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Szentgyörgyi István mezőkövesdi olva
sónk kérdezi: Igaz-e, hogy egyik-másik
vulkán kitörésekor halakat is kivet magá
ból? Ha ez így van, vajon a vulkánok
nem iiiggenck-e össze a tengerekkel?
Dr. Vécsey Zoltán válaszol:
A múlt században a vulkános jelensé
gek megmagyarázására nagyon népszerű
volt az az elmélet, amely szerint a tűz
hányók és a tengerek közelségével na
gyon is szorosan összefügg a vulkánok
keletkezése és működése. Ú gy hitték,
hogy a tenger mélyén húzódó hasadékokon víz nyomul be a vulkáni fészekbe,
s ez okozza a robbanást. A z elmélet
igazolásául azokat a régebbi beszámoló
kat emlegették, amelyek szerint tenger
víz öm lött k i a kráterból. E gy korabeli
leírás a Vezúv 1631. évi kitöréséről azt
állítja, hogy a láva kiömlése után sok
felforrt víz zúdult- ki, amelyben minden
féle tengeri állatok — halak is — voltak.
A magyarázat egyszerű. A régi leírá
sokban nyilván a „szemtanúk’ ' képzeleté
nek van nagy szerepe. Az igazság az,
hogy a gleceserkapukból sok patak
indul útnak a mélység felé, s ezek a
patakok nagyon gazdagok halban, fő 
leg vértesharcsában. A vulkán kitö
résekor töméntelen mennyiségű hó és
jég olvad meg. A patakok iszapfolya
mokká változnak, a sok milliárdnyi hal
nak ; egy jókora részét elpusztítják, s
így a döglött halak nagy tömegeit so
dorják magukkal a völgyekbe. Ez a
halat okádó kráterek „rejtélyének” meg
fejtése.
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FELELEK
Péter Mihályné Örkényi olvasónk kér
dezi: Igaz-e az, hogy a kaktuszok a szobá
ban megfertőzik a levegőt és betegséget
okoznak?
Natter-Nád Miksa válaszol:
E z a hiedelem teljesen alaptalan. A
szoba levegőjének megfertőzéséről m ár
csak azért sem lehet szó, mert a pozs
gás növények, az úgynevezett szukkulensek — tehát a kaktuszfélék is — nagyon
kevés nedvességet párologtatnak, sok
kal kevesebbet, m int a nagy levelű szoba
növények, s ezzel is inkább tisztítják a
szoba levegőjét, semhogy szennyeznék.
Bizonyos kaktuszok nyalkájában vágytej nedvében ugyan vannak mérgező
anyagok, de ezek nem kerülnek a leve
gőbe. A cserépbe ültetett kaktusz tala
jának a párolgása sem fertőzheti a leve
gőt. E növény ugyanis nem tűri földjében
a rothadó szerves anyagokat, ezektől el
pusztul. A rövid ideig virágzó kaktusz
szintén nem rontja a levegőt, és a virág
illóolaja sem ártalmas. A] kaktuszszerű,
de nem a kaktuszokhoz tartozó Stá
pot ia, a zápcsillag virágzáskor ugyan
valósággal dögszagot áraszt maga körül,
de még ez sem okoz betegséget.
_ A kaktuszok tehát minden káros k ö
vetkezmény nélkül nevelhetők a lakás
ban. Meg is érdemlik, hogy szeretettel
nevelgcssük őket, mert érdekes, válto
zatos, amellett nagyon igénytelen növé
nyek: kis helyen, egy-két ablak párká
nyán is sok fajból álló gyűjtemény fél
éi belőlük.
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Rákóczi Ferenc, az 1703— 1711. közötti nagy kuruc szabadságharc vezére kezdettől fogva világosan látta, hogy a magyar nép, pusztán a saját erejére
hagyatva, nem tudja kivívni függetlenségét a nagyhatalmú Habsburgokkal szemben.
Ezért arra törekedett, hogy a szabadságharcot kiemelje elszigeteltségéből, a magyar
ügyet európai üggyé szélesítse és a Habsburgok ellenfeleit szövetségesként maga mellé
állítsa. Külpolitikái céljai megvalósítására teremtette meg az önálló magyar diplomá
ciát.
A m odem értelemben vett diplomáciai szervezet a X V I —X V II. században alakult
ki. Korábban az államok csupán alkalmi követségek útján érintkeztek egymással.
Állandó megbízottat elsőnek a velencei köztársaság küldött — az 1500-as évek elején —
a legfontosabb országokba, s az 1600-as évek derekára már rendszerré vált, hogy az
államfők kölcsönösen követeket tartanak egymás udvarában. Ezeknek immár csak
egyik feladatuk, hogy uralkodójuk érdekét képviseljék, legalább annyira fontos teen
dőjük volt megbízójuk állandó tájékoztatása az illető ország gazdasági és társadalmi
viszonyairól, katonai erejéről és szándékairól, valamint általában a nagypolitika
kérdéseiről.
A diplomáciai kapcsolatok állandósulása következtében előbb Franciaországban,
m ajd hamarosan a többi államban is kialakult a külügyeket intéző szerv, élén a külügyi
államtitkárral. Ez az intézmény a külügyminisztériumok őse. Itt öntötték formába a
követeknek adott utasításokat, fejtették meg ezek rejtjeles leveleit, s tették át titkos
írásba a rájuk adott választ. Hovatovább e szerv hatáskörébe került az idegen álla
mok követeivel való hivatalos érintkezés, a róluk való gondoskodás is.
Mindez hosszú fejlődés folyamán alakult ki. Magyarországon viszont Rákóczinak
a semmiből egyszerre kellett megteremtenie a nemzeti állam diplomáciai szervezetét,
minthogy a moliácsi vész után az önálló magyar állam bukásával a magyar külpolitika
is megszűnt, az erdélyi fejedelmük ilyen jellegű kezdeményezéseinek pedig a X V H I.
század elején már nyoma sem volt. így 1703-ban, amikor a szabadságharc megindult,
a kurucoknak nem volt külképviseletük, és ezért is a császári diplomácia rágalmait
senki sem cáfolta meg. A fejedelem 1704 elején indította útnak első követségét, s
három óv alatt a nemzetközi kapcsolatok egész hálózatát építette ki. 1707 őszén,
a szabadságharc tetőpontján, Rákóczinak már állandó követe volt X IV . Lajos francia
király és a bajor választófejedelem mellett, Istanbulban, a portán, Nádorfehérvárt,
s ami mindegyiknél jelentősebb, szövetségese, I. Péter orosz cár udvarában. Alkalmi
követeivol, képviselőivel találkozunk a Vatikánban, Velencében, Hollandiában és a
porosz királynál, továbbá a svéd, a lengyel és az angol uralkodó udvarában. 1704-bon
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K ufstein János L a jos
k öveti kihallgatása a
szultánnál, (E gykorú
festm ény)

még az európai há
ború'hírei is csak
nagy késéssel ju
tottak el Rákóczi
hoz, de már 1707ben
megbízottai
hétről hétre elküld
ték neki jelentései
ket a nemzetközi
eseményekről.
Am íg 1704-ben ne
hézségbe ütközött
a
külországokkal
egyáltalában érint
kezést
találnia,
most már egységes diplomáciai vállalkozásokba kezdhetett, s ezek hatósugara Párizs
tól Moszkváig, a portától a svéd udvarig és a Vatikántól Berlinig, sőt Londonig terjedt.
magyar diplomáciar szervezet megalkotása Rákóczi legszemélyesebb műve
volt. A külpolitikát mindenkor ő irányította, miképpen a diplomatákat is ő
választotta ki. Az első időkben még az utasításokat is egymaga fogalmazta. Egyetlen
munkatársa a diplomácia terén a fiatal és müveit köznemes Ráday Pál volt, aki 1705
végén került Rákóczi mellé „titkos secretarius” -ként, azaz bizalmas személyi titkári
minőségben. Néhány év alatt körülötte alakult lei a külügyeket is intéző szervezet, a
kancellária.
Rádaynak csak egyik feladata volt az adminisztráció irányítása, a másik, talán
fontosabb^ a külföld tájékoztatása volt a magyar ügyről, a szabadságharc esemé
nyeiről. ő írta a felkelés igazát a világ elé táró latin nyelvű Manifestumot (1704),
amelynek kezdő szavai: „Recrudescunt vu ln era.. . ” („Kiújultak a s e b e k ... ” ) szál
lóigévé váltak, ő készítette azt a röpiratot is, amely leleplezte a bécsi udvar kétszínű
magatartását a béketárgyalásokon (Explosio), és ő szerkesztette a külföld számára
kiadott kuruc újságot, a Mercurins Veridicust, az Igazmondó Mercurt is. Ragyogó
tollú publicista volt, magyarul és latinul egyaránt csiszolt irodalmi nyelven írt, stílu
sát belső tűz és nemes pátosz jellemzi. Ő alapította az irodalmi életünkben később oly
híressé vált péceli Ráday-könyvtárat.
A fejedelem utasításait és lóvéiéit is Ráday fogalmazta meg, m ajd a Rákóczi
által jóváhagyott szöveget a kancelláriai beosztottak letisztázták, vagy — ha szük
séges volt — rejtjelezték. Rákóczinak nem volt állandó székhelye, táborról táborra
járt, s kancelláriája mindenüvé követte. Fárasztó napi menetek, csaták után Ráday és
munkatársai sátorban, hevenyészett tábori asztalnál, olajmécses világánál vagy gyer
tyafénynél végezték munkájukat. Ráday intézte a végrehajtást, a gyakorlati vonat
kozású feladatokat, s idővel szokásba jött, hogy pénzügyi, személyi és dologi kérdések
ben a követek egyenesen neki írtak, tehermentesítve ezzel a fejedelmet. A külpolitika
irányítását azonban Rákóczi továbbra is maga intézte. Ráday tehetséges ember volt,
jó szervező és stiliszta, de az európai politika bonyolult szálait ő sem tudta áttekin
teni, ehhez csak Rákóczinak volt meg a kellő látóköre.
A belső ügyintézés nyelve a diplomácia területén is a magyar volt. Az államok
J-*- közti levelezésijén a latin dívott., de az uralkodók és az államférfiak egymás
közt már mindinkább franciául érintkeztek. A diplomáciai levelezés általában rejt
jeles formában történt. A betűket, a gyakrabban előforduló szótagokat, majd a sűrűn
használt országok és személyek nevét, kót-három jegyű számokkal azonosították, s a
levelet részben vagy egészben ezekkel írták. Minden követ részére más-más jelkulcsot
készítettek, sőt ezt is gyakran cserélték.
A nemzetközi politikában való tájékozottságnak, a diplomáciai akciók kézben
tartásának fontos feltétele a gyors és megbízható postai összeköttetés volt. Rákóczi nagy
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gondot fordított a magyarországi hadiposta kiépítésére. Ekkoriban a posta még egya
ránt foglalkozott levél- és személyszállítással. Az ország területét négy főútvonal
szelte át, hozzájuk csatlakoztak a kisebb mellékvonalak. A postaállomások egymástól
másfél—kétórás lójárásnyi távolságra voltak, hogy a lovak gyakori váltásával növel
jék a posta gyorsaságát. A külföldre szóló levelet többnyire futár, alkalmi küldönc
vitte, aki idegenben csak útlevéllel közlekedhetett, ezt az okmányt azonban ellen
séges országban nem kapta meg. Ezért a „posták” nemegyszer óriási kerülőkre kény
szerültek. Mivel az utak bizonytalanok voltak, ugyanazt a levelet 3—4 másolatban is
elindították, különböző irányban.
Lőcséről, az északi postaközpontból átlagban három hét alatt ért el a futár a
Balti-tengerhez, Danckába, s onnan újabb egy hét alatt Berlinbe. Párizsba Danckán
át. tengeri úton átlagban három hónapot számíthatunk. Az oroszországi postaköz
lekedést télen hetekre megbénította a szigorú időjárás. A török portára igyekvő futá
rokat pedig a közbiztonság hiánya tartotta rettegésben. Istanbulba különben egy—
másfél hónap volt az út. Velencébe Belgrádon át átlagban két hónapot- kellett számí
tani, s innen a Vatikánba még további egyet. Gyakran ennél jóval hosszabb ideig is
úton volt a levél. A csapatok vonulásai miatt a postának nagy kitérőt kellett tennie,
sőt az is előfordult, hogy a kurír egyenest belefutott az ellenséges csapatok közepébe.
Ilyenkor a levél Sohasem érkezett meg.
Ezekután nem meglepő, hogy a levelezést nagy hézagok szakították meg. A
magyar megbízottak olykor hónapokon át hiába várták otthonról a leírókét, ugyanígy
Rákóczi sem értesült mindig kellő időben a világpolitika eseményeiről. Bizony, gyak
ran előfordult, hogy mire a követi jelentés nyomán az újabb utasítás elért rendeltetési
helyére, a külpolitikai helyzet már egészen megváltozott.
A szervezeti feltételeken kívül a diplomácia sikeressége elsősorban a diplomaták
személyén múlott.
A követek általában a főnemesi családok sorából kerültek ki. Ennek az volt
az oka. hogy a diplomaták rangsorának megállapításakor nemcsak uralkodó
juk nemzetközi súlyát, hanem a követ
társadalmi rangját is tekintetbe vették
— a nagyobb ranggal pedig több jog
A követek által kifejtett pompa a
Í’árt.
:özfelfogás szerint ugyancsak az ural
kodó tekintélyét öregbítette; ehhez pedig
sok pénz kellett. Annál feltűnőbb, hogy
Rákóczi diplomatái mind köznemesek,
sőt egy csoportjuk vagyontalan kisnemcs. A szécsényi országgyűlés után az
arisztokrácia a hadseregben és az állam
szervezetben fokozatosan kezébe kerí
tette a szabadságharc legfontosabb tiszt
ségeit, de a külpolitikában az egy Ber
csényit kivéve Rákóczi nem engedte
őket szóhoz. Sem hűségüket, sem ráter
mettségüket nem tartotta elegendőnek.
Diplomatái kiválasztásában a feje
delem nagy gonddal járt el. Követei több
nyelvet beszélő, művelt, jó fellépésű
férfiak voltak.
Az első kuruc diplomata maga Ráday
volt, áld 1704-ben a porosz és a svéd
udvarban járt követségben, 1707-ben
pedig egyike volt annak a Bercsényi
vezette követségnek, amely a cárral
titkos szövetséget kötött. A francia
királynál éveken át Kökényesdi László
képviselte a fejedelmet. Eredetileg a
franciákhoz szökött magyar huszárok
parancsnokául küldte ki Rákóczi, a
hadi mesterséget azonban hamarosan
külügyi szolgálattal cserélte föl, s a feje389

delem egyik legjobb diplomatája lett. Klement Mihály mindössze 18 éves volt, amikor
1708-ban első követi megbízatását kapta. A besztercebányai főbíró fia külföldi aka
démiákon tanult, egyaránt jól beszélt latinul, franciául és németül. A porosz udvarban,
Hollandiában és Angliában, majd az utreehti nemzetközi békekongresszuson kép
viselte Rákóczit. A szabadságharc bukása utáni nehéz helyzetben azonban Kökényesdi
is, Klement is áruló lett: jutalom ellenében irataikat kiszolgáltatták Bécsnek. K öké
nyesdi császári tábornagyként fejezte be életét, Klementet pedig, aki közönséges
szélhámossá züllött, 1719-ben mint nemzetközi politikai kalandort Berlinben le
fejezték.
A cár mellett Nedeczky Sándor képviselte Rákóczit. E nagy tudású köznemes
litikai következtetéseit a történelem később sok vonatkozásban igazolta. Még
áchényi György kalocsai érsek oldalán tanulta a diplomáciát Brenner Márton
Domokos szepesi prépost, a fejedelemnek előbb vatikáni, majd lengyel- és franciaországi ügyvivője. Rákóczi nagyra értékelte képességeit, s kényes és nehéz ügyeket
szívesen bízott rá. Török viszonylatban már Thököly alatt is a portán tevékenykedő
Som át Ferenc és Pápai Gáspár mellett mindenekelőtt Pápai János nevét kell meg
említenünk. ő is külföldön tanult, egy ideig Rákóczi kancelláriáján dolgozott. Éveken
át nagy gonddal vezetett naplója érdekes olvasmány, és a magyar—török diplomáciai
kapcsolatok, fontos forrása. Nevezetes diplomatája volt Rákóczinak a híres festő,
M ányoki Ádám is.
"Dákóczi idejében a nyugati országokban a követ mellett már követségi
személyzetet is találunk: a titkárt, egy vagy több íródeákot,, tolmácsot,
inasokat, lovászokat, szakácsot stb. Ezek a követség palotájában laktak. A voleneoi
francia követségnek például 40 tagja volt. A magyar követek viszont mindössze egy
két szolgával vágtak neki a bizonytalan, messzi útnak, ahol nemhogy követségi palota
nem várta őket, de legtöbbször még azt sem tudták, szóba állnak-e majd velük.
Régi dolog, hogy a követséghez sok pénz kell. Pénzbe került az utazás, a reprozontálás, a futárszolgálat, a besúgók rendszerének kiépítéso (az akkori diplomáciának
szinte szerves része), és pénzbe kerültök az „ajándékok” , a megvesztegetés. A vati
káni francia követ fizetése évi 72 000 tallér volt, s még a kisebb államok követei is
20— 30 ezer tallért kaptak évente. Rákóczinak nem volt rendszeres külügyi költség
vetése, a szükséges pénzt nagy erőfeszítés árán hol innen, hol onnan teremtette elő.
A z ország szegény volt, szegények voltak a követek is. A portai követség, amely pedig
a legnépesebb volt, mert' időnként három állandó megbízott és hét-nyolc főnyi sze
mélyzet is tartozott hozzá, évenként alig 2000 tallért költött. Más országokban jóval
többe került az élet: Rákóczi általában 2000 tallért utalványozott követeinek egy-egy
évre, s ebből kellett minden kiadásukat fedezniük. Az összegek átutalása többnyire
nagy késéssel történt, s a pénzhiány nemegyszer teljesen megbénította a követek
munkáját.
IV/Tégis, mindezeken a nehézségeken még úrrá lett volna Rákóczi diplomáciája.
■*•*•*• A legfőbb akadály az volt, hogy az „isten kegyelméből” uralkodó fejedel
mek lonézték Rákóczit, aki az uralkodója ellen fegyvert fogott nép vezére volt. Ez az
oka annak, hogy X IV . Lajos, aki pedig rendszeres segéllyel is támogatta Rákóczit,
végül sem volt hajlandó szövetségre lépni vele, s I. Péter cár kivételével egyotlon
uralkodó sem tárgyalt egyenrangú félként a fejedelemmel. Rákóczi megbízottai nem
jelenhettek meg a nyilvános fogadásokon, velük csak titokban érintkeztek, s az
uralkodóknak ez a szolidaritása a „rebellis” néppel és vezérével szemben olyan fal
nak bizonyult, amelyen csak a császári seregeket elsöprő döntő kuruc katonai győze
lem törhetett volna lést. Pusztán saját erejére hagyatkozva azonban a kuruc sereg
nem tudta a Habsburgok haderejét legyűrni, s így a magyar szabadságharc nőm tere
bélyesedett európai üggyé. A nagyhatalmak a magyar felkelést a Habsburg-birodalom
belügyének te leintették csupán, s Rákóczi még azt sem tudta elérni, hogy Magyarország szóbakerüljön azon az 1714-es nemzetközi kongresszuson, amelyen a Spanyolország trónjáért, folytatott nagy ourópai háborút a békekötések sorozatával lezárták.

S

llenda Kálmán
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Az ősélettudomány életnyomokkal fog
lalkozó fejezetének legnagyobb és lele
tekben leggazdagabb része az, amely az
ősvilági lények liely változtatásának nyo
mait kutatja. A z egysejtű állatok moz
gásának nyoma éppen úgy megmaradt,
illetőleg elkövesodett, mint a legmaga
sabb fejlődési fokon álló gerinces állatoké.
A z egysejtű lény megtámadott egy
másik egysejtűt, nála sokszorta nagyobb
mészliázas állatkát s utat, jobban mondva
„alagutat” hagyott maga után a nagyobb
egysejtű állat kamrákra osztott testé
ben. Tehát előbbre mozgott benne — s
mozgásának nyoma megmaradt. Kagy
lónak, csigának, féregnek, rovarnak, rák
nak, általában a legkülönbözőbb gerinc
telen állatok helyváltoztatásának meg
maradt a nyoma. A lágy testnek, pél
dául a csiga széles talpának ugyanúgy,
mint a rovar kemény kitinkarmainak
vagy a gerinces állat szarupatába bur
kolt ujjának.
Cikkünkben nem részletezzük a gerinc
telen ősállatok nyomát, a sok közül
egyetlen példát választunk ki, a kagylóét.
Énről az állatról nem mindenki tudja,
hogy mozog a vízfenéken és úszni tud.
A z úszás, illetve a vízfonéken tovább
vándorlás egyes kagylófajok „napi ren
des elfoglaltságai” közé tartozik. A 150
millió év előtti solnhofeni jura tenger
lagúnájának iszapján is mászott egy
kagyló, valószínűleg a tűző napon, a
kiszáradás veszélye elől menekülve. Az
iszap már szikkad óban volt, víz nem
borította -s-a kagyló után húzódó vonszolási árkocska kitűnően megmaradt.
De a kagyló nem érte el a tengert,—
a nyom végén megtaláljuk az állatot,
kinyilt teknŐkkel, ami pusztulását jelzi.
A szárazföld felől érkező szél finom korallliomokkal borította be a nyom ot és a
kagylót — s tökéletes lett a kövesedés.
.. Solnhofenben, a m últ század második
felében olyan palalapot találtak, ame
lyen hosszú vonalban egymást követő
nyom ok látszottak. Am ikor a szakembe
rek kutatni kezelték a nyom ok eredetét,
rájöttek, hogy azok halfaroktól és úszók
tól származnak. Kitűnően látszik raj
tuk az úszósugarak lenyomata. A bécsi
ősélettudományi intézet tanára, Ábel
bizonyította be, hogy a két. nyomsor két
egymás mellett haladó hídtól eredt. Sorra
(

votto a Solnhofonből származó halcsont
vázakat. Ezek között a valóban minden
részükkel remekül kövesedett halak kö
zött, könnyűszerrel ráakadt alakjával és
méreteivel, nemkülönben az úszósugarak
természetes fekvésével jól jellemzett ős
halra, az Undiná-ra. A z őshal anatómiája
és a nyom ok együtteson elárulták, hogy
a hal azok közé az alakok közé tartozik,
amelyek átlós irányba felfelé tartott fe j
jel úsznak, levegőt pipálva (úgynevezett
klinonektonikus testtartással), farkuk
kal és utolsó hasoldali úszójukkal megmeg legyintve a vízfonék 20—25 cm
mélységben fekvő iszaprétegét.
Ábelnek munka közben kezébe került
az angol Walsón leírása ogy olyan TJndina
őshal lenyomatról, amelynek testüregé
ben, fejjel a farok felé fordulva két kifej
lett embrió volt. Az Undina tehát eleven
szülő.
Egy másik, meglehetősen nagy soln
hofeni palalap AToposa Ferenc magyar
kutató előtt is feküdt a müncheni múze
umban. Ezen másfajta nyomok voltak
és bizonyosan négylábú állattól szár
maztak. Nopcsa, aki kitűnően ismerte
a hüllőket, különösebb töprengés nélkül
nyomban ráismert a sekély vízben hol
jobb, hol bal oldali végtagjával evező
ősteknős nyomára. Nagy karmok és a
talp elhúzott, felülről a lágy iszapra odalegyintett nyomai ezek. Az egyik oldal
kevésbé éles, mint a másik, annak jeléül,
hogy vagy az iszaptalaj lejtett, vagy az
állat úszott kissé ferde helyzetijén.
Kflysejtíi á llat m őszbázáhan Iálbntő a parazita
m o/jjásn yoin a. am int elíSfobre fúrta m agút a
yu/.daúliut inés/.hú/.álmn. E rősen nugyítotf kúp
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A szárasföldön is maradtak ránk nyo
mok. Édesvízi, mocsári és sivatagi kép
ződményekben egyaránt megtalálták az
őskétéltüek, az őshüllők, az ősmadarak
és az ősemlösök nyomait. A m it az őskétéltűek és őshüllők nyomairól tudunk,
azt első ízben Nopcaa Ferenc foglalta
össze 1923-ban megjelent alapvető köny
vében. A z utolsó fél évszázad egyik leg
nagyobb szabású és a külföldi szakirodalomban is gyakran emlegetett őslénytani
munka ez. A kiváló magyar szerző első
ízben rendszerezte a földkerekség kétéltüinek és hüllőinek nyomait a m odom össze
hasonlító bonctan, a fejlődéstan és az
alkalmazkodás révén kialakuló kéz- és
lábfej alapján. 1959-ben Schmidt újabb
alapvetően nagy munkát írt a négylábú
állatok ősvilági nyomairól s még mindig
Nopesa könyvét tekinti vezérfonalnak'.
Fölmerül a kérdés, vajon mi célja
lehet a nyomok tanulmányozásának, mit
tudhatunk meg belőlük 1
Mos, számos olyan édesvízi vagy kife
jezetten szárazföldi képződményt isme
rünk, amelyből sok nyom került nap
világra egyetlen csontmaradvány nélkül.
Ezek a nyomok tehát az ősállati -test
legszemélyesebb tanúit, közvetlen része
seit: a csontokat helyettesítik. Mert a
láb vázáról, a két függesztőövről, vagyis
a váll és medence szerkezetéről, a gerinc
ről és a test más jellemző részeinek sajátK ét, egymás m ellett úszó Oshal uszonyának n y o 
mai. A solnhofent ju ra-tenyer meszes Iszapján
vlssznmnrnilf nyom ok
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ö sk a y y lő m ászásának
nyom a
n solnhofeni
ju ra-ten ger m észisznpjún

ságairól olyan fel
világosításokat
nyújthatnak, amik
ről a csontleletek
hiánya folytán ta
lán soha nem is
fogunk máskép tu
domást szerezhet
ni. E zt a tudó-mányt Nopesa ős
világi dakliloszkópidnak nevezte, s
kétségtelen, ami
lyen romantikus
nak látszott az
ősvilági lábnyomok
kutatása kezdet
ben, annyira k o
moly kiegészítést
és támogatást nyújt ma a gerincesek
fejlődésének korszerű tanulmányozására.
A nyomok tanulmányozása az őséletbúvárnak a csontvázak felállítása és az
állati test rekonstruálása idején is segít
séget nyújt. Az ősállat rosszul elhelVezett, rosszul hajló, hibásan szer leálló
vagy testaláhúzott végtagjai tökéletesen
megváltoztathatják az ábrázolt állat
képét, meghamisít ják a test egyensúlyát,
az egyes részek természetadta arányait.
Az ősállati lábnyomok tanulmányozásán
iskolázott szem rögtön látja, hogy az
állat tulponjáró volt vagy újhegyen járt.,
hány ujja érintette a talajt s egyetlen
lépés négy nyomából következtetni tud
a test hosszára, a végtagok váltogatásá
nak lépésközben történő sorrendjére.
Bizonyára érdekes néhány számadat
is. Először talán mondjuk meg azt,
hogy sokkal több öskétéltű-faj nyomát
ismerjük a földtörténeti ókorból, mint
csont maradványát. Azután felhívhatjük
a figyelmet arra, hogy egyes lelőhelyek
szinte végnélkül ontják a múzeumok
gyűjteményei számára a vizsgálati anya
got. Baird 1954-ben 40 000-re becsülte az
amerikai felső triász időszak képződ
ményeiből származó lábnyomos kőlapo
kat. Ezeknek a nyomoknak első pél
dányait már Darwin ismerte. Egyetlen
rétegősszletb öl 51 ősáUatnemzetségnek
138 faját írták le, — lábnyomok alapján!
De nem kevésbé érdekes az, amit a
nyomok méreteiről tudunk. Természete
sen a legnagyobb testű ősállatoknak, a

A nyom gazdaállatát Chirothnriurnnak, vagyis „kezesállatnak” nevezték el.
Olyan volt a nyom, mint egy kifeszített
emberi tenyér. És ö t ujjú volt, ami szin
tén lényeges a dologban. A legtöbb tudóst
ez vitte a tévútra.
Az első nyom ot 1824-ben találták meg
Angliában, a 200 millió éves triász homok
kőben, de hogy milyen állató lehetett,
azt még csak nőm is sejtették. T ív évig
annyiban maradt a dolog. 1834-ben
Németországiján, Ilildburghnuson város
ka mellett Ilessljergben, ugyancsak triász
homokkőben újabb nyomokat találtak.
Most sem tudtak mit kezdeni vele. Eleinte
erszényes állat, óriási kenguru nyomá
nak tartották s ehhez a véleményhez,
csatlakozott kora legnagyobb földrajzi
és természettudományi tekintélye, Hum
boldt is.
A z érdekes lelet tehát bekerült az iro
dalomba. Német, angol, francia tudó
sok szólalnak meg. tíronn és Voigt, a
korabeli földtan két német óriása, Owcn, a
British Múzeum világhírű igazgatója,
Lyell, az angol geológia „a tyja ” , Doubrce,
a francia földtan büszkesége. A lolet,
óriási port ver fel. Gigantikus ősmajom
tenyérnyomainak, —• triász emlősállat
Nopesa úszó őstekiiősónek n y om a a soln liofrn i

iiir-szK/aj.Jim

A soln liofrn i ju ra lilüszald űsliul csontváza, u
farokúszó és a Im suszony nyoma

sárkánygyíkoknak vagy dinosaurusoknak
volt a legnagyobb nyoma. De mekkora
nyom a! A növényevő sárkánygyíkoknak
elefánttalp szerű kerek, óriási lábnyomaik
voltak, rövid, széles körmölckel. Kolum
biában 1930-ban egyetlen kőlapon 400
nagy dinosauriis-nyomot számláltak meg.
Egy-egy nyom 46 cm széles volt. Az
eddig ismert legnagyobb nyomokat azon
ban az utalii és a kolerádéi felsőkréta
képződményekből írták le 1924-ben. Az
állat két. óriási hátsó lábán járt. Egy
nyom szélessége 79 cm. hossza 76 cm.
Egyetlen lépésének hossza 376 cm, tellát
a két láb lépéstávolsága közel négy
méter! Valószínűleg ragadozó dinosaurus
nyoma volt, egy óriási Tyrannosaurus-é,
amelynek csak a koponyája másfélméter
hosszú.
Azt, hogy m' mindent- lehet kiolvasni
a köves ült. ősái lábnyomokból, egyotlen
példával szeretnénk igazolni. A z egész
„nyom tudomány'' legszebb esetével.
3.93

A krzísúUat szobra, am elyet Soergel a lépésnyom okból rekonstruált

D Inosaurus-nyom ok É szak-A m erlkában

nyomának — tartották, akkor, amikor
az egész szakirodalom nem ismert még a
földtörténeti középkorból, tehát a triász
ból sem emlősállat maradványokatNyilvánvaló, á nyom ok igazi tanul
mányozásának még nem volt itt az
ideje. A bonctani bélyegek felismerése
és helyes értékelése, az egyes állattípusok
nyomainak egybevetése e korban még
ismeretlen lehetőségek.
1925-ben, amikor a Chirotherium-nyomokat megtalálták már Franciaország
ban, Itália földjén, Spanyolországban,
Észak-Afrikában és Amerika területén,
megjelent egy könyv. Wolfgang Soergel
írta, cím e: A chirothcriumok nyomai.
A teljes évszázad óta vitatott tárgy
magában véve is érdekesnek ígérkezett.
És csakugyan, a száz év óta ködös ere
det a könyv olvasója előtt lapról lapra
tisztább lesz. A z oknyomozó és bizonyító
természettudomány mesterműve ez a
munka. A nyomokból Soergel szemünk
elé varázsolja, számításokkal valószerüsíti , találóan jellemzi az egész állatot,
életmódját, míg végül szoborba mintázza
meg alakját. Szakemberek előadásaikon,
egyetemi tanárok katedrájukon évek
múlva is példaként idézik a fiatalok
előtt.
Soergel először is a nyom ok eredeté
nek eldöntéséhez fogott,. Tisztázta, hogy
304

A kezesállat nyom a

a kéz és lábfej öt
ujjú volt. A láb
ujjak ujjperceinek
jól szembeötlő le
nyomataiból meg
állapította az u jj
percek számát, ami
azt
bizonyította,
hogy az állat ős
hüllő, s azok közül
is csak egy bizo
nyos csoporttól
származhatott. Az
ujjpercei: e zárna te
hát bizonyos irány
ba igazította.
Most
menjünk
tovább egy lépés
sel. Soergel meg
vizsgálta az ujjak
hosszát. A szakeml>erek előt t köz
tudomású volt,
hogy a két élt űeken
a negyedik ujj a
leghosszabb és leg
erősebb. A ChiroA lépés köztien egymást
váltogató nyom ok.
(K dku y Szabó Orsolya
rajza)

therium-on viszont a harmadik u jj a leg
hosszabb, tehát ez vette át a nagyujj
szerepét. Ez a változás a törzsfejlődés
folyamán alakult ki, amikor a kezes
állat áttért a csúszva vagy kúszva
haladó mozgásról a négylábon járásra..
E z már határozottan hüllő jelleg.
Ezután Soergel a jobb és baloldali
végtagok járás közben megfigyelhető
váltakozásából arra a további következ
tetésre jutott, hogy az állat nem ugorva
mozgott. Kivételes esetekben, amikor a
nyomok finomszemű nedves homokba
mélyedtek, kitünően megmamdt a talp
vastag szaruhámmal borított rücskös
bőrének tökéletes hüllőbőrszerű lenyo
mata. Ilyen börfolület csúszómászó álla
ton, azaz kétéltűn nem fordul elő.
Végül a Chirotkerium hüllő volta mel
lett bizonyítanak elülső és hátsó lábuj
jainak hatalmas karmai is. Egyes Chirotherium fajok ujjhosszának egyharmadát
teszik a karmok. A japáni karmos szala- '
mandrán és az afrikai karmos békán
kívül karmos kétéltűeket m a nem isme
rünk, a földtörténeti múltból pedig egyál
talán nem ismerünk karmos kétéltű
lábat. Mindezek tehát meggyőző bizonyí
tékok voltak, s mind a mai napig-kétséget
kizárva eldöntötték a Chirothcrium ős
hüllő voltát.
A továbbiak során Soergel kiszámította
az egyes lépéshez tartozó négy nyom
egymásközti lépés arányából az elülső
és a hátsó végtagok, az alkar és a felkarcsont, valamint a lábszár és a comb
csont arányát. A test súlypontja lépés
közben kevéssel a térd mögé esett. Az
elülső és a hátsó végtag terhelésének
aránya 1 :5,8 volt. Már pedig a hátsó
végtag ilyen nagyfokú terhelése csak
úgy lehetséges, ha a test egyensúlyát
egy hosszabb farok tartotta fent. De
mert a homoktalajon a lábnyomok kö
zött a farok nyoma nem látható, követ

A kczt'sáUut nyom ába be
helyezett lúbíeJc*onlol<

kezésképpen a farok nem volt olyan
hosszú, hogy a földet érintse.
Mondottuk, hogy az elülső végtag
terhelése jóval kisebb volt a hátsó vég
tagénál. Ezért a nyaknak is rövidnek, a
fejnek aránylag kicsinynek kellett lennie.
Az állat- átlagos hossza 4 méter lehe
tett, amiből 95 cm a testhossz, 2 méter a
farok hossza, a többi a fejre és a nyakra
esett. A kar 54 cm, a láb 120 cm hosszú
lehetett.
Soergel vizsgálatai számos egyéb, itt
fel nem sorolható részletre is fényt derí
tettek. Munkájának egyik legérdeke
sebb eredménye, hogy megmintázta az
„ismeretlen” Chirotherium szobrát. Az
azóta eltelt négy évtized ezen a rekon
strukción lényegesen nem változtatott.
Vizsgálatának utolsó lépéseként meg
jelölte azt az őshüllő törzset, amelyben a
kezesállat helyét keresni kell. S ezt
1950-ben Sehmidt. a nagy összefoglaló
munkájában éppen úgy elfogadta, mint
1948-ban Peabody a hatalmas dél- és
észak-amerikai anyag tudományos fel
dolgozása során. A Soergel által meg
jelölt őshüllő törzs egyes fajainak azóta
teljes csontvázai is előkerültek s a láb
fejek összefüggő vázainak csontjai töké
letesen beleillenek a kezesállat nyomaiba
és a legkisebb anatómiai részleteikben is
megegyeznek a nyomok vizsgálata során
megszerkesztett Chirotherium láb ana
tómiájával.
A rejtélyes Chirotherium regénye te
hát Soergel könyvével ért véget, még
pedig oly jól, hogy a későbbi évek sem
húztak ki belőle részleteket.
Tasnádi Kubaeska András
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Mezőgazdasági munkagépeink és esz
közei nlc jórészt még akkoriban alakultak
ki, amikor kizárólag állatokkal vontattak,
így vagyunk az ekével is. Hiába vontatja
16 vagy ökör helyett traktor az ekéinket,
amikor a mai traktorekék művelőszerszániai — a szántóvas és a kormánylemez — szinte csak szakasztott másai a
ló, iilot ölog ökör vontatta eke megfelelő
részeinek. Valamelyest ugyan nagyob
bak náluk, de formában, szerkezeti alak
ban nem különböznek tőlük. A hagyó-

3,5 km/j

6,5 km/ö

10 km/ó

1 . Háromvasú hagyom án yos okövei, az állati
vonóerő sebességével egy nap alatt incgszántliató
terület. (3,5 k h = 1 0 0% ) 2. U gyanezen ekével,
<lo m ég a tulaj károsodása nélkül m egengedhető
kilom éter óránkénti sebességgel, egy nap
almi miMisznnthatA terület. (10 kh=>!8U%) .'t.
Speciális gyorsszántó ekével, óránkénti 10 km
sebességgel m egszólítható terület. (15,5 k h -285 % )

mányos szántóvas és kormánylemoz kia
lakulása, mondhatnék, évezredek folya
matos műve volt. Nem csuda, hogy e
használati eszközök szerkesztése és ké
szítése során az iga sebességét állan
dónak vették.
De mi történt akkor, amikor az állati
vonóerőt felváltotta a gépi vontatás?
Jobb híján több fogatos eke művelőszerszámának bizonyos csoportosításából
alakult lei — a rendelkezésre álló gépi
teljesítmény kihasználása érdekében —
a mai traktoreke. így a mai napig hasz
nálat os háromvasú traktoreke megszerkeszlői csupán annyiban végeztek merő
ben újító munkát, hogy három darab
régebbi típusú megnagyobbított fogatos
390
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eke művelííoszközeit összevontak, egye
sítették. Ezáltal ugyan nagyobbodott
a művelési tér, de nem a végzendő munka
sebessége. A gépi vontatás révén meg
nagyobbított. művelőeszközök készítői
ugyanis még továbbra is a ló és az ökör
haladási sebességéhez alkalmazkodtak.
A mezőgazdaságban jelenleg haszná
latos traktorok motorteljesítménye esze
rint, sajnos, nem kielégítő. A traktor
úgynevezett középkötött (négyzetdeciinéterenként 30 — 40 kilogramm ellen
állású) talajon kellő motorterheléssel
háromvasú ekével csaknem ballagva
végzi a középmély (30—30 centiméteres)
szántást, óránként 3,5 s még jó ha 4
kilométeres sebességgel.
Megnyugodhatnak-e ebben mezőgaz
dasági szakembereink? Nem. Régi s
nem reménytelen óhaj, hogy végre a
fogatos vagy igás állatnál jóval nagyobb
sebességet is elérjünk. Ez irányban ugyan
már az 1920-as években is kísérleteztek,
de érdemleges próbálkozások csak a
második világháborút követő években
születtek, szinte egyidőben, szovjet, né
met, csehszlovák, lengyel, olasz és egyéb
nemzetiségű szakemberek részvételével.
A kísérletek során mindenek előtt
meg akartak győződni arról, liogy a
vontatás sebességének a növelése „b e 
folyásolja-e a meglevő ekék vonóerőszükségletét” ? Egyértelműen bebizonyosult, hogy ha a sebességet fokozni kíván
ják, az eke vontatásához szükséges erőt
növelni kell. Nagyobb szántási sebesség
elérése végett nagyobb motorteljosítménvű traktor szükséges.
A sebesség növelése — a meglevő
ekékkel — azonban a szántás minőségére
is hat. íg y hát vizsgálni kellett azt is,
hogy a szántás sebességének bizonyos
fokú növelésével megfelelőképpen lazul-e,
aprítődik-e és forgatódik-c a talaj ? Szá
mos mérési eredmény bizonysága szerint
a ma használatos szabványos ekefejekkel
felszerelt ekék szántási sebességének
felső határa óránként körülijeiül (3,5
kilométer. A sebesség további növelése
esetén rosszabbodik a megfordított ba
rázdaszelet lefektetése, rendezetlenebb
lesz a forgatás stb. Ennek elhárítása
érdekében pedig változtatni kell a szab
ványos ekefejek alakján s így már a
vontatási sebesség az óránkénti 0,5
kilométert is meg haladhatj u.
Az új aJakítású ekékkel elsősorban is
vonóerő vizsgálatokat végeztek, még-

H agyom ányos ekével, ónin
ként 6 kilom éteres sebes
séggel
szántott
talaj

pedig egymástól me
r ő i m különböző tala
jokon. Továbbiakban
az is érdekelte a ku
tatókat, hogy mikép
pen hat a sebesség
növelése a talajréteg
porlianyítására s a n ö
vényi
maradványok
betemetésére.
Nem közömbös kér
dés az sem, hogy a
szántás sebessége mennyire növelhető
a különféle nedvességtartalmú talaj
típusok művelése során. Több kutató
megállapítása szerint csakis a talaj na
gyobb nedvességtartalmu cselén végez
hető gyorsszúntás anélkül, hogy a kelle
ténél nagyobb mértékben megnöveked
nék, a vonóerőszükséglet és a talaj aprí
tása túlzott leimé. Á talajaprítás műve
lete ugyanis fokozódik a sebesség növelé
sével, ' minthogy a kiemelt talajrészek
nagyobb mozgási energiát kapnak, oldal
irányban szétszóródnak, parányi tör
melékekre poriévnyitódnak a rögök. Emi
att sokan veszélyesnek is tartják a seliesség túlságos növelését- Ha ugyanis az 1
milliméternél kisebb talajtörmelékek há
nyada növekszik, a talaj csakugyan
nagymértékben porosodik. Ugyanis a
növényzet számára legkedvezőbb élet
feltételeket a morzsás szerkezetű talaj
biztosítja (levegő-, víz- és hőgazdálkodás, mikroorganizmusok stb.). Ellen
ben ti porhanyítás kívánatos határát
meghaladó „porosítás” u talajt roncsolja
és a növényi életfeltételeket rontja. Ezért
a porosodás veszélyé
nek elkerülése érde
kében csak optimális
nedvességviszonyok
osetén szabad a szán
tás
sebességét nö
velni.
Vizsgálták azt is,
hogy a szántás sebes
ségének növelése mi
képpen hat az üzem
anyagfogyasztásra.
A kísérletek szerint
üzomgazdasági szem
pontból is előnyös
Ó ránkéul 10 kilom éteres
sebességgel szántott tnlnj

a sebesség növelése, mert a szántás rövidebb idő alatt, tehát az optimális ned
vességviszonyok fennállásakor végezhető
el, és a nagyobb vonóerőszükséglet elle
nére üzemanyagmegtakarítás mutatko
zik a területegységre vonatkoztatva.
Éppenséggel nem közömbös kérdés,
hogy miképpen hat a nagyobb sebességű
szántás a traktorvezetőre. Különösen a
húzás kezdetén és végén kíván nagy
figyelmet a szántás, mert több műveletet
gyorsan kell elvégeznie. A szántás ideje
alatt a rázás ró nagy erőpróbát a traktor
vezetőre. A ma használatos traktorok
óránkénti 6 kilométeres sebességét meg
esnie annyira-mennyire tartós munká
ban kiállja a traktoros. De a jövő gyor
sabb járatú traktorain okvetlenül meg
keli oldani a rugózás kérdéseit s a trak
torvezetés egyes műveleteit automati
zálni kell.
Jelentkezik-e és hogyan jelentkezik a
növelt sebességű szántás végső fokon a
terméshozamban ? Az első ilyen kísérlet
sorén — még az 1920-as években — azt
tapasztalták, hogy az óránkénti 7,6

I

kilométeres sebességű szántással 11 száza
lékos termésnövekedés adódott, az órán
ként 2,4 kilométer sebességgel művelttalajélioz képest, tehát a terméshozam
a szántási sebesség növelésével javult.
Nos, töb b évtizeddel az egykori érdemes
kísérletek után töb b irányban kiszélesí
tett kísérleteket folytat az Agrártudo
mányi Egyetem mezőgazdasági gépész
mérnöki karán a mezőgazdasági gépek
tanszéke is. A z évek óta folyó kísérleteink
eddigi eredményei biztatóak. A gyorsszántás termésnövelő hatását a termő
talaj jobb lazításában, a talajban levő
levegő- és víztároló hézagok megfelelőbb
arányában, a talaj job b levegő- és vízgaz
dálkodásában, a talaj baktériumok kedve
zőbb életfeltételeiben st-b. kell keresni.
Jelenleg módszertanilag legalaposabb
kísérleteket a Szovjetunióban végeznek,
mégpedig két irányban. Megállapításaik
azonosak az előbb leírtakkal. Vagyis:
szabványos eketestekkel fölszerelt ekék
jó munkát csak óránként körülbelül 0,5
kilométeres sebességig tudnak végezni.
Megállapították, hogy o sebesség eléré
séhez a jelenlegi traktorok kisebb átalakí
tással, a motorteljesítmény némi növe
lésével alkalmasak. Csakhogy a közel
jövőben általánosságban el akarják érni
az óránként 10 kilométer körüli sebességű

H árom vasú ek e vontatásához szükséges elm életi
tra ktorm otor
teljesítm én y
(közepes
talajon,
átlagos v iszon y ok n ál). 1 . H agyom án yos eke,
*>,•> kilom éter órán k én ti sebességgel 'vo n ta tv a
( “ IJ E = 1 0 0 % ). 2. U gyanezen eke, de mén u
talaj károsodása nélkül m egengedhető ti,5 kilo
m éter óránkén ti sebességből vontatva (-53 L E =
■=21-4% ).3. Speciális gyorsszántó e k e, 10 kilom éter
órán k én ti sebességgel von tatva (81 U -:= 4 t )l % )

3,5km//, 6,5km/q 10km//

lemezes ekékkel látják megvalósítható
nak (emlékeztetünk az Élet és Tudomány
1961. szeptember 3-i számában megjelent
„Kasérietek újtípusú ekékkel” című cikk
idevágó utalására). Többen a szántási
sebesség növelésének lehetőségeit első
sorban az aktív (forgó, ill. rezgő) művelőtes-'vkben látják.
Mi lesz a jö v ő gyorsszántó ekéjének
a működési elve, mechanikája és geo
m etriája? Még nem dőlt el. A fejlődés
ezen a tudományterületen sem zárulhat
le. Annyi mégis bizonyos, hogy a szán
tás során végre túl kell szárnyalni az

ökör és a ló vontatási sebességét, és a
korszerű gépi technika erejével foko
zott sebességekre kell rátérni. Nem k ö
zöm bös a szántási sebesség növelésének
kérdése a többtermelés, a társadalmi
jólét érdekében sem. A munkatermelé
kenység, az életszínvonal emelése stb.
mind megköveteli az időben, gyorsan és
jó minőségben elvégzett talajmunkát,
ami alapja a több termelésnek is.
Dr. Lehoczky László '
kandidátus,
a z A g r á r tu d o m á n y i E g y e te m
r ck to r h e ly e tte se

észreveszi azt. Az ilyen elnevezések isme
rete m a már hozzátartozik az általános
műveltséghez.

„ A Föld m esterség es bolygói” (?!)

K ü lö n b ö z ő sebességgel szántott talaj daraboltsága
(fra ktlöh án yu dn l). 1 . 3.5 kilom éteres óránkénti
sebesseggel szántott taluj daraboltsága (fra k ció 
ban v a d a i). 2. 7 ,5 kilom éteres óránkén ti sebesseggel szántott talaj
daraboltsága
(fra k eióliányada!)

szántást, sőt nem is túlzott távlatban a
10— 20 kilométert. E célra a jelenleg
használatos ekék alakja már semmikép
pen sem felel meg. Ezért kísérletsoroza
tokkal kidolgozták a gyorsszántóekék
művel őtesteinek új alakját, m ajd a
kísérleti ekékkel laboratóriumi és szán
tóföldi méréseket végeztek. A kísérletek
tapasztalatai alapján meghatározták a
gyorsszántó traktor szükséges jellem
zőit. A közeljövő traktorának kísérleti
példányait már próbaüzembe is állítot
ták. A jövő kerekes traktorában fel
tehetően 80 lóerős m otor é3 a lánctalpas
t raktorhan 140 lóerős m otor lesz. Ezek
lépnének m ajd a mai, körülbelül 45
lóerős kerekes, és 50 lóerős lánctalpas
traktorok helyébe. A z új traktorok per
sze az eddigiektől eltérő sebességfokoza
tokkal dolgoznak majd, ős a traktorvezető munkáját számos automatizált
művelet könnyíti meg.
Némely szakemberek a szántást a
jövőben nem hagyományos kormány-

A magyar napilapok március 22-én
közölték Hruscsov szovjet kormányfő
nek Kennedy amerikai elnökhöz inté
zett levelét, amelyben a két nagyhata
lom űrkutatási együttműködésének né
hány konkrét kérdéséről volt szó.
Am ilyen örömmel olvasta a tudomá
nyos kutatás minden ■híve ezt a levelet,
olyan bosszantóak voltak azok a hibák,
amelyek
sajnálatos
egyöntetűséggel
valamennyi lapban megjelentek: ,,o Föld
mesterséges bolygói” -ról írtak, a Holdat
pedig (a Marssal és a Vénusszal együtt.)
a Naprendszer bolygójaként említették.
Csaknem ö t éve, hogy a Szovjetunió
felbocsátottá az első mesterséges holdat
(szputnyikot). Azóta a sajtóban jó
néhány tucat cikk jelent meg az
űrhajózásról, a mesterséges holdakról
stb., s az ilyen tárgyú könyvek száma is
tekintélyes. Ma már a legtöbb újságol
vasó is tudja, hogy a Föld. körül keringő
égitest nem bolygó, hanem — természetes
vagy mesterséges — hold. Bolygónak
a csillagok körül keringő, saját fény nél
küli égitesteket nevezik, amiből világo
san következik, hogy a Földünk körül
keringő Hold nem bolygó. Felbocsátot
tak ugyan mesterséges bolygókát is (ilyen
volt a Lunyik I, a Pioneer IV és V, vala
m int a Vénnsz-rakéta), de ezek — mint
nevük is utal rá — a N ap körül kerin
genek.
A hiba nyilvánvalóan a TASZSZ jelen
tésének hibás fordításából eredt. Ha
azonban a szovjet hírügynökség közle
ményét továbbító Magyar Távirati Iroda
elkövette a hibát, valamelyik napilap
nál azért akadhatott volna valaki, aki

M egfejtési létraversenyünk. IV . szaka
szába a X V I . évfolyam 15—35. számá
ban megjelent feladványok tartoztak. A
megfejtések a következők: 15. sz. Woenink: Vil. Kf8, Vh8, Bd8, Fa7 és b5,
H d7 és e 3 ; gyal. b4, d2, f4 és f7 —
S. K d4, Vc5, Bd6, Fh7, Ha(> és e l ; gy.
c7, ©7, e4 és fii. Matt 3-ban: 1. K : e7!
— Vil. Ko7, V g l, B h6,1 H f7 — S.
K g8, B h 7; gy. c6, d4, e6, f4 és g7.- Matt
3- ban: 1. B b l. — Vil. Kg5, Bc8 és f7,
H fS; gy. b4, c3, d4 — S. Kh8, B a l és
g8, F a 8 ; gv. b5. d5, f5 és g7. Matt 3-ban :
1. H g 6 + . — 16. Vil. K d8, V d3; gy. a3 —
S. Ka4, gy. b6. Matt 3-ban: 1. K c 8 ! —
Vil. KfS, Bg3, Fg8 gy. f6 — S. Kh8, Fo8,
He3. Matt 4-ben: 1. B g5! — 17. „ A
százéves Bristol” . Vil. K h2, Vg6, Bf3
és d l. F a l. H b6, és f7 g y .: a3, c3, d2, d5
és g2 — S. Kc5, Fb5, H b 7 ; gy. a4,
c4, f4 és g7. Matt 3-ban: 1. B h l ! (1.
Ha8 ?, K : d5) — 20. Vil. Kel. Bc6 és
d4, Fg2, H e2; g y .: c2 — S. Ke3, Be7,
Fa6 és b 2 ;; gv. b5, c3, e4, f7 — Matt
4- ben: 1. BfÖ! — 22. Vil. Ke6, Bd6,
Hd3, F b 2; gy. a4 és e2 — S. Kc4,
Bh8, F g l, Ilg 8 ; gy. b7, b4, b3, g6 és
h4. Matt 4-ben: 1. B b6! — 25. Vil. K d7,
Bc2, F e4 ; gy. g3, h6 — S. K fS, Fgl.
Matt 3-ban: 1. Ba2!
Jövő számunkban folytatjuk a felad
ványok megfejtésének közlését, s ism er
tetjük a létraverseny állását. A 35— 52.
számok feladványainak megfejtését pót
lólag április 30-ig elfogadjuk.
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Antonov 10-its, száz személyes utasszállító gépünk olyan biztosan „üli meg”
a levegőt, hogy merőben feledteti a 8000
méteres magasságot. Az utasok is meg
szokták már a negyedik órája tartó légiutat. Nyugodtan sétálnak a gép egyik
fülkéjéből a másikba. Mintha nem is repülőgépen, hanem valamelyik belvárosi eszpreszszóban tartózkodnának. Csak a négy, egyenként 4000 lóerős motor egyhangú zúgása
figyelmeztet, hogy száguldunk, mégpedig — a műszerek tanúsága szerint — óránkénti
66Ö kilométeres sebességgel.
Az utasszolgálatot ellátó, kedves mosolyú kisasszony (stewardes, ejtsd = szlyuardessz) mikrofonon kéri az utasokat, foglalják el a helyüket , sőt ,.(Hatolják I*- magúkat ”
az ülésbe, mert a gép megkezdte ereszkedését, s 20 pere
múlva földet érünk. A 3000 méteres ereszkedő után ki
bújunk a felhők közül, és csodálatos látvány tárul elénk.
Az alattunk erősen hullámzó Fekete-tenger fehér tarajai
ugyan még éppen csak észlelhet ők, de bal oldalon a Kau
kázus nagyszerű panorámát nyújt, noha a legmagasabb
csúcsok sötét felhőbe burkolóznak.
Alig pár perc és gépünk érezhető zökkenéssel száll
le az adleri repülőtér betonjára. A személyzet megnyug
tatásul elmagyarázza a nem egészen sima földetérés
okát: a környező magas ltegyek miatt kell túlmeredek
siklással elérni a betont, és a kifutót sem méretezhették
kellő hosszúságúra, mivel a Kaukázus vonulatai majd
nem mindenütt a tenger partjáig érnek. így a tájon a
legnagyobbnak számító adleri repülőtér is szűkösnek
bizonyul a nagyobb modem utasszállító gépek foga
dására.

A repülőtér olyan, mint a többi a
Szovjetunióban vagy a Föld bármelyik
pontján. De a gépből kilépve új, szokat
lan világ fogad minket. Tarka, sokszínű
ruhába öltözött sokadalom zsibong az
utcán. Sötét bőrű, bajuszos, szépszál grúz
férfiak, kreolos arcszínű asszonyaikkal. A fehér birkugyapjúból készült széles karimájú kalap a fejükön nem a hideg, hanem az erős napsugárzás ellen véd. A fehér bőrű,
kék szemű oroszok, csakúgy mint az észtek csupán vendégek e tájon. Az utcákat pál
mák meg sudár növésű, sötétzöld ciprusok szegélyezik. Ügy sorakoznak az utak sze
gélyén, mint hatalmas felkiáltójelek, riamisíratlan mediterrán vidékre értünk. Adlerbcn, a Kapkőzusi Riviéra kellős közepén vagyunk.
A Tuapsze és a Rioni-medenee között húzódó, csak
nem 500 kilométer hosszú, de meglehetősen keskeny part
szakaszt nevezik Kaukázusi Riviérának. A Kaukázus
hatalmas láncai már Novorosszijszknál a tenger part
jára szorítják a településeket, az utat meg a vasutat.
Sok helyütt a hegyek olyan meredeken szakadnak le a
tengerbe, hogy az út nagy hajtűkanyarokkal a hegyek
oldalára kényszerül. A moredekoken a Kaukázus kő alko
tóanyaga, a triász és jurakori mészkősziklák csupasz
ormai bukkannak a felszínre a zöld háttérből, emelve a
táj szépségét.
Tuapsze valamivel délebbre fekszik Belgrádnál.
A Kaukázusi Riviéra legdélibb pontja pedig a bulgáriai
Marica völgyével egyező szélességi fokon terül el. így
az egyenlítőtől való távolság alapján nem várhatnánk
itt szubtrópusi növényzetet. Do a valóság mást mutat.
H llka látvány. A szoesli sétány pálmáit liátnknrá
borítju

A szoesli tenorrpnrfoii
Frkotc-lonjMTi slrnnd

'•nrtio

f . trr^í-:
fejig g j

A másfél-két méternyi magasra növő
yukkák hatalmas vajszínű virágai, a
gyümölcsösök óriáslevelű fügefái, a lankás hegyoldalakat borító citrom-, na
rancs- és teaültetvények mind arra figyel
meztetnek, hogy a Kaukázusi Riviéra
igazi mediterrán terület.
A Kaukázus 2000— 3000 méter átlagisságú gerinovonulata védi ezt a
eny partszakaszt az észak felől fenyegető hideg betöréseitől. Hiszen a
hogység északi lábánál még zimankós a
tél,"hidegebb, mint nálunk. Ugyanakkor a
Kaukázusi Riviérán a mi fogalmaink
szerint nincs is tél. Szocsiban, a Riviéra
központi fürdőhelyén kereken plusz 6
Celsius-fok a januári középhőmérséklet,
a 70 kilométerrel délebbre fekvő Gagrának plusz 7,2 fo k ; olyan, mint nálunk
egy kellemes március. (Nem olyan, mint
az idei! — A szerk.) Ez a természetes
védőfal tartotta meg olyan üdének a
töb b kilométer hosszú, kereken 50 esz
tendős datolyapálmasort, amely a tenger
felől szegélyezi a kis fürdőhelyet. A
pálmafák többsége a 12 —15 méteres
magasságot is eléri.
Bármennyire magas is a Kaukázus,
a Szibériából előretörő hidegnek nem
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tud minden évben ellenállni, és tíz éven
ként általában egyszer ide is beköszönt
a tél. Ilyenkor a hőmérséklet mínusz 10
fokig is lehűlhet. Egy-egy ilyen hidegbetörés bizony sok áldozatot szed a szub
trópusi növényekből. Hogy a pusztítást
megakadályozzák, télire befedik — a
törpe- és a legyezöpálmák kivételével
— a pálmákat. De február végén, már
cius elején nyugodtan leszedhetik a védőtakarót, mert. akkorra már beköszönt a
kellemes, bár rövid tavasz, amelyet követ
a májustól októberig tartó hosszú nyár.
A nyár nem forró, legalábbis nem per
zselő. 30 C fok fölé csak ritkán emelke
dik a hőmérséklet, de még hajnalban sem
igen süllyed plusz 20 fok alá. A tenger
vize is annyira fölmelegszik, hogy még
reggel is eléri a plusz 23—24, délutánm
pedig a 27 fokot. így akár napfelkeltekor
is jól esik benne fürdeni.
A növényzet még nyár végén is
üdezöld, nemcsak az örökzöldek, hanem
a forróságot leghamarabb megsínylő
füfélék is. Ezt az üdezöld színt nemcsak
a párás tengeri levegőnek köszönheti a
Kaukázusi Riviéra, hanem a sok esőnek
is. Szocsiban is 1500 milliméter körüli
az évi csapadék, de Szuhumi környékén
már 2000 milliméter fölé emelkedik. Ez
a Szovjetunió legcsapadékosabb vidéke.
A kellemes éghajlat, a szemet, ide
geket pihentető, állandóan zöld növény
zet, a mindig más és más színben játszó,
langyos vizű Fekete-tenger, a part vidéket
karéjozó Kaukázusnak még nyáron is
hófedte csúcsai — így együtt és egyszerre
— különösen alkalmasak arra, hogy az
egész évi munkában megfáradt emberek
felüdüljenek, a betegek meggyógyulja
nak. Ezért fejlesztik a Kaukázusi Rivié
rát- a Szovjetunió legnagyobb, kereken
500 kilométer hosszú üdülőhelyévé. En
nek a csodálatos vidéknek a központja:
Szocsi.
Persze, már a cári időkben is jól
ismerték e vidék előnyeit. Szocsi helyén
azonban akkor még kisebb község húzó
dott meg a Szocsi folyó balpartján. Régi
faházai a város központjának mellék
utcáiban még ma is fel-fel bukkannak.
Az első jelentős üdülőt 1905-ben, építet
ték meg. Ebből fejlődött ki a „Kaukázusi
Riviéra” nevű szanatórium, amelynek
épületei egy pompás
arborétumnak
immár magasra nőtt ciprusai, pálmái és
magnóliái között rejtőzködnek az állan
dóan morajló tenger partján.
A második világháború után a szov
jet kormányzat egyik üdülőt a másik
után építette. A keskeny tengerpartról

a nagy épületek a hegyek lankás oldalára
kényszerültek, ahonnan sikló viszi le a
fürdeni vágyókat a partra. A nagy üdülő
kombinátokban — mint a Honvédség
és a Kohászok üdülőjében vagy a Csaj
kában — több száz vendég kényelméről
gondoskodnak egyidejűleg- Az üdülök
1— 2 ágyas szobáihoz fürdőszoba, elő
szoba és a tengerre néző erkély is tarto
zik. Ma már 69 nagy üdülő és szanató
rium működik itt.
A múlt évben Szocsihoz csatolták
közigazgatásilag a szomszédos kis fürdőtelepeket. így Szocsi közigazgatási terü
lete 120 kilométer hosszan nyújtózkodik
a tengerparton, ahol évente 700 000
ember fordul meg, köztük sokan a népi
demokratikus országokból is. A Szovjet
unió minden köztársaságából utalnak
be ide üdülőket, ős gyógyulásra szoruló
kat. Csaknem mindegyik szövetséges
köztársaságnak van saját üdülője. A
szanatóriumokba, orvosi javaslat alap
ján, 28 napra utal be a szakszervezet.
A táj természeti szépségein kívül
a város lakóinak, az üdülők dolgozóinak
a vendégszeretete is lenyűgözi a vendége
ket. Különösen kijut a kedvességből a
külföldieknek. Itt minden szovjet ember
szinte személyes magánügyének tekinti,
hogy a vendég turisták a lehető legjobb
benvomással távozzanak szép hazájuk
ból."
A z üdülnivágyás növekvő ütemével
azonban sem a gyorsan épülő üdülök,
sem a belváros üzleti negyede nem tud
lépést tartani. Állandóan óriási tömeg
hullámzik az utcákon, a parkokban. Bi
zony az üzletekben olyan nagy a forga
lom, hogy apróságokért is sorba kell
állni. Pedig az autonóm kormányzat
mindent elkövet, hogy semmi hiányuk
ne legyen az itt-tartózkod óknak. Pár éve
készült el a 96 oszloppal díszített 1200
személyes színház, a szabadtéri színpad,
a grúz szőlőfürtös ornamentikával ékesí
tett hajóállomás és a mindegyik épület
nél szebb pályaudvar. Tucatjával épí
tik az esti táncos szórakozóhelyeket. De
ezek is annyira látogatottak, hogy csak
az kap ülőhelyet, aki előzőleg megren
deli.
A nagy forgalom ellenére mégis
ragyogóan tiszták a város utcái, parkos
terei. Bizony itt nem lehet látni eldo
bott cigarettavégeket vagy elhasznált
autóbuszjegyet. H a pedig valaki mégis
megfeledkezik magáról, tüstént több járó
kelő is barátságosan figyelmezteti a tisz
tasági szabályok betartására. Több vonat
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kozásban is tapasztalhattuk itt a közös
ség nevelőerejét.
Aki szereti a növényekét, az a par
kokban is nagyszerűen elszórakozhat,
mert Szocsi a parkok városa. Számunkra
különösen érdekesek ezek a parkok, mert
a legtöbb növényük az újdonság erejé
vel hat. A kertészek rafinált ügyességgel
képezték k i és tartják rendben a virág
ágyakat, az időt pontosan mutató virágórákat. A Proletarszkája Park híres
virágórájához a hátteret banánok adják.
A szomszédságban magnóliák tenyér
nagyságú virágokat bontanak, pár lépés
sel odébb a datolyapálma sárguló termésfüzérében gyönyörködhetünk. A zöld kör
nyezetből és a szép virágok közül fehéren
villannak elő az orosz és szovjet iroda
lom nagyjainak: Puskinnak., Tolsztoj
nak, Gorkijnak, Majakovszkijnak, a szob
rai.
Nem tudom hány park van Szocsi
ban, de mindegyiknél szebb a Dendráriumt
a botanikus kert. Szubtrópusi fa- és’
pálmagyűjteménye világviszonylatban is
az elsők között van.
A ki megunta a város mozgalmas
életét, vagy megelégelte a fürdést ja tener vizében, az kirándulhat az Ahuneffyre, Szocsi 670 méter magas „János
hegyiére” . De előbb meg kell szenvednie
az Ahun-hegyi kilátásért. Teljesen nyi
tott 24 személyes autokárok viszik a
hegj’re a látogatókat. Bizony ezt a 15
kilométeres autóutat nehezebb volt elvi
selni, mint a 2500 kilométeres légiutat.
A gépkocsivezetők bámulatos bizton
sággal vezetik gépüket, de előszeretettel
előznek a hajtűkanyarokban, centimé-
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terekkel haladnak el a másik kocsi és a
szakadék között. A mi szigorú KRESZszabályainkhoz szokott idegeink eleinte
nagy próbát álltak ki. De nem történt
semmi baj, az itteni sofőrök nyugodtak.
Félóra múlva a kilátó csodálatos kör
panorámája tárult elénk. Előttünk a
tenger végtelenbe nyúló kékjét csak
imitt-amott törte meg egy-egy mozdulat
lannak látszó hajó fehér foltja. Csak
most láttuk, hogy mennyire parkvá

ros Szóesi: a lábunk
alatt elterülő dús nö
vényzet csaknem tel
jesen
eltakarta az
épületeket. Egy fél
fordulat keleti irány
ba, és máris új látni
valót csodálhattunk.
A Kaukázus végte
lenbe nyúló vonulatai
és még nyáron is ha
vas csúcsai, a Szocsi
m ögött emelkedő
2808 méter magas
Oviéi és a 3201 méteres A gepszta látványa
teljesen elfeledtette velünk az idevezető
út minden izgalmát. Ilyen magasságban
már nyoma sincs a szubtrópusi növény
zetnek, lombhullató bükkös meg tölgyes
erdő vett körül bennünket, mintha csak
odahaza lettünk volna. Csak a távolról
ideintegető magas havas csúcsok figyel
meztettek, hogy a Kaukázusban, Európa
és Ázsia határán vagyunk.
Dr. Futó József

b r o n z és m á r v á n y
A kő, a márvány súlyos és törékeny
anyag. A diszkoszvetőéhez hasonló, erő
sen hajlott test karjai, kezei, újjal már
faragás közben könnyen letöredezhetnek.
De ha a vésőjét óvatosan használó mű
vésznek sikorült is épségben megfarag
nia szobrát, a szabadban felállított mű
könnyen megsérülhetett. Ezért a görög
mesterek a mozgalmasabb alakokat min
dig bronzba öntötték. Ezt a gyakorlatot
követik manapság is a művészek.
A bronzszobor készítése során először
agyaybóX megmintázzák az alakot, majd
'negatív mintát vesznek róla, s erről öntik
ki bronzba az alkotást. TTa megkopogcatjnk ujjunkkal a bronzszobrot, kongó
lángot ád, mert burkolata Csak néhány
nú’ liinéter vastagságú, s belül üres. A
kiálló tagok szilárdságút a Íjelsejében levő
A
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A hetedik rejtvényelklns hat fordulójának
összesített eredm énye: 172 pont: T óth Ernő
Csillaghegy, 188 pont: lloeh m á l F erenc Bp.,
K om a M argit Budakalász, S om kntl Gyula Székesfehérvár és_ dr. Som kuti T am ás Bp. 1G7 pont:
Gál Dénesné B p., és Szikszal József Jászberény.
168 p on t: Slmonlts Sándor B p., lG t pont: Gál
Dénes B p . és K oraeh M arcell Bp.
Hetedik rejtvény ciklusunk hatodik (utolsó)
fordulójában a legtöbb pontot szerezték:
30 pont: B otb E lőd, B p., Cser István, Székesfehérvár, Bánya M árton, B p., K ovács Mária,
Beled, Péter Tam ás, D om bóvár, Sóinkul! Gyula,
Székesfehérvár, Szikszói
József, Jászberény,
T óth Ernő,. Csillaghegy, V ajk Ödön, B p., Védfy
O ttó, Bp., IVeingnrlner János, B p , 28 pont: A hnássy László, N yíregyháza. B ariba Edit, Debrecen,
Bánki T ibor, B p., Cziráky István. B p., dr. Eltér
K álm án. Esztergom , Jloehm ál F eren c, B p., H or
váth L ászló, B eled, K allós K ároly, Kapuvár,
Karlovits Á rpád, Bp.', Kelem en G ábor, Sárospatak,
K om a M argit, Budakalász, K o v á cs József, Bp.,
K ováes L ajosné, Debrecen, L engyel László, Bp.,
M olnár Sándor, B p.. NvIIas István. Jászberény,
O lcjn ylk Jenő, B p.. Páhán József, B p., Pétek
Péter, A lm ásfüzitő, Slm onils Sándor. Bp.. dr.
Som kuti Tam ás, B p., Steífer M iklós, B p., Szarka
Ildik ó. Fehérgyarm at, S zojka István, Debrecen,
Tenyeri József, Bp.. T rogm ajer Jenő, Kaposvár,
V édfl Géza, N agykőrös, dr. Z sigm ond Attilu,
B p . 2B p o n t: Déesl József, B p,, líj. Dlkk Ferenc,
Bp., llo lfe r Béláné, Bp., H orváth József, Pécs,
Lúne László. B p., Lányi Lászlóné, Bp,. Láziír
István, Bp., M lks K árolyn c, Np.. O lcjn ylk Jeuőné,
B p., dr. Palntitz J en ő, 1Iáméi-, Pirlty A lajos,
K örm en d. Sólyom J en ő. B p., Szüts M arika, Bp.,
V arga K ároly, Bp.
A legötletesebb kérdések
beküldői: Balogh
G yőzőno B p., és Szüts M arika Bp.
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merevítő vasrudak biztosítják. A bronz
szobor készítője tehát bátran mintázhatja
alakját meghajlott testtel, szerteágazó
kai oklsal, vagy akár féllábon állónak is.
Ha az öntés gondos, és a merevítő fémrudakat gondosan helyezte el a szobor
be lsejelien, nem kell félnie attól, hogy
a kiálló részek letörnek.
A bronzöntés technikája révén lehetővé
vált- az elevenebb mozgás megjelenítése,
egyszersmind újfajta művészeti szép
séggel gazdagodott- a szobrászat.
11a egy szobrot szemügyre veszünk,
elsősorban
körvonalai és felületének
mintázása hatnak reánk.
A márványszobornál főként ez utóbbi.
A kőben elképzelt szobor mestere ugyanis
kerüli a mozgalmasságot. Arra törekszik,
A tirmizszobron elsősorban a körvonalak kife
jeznek. A felületi form ák m eg erős m eg
világításiam is csak kem ényen, fém es csillo
gással érvényesülnek. (Petrl L ajos müve)

JU T A L M A K :
Jutalm at kaptak a hetedik rejtvényelklos
ntolsó fordulójában 30 pontot elértek közül sorso
lással: B oth E lőd Bp., Cser István Székesfehérvár,
Gánva M árton llp ., K ováes M ária Beled, Péter
Tam ás D om bóvár, V a jk Ödön B p., V édfy Ottó
B p., W elngartner János B p., továbbá a legötlete
sebb kérdések beküldői. Jiitalom könyv: Bernatzlk : Oeeania.
A hetedik rejtvényelklnsban a legtöbb pontszám ot elértek a következő jutalm at kuplák:
I. d íj: A urora sorozat (T óth E rnői
II. d íj: M agidovies: A földrajz! felfedezések
története (H oelim ái Ferenc. K om a .Margit, Som 
kuti Gyula és dr. Som kuti Tam ás).
I II. d íj: R om áin H olland: Z en ei m iniatűrök
(Gál Dénesné, Szikszal József).

K ö vetkező szám unk ta rtalm á b ó l :
Termelőszövetkezetek közös vállalko
zásai — A faágtól a vízsugár kormányig
— Mindennapi idegesség — Buenos
Aires — A spanyol inkvizíció — A
. „szakállasok” — A tudomány világa
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A bronzalak testének meghajlása és
szerteágazó karjai, szélesen terpeszkedő
lábai mozgalmasan kirajzolódnak a hát
térre, a körvonalakon belül pedig maga a
bronzalak sötét marad. A bronzszobor
tehát elsősorban sziluettjével, árnyképé
vel hat. Különösen szembetűnő ez a
lovascmlélcműveken, amelyeket rend
szerint bronzba öntve állítanak fel.
Ha egy márványszobor körvonalait
lerajzoljuk és az alakot befeketítjük, az
árnykép alig mond valamit a műről.
Ellenben a bronzszobor körvonalai már
cgymagukban is feltárják mindazt, amit
a műben a mester megjelenít. Mielőtt
munkához lát, minden vérbeli szobrász
először azt tisztázza magában: (kőbe,
fába stb.) faragja-e, vagy pedig bronzba
önteti a művét, s eszerint mintáz. Mindig
figyelembe kell vennie az anyagot, mert
ennek nagyon nagy szerepe van a művé-

A M Ú M KW M üÖ aí
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„ E lő t é r b e n : a vegyészet” cím ű cikkünkben
(E let és Tudom ány, 1982. 7. sz.) m egvilágí
tottuk a kem lzálás jelentőségét. E zúttal ennek
a tém akörnek egy részletét Ism ertetjük rész
letesebben. — A szerk.

A műanyagok korunk vegyiparának
jellegzetes és fontos termékei. Alkal
mazásuk rohamosan terjed mind a köz
szükségleti cikkek, mind a termelőesz
közök gyártásában. Jellemző, hogy a
világ ipara ma már — térfogatban szá
molva — több mint kétszer annyi mű
anyagot használ fel, mint színesfémet.
Nincs olyan iparág vagy népgazdasági
ágazat, ahol napról napra ne hódíta
nának tért. a műanyagok.
A m ű an yagból k észü lt használati cik k ek

Poszeldont ábrázoló bronzszobor hátairól

hogy tömbszerű legyen a szobra, s kör
vonalait nyugalmasan lezárja. Annál
inkább remekelhet a felületi formák min
tázásával.
A márvány kemény anyag. Nehéz
faragni, tle megéri a fáradságot. Puha
fényű, áttetsző anyaga szinte csábít arra,
hogy erőteljes és szelíd formákat vará
zsoljon felületére a véső. A fény kiemeli a
domborodásokat, a mélyedésekre pedig
puha árnyékot vet, s ez a fény-ámyékjáték lüktető életet varázsol a márványszoborba. Szemünk élvezettel siklik végig
a lágy formákon, szinte kitapinthatjuk
tekintetünkkel a domborodásokat és a
homorulatokat.
A bronzban elképzelt szobor művésze
azonban hiába dolgozza ki gondosan a
felület formáit. Az öntés után még csillogó
bronz ugyanis hamarosan oxidálódik.
Zöldesfekete patina rakódik rá, amelynek
homályos felszíne elnyeli a fényt, s így
a formák csak nagyjából látszanak a szob
ron. A felületi mintázás szépsége tehát a
bronzanyagban korántsem érvényesül oly
mértékben, mint a márványban. Ám an
nál élőbb, kifejezőbb a bronzszobor kör
vonala.
406
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szetben. A márvány ugyanis merőben
más stílust kíván, mint a bronz. Ha egy
művész márványba képzelt szobrot ké
szít, és azt bronzba öntik — vagy fordít
va — , akkor azt mondjuk művére, hogy
anyagszerűtlen.
Artner Tivadar

FIG YELEM !
Megjelent az
ÉLET ÉS TUDOMÁNY
1961. évfolyamának
TARTALOMJEGYZÉKE
Ára : 50 fillér.
K a p h a tó a z ú jsá g á ru sok n á l!
M egrendelhető 5 0 fillér érték ű levélbélyeg
bekü ldése ellenében a G o n d o l a t K i a d ó
terjesztési csop ortjá n ál.
Budapest, V II. Lenin k őrú t 5 . T e l.: 228— 899.

A műanyag árak, tárgyak közül a
használati cikkek vannak leginkább sze
münk előtt. Ma már fel sem tűnik, anynyira megszoktuk, hogy töltőtollunk
vagy golvóstollunk teste, a tintásüveg
vagy a fogkrémes tubus kupakja mű
anyagból van. A műanyagboltokban, a
vas- és edényboltokban vagy az áru
házakban a műanyagból gyártott hasz
nálati tárgyak változatos sokaságában
válogathatunk: a citromfacsarótói a mos
dótálig vagy a sótartótól a pedálos
szemétvödörig. Ezek könnyűek, tetszetősek, praktikusuk, könnyen tisztán
tarthatók, így természetes, hogy egyre
közkedveltebbek.
Persze, előfordul, hogy valamely hasz
nálati tárgy hosszabb-rövidebb hasz
nálat után tönkremegy. A tulajdonosok
ilyenkor hajlamosak rá, hogy — elha
markodottan — kedvezőtlen ítéletet
alkossanak a műanyag tárgyakról álta
lában. Vajon m i az igazság a műanyag
tárgyak tartóssága tekintetében ?
A tartósság nagyon sok tényezőtől
függ. Közülük talán az a legfontosabb,
hogy milyen műanyagból készült a szó
ban forgó tárgy, hiszen nagyon sokféle
műanyag van. Igen tartós, sőt gyakor
latilag törhetetlen használati cikkeket
gyártanak polietilénből. Ez paraffinos
tapintású, ^rugalmasan hajlékony mű
anyag. Színező anyag nélkül fehér, át
tetsző, de gyakran színezik is. Polieti
lénből például kölnivizes flakonokat,
kulacsokat, vajtartókat, tejeskannát, vi
zeskancsót, kenyérkosarat, mosdótálat,
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vedret gyártanak. Törhetotlenségükön
kívül nagy előnyük, hogy könnyűek (faj
súlyúk 0,92, tehát a vízen úsznak), a
vasból készült hasonló tárgyakkal ellen
tétben nem rozsdásodnak, és a minden
napi életben előforduló vegyi hatásoknak
ellenállnak. A polietilén tehát jól bevált
anyag különféle használati tárgyak készí
tésére. Persze, ezeket is tönkretehetjük:
például forró vízben (kb. 80 C fok felett)
annyira meglágyulnak, hogy esetleg alak
jukat is elvesztik. Tudvalevő, hogy
kezünk sem bírja ki a 60 C fokos vizet;
tekintsük tehát szabálynak, hogy a
polietilén tárgyakat csak olyan meleg
vízzel moshatjuk, amelyet kezünk elvisel.
A polietilén mosdótálat is csak meleg —
de nem forró — vízzel használhatjuk!
Nagyon sok használati cikk készül
poliszLiroVoéA, ebből a könnyen feldol
gozható, viszonylag olcsó, alaktartó —
nem rugalmas — műanyagból. A polisztirol tárgyak vagy víztísztán átlátszók.
M űanyagból készüli használati tárgyak (B ojtár
Ottó felv.)
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vagy különféle színekben készülnek, Citromfaesarót, likőrös poharakat, „ó'om kristály” -t utánzó tányérkákat és tál
cákat,’ játékokat és sok egyéb hasz
nálati tárgyat gyártanak ebből a mű
anyagból. Az jellemző rájuk, hogy lcönynyűek, és a mindennapi életben előfor
duló vegyi hatásoknak ellenállnak. De a
kb. 70 C foknál nagyobb hőmérséklet
őket is károsíthatja. Ha ntm is olyan
törékenyek, mint az üveg, törhetetlen
nek nem nevezhetők: erősebb ütésre
vagy hajlításra eltörnek. Felületük arány
lag könnyen karcolódik, és ezért az átlát
szó polisztirol tárgyak használat közben
elhomályosodhatnak.
A z aminoplaszt sajtolóanyagból fő
leg a változatos színű étkészletek —
tányérok, csészék — készülnek. Tet
szetőseit, elienállóak, forró vízben sem
károsodnak. A porcéilánhoz viszonyítva
nagy előnyük, hogy jóval könnyebbek
és sokkal kevésbé törékenyek.
Bármennyire változatos is a csak mű
anyagból készült használati tárgyak
sora, erre a célra — Magyurországon és
külföldön egyaránt — a műanyagoknak
csak viszonylag kis hányadát használják
fe l: sokkal fontosabb szerepet töltenek
be a műanyagok a különféle iparcikkek
szerkezeti elemeként és alkatrészeként.
Sok műanyagot fogyaszt a háztartási
gépeket gyártó ipar. Több országban a
polisztirol zömét hűtőszekrények gyár
tásához használják fel. A közönséges
polisztirol erre a célra nem volna alkal
mas, Íriszeit — mint említettük — ütésre
eltörhet. Az ütésálló polisztirolok azonban
sokkal szívósabbak és ütésre kevésbé
érzékenyek. Fagyállóságuk szintén jó,
é3 ezért- a hűtőszekrények belső burko
lataként is jó! beváltak. Ütésálló polisztirolból sokkal gazdaságosabban lehet el
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készíteni — fröccs
öntéssel vagy vákuutnfo rmázással
— a hűtőszekré
nyek bonyolult ala
kú Írelső burkola
tát, mint például
fémlemezből. Por
szívógépek burko
lata,
mosógépek
tartálya és lapátkereke és még sok
más gépal kát: ész
készülhet
mű
anyagból.
A gépiparban is sok helyen használ
nak műanyagokat-, a többi között nagy
igénybevételnek kitett alkatrészek anya
gául is. Ilyen célokra a műanyagok közül
legjobban a textilbakelit és a poliamid
vált be.
A legfontosabb műanyag gépelemek
közé tartoznak a siklócsapágyük. Súrló
dási tényezőjük kicsi, ezért üzemelteté
sükkel kenőanyagot, sőt- sokszor még
üzemanyagot, is megtakaríthatnak. Nagy
terheléssel járathatok — viszonylag kis
forgási sebességgel. Alkalmazásuk nagy
mennyiségű színesfémet pótolhat, s ezért
hazai körülményeink miatt különösen
fontos a műanyag csapágyak alkalmazása.
Persze, ezek sem alkalmasak mindenre,
hiszen például 80 C foknál nagyobb
hőmérsékleten már nem használhatók.
Megfelelő körülmények között azonban
élettartamuk többszöröse a fémcsapá
gyénak.
A műanyag fogaskerekeknek nagy elő
nyük, hogy jó rezgéscsillapítók, és így
sokkal kisebb zajjal forognak, mint a
fém fogaskerekek. Nedvességgel, külön
féle vegyszerekkel szemben is jobban
ellenállnak. E kedvező tulajdonságaik
miatt egyre több gépkonstrukcióban,
térnek át a műanyag fogaskerekek hasz
nálatára.
A villamos ipar ma már el sem képzel
hető műanyagok használata nélkül, hi
szen a legjobb szigetelőanyagok éppen
közülük kerülnek ki. Zömmel belőlük
készülnek a mindennapi életből is jól
ismert villamossági szerelvények: a fali
csatlakozók, a kapcsolók, a foglalatok
stb. Ezek anyaga többnyire ami?/op!riszt
vágj' fenoplaszt sajtolóanyag. Az elob Iá
fehér vagy színes; az utóbbi fekete, sötét
barna, esetleg sötétvörös. Fenoplaszt
sajtolhanyagból (más névon bakelitből)

van a telefonkészülékek „háza” és hall
gatója is. Szintén műanj’agokat használ
nak a villamos forgógépek tokercsemek
szigetelésére, kábelek burkolására és még
sok egyéb célra.
Az építőiparban legelőször a műanyag
csövek hódítottak tért. A legelterjed
tebbek a kemény PVC-ből készHt csö
vek, mert- sokkal könnyebbek, mint az
azonos célra alkalmas fémcsövek. Nem
rozsdásodnak, savaknak, lúgoknak is
ellenállnak. Háromféle falvastagsággal
készülnek, és 2,5—10 atmoszféra nyo
mást bírnak ki. E csöveket nemcsak az
építőiparban használják egyre szélesebb
körben, hanem a vegyiparban és az
élelmiszeriparban is, különféle vegysze
rek és folyadékok szállítására. Használa
tuk alkalmával mindenesetre tokintet
tel vannak a hőmérsékletre, mert. <50 C

foknál magasabb hőmérsékletet- nem visel
nek el.
A műanyag padlók egyaránt kedveltek
a modem lakásokban, az irodaépületek
ben és a középületekben. Változatos,
élénk színekben készülnek, és így a külön
féle színek kombinálására, mintázatos
padlóburkolatok készítésére is lehetőséget
nyújtanak. Tisztán tartásuk könnyű:
többnyire elegendő, ha nedves ruhával
feltörlik, esetleg szappanos vízzel fel
mossál? őket.
Előnyösek a változatos színű műanyag
falfestékek is. Többnyire polivinilacetát
diszperzióból készülnek, különféle színező
és egyéb adalékanyagokkal. A falfelületre
csak némi tapasztalat birtokában vihető
fel; ennek hiánj'ában a műanyag fal
festékekkel nem érhetjük el a kívánt
eredménj'b. A műanyaggal festett fal
IC1UDOIU41/U CKU)*"

kül, hogy színét és sely
mes fényét, megváltoz
tatná, de a dörzsölést
vágj' a nagyon gyakori
lemosást — persze — ez
sem bírja ki. A műanyag
falfestékek különleges tí
pusai az épületek külső
falának a festésére. is
alkalmasak; élénk, tartós
szin érhető el velük,
amely ellenáll a nagy
városok romboló légköri
hatásainak.
Áttetsző
tetőfedő
anyagként szintén jól
beváltak az üvegerősíté
sű poliészterből készült
síklemezek és hullámlemezek. Ezeket is külön
féle színekben gyártják.
Meclianikai szilárdságuk
kedvező. Féltetők, pavi
lonok, csarnokok fedésére
egyaránt alkalmasak. Bár
drágábbak, mint például
az eternit-, színes voltuk,
áttetszőségük és jó szi
lárdságuk miatt mégis
gyakran célszerűbb ennek
a drágább, de sokkal tet
szetősebb anj-agnak a
használata.
Kis fajsúlyúk, jó fel
dolgozhatóságuk, vegj'szerállóságuk különösen
alkalmassá teszi a mű
anyagokat a csomagolásF o g a s lie re k i-k p oiln iuidliöl
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technikában való felhasználásra. A csoma
goló anyagok szerepét nem szabad lebe
csülnünk, hiszen tetemes kárt okozhat,
ha az áru szállítás közben vagy a rak
tározás folyamán a rossz csomagolás
következtében tönkremegy, még mielőtt
a fogyasztóhoz érne. A műanyag csoma
golóanyagok közül a különféle műanyag
fóliák a legfontosabbak. Ezek átlátszók,
ami különösen előnyös a vásárló szem
pontjából : könnyűek, ami gazdaságossági vonatkozásban fontos. A hegesz
tett fóliacsomagolás megvédi az árut
a nedvességtől és más légköri hatásoktól.
Nemcsak fogyasztási cikkeket csomagol
nak műanyag fóliába, hanem például
kényes műszereket, készülékeket, sőt
hatalmas gépeket is.-Leginkább a visz
kóz fóliái (celofán) és a polietilénfóliát
használják. Minthogy minden egyes fóliá
nak mások a tulajdonságai, fontos, hogy
mindig a csomagolandó tárgy tulajdon
ságainak és a szállítás körülményeinek
figyelembevételével válasszuk k i a leg
megfelelőbbet.
A törékeny, nehézkes üveget egyre
inkább kiszorítják a különféle polietilén
palackok, a néhány köbcentiméteres köl
nivizes flakontól kezdve a 60 literes vegy
szeres ballonig. A törhetetlenség bizto
sítósa nemcsak gazdaságilag előnyös,
Iranem a baleseti veszélyt is csökkenti.
A műanyagok felhasználósának
a m ezőgazdaságban

is .tág tere van. (Erre egy későbbi cik
künkben még részletesebben kitérünk. —
A szerk.) A műanyag csövek különö
sen fontosak az öntözéses gazdálkodás-

bán. A fémcsövek
hez
viszonyítva
nagy előnyük, hogy
könnyűek,
nem
rozsdásodnak,
könnyen szerelhe
tők. A műanyag
fóliákat sikeresen
használják
üveg
helyett
hollandi
ágyak, melegházak
„üvegezésére” . Ez
esetben is nagyon
előnyös a kis súly,
ami könnyebb tar
tószerkezet alkal
mazását teszi lehe
tővé. Ezzel ismét
közvetlen gazda
sági megtakarítást
érünk el.
Főleg a szamóca termesztésében vált
be a műanyag fólia: a talaj egész felüle
tét fóliával takarják be, és a növépyt
a fóliába vágott nyílásokon keresztül ülte
tik el. Ezáltal megjavult a talaj vízgaz
dálkodása, hiszen az esővíz a nyílásokon
keresztül beszivárog a talajba, de már
nehezebben párolog el; a gyomnövények
nem szaporodhatnak el, és így fölöslegessé
válik a kapálás; a növényt kevésbé fenye
geti a fertőzés veszélye, ezért egészsége
sebb, szebb termés várható.
Csupán néhány példát soroltunk fel a
műanyagok sokrétű felhasználási lehető
ségei körül. Csodákat a műanyagoktól
sem várhatunk. Megfelelő körülmények
között azonban számottevő műszaki és
gazdasági előny érhető el velük. Ez a
magyarázata annak, hogy szinte napról
napra újabb meg újabb területeket hódí
tanak el a „hagyományos” anyagoktól.
Ilyen körülmények között érthető, hogy a
műanyagipar fejlődése — Magyarorszá
gon és külföldön egyaránt — jóval gyor
sabb, mint az iparé általában. Hazánk
ipara 1960-ban 3,3-szer termelt többet,
mint 1949-ben. A vegyipar fejlődési üteme
meghaladja az ipar általános fejlődési
ütemét: a vegyipari termelés 1949-től
1960-ig 5,37-szorosára növekedett. A
műanyag-felhasználás növekedése még
ennél is gyorsabb volt: iparunk 1960ban 13-szor annyi műanyagot használt
fel, mint 1949-ben. A második ötéves
terv a műanyag-felhasználás további
nagyarányú fejlesztését irányozza elő.
I)r. Macskásy Hugó
a M űanyagipari K u ta tóin tézet
o s z tá ly v e z e tő je
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Hogyan helyezzük el a hangszórót?
Utólag mindig könnyű megállapítani,
hogy miért jó vagy rossz a hang valamely
holyiségben. Tervezéskor azonban— még

második hangszórót az elsőtől 2— 3
méterre helyezzük el a rövidebb fal mentén. A sarokhangszórót tanácsos jobb

ma is — nehéz előrelátni a minőségét. Az
ábráinkon szereplő liat szoba mindegyiké
ben — a szobák alakjától függően —
más-más módon helyezte el a szakember
a két hangszórót. A sztereohang (térha
tású hang) jóságát ugyanis elsősorban a
szoba alakja és a hangszórók elhelyezése
határozza meg, de mert a szobában
tartózkodók által hallott hang zöme
közvetett — a környezetről: a falakról,
az ablakokról, a könyvekről, a hallgatók
arccsontjáról stb. verődött vissza —,
sok függ az egyéb körülményektől.
A z 1. ábrán látható elrendezés csak
körsugárzó hangszórók esetén felel meg.
Ez jó sztereohatást biztosít a helyiség
nagyobb részén. A 2. ábra szerint akkor
célszerű elhelyezni a hangszórókat, ha
egy sarokhangszórónk már van. A

oldalra tómű, mert a mélyhangú liaugszerek általában u zenekarban is jobbol
dalt vannak. A 3. ábra közös szekrényben
elhelyezett hangszórókat- mutat-. Ilyenkor
gyakran hangtereinket és liangvisszaverő
felületeket is használnak. A 4. ábra a
négyzetes szoba kedvezőtlen esetét mu
tatja. Sarokliangszórót ilyen esetben a
teremrezonanciák csökkentése érdekében
jó elkerülni. Az 5. ábián tipikus modern,
L alakú lakószoba látható. A z aszimmet
ria miatt a hangszórókat nehéz ilyenkor
jól elrendezni. A 6. ábrán a „klasszikus”
sztereóéi rendezés látható. A hangszórótávolság 2— 3 méter. A térhatás a sugarak
által alkotott egyenlő szárú háromszögek
csúcspontjaiban a legerősebb.
Ábráinkon az ellipsziseken belül a
legerősebb a térhatás. ( Esquire)
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Baktériumok a bányászat szolgálatában
A kéntartalom csökkenti a szén-értékét.
Például a nagy kéntartalmú koksszal
nem lehet a fémeket kohósítani. H a a
kéntartalmú szeneket hóerőművekben
égetik el, az égéstermékek erősen szenynvezik a levegőt. A szénből a ként,
amely leginkább pirit formájában talál
ható benne, a szénelőkészítő üzemekben
mechanikusan távolítsák el.
A tudósok most új módszert fedeztek
fel e feladat megoldására. Megfigyelték,
hogy a bányákban gyakran található
— a berendezésekben jelentős kárt
okozó — savtartalmú víz. A részletes
vizsgálatok kimutatták, hogy e víz
szabad kénsavat, valamint vasszulfátot
tartalmaz oldott állapotban. Kiderült,
hogy a szénbányák savtartalmú vize
a szén piritjének és markazitjának
oxidációja által keletkezik, s e folyamat
ban nagy szerepük van egyes bak
tériumoknak. Ezek alakítják át a piritet
vízben könnyen oldódó vasszulfáttá és
szabad kénsavvá. E jelenség lehetőséget
nyújt arra, hogy a kokszolható szenek
ü l biológiai úton távolítsák el a pirit és
markasit alakjában benne levő kén egy
részét.
Laboratóriumi körülmények között si
került is e baktériumok segítségével a

szén kéntartalmát 20—-30 százalékkal
csökkenteni. Ily módon a szén dúsításá
nak kombinált — mechanikai-biológiai —
módszere valósítható meg. A biológiai
eljárás alkalmazására a dúsítás végső
szakaszában kerülhet sor, ha a szén a
mechanikus dúsítás után még mindig
sok ként tartalmaz.
A baktériumok ilyen irányú haszno
sítására az első kísérleteket a szovjet
Tüzelőanyagásványok Intézete végezte
a Mikrobiológiai Intézettel együtt.
A ként „kedvelő” baktériumok a színes
fémek bányászata során is hasznosnak
bizonyultak. A rézbányákban gyakran
kilúgozással termelik ki a csekély réztartalmú ércet. Ilyenkor a bányába híg
kénsavat engednek, majd a felszínre
hozzák a rézgáliccá alakult és oldott
rezet. H a a réz kilúgozásában o bak
tériumok nagy mennyisége is részt vesz,
az érc oxidációjának mértéke (ami a
rézgálicoldattá alakulás első lépése), a
szokásos vegyi oxidálásénak 10— 12szerese. Ez a módszer különösen a
bányák mellett felhalmozott, kis réztartalmú meddőhányók réztartalmának
kivonására alkalmas.
( Ekonomicseszkaja Oazeta)

Levegővel robbantanak
egy lengyel bányában

Építkezés villamos áram segítségével

A. Kazimierz-bánydban a robbantáshoz
sűrített levegőt használnak, amelyet hat
fokozatú kompresszor állít elő. E z a gép
az utolsó fokozatban 840 atmoszféra nyo
mást kelt: ezzel végzik a robbantást.
Minthogy a levegő sűrítésekor hő fej
lődik, amely a bányában veszélyes, a
kompresszort megfelelő biztonsági beren
dezésekkel látták e l: a kompresszor be
szünteti működését 80 C fok felett, s a
nyomás túlzóit növekedését, illetve csökke
nését jelzi.

A betonban a villamos áram hatására
meggyorsulnak a fizikai-kémiai folya
m atok; a beton gyorsabban köt, és
szilárdsága is nagyobb lesz. Ezt a fel
ismerést a gyakorlatban is hasznosítják.
A z építőanyagot két elektród közé helye
zik, és egyenirányított villamos áramot
engednek át rajta, amelynek irányát
időnként változtatják. A z impulzusok
gyakoriságát és a villamos kezelés id ő
tartamát az anyag tulajdonságai, formája
és térfogata szerint határozzák meg.

A sűrített levegővel történő robbantás
nak az az előnye, hogy nem kell kivárni
a füst távozását, nem maradhat vissza
jel nem robbant töltet, kevesbedik a sújtólég,
8 nem fenyeget a szénporrobbanás veszélye.
Ezzel az eljárással a kitermelt szénben
kevesebb az apró szemnagyságú és több
az értékesebb darabos szén.
(Przeglad Teehniezny)

Az építők a zsaluzást az előre elkészí
tett alapokra helyezik, megtöltik a meg
határozott összetételű építőanyaggal, a
keveréket tömörítik, m ajd villamos áram
mal „kezelik” . Ezután a zsaluzást azon
nal el lehet távolítani; a falak máris
készen állanak. Ez a módszer a Szovjet
unióban egyre terjed. ( Jtinyij Tyechnyik)
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Várnától mintegy 20 km-nyire, kissé
dombos homokpusztaságban „sztalakt.iterdő” terül el. Egymás közvetlen köze
lében száz, csaknem szabályosan kör
alakú oszlop meredezik elő a homokból.
Ezek 5— 6 méter magasak, átmérőjük
általában öO cm és 2— 3 méter között,
váltakozik. Helyenként — észak-déli
irányban — „sorbaállnak” ,másutt csopor
to t alkotnak. A környék lakói „pobitite
kamani” -nak, „levert köveknek” nevezik
őket. Amikor o vidéket 1828-ban Viktor
Tyepljakov ismert orosz történész, régész
és író kormánya megbízásából tanul
mányozta, még nem tudta eldönteni,
hogy antik épületek romjaival, vagy kü
lönös természeti jelenséggel találko
zott-e.
Felvetődött a gondolat, hogy o kép
ződményeket, az eocén-kor tengeri álla
tai, koralljai építették fel. Ezzel és szá
mos más érdekes feltevéssel szemben a
tudományosan megalapozott magyarázat
Stefan Boncén bolgár geológustól szár
mazik.
Az eocén-kor tengere, amely kb. 50
millió évvel ezelőtt Bulgária északkeleti
részét borította, eleinte nagyon mély
volt. A tengerfenéken hatalmas agyag
é i homokos márgarétegek rakódtak lé.
Később a tengerszint süllyedt, és a
márga fölé finom kvarchomok rakó
dott. A középső eocénben, ezelőtt kb.
35 millió évvel, ismét emelkedett a ten
ger vízszintje, és a fenéken a mészvázas
állatok héjából szilárd mészréleg kelet
kezett, amely be
fedte a kvarchomo
kot. Várna térsé
gében tehát három
különféle réteg üle
pedett
le:
alul
agyag és agyagos
márga, középen
kvarchomok, felül
pedig szilárd, nummulines mész.
(Nummulinák: u
foraminiferákhoz
tartozó mészvázas
ájlatok,
amelyek
főleg az eocén-kor
ban éltek.)
Több millió év
múlt cl, amíg a ten
gerkelet felé vissza
húzódott, és a ten

gerfenékből szárazföld lett. Ekkor a felső
mészréteg a légköri hatások alá került:
a fehér mészsziklákat bőséges esőzések
érték. A z esőcseppek az atmoszféra szén
dioxidjával szénsavat (H2C03) alkottak,
s mert a mészréleg időközben erősen
mállottá vált, a szénsavas esővíz könnyen
beszivárgott a repedésekbe, és a mész
kövei vízben oldódó kalciumhidrokarbonátot (Ca[HC03]2) hozott létre. Ez idő
vel elérte a második réteget, a kvarchomokot. Itt a kalciumhidrokarbonát
m észkőlé változott, és a homokszemcséket
szilárd kőzetté cementálta össze.
Ily módon a homokban a leszivárgó
vízjáratok mentén az évezredek folya
mán különös alakú oszlopok képződtek,
amelyek a cseppkőbarlangok sztalaktitoszlopaira emlékeztetnek, például szin
tén szivacsosan pórusosak. A csaknem
függőleges repedések, amelyeken a víz
beszivárgott észak-déli irányban tektoni
kusán képződtek. Sok ezer év alatt a felső
mészréteget az időjárás viszontagságai
lepusztították, és ezáltal a „sztalaktitokkal” megtűzdelt homokréteg maradt
felül. A viharok és a szél elhordták a h o
mokot, és láthatóvá váltak az oszlopok.
Ezt az érdekes és tudományos jelentő
ségű kőerdőt a bolgár kormány lédéit
területté nyilvánította.
( Wissen und Leben)
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E g y kora-bizánci bazilika mozaikjai
Bulgária délnyugati részében, Sandanskiban, 1960 taraszán, a tanulóotthon
alapozásakor antik épületek tarka inozaik-

Türelm es m u n k á v al tisztítják m eg a m ozaik
fe lö le ié t

padlóira bukkantak. A tanulóotthon ter
veit nyomban úgy módosították, hogy
múziumul is szolgáljon.
A m o z a ik e g y részlete
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A maradványok egy V— V I. századi
kora-bizánci bazilikához tartoztak. A hozzá
vezető két méter széles kövezett út alatt
egy római légionáriusnak a I I . század
ból származó sírkövére leltek. A bazilika
oszlopcsarnokának oszlopai ledőltek, de
színes szőnyegre emlékeztető mintegy 50
négyzetméter nagyságú mozaikpadlója ki
tűnő állapotban vészelte át a századokat.
A ha jdani oszlopcsarnokból szintén mozaikpadlájú négyszögletes helyiségbe rezet az
út.. A mozaik motívumai ókeresztény
szimbólumokat: halakat, madarakat stb.
ábrázolnak. Valószínű, hogy az oszlopcsarnok homlokzatának oszlopait már a
V I. században téglával befalazták, és
az oszlopsort előcsarnokká alakították át.
A bazilika főhajóját szintén mozaikpadló
díszíti. Ennek motívumai azonban több
nyire mértani alakzatok: négyzetek, rom
boidok, körök stb. A z oltár pontosan
Sandanski jelenlegi főutcája alatt va/n.
Ekkora méretű és ilyen díszes művészi
kivitelű bazilikát Bulgáriában még nem
tártak föl. A z ásatások szerint g város
több ezer éves. (BuJgarien von Heute)

Augusztus-fej
egy mainzi bombatölcsérben
M ainz-tíjváros egyik második világháborús bombatölcséréből építőmunkások
csákányütései nyomán egy márványszobor
életnagyságú fejrésze került napvilágra.
A régészek kiderítették, hogy a fiatal
Augustus császárt ábrázolja. M egállapí
tották, hogy a szobor Tiberius uralkodása
idején, közvetlenül Augustus halála után
készült, és időszámításunk 20—30. évében
leerült egy róm ai polgári kolónia■telepére,
ahol az időközben istenné avatott Augustus
kultuszát szolgálta.
M iként vált le ez a fej az Itáliábankészült márványszoborról és hogyan került
Mainzba? Erre a kérdésre még nem sike
rült válaszolni. Valószínű, hogy torzóról
van szó. mert más szoborrészt a lelőhelyen
nem találtak. A szakértők szerint ez az
alkotás az Alpoktól északra feltárt leg
szebb antik műemlékek egyike. A leletet a
mainzi régészeti múzeumban állították ki.
(F ra n k fu rte r A ll gem eln e
Z e i t u-n g)

Q{i2$al-e a Curganya?
Elterjedt nézet, hogy a burgonya hizlal,
s fogyókúra esetén feltétlenül le kell m on
dani róla. Kanadai orvosok most meg
állapították, hogy a fogyókúrázók ét
rendjéből a burgonyát még sem kell kizár
ni.
Tizenkét elhízott kollégista lány csök
kentett kalóriájú diétáját úgy állították
össze,hogy naponta 22,5 dkg burgonyát is
magába foglalt. Uyképpen nyolc hét
alatt a lányok kereken 23 kiló burgonyát
fogyasztottak, egy kivételével mégis
mindegyikük mintegy hat és fél kilót
fogyott.
A z átlagos nagyságú burgonya elfo
gyasztásakor mindössze kb. 100 kalória
jut a szervezetbe, vagyis ugyanannyi,
mint amikor hasonló nagyságú almát
vagy egy kis szelet vajas pirítóst eszünk.
A zsír, a margarin, a vaj, a cukor, a kenyér

és csaknem minden hús kalóriaértéke a
burgonyáénál nagyobb.
Más is szól a burgonyának a fogyasztókúrába beiktatása mellett. E gy héjában
főtt középnagyságú burgonya fedezi a
25 évps ember napi C-vitamin szükségle
tének egy negyedét, vasszükségletének,
valamint B, -vitamin- és a B-vitamincsoportba tartozó nikotinsav-szükségletének 10 százalékát. B, vitaminszükségle
tünknek azonban csak 4 százalékát fede
zi, viszont tartalmaz fólsavut, pantoténsavat (ezek is B-vitaminok) és Bvitamint, valamint fehérjét, káliumot,
ként, mangánt, klórt, rez.et, szilíciumot
bórt, fluórt, nátriumot, alumíniumot
és magnéziumot.
A burgonya tehát egyike a biológiailag
legértékesebb élelmiszereinknek.
(M D of Canada)

Kánikulában
napi t íz lite r v iz e t veszítün k

ezekben fertőződött meg. A betegség
ugyanis injekció, vérvétel és sérülés
alkalmával terjed azáltal, hogy mini
mális fertőzött vér, szérum vagy szövet
nedv marad a tü begyén, és ju t be a
szúrás vagy sérülés folyamán az egész
séges ember szervezetébe. Ilyen eredetű
májgyulladást okozhat a tetoválás is;
a New York-i tetováló intézetekben
annál is inkább, mert — miként meg
állapították — ezekben az egészségügyi
rendszabályokat teljesen mellőzték.
A tetoválásnak régebben főképpen az
alvilág körében voltak hívei. Újabban
mindkét nembeli éretlen ifjúság hódol
e barbár divatnak, amelynek bélyegét
nem lehet többé eltüntetni. A nyolc
intézet évről évre mintegy tízezer huli
gánt szolgált ki.
( Frankfurter All-gemeine Zeitung)

Fagy hőség idején az ember étvágya csókkert, a szív szaporábban ver, és a tüdő a
felesleges levegővel együtt a melegtől is
szabadulni igyekszik. A bőr 2,2 millió
póruson bocsátja ki az izzadságot, amely
átitatja, valósággal letusolja a felkerült
testet. A párolgás hűtőhatását az is bizo
nyítja, hogy a száraz forróságot, amidőn
legerőteljesebb a víz veszteség, könrmebb
elviselni, mint a párás meleget, még ha
annak hőmérséklete 10— 15 fokkal kevesebb
is. E z magyarázza, hogy a sivatag 45 fokos
forrósága valóságos enyhülés a Vörös-tenger
közvetlen partvidékének 30—35 fokos mele
géhez képest. A sivatagban ugyanis a
párolgás jóval kisebb arányú. M egállapí
tották, hogy a szervezet télen átlag napi egy
liter vizet, kánikula idején napi 10— 12
liter vizet veszít. A z izzadsággal együtt
testünkből só is távozik, amit szintén
pótolni kell. (Univorsum)

Szémmhepatitis
tetoválás következtében
New York egészségügyi hatóságai be
záratták a város nyolc tetováló intézetét,
mert megállapították, hogy a járvá
nyos szémmhepatitis (a vér közvetítette
májgyulladás)
áldozatainak többsége

A u to m a ta v illa n y b o ro tv a
Japánban, Oszaka utcáin nem régiben fülkék
tű n tek fel, am elyekben nem telefon -, hanem
rögzícetc villanyborocva-készülék található, ame
lyet tíz jen ellenében bárki m ű k öd ésbe hozhat és
bizonyos id eig használhat. Utána a készüléket
az autom ata nyom ban m egtisztítja és fertőtlen íti.
A z utcai gyorsborotválkozás hamar népszerű lett,
s jó üzletn ek bizonyult, m ert a borotvahasználat
dija hússzorosa az elhasznált áram költségének.
{Arbeiter-Zeitung)
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LO G A R M ISKA feladatai
IIE LYR E IG A ZÍTÁ S

13/1. FELA D A T

A 7. leiadat és annak a 9.
szám ban m egjelent m egoldása
hibás, és elnézést kell kérnünk
olvasóin któl. A z o t t írtakat
tekintsék tárgytalannak. M ivel
a hiba m ár a feladat ábrájában
v o lt, a feladatot — m ost már
helyesen - - ism ét leközöljük:

já ts zott, és a végére olyan láncot
építettek, am elynek elejét az 1.
végét a 3 . ábra m utatja. Játék
közben a z összes k ő elfogyott.
Pistike
édesanyja
nagyon
m egharagudott.
— ,,E gyetlen játékodra sem
tudsz vigyá zn i!-' — szidta a
fiát.
Miért'.’

A z ábrán látható épülctm ak ett napfényben v e te tt árnyéka
részben m eg van rajzolva; a
kiugró épületrészé azonban m ég
nincs. V égezzük c l ezt a fela
datot!
13/2. FELADAT
A d om in ót — gon d olju k —
m inden olvasón k ismeri. . és
kirakásának m ó d já t is. (Ü gy
kell egym ás mellé rakni a k ö 
veket, h og y a z érintkező része
ken egyenlő szánni p on t legyen.)
Pistikének n agyon szép do
m inója v o lt. N em rég kapta,
születésnapjára. É desanyjával

ÁPRILIS
R ém i Eelleau fran
cia
k öltő
(1523—
1577) fen ti cim íi ver
séből idézünk — R a d 
nóti M iklós fordításá
ban — a vizsz. 1 .,
fü gg. 1 1 ., vizsz. 28.
és fü gg. 19. sorokban.
VÍZSZINTES:
11 . N ém et-m ii,-n él.
15. A R án k Bán zeneszerzője. 16. Olasz
névelő.
17.
H ely
hat ározói kérd ő sz ó .
IS . U allócsö (görög
eredetű szói. 20. J ö jj!
22Í . Yarrószerszám.
2 Í.‘ "'Mennyiségi jelző.
25. A dy m úzsája (fül
eseiéit ékezetek). 26. R óm ai 90. 30. Véredény.
31. E g y hóiiapnév röv. 33 . T iltószó. 35 . M ég egy
tiltószó. 36. F ejér m egyei község. 38. Kalóriával
m érhető fizikai mennyiség. 42. R e ce p t r ö v . 14.
Tér. németül. 46. K elet, B ecsben. 48. Igekötő.
49. Hosszúiért ék (2,54 cm ), fonetikusan. 51.
D elibes operája, névelővel. 53. Csehszlovákia
felé ez a határállom ásunk. 55 . A sszony v a g y
leány. 57. Zsid.óncgycd. 59. F énnyel kapcsolatos
jelenség.
FÜGGŐLEGES:

2. N ői ivarsejt. 3. G yors készültségbe helyez
kedés katonaságnál. -1. F érfinév. 5. T ollat for
gatni. C. Saját kezcirása. 7. T ápláló folyadék.
S. . . .á n t: a legnagyobb szárazföldi em lős. 9,
Tőrrel verekszik. 10. Budapesti egyetem ünk
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m onogram ja. 11. R öv id éhség. 12. Ilim juh.
13. G örög éljenzés. 21. Szarvasfélc. 23. F öld ön 
túli boldogság. 27. Belül üres henger. 29. Szeren
cséje van a lottón . 32. K úszóindás konyhakerti
n öv én y. 34. SÍI), latinosán. 37. Urasági szolga.
39. N yár és tél k özötti. 40. M egbízhatatlan,
jasszosan. 41 . G hána kelet: szom szédja. 43.
Lóláb-végződés. 15. A vizsz. 44., tölcséréit szó
tagokkal. 47. A ngol Tam ás. 50. M e g .. . : váratlan
esem ény elé állít. 52. Sóbálvánnyá m eredt b ib 
liai szem ély. 54. A zon os m ássalhangzók. 56.
Vérbeli előd. 58. A zon os m ássalhangzók.
(A z o és az ó , valam int az ö és az ö hetüket a
rejtvén yben nem külön böztetjü k meg.)
A 12. sz. keresztrejtvény m eijfojtcsc: kacsa
csőrű em lős — indiai lap ir — kilencéves tá lu k — ;
kaspi fó k a — bú bosty ú k — a lafa — hatla.

