyosóján kedden
délelőtt nagyobb csoport jelent meg. Lerongyo
lódott ruhájuk, sápadt, lesoványodott arcuk kér
dezés nélkül Is elárulja, hogy — munkanél
küliek. Csendben gyülekeznek a polgármesteri
hivatal előtt, csak néha-néha tör ki a munka
nélküliek elkeseredett kiáltása belőlük; •M un
kát! Kenyeret 1*
Két nappal később egy másik tudósítás így
hangzott:
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•Csütörtökön délelőtt 1600 éhes ember vonult
fel a városházára. Munkát reméltek, munkát
vártak. A fővárosi Iskoláknál ugyanis megüre
sedett néhány napibéres fűtői állás. A 27 fűtől
állásra 1600 ember pályázott.*
A szóbanforgó évben — még a hivatalos sta
tisztika szerint is — Budapesten »legalább 6000
olyan Irodai alkalmazott volt, akinek nem volt
állása, ezeknek 58 százaléka hat hónapnál és
39 százaléka egy évnél régebben volt állás nél
kül*.
Amikor a •Róma 11 óra* megtekintése után
kijövünk a moziból, a gondolatokat az elszörnyülködés, a felháborodás hatja át, de a meg
könnyebbülés érzése Is: de jó, hogy ,ez az átok
a Föld egyharmadán már megszűnt, de jó, hogy
mi Is ebbe az egyharmadba tartozunkl

Az F. N. R. S. 3. mélytengeri tengeralattjáró

E lE
Átlag 10— 15 méter vastagságú föl
dünk felszíni öve, amelyben az ember
élete lezajlik. Persze, egyes foglalkozási
ágakban ez az öv kitágul. A bányász
leszáll a föld mélyébe, a hegyipásztor
felhajtja nyáját a magaslati legelőkre,
a pilóta a légkör magas rétegeit járja.
A bolíviai Andesekben 6000 méter ma
gasságban van a Föld legmagasabban
fekvő bányatelepe. Ez csak munka
helye a 300 dolgozónak, telepük 1000
méterrel mélyebben van.

Tudományos megfigyelő
állomások a magasban
A
tudományban
felmerült újabb
problémák egyre sürgetőbbé tették,
hogy
a természettudományok egyes
ágai minél szélesebb övre terjesszék
ki közvetlen vizsgálataikat. A légköri
viszonyok
közvetlen tanulmányozása
azt kívánta, hogy minél magasabbra
telepítsenek
tudományos megfigyelő
állomásokat.
A világ legmagasabbra
telepített obszervatóriuma ugyancsak
a bolíviai Andesekben van, 6016 mé
ter magasságban. Ez a kis létszámmal
dolgozó intézet a kozmikus sugárzást
tanulmányozza. A Pamirban 4000 mé
ternél magasabban működik a világ
legmagasabbra
telepített
meteoroló
giai és geofizikai intézete. A szovjet
tudomány
száznál
több
állomásból
álló hálózatot létesített az Északi Sark
körön túl a légköri viszonyok állandó
figyelésére. Ez adta meg alapját az
északjegestengeri
hajóút
kikutatásá
nak és fenntartásának. A z időjárási
prognózisok tökéletesítése megkívánta,
hogy a sarki öv viszonyait minél be
hatóbban ismerjük meg. A szovjet tu
domány az állandó megfigyelések kö’rét az Északi-sarkig terjesztette ki s
ezzel felbecsülhetetlen szolgálatot tett
az egész európai meteorológiai szolgá
lat tökéletesítésére.
A csillagos ég megfigyelése is azt
kívánta, hogy a
megfigyelőhelyeket
magaslatokra telepítsük. A kaliforniai
obszervatóriumok és a K irgiz Köztár
saságban az
alma-atai
megfigyelő

állomás
—
amelyben
Feszenkov
munkatársaival a kozmikus gáztömetgek nagyfontosságú vizsgálatait
vé
gezte — , a svájci Árosa napvizsgáló
obszervatóriuma mind nagy magas
ságban vannak.

Sztratoszféra >rep ülések
Több probléma a közvetlen vizsgá
lat körének még nagyobb kitágítását
kívánja meg. Ilyen a fizika egyik leg
korszerűbb kérdése: a kozmikus su
gárzás. A légkör alsó rétegeiben, a
troposzférában, amely 11 kilométer
magasságig terjed, a kozmikus sugár
zásnak már csak másodlagos, szekun
dér állapota jelentkezik. A z elsőle
ges, primér sugárzást közvetlenül csak
a sztratoszférában lehet vizsgálni. A
sugárzás közvetlen vizsgálata pedig
az elméleti fizika legjelentősebb köz
ponti kérdéséhez, az anyag elemi r é 
szecskéinek természete megismerésé
hez nyújt nélkülözhetetlen
ismerete
ket. Ez szülte meg a sztratoszféra felszállásokat.
Piccard
1931. május
27-i felszállása volt az első. A z FNRS
sztratosztáttal 15.800 méter
magasra
jutott. Vállalkozását kétszer ismételte
meg. A szovjet tudomány
1933-ban
kapcsolódott be a sztratoszféra-felszál
lásokba és már az első vállalkozással
rekordot ért el. A szeptember 30-án
felszállt USSR-sztratosztát Prokofjev,
Birnbaum és Godunov
kutatókkal
18.900 méter magasra jutott. 1934. ja
nuár 30-án Moszkvában felbocsátott
Qsszoaviakim ezt is túlszárnyalta. El
érte a 22.000 méter magasságot,

Jt mélység meghódítása
A kozmikus sugárzás azonban be
hatol a mélységekbe is. Ezért szüksé
gessé vált, hogy mély tavakban, ten
gerekben is vizsgálják, kutassák ter
mészetét.
A
vizsgálatok sorozatát
Regnier indította meg a Bodeni-tavon.
A korszerű búvár készülékek lehetővé
teszik, hogy a kutató ember 120— 180
méter mélységig is leszálljon és ilyen
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W. Beebe búvárgömbje, a batosztát, amellyel 1000 m-re eresz
kedett a tenger színe alá

mélységekben tudományos kutatást vé
gezzen.
A kozmikus sugárzás kutatása azonban
csak egyik része a mélytengeri kutatá
soknak. Sokkal szélesebb területet nyit
a biológia számára. A tenger mélysé
geiből a kutató háló csak igen sovány
anyagot hoz fel. A fenékpróbák némi
betekintést adnak a tenger fenekén
felgyűlt iszapban zajló életről. De ke
véssé ismerjük az óceáni víz mélyebb
rétegeiben nyüzsgő életet. Vájjon mi
lyen mélységig terjed ez az élet olyan
rétegekben, amelyekbe már nem ha-1
tol napfény?
Miként
alkalmazkodik
az élő szervezet a mélység rendkívüli
viszonyaihoz, a 10 méterenként egy
atmoszférával növekvő nyomáshoz, az
örökös sötétséghez. Milyen az élete a

nagy mélységekhez kötött
szervezeteknek ?
Századunk elején kezdő
dött a tenger életének köz
vetlen tanulmányozása búvérsisak segítségével. A ku
tató azonban búvársisakkal
legfeljebb 12 méternyi mély
ségbe szállhatott le. Ez ele
gendő volt a part és zátony
életének tanulmányozásához
és éppen ebben az öv
ben, a kisebb mélységek
ben találhatók a tenger életének leg
pompásabb és legcsodálatosabb alak
jai. A vízalatti fényképezés, a film e
zés feltárta ennek az ezerszínű élet
nek csodáit. Megismertük a korállzátonyok sokféle virágtermetű
állat
világát, a legyezőkorallokat, a szivacs
telepeket, tengeri liliomokat, a papa
gájhalakat,
a
szivárvány
színeiben
tündöklő ajakoshalakat. De a har
mincas évekig a mélytengeri életből
csak azok a ritka példányok kerültek
a tudós szeme elé, amelyek véletlenül
magasabb régiókba kerültek és zsák
mányul estek,

Jt batosztát
W llliam Beebe gondolt először arra,
hogy mélységekbe leszálló gömbalakú
szerkezetet kell készíteni, azzal
alá
merülni és reflektor fényénél közvet
lenül vizsgálni a gömb ablakai előtt
elsuhanó élőlényeket.
Így
született
meg
a »batosztát« terve, amelyet
Barton Otis mérnök 1929-ben meg is
valósított. 1930. június 8-án 435 méter
mélységig ereszkedett
le a gömb.
1932-ben megkezdődött Beebe
mély
tengeri kutatásainak sorozata. A ta
pasztalatok alapján a batosztátot egy
re javították. Végül 1934. augusztus
11-én Beebe,
Barton társaságéban,
923 méter mélységig ereszkedett. Te
lefonon diktált észleletei beszámoltak
a mélytengerek
titokzatos életéről,
addig nem sejtett, nem ismert halak
ról s más élőlényekről. Visszatérve,
nyomban megadott utasításai alapján
Else
Bostelmann
ecsetje felvázolta
ezeket a rendkívüli lényeket: a há
romcsillagos
ördöghalat,
amely 822
méter mélységben suhant el az ablak
előtt, a 750 méter mélységben úszkáló
szivárványos
csőröscsukákat, a 750
Mélytengeri halak

Plccard batlszkáf-ja

méter mélységben vitorláival szárnyaló
sápadt vitorláshalat és a többieket.
Mélytengeri útját Beebe szép könyv
ben örökítette meg. (Fordításban a
Természettudományi Társaság kiadá
sában jelent meg.)
Beebe 1934. évi leszállása két év
tizeden át tartotta a rekordot. Még a
szakemberek
is megdönthetetlennek
tartották. Hiszen a batosztát olyan
régióba szállt le, amelyben 92 atmo
szféra
nyomás nehezedik
minden
négyzetcentiméternyi
területre.
A
technika rohamos
fejlődése ellenére
sem bíztak ennél nagyobb
teher
bírásban.
A háború után a sztratoszféra első
bátor utasa, A. Piccard professzor ve
tette fel egy újabb leszállás tervét.
Ebben a vállalkozásában is a koz
mikus sugárzás tanulmányozása volt
a központi probléma. Nyomban hozzá
is láttak a leszállás előkészítéséhez.
Piccard 4000 méter mélyre akart le
jutni. Beebe gömbjét egyetlen
nem
csavarodó,
22 mm
átmérőjű
acél
kábelen eresztették le. Hossza
1000
méter, súlya,
lemerülve,
1800 kg,
teherbírása 26.000 kg volt, míg a 142
cm átmérőjű gömb súlya 2430 kg-ot
tett ki.
Világos,
hogy
2000—4000 méter
mélyre már nem lehet acélhuzalon le
engedni a gömböt, mert a huzal el
szakadna.
4000 méter
huzal
súlya
8 tonnát tenne
ki, Piccard pedig
Beebe batosztátjánál négyszer súlyo
sabb gömböt építtetett.

ahogy
a léghajó viszi
gondoláját.
Minthogy a benzin fajsúlya 0.75— 0.80,
a 35 tonna súlyú naszád lesüllyeszté
séhez 200 kg-os
vástömbökből
álló
két tonnányi terhet kell használni. A
terhet elektromágnes fogja és szükség
esetén elektromos irányítással lehet
kioldani. A naszád tehát épúgy sza
badul meg fölösleges terhétől, mint
ahogy az aerosztat kiveti homokzsák
jait.
1947 végére már elkészült Piccard
batiszkáfja, leszállásra azonban
nem
került sor.

Piccard batiszkáfja

1953 a u g u s ztu s 12

Ez szükségessé tette a mélytengeri
leszállás technikájának teljes
átalakítását. Piccard batiszfcáfját sztratoszféra-gömbjének
mintájára alkotta meg. A
batiszkáf gondola módjára
függ egy különleges szer
kezetű tengeralattjárón. Az
acélnaszád 100.000 liter ben
zint visz útjára. A fedélzet
re szerelt két propeller teszi
lehetővé a naszád oldalra
való kimozdulását. Amikor
a naszád mélyebbre süllyed,
a gömböt kábellel mélyre
ereszti és úgy vontatja
a tenger fenekén,
mint

Közben
hozzálátott

Teleszkópszemű hal

a francia tengerészet
is
kis
űrtartalmú,
könnyű,

Közel 1000 m mélységben Ilyen halak kerültek
Beebe búvárgömbjének sugárkévéjébe

mélyre süllyedő búvárnaszádok szer
kesztéséhez.
A tengerészet mérnökei
megszerkesztették az F. N. R. S.
típusú kis
búvárhajó-modelleket.
A
naszád súlya mindössze 15 és fél
tonna, merülés közben 6 tonna. A na
szádhoz nem csatolnak gondolát,
a
két búvár a naszád fülkéjében ül és a
kvarcüveg-ablak mögül
végzi
meg
figyelését.
Augusztus 12-e volt a nevezetes
nap, amikor az P. N. R. S. 3. batiszkáf
a Földközi-tengeren,
a Cepet-szoros
szélességében a mélybe szállott. Pon
tos mérés szerint a tenger mélysége
a leszállás helyén 2300 méter. A fran
cia part előtt ez a Földközi-tenger leg
mélyebb árka.

2100 méter
Kilenc óra 20 perckor húzták ma
gukra a naszád kettős ajtaját Houot
kapitány és W illm tengerészeti mér
nök. A lemerülés lassan kezdődik,
félóra telik el, míg a naszád eltűnik
a víz felszíne alatt. A kísérő hajó a
lemerülés helyén marad,
hogy
ál
landó kapcsolatban legyen a batiszkáífal. Minthogy a nagyobb mélységből
érkező rádióhullámokat a víz
nagy
mértékben
elnyeli, az
érintkezést
ultrahang-készülékkel
tartják
fenn.
A merülés irama 800 méterig gyors,
a naszád másodpercenként 90 centi
méterrel süllyed, egy perc alatt 30
méterrel, tehát 27 perc Sttatt jut 800
méterig. Innen 1500 méterig csökken
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a sebesség, másodpercenként 25 centi
méter a süllyedés. Egy óra alatt ju
tottak le 1500 méter mélységig. A
reflektor itt felmondta a szolgálatot.
Addig a mélység csodálatos
életébe
pillanthattak bele: világító halak ra
jai suhantak el az ablak előtt. Külö
nösen egy nagy, narancssárga színű
hal kötötte le figyelmüket, amelynek
testén gyöngykoszorúként helyezked
tek el -világító lámpái-.
2100 méter mélységet ért el a na
szád. K ét percen át időzött ebben a
mélységben.
Megállapították, hogy a
felszíni réteg alatt a víz hőmérséklete
állandó volt.
Most az elektromágnes
elengedte a súlyokat. Megkezdődött a
felszállás, amely a süllyedés tartamá
nak egyharmada alatt ment végbe.
12 óra 36 perckor a batiszkáf tornya
lassan a felszínre emelkedett. A vál
lalkozás sikerült) •

Egy p e r c a l a t t kész f e l v é t e l t kés zí t
az új s z o v j e t f é n y k é p e z ő g é p
»Mom ent« néven
hamarosan
for
galomba kerül a Szovjetunióban egy
újfajta
fényképezőgép.
A
géppel
8X10,5 centiméter méretű felvételeket
lehet készíteni s a negatív és a pozi
tív kidolgozása a gépbe beépített pa
rányi
»laboratóriumban«
történik
automatikusan.

Ú/abb próbálkozások
A lig telt el két hét és már újabb
mélytengeri vállalkozásról számolt be
a sajtó. Augusztus 26-án délután J.
Piccard
professzor fia
kíséretében
Capri szigete és az olasz part között
szivaralakú
naszádjával,
amelynek
tatján függött a gömb, a
fenékig
szállt le. A tenger itt 1051 méter mély.
A felszínre szállás után Piccard
ki
jelentette, hogy
műszereit
kitűnően
tudta használni és fontos eredmények
re jutott. Vállalkozása
csak próba
volt s legközelebb Ponza és Szardínia
szigete között 4000 méter mélységre
szándékozik ereszkedni.
A z »F. N. R. S.« ugyancsak meg
ismétli kísérletét és az Atlanti-óceá
non el akarja érni a 4000 méter mély
séget.
*
1953 augusztusában az ember batl3Zkáffal leszállt 2100 méter mélységbe.
Megjárta a sztratoszférát, alátekintett
a Föld
legmagasabb
pontjáról, a
Mount Everestről, járt a tenger fene
kén is és környezetében ismerte meg
a mélytengerek élővilágát. Ezt ’ már
csak egyetlen élmény múlhatja felül:
világűr-rakétán eljutni a Marsba! Ta
lán századunk emberének már ebben
az élményben is része lesz.
Vécsey Zoltán

Ez a kép bepillantást ad a »Moment» belsejébe.
A nyilak a negatív és pozitív szalagok mozgásá
nak az Irányát mutatják

A gépbe nyolc felvétel készítéséhez
és kidolgozásához szükséges
fényképező-anyag
rakható
be:
egy-egy

m

m

m

J ir i Z d e n e k N ó rá it i

IS M E R E D -E M Á R A F Á K A T f
(Ifjúsági Könyvkiadó. 34 oldal. A ra :

16-— Ft)
Apró gyermekek Ismeretkörét kívánja ez a ké
peskönyv játszva, beszélgetések alakjában bő
víteni. A cél, eszköz, módszer tehát csakugyan
utánzásra méltó. A hiba azonban ott kezdő
dik, hogy a könyvecske sokszor nem mond Iga
zat és félrevezeti a kis olvasókat. A rajzokra
is akadt volna művész, aki hivebben adta volna
vissza az ábrázolandó tárgyakat.
Csak a komolyabb tárgyi hibákat tesszük szóvá.
A könyvecske a jegenyéről, vagy a jegenye
nyárfáról beszél, nem helyes tehát egyszerűen
»n yárfá«-rő! beszélni, hiszen több fontos nyár
fánk Is terem szerte az országban. A bükkfa
és tölgyfa közti különbség nem helytálló. Szeretnők tudni, honnan vette a szerző azt a kép
telen megállapítást, hogy az égerfának
két

negatív és pozitív
vábbá a pozitív papírtekercshez hozzá
erősített nyolc fémhártya-ampulla. Ez
utóbbiban van az előhívó- és rögzítő
anyag.
Hogyan működik az új fényképező
gép?
Minden exponálás utón meghúzzuk
a gép alján kinyúló papírszalag vé
gét. Ekkor kisimul mindkét papírtekercs megfelelő része. A
negatív
szalag emulziós oldalával fordul a
pozitív felé. Mindkét szalag két acél
orsó között halad végig. A z acélorsó
kat rúgók szorítják egymáshoz. A z
ampullák egyike — a két fémorsó kö
zött áthaladva — szétnyomódik s tar
talma egyenletesen oszlik el a nega
tív és pozitív szalag felületén. Ekkor
egy percig várunk. Ezalatt megy vég
be a negatív előhívása s a kép átmásolódik diffúziósán a pozitívra.
A perc leteltével tökéletesen
kész
felvételt húzunk ki a gépből.
Ez az újszerű fényképezőgép nagy
ajándék a fotoamatőröknek:
meg
kíméli őket a negatív és pozitív ki
dolgozásával járó aprólékos és körül
ményes bajlódástól.
A »Mom ent« szériagyártását rövi
desen megkezdik a Szovjetunió gyá
rai.
egymás felett álló gömbölyű lombkoronája van?
Az égerfa sudaráról, a nyírfa lelógó vékony
ágairól a könyvecske nem tesz említést, ennek
megfelelően az ábrák Is hibásak. Hallunk a
berkenye-»bogyókról«,
amelyek persze Cseh
szlovákiában gyakoriak, nálunk azonban más
gyümölcsök pótolják.
Viszont a
barack- és
meggyfáról
például nem esik szó, ami magyar
szempontból erős hiba.
A fenyők elnevezése zűrzavaros, felhasználá
suk a csehszlovák viszonyokra Illik, és nem a
mienkre. A nálunk honos vagy termesztett er
dei és fekete fenyőről nincs szó (b í r az erdei
fenyő rajza ott van).
Mindent összevéve: a könyvecske csehszlovák
gyermekek kezébe való és nem a magyarorszá
giak kezébe, az elnevezéseket szakemberekkel
kellett volna ellenőriztetni, a rajzok egy része
hibás, s a szöveg Is (talán a rossz fordítás
okából? — Szerk.) sok hibás adatot tartalmaz.
Ezért az eredményért fölösleges, sőt káros do
log Idegen fró segítségét venni Igénybe.
Budapest, 1953. augusztus 21.
JAVORKA SÁNDOR
Kossuth-dijas akadémikus
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Kora reggel fut be
gőzhajónk a
Jangce torkolatába és szemben az árral
halad fölfelé. A fedélzetről kíváncsian
figyeljük a feltáruló festői tájat.
Hajónk maga mögött hagy egy tég
lával terhelt nagy kétárbocos dzsonkát,
A szeszélyesen meghajlított hajóorron
kifaragott nagy, kiugró szemek a kínai
tengerészek éleslátását jelképezik. Von
tatógőzösök mögött az erősen megra
kott uszályok egész karavánja nyúlik
el. Érezniink kell, hogy egy hatalmas
ország fontos vízi útvonalán haladunk,
A Jangce torkolatától 50 kilométer
nyire a nagy folyam mellékfolyójába,
a Hoang-pu-ba
fordul a hajónk. A
Hoang-pu partján, Dél-Csanszu tarto
mányban fekszik a Kínai Népköztársa
ság legnagyobb városa és kikötője —
Sangháj.
Uszurt erődjéhez érünk. E történelmi
vártól egészen a városig húzódnak a
sanghaji révpart kikötőhelyei. A z árvi
zektől nagy gátak védik az alacsony
partokat
Magas
gyárkémények
füstölögnek,
munkástelepek és halászkunyhók, kis
hajóépítő és hajójavító üzemek sora
koznak a gátak mögött. Mennél tovább
haladunk, annál több gyár magaslik
a partokon.
— Odanézzenek! — figyelmeztet rév

kalauzunk, a balparti kőolaj-lepárológyár hatalmas csarnokára és az ezüst
színű tartályokra mutatva. — Népünk
csontjaira épültek
azok az üzemek.
Azelőtt minden tartályon, minden cisz
ternán ott hivalkodtak az idegen kő
olaj monopóliumok nevei. Immár nem
kell bosszakodni miattuk. Hűlt helyü
ket találják itt a rabló külföldi mono
polistáknak.
A gyárak tőszomszédságában nem
ritka látvány egy-egy park, sporttelep
és fásított lakónegyed.
A modern épületek között helyenként
sokemeletes régi pagodák, a sokezer
éves kínai építészet klasszikus nemzeti
stílusában épült hajlított tetejű házak
húzódnak.
A kikötőkben gyakorta összetorlódik
a tömérdek hajó. A zajos rakpartokon
emelődaruk csikorognak. A mozgó tor
nyoknak tűnő darugémek
magasra
emelik a bálákat és ládákat a hajók
fedélzete fölé. Alattuk kétkerekű tar
goncákkal ugyancsak élénken iparkod
nak a rakodómunkások. A hajójavító
üzemekből harangszó
erejével hallik
ki a légkalapácsok csattogása.
Néha
villámlásnak nézhetnéd a villamos he
Díszesen faragott és festett »dzsonka«

;

r. ]

Az egykor) »Bund« rakpart, Shanghalban. A felszabadítás előtt a külföldi I
bankok és tőkeérdekeltségek központja volt. Ma az új Kína építő lendületét
szolgálják ezek az Intézmények. Az óratornyos épület a Kínai Nemzeti Bank .

gesztőkészülékek vakító-sistergő tüzeit.
E környezetben lágy
dallamossággal
hat a hajók elnyújtott tülkölése.
Már a hatalmas úszódokkok is mö
göttünk maradtak. Végre-valahára fel
tárul előttünk az óriási város nagy
szerű panorámája. A folyam itt a sok
emeletes épületekkel beépített partnál
mintha véget érne. Csak egészen közel
érve vesszük észre azt, hogy ehelyütt
éles szögben kanyarodik.
Hajónk kiköt. S a parton a szovjet
zászlójú hajót emberek sokasága kö
szönti.
Sangháj — hatmillió népességű város.
Előnyös útvonalak, nagyszerű világke
reskedelmi szálak kötik össze a föld
kerekség csaknem valamennyi tájával.
Itt keresztezik egymást az Európából
Kelet-Ázsiába, innét meg
Amerikába
vivő tengeri útvonalak. Egyben olyan
közlekedési csomópont ez a keletázsiai
metropolis, amelyen keresztül a kínai
partvidék nagy része kapcsolatban áll
az ország belső tartományaival. Sang
háj előnyös fekvése a Jangce torkolatá
nál lehetővé tette a város számára azt,
hogy összegyűjtse a nagy folyam csak
nem egész medencéjéből a tenger' felé
irányuló rakományokat. A Jangce me
dencéje csaknem kétmillió négyzetkilo
méter, az ország területének egyötöde.
E medence
Kína legsűrűbben lakott

része.
A torkolattól ezer kilométerre
kapaszkodnak fel a Jangcén a nagy
tengeri gőzhajók,
a dzsonkák pedig
több mint két és félezer kilométerre
eveznek az ország mélyébe.
A hajó fedélzetéről
partra szállva
nyomban a nagy kikötő zajos életének
kellős közepén találjuk magunkat.
Ahogy elhagyjuk a kikötőt, egy hoszszú, viszonylag keskeny úton haladunk
tovább. Ez az út csaknem a város köz
pontjáig vezet. A z utat jórészt régi, egy
emeletes házak szegélyezik.
Végig
pillantunk az utcán s úgy tűnik, mintha
nem függőlegesek
lennének a házak
homlokzatai, hanem egymáshoz hajlók.
Ez csak érzéki csalódás. Magyarázata:
a felső emeletek megfeketedett ablak
kereteikkel és ablaktalan balkonjaik
kal előreugranak és a ferdén odaerősí
tett cégtáblák elrejtik kiszögeléseiket.
Többnyire boltok, műhelyek foglal
ják el a házak földszinti helyiségeit.
Némelyik élelmiszerbolt egyben étkezde
is. A mandarinhegyek, szőlő- és banán
fürtök illatos légkörében serpenyőkben
sistereg a zsír és a kókuszolaj. A sanghájiak szeretik a finom fűszereket s
alig van sült, párolt vagy főtt étel, amit
ne ízesítenének illatos fűszerekkel.
A kikötőbe vezető
egyik utcában
egymást váltogatják a művészi jellegű
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ott ibolyaszínű felhőkként úsznak tova
a messzeségbe. Mintha fényes kardok
lennének, úgy szabdalják fel a várost
a látóhatár felé messze elnyúló főút
vonalak.
Mór néhány napja Sanghójban va
gyunk.
Reggelenként innen figyeljük
az ébredező várost. Most felhangzik az
első villamos csöngetése.
A zöldség
szállítók kiáltásai hallatszanak a folyó
felől. ÉlénksSsínűre festett kis szám
pártjaikban végigjárják a part mentén
sorakozó dzsonkákat.
Fölébrednek a
csónakosok. A dzsonkákon a nők félre
hajtják a félköralakú ernyőket, a gyé
kényeket összeszedik. S hogy ne legyen
hiány kellemes, lágy dalok élvezetében,
erről gondoskodnak a kis kínai úttörő
pajtások. A tér fasoraiban, a Hoang-pu
kanyarjában sűrűn hallik a dobpergés.
Nyomában felcsattan a víg ének.
A »Sangháj« szót ^Tengeren levő vá
rosin ak, vagy ^Tengerparti városin a k
lehet lefordítani. De hosszú idő alatt
sok millió köbméter hordalékot terített
szét a nagy folyam.
Ezért a tenger
egyre távolabb és távolabb
húzódott

háziipari készítm ények boltjai. Ó rákig
bámulhatod a díszes selyemköntösöket
s az em léktárgyak özönét.
Kettősnylláaú vashíd ív e l át a H oangpu m ellékfolyója, a Szucsau fölött. A
Szucsau partját magas kőházak szegé
lyezik. Legm agasabb a
20 em eletes
»D a -«z ja « szálloda. N em messze tőle a
postapalota
szilárd épülettöm bje.
A
szállodával tőszomszédosan, a fá k sö
tétzöldjéből a Szovjetunió főkonzulátu
sának tornyos épülete magaslik ki.
Feledhetetlen em lék marad e sorok
író ja számára az esti Sangháj panorá
m ája. A felhőkarcoló-szálloda legfelső
forraszáról
gyönyörködhettünk benne.
A h o g y letekintettünk a Jkét nagy fo 
lyam ra, töm keleg tüzecske,
csillogó
pont táncol,
vib rá l szemünk előtt.
M in tegy csillogó futószőmyeget alkot
nak a v íz hátán. A színek és fén yek
káprázatos harm óniájában folyn ak öszsze a hajólám pák, a dzsonkák és szampánok tüzecskéd, a révben
horgonyzó
hajók k ivilá gíto tt árbocai és fényes tör
zsei. A h o l a gyár kém ényekből kitörő
füstgom olyagok a fénysávba kerülnek,
Egy régi Híd

A modern Sanghaj madariávlaibóU &
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Teaház és étterem Sangháj ódon negyedében

in a m

Az utóbbi három év során
megváltozott Sangháj ne
hézipari
tizeméinek
fél
gyarmati
jellege.
Többé
nem az Imperialista rablóhódítók, hanem a kínai
nép érdekelt szolgálják s
nagy mennyiségben állít
ják elő a gépeket, dina
mókat, darukat, precíziós
műszereket az új
Kína
számára.
A képen: az
Állami Sangháji Elektro
motorgyár
egyik műhe
lyében összeszerelik az áj,
200 Kw-os,
szovjet-min
tájú villanymotorokat

☆

vissza itt. Sangháj most hetvenegynéhény kilométerre fekszik a tengertől.
Sangháj ősi kínai város. De újkori
gyors fejlődése akkor indult meg,
amikor a külföldi tőkések behatoltak
Kínába.
Egyre inkább támaszpontja
lett az ország belső körzeted felé foly
tatódó külföldi kalandor-tőkés behato
lásnak.
A külföldi iparvállalatok az
éhbéres kínai munkások véreá verítéke
árán hihetetlenül hatalmas jövedelme
ket harácsoltak össze.
Sangháj fokozatosan sok ezer főnyi
proletárhadsereggel rendelkező
hatal
mas iparvárossá fejlődött. A z ópium
kereskedelemmel
kapcsolatos
óriási
méretű spekulációkon fejlődött és erő

södött az a nagyszámú külföldi bank,
amely az aranyat és az ezüstöt szivatytyúzta ki az országból.
Sanghájban a munkanélküliek ál
landó hadserege zsúfolódott össze. Ezt
duzzasztotta szüntelen-szakadatlan az
elszegényedett falukból beözönlő mun
kástartalék. Hajléktalanok, gyárakban
megcsonkult nyomorékok, elhagyatott
gyermekek tízezrei kószáltak a kikötő
körül, aludtak a köveken, nem messze
a fényes szállodák,
lokálok és éjjeli
mulatók tükörajtaitól.
Hanem gyökeresen megváltoztatta a
helyzetet Sanghájban is a népi hatalom
győzelme. Azóta a 13.000 sangháji iparvállalat — a tömérdek textilgyár, selyemszövöde, fémfeldolgozó üzem, bőr-,
élelmiszer- és egyéb gyár — mindegyike
egyre fokozottabban termel. Holott a
gyászos, gyűlölt Kuomintang-rendszer
utolsó éveiben mindössze
4000 gyár
működött Sanghájban. A régi rend bu
kásával bezárták az összes lebujt, a fer
tőző betegségek központjait.
Európai szem számára sok
eredeti
színt ad a piaci élet. A halárusok sorá
ban fémszitákban tartott szürke, hosszú
rákocskákat, csillogó, kígyóhoz
ha
sonló, angolnákat, nagyollójú, kerekpóncélú rákokat árusítanak.
Tengeri
teknősbékákból, halakból kedved sze
rint válogathatsz. Emitt ehető zöld
bambusznádszálakat kínálnak,
amott
meg vöröses földcsomókban barnaszlnű
tyúktojásokat.
A kínai konyha ínyes
falatja az ilyen tojás. Ezt a tojást mészA sangháji Szerszámgépgyár laboratóriumában
gondosan megvizsgálnak minden újonnan ké
szült gépalkatrészt

A sangháji munkások szá
mára a népi kormányzat
egy egészen új villane
gyedet építtetett modern,
napos,
kényelmes
lakó
házakból. Az új település
— Cao-jang — területén
épült Kína egyik legmo
dernebb óvodája. Az óvo
dában több mint 300 mun
kásgyerek van.
Itt ki
tűnően
képzett
óvónők
foglalkoznak
velük,
a
szovjet pedagógia eredmé
nyeit
érvényesítve mun
kájukban. A képen: szám
tanóra a cao-jangi óvodá
ban

☆

ben különlegesen kezelik, majd pedig
anélkül, hogy levegő érné,
bizonyos
időre a földbe teszik, Ha megízleled,
úgy érzed, mintha különleges kocsonyát
kóstolgatnál.
Feltűnő, mennyire szeretik a kínaiak
a virágokat. Élénkszínű georginák és
rózsák gyakori díszei a házak ablakai
nak. Ugyanott a mennyezetről függő
kalitkákban különböző éneklő madara
kat tartanak.
A szélén felfelé hajlított cserépfedelű
házakat gyakran a nemzeti mitológiá
ból vett sárkányok és mesebeli mada
rak képei díszítik.
A város képe az évek hosszú során
alakult ki és ezt a népi hatalom fenn
állásának alig több
mint három éve
alatt lényeges vonásaiban megváltoz
tatni nem lehetett.
Mégis már azóta is igen sokat tettek
Sangháj rendezése érdekében és azért,
hogy megjavítsák a lakosság életét.
A Joang-pu nemrégen
aszfaltozott
partján visz az utunk. Ezt a partrészt
— akárcsak Sangháj egy sereg más ut
cáját — régi szintjéhez viszonyítva je
lentősen megemelték. Most ezeket az
utcákat és a rakpartot nem fenyegeti
a tájfunok dühöngése, s az elöntés a
folyam nagy áradása idején.
Igaz, Sanghájban még igen sokan
laknak ^-komfort nélküli* házakban. De
máris építik a vízvezeték és a csator
názás merőben modern fővonalait és
élénk iramban épülnek az új lakóhá
zak.
Meglátogattunk egy
új lakótelepet,
Caojant. Felszáznál több tetszetős, fris
sen festett nagyablakos ház előtt fa
csemeték nőnek,
bokrok
zöldéinek.

Mindenütt pontosan kimért
utacskák
húzódnak. Csinos hidacska ível át a
kis folyón. Szomszédságában a nemrég
elkészült iskola. Itt orvosi rendelő, ott
árukkal zsúfolt szövetkezet, emitt új
mozi, amott új fürdő, postahivatal meg
piac. Több száz dolgozó család kapott
itt új, korszerű lakást.
Sangháj nevezetességeiről is sokat
beszélhetnénk. Láttuk
Szun-Jat-szan,
»a népi Kína atyja* gondosan megőr
zött házát. Felkerestük Lu-Szin, a kí
naiak által büszkén a »m i G o rk iju n k 
nak nevezett demokrata író sírját. Az
egyik téren Puskin szobra áll. A japá
nok ledöntötték
és a város polgárai
most újra felállították. A kínaiak jól
ismerik a nagy orosz nemzeti költő
műveit és kegyelettel őrzik emlékét.
A z egyik múzeumház kiállított tár
gyai Sangháj forradalmi hagyományaira
és azoknak a hősöknek a seregére em
lékeztetik a látogatókat, akik hazájuk
jobb jövőjéért és nemzeti függetlensé
géért áldozták életüket.
Mindennek az emléke élénken él a
sangháj iakban és szeretetük annál na
gyobb a dicső Kínai Kommunista Párt
iránt, amely élére állott a nép szabad
ságharcának és nagyszerű győzelemre
vezette az országot.
Napalkov Sz.
Felkérjük előfizetőinket, hogy az elő
fizetési díjakat szeptember 28-ig ren
dezzék, mert október 1-e után csak
azoknak az előfizetőknek küldi a posta
a lapot, akik az előfizetési díjat befizet
ték. A lapleállítás következtében elma
radt példányokat nem tudja a posta
pótolni.
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N É P H A D S E R E G Ü N K NAPJA
ÉS EGY H A D T Ö R T É N E T I K I Á L L Í T Á S TANULS ÁGAI
Dolgozó népünk és vele szoros egy
ségben összeforrt néphadseregünk most
ünnepli harmadszor 1848-as dicső hon
védseregünk pákozdi csatájának év
fordulóján a ^Néphadsereg Napjá«-t.
105 évvel ezelőtt, 1848. szeptember 29-én
Pákozdnál vívta meg első
diadalmas
küzdelmét a fiatal,
szabadságharcos
honvédsereg a hazánk földjére betört
ellenséggel. Győzelmével megmentette
a forradalom szívét, Pest-Budát
és
lehetővé tette a forradalom és a sza
badságharc további szervezését. A pá
kozdi csata mintegy kindulópontja lett
népünk 1848— 4B-es dicsőséges szabad
ságharcának.
Népünk, ifjúságunk és néphadsere
günk büszke kegyelettel adózik 48-as
hős elődjei emlékének, akik az ellenforradalom vak dühével, hatalmas túl
erejével bátran szembeszálltak. Nem
törődtek azzal, hogy Európában már
mindenütt lehanyatlottak a forradal
mak lobogói. Megragadták a régi kar
dot, s igaz
hazaszeretettel
áthatva
megfutamították a bécsi Burg zsoldo
sait.
Néphadseregünk egyik jelentős tu
dományos intézete, a Hadtörténeti Mú
zeum, a Néphadsereg Napján nyitja
meg bővített kiállítását. E kiállításon
szabadságharcos
(katonai
hagyomá
nyaink emlékeinek gazdag gyűjtemé
nyét tárja népünk elé.
A sok vihart látott budai vár északnyugati bástyája fölött emelkedő két
emeletes épület földszinti kiállítási ter
mei Buda 1849-es
visszafoglalásának
centenáris évfordulóján,
1949. május
21-én nyütak meg. Hosszú évek kitartó

munkája kellett hozzá, hogy a fasiszta
dúlás okozta pusztulást, számos értékes
múzeumi tárgy elvesztését szorgalmas
gyűjtéssel, a megrongálásokat kemény
munkával pótolni lehessen. Most pedig
újabb lelkes fáradságos munka ered
ményeként ismét bővült a múzeum ki
állítása: az első emelet nagy részébén
megnyílik az új 1848-as kiállítás.
A magyar hadtörténetem rendkívül
gazdag dicsőséges katonai események
ben.
Dolgozó népünk ezer éven át
szinte
szünet nélkül
harcban állt,
védte hazáját, otthonát, szabadságát és
függetlenségét tatárral, törökkel, né
mettel szemben.
Harcolt
elszántan
belső elnyomói ellen. Védte évszáza
dokon át nemcsak a saját nemzeti létét,
hanem védelmezte — magára hagyva
is — az európai kultúrát, az emberi
haladás értékeit.
A most megnyitásra kerülő kiállítási
termekhez vezető
folyosó falán az
1848-as magyar forradalom eseményeit
megelőző korszak, a reformkor törté
nelmi jelenetei és az 1848-as európai
forradalmak eseményei
elevenednek
meg s mintegy bevezetőül szolgálnak a
kiállítás mondanivalóihoz.
A z első teremben 1848. március
15-ének lelkesítő eseményeit megörö
kítő képek és egykorú nyomtatványok,
hirdetmények, rendeletek közt megra
gadja figyelmünket az egykorú, 48-as
honvéd egyenruhája, az egyszerű kávé
barna atilla, a fekete csákóval. Mellette
a szabadságharc sok dicsőséget kivívott
szuronyos puskája. A harcos, aki ebben
a ruhában, ezzel a fegyverrel rohamo
zott a lovasság ellen,
kartácstűzben
foglalt el halált okádó ágyú
kat a szolnoki és a többi
csatákban. Ott állt rendít
hetetlenül a pákozdi dom
bokon. A pátkai erdő őszi
fái között verte vissza a
hős Guyon vezetésével a
szerezsánok rohamait. Vala
hol messze, ismeretlen sír
ban álmodja a hősök álmát,
de emléke itt él köztünk,
kitörülhetetlenül
népünk
szívében.
A pákozdi csata jelene
teit hatalmas méretű domRészlet a 48-as honvéd-teremből

A pákozdi csata terepasztala

borművű terepasztal állítja
elénk. A Velencei-tó kéklő
vize mellett,
Gárdonytól
Pátkáig folyt a küzdelem
16 kilométer széles védő
állásban, 1848. szeptember
29-én reggel öt órától a
késő esti órákig. 27.000 csá
szári zsoldos, 15 lovasszá
zad támadott fölényes fegy
verzetével, 44 ágyú és röp
pentyű
dörgő fűzétől
kí
sérve a fiatal magyar hon
védek,
nemzetőrök,
nép
felkelők, lelkes ifjú tüzérek,huszárok
kicsiny, 14.000 főnyi seregével
szem
ben. Csekély volt a honvédsereg lét
száma, hiányos volt a fegyverzete, gya
korlatlanok a katonái, de a szabadság
és az igazság legyőzhetetlen erőt adott
a lelkűkbe. Pátkánál a felkelő nép sie
tett a segítségükre; zalai önkéntesek,
környékbeli felkelők, pátkai parasztok.
Pákozdnál a honvédtüzérek ágyúi dön
tötték el a harcot, ifjú, lelkes katonák,
néhányhetes tüzérek.
Gárdonynál is
meghiúsult a vasas németek
minden
lovasrohama. Védték a hazát, a földet,
amely csak 100 év múlva lett az uno
káiké.
Pákozdnál
megkezdődött a
nyílt
fegyveres harc 1848-ban, de folytató
dott nagyszerű küzdelmek során. A ki
állított emlékek és tárgyak ezt tükrö
zik vissza. 1848 nagyszerű hadvezérei,
Bem, Damjanich, Nagy Sándor mell
szobrai a hősök hőseit idézik elénk.
A z 1849-es tavaszi hadjárat
méltó
folytatása volt a Pákozdnál megkez
dett küzdelemnek. Egy világ tekintett
ekkor a kis magyar népre, amely az
élen harcolt az emberi szabadságért. A
hősi erőfeszítés a semmiből hatalmas
magyar hadiipart teremtett. A z akkori
munkások ellátták ágyúval,
fegyver
rel, lőszerrel a honvédsereget. A 48-as
hadigazdaság forrásait, üzemeit, meg
szervezését ábrázoló térkép méltán tölti
el büszkeséggel a késői utódokat, akik
most a békés munka,
a szocializmus
üzemeit, gyárait, erőműveit építik.
1849-ben azonban,
mint történelme
során 1945-ig mindig, egyedül állt a
magyar nép harcaiban. Szembe vele két
nagyhatalom egyesült ereje támadott,
s még így is négy hónapon át kemény

csapásokat mért az ellenségre. A ked
vezőtlen nemzetközi helyzet, az ellen
séges túlerő és a belső reakció térdrekényszerítette a hős harcosokat.
Az
utolsó terem azoknak állít emléket, akik
utolsó pillanatig hűséggel harcolták, s
akiket a bitófa sem tudott eltéríteni az
igaz úttól. Arad, Világos emlékei kiál
tanak felénk mementót.
A z új kiállítás emlékei mellett meg
kell
emlékeznünk
a múzeum többi
anyagáról is. Nagyszabású fegyver- és
kardkiállítás köti le figyelmünket a
földszinti termekben. Hadtörténelmünk
becses emlékét alkotja a könnyű ma
gyar lovasság története, a magyar hu
szár dicsőséges emléke s itt kiállított
sok-sok hagyatéka. A z egész Európá
ban példának tekintették évszázadokon
át a magyar lovasság harcmódját, szer
vezését, támadó szellemét.
Történelmünk nagy szabadságharcos
hagyományai Dózsától Rákócziig, 1848—
49, 1919 és az ellenállás hősi emlékei
mellett mai néphadseregünk
emlékei
is felsorakoznak a Hadtörténelmi Mú
zeum falai között, s méltó helyet ta
láltak itt a szövetséges népi demokrá
ciák hadseregeinek emlékei is. A ko
reai néphadsereg is elküldötte hozzánk
dicső harcainak
szemléltető tanulsá
gait.
A z igaz hazafiság és az igazi nemzet
közi együttműködés, más népek megbe
csülése, a néppel eggyéforrott néphad
seregünk szelleme árad a múzeumból.
A z a szellem, amely legbiztosabb záloga
népünk szabadságának, békés építő
munkájának, s békéjének.
Nagy Kálmán
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HOGYAN KELETKEZI K
A KÖZLEKEDÉSI
A közlekedési baleset a közlekedés
»selejtje«.
Nem annyira véletlenből
fakad, mint inkább gondatlanságból.
Néha két-három oka is van. Ha mond
juk, két mellékutca kereszteződésébe
két irányból a megengedett 15 kilomées hajtásnál sebesebben hajt be egy
ikocsi és egy motorkerékpár s össze
ütköznek, a balesetnek három oka van:
1. az autó vezetője a megengedettnél
sebesebben hajtott; 2. a motorkerékpá
ros is túllépte a megengedett sebessé
get; 3. a balkéz felől érkező járómű
vezetője nem adott áthaladási elsőbbsé
get a jobbkeze felől érkezőnek.
Olyankor is lehet több oka egy bal
esetnek, ha előidézésében csupán az
egyik fél hibás. Hiszen a vezető egy
szerre több szabálytalanságot is elkö
vethet. S a vigyázatlanságot még mű
szaki hiba is tetézheti.
Közlekedésügyi minisztériumunk bal
esetelhárító csoportja
megállapította,
hogy ez év márciusában minden 100
balesetnek 157 oka volt. A balesetek
túlnyomó részét a járóművezető sza
bálytalansága váltotta ki.
Hogyan fest százalékarányban a ve
zetői szabálytalanság?
A vezető elvesztette járóműve feletti
uralmát az esetek 15.8 százalékában,
Kötelező sebességcsökkentés elmu
lasztása az esetek 12.2 százalékában.
Szabálytalan előzés
az esetek 13.5
százalékában.
Áthaladási elsőbbség
szabályának
megsértése az esetek 8.8 százalékában.
Szabálytalan közlekedés
az úttest
baloldalán az esetek 7.1 százalékában.
A járóművek közötti követési távol

S

ság be nem tartása az esetek 7.1 szá
zalékában.
Szabálytalan kanyarodás az esetek
6.9 százalékában.
Szabálytalan közlekedés
villamossí
nen más járóművel az esetek 5.1 száza
lékában.
A fentieken kívül még
25— 30 féle
szabálytalanság ismétlődik a balesetek
ben (például más járóművek vezetőinek
elvakítása fényszóróval, járómű veze
tésének átengedése idegen számára, az
előzés akadályozása a sebesség foko
zásával stb.).
A gyalogjárók és a járóművek uta
sai okozta balesetek
mintegy 8 szá
zalékot nyomtak a latban a következő
megoszlás szerint:
Gyalogjárók szabálytalan áthaladása
az úttesten 4.3 százalék.
Szabálytalan fel- . vagy
leszállás
jái óművekre 2.2 százalék.
Gyalogjáró szabálytalan tartózkodása
az úttesten 1.3 százalék. ,
Tehergépkocsin állva utazás
0.L5
százalék.
Menet közben járómű ajtajának ki
nyitása 0.15 százalék.
Műszaki hibák 5 százalékban okoz

A járművek vezetőin mú
lik elsősorban a balesetmentes közlekedés meg
valósítása, mert a közúti
balesetek 85%-át a jármű
vezetők szabálytalanságai
okozzák

Mllndennapos látvány ez.
A szabálytalanul
közle
kedő gyalogosok a balese
tek 8%-át okozzák, ezzel
veszélyeztetik saját életü
ket

tak balesetet. Gyak
rabban előfordulnak:
fékhibák, lámpahiba,
gumiabroncsdefekt,
kormánytörés, kerék
kiesés,
motorleállás,
villamossíneken hordrugóalaptörés. A vizs
gálatok tanulsága sze
rint: a műszaki hibák
javarészt
elkerülhe
tők, ha a szükséges
ellenőrzést az előírt
időben és módon végzik. A vezető
kön, a gyalogjárókon és a műszaki hi
bákon kívül eső okok 2 százalékban
szerepelnek.
Ilyen esetek, mikor a
jelzőőr helytelenül jelez, vagy ha ál
latokat felügyelet nélkül hagynak a
közúton, ha tévesen jeleznek forgalmi
lámpával, ha későn engedik le a vasúti
sorompót. Sokan idézgetik ezt az elő
ítéletes mondást: » A balesetek száma
szinte törvényszerűen arányosan nő a
forgalomban levő kocsik
számával.*
Hót mi egyenest
elutasítjuk ezt az
előítéletet.
A
baleseteknek
főoka
ugyanis nem a gépkocsipark fejlődése,
hanem az emberi gondatlanság. Meg
felelő vigyázatossággal a legélénkebb
forgalomban is elkerülhetjük a balese
tet.
A közúti ellenőrzés, felvilágosító elő
adás, sajtó, film, rádió, művészi plakát
mind-mind helyénvaló a balesetek elleni
küzdelemben. Annál kevesebbet érnek
e tárgyban az üres szólamok. Ehelyett
kívánatos a megtörtént balesetek jó
elemzése s a megfigyelt és földerített
törvényszerűségek megragadó hangsú
lyozása. Kivált, ha a szemléltetés esz
közeit is jól hasznosítjuk a balesetei
kéi í tás érdekében.
A közúti balesetek számának alaku
lását lényegesen befolyásolják az úgy
nevezett közvetett okok is. Ezek egyike
az ittasság.
A z ittasság nemcsak az esetben nö
veli a balesetek esélyeit, ha a gépkocsivezető részeg. Kismennyiségű alkohol
is megnöveli az úgynevezett cselekvési
időt. Tegyük fel, hogy a józan gép
kocsivezető 20 kilométer sebességgel
halad személygépkocsiján és maga előtt
10 méterre az úttesten átszaladó gye
reket pillant meg.
Gépkocsiját józan

fővel 9 méteren belül meg tudja állí
tani, a cselekvési idő alatt — vagyis
az alatt a másodperc alatt, amely a
gyerek megpillantásótól a fékek mű
ködésének kezdetéig eltelik. Ez alatt
a kocsi 5.5 métert tett meg, a fékezett
kerekek álltai megtett út pedig rende
zett útviszonyok közepette 3.5 méter.
Ha a cselekvési idő mondjuk egy po
hár sör hatására csak 0.2 másodperc
cel megnövekszik, a baleset elkerülhe
tetlen. A kocsi ugyanis 1.2 másodperc
alatt több mint 6.5 métert megy — a
fékúttal együtt több mint 10 métert. A
gyereket tehát menthetetlenül elgá
zolja.
A z alkohol emellett növeli a könnyel
műséget, gátolja a gyors elhatározást.
A z elemzett időszakban
a balesetek
3 százalékában
fogyasztottak a gép
kocsivezetők alkoholt.
A z ittassággal
sok tekintetben ha
sonlóan hat a fáradtság. A vezető fá 
radt lehet azért, mert pihenőidejét nem
használta ki. De fáradt lehet azért is,
mert már hosszabb ideje vezet egy
folytában — kisebb-nagyobb megszakí
tásokkal. A z elemzések ezt mutatják:
a gépkocsivezetők a túlórák idejének
egy órája alatt két és félszer annyi bal
esetet idéztek elő, mint rendes 8 órai
munkaidejük egy órája alatt.
A fáradtság végső fokon egy igen
veszélyes közvetlen baleseti okot idéz
het elő: elalvást a vezetés közben. A
gépkocsivezető
szolgálati idejének 12
órán túl eső részében négyszer annyi
elalvás történt, mint előtte.
A közvetett okok közé
sorolják a
járóművezetők gyakorlatlanságát. Gya
kori jelensége, hogy a gép járómű vezető
elveszti uralmát a járómű fölött. A ke
vesebb gyakorlatú
gépkocsivezetőnek
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A gépkocsi Jé karbantar
tása sok karambolnak ele
jét veszi, mert a balesetek
5%-át műszaki hiba okoz
za. Ez a baleset kormányIrányltókar törés miatt kö
vetkezett be. Szürkületkor
az úttesten hagyott klvilágitatian tárgy baleseti
vezélyt rejt magában

fokozottabb óvatossággal, szakmai ta
nulással,
kiváló
gépkocsivezetőkkel
folytatott tapasztalatcserével kell pó
tolni a hiányt. Megállapítottuk: öt év
nél hosszabb gyakorlatú gépkocsiveze
tők két-háromszor kevesebb balesetet
idéznek elő, mint rövidebb
gyakor
lat úak.
Ez év márciusában a balesetek 20
százalékát olyan vezetők okozták, akik
még egy éve sem vezetnek, 31.5 száza
lékát pedig olyanok, akiknek vezetői
jogosítványa egy évnél későbben, de
két évnél korábban kelt. M it mutat ez
a két százalékos különbség?
A kezdő gépkocsivezető
mindaddig,
amíg még frissen élnek benne a nem
régiben tanult
közlekedési szabályok,
nagyon óvatosan vezet. Hanem bizo
nyos idő múltán elbizakodik. Tapasztaltságához képest
vakmerővé, könynyelművé válik. Viszonylag több bal
esetet okoz, mint a kezdők. A hosszú
szakmai gyakorlat alatt szerzett sze
mélyes tapasztalat mélyen bevésődik a
gépkocsivezető tudatába és adott eset
ben a korábbi beidegzett tapasztalato
kat szinte reflexszerűen használja fel.
A z eredmény azt látszik bizonyítani,
hogy a tudatalatti tapasztalatot a cse
lekvési idő töredéke alatt alkalmazzák.
Következéskép a különböző nehéz út
viszonyok közepette szerzett tapasztalat
és a gyakorlati élet
nehéz helyzetei
Természettudományos rádidelóadások naptára
OKTÓBER 3., SZOMBAT. PetőH-rádló: 17.40:
Beszélő atlasz. OKTÖBER 4., VASARNAP: Kossuth-rádió: 11.00: Épülő szép hazánk. Petötírádió: 10.10: Kérdezz-felelekl
Tudományos fej
törő. o k t ó b e r b ., h é t f ő . Petsti-rádiö: íe.io.Beszélő atlasz. OKTÓBER 8., KEDD. Petőflrádlú: Nagy magyar feltalálók. Előadás. OK
TÓBER 7., SZERDA. Petőfl-rádlő: 16.30: Erő —
egészség. Előadás.

1240

később ismét
rászoktatják az óvatos
gondos vezetésre.
Súlyos balesetek származtak már a
gyalogjárók vigyázatlanságából is. Ha
egy fegyelmezetlen gyalogos a közleke
dési szabályok ellenére lelép a járdá
ról az_úttestre, az őt kikerülni igyekvő
járóművet
esetleg a járdára vagy az
úttest baloldalára kényszeríti,
gázol
vagy összeütközik.
A z úttestre
lépő gyalogosnak szá
molnia kell azzal, hogy az úttesten szá
mos veszély lesekedik rá. A z úttest a
járóműveké! Baj nélkül gyalogos em
ber csak akkor tartózkodhat az úttes
ten, ha a közlekedési szabályokat meg
tartja.
Sokféle körülmény vált ki közleke
dési balesetet.
A baleset elleni harc
így igen sokrétű.
A balesetek elleni
harcban
a közlekedési
szabályokat
megtartó emberek nemcsak az illetékes
hatóságoknak segítenek,
de a társa
dalomnak is.
Elsősorban pedig ki-ki
saját magának . ..
Márkus Jenő — Csiszár Imre

Következő számunk tartalmából:
Életrekeltik és megfiatalítják a kúnságl szikese
ket. — Berzeviczy Gergely. — A fogaskerék útja.

Az állatok magatartásának egyik leg
jellemzőbb vonása a mozgás. Az állat
mozgással szerzi meg táplálékát, moz
gással menekül a veszélyek elől.
Az állatok mozgásának tehát mindig
oka van. A z állatok mozgásai sokszor
igen bonyolultak. A hód fákat dönt ki
és gátat épít. A vándormadarak hosszú
utakat tesznek meg, hogy meleg éghajlat
alatt teleljenek át. Mindezek bonyolult,
összetett mozgások.
Megmagyarázhatja-e a tudomány az
állatok viselkedését? E kérdésre korunk
természettudománya a leghatározottab
ban igennel válaszol.
Minden mozgás reflex. A reflex latin
szó, visszatükröződést jelent. A bioló
giában a reflex fogalma alatt azt értjük,
hogy a külvilág behatásaira az állatok
szervezete éppen olyan elkerülhetetlenül
válaszol valamilyen meghatározott te
vékenységgel, mint a tükör feltétlenül,
szabályszerűen visszaveri a ráeső fényt.
Ahogy a tükörben az előtte lévő táj
tükröződik vissza, az állat magatartásá
ban az őt érő behatások tükröződnek.
Legegyszerűbb állatok az egysejtűek.
Viselkedésük is viszonylag egyszerű. Ha
egy pocsolyából kivett növénykét bera
kunk egy pohár vízbe, néhány nap
múlva a pohár vizében nyüzsögnek a
növénykével átvitt s elszaporodott pa
pucsállatkák. Ezek az egysejtű lények a
vízben élő baktériumokkal táplálkoznak.
A papucsállatka a vízben élő bakté
riumok felé mozog s ha eléri, bekebelezi
azokat. Hogyan talál rájuk? A papucs
állatka olyan vízben él,
mely növények korhadásától enyhén lúgos. A papucs
állatka táplálékául szolgáló
baktériumok viszont szén
savat termelnek s így ma
guk körül megsavanyítják
a vizet. Kísérletek bizonyít
ják, hogy a papucsállatkák
mindig az enyhén savanyú
területek felé úsznak akkor
is, ha nincsenek ott bakté
riumok. Célszerűnek tűnő
viselkedésük egyszerű ref
lex. Ha a papucsállatka ne

— Panama. — Mitől pusztul el a hal az akvá
riumban. — őszi mélyszántás. — Megépítjük az
elemek tornyát.

A hódo|c szoros •együttműködés
ben«
építik
bonyolult
vfzpartl
•v á rta ik a t

kiütközik valaminek, megtorpan s viszszafelé mozog. Mindez gépies viselke
dés, amit a környezet hatásai (itt az
ütés) írnak elő az állatkának. A környe
zet hatásai: az ingerek. A szervezetnek
a környezet hatásaira való válasza: a
reflex (mozgás).
Hogyan működnek a reflexok t
A bonyolultabb szervezetű állatok v i
selkedése lényegében ugyanilyen. Azon
ban ezen állatok szervezetében a külső
feltételekhez való alkalmazkodás lebo
nyolítására külön szervük fejlődött: az
idegrendszer. A z idegrendszer olyan sej
tekből áll, melyek érzékenyen felveszik
a külvilág behatásait s a megfelelő moz
gást végrehajtó szervekhez közvetítik
azokat. A z ingerek az idegekben inge
rületeket hoznak létre. Ez az ingerület az
izmokba jutva, ott összehúzódást kelt.
A z idegrendszer működésének szerke
zeti alapja a reflexív. A reflexív az érző
idegsejtek különlegesen alakult végké
szülékeivel, az érzékszervekkel kezdő
dik. Ezek fogják fel a külvilág hatá
sait. Bennük keletkezik az ingerület s az
érző Idegen át a központba fut, ahol több
vagy kevesebb közbeiktatott idegsejtet
érintve végül is a mozgató idegsejtekbe
tevődik át, kifut az izmok felé s az Iz
mokban mozgást vált ki. A reflexív an
nál hosszabb, minél több központi sejt
kapcsolódik bele.
Akármilyen bonyolult szervezetű is
egy állat, s akármilyen komplikáltak is

mozgásai, magatartása végeredményben
reflexműködés. A reflexműködés, az
idegrendszer tevékenysége, biztosítja az
állat és a környezete közötti rugalmas
viszonyt. A reflexek révén az állat szük
ségszerű mozgásokat végez: fenntartja
magát, utódja biztosításával fajáról is
gondoskodik.
A reflexek öröklődnek. Senkinek sem
kell külön a lelkére kötni, hogy ha sze
me felé kapnak, hunyja be a szemét,
vagy ha forró tárgyhoz ér, rántsa el a
kezét. Ezek öröklött reflexek.
A reflexek között vannak egyszerűek
és vannak többé vagy kevésbbé össze
tettek. Így, mondjuk a térdreflex, amit
az orvos a térdre mért kis kalapácsütés
sel vált ki, egyszerű reflex. A hányás
már bonyolultabb. A térdreflex-kiváltásakor az ütés az inger. Ez az inger az
érzőideg ingerületeként a gerincvelőibe
fut, ott a mozgató idegsejtekbe tevődik
át és kifut a combizmokhoz, ahol öszszehúzódást vált ki. Ez a folyamat ját
szódik le, mikor az orvos ütésére a láb
előrerúg. E reflex működése a vázolt
pálya épségét bizonyítja.
Hányás esetében sokkal összetettelbb
az ingerület útja. A hányást kiváltó in
ger is többféle lehet a szájpadlás izgatá
sától kezdve a szédülésen keresztül bi

zonyos látványokig. A z ingerület is több
területet érint és különböző pályákon át
különböző izmokat hoz mozgásba.

Az ösztönök : reflexek
Vannak ennél is sokkal bonyolultabb
reflexek, melyekben egyszerű mozgások
hosszú láncolatai szerepelnek. Ilyenkor
az egyik reflex kiváltja a másikat, az
a harmadikat és így tovább. A z állatvi
lágban az ilyen reflexeket ösztönöknek
nevezzük. Vannak az ösztönök között is
viszonylag egyszerűek. íg y a többi kö
zött a szopás. A szopás olyan mozgás,
amire egy újszülötttet sem kell külön
oktatni. Elég szájához érinteni az emlőt,
az újszülött máris megragadja és szívni
kezdi. Ez is reflex.
Vannak igen komplikált ösztönök. A
madarak tojásaikat a fészkükbe rakják,
testük melegével kikeltik s fiókáikat
táplálják. A kakuk ösztöne még bonyo
lultabb. Más madár fészkébe cse m p é
szi" saját tojását s ott kelteti ki azt. A
ká'kuk-fióka pedig eleszi >►
tej testvérei"
elől a táplálékot s végül elpusztítja azo
kat. Mindezt "-mostohaanyja" tűri, mert
— mint látni fogjuk még részletesebben
— az ösztönös cselekedet »va k «. Ebben
is a reflexek gépiessége nyilvánul meg.
A z alacsonyrendű állatok idegrend
szere kevésbbé fejlett, mint a magasabbrendűeké. A z alacsonyabíbrendű állatok
magatartásában a veleszületett reflexek,
az ösztönök játsszák a döntő szerepet. A
magasabbrendű állatok magatartásában
fő szerepe a veleszületett reflexek mel
lett a szerzett reflexeknek van.
Csőihatatlanok-e az ösztönök T
Egyes reakciós tudósok a magasabb
rendű, az emberéhez közelebb álló ideg
rendszerű (magatartású) állatok viselke
dését szembeállítják az egyszerűbb ideg
rendszerű állatok ösztöneivel s azt hir
detik, hogy nincs szó fejlődésről, az ösz
tönök
csalhatatlanok,
magasabbrendűek, mint az egyéni életben elsajátí
tott viselkedés. Ez nem így van. A z ösz
tönök az állatok magatartását szűk ke
retek közé szorítják. A z ösztönök korlá
tozottak.
Egy darázsfajta sárból épített házacs
kába rakja petéjét. Mikor a házikó el
készült, a darázs elszáll élelemért a majd
kikelő lárvája részére. Ha ilyenkor k i
fúrják a ház fenekét, a visszatérő darázs
énekes
kakuk.

rigó tészkébe
»c$empészte«
Az ott kikelt kakuk-flókát
anyja* táplálja

tojását a
•mostoha

mégis belerakja a hozott élelmet, mely
a lyukon át kiesik. A darázs — bár ész
leli, mi történt — zavartalanul berakja
petéjét is, pedig az szintén kihullik. A
darázs ezután mégis gondosan befalazza
a házikó tetejét.
A hím-moly szaglásával állapítja meg,
hol a nőstény. A nőstény-moly illatmi
rigyeinek szagát nagy távolságról meg
érzi. Ha egy nőstény-moly illatszerveit
kivágják s a megoperált nőstényt bele
teszik egy dobozba, külön tőle kivágott
illatszerveit s ebbe a dobozba egy hím
molyt raknak, különös dolog történik.
A hím-moly rá sem hederít a nőstényre,
hanem megpróbál az illatszervekkel pá
rosodni.
Az ösztönök megváltoztatása
A z ösztönökről sokan azt állítják,
hogy nem változtathatók meg. Hogy ez
mennyire nem így áll, mutatja, hogy az
ember az állatok ösztöneit a maga érde
kében át is tudja alakítani. Különösen a
szovjet
természettudósok
gyűjtöttek
sok érdekes adatot arra, hogy a környe
zet megváltoztatásával az ösztönök is
megváltoztathatók, llymódon például
Lobasevának sikerült a tölgyfa selyemhernyóját környezete megváltoztatásá
val arra kényszeríteni, hogy máskép
szőjje gubóját, mint addig. A tölgyfa se
lyemhernyója ugyanis szemben az eper
fa selyemhernyójával, olyan gubót szőtt,
amit nem lehetett legombolyítani. A
megváltoztatott módszerrel szőtt gubó
alkalmassá vált ipari feldolgozásra.

A fészekben nevelkedő gólyafiókákat nem kell
tanítani arra, hogy ősszel Afrikába Induljanak

nulékonyság kérdése
cikket követel.

azonban

újabb

Ákos Károly
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Hogyan keletkeztek az ösztönök? A z
ösztönök az élő szervezetnek környeze
tükhöz való alkalmazkodása során kelet
keztek.
A z élőlények szoros kapcsolatban áll
nak környezetükkel. Ahhoz, hogy élje
nek, szaporodjanak, meghatározott kö
rülményekre van szükségük.
A környezet minden változása kihat
az élő világra. Ha a változás nem nagy,
az élőlények magatartása (ösztöne) vál
tozik meg. Ismerünk olyan külföldi rigó
fajt, amely rászokott a vízben való ha
lászatra. A megváltozott környezethez
való alkalmazkodás tehát ép úgy meg
változtathatja az állatok öszöneit, mint
az ember a selyemhernyóét. Van azon
ban az állatok magatartásának az ösz
tönöknél sokkal rugalmasabb, mozgé
konyabb, sokkal alkalmazkodóképesebb
formája is. Ezt a mindennapi életben
tanulékonyságnak szokás nevezni. A ta

JELMAGYARÁZAT:
1.
2.
3.
4.

Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
Átlagos maximum (legm agasabb hőmérséklet)
Átlagos középhőmérséklet
Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék
let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő
mérséklet
S. 1952-ben ezeken a napokon észlelt tegmaga
sabb hőmérséklet
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Minden nemzet törekvése, hogy or
szága különböző tájait, a benne élő
növény- és állatvilágot, azok kölcsönös
egymásráhatásait,
kapcsolatait meg
ismerje.
Ennek a megismerésnek a
többi között egyik célja, hogy a tudo
mányos eredmények felhasználásával
. gyakorlati segítséget nyújtson a mezőgazdaságnak.
E munka során a tájra jellegzetes
növényeket és állatokat be kell gyűj
teni, tartósan konzerválni és az utó-

0/c/a/r>£zzf~

0/c/ot/n^z@f~

1. ábra

kor számára megőrizni, A tudomány
számára aztán mellékes, hogy bizo
nyos tájra egy törpe-cickány, vagy
mondjuk egy szarvas jellemző-e. Az
állatok tudományos jelentőségét nem
azok nagyságával mérik.
Állatgyűjtés volt
a múltban is.
Rendszeres és hazánk értékes termé
szeti
területeit
fokozatosan felölelő
gyűjtésről azonban csak a felszabadu
lás után beszélhetünk. A Magyar Tu
dományos Akadémia támogatása tette
lehetővé a Természettudományi Mú
zeum szakembereinek,
hogy átkutas
sák honi állatvilágunkat.
E cikkben segítséget kívánunk adni
a biológiai szakköröknek, tanítóknak,
tanároknak, hogy szertáraikat kiegé
szítsék.
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A z emlősgyűjtés nem könnyű
fal
adat. Sok utánjárást és fáradságot
igényét. Sokszor hosszú órákig mehe
tünk a terepen s legfeljebb csak egy
nyulat vagy ürgét ugrasztunk fel. Az
eredményes gyűjtéshez tudnunk kell,
mikor, a nap melyik szakában és mi
lyen terepen keressük az állatokat.
A z állatok mozgása, táplálékkere
sése bizonyos napszakhoz kötött. így
az egerek, nyulak, menyétfélék, álta
lában
legtöbb
állatunk
napnyugta
után kezdi az élénkebb sürgést-forgást, a táplálék utáni járást. Ez az
után reggelig tart.
Fontos tudnunk azt is, milyen te
repre megyünk gyűjteni. Erdőbe ná
dasba, zsombékos terepekre,
vagy
szikes rétre. ' A z emlősöknek ugyanis
megvan a maguk kedvelt tartózko
dási helyük. íg y a sásos, nádas, nedves
talajú helyről a törpe egér, erdei cic
kány, vízipocok kerül elő
gyakorta.
Egy terep állatgazdagságát szinte lehe
tetlen megítélni,
hacsak nem látjuk
a frissen készített járatokat, haszná
latban levő bejárati
nyílásokat,
az
állatnak a fűben kitaposott úthálóza
tát, ürüléknyomokat, megrágott és el
hullatott növényi részeket.

Használhatjuk
a
kereskedésekben
kapható
bádogtalapzatú
egérfogót,
különböző típusú billenőés
zúzó
csapdát,
ládacsapdát,
lyukcsapdát,
földbe ásott fazekat, drót- és lószőrhurkokat, seprőt. De még kézzel is
megfoghatjuk és vízzel is kiönthetjük
az apró állatokat.
E cikkben
a Természettudományi
Múzeum évenként ismétlődő gyűjté
sein jól bevált csapdafajtákat ismer
tetjük.
Hangsúlyozzuk:
ezek
csak
olyan kis
emlősfogásra
alkalmasak,
amelyek
görény-,
hörcsögnagyságú
állatoknál nem nagyobbak!
Emlősgyűjtéseink
alkalmával
mi
úgynevezett
elevenfogó
ládacsapdá
kat, rúgós csapdákat és hurkokat is
használunk. Ez utóbbiakat közismert
voltuk miatt nem ismertetjük.
A legegyszerűbb
elevenfogó
láda
csapda felépítésének méreteit — mely
cickány, egér, vízipocok, pele fogá
sára igen alkalmas — az 1. számú
ábra mutatja. Ügyeljünk arra, hogy a
lecsapódó ajtóknak súlya legyen, mert
egészen vékony deszkából készítve az

8. ábra

M ég hosszú gyakorlat után is könynyen megtréfál bennünket a terep.
Általában a dúsnövényzetű
helyeket
szeretik kisemlőseink: a dúsfűvű, ga
zos réteket, gabonatáblákat, lóheréseket, dús aljnövényzetű
erdőszéleket,
mely magas fűvel érintkezik,
sásos,
nádas, zsombékos területeket.
Azért
ragaszkodnak
a dús
növényzethez,
hogy ellenségeik elől rejtve maradja
nak. Emellett a dús növényzet bősé
ges táplálékforrás is.
Maga az emlősfogás
a
legkülön
bözőbb módon és
eszközökkel
tör
ténhet.
Használhatunk lőfegyvert.
Termé
szetesen az állatok nagyságának meg
felelő,
különböző
nagyságú
söréttöltettel.
Denevéreket,
cickányokat,
egereket 14— 16-os, üregi nyulat, ür
gét, hörcsögöt,
hermelint, menyétet,
görényt,
mókust,
nyusztot,
nyestet
12-es, vadmacskát, rókát, borzot, me
zei nyulat 8— 10-es söréttel
lőjünk.
Az apró emlősöket, az egértől kezdve
lefelé, negyed- vagy féltöltéssel.

a ládikát, végül bebújik a szabadonhagyott nyíláson. Bent az egér után
szimatolva meglöki a vízszintes ten
gely körül könnyen elmozduló rácsot,
amivel együtt elmozdul a fémlemez
két rögzítve tartó drót s így a fém 
lemez lecsúszik és elzárja a bejáró
nyílást. A z
önműködő
ajtóbiztosító
pedig megakadályozza, hogy az állat

2. ábra

állat azt könnyen felbillenti. Csalétkül
dióbelet tegyünk bele.
Hermelin, menyét fogására igen si
keres
a Főnyedi-féle
ládacsapda.
Szerkezetét és méreteit lásd a 2. sz.
ábrán. Csalétkül élő egeret alkalma
zunk. A z egeret a kisebbik rekeszben
helyezzük el. A hermelin — az egér
szagát megérezve — körülszaladgálja

a fémlapocskát feltolja és megszök
jék.
Ürge, görény, hermelin és hörcsög
fogására különösen ajánljuk a 3. sz.
ábrán közölt rúgós csapdát. A csap
dát lyukra alkalmazzuk, olyanformán,
hogy a dobozszerű rész a földalatti
Járat bejáró nyílásának feleljen meg.
Mármost az állatot — akár kívülről,
akár belülről jön — a csapda minden
képpen megfogja. Orrával ugyanis el
löki az útját elzáró drótot (amelyre
csali nem kell!), ennek következtében
a csapda elcsattan. A z erős acélrúgó
a láda felső falához szorítja s az itt
kiálló hegyes szeg legtöbbször a la
pockák között halálra szúrja.
Gyűjtéseink
alkalmával legjobban
bevált az
úgynevezett
rúgós
drót
csapda. Méreteit lásd a 4. számú áb
rán. A törpecickánytól kezdve pat
kány-, menyét- és hermelinnagyságú
állatok fogására is alkalmas. A tere
pen könnyen elhelyezhető
és nem
szembetűnő. Készítésekor ügyelni kell
arra, hogy ívei
pontosan
egymásra
vágjanak. Tartsuk állandóan rendben
és olajozzuk.
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Ha több csapdával dolgozunk, kívá
natos azokat — a rúgózati rész kivéte
lével — feltűnő színnel
befesteni.
Legjobban bevált a míniumvörös. A
feltűnő színre festett csapdát ugyanis
a sok giz-gaz között könnyen meg
találjuk, még akkor is, amikor az ál
lat több méter távolságra elhúzza ma
gával.
A csapdákat
kétféleképpen alkal
mazzuk. 1. tereplezárásra, 2. terepótfésülésre.
A tereplezárás úgy történik,
hogy
a csapdákat például nádas, rét szélé
ben egy egyenes vagy görbe vonal
mentén rakjuk le. Minél sűrűbben
vannak egymás mellett, annál tökéle

tesebb a lezárás és nagyobb lesz a
fogás.
A terep átfésülése esetén lerakhat
juk a csapdákat a sakktábla kockái
hoz hasonlóan. Ezen eljárást főleg
egyféle növényzettel, például náddal,
sással,
gabonával borított
területen
alkalmazzuk. A z átfésülést végrehajt
hatjuk úgy is, hogy a terep bokrai és
fái tövében helyezzük el a csapdákat.
A terep átfésülésekor tehát nem egy
vonal mentén — mint a terep lezárá
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sakor, hanem szélességben és hosszú
ságban csapdázunk.
A csapda elhelyezését gondosan vé
gezzük. Lábunkkal, kezünkkel egyen
gessük el a talajt, hogy azon bizto
san álljon, ne billegjen. (A rosszul el
helyezett billegő csapda könnyen el
riaszthatja az állatokat.) A takaró nö
vényzetet lehetőleg eredeti helyzetébe
húzzuk vissza a csapda fölé, hogy
rejtve legyenek. Több csapda leraká
sakor, különösen kezdőknek,
ajánla
tos naplót vezetni. Nagyobb gyakorlat
után elegendő egy letört ág, csomóra
kötött fű a csapda fölött vagy mellett.
Igen lényeges a lerakás kezdő és
utolsó csapdáját
megjelölni, különö
sen egyforma
növényzetű
helyeken.
A csapdákat óránként, kétóránként
ellenőrizzük, hogy a csapdába került
állatokat kivehessük és a csapdát újra
felállíthassuk. Különösen fontos meleg
időjárás esetén, amikor a csapdába
fogott és megölt állatok bőre könnyen
pállik, meg aztán a ragadozók a meg
fogott állattal együtt a csapdát is el
vihetik. Emellett a hangyák, meztelen
csigák, különböző futrinkafélék, pió
cák a döglött állatot kikezdhetik. De
ha igazán jó fogást akarunk, bi
zony rá kell szánni egy éjszakát! Az
éjszakai fogás
rendkívül
tanulságos
és számos érdekes megfigyelésre ve
zethet. Ne féljünk, hogy a csapda,
amely már egyszer fogott, másodszor
nem fog. A gyakorlat ennek az ellen
kezőjét igazolja.
Szándékosan hagytuk utoljára
a
csapda érzékeny felállítását.
Tulaj
donképpen ezen fordul meg a gyűjtés
sikere. Ezt úgy érhetjük el, ha csap
dáinkat élesre állítjuk, azaz, ha a
csalétket tartó kar és a csapda egyik
ívét ideiglenesen rögzítve tartó, drót
vége
minél
finomabban
érintkezik
egymással. (Lásd 4. ábra.)
Sokszor előfordul, hogy a csapdában
még él az állat, ekkor nekünk kell
megölni.
Egérfélék, patkányok,
me
nyétek igen harapósak, ezért
óvato
san nyúljunk hozzájuk.
Legajánlato
sabb megölési mód: az állat feje mö
gött rálépünk a testére és mellkasát
összelapítjuk.
Kisebb
állatok
mell
kasát kézzel is összelapíthatjuk.
Következő cikkünkben a
kisemlősök tömését, kikészítését ismertetjük.
Szunyoghy János,
a Természettudományi Múzeum
Emlősgyfljtemény vezetője
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vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat la.)

1799. október B-én született Prlessnltz V. sziléziai földműves, a hidegvíz-kezelés
újszerű módszerének kidolgozója. M a m ár általában ismeretes a prlessnltz (izgató
borogatás), amelynek az a lényege, hogy a hldegvizes ruha fölé száraz ruhát teszünk.
A hideg víz gyógyító erejét Prlessnitz előtt 2000 évvel m ár a görög éB római orvo
sok is ismerték, a középkor orvosai pedig állandóan vitáztak felette. Voltak olya
nok, akik minden betegség elleni'orvosságnak tartották. Ez természetesen kép
telenség, s ez volt Prlessnltz és híveinek is tévedése. A hideg viz néhol meglepő
sikerrel gyógyított, néhol persze eredménytelen volt. A sikert elvitte a hír, a siker
telenséget mindenki elhallgatta s a múlt század közepetáján sokan tódultak a
csodatevő hidegvízhez. Tom pa M ihály is hosszabb Időt töltött 1848-ban Oráfenbergben és részt vet
a hldegvfz-kúrában. Bár ö maga is megállapította, egyik onnan Írott levelében, hogy Itt rgyógyereje
van a vizen kívül a jó levegőnek Is. Jótékonyan hat a kedélyre a gyönyörű táj, a setétbarna feny
vesek homálya, az illatos, hűvös, zúgó patak, a kakuk egyhangú szólása . . . « Szumovskl Ulászló : A z
orvostudomány története, Bp. 1939. 522— 528. oldal.

1825. október 5-én született Xantus János utazó, etnográfus és természettudós.
Véglgküzdötte a szabadságharcot, Világos után elfogták, m ajd besorozták köz
katonának. Betegsége miatt elbocsátották, de forradalmi tevékenysége miatt
szöknie kellett. Előbb Londonba, majd Am erikába került. 1853 óta igen sok ter
mészettudományi expedícióban vett részt, majd 1864-ben átvette a pesti botanikus
kert, később az Állatkert igazgatását. i869-ben a m agyar kormány megbízásából
Kis-Ázsiában végzett gyűjtéseket. Állat-, növény-, ásvány- 8 főként néprajzi gyű j
tése igen értékes. X an tus János tudományos életműve, politikai és emberi maga
tartása mindvégig a haladás jegyében állt. Ragyogó példája a hazájához, népéhez
tántoríthatatlanul hűséges tudósnak. Műveltsége alapos és széleskörű voft; hét nyelven Irt és beszélt,
Jól rajzolt és térképezett. Ma, munkásságának egésze alapján, m agának követelhetné őt a földrajz,
az állattan, a növénytan és ásványtan, a néprajz és sok más tudomány. V ajd a László: Nagy m agyar
utazók, Bp. 1951. 101— 147. oldal.

1855. október 5-én halt meg Petényi Salamon zoológus, a m agyar madártan m eg
alapítója. 1834-ben a Nemzeti Múzeum természetrajzi osztályán állattani konzervátor lett, s (gy teljesen a zoológiának, főleg a m adártannak élhetett. Szorgal
masan járt gyújtöutakra, tanulmányozta és tömte a madarakat, minden fajról
feljegyzéseket készített, amelyek alapján kisebb monográfiákat dolgozott ki. A
madártani kutatásokkal és feljegyzésekkel azonban nem merült ki Petényi mun
kássága, hasonló módon igyekezett feldolgozni az emlősöket és a többi hazai gerinces
állatot is. Előkészítette a m agyar fauna gerinces állatainak kézikönyvét s már a
szerkesztéshez foghatott volna, amikor meghalt. Az Akadém ia Kublnyl Ferencet
bízta meg Petényi hátrahagyott kéziratainak szerkesztésével. Kublnyl a paleontológiái részt sajtó alá
rendezte s ez Petényi életrajzával együtt 1864-ben meg Is jelent. Petényi legjelentősebb m unkája
• Értekezés a madártan születése, serdülése és növekedése felöl Magyarországon*. E szerint 1843-ban,
Magyarországon 297 m adárfaj volt ismeretes, ebből szárazföldi m adár 183, futóm adár 3, gázló 55,
úszó 56. Rapalcs R ajm und: A m agyar biológia története, Bp. 1953. 99— 100. oldal j Hermann Ottó :
Petényi Salamon (Természettudományi Közlöny, 1891. 411— 422. oldal)

1807. október 7-én kezdte meg Fulton R. amerikai mérnök 44 méter hosszú, 160 ton
nás, 18 lóerős Clermont nevű lapátkerekes gőzhajójával a Hudson folyón, N ew Y ork és A lbany között 220 km hosszú szakaszon a rendes gőzhajóközlekedést.
A lapátkereket alkalm ilag már a gőzerő megjelenése előtt is használták, s forgattyú
és csörlő útján emberi erővel hajtották. H ajóra sikeresen először Fulton alkalmazta.
Fulton tudományos módon munkálkodott, kísérleteket végzett a víz ellenállásával
és más Idevágó jelenségekkel kapcsolatban. Találm ánya, a lapátkerekes gőzhajó
ma mór csak a folyami hajózásban m aradt meg. A tengerről hamarosan kiszorította
ezt az annakidején megbecsülhetetlen találm ányt a csavargőzös, amelyet a cseh
Rössel József talált fel Triesztben, 1829-ben. Lllley S . : A történetem, az ember és a gépek, Bp. 1949.
104— 105. oldal.
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adata, a második pedig
már
szerepelt rovatunkban, ön bi
zonyara tud eredetibbet is.
Helyes megfejtéseket küldtek be;

Megoldótok a 38. txdmból:
t. 1 dg-os súlynak nyilván
szerepelnie kell a sorozatban,
mert különben 1 dg-ot nem le
hetne lemérni. Ugyanígy kell
lennie 2 dg-osnak Is (mert má
sodik 1 dg-os nem lehet), Ez
a két súly már lehetővé teszi
3 dg lemérését: 4 dg-os súly
nak azonban ismét lennie kell.
Az I, 2, 4 dg-os súlyokkal 7 dgig mindent le tudunk mérni.
8 dg-os súlynak megint szere
pelnie kell és így tovább.
Ilyen okoskodással rájöhetünk
arra, hogy a keresett súlysoro
zat 1. 2, 4, 8. 16, 32 és 37 dg-os
Súlyokból áll.
' Ennél takarékosabb megoldás
nem lehetséges, mert e súlyok
összege éppen 1 kg; ha az> öszszeg kevesebb volna, 1 kg-ot
már nem lehetne lemérni.
Annak pontos
kimutatását,
hogy ezzel a súlysorozattal va
lóban le lehet mérni 1 kg-ig
minden egészszámú dg-ot,
új
leiadatban tűzzük ki olvasóink
nak.
2,
A
bejárt út
hossza
10+120+30+40+ . . . . +980+990
méter. Ez egy 99 tagú összeg;

az összeadás elvégzése látszólag
nagyon
körülményes.
Adjuk
azonban össze külön-külön ae
első és az utolsó, a második és
az utolsóelőtti, a harmadik és
a vlsszafelől számítva harma
dik tagot, s i. t.; Így mlndanynyiszor 1000-et kapunk. Mivel 49
Ilyen tagpár van, ez összesen
49000; kimaradt még a középső
tag. 500, A bejárt út tehát Ősz.
szesen 49500 méter, azaz 49,5

Bartha László Szentes, Ordódy Oéza Bp., Radics Pál Pelöhenye. Mányal Sándor Szen
tes, Gál Elemér
Satu Maré
(Szatmárnémeti), Ifj.
Baditz
Pál Miskolc, Plck Gitta Bp.
UJ FELAD ATO K :

km.
LOGAR M ISKA POSTÁJA

Többízben
előfordult.
hogy
olvasóink értékes hozzászóláso
kat, feladatokat stb. küldtek be.
de nevüket rosszul értelmezett
szerénységből nem Írták alá.
így válaszolni nem tudunk, mert
a lapban kevés a hely. Kérjük
olvasóinkat, hogy nevüket
és
elmüket minden levélben közöl
jék.
Gaál

Endre,

Székesfehérvár,

A feladatot köszönjük. Kissé át
fogalmazva,
de
lényegében
változatlanul már közöltük is.
Panylk József, Budapest. Kö
szönjük az újabb feladatokat,
de ezek közül az első és a har
madik túl könnyű
»tipus-fel-

Vágjuk fel ezt az önmagába
záródó
papírszalagot a köze
pén végighúzódó vonal mentén
ollóval. Hány szalagot kapunk?
2. Olvassuk el a legutóbbi
számban megjelent 1. feladat
itt közölt megoldását.
a) Hogyan látható be. hogy
ezzel a
súlysorozattal
I-tol
100-lg valóban minden egész
számú dg lemérhető?
b) Ez az egyetlen megoldás?

f.
E g é iz ié g T é d e le m
VÍZSZIN TES:
1.
Kormányzatunk
egészségvédelmi
In
tézkedéseinek
ered
ménye. 13. Mikes Ke

lemen szülőfaluja. 14.
Tetszetősebb.
15. • A
nehéz hidrogén felfe
dezője. 16. Divatcikk.
20. Férfi név. 21. Ma
rad belőle. 22. Kicsi
nyítőrag. 23. HÓK. 24.
Egészségügyi
rövidí
tése. 26. Őt — a táv
iratban. 27. Római szá
mok: 5 és 50. 29. A,
tuberkulózis kórokozó
jának felfedezője. 31.

Ellentétes kötőszó. 32.
Kiejtett betű. 33. OIR.
34. Kötőszó. 36. Egyet
len csapással földreteriit. 41. Hatásos védekezés a gyermek-tbc el
len. 46. Vágány közepe. 47. Korszerű gyógyinté
zetek biztosítják a betegek számára. 50. Akkor
mondjuk, ha nem jut eszünkbe egy bizonyos szó.
51. A tüdőbaj elleni védekezés intézménye. Háló
zata az egész országra kiterjed.
FÜG G Ő LE G E S;

1. Képes hetilapunk (névelővel). 2. Szélesre
nyílik. 3. Ló teszi. 4. DOY. 5. Megszólítás. 6.
Idegközpont. 7. Melyik időből származik? 8. Sze
mélyére. 9. Kiejtett betű. 10. MZI. II. Senki la
tinul. 12. Abbahagyja az alvást. 16. . . . salvar-
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sarv. 17. Nem ehhez. 18. A c-vitamin hiánya
okozta betegség, mely egyoldalú táplálkozásnál
lép fel. 19. Vájjon le? 22. Kisközség rövidítése.
25. Világ. 28. Város az Ural-hegységnél. 30.. Év
szak. 32. Színtelen gáz, a világítógáz alkatré
sze. 35. Ilyen bútor is van. 37. Én latinul. 38.
Aggódás része (I) 39. LYÖ. 40. Egyforma betűk.
42. Léc keverve. 43. Légnemű halmazállapotú
anyag. 44. ŐSE. 45. Esőben álló. 48. Vissza: ha
tárrag. 49. Fordított kettősbetü.
38. sz. keresztrejtvény megfejtése: Zöldfőzelé
kek, vitamin, fehérje, veríték, tejsavbaktérlum.
emésztés, paprika.

