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K É R D E Z Z F E L E L E K
Berta Gyula (Törökszentmiklósi ér

deklődik a szénanátha oka és gyógy
kezelése iránt.

Or. Gálóesy György közkórházi főor
vos, szerkesztőbizottságunk tagja vála
szol:

A szénanátha tulajdonképpen egy 
tünetcsoportot jelent. Az elnevezés 
annyiban helytelen, hogy nemcsak a 
széna, hanem számos virág pora vagy 
illata válthatja ki és a tünetek előteré
ben nem láz, hanem orrfolyás áll. Sok
féle olyan betegség van, amely éppen 
úgy, mint a szénanátha is, olyan szer
vezetben jön létre, amelyben külön
böző okok hatására bizonyos tünet- 
csoportok keletkeznek, amelyek közős 
jellemzője a szervezet fokozott vagy 
csökkent érzékenysége egyes anyagok 
iránt. Ilyen jelenségeik: bőrgyulladás 
kialakulása olyan anyagok hatására is, 
amelyek ép szervezetben ilyen hatást 
nem váltanak ki, továbbá kötőhártya- 
hurút, vérzések, gyulladás az agyban, 
májban, vesében, izmokban, száj- és 
orrnyálkahurut. E betegségek egy má
sik csoportjában a sima izomsejtek hú
zódnak össze (mint pl. asztmában), 
vagy pedig a betegek viszketésről pa
naszkodnak stb. Noha ugyanazt a tü
netcsoportot a legkülönbözőbb anyagok 
váltják is ki, rendszerint azt tapasz
taljuk, hogy az ilyen betegeken csak 
egy vagy néhány — az átlagemberre 
közömbös ok létesíti az említett túlérzé
kenységi tüneteket. Ilyen túlérzékeny
ségi betegség a csalánkiütés is, vagy a 
kérdést feltevő által említett széna
nátha is. Magyarország körülbelül 
4000 virágos növényfaja közül körül
belül 150 olyan van, amelyik széna
náthát okozhat. Érdekes, hogy a széna

nátha esetek száma a népesség elváro- 
siasodásával növekszik. Ezzel függ 
össze, hogy a városi lakosság körében 
nagyobb számmal észleljük, mint a 
földművesek körében. A szénanáthát 
jellemzi, hogy a betegség az év egy bi
zonyos szakához kötötten jelentkezik, 
általában egyugyanazon virág virítása 
idejében. Eleinte ég a beteg szeme, 
tüsszent. Majd a kötőhártyagyulladás
hoz nátha csatlakozik. Az orrfolyás, a 
kötőhártyahurut néha olyan heves, 
hogy a beteg munkaképtelenné válik. 
Nem ritka, hogy a szénanátha folya
mán asztmás nehézlégzés is kialakul. 
Nem jellemző kísérőként láz is csatla
kozhat az említett tünetekhez. Ezt a 
túlérzékenységi állapotot (allergiát) 
Pavlov útmutatása alapján tudjuk meg
magyarázni: a virágpor vagy más ká
rosító tényezők a szervezetet ingerük 
és az ingerek végül is az agykérget 
hozzák izgalomba. Az agykéreg izgalma 
alsóbb idegközpontokra tevődik át és 
ez váltja ki a nyálkaelválasztást, a hör
gők izomzatána'k görcsét stb. A kezelés 
tekintetében leglényegesebb a megelő
zés elve: érzékeny egyének tapasztalat
ból tudják, hogy a károsító tényezők 
melyike váltja ki panaszaikat és ezért 
el is kerülik azokat. Vannak vizsgáló 
módszerek, amelyekkel a szakember meg 
tudja állapítani, milyen anyag váltja 
ki a szénanáthát és ez anyagok oltás 
formában történő alkalmazásával hoz
zájuk tudja szoktatni a szervezetet és 
ezzel a bajt megszünteti. Számos 
egyéb eljárás is van a betegség kezelé
sére. Ezek részleteire itt nem térhetünk 
ki. Budapesten, az István-kórházban a 
népi demokráciában létesített külön 
intézmény (Allergia Kutató Intézet, 
Budapest, Nagyvárad-tér) foglalkozik a 
hozzáforduló betegek vizsgálatával, ke
zelésével.
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A munka termelékenységét a fémmeg
munkálási eljárások gyorsított módsze
reivel emelhetjük. Üzemünkben egyet
len olyan esztergályos sem akad, aki ne 
akarna gyorsvágó lenni, ne igyekezne 
gépének teljesítményét jobban kihasz
nálni.

E sorok írója ugyancsak a vágósebes
ség fokozására törekedett a jelenlegi, 
DIP—300-as, lassújáratú esztergapadján. 
E2 a típusú gép több tökéletesítési át
alakítás után elérte a percenkénti 700 
fordulatot. De ez még igen távol állott 
attól a vágási sebességtől, amelyet az 
esztergályos újítók a gyorsjáratú pado
kon elértek. Esztergapadom munkáját 
még tovább akartam tökéletesíteni. 
Erős, masszív alapozást készítettünk 
alája. A 10 kW teljesítményű elektromo
tort 11 kW-ossal cseréltük fel, simaszí- 
jas áttétel helyett ékszíjat alkalmaztunk 
és néhány úgynevezett frikciós tárcsá
val kiegészítettük. Minden igyekezetünk 
ellenére is a főorsó percenkénti fordu- 
latszáma mindössze csak százzal emel
kedett. Ez a fordulatszám percenként 500 
méteres vágósebességet tett lehetővé.

Ebből megértettük, hogy a munkater
melékenység emelésének módját más 
úton kell keresni. Mint ismeretes, a 
fém megmunkálása esztergapadon a 
megmunkálandó alkatrészen végzett 
mélyítő mozgásból és az előtolás sebes
ségéből tevődik össze. A mélyítő moz
gást az én padomon már nem növelhet
tük. Elhatároztam, hogy megkísérlem az 
előtolást növelni.

A Koleszov-féle nagyelőtolású kés a munka 
megkezdése előtt

Akad-e esztergályos, aki ne tudná, 
hogy ha az előtolást 3.5 milliméterre nö
veljük, akkor ez az alkatrész megmun
kálását jelentékenyen meggyorsítja? 
Ily módon emelkedik a munka termelé
kenysége. Csakhogy e feladat gyakorlati 
kivitelezése nagy, szinte leküzdhetetlen- 
nek látszó nehézségbe ütközött. Arról 
van szó, hogy az előtolás növelése al
kalmával nem tisztán megmunkált al
katrészt kapunk. A felület érdes, egye
netlen marad, úgynevezett »riszek« jön
nek létre. Ezenkívül a kés vágó része — 
a késre forrasztott keményfémlapka —* 
a nagy előtolás mellett kicsorbul.

Mindezek ellenére olyan kést sikerült 
szerkesztenem, amely a nagy előtolással



Koleszov kése keményfém lapkával van felszerelve és az 3 vágóélre van kiképezve. A 3. vágóéi 
43 fokos szögben áll a megmunkálandó felülethez viszonyítva. Ezen él feladata, a fémbe belevágódva 
azt leforgácsolni az 1. vágóéi »fogásvétele« számára. Az 1. vágóéi »leszedl« a visszamaradó felesleges 
fémrészt, letisztítva a sziszeket* és más egyenetlenségeket. Az 1. él a megmunkálandó felülettel 
párhuzamosan helyezkedik el. Ilyen módon az alkatrész 6-os finomságára munkálható meg azaz az 
esztergapadon történő megmunkálással szemben támasztott összes követelményeknek megfelel. Az 
1. vágóéi szélességének 0,1—0,2 mm-rel nagyobbnak kell lennie, mint az előtolás, mert csak Így 
biztosíthatja az összes egyenlőtlenségek letisztítását. A kiegészítő átmeneti 2. él a 3. és 1, éleket 
köti össze és megóvja a kés csúcsát a kicsorbulástól. A 2. él szélessége kb. 1 mm. Az 1. élhez 
viszonyítva 20 fokos szögben helyezkedik el. A kés elülső részén forgácsológöndörltő vágat a 3. vágó

éllel nem párhuzamosan, hanem azzal 10—IS fokos szöget bezárva helyezkedik el

végzett megmunkálás során is biztosítja 
a megmunkálandó alkatrész felületének 
tisztaságát és egyenletességét.

Sok szakmai könyvet és cikket tanul
mányoztam át, mégsem kaptam választ 
arra, hogy milyennek kell lennie a nagy 
előtolás során alkalmazott késnek. Hosz- 
szú kísérletezés és fontolgatás után 
arra a következtetésre jutottam, hogy a 
nagy előtolásra alkalmas esztergakésnek 
a széles vágóélű gyalukéshez kell hason
lítania. Az általában használatos eszter
gakések csúcsát enyhén lekerekítik. Hát 
én ezt a csúcsot levágtam. Következés
kép olyan vágóélet kaptam, amely a 
megmunkálandó munkadarab felületé
vel párhuzamosan helyezkedik el. A kés 
kipróbálásakor tükörsimaságú felületet 
kaptam. A megoldáshoz vezető úton a 
forgács jelentette az újabb akadályt. A 
forgács nem vette fel a szokásos göndör
spirális alakot. Ehelyett olyan egyenest 
futott le a késről, akárcsak a drót.

A késköszörülés több új módjának ki

próbálása után végül is a forgács gön
dör lett. De nem olyan, amilyennek kí
vántam. De itt segítségemre siettek Ja- 
kovlev, Katkova és Kasajeva, az üzem 
szakmérnökei.

A kés elülső síkján különleges csa- 
tornácskét képeztünk ki. Ennek követ
keztében a forgács félgyűrűk alakjában 
meggöndörödött.

Az új kés a megmunkálandó tárgy 
minden egyes fordulatára 3 milliméter 
előtolást tett lehetővé. Ez az előtolás az 
én DIP—300-as gépemre vonatkozik. 
Más esztergapadokon e késsel az elő
tolást 4, sőt 5 miliméterre is növelhet
jük. A nagyteljesítményű, nehéz esz
tergapadokon azonban egy fordulatra 1 
centiméteres előtolást is el lehet érni. 
Az új vágási módszert erős-vágásnak 
neveztem el, minthogy lehetővé teszi áz 
esztergagép erejének legteljesebb ki
használását.

Hogy az új formájú késsel dolgozhas
sunk, a vágási erőket gyökeresen át kell
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csoportosítanunk. Ezek az erők merőben 
másképpen hatnak, mint a nagysebes
ségű, de kis előtolású vágáskor. Jelen
leg ezt a kérdést több tudósunk vette 
alapos tanulmányozás alá.

Az új konstrukciójú kés alkalmazása 
során tízszeres teljesítményt értem el. 
Jefimov üzemi esztergályos-társam az 
általában használatos késsel előbb nem 
tudta megkétszerezni normáját. Most öt
szörösen teljesíti. Az én részlegem a 
munkadaraboknak már több mint 40 
százalékát az új késsel munkálja meg. 
Ez a munka termelékenységének több
szörös növelését teszi lehetővé.

Sok levelet kapok az esztergályosok
tól és a mérnök-technikus munkatársak
tól. Arra kérnek, beszéljek késemről és 
a fémek erős forgácsolása alkalmazásá
nak feltételeiről. Az új késen *-T 15 K ö« 
jelű kemény fémlapka vari három élre 
kiképezve. A nagyoló-kés első ferde vá
góéle belevégódik a fémbe és alapréte
gét leforgácsolja. A második vágóéi a 
megmunkálandó felülettel párhuzamo
san helyezkedik el. Ennek következté
ben a munkadarab felülete tiszta lesz. 
A munkadarab felületének tisztasága 
függ a második él és a hozzátartozó hátsó 
oldal csiszolásának gondosságától. Az 
első és a második élt összekötő kiegé
szítő él megóvja a kés csúcsát a csor
bulástól.

Az új késsel történő vágási folyamatot 
úgy kell tekintenünk, mint mindhárom 
vágóéi munkájának összességét. Éppen 
ebben áll a nagy előtolású vágás egyik 
kiváló sajátossága a kis előtolású vágás
sal szemben, azaz az "-erős-vágás* elő
nye a gyorsvágással szemben.

A szokásos nagyoló-késekkel ellentét
ben a forgácsgöndörítő vájat a fő vágó
éllel nem párhuzamosan helyezkedik el, 
hanem azzal 10—15 fokos szöget zár be. 
Mint mondottuk, a forgácsgöndörítő vá
jat ilyen elhelyezésére azért volt szük
ség, hogy a képződő forgácsgyűrűk a 
munkadarab megmunkálatlan részének 
ütődve félgyűrűkre törjenek szét.

A vágás beállítása esetén ügyelni kell 
arra, hogy a második vágóéi a megmun
kálandó tárgy felületéhez viszonyítva 
szigorúan párhuzamosan helyezkedjék 
el. EIz esetben a leesztergált felület sima, 
»risz*-nélküli lesz. Az előtolás növelésé
vel kapcsolatban a munkadarab meg
bízható, erős befogásáról is gondoskod
nunk kell. Azonkívül, a megmunkálás 
pontossága érdekében feltétlenül forgó
csúcsot (*kirner*-t) használjunk.

Esztergílyozás Koleszov-féle kissel 
(Felülről nizve)

A felszerelt keminyfém lapka

Az új kés elkészítését és a nagy elő
tolású esztergálást minden szakképzett 
esztergályos elsajátíthatja.

Ez év februárjában (1953) a fémek 
erős-vágású módszerének elterjesztésére 
üzemek közötti sztahanovista iskolát 
szerveztek Kujbisevben. A módszer el
sajátítására összesereglettek Moszkva, 
Leningrád, Harkov, Voronyezs, Kraszno- 
dar, PenZa és más városok legjelesebb 
esztergályosai.

Az iskola több hallgatója érdekes öt
leteket vetett fel e módszer tökéletesí
tésével kapcsolatban. A moszkvai Ord-. 
zsonikidz^-autógyár esztergályosa, Ah-



számolómat az Össz-szövetségi Szer- 
szómkutató Intézet Tanácsa is megvi
tatta a forgácsolás legkiválóbb szakem
berei részvételével.

A tudományos kutató szervezetek ké
seimmel tudományos kísérleteket haj
tanak végre az acél és az öntöttvas meg
munkálására vonatkozóan, Egész sor 
esztergapadot korszerűsítettek, hogy a 
nagy előtolással végbemenő munkára al
kalmasak legyenek. Több tudományos 
munkatárs úgy vélekedik, hogy az elő
tolást nemcsak az esztergapadokon, ha
nem a maró-, gyalu- és más szerszám
gépeken is jelentékenyen növelni kell.

Az új módszer előtt nagy jövő áll. 
Nem kétséges, hogy a tudósok és mér
nökök az esztergályosokkal szorosan 
együttműködve majd még jobban töké
letesítik. Megtalálják a közepes teljesítő- 
képességű szerszámgépeken folyó munka 
termelékenysége fokozásának útját is 
Ilyen gép igen sok található üzemeink
ben, javító vállalatainkban, a fűtőhá
zakban, a gép- és traktorállomásokon.

Jelenleg legfontosabb: az erős-vágási 
módszert összekapcsolni a gyorsvágás
sal és együttesen hasznosítani. Éppen 
az egyik és a másik módszer társítása 
jelenti azt az utat, amely az ipari, szál
lítási és mezőgazdasági vállalatok sok 
ezer főnyi esztergályoshadserege mun
katermelékenységének óriási fokozásá
hoz vezet.

Moszkvában a szerszámgépipar gyors
vágóinak tanácskozásán Bortkevicscsel, 
az ismert gyorsvágó esztergályossal ta
lálkozva, elbeszélgettünk munkájáról, 
megismertette velem késének adatait.

— Mi különböző utakon haladunk — 
mondotta nekem — de a cél mindany- 
nyiunk számára .egy: túlszárnyalni az 
időt, amilyen gyorsan csak lehet, ha
ladni a kommunizmus felé!

Koleszov-féle késsel vágott forgácsok. Fent 4 mm, 
lent 2.5 mm széles forgácsok

lentov elmondotta, hogy olyan eszterga
kést dolgoz ki, amellyel nagy előtolás 
mellett furatok esztergálását hajthatja 
végre. A krasznodari szerszámgépgyár 
esztergályosa, Voronkov szaktársam ki
próbálja késemet két méter hosszú mun
kadarabon. Egyszóval: az új módszer 
igen komoly sikerrel terjed.

A fémek nagy előtolással végzett 
megmunkálását a tudósok is helyeslik. 
Nemrég beszámolót írtam a Szovjetunió 
Tudományos Akadémiája Géptant Inté
zetének s több tanintézet számára. Be

li ÉRDÉ ZZ—FELELEK
Balogh József gimnazista olvasónk (Budapest, 

Vili., Dankó Józsefutca 7.) aziránt érdeklődik, 
hogy a baktériumok és vírusok állatok vagy 
növények?

Dr. Főrész István, az Országo’ Közegészség- 
ügyi Intézet bakteriológiai osztályának vezetője 
váíaszol:

A baktériumok és vírusok a legegyszerűbb 
szerkezetű Ismert élőlények. Éppen ezért már 
az első baktérium felismerése óta sokat vitat
koztak azon, hogy ezek állatok, vagy növé- 
nyek-e? A kérdés még ma sincs teljesen tisz
tázva.

Tekintettel arra, hogy az első felismert mikro
bák (ez a ma elfogadott helyes elnevezés) ön
álló mozgással rendelkeztek és mivel a mozgás 
az állatokra Jellemző, a mikrobákat az állat
világba sorolták. Más mikrobáknak egyes tulaj
donságai azonban a növényi szervezetekhez

mutatnak bizonyos hasonlóságokat és pedig a 
növényeknek klorofll nélküli csoportjához, mely
hez többek között az algák Is tartoznak. Ezt a 
csoportot nevezik tallophytának (telepes növé
nyek). Ilyen tulajdonságokat mutatnak a hosz- 
szabb fonal-baktériumok, elágazó baktériumok, 
hajszál-gombák, stb. Az állatvilággal, illetve a 
legalacsonyabb rendű állati szervezetekkel, a 
protozoonokkal a mikrobák egy fajtája, a dugó
húzó alakú apró szervezetek, a splrohaeták 
mutatnak hasonlatosságot. Végeredményben azt 
kell mondanunk, hogy a mikrobák a fejlődés 
olyan alacsony fokán állanak, amelyen az 
egyetlen sejtből álló szervezet még nem diffe
renciálódhatott annyira, hogy határozottan akár 
növényi, akár az állatvilágba besorozható lenne. 
Még inkább vonatkozik ez a vírusokra, melyek
nek méretei a mikrobák méreteinél Is kisebbek 
és enzim-rendszerük, mellyel a táplálékul fel
használt vegyi anyagokat lebontják, a mikrobák 
enzim-rendszerénél sokkal fejletlenebb.
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A legtöbb ásvány — kvarc, földpát, 
ércek, kősó, drágakövek — kristály 
alakjában fordul elő. Számos vegyi ter
máik — timsó, hiposzulfit rézgálic, cu
kor — oldatából szépen alakulnak ki a 
kristályok. Kristályokból tevődik össze 
a gránit, a többi mélységi eruptív kő
zetek (szienit, diorit, gabbro), a vul
káni kőzetek közül a bazalt, az átala
kult kőzetek közül a márvány (erede
tileg: mészkő), az alabástrom (erede
tileg: gipsz), a íillit (eredetileg: agyag), 
az üledékes kőzetek közül: a homok, 
homokkő; részben kristályos a tömött
mészkő, dolomit, hidrokvarcit; az ösz- 
szes fém, a tégla, a megszilárduló ce
ment, az építkezéshez használt mes- 
tei séges kövek, a hó, a jég és egyebek. 
Táplálékunkkal cukor- és sókristá
lyokat veszünk magunkhoz. Kristályok
ból épülnek fel csontjaink. Kristályok 
rakódnak le szöveteink sejtjeiben is. 
Lehet, hogy az időleges halál állapo
tában az élő anyag is kristályos alak
ban létezik, mint a vírusok.

A kristályos anyag rendszerint nagy
számú, igen apró, egymáshoz képest 
rendezetten elhelyezkedő és egymáshoz 
szorosan tapadó kristályszemcsékből 
áll. E szemcsék oly parányiak, hogy 
mikroszkóppal sem láthatók.

A kristályos anyagok; helyesebben 
kristályos képződmények, az úgyneve
zett kristályhalmazok (aggregátumok) 
tulajdonságait elsősorban az egyes 
kristályok tulajdonságai határozzák

meg. A kristályok kutatásával foglal
kozó tudomány a: krisztallográfia.

Miben különbözik a kristályos anyag 
az ugyanolyan összetételű nem kristá
lyos (amorf) anyagtól?

Az alaktalan (amorf) testben a mole
kulák egymáshoz képest teljesen ren
dezetlenül helyezkednek el. Méhrajra 
emlékeztetnek. Az amorf anyagok me
legítésre csak fokozatosan lágyulnak 
meg. Nem lehet pontosan meghatá
rozni olvadási hőmérsékletüket, vagyis 
azt a hőmérsékletet, amely alatt az 
anyag szilárd, illetve amely fölött az 
anyag folyékony. Magyarázat: az amorf 
anyagot azokon a helyeken, ahol a mo
lekulák szorosabban helyezkednek el, 
hőmozgás útján nehezebb megbontani, 
mint ott, ahol a molekulák kevésbbé 
szorosan illeszkednek egymáshoz.

Az egyes kristályban minden mo
lekula és atom meghatározott helyzetet 
foglal el a többi ugyanolyan és ugyan
úgy elhelyezkedő szomszédja közt. Az 
elemi részecskék elhelyezkedése a kris
tályban a tégláknak a falban való el
helyezkedésére, az ismétlődő tapéta és 
parketta mintákra, a lépek, a hálók és 
a kerítések ismétlődő elemeire emlé
keztet. Az atomokból és molekulákból 
épülő ilyen szabályos szerkezeteket 
kristályrácsoknak nevezzük. Minden 
egyes kristály a rács egy eleme.

Melegítéskor a kristály pontosan 
meghatározott hőmérsékleten olvad.

Hegyi kristály (máramarosl 
gyimint)

Alumíniummal szennyeződött 
Selgnette-só

Ammónlum-foszfát
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Izotrop él anizotrop anyások.
Mivel a molekulák és atomok a kris

tályokban szabályosan helyezkednek el, 
azért a kristályok tulajdonságai gyö
keresen különböznek az amorf anya
gok tulajdonságaitól. Az amorf anya
gok tulajdonságai a test valamennyi 
irányában azonosak. A kristályok tulaj
donságai azonban a különböző irányok
ban különböznek. Ezt a jelenséget a 
tudomány úgy fejezi ki, hogy az amorf 
anyagok i z o t r o p o k  és a kristályok 
a n i z o t r o p o k .

A kristályokban az egyes elemek 
százezred millámétemyi pontossággal 
(=  angström), meghatározott alakban és 
méretben helyezkednek el. A kristályok 
sík lapokkal határolt sokoldalú testek 
(kocka, hexaéder, oktaéder, romb- 
tizenkettes, hatszöges, négyzetes, bi- 
piramis, piramis, vagy oszlop). Kristá
lyok keletkezhetnek az izzó kőzetanyag
ból: a magmából, (kvarc, földpát, csillá
mok), az abból kiszabaduló gőzökből 
(kén, vascsdllám), melegforrásokból (ara- 
gondt, barit, pirit, galenit és sok más 
érc), hideg vizekből (kalcit, dolomit, vas- 
pát, gipsz, kősó stb.).

A kristályok, mint mondottuk, an
izotropok. Ez azt jelenti, hogy a kris
tályok keménysége, hasadása és ru
galmassága irányok szerint változik. 
Különböző irányokban különböző mér
tékben tágulnak, növekednek. A hang 
és a fény a legtöbb kristályban a kü
lönböző irányokban különböző sebes
séggel terjed. A kristályok hővezető- és 
elektromos-vezetőképessége is irány 
szerint különböző.

A kristályok rácsos szerkezetével 
magyarázzuk, hogy bizonyos fizikai je
lenségek legtisztábban csak a kristá
lyokban figyelhetők meg. Nemkristá-
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lyos (amorf, folyékony és gáznemű) 
anyagokban nem. Ilyen jelenségek a 
piro- és piezoelektromos jelenségek, 
amikor is a kristályok hőmérsékletvál- 
tozás és mechanikai feszültségek hatá
sára elektromos töltést nyernek. Ket
tős fénytörésűek lesznek, vagyis kris
tálylemezen átnézve a tárgyaknak ket
tős képét látjuk.

A kristályos anyagokban — amelyek 
számos különféle piciny kristályból, 
szemcséből állnak, — a különböző kris
tály minden egyes szemcsében meg
levő tulajdonsága nem mutatkozik, ha 
a szemcsék rendezetlenül helyezkednek 
el, így pl. az öntöttvasban, a homokkő
ben, gránitban és más hasonló kőzet
ben. Az irányított kristályszemcsékből 
álló kristályhalmazokat textúráknak 
nevezzük. A különböző irányban kü
lönböző szilárdságú fómtexturákon kí
vül ismerünk fényt polarizáló textúrá
kat, az úgynevezett polarizódákat, piezo
elektromos textúrákat, mágneses és 
egyéb textúrákat. E kristálytexturák 
említett tulajdonságaik következtében 
nem minden esetben pótolhatják az 
egyedi kristályokat.

Hol hasznosítjuk 
az egyes kristályokat ?

Melyik már most az a terület, ahol 
csak egyes kristályok használhatók, 
ahol tehát azok pótolhatatlanok?

Negyedszázaddal ezelőtt kérdésünkre 
így hangzott volna a felelet: az ékszer
iparban. Ma azonban már gyökeresen 
megváltozott a helyzet. Ma már alig 
van olyan területe a technikának, ahol 
ne alkalmazhatnának kristályokat. A 
gyémánttal üveget vágnak, márványt 
fűrészelnek. Az ásványolajkutatásnál a 
fúró végéhez gyémántot erősítenek. Az 
elektromos izzólámpákban használt

Selgnette-só (szennyeződés nélkül)
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Izlandi pát Tini só Glnkkálium-szutlát

igen vékony wolframdrótok nyújtására 
középükön átfúrt korongokat, gyémánt
húzólyukakat használnak. A csiszoló
korongok fenésére •gyémántrudakat, a 
fémek vágására gyémántkéseket hasz
nálnak. Tömérdek alkalommal fordul a 
technika a gyémánthoz segítségért.

A szintetikus kemény korundkristá- 
lyokból és ezek vörös drágakőválfajá
ból, a rubinból, — napjainkban gyári 
úton tonnaszám állítják elő — készítik 
a fontos mérőkészülékek csapágyait és 
gyámcsapágyait, a gramofonfelvételkor 
használt menetvágókat, húzólyukakat.

Az izlandi pát kettősen törő kristá
lyai széleskörű alkalmazásra találtak, 
mint prizmák. Számos optikai készülék 
legfontosabb alkatrészei. Az ilyen priz
mákon áthaladó természetes fény palá

id ros fénnyé válik.
Széleskörű és sokoldalú alkalmazási 

lehetőségük van az ultraibolya és infra
vörös optikában a természetes és mes
terséges kvarc, fluorit, Szilvin és li- 
tiumfluorid kristályoknak. Ilyen kris
tályokból készült prizmák vannak a 
színképelemezőkben.

Az asztrofizikában, vagyis a csillagá
szati fizikában a napkorona jelenségei
nek fényképezésére, más célokra is 
kvarcfényszűrőket használnak. A rönt
genszínképelemzésre vékony, meghajlí
tott kvarclemezeket alkalmaznak. Rend
kívül sokoldalúan hasznosítják a piezo
elektromos tulajdonságú természetes 
és mesterséges kristályokat. Ezek so
rába tartoznak a kvarc- és turmalin- 
kristályok, továbbá a Seignette-só, az 
ammoniumfoszfát, a borkősavas kálium, 
a borkősav és még sok más szerves és 
szervetlen anyag mesterségesen növesz
tett kristályai.

Ha az említett kristályokból meg
felelő módon kimetszett lemezt nyo
másnak vetjük alá, a lemezben a ható

erővel arányos töltések jönnek létre. 
Ezen az eljáráson alapul a piezometria, 
azaz a nyomásmérés piezoelektromos 
kristályok felhasználásán épülő techni
kája.

Ha a piezoelektromos lemez össze
nyomása esetén elektromos töltést 
nyer, nyújtása esetén pedig a töltések 
előjele megváltozik, — akkor a jelen
séget megfordíthatjuk: a lemez össze
húzódik és kitágul, vagyis rezgésbe 
jön, ha váltakozó elektromos feszült
séget kapcsolunk rá.

Mikor a kristálylemez 
„beszélni" kezd

Ezen alapul a kvarc felhasználása 
vibrátorként a rádiófrekvenciák állan
dósítására. A rádióhullámok állandó 
hullámhosszát pontosan biztosítja. -Az 
éter rendje* napjainkban teljes egészé
ben a piezokristályoktól függ.

A rezgésbe hozott piezoelektromos le
mez méreteitől, mechanikai tulajdon
ságaitól, rögzítési módjától és egye
bektől függően különböző frekvenciájú 
hangot sugároz ki. így többek között 
kibocsáthat az emberi fül számára nem 
hallható rendkívül erős ultrahangokat, 
azaz rendkívül nagy frekvenciájú, má
sodpercenként több millió rezgésszámú 
hangokat. Az ultrahangok a levegőben 
gyengén terjednek, a víz és a fém azon
ban jól vezetik.

Igen sokoldalúan alkalmazzák az 
ultrahangokat a biológiában, az orvos- 
tudományban, a mezőgazdaságban, az 
iparban.

Ha a Seignette-sóból megfelelő mó
don kimetszett kristálylemezt fém- 
elektrod párokkal látjuk el, s ezekhez 
beszédáramot vezetünk, (pl. bekapcsol
juk a rádióba), a lemez valósággal -be
szélni* kezd. Ezen alapul a piezo-
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Kotund és splnell mesterséges kristályai. Jobboldalt színtelen kristály, a tiszta korund. Balról a har
madik sárga kristály, korund nlkkeloxlddal keverve, a negyedik kék kristály, splnell. A többi kristály 

korund kromoxtddal keverve. A monokrlstály pálcák tiszta korundból és rubinból készítitek

elektromomos kristályok használata a 
mikrofonokban, a telefon és számos ha
sonló -készülékben, hangszórókban, a 
süketek számára készített hallókészülé
kekben és sok más készülékben.

Mi a feladata a kristálytannak? Fel
adata a kristályok megfigyelése, leírása, 
tanulmányozása.

Az ásványok kikristályosítása, előál
lítása igen érdekes és fontos feladat. A 
kristályok nemcsak szépek, nem pusz
tán ékszerek, díszek, hanem az ipar, az

élet hasznos és nélkülözhetetlen nyers
anyagai, melyeket belső szabályszerű 
felépítésük, határozott fizikai tulajdon
ságuk jellemeznek.

A knistallográfia feladata még a 
gyakorlati szempontból fontos termé
szetes kristályok mesterséges növesz
tése, új kristályok kutatása, végül ma
gának a kristály kialakulási folyamat
nak vizsgálata.

Subnyikov A. V.
nyomén

?R követhető s^ám
tartalmából:

. A természettudós csendes dolgozó
szobájában te tt felfedezéseket az emberiség 
javára anyagi szempontból hasznosakká, gyü
mölcsözőkké tenni azok a tudományok van
nak hivatva, a melyek a természettudomá
nyoknak magában véve tisztán tudományos 
értékű fölfedezéseit a gyakorlati élet számára 
feldolgozzák: Ilyenek az orvosi, gazdasági és 
technikai tudományok."

(Dr. Entz Géza: A biológiai 
tudományok és az általános 
műveltség)

Koméniusz Magyarországon — Milyen 
hazai madaraikkal találkoztam a trópu
sokon és szubtrópusokon — A világűr 
láthatatlan sugarai — Készül a tiszalöki 
vízlépcső új Tiszamedre — A nehéz lég
zés — Babona, kuruzslás, egészségrontás 
— Kísérletezzünk és gondolkozzunk,
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J. S. Aliért:
ATOMIMPERIALIZMUS
(Szikra, 1953. Ara; 23.— forint.)

Az atomenergia felhasználásának kérdése 
napjaink egyik legégetőbb technikát, tudomá
nyos és gazdasági problémája. Az atomenergia 
felszabadításának Jelentősége a termelőerők fej
lődésére nézve szinte felbecsülhetetlen. Békés 
[elhasználása az általános Jólét, a bőség, a 
kommunizmus megteremtésének egyik leghaté
konyabb eszköze. Romboló formája azonban 
ártatlan emberek millióinak pusztulását okoz
hatja. Ezért van az, hogy az atomenergiával 
kapcsolatos kérdések mindenkit személyesen Is 
érintenek és a legmélyebben érdekelnek.

James S. Allén naiadó amerikai hó már nem 
Ismeretlen a magyar olvasóközönség előtt. »Az 
atomenergia és a társadalom* című könyvében, 
melynek fordítását 1950-ben adta ki a Szikra, ki
magasló tudományos és politikai éleslátással 
Ismertette az atomenergia társadalmi vonat
kozásait, elsősorban békés alkalmazásának nagy 
lehetőségeit, Most megjelent új könyvében az 
atomenergia kérdésének más oldalait, különö
sen az atomipar gazdasági és politikai vonat
kozásait elemzi.

Megdöbbentő leleplezések sorozata ez a könyvi 
Megtudjuk belőle, hogy az atombomba ame
rikai kultusza Jól Jövedelmező üzletágat lep
lez, amelyet az állam tekintélye övez. és az ál- 
hazaflság légköre vesz körül, »Ennéí a vállal
kozásnál a tulajdonjog az államé, az Irányítás 
azonban magántársaságok kezében van, s fgy 
Itt a legmagasabb fokon, országos méretekben 
mutatkozik meg a monopóliumok uralma az 
állam felett.* A monopoltőke és az állam össze
olvadása ez, amelyről már Lenin megállapí
totta, hogy az Imperializmus legutolsó szakaszát 
Jellemzi. Az USA egész politikája ezáltal a 
monopóliumok legfelső köreinek közvetlen függ
vényévé vált, A monopóliumoknak ez a mlllta- 
rlzált állama hatalmi politikát folytat, mely
nek legszemléltetőbb megnyilvánulása az 
atomfegyverek provokatfv felhalmozása.

Allén könyvének egyik legérdekesebb része, 
melyben leírja, hogyan állították a tudományt 
a hábőrú szolgálatába s miként küzdenek a tu
domány mllitarlzálása ellen a haladó ameri
kai tudósok.

Szilágyi V.

Marian Muszkát:
AZ ATOM ERŐ A BÉKEHARC  

ÉS A HALADÁS SZOLGÁLATÁBAN  
(Szikra, 1933. 30.— forint.)

Milyen célt szolgáljon az atomenergiai a 
pusztításét, vagy a termelés, a tudomány és az 
emberi Jólét minden eddigit felülmúló Ütemű 
előrehaladásét? — Erre a kérdésre kétféle állás
pont alakult ki. amely a világon fennílld két 
tábornak, a béketábornak és a háborús tábor
nak egymással ellentétes politikáját fejezi ki, 
Ezt a két ellentétes politikát fejti k’l, elemzi 
Marian Muszkát, a neves lengyel tudós. A mo
dern kapitalizmus és a szocializmus alaptör

vényéből kiindulva magyarázza meg, mléri 
szükségszerűen a pusztítás fegyvere az atom
energia a monopóliumok kezében és miért 
szükségszerű, hogy a Szovjetunió és a béke
tábor országainak politikájában az atomenergia 
a béke megvédését és az alkotó-, termelőmunka 
céljait szolgálja. Rendkívül alapos és gazdag 
dokumentációval alátámasztottan magyarázza 
meg a könyv a különböző profit-, vlláguralml- 
és emberirtó-célokat leplező amerikai terveket 
az atomenergia nemzetközi >ellenőrzésére< és 
állítja szembe ezekkel a Szovjetuniónak és a bé
ketábor országainak javaslatait és követeléseit, 
amelyek nemcsak egy vagy néhány ország, de 
az egész emberiség érdekelt védik. Muszkát 
bebizonyítja, hogy kifejezetten az atom-, hldro- 
génbombára, valamint a baktériumfegyverre vo
natkozó nemzetközt egyezmények néíkül Is, a 
fennálló nemzeti és nemzetközi jogszabályok 
és a jogelvek alapján e tömeglrtd fegyverek 
használata, sőt a velük való fenyegetés Is: 
nemzetközi bűncselekmény, elkövetőinek tehát 
éppúgy felelnlök kell, ahogy felelnlök kellett a 
nürnbergi nemzetközi törvényszék előtt a náci 
bűnösöknek. Muszkát könyve a kérdés társa
dalmi, politikai — és hangsúlyosan — jogi 
vonatkozásain túl, érinti e tömeglrtó fegyverek 
katonai oldalát is és kimutatja, hogy értékük 
— bár pusztító hatásúak — nem nagyobb, mint 
a korábbi »csodafegyverek«-é.

A könyv értékét emeli A. N. Trajnyinnak, a 
Szovjetunió Tudományos Akadémiája levelezd 
tagjának az orosz nyelvű kiadáshoz Írott elő
szava,

FENYŐ BÉLA

Mltchell Wilson: 
VILLÁMOK KÖZÖTT  

(Szépirodalmi Könyvkiadd. Ara: 37.50 forint.)

Milyen a tudósok helyzete a kapitalista orszá
gokban? Erre a kérdésre ad részletes, színes, 
eleven választ Wilson amerikai írd regénye. A 
regény hőse Erik Gorln tehetséges fiatal fizikus, 
akt »vlllámok között* él, mert az atomkutatás
sal foglalkozik, azzal a félelmetes természeti 
erővel, amelyet egyformán lehetne építésre, 
vagy rombolásra felhasználni.

Erik Gorln fiatal házas, szerelmes. Hogy 
családjáról gondoskodni tudjon, sotthagyja a 
tiszta tudományt* és az egyetemet, ahol csak 
nyomor, megalázás, közöny vár rá. Egy nagy
ipari vállalat szolgálatába szegődik, de Itt Is 
érik csalódások. Találmányait elsüllyesztik, tu
dását kizsákmányolják, lépten-nyemon érzi, 
hogy a tőkés csak megvetett bérmunkásnak 
tekinti. Amikor bepillantást nyer az amerikai 
politikai életbe, a washingtoni íoépvlselőház kor- 
ruptságába, a háborús uszttók üzleteibe, megáll 
a lejtőn, nem hajszolja tovább a pénzt, az ér
vényesülést, hanem tudományos meggyőződé
sét és lelktismerete szavát kővett. Erkölcsi meg
újhodásában segítségére van felesége, Savina, 
akt asszonyt ösztönével, már régen megérezte, 
hogy Erik csak akkor érheti el embert és tu
dományos fejlődése teljességét, ha szembe
száll a tőkések és zsoldjukban álló politikusok 
terrorjával. Számos érdekes epizódfigura együt
tesen realisztikus tükörképet ad a mai Amerika 
életéről.
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CL (kínai áépíxáa gym&Uatt eíóajátítá&a
A régi Kínában, a kultúra és civili

záció egyik őshazájában, a lakosság 
80 százaléka nem tudott írni-olvasni.

A népi forradalom győzelmével a 
széles tömegek előtt is megnyílt a 
kultúra, a fölemelkedés útja. A lakos
ság anyagi helyzetének gyors és gyö
keres javulása hathatóssá tette a népi 
kormány művelődéspolitikai intézke
déseit, könnyebbé a kínai nép nö
vekvő tudásszomjának kielégítését. 
Ma már egyre szélesebben bontakozik 
ki az Írástudatlanság felszámolásával 
kapcsolatos munka.

A kínai írás hieroglifákon, vagyis 
képírásos jeleken alapszik. Az írás- 
tudatlanság megszüntetésébeh hatal
mas jelentőségű a képírás ; tanulmá
nyozásának gyorsított módszere.

A módszert Csi Csian-hua 1950-ben 
dolgozta ki, a központi népi kormány 
mellett működő írástudatlanság fel- 
számolási bizottságának elnökhelyet
tese. Módszere annyira hatásos, hogy 
300 tanóra után lehetővé teszi az írás
hoz és olvasáshoz elegendő számú — 
mintegy 2000 — hieroglifa elsajátítá
sát.

A gyorsított módszer alapja a kínai 
nyelv fonetikus — hangtani — jelei
nek alkalmazása. E jeleket még 1918- 
ban állították össze a kínai nyelv
tudósok. Az elmúlt harminc év 
alatt a fonetikus jeleket senki sem al
kalmazta az írástudatlanok tanításá
ban, A fonetikus jelek csak az új Kí
nában nyertek széleskörű alkalmazást, 
mint a felnőttek közötti írástudatlan
ság felszámolásának fontos eszközei.

Az egész tanítási folyamat három 
szakaszra oszlik. Első fokon a tanulók 
megjegyzik 37 fonetikus jel felírását 
és kiejtését. Ezek a kínai beszéd alap
vető hangjait jelölik, valamint azok 
kombinációit. Második fokon a tanu
lók hieroglifákat »olvasnak«, azaz el
sajátítják a velük egy sorban elhelye
zett fonetikus jelek alapján a hiero
glifák kiejtését. A kínai írás nem a 
fonetikára, nem hangjelekre, hanem 
ideografikus, képírásos alapra épül. 
Ezért az írás-olvasás megtanulásához 
feltétlenül el kell sajátítani az egyes 
hieroglifák kiejtését és jelentését is.

E módszer alapján a jobb képességű 
tanulók, akik beszélik a kínai társal
gási nyelvet, két óra alatt 100 hiero
glifát is megtanulnak. Harmadik fo
kon a tanulók egyes mondatokat és 
szövegeket tanulnak olvasni, valamint 
megtanulják a hieroglifákat leírni és 
kombinálni.

A képírás tanulmányozásának e ha
ladó módszere csak a régi rendszer 
felszámolása után valósulhatott meg a 
gyakorlatban, miután a kultúrforra- 
dalom útja szabaddá vált. Forradalmi 
reformok születtek a kultúra és a 
tömegoktatás területén.

A régi pedagógusok maradi nézeteik 
miatt felnőtt tanítványaikkal is úgy 
bántak, mintha gyerekekkel lenne dol
guk. Az új módszer azonban éppen 
azokra az előnyökre alapít, amelyek
kel a felnőttek a gyerekekkel szem
ben rendelkeznek, mégpedig: nagy 
élettapasztalat és gazdag ismeretkész
let, gyors felfogóképesség, valamint 
az eszmék és tények összehasonlításá
nak készsége. Ezért a hieroglifák je
lentésének egyszerű megmagyarázása 
mindennapi szavakkal a felnőtt tanulók 
körében többnyire gyors elsajátítás
hoz vezet. Ezenkívül a munkások 
és parasztok öntudata, cselekvőképes
sége, politikai és anyagi helyzetük 
gyökeres megváltozása rendkívül fon
tos tényezők: lehetővé teszik a tudo
mányok iránti érdeklődésük fokozó
dását. Kína dolgozó tömegei forró 
lelkesedéssel minden lehetőt elkövet
nek hazájuk építése érdekében. A dol
gozók felismerik, hogy helyzetük to
vábbi javulása több tudást kíván.

A képírás elsajátításának gyorsított
A gyorsított hierogllfa-tanftás kezdeményezője 
Csl-Cslan-Hua, a fonetikus tábtázatot magyarázza 

hallgatóinak

módszerét az egész országban népsze
rűsítik.

Tien-Csinben a gyorsított módszert 
már több mint 6000 tanító alkalmazza. 
Santung tartományban több mint 100 
ezer hallgató az új módszer alapján 
tanult. Az írástudatlanság elleni harc 
egész Kínára való kiterjesztése érde
kében a tanítók speciális képzése 
Kínaszerte folyik. Hatalmas példány
számban nyomják az új módszer alap
ján a hieroglifa-tankönyveket és ol
vasókönyveket. Az 1952. évben a pa
rasztok számára több mint 60 millió 
tankönyvet adtak ki.

A népi hatalom helyi szervei az 
írástudatlanságot a munkások között

a legközelebbi öt éven belül, a parasz
tok között 10 éven belül kívánják fel
számolni. Ez évben legalább egymillió 
100 ezer munkást és városi lakost, 
valamint 5 millió 400 ezer parasztot 
tanítanak meg írni-olvasni.

Mielőtt az egész országra kiterjesz
tenék az írástudatlanság felszámolá
sának mozgalmát, több szervezeti és 
technikai kérdést kell feltétlenül meg
oldani. Megfelelő számú tanítót kell 
e célra kiképezni s kellő számú tan
könyvet nyomatni. A 475 millió lelkes 
Kína számára ezek a kérdések a múlt
ban megoldhatatlanok voltak, de ma már 
nem kétséges a megoldásuk.

K É R D E Z Z  — F E L E L E K !
KÉRDÉS: Nagyon örülnénk -  írja több ol

vasónk —, ha az  Élet és Tudomány részletesen 
leírná, milyen módon kell a csipkebogyóból bort, 
ízt, teát, likőrt készíteni, úgy, hogy leg
nagyobb vitamintartalmát megőrizhessük s egy
ben közölné, készlthető-e bor szárított csipke
bogyóból Is.

NATTER-NAD Miksa, a Csipkebogyó »tltka« 
című cikkünk szerzője válaszol:

A cslpkebogyóbor nemcsak friss, de szárított 
csipkebogyóból is készíthető. A friss, tökélete
sen megérett, piros sztaű csipkebogyót csésze
leveleitől megtisztítjuk, megmossuk, majd vagy 
összezúzzuk, vagy kettévágjuk. Az így elkészí
tett csipkebogyóból egy kilogrammot 6 literes 
uborkásüvegbe teszünk és ráöntünk négy liter 
vizet, beleszórunk egy—másfél kilogramm kris
tálycukrot. Ugyanakkor az erjedés gyors meg
indulása céljából beleadunk a cefrébe 2 deka
gramm élesztőt, vagy 2—3 deciliter zajos erje
désben lévő szőlőmustot. Az üveg száját rit
kább szövésű konyharuhával bekötjük, az üveget 
melegebb helyre állítjuk, naponként egyszer Jól 
összerázzuk, hogy a cukor tökéletesen feloldód
jék. íRét és fél hét alatt az erjedés befejeződik: 
az összerázott cefre már alig pezseg és a folya
dék lassan tisztulni, ülepedni kezd. Ekkor a 
cefrét tiszta, ritkább szövésű konyharuhán, vagy 
sűrű szőrszltán átnyomkodjuk, a folyadékot pa
lackokba öntjük, de csak lazán dugaszoljuk. A 
visszamaradó csipkebogyótörmeléket eldobjuk. 
Egyheti ülepedés után a bor már fogyasztható. 
Minél hosszabb ideig áll és minél többször üle
pítjük és szűrjük, annál határozottabban emlé
keztet a délvidéki aszúborokra.

A szárított csipkebogyóból úgy készül a rubin
vörös, vagy sötét narancssárga színű finom 
zamatú bor, hogy 6 literes üvegbe nyolc deka
gramm kimagozott, vagy 15 dekagramm klma- 
gozatlan, szárított csipkebogyót teszünk. Ugyan
akkor négy liter vízben felforralunk másfél kllo-
?ramm kristálycukrot, ha szükséges, lehabozzuk 

s langyosan ráöntjük a csipkebogyóra, végül 
3—4 dekagramm élesztőt morzsolunk a folya
dékba. Vigyázzunk, hogy kenyérmorzsa vagy 
valamilyen lisztes anyag ne kerüljön a folya
dékba, mert megromlik, megecetesedik. Az üve
get befedjük, két héten keresztül legalább min
den második napon összerázzuk, vagy tiszta 
fakanállal a cefrét összekeverjük. A máso
dik hét végén a csipkebogyót kiszedjük 
a folyadékból és azt két hétig még tovább 
hagyjuk erjedni, Ezután palackokba szűrjük, 
lazán dugaszolva. Bár ilyenkor a csipkebogyóbor 
még nem tiszta, de már élvezhető.

A csipkebogyóit, a hecsedll lekvárt régebben 
úgy készítettek, hogy a dércstpte bogyókat meg
mosták, ketté vágták, apró tüskés magvacskált 
kikaparták és annyi vízzel, hogy az a megtisz
tított bogyó húsos héját Jól ellepje, .addig főzték, 
míg a héjak meg nem puhultak. Akkor sűrű 
szőrszltán áttörték és az Így kapoitt pépet cukor
ral — egy kiló pépre 50—60 dekát számítva — 
addig főzték, amíg megfelelően be nem sűrűsö
dött. Utána üvegekbe töltötték, bekötözték, kl- 
gőzölték. Főzés közben azonban a vitaminok 
nagy része veszendőbe megy. A svájciak a dér- 
csipte csipkebogyót, miután magvacskált kiszed
ték, húsdarálón, vagy »Quodllbetc-en átdarálják 
-és a kapott sűrű pépet ugyanolyan mennyiségű 
cukorral behintik és így hagyják állni 24 óráig, 
azután legalább egy órán át keverik. Ily módon 
a bogyó egész vitamintartalmát magában fog
lalja s nem kell hozzá semmiféle tartósító vegy
szer, de gőzölni sem kell.

A csipkebogyó-tea akkor vltamlndús, ha 15 
gramm száraz és összetört csipkebogyót fél liter 
vízben legfeljebb 10 percig főzünk.

A csipkebogyólikőr a svájciak receptje sze
rint: Egy liter ősszevagdalt csipkebogyót 3 liter 
40 fokos pálinkában, amelyben fél kilogramm 
kandiscukrot is feloldottunk, 2—4 hétig meleg 
helyen tartunk, azután szűrőpapíron átbocsátjuk 
és üvegekbe töltjük. Ezt a likőrt söregek élet- 
cseppjé«-nek Is nevezik.

A csipkebogyó C vitamintartalmát az erjesz
tett levek, tehát a csipkebogyóbor, továbbá a hi
degen készült iz és a likőr őrzik meg a legjob
ban és ezek szállítják legblztosabban a szerve
zetbe,

*
Bikfalvy Margit, az állami Teleki 

Blanka közgazdasági technikum ta> 
nulója kérdezi: Szerves, vagy szervet
len vegyttlet-e a széndioxid? Ha szerves, 
miért soroljuk a szervetlenek közé?

Válasz: A vegyületek elosztása két 
nagy csoportra, szerves és szervetlen 
vegyületekre, megállapodás kérdése. 
A kémikusok nemzetközi megállapo
dása az, hogy a szénnek oxigénnel al
kotott két vegyületét, a széndioxidot 
(COa) és a szénmonoxldot (CO) a szer
vetlen vegyületek közé sorolják.
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H árom tenger — a Fekete-, az Azovi- 
és a Kaspi-tengerek — között széles 
földsáv terül el. Északnyugatról dél
kelet felé a Nagy Kaukázus 1200 kilo
méter hosszú hegyfala szeli át ezt a 
földsávot. A hegység főgerince a fő
vízválasztó. Felhőbevesző csúcsainak 
gleccsereiből gyorsfolyású folyók ered
nek: a Malka, a Bakszan, a Kubany és 
a Tyerek. Vadregényes szurdokokban 
törik át a Kaukázus északi láncait. 
Vadul sebes folyásuk fokozatosan 
szelídül, amint a lankásabb északi 
hegynyúlványok közé ereszkednek. Ha 
forrásától kezdve követnénk a Kubanyt. 
látnók, hogy a folyó jellege állan
dóan változik. Mennél lejjebb kerü
lünk, vagyis mennél enyhébbek a 
lejtők, annál nyugodtabb a Kubany 
folyása. S ahol a hegyek véget érnek 
és hatalmas sztyepp tárul elénk, 
a folyó szinte megállapodott mél
tósággal hömpölygeti vizét a tenger 
felé. A Kaukázus északra iramodó fo- 
lyói hegyi és síksági szakaszukban egy
aránt jól hasznosíthatók. A hegyek kö
zött erőműveket táplálnak. A sztyeppen 
vízzel látják el a szomjas földeket.

A vízválasztó főgerinccel párhuza
mosan ülnek a Kaukázus legmagasabb 
csúcsai: az Elbrusz. a Dih-tau, a Kaz- 
bek, meg a többi, 5000 méter magas

ság körüli hegyóriás. A két főlánchoz a 
Kaukázus északi előhegységeinek öve 
simul széles csíkban. A rétegzetes lépcső
vidék nyugaton Krasznodarnál kezdő
dik és 500 kilométer hosszúságban a 
Tyerekig húzódik.

A lépcsővidék három fokból áll. 
Északra lejtenek, meredek déli faluk 
a Kaukázus felé esik. A legdélibb lép
csőfok az úgynevezett "sziklagerinc" 
(Szkalisztyi). Csúcsainak magassága 
még meghaladja a 3000 métert. A kö
zépső lépcső »a hegyi legelők hegysége" 
(Pasztbistcsnyi). Csúcsai már csak más
félezer méter magasságot érnek el.

A harmadik, legészakibb lépcsőfok: 
"•az erdők liegye« (Leszisztyi). Északra 
lassan, szinte észrevétlenül megy át a 
sztyeppék övébe.

Bámulatos egybehangoltsággal ölelke
zik itt magas hegység és síkság. Vége
láthatatlan sík területek nyílnak meg 
előttünk. Ha a hegyek közül északra 
utazol, órákig csodálhatod még az Elb
rusz jégkoszorúzta csúcsát.

Belső-Ázsia hegyóriásai a világtól el
zárt, nehezen elérhető sivatagokból 
emelkednek magasba. A Kaukázus lá
bainál könnyen elérhető, jól művelhető 
sík terület nyújtózkodik egyre széles- 
bedve északnak, összeolvad a Don és 
Volga alsószakaszmenti síksággal. A ke

leteurópai tábla kiegészítő 
része a Kaukázus északi 
lábánál fekvő föld. Már 
csak azért is hamar elérte 
a Középső Volga vidékéről 
terjeszkedő orosz nép. Nagy 
Péter cár a Kaukázusban 
élő harcias törzsek támadá
saival szemben a Don mel
lékéről kozákokat telepített 
a Kubany és a Tyerek 
mellé. Határőrvidékké vált 
e terület a XVIII. század
ban, nagy erődök épültek, 
mint Kiszljar, Sztavropol, 

' Vladikavkasz, Krasznodar. 
A XIX. században innét 
indult ki a Kaukázus és 
Transzkaukázia meghódí
tása.

Hegyóriások és végtelen 
síkság ölelkezése: ez a bá
mulatos ellentét az orosz 
népi-nemzeti géniusz leg
nagyobb képviselőit ihlette 
alkotásra. Itt írta Tolsztoj 
Leó tüzértiszt korában
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A híres szemaskol 
Iszap-győgyfürdS 
EsseMituklban

"•Kozákok" című el
beszélését. Kauká
zusi élményeinek ha
tására született meg 
a Hadzsi Murát. Ler
montov "Korunk hő
se" című regényét is 
Észak-Kaukázusban 
szerzett élményei su
gallták. Puskin is 
megénekelte ezt a 
földet.

De ne hagyjuk még 
el a hegyeket! A 
középső lépcsőfok, a 
Pasztbistcsnyi mere
dek déli fala tövé
ben, aránylag szűk 
medencében terül el "az élet vize" or
szága. Kiszlovodszk, Esszentuki, Zse- 
leznevodszk, Pjatyigorszk mindegyike 
világhírre tett. szert ásványvizével.
-A levegő tiszta és hűvös. A festői 
szépségű tájakon csupán az elrobogó 
vonatok könnyű füstje ülepszik meg a 
vasútvonal mélyedéseiben. Személy- 
szállító vonatok üdülő szovjet emberek 
tízezreit szállítják "az élet vize" orszá
gába.

A Minyeralnylje Vodi gyógyüdülő te
rülete nem nagy. A medence mintegy 
60 kilométer hosszú és 30 kilométer 
széles. A kis területen a föld mélyéből
— vulkáni tevékenység utóhatásaként
— tucatnyi ásványvízforrás bugyog föl. 
A medence városainak mindegyike fő
leg szanatóriumokból, üdülőkből és 
gyógyintézetekből áll.
A fürdővárosokba 
tavasszal indul meg 
az emberáradat. A 
Donyec-medence és 
Karagandá bányá
szai, Moszkva és 
Leningrád gépgyári 
munkásai, Arhan- 
gyelszk favágói, az 
Ural vasmunkásai 
jönnek ide új erőt 
gyűjteni. A legendák 
hősei megmosakod
tak az itteni vízben 
s megfiatalodtak tőle.
A forrósok vize való
ban sok bajtól sza-

DZsaudzsIkau kultúr- 
és üdülőparkja

badítja meg a szervezetet és gyakran 
"csodákat" művel.

Minyeralnylje Vodiból továbbrohan 
a Kaukázus északi lábát kísérő vona
tunk keletre, Dzsaudzsikaut, az egykori 
Vladikavkaszt, az Észak-Oszet Autonóm 
Köztársaság fővárosát érjük el. Itt bon
takozik ki teljes fenségében a két pil
lérre: az Elbruszra és Kazbekre tá
maszkodó Központi Kaukázus teljes 
pompája. A Tyerek-folyó síkságára ér
tünk. A síkság széles öböllel nyúlik be 
a hegység magvába. A Tyerek a Kazbek 
tövéből indul útnak és zuhogva höm
pölyög a grónitos Darjali-szakadék kö
vein az előhegyek medencéibe.

A Tyerek völgyében kanyarog az év
százados híres hegyi út, a "grúz hadi
ét". Vladikavkaszt és Tifliszt köti össze. 
A vízválasztó főgerincen, a Kazbek tö-



A vadreeényes 
Tyerek-Iolyő

gatra nyitották meg 1927-ben, de a 
nagyarányú termelés 1934-ben kezdő
dött. A negyedik mező, a Gora Gorsz- 
kaja, szintén a Tyerszki-hegységben 
van, ahol 1936-ban indult meg a nagy
arányú termelés. Itt 1200 méterre fúr
tak. A 400—500 tonnát adó napi terme
lés bőséges jutalma a fáradozásoknak. 
A Groznij-terület készlete 175 millió 
tonna (az azerbajdzsani olajkészlet 2565 
millió, a Szovjetunió teljes készlete 7670 
millió tonna.)

Groznijban a Szovjetunió egyik leg
nagyobb olajfinomítója ép'ilt. Nem csu
pán ennek a területnek ásványolaját 
dolgozza fel, Mahacskala kaspiten-
geri kikötőből 135 kilométer hosszú ve
zetéken bakui olajat is szállítanak ide.

1942-ben a német fasiszták elérték 
Malgobeket, Groznijt azonban nem. 
A szovjet csapatok hősies rohama 
nemcsak a Groznijra vonatkozó rabló 
terveket hiúsította meg. Hanyatt-
homlok menekültek a fasiszták Mgl- 
gobekből és Majkopból is. A rombolá
sokat hamarosan helyrehozták s 
Groznij ma már jóval többet termel, 
mint a háború előtt (1938-ban 2.7 mil
lió tonna, 1956-ben 5 millió tonna kö
rül volt a termelés).

A kubany—feketetengeri olajterü
let keleti végpontja Máj köp. Nyuga
ton, a Kaukázus mentén Tarnan-íél-
A groznij! olajvldéken hernyótalpakra állít
ják az előre összeszerelt fúrótornyokat és trak
torokkal vontatják a hatalmas vasszerkezetet a 

munkahelyre
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vében 2379 méter tengerszint fölötti 
magasságban, a Kereszthágón vezetett 
át ez a jól kidolgozott út. Korszerűsí
tették s most autók robognak végig a 
világ egyik legszebb hegyi útján.

A szilaj Tyerek vizét pedig az Őszét 
Köztársaság rohamosan fejlődő iparának 
szolgálatába állítják. A grúz hadiút men
tén 1947-ben erőművek sorozatának épí
tését kezdték meg. Ez lesz a »Tyerek- 
lépcső« (Tyerszki Kaszkad). Az első erő
mű Dzsaudzsikaunál épült és már 1948. 
augusztus elseje óta üzemben van. Az 
eszmini erőművet a grúz hadiút 23 kilo
méterénél építik, míg a Darjal erőmű 
Kazbek helység mellett épül.

Az olajkút a Kaukázus előtt elterülő 
csaknem valamennyi határterület Táj
képének elmaradhatatlan része. A gaz
dag majkopi ásványolaj mezővel és az 
ásványolajban gazdag kubanyi földek
kel kezdődik a széles “-ásványolaj öve
zet-* s több mint félezer kilofnéter hosz- 
szúságban húzódik keletnek. Sokhelyütt 
fúrótornyokat láthatunk s a mély fúró
lyukakból erősszagú, sűrű folyadék bu- 
gyog elő. Groznij mellett a fúrótornyok 
sűrű erdejébe kerülünk.

Groznij olajmezeje a Tyerek-folyótól 
délre terül' el. 1893-ban kezdődött az 
olaj kiaknázása a «-Régi Mezőn« (Sztaro- 
orgosznyenszki Rajon). Ez a 140 éves 
város északnyugati részén terül el. 
1913-ban tárták fel a Novogrozsnyenszki 
Rajont. A harmadik mezőt a Tyerszki- 
hegység egyik redőhajlásában, Malgo- 
beknél, Groznijtól 90 kilométerrel nyu-
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szigetig, az Azovi-tenger keresi szo
rosáig húzódik. A háború előtt a Maj- 
koptól délnyugatra 40 kilométernyire 
és a Novorosszijszk feketetengeri ki
kötőtől északra 40 kilométerre fekvő 
mezőt aknázták ki. A fasiszták pusz
tításainak helyrehozatala után a ter
melés nagy erővel indult meg s ma 
már meghaladja a 4 millió tonnát.

A Kaukázus lába végtelen sztyep
pen nyugszik. A sztyeppterület dere
kán a sztavropoli küszöb húzódik 
észak-dél irányban. Ez választja el a 
Kubany és a Tyerek-folyó feltöltött 
síkságait. A küszöb 200 kilométerre 
nyúló dombvidék. Kerekded formájú, 
250—600 méter magas dombok, lapos, 
táblaszerű fennsíkokkal váltakoznak 
benne, a patakok mély völgyekkel vá
gódtak a küszöbbe. Ezért hegység jel
legűvé vált.

A halomvidék a Manyics-folyó for
rásvidéke s a küszöbhöz északon csat
lakozó Manyics-süllyedéknek mond
juk. Földszerkezeti szempontból igen 
jelentős alakulat ez. Már Paliasz, a 
XVIII. század végén élt nagy föld
rajztudós ebben a süllyedőkben látta 
Európa fizikai földrajzi határát. Ami 
a Manyics-medencétől délre terül el, 
az már Ázsia. Ez a felfogás általános 
a földrajztudományban.

A jégkorszakban a Manyics-meden- 
cén át kapcsolódott egybe a Kaspi- 
és a Fekete-tenger. A természetátala
kító munka ezt a kapcsolatot csatorna 
útján hozza újból létre! A csatorna 
nyugati része Gyivnojélg a háború 
előtt már felépült, Hitler bandái azon
ban szétrombolták a gátakat és zsi
lipeket. A helyreállító és tovább
építő munkák nagy lendülettel folynak 
és nemsokára a Kaspi-tengerből ha-

A Glgant-szovhoz bejárata

jók haladnak át a csator
nán az Azovi-tengerbe. A 
csatorna vizével 70.000 hek
tárnyi területet fognak ön
tözni.

A sztavropoli küszöb vá
lasztó jellegű a Kubany 
nyugati és a Tyerek keleti 
síksága között. A Kubany- 
alföld lősztakaróval bevont 
felszínén jó vastag, fekete 
földréteg (cser nősz jóm) 
nyugszik. A terület a ten
ger felé már tökéletes sík
ság. Olyan, mint Alföldünk 
leglaposabb része. A Ku- 
banyt itt széles karzat
erdők és mocsarak kísérik.

Már a cári időkben is a legjelentő
sebb gabonatermő vidékek közé tar
tozott. Itt a vetésterületet nem, ezer, 
hanem millió hektárakban mérik. A 
cári Oroszország gabonakivitelének 
r’evharmada innen került ki. A gabo
nát Novorosszijszk kikötőjébe szállí
tották. A város gyönyörű öböl partján 
terül el, köröskörül nem magas, de 
meredek, kopár dombok veszik körül. 
Ezek a dombok igen gazdagok márgá- 
ban, a cement - legfontosabb nyers
anyagában. Cementgyáraiból messze 
földre szállítanak.

A fasiszta megszállók földig lerom
bolták. Most újjáépült. Kikötője ép- 
oly zajos, mint a háború előtt volt. 
Zúgnak a rakodóvitlák és az emelő
daruk.

A Kubany-területen hatalmas ipari 
központok is vannak, amelyek első
rendű technikával felszerelt gyárak
kal rendelkeznek. Vannak ásvány
olajmezői és bányái is. A krasznodari 
vidék, Sztavropol és a Rosztov-terület 
nagy része mindazonáltal gabona
termő, főleg búzatermő vidék. A 
gabonatermő vidék területe akkora, 
hogy elférne benne több olyan ország, 
mint Belgium, Hollandia és Dánia. 
Csaknem az egész terület be van 
vetve. Kubany, Sztavropol és a 
szalszki sztyepp vetésterülete több 
millió hektár. A Rosztov-területen, 
Szalszk közelében híres szovhoz áll: 
a Gigant. A világon nem volt még 
Ilyen hatalmas gabonagyár. Míg a 
szovhozok átlagos vetésterülete 1700 
hektár, addig a Gigant téli búzával 
bevetett földje 1948-ban 16.650 hek-
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A Kubany-íolyá parijánI. '
tárt tett ki. Ebből 14.050 
hektár hektáronként 17.5 
mázsát, 2600 hektár pedig 
29 mázsát adott. A száraz 
területen, ahol a télre rend
kívül gyorsan köszönt be a 
nyár, rendkívül fontos, hogy 
a tavaszi munkát a leg
gyorsabban elvégezzék.
1948-ban a mintaszerűen 
dolgozó traktorbrigád segít
ségével 6000 hektáron há
rom és fél nap alatt végez
ték el a tavaszi munkát!

Búzán kívül kukorica és 
árpa Kubany főterméke. A 
napraforgó napi járásnyi 
földeket borít. A. tenger
parton rizsültetvények sorakoznak. A 
krasznodari határterület déli részén 
meghonosították a teát. A folyó ár
területén óriási mértékű lecsapolási 
munkát végeznek. A nyert legelőkön 
gyönyörű csordák legelnek. Ott, ahol 
hosszú kilométerek után véget ér a 
búzamező, smaragdzöld dinnyeföldek 
terjeszkednek. Néhol sötétzöld fák 
közül kibukkan egy-egy csinos kozák
falu. A nagy falvak típusa a jellemző. 
A falvak lakosságának átlagos száma 
5000 fölött van, de sok a 20.000 lakost 
számláló falu is. A kubanyi falvak
ban az izzó napsütés ellen gyümölcs
fákkal védekeznek. Minden házat kert 
övez.

A Protok-folyócska a Kubanyból 
szökik ki és oldalvást fut az Azovi- 
tengerbe. Partja összefüggő gyümöl
csösök sűrűje. Nem is kertek ezek, ha
nem gyümölcserdő, amely több ezer 
hektárt borít. A Kaukázus közelében 
a téli hónapok hidege a 10—12 fokot 
is eléri. A micsurini tudomány ered
ményeképpen a krasznodari vidék ege 
alatt mégis szubtropikus fák gyümöl
csei érnek.

A sztavropoli síkságon, a szalszki 
és Manyics-sztyeppen szintén sok ga
bona terem, de ez a középső vidék 
mégsem olyan gazdag, mint Kubany. 
Ebben a természet hibás! Kubany 
gazdag vízben s itt buja a növényzet. 
Keletre sok száz kilométeren kevés a 
víz. Nyáron a nedvdús, zöldelő nö
vényzet eltűnik. A hőmérő gyakran 
40 fokon felül mutat. A folyók vize 
eltűnik és a megrekedt víz meg- 
poshad. Az állatok sem Isszák. A

sztavropoli területnek csaknem há
romnegyede aszályos. A folyók kék 
vonalai ritkák térképén. A Kubany 
egy helyütt közel ér a sztyepphez, 
de hirtelen oldalt fordul, cserben
hagyja.

Mi volt a teendő? Nyevinnomiszk 
városka mellett a Kubany egészen 
közel ér a kicsiny és nyaranként ki
száradó Jegorlikhoz. A két folyót te
hát összekötötték. Nyevinnominszk- 
nál 150 méteres gáttal felduzzasztották 
a Kubany vizét. Csatornát építettek. 
Igen ám, de a folyó partján hegy hú
zódik! 5930 méteres alagúttal áttörték 
a hegyet és ezen át folyik 50 kilo
méter hosszú csatornán a Kubany él
tető vize a Jegorlikba. A csatornát 
1947 végén nyitották meg. A Jegorlik 
a Manyicsba ömlik és így a Manyics- 
medencének is jut víz. Ezenkívül két 
erőmű épült a csatorna mentén.

A Tyerek-folyó síkságának még ke
vesebb csapadék jut, mint a sztavro
poli küszöbnek. A keletről jövő száraz 
szelek miatt a Tyerek és a Kúra 
alsó folyása mentén sok a félsivatag. 
De már nőnek a nagy erdősítési terv 
pásztái, amelyek feltartóztatják a 
szikkasztó szeleket. Épülnek a csa
tornák is, amelyek vízzel árasztják el 
a Kúra mentén pásztorkodó nogaji 
tatárok szegényes füvű legelőit. Gyö
nyörű, boldog jövő vár ezekre a föl
dekre. Óriási bőséggel kecsegtet a 
megújhodott természet, amelyet a 
szovjet ember alakított át.

Vécsey Zoltán
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Ha átlapozzuk valamelyik bőrgyó
gyászati szakrendelés betegfőlvételi 
naplóját, látjuk, hogy a 15—20 év kö
rüli fiatalok leggyakoribb bőrbeteg
sége az »akne«, vagyis a fiatalkori 
pattanások.

Nem súlyos betegség, mégis sok, eset
ben igen makacs s mi több: fiataljaink 
egy része valósággal kedélybeteggé is 
válik pattanásai miatt.

Jóllehet nem gyógyítható meg oly 
könnyen és gyorsan, mint sok más bőr
betegség, mégis előre megállapíthat
juk, mikor múlik el: a huszas életévek 
kezdetén. Ez természetesen nem jelenti 
azt, hogy a szakorvosok ne foglalkoz
zanak gyógyításával és azt sem, hogy 
fiataljaink ne keressék fel a szakorvosi 
rendelőket. Az "akne* nevű betegség 
nem gyógyíthatatlan. Ha a hosszadal
mas, kezdetben sokszor eredménytelen 
kezelés után fiatal betegeink elkese
redve hátat fordítanak a bőrgyógyászati 
szakrendelésnek, tudják meg, ha türel
mük nem fogyott volna el, a korszerű

A bőr szerkezete (I. Fedőhám. II. Irha. III. Bur
aija. I. Hajszálgyökere. 2. Hajszál. 3. Verejték- 
mirigy. 4. Verejték-mirigy kivezető csöve. 5.

Faggyú-mirigy)

orvostudomány egész biztosan rajtuk is 
segített volna.

Az emberi testet borító bőr három ré
tegből áll: a fedőhámból, az irhából és 
a bőraljából. A bőr legfontosabb élet
tani működése: megvédeni a szerveze
tet a külvilág különféle hatásai ellen. 
Ilyenek a hőingerek, az erőművi hatá
sok — ütés, nyomás, húzás, csípés — 
valamint a kórokozó mikroorganizmu
sok — a különféle baktériumok és gom
bák. Hogy a bőr e feladatoknak meg
feleljen, »-karbantartásra« van szük
sége. Állati bőrből készült használati 
tárgyainkat is karban kell tartanunk. 
Zsírozni kell őket. Zsírozás híján ci
pőink hamar tönkremennének. Nem 
birkózhatnának meg a kiszáradással, 
porral, szennyel, vízzel, hideggel, me
leggel.

Az ember bőrének zsírozását külön
leges mirigyek, az irharétegbe ágya
zott faggyúmirigyek végzik. Váladé
kuk csupán egy-két gramm naponta. 
Mégis elegendő ahhoz, hogy bőrünket 
puhán tartsa, megvédje a kiszáradás
tól és egyéb ártalmaktól.
„Kamasz horm onbaktérium ok

A  faggyúmirigyek — a tenyér és talp 
kivételével — egész bőrtakarónkban 
megtalálhatók. Váladékuk nagyrészt 
zsírsavakból és cholesterinből áll. A 
bőr faggyútermelését elsősorban a köz
ponti idegrendszer és az általa szabá
lyozott úgynevezett belső elválasztású 
mirigyek kormányozzák. Elég régóta 
tudjuk, hogy a herék működését ser
kentő úgynevezett androgén hormon 
hatására a faggyúmirigyek nemcsak nö
vekednek, de működésük is fokozó
dik. Az androgén hormon a serdülés ko
rában jelenik meg és elősegíti a ser
dülést, az ivarérettséget. Mármost ez 
a »kamasz-hormon* fokozza a faggyú
elválasztást és bizonyos esetekben 
annyi és oly minőségű faggyút termel, 
amellyel a bőr már nem birkózhat meg.

Ha egy zsákba félmázsányi közép- 
nagyságú burgonyát teszünk és azt egy 
10 centiméteres nyíláson át engedjük 
ki, akkor — ha a zsák laza — minden 
zavar nélkül kiüríthetjük. De ha 50 kiló 
helyett mondjuk 75—80 kiló, javarészt 
az átlagnál nagyobb burgonya kerül a 
zsákba, akkor ugyanazon a nyíláson 
minduntalan elakad.
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Hasonló a helyzet az "akne* nevű 
betegség esetében is. A faggyúmirigyek 
nemcsak több faggyút termelnek, de 
sűrűbbet is. A mirigy kivezetőcsöve 
tágul ugyan, de minduntalan be
dugul, már csak azért is, mert a fel
hámréteg elszarusodó lapjai folyton 
betapasztják a tűhegynyi nyílásokat, 
így keletkeznek íaggyúpangás követ- 
kezményekép a "mitesszerek*, köznyel
ven a "szemők*.

A hétköznapi értelemben vett "tiszta* 
bőrön is milliónyi kórokozó baktérium 
tanyázik. Normálisan működő, ép bő
rön nem okoznak különösebb zavart. 
Ha azonban a bőr megsérül, vagy ha 
működésében zavar támad, a baktériu
mok "akcióba lépnek*. A bőrön élős
ködő baktériumok közül a sztafilokok- 
kuszok a leggyakoribbak. A kitágult 
faggyúmirigynyílásokon behatolnak a 
mirigyekbe és környékükön gyulladá
sokat, kisebb-nagyobb tályogokat hoz
nak létre. Ezek a pattanások.

A pattanások az' arc bőrén kívül első
sorban a vállak, a hát és mellcsont kör
nyékének bőrén alakulnak ki. Ha felü
letesek és a bőr legfelső rétegén túl 
nem terjednek, akkor heg nélkül gyó
gyulnak. Sajnos, sokszor a mélyebb ré
tegekbe is betörnek és ilyenkor a gyó
gyulás kisebb-nagyobb hegekkel tör
ténik.

Jóllehet é betegség az ivarérettséget 
kiváltó hormon megjelenésével függ 
össze, a betegség kifejlődését, súlyos
bodását a táplálkozás, az emésztés és 
bélműködés is befolyásolja. Az erősen 
fűszeres ételek, kolbászfélék, füstölt 
húsok és szeszes italok fogyasztása ár
talmas. A bélrenyheség, a székreke
désre való hajlam ugyancsak elősegíti 
pattanások keletkezését. Régóta meg
figyelték, hogy nyáron, a napfény ha
tására javulás áll be, viszont télen, 
napfény hiányában rosszabbodás kö
vetkezik.

Kezelési módok

Az akne kezelése részben egyéni, 
részben általános. A kezelés célja a 
megszaporodott faggyúmennyiség el
távolítása, illetve a faggyútúltermelés 
csökkentése. Előbbit úgy érjük el, hogy 
a pattanásos bőrt rendszeresen kénes 
szappannal mossuk. Az arcot meleg
vízbe mártott, kicsavart törülközővel 
gőzöljük és rendszeresen masszíroz
zuk. A masszázs hatására a faggyú
dugók fokozatosan kinyomódnak és a 
megrekedt faggyú kiürül.

Akne a háton

A bőrgyógyászat mai állása szerint 
a kénkészítmények a leghatásosabb 
gyógyszerek. A kén csökkenti a faggyú
termelést. A szaruréteget is oldja. Ke
nőcs, rázókeverék, olajos emulziók, 
vagy púder formájában használják. In
jekcióként is hatásosak.

A kezelés másik fontos eszköze a 
csíraölő arcvizek használata. Ilyenek a 
különféle szaliciles, rezorcines, esetleg 
csersavas, híg szeszes oldatok. Ha nem 
is pusztítják el a bőr baktériumait, de 
erősen gyöngítik hatásukat. Sokszor jó 
eredményt érünk el a hámlasztó eljá
rásokkal is.

Olykor a faggyúmirigyek túlterme
lése mellett a sztafilokokkuszok iránti 
túlérzékenység súlyosbítja a kórképet. 
Ilyenkor úgynevezett vakcinakezelést 
alkalmazunk. Lényege: a kitenyésztett 
kórokozókból készült oltóanyag foko
zatosan emelkedő mennyiségének bőr 
aló fecskendezése. Ezzel a kórokozó csi
rák elleni védőanyagok termelésére 
késztetjük a szervezetet.

Az ibolyántúli sugarak meglehető
sen hatásosak. Különösen a téli hóna
pokban nélkülözhetetlen a mestersé
ges napfényt adó kvarclámpa. A rönt
gensugarakat csak súlyosabb esetek
ben alkalmazzuk, akkor is nagy körül
tekintéssel és óvatossággal. A rönt
gensugarak ugyanis sorvasztják az 
élő sejteket és szöveteket. Megfelelő
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Mikroszkópiái metszet a gyulladt faggyú 
mirigyről

módon alkalmazott sugaras kezelés csak 
a faggyúmirigyeket sorvasztja, műkö
désüket csökkenti.

Újabban D- és A-vitaminok sze
désétől tapasztalunk gyógyulást a fia
talkori pattanások bizonyos eseteiben. 
A hormonok közül a pajzsmirigy kivo
natait is használjuk.

Forduljunk ixakorvothox I

Mivel azonban nem betegséget, ha
nem mindig valamilyen beteget gyó
gyítunk, sok mindenre kell tekin
tettel lennünk. A beteg általános álla
potától kezdve idegrendszerének sajá
tos, egyéni állapotáig, az esetleges társ- 
és mellékbetegségekre, a különféle he
lyeken észrevétlenül megbúvó genny
gócokra, egyszóval az egész emberre.

Sokszor keresik fel a rendelőt olajos 
munkát végző dolgozók olyan bőrtüne
tekkel, amelyek hasonlítanak a fiatal
kori pattanásokhoz. Ez az úgynevezett

K É R D E Z Z
Szüle Irma VIII. oszt tanuld a sejtek 

osztódásáról kérdez.
Réti Endre a T I FT biológiai Szakosz

tályának titkára válaszol:
A sejtek osztódását a környezethatá

sok jelentősen befolyásolják. A környe
zet hőfokának és oxigéntartalmának 
nagy szerepe van a sejtosztódás időtar
tamában. Ezenkívül különböző vegyi
anyagok is gyorsíthatják vagy lassíthat
ják a sejtosztódás lefolyását. Ilyenek pl. 
magában a szervezetben keletkezett 
bomlási termékek, mérgek, vagy kívül
ről bejutott gyógyszerek.

**olaj-akne«. Oka, hogy a bőr a gép
olaj iránt fokozottabban érzékeny. 
Máskor bizonyos vegyszerek vagy 
gyógyszerek hatására jöhetnek létre 
akne-szerű kiütések. Leggyakrabban 
jódtól és brómtól. Fölismerésük és ke
zelésük bizony nem ritkán komoly fel
adat elé állítja a szakorvost.

Sokszor kérik a betegek, hogy peni
cillinnel kezeljük őket. Azt hiszik, a 
penicillin erre a betegségre is hatá
sos. Pedig a penicillin csak a gennyes 
szövődményeket gyógyítja, az alap
betegséget nem.

Sajnos, az akne leginkább az arcot 
lepi el s ez sok tekintetben hátrányt 
jelent. Egyrészt az emberekben — per
sze, minden komoly ok nélkül — bizo
nyos ellenszenvet kelt, másrészt arra 
készteti az ismerősöket, rokonokat és 
egyéb ^jóakarókat**, hogy a fiatalokat a 
legkülönfélébb xjótanácsokkal-** lássák 
el. A háziszerek nagy változatától a 
kozmetikai krémek és kenőcsök és a 
nemi élet általuk elképzelt és a való
ságban gyakran helytelen »rende- 
zés«-édg, egész légióját sorolhatnék fel 
azoknak a szereknek, amelyeket a be
tegek egy része már -kipróbált-**, mi
előtt bőrgyógyászhoz került. így, bi
zony, gyakran olyan állapotban jutnak 
az orvoshoz, amikor a gyógyulás már 
sokkal nehezebb. Erre a betegségre is 
áll: forduljunk mielőbb orvoshoz! Ve
gyük igénybe bizalommal azt a bőr- 
gyógyászati szakorvosi hálózatot, amely 
ma Budapesten 27 és vidéken 71 szak
rendelővel áll a dolgozók rendelkezé
sére.

Haraszti István
bőrgyógyász-főorvos

—  F E L E L E K
Az emberi test szövettenyészeteinek 

megfigyelése azt mutatja, hogy az osz
tódás átlagos időtartama kb. 1—1 és fél 
óra. A kötőszöveti sejtek szaporodása 
30 —40 perc.

Madarak és emlősök sejtjei kb. 1—2 
óra alatt osztódnak. Azok az egysejtű lé
nyek, melyek minden nagyobb látható 
előkészület nélkül kettéhasadnak, pl. a 
baktériumok, sokkal gyorsabban szapo
rodnak.

így a kolerabacilus 20 percenként ké
pes hasadni. Ez magyarázza a baktériu
mok rendkívül gyors szaporodását.
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ősidők óta foglalkoztatja az embere
ket a madarak vonulása. Az ógörögök 
és rómaiak még jósoltak a madarak 
vonulásából. E -jóslás** napjainkban 
már kizárólag az időjárásra korlátozó
dott. Nevezetesen ha ősszel vadlúdcsa- 
patok vonulnak nagy tömegben észak
ról délnek, arra következtetünk, hogy 
rövidesen beköszönt a hideg idő. Ellen
kezőleg is érvényes a jóslás. Hideg már
ciusban, ha a vadlibák délről észak
nak húznak, biztosak lehetünk benne, 
hamarosan itt a meleg.

A vonulásnak két főoka van. Egy
részt a madarak a nagy hidegek elől 
húzódnak el. Másrészt a hideg idő be
álltával kevés, majd semmi táplálékot 
nem találnak. A madarak fejlett ösz
töneikkel az ilyen tartós változásokat 
már jóelőre megérzik s megkezdik délre 
vonulásukat jóval a hideg beköszönte 
előtt. így a fecskék már augusztus vé
gén, szeptember elején gyülekeznek és 
költöznek. A hazai fecskék javarésze 
mar szeptember derekáig el is vonul, 
jóllehet, megfelelő időjáráskor még ok
tóber elején is szépen találhatnának ro- 
vareleséget. Érdekes megfigyelés, hogy 
sokszor ősszel ugrásszerűen emelkedik 
a legyek és muslicafélék száma. Ekkor 
a fecskék már elvonultak és az észak
ról vonuló kései példányok már nem 
pusztítják őket olyan eredményesen.

A fecskék különösen megsínylik a 
táplálékhiányt. Fürgeségük, fokozott 
mozgékonyságuk fokozott anyagcseré
vel jár s az élénk anyagcsere még több 
táplálékot kíván. Ha nem jól választ
ják meg indulásuk időpontját, rengete
gen elpusztulhatnak közülük. Több 
megfigyelés igazolja, hogy a későn in
duló, táplálékhiónyban szenvedő fecs
kék csapatosan múltak ki a városok
ban. így Hodek Ede leírása szerint 1872. 
október 17-én Apatinban, Zeyk Miklós 
1848 szeptemberében Nagyenyeden fi
gyelt meg ilyen -fecskevészt**. E sorok 
írója is tapasztalta 1950-ben, azzal a 
különbséggel, hogy itt egy júliusi jég
vihar hozta a 3—4 napig tartó erős hi
deget. Ezen idő alatt a bogarak és ro
varok teljesen eltűntek. A lakóház 
eresze alatt költő fecskepár elhagyta 
fiókáit s azok bennpusztultak a fészek
ben. A szántóföldeken, utakon és a kör
nyéken sok kimúlt fecskét találtunk. A 
többiek beköltöztek a faluba, ahol a

Gyűrűzött héja-láb (Blza László felvétele)

házak és istállók naposabb oldalán süt
kérező legyeket kapdosták.

Madártani kutatások kimutatták, 
hogy a madarak vagy ösztönös tájéko
zódással, vagy tudatos tájékozódással 
röpülnek telelés! tájukra. Az ösztönös 
tájékozódással Vonulók többnyire éjjel 
vonulnak. Úgynevezett vakröpülést vé
geznek, vagyis az éjszaka sötétjében, 
szemmel érzékelhető támaszpont nél
kül röpülnek. Valószínűleg az agyuk
ban levő — eddig még fel nem derí
tett irányzóérzékeikre bízzák magu
kat. Azért zavarodnak meg, ha éjsza
kai útjukban kivilágított város vagy 
a tenger fölött világítótorony közelébe 
kerülnek. Ilyenkor soraik megbomla- 
nak, riadtan kiabálva keringenek össze
vissza, míg csak ki nem kerülnek a 
fény bűvköréből. Éjjeli vonulók a ka- 
kuk, godók, különböző cankók, továbbá 
a vadludak és récefajtók.

A tudatos tájékozódással vonuló ma
darak nappal röpülik le vonulási útju
kat. Vonulási irányukat egyes hegylán
cok, folyók, vagy más jellegzetes terep
jelenségek irányához szabják. Ilyen vo
nulók a daruik, a gólyák, a gémeik.

Magyarországon a következő vonu
lási helyeken gyülekeznek a vándor
madarak: Hortobágy, Fehértó, Velencei
tó, 'Balaton és Fertő-tó. Európában a 
vonulási irány általában délnyugat
északkelet. A vonulási mód viszont 
területek és tájak szerint változik.

A madár elindul a fajára jellemző 
vonulási irányban. Ezt az irányt be
tartja addig, míg a tengerparthoz 
nem ér. Ott aztán követi a tenger-
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A gyűrűzendő sólyomfiókákhoz ilyen sziklákat 
kell megmászni

part vonulatát. Előfordul, hogy egye
sek eltévednek és a tengerparton 
dél helyett észak felé fordulnak. Ilyen
kor aztán megesik, hogy egyes mada
rak teljesen szokatlan vidékre vetőd
nek, mely fajtája telelőhelyétől éppen 
ellenkező irányban van. Szokolov-Mi- 
kitov szovjet kutató leírja, hogy a 
Káspi-tenger északi részén levő ma- 
dárvédelml területen gyűrűzött vízi
madár Skócia északi részén került 
kézre. Magyarázat: a Szibériában honos 
vízimadár telelésre levonult a Kaspi- 
tengerhez. Ott befogták, gyűrűzték, 
majd a tavasz beálltával visszavonult 
Szibériába. A következő őszön eltéved
hetett és délnyugat felé fordult. Norvé
gián keresztül, Helgolandot érintve, el
került Angliába. Az eltévedt költözők 
zöme itt aztán csatlakozott az Angliá
ból délnek induló madarakhoz s a fran
cia partokat elérve, annak vonulatával 
röpültek tovább téli szállásuk felé.

Kelet-Szibériában fészkel az örvös- 
lúd. Keletnek száll, egészen a Bering- 
tengerig, majd onnét délnek, Indo
kína felé. Hajósok gyakran találkoztak

a nyílt tengeren, a szárazföldtől mint
egy 1000 kilométer távolságra, a Grön- 
landon fészkelő barázdabillegetőkkel. 
Nagyszerű megfigyeléseket tapasztalt 
Thienemann professzor. Rossitten fél
sziget Memeltől Königsbergig húzódik. 
A félsziget valóságos iránytűje a vo
nuló madaraknak. Thienemann profesz- 
szor a félsziget egyik végétől a má
sikig szabályos távolságokra telefonnal 
felszereit megfigyelőbódékat építtetett. 
A félsziget legelső fülkéjébe ő ült be 
megfigyelőnek. Mihelyt egyes vagy csa
patos vonulók értek bódéjához, nyom
ban értesítette telefonon a soros fülke 
figyelőjét. Stopper-órával mérték, hány 
perc alatt éri el a következő fülkét a 
madár, vonulása során. Mire a madár 
a félsziget végére ért, nemcsak a vo
nulás pontos irányát állapíthatták meg, 
hanem a vonulás sebességét is. így tud
ták meg, hogy ia seregélycsapat órán
ként 75 kilométeres, a szürkevarjú 50, 
a karvaly 41, a vándorsólyom 60, a 
pinty pedig 52 kilométeres sebességgel 
szeli a levegőt.

Csodálatos a vonuló madarak csapa
tának fegyelme. A'csapatok legöregebb 
vezérmadarának »parancsát« engedel-

\
így gyűrűzik a gólyát A fehér gólya vonulása

laae

Kerecsen-sólyom fiókák gyűrűzése 
egy szikla tövében

mesen teljesíti a többi. Vala
hányszor egy seregélycsapat 
ragadozóval találkozik, bá
mulatos összhangban cselez
nek, jobbra-balra, lefelé-fel- 
felé, mintha láthatatlan 
zsineggel rángatnák őket.
Ha a vezérmadár leszáll, 
abban a percben ugyanazt 
a mozdulatot végzi a sok 
száz madár.
Megfigyelték, ha a vonuló 

vadlúdcsapatot vezető öreg 
lúd kifárad, gágogással ad
ja tudtul a többinek, hogy 
lemarad az élről. Ilyenkor 
egy másik vezető nyomul helyére és ve
zeti tovább a csapatot.

Milyen távolságokra röpülnek a vo
nuló madarak? E kérdésre pontos vá
laszt ad a gyűrűzés.

A madarak gyűrűzését Mortensen 
nevű dán madártani kutató kezdte 
1899-ben. Magyarország harmadiknak 
csatlakozott e kezdeményezéshez. Ma
dártani Intézetünk 1908-tól rendszere
sen gyűrűz.

Lássunk néhány gyűrűzési adatot a 
gyűrűzések történetének nemzetközi 
lajstromából.

Gatyásölyv: gyűrűzték a Lappföldön, 
Kiruna helységben, 1911-ben. Lelőtték 
Enyingen, 1914. március 5-én.

Halászsas: gyűrűzték Stockholm mel
lett a Tasszion-tónál, 1944. június 26-án. 
Lelőtték Budakeszin, 1950. március 
28-án.

Karvaly: gyűrűzték ’ Lengyelország
ban, Pinszkben, 1934. május 8-án. 
Kézrekerült Nagytétényben 1934. június 
10-én.

Seregély: gyűrűzték Tavárná község 
határában, Zemplén megyében, 1911.

május 27-én. Rátaláltak 1911. novem
ber 22-én Afrikában, Bizertában.

E sorok írója 1947. február 11-én gyű
rűzött egy csókát. Nos, ezt a madarat 
ugyanazon év szeptember 28-án a Szov
jetunióban lőtték le, Sztaro-Konstanti- 
novnál.

A nagy tömegben vonuló kis vándor
madarak közül, mondjuk, a fecskék kö
zül, bizony kevesen érik el telelési he
lyüket. A Madártani Intézet fennállása 
óta mintegy 40.000 fecskét gyűrűztek. 
Közülük mindössze kettőt jelentettek 
vissza. Egyiket Nagylozsban, Sopron 
megyében jelölték meg 1930. május hó
napban. E fecskét 1931. május 1-én Ta- 
rantoban (Dél-Olaszország) kerítették 
meg. A másik kézrekerült fecskét Für
géd községben, Tolna megyében gyűrűz
ték 1936. június 18-án és a délafrikai 
Basuto-földről jelentették vissza 1937. 
január 4-én.

A Nemzetközi Madártani Egyezmény 
a gyűrűzött madarak visszajelentésével 
és a pontos madárvonulási irányok iga
zolásával előreviszi és gazdagítja ma
dártani kutatásainkat.

Bástyái Loránd

, mi az én tudományom forrásai.. .  a 
tények vizsgálata és az elmélkedés. Iparkod
tam a természettudományok jelen állásával 
megismerkedni. . .  * aztán gondolkodtam a 
tényekből okszerűleg levonható következteté
sek felett."

1 (Kossuth Lajos: Az életerőről.
Természettudományi Közlöny, 
1894 április. 183-184. old. T)

rtrniészaui>doniányos rádldslőadások naptára
OKTÓBER 22, CSÜTÖRTÖK. Petőfl-rádló: 

18.10: Hogyan szervezzük meg szarvasmarha- 
állományunk téli takarmányozását? OKTÓBER 
24, SZOMBAT. Petőfl-rádló: 17.40: Tudományos 
híradó. OKTÓBER 25, VASARNAP. Kossuth- 
rádló: 11.00: Épülő szép hazánk. Petőfl-rádló: 
10.10: Kérdezz — felelek! Tudományos fejtörő. 
OKTÓBER 26, HÉTFŐ. Petőfl-rádló: 16.50: Tíz 
perc tudomány. 18.10: Beszélő atlasz. OKTÓBER 
28, SZERDA. Kossuth-rádió: 16.40: Az őserdők 
élete. Petőfl-rádló: 16.30: Erő — egészség. 17.25: 
A dollár álarc nélkül.
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Vajfdvel fertőzött napraforgó tábla

Tizennégy évvel ezelőtt tűnt fel elő
ször hazánkban a napraforgó vajfű, 
vagy másképpen napraforgó szádor.
A Nyírség területén akadt rá egy bo
tanikus. Ez a veszedelmes növény a 
vajíűíélék (Orobanchaceae) családjá
ba tartozik, élősködő, nem zöldszínű 
kártevő. Tudományos neve Orobanche 
cumana Vallr. Megtalálásának ide
jén — azonkívül, hogy hazánk flórá
jában új növényt fedeztek fel — nem 
találták jelentősnek. Az elmúlt pár 
esztendő alatt azonban a napraforgó 
vajfű majdnem az egész országban el
terjedt és egyes vidékeken tömeges 
megjelenésével nagyfokú termés- 
kiesést okozhat.

A növény felismerése nem nehéz 
feladat. A száras növények azon ki
sebb csoportjához tartozik, mely nem 
tartalmaz levélzöldet, vagyis kloröfilt, 
nem asszimilál s így önálló életre kép-

VESZEDELMES 
^  N ELLENSÉG

M iV fC h tC jtf
'é ú m K Á m

jijl; • C l télén. El nem ágazó, barna- 
® f  színű szára mirigyszőrökkel
• 4 ... borított, töve felé gyengén
*4 ' vastagodó. Magassága több

it V nyire 20—40 centiméter, de
nálunk több helyütt eléri a 
70 centimétert is. Murva
levelei kihegyezettek, a vi
rágnál rövidebbek. Virágai 

másfél-két centiméter hosszúak, a párta 
kőnyökszerűen legörbült, torka lilás- 
kékesen futtatott. Magvai rendkívül ap
rók, súlyuk 0.001—0.01 milligramm. 
Egyetlen példány néha 60,000—150,000 
szemet is hoz.

Gyors terjedése hatalmas mennyi
ségű maghozamával magyarázható. 
Az apró magvak a szél, víz segítségé
vel rövid idő alatt hatalmas utat te
hetnek meg. Terjesztésében az ember 
közlekedési eszközei is szerepet ját
szanak. A megfelelő környezetbe ke
rült mag aztán kicsírázva bőven gon
doskodik a következő esztendőre utó
dokról.

A napraforgó vajfű eredeti elterjedési 
területe a cári Oroszország és Kína 
határain belül volt. A szovjet tudósok 
megállapítása szerint már az 1870-es 
években mint gazdasági kártevő jelent

Vajfűtöl megtámadott napraforgótövek pusztulása

A vajfd valósággal »meg!ojtja« a gazdanövényt

kezett, amikor Dél-Orosz- 
országban nagy napraforgó
termesztés indult meg. Je
lenlegi elterjedése azonban 
már messze túllépi az em
lített határokat. Megtalál
hatjuk a Balkánon, a Föld
közi-tenger keleti részein,
Iránban és nem utolsó sor
ban a Közép-Duna-meden- 
cében.

Mint a pióca a melegvérű 
állatból a vért, úgy szívja 
a napraforgó szádor a nap
raforgó gyökeréből a táplá
lékot. Apró magva a napra
forgó gyökere közelében 
csírázásnak indul s a teste 
felépítéséhez szükséges táp
lálékot teljes egészében a napraforgó 
gyökeréből veszi. Egyetlen növény még 
nem okozna nagy kárt. De ritka eset, 
hogy a napraforgó gyökerén csak egy 
vajfű élősködik. A Pest megyei Úri köz
ség határában például az egyik napra- 
forgótáblában átlag 72 vajfű jutott 
egy-egy nápraforgó gazdanövényre. A 
megszámlált 50 tő közül volt olyan, 
melynek gyökerén 205 vajfű élőskö
dőit. Az ilyen napraforgó levelei az
után leszáradnak, tányérja kicsiny 
marad, a magvak »léhák«, üresek 
lesznek. Szovjet adatok szerint a 
napraforgó vajfűvel fertőzött tányér
jai 20—25 százalékkal kisebbek, ter
mete pedig 5—36 százalékkal alacso
nyabb, mint a nem fertőzött egyedeké. 
Néhány mérési adat a kísérleti táblá
ról jellemzi a kártételt:

nem
fertőzött
napra
forgó

átlag
fertőzött
napra
forgó

átlag

napraforgó 
magassága cm 160-205 181 60—181 131
tányér átmérő 

cm 22-25 23 4—16 10.6

élő levél szám 14—25 20 0—19 10

levél szélesség 
cm 24-35 29 7-29 16

A védekezés több módszerét dolgoz
ták ki a Szovjetunióban. Leggazdasá
gosabb természetesen a megelőző vé
dekezés. Évente többször alaposan át 
kell vizsgálni napraforgóvetéseinket 
és a vajfüvet ki kell gyomlálni, még 
megérés előtt, majd csomóba rakva 
elégetni. Kellő alapossággal meg kell 
vizsgálni a gyomos területeket is, uta
kat, árokpartokat, mert a napraforgó

vajfű más fészkes virágzatú növények
— szerbtövis, üröm, vad őszirózsa
félék és egyebek — gyökerén is meg
telepedhet. Fontos módszere a véde
kezésnek a füves vetésforgó is. A vaj- 
tu magjából, ha nincs gazdanövény
— mely gyökérváladékának vegyi ha
tásával a magvakat csírázásra ser
kenti — nem lesz kártevő. Az apró 
mag 6—7 esztendeig is megtartja csí
rázóképességét, tehát ez időn belül 
napraforgót ne vessünk a fertőzött te
rületre,

A mélyszántás is eredményes. A 
25—30 centiméterre lekerült magvak 
csírázása erősen megkésik s a kikelő 
élősködő a megerősödött növényben 
már kisebb kárt okoz. A gyomlálást 
azonban minden esetben el kell vé
gezni, a további magszaporulat elkerü
lése végett.

A kémiai védőszerek közül a már 
kikelt vagy csírázó növények ellen a 
dinitrooptokrezolos készítményeket 
használják permetezés formájában. 
Hormonos gyomirtással és biológiai 
módszerekkel is — a napraforgó vajfű 
élősködőinek felhasználásával — kísér
leteznek pusztítására,

A Szovjetunió tudósai megfigyelték, 
hogy egyes napraforgófajtákat — fő
leg a mélyen gyökerezőket — nem tá
madja meg a napraforgó vajfű. Vagy 
ha meg is támadja, igen kis fokban 
károsítja. Növénytermesztőink fel
adata tehát kiválasztani a hazai faj
tákból azokat, amelyek a napraforgó 
vajfűnek ellenállnak, valamint az emlí
tett védekezési módokat felhasználni, 
hogy erősen terjedőben levő új kártevőn
ket végleg legyőzhessstlk,

Koltay Albert
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Megismerkedünk a vegyületekkel
A legutóbbi kísérletünk során rend

szereztük és egy toronyba helyeztük el 
a ma ismeretes elemeket. Ez az >*elem- 
lorony* mutatta be nekünk azt a jelen
leg ismert mintegy 100 elemet, melyek 
közül 92 a természetben fordul elő, a 
többit pedig mesterségesen állították elő. 
Elemekből tevődik össze minden élőlény 
és élettelen tárgy. A csillagászat tudo
mánya azt is kimutatta, hogy a Nap gőze

1. ábra

és izzó gáztömege, valamint az állócsil
lagok is ezeknek az elemeknek külön
böző és sokféle változatai. A köznapi 
életben nem találkozunk minden elem
mel. Sok olyan van közöttük, melyet 
csak igen nehezen találtak meg tudó
saink, mert a ma ismert világban meny- 
nyiségileg elenyésző a szerepük.

Nyolc elem adja földünk alkatrészei
nek 97%-át. Közöttük vezető szerepet 
játszik az oxigén, melynek rövidítése, 
kémiai jelölése *0 « és mely elemtor
nyunkban a 8 rendszámmal szerepel. 
Az oxigén a Föld elemi alkatrészeinek 
50%-át teszi ki súlyban. Utána a szilí
cium (Si) következik, mely a földkerek
ség 28%-át képviseli. Ezt követi az alu
mínium (Al), majd a vas (Fe), kalcium

(Ca), nátrium (Na), kálium (K) és a 
magnézium (Ma). A többi elem boly
gónk anyagának összesen mintegy 3%-át 
adja.

Az elemek részben önállóan, kémiai 
meghatározással: "-tisztán* vesznek részt 
az anyagi világ felépítésében. Lehet pl. 
a természetben tisztán találni aranyat, 
platinát, vasat, oxigént stb.

Sokkal gyakoribb azonban, hogy két, 
három vagy még több elem együtt for
dul elő, úgynevezett vegyületet alkot
nak. A vegyületek tehát összetett anya
gok, alkatrészeiket elemek képezik. 
Kémiai módszerekkel a vegyületeket 
szét lehet bontani az őket alkotó ele
mekre. Az elemeket kémiai módszerek
kel nem lehet tovább bontani. Pl. elek
tromos árammal felbonthatjuk a vizet 
hidrogénre és oxigénre. A víz tehát ve- 
gyület, melynek alkotórészei a hidrogén 
és oxigén már nem bonthatók tovább; 
elektromos áram hatására változatlanok 
maradnak, tehát egyszerű anyagok, ele
mek.

Ahogyan az abc betűiből több tízezer 
szót lehet összeállítani, a mintegy száz 
elem is több mint egymillióféle vegyü
letet alkot,

ELEM VAGY VEGYÜLET?
Jogosan merül fel az a kérdés, mi

képpen lehet eldönteni valamilyen 
anyagról, hogy az elem-e vagy vegyület. 
Kémiai kísérleteink elvégzése céljából 
sokféle anyagot gyűjthetünk, vasat, re
zet, cinket, ónt, bronzot, ólmot, vizet, 
alkoholt, cukrot, paprikát, sót és sok 
egyéb anyagot, amiket vegyi szempont
ból akarunk megismerni. Hogyan lehet 
megtudni, egyszerű kísérletekkel eldön
teni, hogy az ón vagy a cukor elemek-e 
vagy vegyületek?

Olyan kísérleti eljárás, előírás, mely 
ezt a kérdést általánosságban eldöntené, 
nincsen. Van azonban egy olyan szabály, 
mely igen sok esetben rávezet a felve
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tett kérdés megoldására. Ez a szabály a 
következő:

Ha egy anyagot felhevítünk, felmele
gítünk és a súlya változatlan marad, 
vagy több lesz, az anyag elem. Ha pedig 
súlya kevesebb lett, akkor nem elem 
volt.

E szabály alól kivételt képeznek az 
elemek abban az esetben, ha a felmele
gítés következtében gázalakú termékké 
égnek el vagy párolognak. Az ilyen ese
tekben fellépő súlycsökkenés azonban 
csak látszólagos. Ha ugyanis az elpá
rolgó, elillanó gázokat megfelelő edény
ben felfogjuk és lemérjük, az összsúly 
már igazolja a felállított szabályt. Olyan 
anyagok, amelyek igen magas hőfokra 
izzítva nem változnak, szintén ellent
mondanak a szabálynak, más módon 
azonban bebizonyítható, hogy súlyuk ál
landó, növekedő vagy csökkenő-e.

Ezt a szabályt kísérletileg bebizonyí
tani és helyességét ellenőrizni is tudjuk. 
Érre a célra azonban szükségünk van 
bizonyos eszközökre és szerszámokra. 
Ezeket a tárgyakat, laboratóriumi esz
közöket készen is meg lehet ugyan 
venni, sokkal tanulságosabb azonban és 
sokkal kevesebb költséget igényel, ha 
magunk készítjük el.

A kísérlet elvégzéséhez két műveletre 
van szükségünk. A kísérleti anyagot 
meg kell mérni és fel kell hevíteni. 
Szükségünk van tehát mérlegre, amely- 
lyel mérünk és égőre, amellyel melegí
tünk.
KÉSZÍTSÜNK ELŐSZÖR MÉRLEGET!

Kivágunk fából, fumírlemezből, alu
mínium- vagy bakelitlemezből egy vo
nalzóhoz hasonló darabot, melynek 
hossza 30 cm, szélessége 2 cm és vas
tagsága 3 mm. Ezt a lemezt közepén és 
a középtől jobbra és balra 14—14 cm tá
volságra pontosan megjelöljük. Most a 
megjelölt helyekbe egy-egy szöget 
ütünk, úgy, hogy a lemez két oldalán 
egyforma távolságra nyúljanak ki. Az
után 1 milliméter vastag réz- vagy 
alumíniumhuzalból három horgot haj
lítunk. Majd két üres kenőcsös 
fémdobozt alaposan kitisztítunk és 
oldalaikon három egyforma távolság
ra lévő helyen átlyukasztjuk. A lyukakon 
átfűzünk cérna- vagy vékony zsinegszá
lakat, egyik végükön megcsomózzuk, 
másik végüket pedig egybecsomózzuk. 
Ily módon két darab mérlegserpenyőt 
kapunk. Már csak állványra van szük
ségünk, mely a mérleget tartja.

Erre a célra szerzünk egy vastagabb, 
3—5 mm átmérőjű fémhuzalt és az 1.

ábra szerint hajlítjuk meg. Ha ezzel is 
megvagyunk, összeállíthatjuk az 1. képen 
ábrázolt mérleget. A horgokat ráhe
lyezzük a kiálló szegekre és a középső 
horgot ráakasztjuk az állványra. Ha a 
karok vízszintesen helyezkednek el, a 
horgokra akaszthatjuk a két serpenyőt 
és kész a mérleg. Ha azonban a serpe
nyő nélküli mérleg karjai nem állnak be 
vízszintes helyzetbe, akkor a szeget azon 
a karon, mely lejjebb áll, addig reszeljük 
le mindkét oldalán, míg a karok víz
szintes helyzetbe állnak. A két serpe
nyőnek is egyenlő súlyúnak kell lenni, 
ha tehát a horogra helyezzük, a karok
nak ismét vízszintes helyzetet kell fel
venni. Ha nem ez történik, akkor annak 
a serpenyőnek a széléből, amelyik mé
lyebben áll, addig vágunk vagy resze
lünk le kis darabokat, amíg a vízszintes 
helyzet előáll.

SZÜKSÉGÜNK VAN SÚLYOKRA IS!
Erre a célra kölcsön kell kérnünk egy 

darab egygrammos súlyt. Szerzünk 
most kb. 2 mm vastag alumíniumhuzalt,

2. ábra •

a mérleg jobb serpenyőjébe tesszük az 
egygrammos súlyt, bal serpenyőjébe pe
dig oly hosszú alumíniumhuzalt, hogy 
súlya valamivel több legyen. Most igen 
óvatosan annyit vágunk vagy reszelünk 
le a huzalból, hogy súlya pontosan egy 
gramm legyen. Ilyen huzalt két darabot 
készítünk. Az egyik huzal hosszát pon
tosan megmérjük egy mércével, hosszá
nak felén megjelöljük és elvágjuk. Ily 
módon két darab 0,5 gramm súlyú hu
zalt kaptunk. Az egyik huzalt ezután 
pontosan öt részre osztjuk és a beosztás
helyeket megjelöljük. A második és ne
gyedik jelnél a huzalt elvágjuk. Ily mó
don két 0,2 és egy 0,1 grammos huzalunk 
van. Ezután a huzalok egyik végét le
kalapáljuk, a lapos részre tussal az érté
keket is felírjuk és az összes súlyokat az 
1. ábra szerint kígyó alakúra hajlítjuk. 
Ily módon van egy 1,0, egy 0,5 két 0,2 és 
egy 0,1 grammos súlyunk.

A mérlegen a mérés igen egyszerű. 
A bal serpenyőbe helyezzük a mérendő
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anyagot, a jobb serpenyőbe pedig annyi 
súlyt, hogy a mérleg karjai vízszinfes 
helyzetben nyugodjanak meg.

égő  k é s z ít é s e

Ez sem okoz nagy fáradságot. Kere
sünk egy üres tintásüveget s a nyakába 
lemezből hajlított fémcsövet helyezünk. 
Abból a célból, hogy a csövecske be ne 
essék az üvegbe, vékony fémhuzalból 
ütközőt tekerünk ró. A fémcsövön pa
mutszálakat húzunk keresztül, az üveget 
megtöltjük borszesszel és a csövecskét 
az üveg nyakába tesszük. A lángot is 
szabályozhatjuk: a belet fémcsipesszel 
vagy más fogóval rövidebbre vagy hosz- 
szabbra igazítjuk. A borszeszégő rajzót 
a 2. ábrán látjuk. A borszeszégővel óva
tosan kell bánni, nehogy kigyulladjon 
vagy felrobbanjon. Az égő lángot nem 
szabad elfújni, hanem egy ráborított 
üveg- vagy fémsapkával kell letakarni. 
Ha nem dolgozunk már vele, a megma
radt szeszt öntsük jól záró dugós üveg
be. Mozgatni, hordozni az égő, lángoló 
lámpát nem szabad. Ha ég a lámpa, 
szeszt utántölteni nem szabad.

ELSŐ KÍSÉRLET
Előveszünk egy darab vashuzalt és 

lemérjük. A mérés eredményét felírjuk 
egy darab papírra vagy jegyzőköny
vünkbe. Ezután a vashuzalt lángba tart
juk, míg izzik. Lehűtve és újra mérve 
azt tapasztaljuk, hogy a súlya nem csök
kent, sőt emelkedett. A már ismert sza
bály szerint tehát a vas: elem.

Egy kis darab ónt lemérünk, vékony 
vaslemezből csíkot vágunk és az ónt rá
helyezzük. A vaslemezt hevítjük. A 
megolvadt ónt hagyjuk lehűlni és le
mérjük. Ha az ón a hevítéskor megszür
kül, úgynevezett »ónhamu« keletkezett, 
ezt is össze kell gyűjteni és az ónnal 
együtt mérni. A mérés eredménye az, 
hogy súlycsökkenés nem lépett fel. Az 
ón tehát elem. Ugyanezt találjuk, ha re
zet, ólmot, ezüstöt, alumíniumot, mag
néziumot hevítünk. Ezek tehát mind 
elemek.
MÁSODIK KÍSÉRLET

Mérjünk le ismert súlyú porcellánté- 
gelyben kristólyszódát és figyeljük meg, 
hogy mi történik akkor, ha a szódát iz
zítjuk. A lehűlt, izzított tégelyben a 
szóda súlya kevesebb lett, valamilyen 
alkatrész eltávozott. A kristályszóda te
hát nem elem, mert hevítéssel súlya 
csökkent, egyik alkatrészét ki tudtuk 
űzni. Ugyanezt tapasztaljuk, ha rézgálic 
kristályt hevítünk. Ha pedig mészkövet,

porrá oltott meszet, gipszet, cukrot, eny- 
vet, lisztet vagy paprikát hevítünk, ak
kor is azt tapasztaljuk, hogy súlyuk 
csökken. A felsorolt anyagok tehát nem 
elemek, hanem vegyületek.

Sok esetben nem tudjuk azonban 
ilyen egyszerű módon eldönteni, hogy 
valamely anyagot elemnek vagy vegyü- 
letnek kell-e tekintenünk. Az elmúlt 
századokban számtalan és különféle ve
gyi vizsgálatot kellett a tudósoknak el
végezni, amelyek eredményei alapján 
tudták megállapítani, hogy egy vizsgált 
anyag vegyület-e, vagy elem. így a di
dim fémet hosszú ideig elemnek tartot
ták s csak a kémiai elemzések fejlődé
sével lehetett két anyagra, a neodim és 
prazeodim elemekre felbontani. Sok eset
ben azonban beválik az az egyszerű sza
bály, hogy hevítéssel, izzítással az elem 
súlya változatlan vagy növekedik, a ve- 
gyületé pedig csökken.

Knapp Oszkár,
a kémiai tudományok kandidátus^

A% időjárás „m últjából“

J E L  M A O  Y A R A Z A T í
1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
2. Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
3. Átlagos középhőmérséklet
é. Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék

let)
B. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
8. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga 

sabb hőmérséklet
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d á m á n  i/ős
E S E M É N Y N A P T Á R
Ö n s x e á l l í t o t t á :  V a j d a  P á l

Október 23—29-ig

(Azok részére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, közöljük az eseményre 
vonatkozó magyarnyelvO Irodalmat is.)

1832. október 24-én született Leeuwenhoeck A, holland természetkutató ; ő vizs
gálta először sajátkészítésű nagyítójával az édesvizet és fedezte fel az ázalék- 
állatokat, majd a vérsejteket, a hím csírasejteket ; ö látta először az Izomrostok 
harántcslkozatát és Ismerte fel, hogy a levéltetvek ivartalanul szaporodnak. Leeu- 
wenhoecket tekinthetjük a mikroszkóp feltalálójának. Több mint húsz évig dol
gozott nagyftóín és csak a 200-iknál jutott el jelentős eredményeihez. Sokáig 
titkolta felfedezését, mert attól félt, hogy a klérus boszorkánysággal vádolja meg, 
vagy azzal, hogy az ördöggel cimborái. Pedig ebben az Időben már 270-szeres 
nagyítást sikerült elérnie úgy, hogy máraz egysejtű lényeket is vizsgálgatta. Páratlan 

eredményeit kitartásénak köszönhette és mint kijelentette : >Egész életemen át minden erőmet egyet
len gondolatnak szentelte*, E gondolat oly készülék megszerkesztése volt, amellyel a legparányibb 
élőlényeket is fel lehet ismerni.* Term. Tud. Társulat évkönyve, 1933. 66—69. oldal ; Krult P. : Bactl- 
lusvadászok, Bp. 13—32. oldal.

1656. október 24-én halt meg Oassendi P. francia fizikus és csillagász, materialista 
filozófus. Egyike volt a legsokoldalúbb tudósoknak. Tizenhatéves korában Dlgne- 
ben a retorika professzora, tlzenkllencéves korában pedig a filozófia tanára lett. 
Már első munkájában éles bírálattal fordult Arisztotélesz és a skolasztikus tanítás 
ellen. Az anyagról szóló tanításában Eplkuroszt és Lukréciuszt követve, azok 
tanait továbbfejlesztette. A fizikában, amelyet a filozófia legkiterjedtebb és leg- 
magasabbrendű részének tekintett, bebizonyította a tér és az Idő objektív léte
zését. Azt hirdette, hogy a tér és az idő nem teremthető és nem semmisíthető meg. 
Oassendi tudománytörténeti jelentősége azonban nem merül ki abban, hogy nép

szerűsítette és fejlesztette az anyagról vallott atomista tanítást, hogy harcolt a feudális filozófia csó- 
kevényei ellen és azt hirdette, hogy a tapasztalat minden megismerés forrása. Számos fontos meg
figyelést és felfedezést köszönhetünk neki a csillagászat terén is ; megfigyelte például a Merkúr átvo
nulását a Napkorong előtt, a Jupiter már korábban felfedezett négy holdján kívül! felfedezte újabb 
öt holdját. A 17. század történelmi viszonyai között Gassendi mint filozófus és mint tudós egyaránt 
kétségtelenül haladó szerepet töltött be. Filozófiai Lexikon, Bp. 1953. 236—237. oldal.

1603. október 25-én halt meg Zalánkeményl Kakas István, erdélyi diplomata és 
utazó. Feljegyzései sokban hozzájárultak a 17. század eleji Perzsia Ismeretéhez. 
Nagy nyelvismerete, kitűnő általános képzettsége, megbízhatósága igen alkalmassá 
tették diplomáciai ügyek elintézésére. így utazik Rudolf császár megbízásából 
Perzsiába, követségbe a perzsa sahhoz. Az éleseszü és nylltszemű Kakas rengeteg 
földrajzi, néprajzi s hasonló megfigyelést Is feljegyzett. Szilézián, Lengyelországon 
és Litvánián keresztül vezető útján kíséretében volt titkára, az erdélyi Tectander 
Oyörgy is. Az útközben érintett városok (Vllna, Orsa, Szmolenszk, Moszkva, 
Kazán stb.) nevezetességeit, valamint az ottani életet Igen Jellemzően Irta le. Len

koránban, Bakutól délre, az egész küldöttség súlyosan megbetegedett. Kakas Istvánt hordozóágyon 
szállítják tovább, de csak a Kaspl-tó déli partján fekvő Lanldzsán-ig Jutnak el vele, ott meghal. Tit
kára, feladatát elvégezve, küzdelmes út után 1604 őszén érkezik vissza Prágába. Kakas István félbe
maradt jegyzeteit Tectander egészítette ki a követség történetével és adta ki német nyelven. Ez a 
munka, »Iter Persicum* (Perzsiái utazás) nagyon népszerű volt a maga korában és 1610-ben már 
harmadik kiadása Jelent meg. Magyar fordítása 1892-ben jelent meg Temesvárott. Kakas követjárása 
évtizedekkel megelőzte más országok perzsial követeinek utazását és ezért mint úttörő út Is neve
zetes. Halász Oyula s Világjáró magyarok, Bp. 1947, 13—14. oldal.

1939. október 27-én halt meg Csonka János, aki Bánki Donáttal a karburátor fel-* 
találója és a magyar autóipar megteremtője. 1875-ben a műegyetemi gépműhely 
vezetője lett, ahol majdnem egy fél évszázadig működött. 1882-ben megszerkesz
tette önálló elgondolású gázmotorját. Kísérletei felkeltették az akkor még műegye
temi hallgató — később műegyetemi tanár — Bánki Donát figyelmét, aki munka
társul csatlakozott hozzá. A Két szakember ismeretsége meleg barátsággá mélyült 
a későbbi közös munka folyamán. Az általuk szerkesztett motorokkal úgyszólván 
teljesen önálló utakon haladtak, függetlenítették magukat a külföldi gyárak 
szerkezeti megoldásától, amelyek még sok tekintetben a gőzgépektől örökölt for

mákkal küzkúdtck. Megelőzték a német Ottót Is, aki csak 1890 táján tért át a szelepek alkalmazására. 
Két évi szakadatlan munka és kísérletezés után Bánki és Csonka, Daimlert és Malbachot megelőzve, 
feltalálták az állandó nívójú karburátort. Szabadalmuk elvén alapulnak még ma Is a robbanómqtoro- 
kon alkalmazott porlasztók. Később Csonka egy általa csögyújtónak nevezett szerkezetet dolgozott ki, 
amely már lehetővé tette, hogy a motor táplálására petróleum helyett a robbanás veszélyének kikü
szöbölésével. benzint használhassanak. Csonka János nemcsak mint feltaláló szerzett hervadhatatlan 
érdemeket, hanem ő tervezte az első autót Magyarországon. Ez már teljesen kiforrott szerkezetű volt 
és önálló tervei szerint, külföldtől függetlenül készítette s úgyszólván minden alkatrészét a Műegye
tem egyszerű felszerelésű gépműhelyében sajátmaga állította elő. Vajda Pál : Nagy magyar feltalálók, 
Bp. 1852, 14—16, old. i v. P. : Csonka János, az első magyar automobil készítője (Autó—Motor, 
1962. február 1.)
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LOGAR MISKA feladatai
VALASZ A 40. SZÁMBÓL;
A délibáb ritka tükrözéses Je

lenség. Olyankor fordul elő, 
amikor az erős napsütés követ
keztében a talajmenti légrétegek 
■melegebbek a felettük lévőknél 
és Így rititaDDak.
Ekkor az igén messze lévő terep
tárgyakról (házak, fák, stb'.) 
úgy érkeznek a szemünkbe a 
fénysugarak, hogy közben az 
említett talajmenti melegebb 
légrétegeken »teljes visszaverő
dést* szenvednek, azaz tükrö
ződnek. Ezért azután mindent 
fejjel lefelé látunk, mintha víz- 
tükörkép volna, csak — mivel 
a levegő soha nincs teljesen 
nyugalomban — bizonytalan 
körvonalakkal, rezegve,
MEGOLDÁSOK A 41. SZÁM

BÓL:
1. Igen:

2. Nem. Napfogyatkozás 
ugyanis csak újholdkor lehet 
(miért?), holdtölte után a leg
közelebbi újhold pedig kb, két 
hét múlva van.

HELYES MEGFEJTÉSEKET 
KÜLDTEK BE:

Radics Pál Petőhenye, Fabók 
Pál Dunatetétlen (kétízben), 
Nagy Simon Tlszabura, Molnár 
Vilmosné Kiskunfélegyháza, 
Póré János Nemeske, ifj, Baditz 
Pál Miskolc, Szalontai József 
Budapest, Patuzzl Frigyes 
Sztálinváros.

LOGAR MISKA POSTÁJA
Hársl Kálmán, Bpest, Fabók 

Pál Dunatetétlen, FYlttmann 
László Bpest, Ocskay Erzsébet 
Bpest, Csobal Zoltán Tapolca, 
Magyar János Budakeszi: Kö
szönjük a figyelmeztetést. A hi
bát egyébként magunk is észre
vettük és a 40. számban helyes
bítettük. Horváth Éva Győri A 
feladat ötletes, de túlkönnyű. 
Próbálkozz kicsit komolyabbal. 
Molnár Vilmosné Kiskunfélegy
háza: A megoldásokat úgy kell 
beküldeni, hogy postára kerül
jenek, még mielőtt a lapban 
ugyanazokat közöljük. Maros
völgyi László honvéd, Kecel: 
Kitűnő ez Is. Köszönjük és vár
juk a továbbiakat.

ÜJ FELADATOK
1. A közismert hagyomány 

'szerint a sakkjáték feltalálója 
azt kérte jutalmul az uralkodó
tól, hogy a sakktábla első me
zejére egy szem búzát, a má
sodikra kettőt, a harmadikra 
négyet adjon neki és így to
vább, minden mezőre az előző 
mennyiség kétszeresét, egészen 
az utolsó, 64-ik mezőig.

Eláruljuk olvasóinknak, hogy 
ilymódon a 64-ik mezőre 
9223372036854775808 szem ker ül- 
net" KI tudnánki-e ebből Igen 
gyorsan és igen egyszerűen 
számítani, hogy összesen hány 
szem búzát kellett volna kap
nia a feltalálónak?

2. Katonák menetelnek az 
országúton dobszóra. Jancsi 
messziről figyeli őket és meg
próbál ugyanarra a dobszóra 
egyszerre lépni velük. Csodál
kozva veszi észre, hogy ez sike
rül, pedig tudja, hogy a hang 
terjedéséhez Időre van szükség 
és látja, hogy a katonák jo 
messze vannak, félkllométernél 
is messzebbre, bár 1 km-nél 
már határozottan közelebbre.

Milyen messze van Jancsi a 
katonáktól, ha »bal«-t Jelző 
dobszó éppen másodpercenként 
hangzik el?

Marosvölgyi László honvéd, 
Kecel
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INNEN — O N NA N '
VÍZSZINTES:

1. Vízerőművéről hí
res város a Szovjet
unióban, 8. Lemez
játszó márka névelő
vel. 16. Erkölcsös. 18.
Barlang Lillafüred ha
tárában; jégkori emlős
csontok, ősemberi esz
közök, tűzhelymarad- 
ványok lelőhelye. 19.
Ny-szlbérlal folyó. 21.
Közép-Európa legna
gyobb tava. 23. A le
vegőnek 20 százalékát 
alkotó színtelen, szag
talan kémiai elem. 24.
Nyelvtani fogalom. 26.
Az állatvilág egyik 
nagy csoportja. 28. Átkarolt. 29. Motorkerékpár- 
márka. 31. Kényelmes, 33. . . .  rnatlva. 34. 
Gyorsan eszem. 36. Az egyesületből való el
távolítás. 38. Erő keverve. 39. Okmányok. 41. 
Kezében tartja. 43. Kilométer röv. 44. Barna
vasérc. 46. Az állattenyésztéssel kapcsolatos 
Igen fontos munka. 48. Félsziget az Atlanti- 
óceán és a Hudson-öböl között. 49. Lúgok, 
az alkálifémek oxldjai és hldroxldjal. Oldataik 
a vörös lakmuszpapírt kékre festik. Savakkal só
kat alkotnak.

FÜGGŐLEGES:
1. Növények sejtjeinek zöld festőanyaga; 

kémiailag rokon az állati vörös vértestecskék 
hemoglobinjával. Feladata a szénsav asszlmilá- 
lása. 2. A »Fekete gyémántok* írójának név

jele. 3. Kormányozható leslklószán. 4. Sarkvidéki 
szarvasfajta. 5. Nyakmelegitők. 6. Árusítók. - 7. 
Fontos tápanyagok gyűjtőneve. 9. TS. 10. Mozog 
a közepén. 11, Világhírű dán fró, békeharcos. 
12. Szín névelővel. 13. Rét, mező. 14. Döntöttek. 
15. Iskolában vannak. 17. A katonai behívást 
előzi meg. 20. Vörösfenyőkéreggel v. fűzfacser
rel cserzett ló-, kecske vagy marhabőr, 22. 
Orosz női név. 25. Madár. 27. Szilárd vázat 
alkotó virágállat. 30. A helikopter forgószárnya. 
32. Csíkozások. 35. . . .  Lisa. 37. SAZA. 40.
. . . érül. 42. Rag, a -né! párja. 45. Állóvíz. 47. 
Téli sporteszköz.

41. sz. keresztrejtvény megfejtése: Andezit,
dolomit, mészkő, márga, gipsz, kvarc, a bazalt, 
tufa, agyag, pala.
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