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K É R D E Z Z
KáléczI Antal budapesti olvasónk kér

dezi: M i a szélhárfa ?
Bélley Pál Válaszolt
A  hárfa a pengetős hangszerek család

jába tartozik. Valószínűleg Egyiptomból 
ered. A  Théba melletti királysírokban 
embermagasságnál nagyobb, aranyozott 
hárfákra bukkantak a kutatók. A z  Ó- 
testóméntumban szó van Dávid király 
kinnorjéxól, amelynek húrjai éjszaka, 
a vad északi szélben megzendültek. Ter
mészetes fizikai okai vannak e jelenség
nek. Szélben a magas tartókra feszített 
telefonhuzalok is „énekelnek” . A  szél- 
hárfa vagy aeol-hárfa ugyancsak húros 
eszköz, de húrjait nem pengetés, hanem 
a levegő áramlása hozza rezgésbe. Erre 
utal az aeol szó is, amely Aeolusnak, 
a római mitológia szélistenségének nevé
ből ered.

Feltalálóját nem ismerjük. Ellenben 
tudjuk, hogy a X . században Canterbury 
érseke, Szt. Dunstan is épített egy aeol- 
hárfát. Első tudományos leírása a X V II. 
századból maradt fenn Kircher Atanász 
német polihisztor „Musurgia TJniver- 
salis”  (Róma, 1650.) című munkájában.

Eszerint az aeol-hárfa 80 —120 centi
méter hosszú, 10—16 cm széles és 5— 
10 cm magas, fenyőfából készült hang
szekrény, amelyre 6— 8 vagy több bél
húrt feszítenek lazán. Célszerű, hogy a 
húrok ne legyenek egyforma vastag
ságúak. Légáramban, például keskenyre 
nyitott ablakok között a huzat a függő
legesen felállított hangforrás valamennyi

- F E L E L E K
húrját megszólaltatja. A  különböző te- 
szítás következtében a hangok nem egy
forma magasságúak, de a közös alap
hang miatt egymással harmóniában ma
radnak. A  hárfa a  szál ereje szerint hol 
sejtelmes, „tündéri” , hol félelmetes, sü
völtő hangon szólal meg. A  X V I I I . szá
zad végén épp ezért „Geisterharfe” - 
nak, illetve „Spirit Harp” -nak, vagyis 
,,szellemhárfá’ ’ -nak is nevezték.

Ebben az időben Londonban főként 
Róbert Bloomjield, az angol „cipész
poéta”  foglalkozott készítésével és áru
sításával. Röpiratot is szerkesztett érde
kében, s ebben „natúré l’s music” - 
nak, a természet zenéjének mondotta. 
Különböző formáit, például töleséres vál
tozatát az angol tájkertekben és mű
romokban szerelték föl, romantikus ha- 
táskeltés céljából.

A z  aeol-hárfa csak hangforrás, nem 
pedig hangszer. Dallamokat nem lehet 
rajta eljátszani. Hangkeltési elvét meg
kísérelték alkalmazni az anemokord nevű 
hangszer szerkesztményében. 1789-ben 
Schnell párizsi zongoragyáros szerkesz
tett egy levegőfujtatással működő húros 
hangszert, amely a zongora és az orgona 
„kereszteződése”  volt. Ezen az úton 
haladt tovább Herz Henrik zongora- 
művész és zeneszerző, aki 1861-ben 
piano éolient, azaz • aeol-zongorát épí
tett.

Tudomásunk szerint sem az aeol- 
hárfának, sem későbbi, továbbfejlesztett 
változatainak mindeddig nem vo lt je 
lentős szerepűk a zene történetében.

C tM K É P C N K  i  Sm abolea l J o n a th á it  a lm a  e x p o r t  em om agoláabaa
„Almás gondok Krumpliországban”  című oikkünkhöz (Balogh József felvétele)
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A TARTALOMBÓL:
Munkamegosztás a családban— Árt-e a fagy a magvaknak? —  Virágos sarok — 
Féltés és edzés —  Oáz és por a világűrben —  Magyar hídépítők Vietnamban — 

Almás gondok „Krumpliországban”  —  A tudomány világa

K ____________________________ ____________________________ y

MUNKAMEGOSZTÁS A CSALÁDBAN
Régebben jobbára a családi hajlékokban, házilag állították elő mindazt, amire 

szükség vo lt a háztartásban. Még a m i gyermekkorunkban is —  a városokban is —  
otthon kötötték a harisnyát, otthon varrták a gyermekruhát meg a fehérneműt. És 
nem is olyan régen, a húszas években, még Budapesten is sok háziasszony maga 
dagasztotta a kenyeret, és csak sütni v itte  a pékhez.

A  gyáripar térhódítása it t  is új helyzetet, merőben másféle életmódot teremtett. 
A z otthon előállított használati tárgyak, háztartási cikkek helyét átvették a gyári 
készítmények, s a  nők java része önálló kereső lett. Amikor az anyák éveken át tuda
tosan tanították leányaikat a házimunkák jó végzésére, s a sütés-főzés, a ruhavarrás, 
a gyermekápolás meg a betegápolás szinte az asszonyok szakmája lett, ez a sokféle s a 
maga idejében nagy fontosságú tevékenység a nőket lekötötte és kielégítette, sőt bi
zonyos társadalmi rangot és megbecsülést is biztosított nekik. Mihelyt azután a nők 
gyárakba meg hivatalokba kezdtek járni, az otthon végzett munka rangja alább- 
szállt. A z új viszonyok azonban csak részben vették le a házimunka terhét az asszo
nyok válláról.

M i következik ebből ? Talán az, hogy adjuk föl a családi életformát ? Vagy tán 
az, hogy a nők térjenek vissza a fakanálhoz ? Szerintünk egyik utat sem kényszerít- 
hetnénk rá az életre, de nem is volna helyes ilyesmire törekedni. Be kell látnunk, hogy 
átmeneti korszakban élünk, tehát a családi gazdálkodás rendje és módszerei is válto
zóban vannak.

Ha jobban szemügyre vesszük otthonunkat, a  családot, rádöbbenünk, hogy nem 
is csak valamiféle „üzem”  az, hanem egy valóságos „kombinát”  : szálloda, étkező 
(sokszor diétás tagozattal), varróműhely, mosoda, egyszersmind nevelőintézet, időről 
időre könnyebb betegek kórháza s még száz más egyéb is.

Ha elemeznénk, hogy e „kombinát” -bán ma általában miféle és milyen értékű 
munka folyik, meglepő eredményre jutnánk. Vegyünk példaképpen egy négytagú 
családot. A  gyerekek közül az együk 8, a másik 6 éves. Kétszobás, kisméretű összkom
fortos városi lakásuk van, gázhasználattal. Tegyük föl —  számításaink egyszerűsítése 
kedvéért — , hogy mintucsaládunk az átlagosnál valamelyest kényelmesebben él.

Példaként vett családunkban mindkét szülő dolgozik, a gyerekek iskolába és nap
közibe járnak, mindannyian délután érkeznek haza. Szinte csupán szombaton és 
vasárnap főznek otthon, mert egyébként a  szülők a munkahelyen, a gyerekek a nap
köziben ebédelnek. A  hétköznapokon hideg vacsorát esznek (tej, tea, vaj, gyümölcs 
stb.), a szombati és a vasárnapi ebéd „kiadósán”  húsos.
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Egy táblázatban szemléltetjük, hogy mennyi háztartási munkál, kell végezni 
e családban.

Az elvégzendő munkák
A

szükséges
munkaórák

Órabér
Az

elvégzett
munkák
értéke

hetenként forintban

1. F ő zés .................................................................... 10 6 60,—

2. Bevásárlás .......................................................... 6 4 24,—

3. Takarítás, mosogatás naponta.......................... 6 4 24,—

„  hetente egyszer................................ 4 8 32,—

4. Mosás (kétszeri ing- és blúzváltás, egyéb 
egyszeri váltás, harisnya és szövött holmi

6 48,—naponta).............................................................. 8

5. Vasalás ................................................................ 5 8 40,—

6. Tüzelés, nyáron befőzés, nagyobb lakás-
36,—karbantartó munkák ......................................... fi fi

7. V arrás.................................................................. 4 8 32,—

8. Adminisztratív és otthoni javítási munkák
(kiadósok feljegyzése, csapok javítása stb.) . . . 2 5 10,—

9. Foglalkozás a gyermekekkel (uzsonnakészítés, 
a gyerekek tisztaságának, öltözködésüknek és 
iskolatáskájuknak az ellenőrzése) .................... 0 o 36,—

55 — 342,—

A családi tűzhelyet a térj Is ..melegen tarthatja”

Bizonyára nem minden olvasónk ért egyet az egyik-másik munkához szükséges 
időtartammal. Megértjük az ellenvetést is. Hiszen —  például —  a  takarítás ideje na
gyon különbözik a  lakás nagysága, bútorzata, a háziasszony gyakorlata, a gyerekek 
száma stb. szerint. Mégis úgy gondoljuk, hogy olvasóink elfogadhatják adatainkat 
nagyjából átlagos érvényűnek.

Fenti táblá
zatunkban az óra
béreket kisebb 
összegben állapí
tottuk meg, mint 
amennyit az e f
féle munkákért a 
szakmai dolgozók 
kapnak. K ivéve a 
mosást, a vasalást 
és a takarítást, te
hát a nehezebb 
munkáikat. Abból 
indultunk ki
ugyanis, hogy a 
családtagok a ház
tartási munkát ke
vesebb szakérte
lemmel végzik, 
mint a szakmun
kások. Másfelől 
figyelembe vettük
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azt is, hogy önma- 
guk és szeretteik 
számára dolgoz
nak, s ez kisebb 
lelki igénybevé
tellel jár, mint a 
bérmunka. És így 
is az derül ki, hogy 
az egy-egy héten 
otthon végzett 
munka értéke 
342 forint.

A z  egyes fel
adatok elvégzé
sére szükséges 
munkaórák kiszá
mításakor is a mi
nimumot vettük 
alapul, azt a leg
kevesebb időt, 
amelynek során 
a családnak nem 
kell hiányt szen
vednie táplálkozásban, ruházkodásban s a lakás rendjében és tisztaságában. De 
még ez alapon is kiderül, hogy ebben a —  javarészt nem is otthon étkező —  család
ban heti 55, azaz elosztva napi majdnem 8 óra háztartási munkát kell végezni! Holott, 
föltételeztük, hogy minden munkát gyakorlattal, körültekintéssel és módszeres
séggel végeznek, s a rendre és tisztaságra minden családtag állandóan ügyel, nem 
szoktak erről-amarról megfeledkezni, s nincs összevisszaság, tervszerűtlenség a ház 
körüli munkájukban.

Eszerint ha az 55 órányi munkát egyetlen ember —  csak a háziasszony —  végzi 
el, akkor — föltéve, hogy nem nagy távolságra lakik munkahelyétől — már yz5—5 
órakor föl kell kelnie, meg kell kezdenie először az otthoni napi munkát, majd munka
helyéről visszatérve folytatnia kell, és késő este, 11 óra előtt akkor sem kerül az ágyba, 
ha átváltáskor az egyik munkamenetről a másikra csak 1— 1 percet „veszít el” , és 
semmi hiba sem nyújtotta meg a munka idejét. Ha családunk háztartási munkájából 
a férj és a gyermekek nem veszik ki a részüket, rablógazdálkodás folyik az anya munka
idejével és erejével.

A  mai életkörülmények között tehát a család helyes gazdálkodósának egyik sarka
latos feltétele az, hogy a munkát arányosan megosszák a családtagok között.

A  munka arányos megosztására akkor is szükség lesz, ha majd az eddiginél sokkal 
több gép, félig kész étel stb. segíti az otthoni munkát. A  mai család életformája nem 
követheti a 100 évvel ezelőtti családét, amelyben a házimunkát csakis nők végezték.

Mintaképp vett családunkban a reggeli teendők elvégzése 140— 150 percig tart-, 
a gyermekek öltöztetését is beleértve, ha a teendőket egyetlen személj’ végzi. De ha a 
munkákat tervszerűen megosztják valamennyi családtag között, akkor a két felnőttre 
45— 45, a két gyerekre 20— 20 perc munkaidő jut, és ezalatt a gyermekek fel is öltöz
nek, az apa pedig, amíg mosdásukat és öltözködésüket ellenőrzi, maga is elké
szül reggeli borotválkozásával. H a reggelizésre 15 percet, a felnőttek reggeli toalett
jére 30 percet számítunk, hajsza nélkül elkészül a család olyankor is, ha munkába 
menés előtt csak másfél órával korábban kelnek fel. Rendes, barátságos otthonba 
térnek vissza délután, amelynek takarítását gyorsan befejezhetik. Ilyenkor a napi 
mosás, vasalás vagy egyéb nagyobb munkák nem maradnak estére, van idő a gyer
mekekkel foglalkozni, tanulni, beszélgetni és játszani, s vacsora után a konj'liát 
rendbe hozni. Lefekvés előtt még megbeszélhetik a másnapi teendőket, felírhatják a 
kiadósokat, s jut idő a felnőtteknek nyolc, a gyermekeknek tíz  órai alvásra.

Mindehhez azonban egy mélyen gyökerező előítéletet kell legyőzni. Azt, hogy a 
háztartási munka „alsóbbrendű” .__E nézet elterjedéséhez hozzájárult a múlt század 
végén kibontakozott feminista nőmozgalom is. A zt tűzte célul, hogy megnyissa a 
szellemi páljákat a nők előtt. A  fonákja e mozgalomnak az volt, hogy lefokozta a ház
tartási munka rangját, pedig a háztartás ellátása, miként minden ősi foglalkozás,

Kati már évek óta ügyesen elvégzi a napi bevósúrl&st
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Pistike minden nap megtisztítja anyuka clpSJét Is

alkotó jellegű 
munka: a szellemi 
vonatkozása ép- 
úgy becses, mint a 
testi. Hogy k i m i
lyen munkát sze
ret végezni, az 
egyénenként vá l
tozik, és nem attól 
függ, bőgj- a 
munka önmagá
ban érdekes-e ? 
Furcsán hangzik, 
ha egy bérelszá
moló, akinek a 
munkája egyálta
lán nem változa
tos, vagy egy gép
iró, aki szinte k i
zárólag reproduk
t ív  jellegű munkát 
végez, lekicsinyli 
a háztartási mun

kát, mondván, hogy unalmas és alsórendű. A  való tény az, hogy aki ma a háztartást 
ellátja, még mindig nagyon változatos területen dolgozik. Többféle „üzemet”  vezet, 
és szakmunkát végez, nevelő és tervező, igazgató és „kultúrfelolős”  egy személyben, 
s valamennyi munkáját önmaga és legközelebbi hozzátartozói számára végzi. A  nők 
egyenjogúsága a gyárakban vagy a hivatalban mindaddig kétes ajándék, amíg a ház
tartási tennivalókból a férfi népség nem veszi ki a maga részét, főként azon a  címen, 
hogy az efféle munkálkodás nem fér össze a  „férfiú i méltósággal” , és csak a „fehér
népnek való” .

Ahhoz, hogy az egész család részt vehessen a háztartási tennivalókban, le kell 
küzdeni azt az előítéletet is, hogy bizonyos munkákhoz a férfiak „nem értenek”  ; és 
azt is, hogy a gyermekeket minden teendőtől kímélni k e ll. . .  amikor kicsik, akkor 
azzal, hogy „csak hadd játsszanak” , amikor meg nagyobbacskák, azért, hogy „hadd 
tanuljanak” . Mintaképp vett családunkban például a gyerekek végezhetik a napi be
vásárlást, segíthetnek a takarításban stb., azonkívül persze rendben tartják, „elrá
molják” , kikészítik ruhájukat, cipőjüket.

A z iskolai nevelésben is arra kellene törekedni, hogy a tervezett politechnikai 
oktatás során mind a lányok, mind a  fiúk megtanulják a főzés elemeit és a legfonto
sabb házi karbantartó munkákat (a villanyszerelés elemeit stb.). Nem mintha a fiúk 
talán nem volnának ügyesebbek a szerelésben, mint a lányok, és a varrásban a lányok, 
mint a fiúk. Inkább azért, mert a legfontosabb karbantartási munkákat mindenkinek 
magának is el kell tudnia végezni.

Kívánatos volna olyan tantárgynak a felvétele is az általános iskolák tantervébe 
—  mind a fiúk, mind a leányok számára — , amely elemi gazdasági ismereteket is adna, 
s kitérne a család gazdálkodására is. A z effajta ismeretek a helyesen válogatott poli
technikai ismeretekkel párosulva jóval gyorsabbá és eredményesebbé tennék az otthoni 
munkát. Ennek nemcsak a háziasszony látná hasznát, hanem az egész család is.

Bfréné Gráber Emma

A  Gondolat Kiadó kiadásában a napokban megjelent a

CSILLAGÁSZATI ÉVKÖNYV 1958.
Ára : 13 Ft. Kapható az ÁKV könyvesboltjaiban
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Őőú-e a  í r ^ ( W  a  nu\gőal(uak?
A z „É let és Tudomány’ ’ múlt évi 

október 27-i száma egy német cikk nyo
mán azt a kérdést tárgyalta, hogy „meg
fagynak-e a növények” . Lényegében az 
őszi gabonafélék áttelelésének, fagyálló
ságának élettani magyarázatát adta. De 
ez csak egyik s csupán szűk vetülete ama 
szerepnek, amelyet a fagy a növények 
és főleg a magvak életében betölt.

E  sorok írója szeretné mégis megóvni 
a fagy „becsületét” , rendszerbe vonva 
össze a fagy változatos szerepét, külön 
foglalkozva az egyszerű fagyállóaággal 
(ezt tárgyalta az idézett cikk), a faggyal 
mint a lappangó élét meghosszábító javai, 
és végül a faggyal mint- a továbbfejlő
dés serkentőjével.

A  fagyáll óság
A  fagyállóság vagy fagytűrés növény

termesztésiproblémaként többnyire olyan
kor jelentkezik, amikor a növényt nem 
eredeti hazájának éghajlata alatt vagy 
nem az eredeti tenyészidőn belül ter
mesztjük, s ezért a növénynek új kör
nyezetében egyebek közt a fagyhoz is 
aÜcalmazkodnia kell. őshonos növények 
tenyészetében a fagyállóság nem prob
léma. Hazai lombhullató fáink nem 
okoznak efféle gondokat, de már a dél
ről behozott örökzöld növények annál 
inkább. Gyepfüveinket sohasem féltjük 
a fagytól, de a búzát igen, mert ennek 
őszi vetésére a termesztés és nemesítés 
folyamán tértünk rá. A  fiatal őszi vetés 
viszonylagos fagyállósága szerzett tulaj
donság.

Rátérve a magvakra: idevágó jelen-' 
ség például a kukoricaszem fagyállósá
gának kérdése. Fajta és tenyészidő, idő
járás és érettség, víztartalom és fagy
állóság, fagyállóság és csírázóképesség: 
mindezek láncszerűen kapcsolódnak egy
máshoz. E zt az összefüggést szemlélteti 
az a grafikonunk, amelyet az egyik 
legviszontagságosabb kukorica-évjárat
nak, az 1941— 42. évinek az adatai 
alapján szerkesztettünk. Ebben az eszten
dőben ugyanis a kukorica a nedves, 
hűvös időjárás miatt nehezen érett be, 
s a rákövetkező szigorú tél a góréban 
tárolt készletekben nagy pusztítást vég
zett. Szükség vo lt hát a készletek egyen
kénti vizsgálatára. Abban az évben a 
Vetőmagvizsgáló Intézet csaknem öt és 
félezer kukoricamintót csíráztatott, más
félszer többet, mint az előző ötven év

során összesen, s az eredmények lehetővé 
tették az érettség és fagyállóság, illetve 
ezek közvetlen mutatói: a víztartalom 
és a ísírázóképesség összefüggésének 
grafikonos szemléltetését.

Ábránk vízszintes oldalán a víztar
talom, függőleges oldalán a cstrázóké- 
pesség százalékaránya szerepel. A  görbe 
vonal azt tanúsítja, hogy az említett 
szigorú tél után a kukorica annál nagyobb 
fagykárt szenvedett, minél több vizet 
tartalmazott, azaz minél éretlenebb volt. 
Ma már a mezőgazdaság mesterséges 
szárítással iparkodik a hasonló károkat 
megelőzni.

Valószínűleg hasonlóképp viselkedik a 
többi melegkedvelő növény magja is.

Az 1941—52-es év kukoricatermésének esfrázéké- 
pessége. A  grafikon szemléletesen mulatja, hogy a 
fagykár annál kisebb, minél szárazabb a knkorlea- 

szem

ha nem érik be teljesen. Egyesek még 
több nehézséget is okozhatnak. A  citrus
félék magja például nem tűri a szárítást, 
nagy víztartalommal pedig nem bírja a 
fagyot.

A  fagy mint a lappangó élet 
meghosszabbítója

A  fagynak egy másik érdekes hatása 
a magvakra: a már amúgy is a mini
mumra csökkenő életműködést (léleg
zést) majdnem teljesen megszünteti, 
ámde ezzel nemhogy megölné a magot, 
hanem inkább a normális élettartam sok
szorosára nyújtja a mag életét.

Vannak olyan magvak (fűz-, nyárfa
fajoké), amelyek a  szabad levegőn napo
kon belül elpusztulnak, de hűtőszekrény
ben, fagyponton alul akár egy évig is
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életben maradnak, s vetés után kicsí
ráznak.

Általában ismert dolog, hogy a gabo
nafélék sorában a rozs-vetőmag élet
tartama a legrövidebb: a harmadik évben 
már romlik. Mínusz 20 fokon ellenben 
csírázóképessége —  függetlenül a víz
tartalomtól —  öt éven át is változatlan. 
Még mínusz 40 fok sem rontotta csírázó
képességét. Cukorrépamagot mínusz 
15— 20 fokon 22 évig is eredményesen 
tároltak.

Egy amerikai kutató (E. H . Toole) 
a szójamagot ötféle tárolási hőfokon 
(30, 20, 10, 2 és mínusz 10) háromféle 
víztartalommal (9, 13 és 18%) tíz évig 
tárolta. A  13 százaléknyi víztartalmú 
magvak csírázóképessége 30 fokon már 
2 hónap múlva, 20 fokon már 1 év 
múlva, 10 fokon 3 év múlva csökkent,

ellenben 2 fokon és mínusz 10 fokon 
még tíz  év múltán is változatlan volt. 
A  18 százalékos víztartalmú magvak 
csírázóképességo 20 fokon 4 hónap múlva, 
10 fokon 9 hónap, 2 fokon 3 óv, mínusz 10 
fokon pedig csak 5 év múlva kezdett 
gyöngülni. Ez a tízéves szójamag, vala
mint az ugyancsak fagyponton alul tárolt 
13 éves vöröshagymamag normális ter
mést adott, holott ugyanezek a magvak 
rendes hőmérsékleten már régen elpusz
tultak volna.

A  vadon élő, mindenütt közönséges 
martilapu (Tussilago) magja csírázóké
pességét rendes körülmények közt ha
marosan (3 hónap alatt) elveszíti. Mínusz 
15 fokon tárolva csírázóképessége még 
nyolc hónap múltán is 95%, két év 
múlva is 82%, sőt három óv elteltével 
is még 32% maradt. A z  ugyancsak 
közönséges pitypang (Taraxacum) magja,

amely rendes körülmények között á 
harmadik évben már elpusztul, megcsap
pant víztartalommal és mínusz 4 fokon 
még 13 év múltán is 83%-bán csírázott.

A  magvak viselkedését messzemenően 
hasznosíthatja a mezőgazdaság, a ker
tészet és a tároló ipar. Gazdaságilag 
fejlett fokon gazdálkodó népek és orszá
gok növénynemesítői értékes tenyész- 
anyagukat az említett szempontok figye
lembevételével különlegesen épített és 
berendezett tárházakban őrzik.

A  fagy mint a további fejlődés 
serkentője

Vannak azután esetek, amikor a mag 
további fejlődése egyenest megkívánja 
a fagyhatást. Ez már nem egyszerű 
fizikai, hanem élettani hatás: inger.

A z  idetartozó magvak érés és csírázás 
között bizonyos nyugalmi időt kíván
nak: utóérésen esnek át, vagy újabb 
kifejezéssel: alszanak. Ilyen  mindjárt a 
gabonafélék magja is. H a közvetlenül 
aratás után próbáljuk őket laboratóri
umban csíráztatni, ez nemigen vagy alig 
sikerül, egy-két hónappal később ellen
ben már kitünően csíráznak. E  gátlást 
a fagy könnyűszerrel megszünteti. Ele
gendő, ha a mintát nedves állapotban 
két napig hűtőszekrényben 4 fokon 
tartjuk: hűtés után a mag —  ha egyéb 
baja nincs —  kifogástalanul csírázik.

De szép számmal vannak olyan mag
vak is, amelyek nem adják meg magukat 
egykönnyen. Ezeket csak erősebb, fagy
ponton aluli hűtéssel vagy huzamosabb 
tartamú nedves-fagyos kezeléssel éb
reszthetjük fö l és késztethetjük csírá
zásra. Legmakacsabbak egyes fás növé
nyek, dísznövények és vadon élő növé
nyek magvai. Ezekkel laboratóriumban 
sokszor alig boldogulunk: hónapokon
át mozdulatlanul fekszenek, s azután 
is csak hosszú időközökben, egyenként 
csíráznak. A  kertészek és erdészek kény
telenek e magvakat vetés előtt külön
leges módon kezelni. Télen át természe
tes hőmérsékleten nedves homokba, tő
zegbe, földbe rétegesen rakják el, vagy 
pedig a magot egyszerűen ősszel vetik 
el, s a „kezelést”  rábízzák a  tél havára 
és fagyára. A z  egész jelenségben nem ne
héz meglátnunk a télhez alkalmazko
dást, a hidegkezelésben pedig a mérsé
keltövi tél természetes viszonyainak 
mesterséges létrehozását. Ha az' alvás 
jelenségét ökológiai oldalról szemléljük, 
ebben is alkalmazkodást látunk: a növény 
nemcsak térben, de időben is elszórja 
magvait, nehogy mind egyszerre, még
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az érés esztendejében kikeljenek. így  
ezután a ráköszöatő fagy a csírákat nem 
pusztítja el. Furcsa ellentmondás, de 
igaz: a növény a  fagy ingerére vár, mert 
ha nem várna rá, ugyanaz a fagy elseny- 
vesztenó!

Van azután a fagynak olyan szerepe 
is, amely a csírázás után, a  fiatal növény 
fejlődésének kezdeti szakaszában jelent
kező fejlődésbeli gátlásokat oldja fel. 
Ilyesfajta jelenség például az őszi búza 
fejlődése. A z  ősszel vetett búza fejlő
dése ősszel a bokrosodás állapotában 
megáll, és csupán tavasszal folytatódik. 
H a az ilyen búzát tavasszal vetjük el, 
csak későn vagy egyáltalában nem indul 
szárba. De ha vetőmagját vetés előtt, 
tehát télen á t nedves állapotban, fagy 
hatásának tesszük ki, tavaszi vetés 
nyomán úgy fejlődik, akár a tavaszi 
búza: rendes időben szárba hajt és ter
mést érlel. E zt nevezzük tavasziasítás- 
nak, az oroszból elterjedt kifejezéssel: 
jarovizácwnak. Technikáját szovjet kuta
tók tökéletesítették olyannyira, hogy 
ez az eljárás nemcsak az őszi gabonának 
tavaszivá alakítását teszi lehetővé, de 
a növények tenyészidejűt is jelentékenyen 
megrövidítheti. E  kezeléssel a szovjet 
kutatók a gazdasági növények termő-

területét pompásan kiterjesztették, 8 
termesztésüket ott is lehetővé tették, 
ahol azelőtt erre nem is gondolhattak.

„Fagyos”  sétánk folyamán vissza
térünk oda, ahonnét kiindultunk. H o 
gyan tűri a gabonánk a fagyot? Össze
gezve megállapíthatjuk, hogy például 
a búzára a fagy négyféle értelemben is 
hathat: 1. a télbemenő őszi vetésre
(fagyveszély): 2. a szárazon tárolt búza
szemre (az élettartam meghosszabbítása);
3. a frissen aratott és nedvesen hűtött 
búzaszemre (csírázásra serkentő inger) ;
4. a csírázásnak indult és nedvesen hű
tött búzaszemre (kalászolásra serkentő 
inger). A  négy jelenség közül három 
egyértelműen mutatja, hogy az őszi búza 
eredetileg tavaszi csírázású növény volt, 
s a fenti „fagyos”  jelenségek az emberi 
beavatkozásnak, az őszi vetésnek n 
következményei.

Lám, a haladó tudomány még a gyil
kos fagyot is az ember szolgálatába 
állítja. Abból is életet fakaszt, ami az 
eddigi közfelfogás szerint csakis az élet 
megdermesztésére képes!

Dr. Schermann Szilárd
a mezőgazdasági tudományok 

kandidátusa

erői
Dr. F1UTZ KAIÉ* : NEMI ÉLETÜNK 

(Blbllotheca Kiadó, 1957. Ara ól,GO Ft)
Fritz Kahn egyike a legtehetségesebb és leg

népszerűbb tudományon Íróknak. Kitűnő könyve, 
a „Nemi életűnk”  több évtizeddel első megjelenése 
után Is alig vesztett aktualitásából, frlsseségéből, 
a megragadott problémák érvényességéből és a 
tárgyalás módjának szuggesztiv hatásából.

Néhány biráló megjegyzés azonban —  ügy vél
jük —  helyénvaló lesz az új kiadással kapcso
latban.

A  kiadó a könyvet a 17. német nyelvű kiadás 
alapján —- tehát a legújabb eredmények felhasz
nálásával —  szerkesztette. Ha azonban az új 
kiadást összehasonlítjuk a régivel, akkor a régi
hez képest újat alig találunk benne. A  tudomány 
.................................................. 1 kiadás sen * "

apság majdnem mindenütt a hím békán vég- 
GaUl—Malniml-reakclót használják. Ez

legújabb eredményeit tehát az új 
gozza fel. Például n terhességi 
csak az Aschelm—Zondek-reakclót 
manap 
zett
ntóbbl néhány óra alatt megbízható eredményt ad.

Egészben véve azonban a könyv biológiai fel
fogása Időtálló. Sajnos, a mű társadalmi vonat
kozású megállapításai —  miként a kiadó elő
szava utal Is rá —  túlhaladottak. Nem Jut I 
zésre a könyvben az a fejlődés, amely 
politikai, társadalmi és gazdasági hel; 
Időközben végbement. Márpedig 
haladásnak az eredményeképp 
helyzete Is megváltozott.

A z új kiadásnak nagy hasznára vált, hogy 
maradtak a régi kiadás tudományos 
kifogásolható fordítói Jegyzetei.

Mindent egybevetve : olvasmányos, érdekes, szó
rakoztató és az orvostudomány szempontjából Is 
értékes kilnyv, amelyet azonban megfelelő társa
dalom-tudományi kritikával ajánlatos olvasni.

Dr. Hlrschler Imre

KUBINSZKY EBNŐ— SZÉL GYÖRGY :
A  KUTYA

(Mezőgazdasági Kiadó. 237 1. Ara 30 Ft)
Régen jelent meg Ilyen részletes, teljességre 

törekvő munka a kátyúról, mint éz a könyv. 
A  szerzők —  dicséretes módon —  elsősorban és 
legbőségesebben a magyar fajtákkal foglalkoz
nak. Megkülönböztetnek nagy testű pásztor- 
kutyákat (Ilyen a komondor meg a kuvasz) és 
kiesi testűeket, mint a puli, a pnml és a mudl. 
Ez utóbbit a nagyközönség kevéssé Ismeri, 
hajtókutyának Is kiváló, s mert könnyű 
tartani, őlebnek Is alkalmas. Magyar 
kutya csak egy van, a szép, okos, hűséget. 
tekintetű, zsemleBárga magyar vizsla. A 
a magyar fajták minden adatát, sőt a 
értékelés adatait Is közli.

A  szerzők egész sereg külföldi kutyát i
be képeken Is, de mondanivalójuk Is van a 
kutyák jellemző tnlaJdonságalróL Az 1 
nagyon megkönnyíti a számos kutyafajta 
eligazodást.

A  könyv közli a kutyák származására, 
mlájára, életmódjára, tartására és Idomítására 
vonatkozó tudnivalókat is. Legfeljebb azt kifogá
solhatják, hogy a kutyabetegségekről szóló rész 
túlságosan bő szavú. Egy kővetkező kiadásban 
ezt érdemes lenne lerövidíteni, hiszen helyette 
a kutyakedvelők népes tábora Inkább még több 
képet szeretne látni.

Endre
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FÉLTÉS ÉS EDZÉS
A  szülőknek általában gyakori gond

juk, problémájuk, hogy milyen mérték
ben eddzék s mitől és mennyire féltsék 
gyermekeiket. Szeretnék őket minél egész
ségesebbé, erősebbé nevelni, de nem 
tudják, milyen út vezet céljukhoz. Féltsék, 
óvják-e őket a fúvó széltől is, avagy 
engedjék, hogy hadd találkozzanak mind
azzal a veszéllyel, amely rájuk lesel
kedik ?

A  nyáron tanúja voltam két megszív
lelendő jelenetnek. Vonaton ültünk. Szem
közt egy csinosan öltöztetett, kesztyűs 
kezű, afféle „idomított*1 5 éves gyermek 
ült az édesanyjával. A z  lépten-nyomon 
rászólt a fiúcskára, szó szerint í g y : 
„Zolikám ! Hányszor kértelek már, hogy 
ne nyúlj hozzá semmihez“  ! ? Képzeljük 
csak el egy eleven, mozgékony, 5 éves 
fiúnak a helyzetét, akinek órák hosszat 
nem szabad hozzányúlnia semmihez ! Hát 
még ha sokkal tartósabb ez a tilalom, 
mint, gondolnók. Hiszen talán már a 
váróteremben sem vo lt szabad hozzá
nyúlnia semmihez. S talán majd ha 
leszállnak a vonatról, a nyaralóhelyen, 
ott se szabad szegénykének hozzá
nyúlnia se macskához, se kutyához, 
se kiscsikóhoz, se gyümölcshöz, se 
mások játékaihoz, se semmihez. . .  Mert 
— oh borzalom! — minden telis-tele van 
bacilussal, mindentől tífuszt, gyermek- 
paralízist, vírusos influenzát, meg tüdő- 
vészt kaphat. ..  A  fára se szabad fel
másznia, mert leeshet róla. . .  Szaladni 
se szabad, mert elesik az em ber...  s 
így, úgy, „országút11, „tetanusz11 és a 
többi. Kerékpározni se szabad, mert. 
biztosan karambol éri. Ott van ugyan a 
Balaton hűs vize, de abba meg csak 
igy m eg. amúgy, ekkor meg amakkor, 
ezzel meg amazzal a nénivel vagy bácsi
val szabad bemennie. Egyszóval: ezer 
tüalom, gát, fal, amelyek között szomo
rúbb lehet a  dédelgetett gyermek élete, 
mint a ketrecbe zárt mókusé.

A  másik jelenetet egy budapesti utcán 
láttam. Három 4— 5 éves gyermek föl
fedezett valahol egy olvadozó aszfalt
lepényt. Nosza, formáljunk belőle golyót 
meg egyéb játékszert! Hamarosan rá
jöttek : a járda vastag pora ugyanúgy, 
mint édesanyjuk gyurótábláján a liszt, 
kitűnően alkalmas rá, hogy a masszát 
gyúrhatóvá, formálhatóvá tegye. Neki
láttak hát formálni ezt, azt. Közben az 
egyik gyerek kezéből a járdára került a 
tízórainak szánt zsíroskenyér is. Persze

a formálás szüneteiben jóízűeket harapott 
belőle.

Igaz, sok orvostól hallottam, s olvas
tam is róla, hogy a túlságosan steril —  
tehát a kórokozókat mindenáron távol
tartó —  nevelés nem jó módszer. Hadd 
mászkáljon csak a kisgyerek négykézláb 
a szobában, s ám vegye be utána az 
ujját a szájába. A  szervezet kitermeli 
magában a szükséges ellenanyagokat. 
Edzeni kell a gyereket. Hát ezt így én is 
helyesnek tartom. De az imént elmondott 
szörnyűség láttán bizony torkomon akadt 
a szó. S hány gyerek teszi ugyanezt ?

Vannak szülők, akik örökös figyelmez- 
tetgetéseikkel képzelt beteggé nyomorít
ják gyermekeiket. Szakadatlan félelem
ben és szorongásban tartják őket, ami 
rengeteg idegenergiát emészt fel. Persze 
a másik véglethez tartozó szülők is túl
lőnek a célon, amikor gondatlanságból, 
nemtörődömségből vagy akár „elvből11 
megengedik, hogy gyermekeik állandóan 
a kelleténél sokkal több veszélynek legye
nek kitéve.

Vannak országok, ahol —  nem úgy 
mint nálunk —  általában jobban meg
engedik, hogy a gyermekek veszélyes kö
rülmények közé kerüljenek. Csak hadd 
fejlődjék k i a rugalmasságuk, és az a 
készségük, hogy idejében s maguktól 
felismerjék a veszélyes helyzeteket, s 
olyan cselekedeteket hajtsanak vég
re, amelyek révén kikerülnek a veszély 
torkából. Nem figyelmeztetgetik őket 
örökké a közlekedési szabályokra, s az 
utcák forgatagában rájuk leselkedő ve
szélyekre. Hadd szokjanak hozzá mi
előbb, hogy észrevegyék a közelgő jár
műveket, állatokat, s hadd idegződjenek 
beléjük a helyes közlekedés és óvatosság 
törvényei.

A z  egyik Békés megyei tanyán meg
ismerkedtem egy kitűnő lónevelő gazdá
val. Legkedvesebb csikóját úgy „mutatta 
be“ , hogy kivezette az istállóból, aztán 
ostorral jó t a farára csapott. A  csikó 
vad száguldozásba kezdett az udvaron, 
ahol ekevasak, boronák s egyéb veszélyes 
szerszámok hevertek szanaszét. Meg
kérdeztem, nem félti-e a drága csikót, 
hogy összetöri magát. Azt felelte: minden 
valamirevaló csikónak meg kell tanulnia, 
hogy idejében észrevegye és kikerülje a 
veszélyt jelentő tárgyakat. Ha csikó 
korában nem tanulja meg, egész életében 
félénk és ügyetlen állat lesz és sokkal 
könnyebben éri baleset.

Gondolom, ez a példa a gyermekneve
lésben is jó l hasznosítható. Edzeni kell 
a gyermekeinket !  Alkalmat kell adnunk 
nekik ügyességüknek, a veszélyt fel
ismerő képességüknek fejlesztésére. Per
sze, nem annyit jelent ez, hogy a másik 
helytelen végletbe csapjunk át.

E gy ismerősünk családi krónikája érde
kes esetet őrzött meg a múlt századi 
kolerajárvány idejéből. Volt a családnak 
egy hölgy tagja, aki hisztérikusan félt a 
kolerától. Gondosan bezárkózva, magá
tól mindenkit távol tartva élt. Napon
ként órákig fürdött különféle „legbizto
sabb11 szerekkel gondosan fertőtlenített 
fürdővízben. A  néni megkapta a  kolerát,

s belehalt. Halálában talán annak is része 
volt, hogy az állandó szörnyű félelemben 
idegrendszere és szervezete teljesen le
gyengült.
~~Mértéktartó, okos féltés és célszerű edzés... 

valahogy ezt kellene kialakítanunk. A  
lényeg az, hogy magát a szervezetet tegyük 
általában egészségessé, erőssé, edzetté, ellen
állóképessé. A z  edzett test sok olyan fer
tőzést leküzd, amellyel szemben az el
kényeztetett szervezet védtelennek bizo
nyul.

Harsányt István
az MTA Gyermeki élek tani Intézetének 

munkatársa

UIRHGOS S f l R O H — i

A szenpólia
Ősszel borul virágba s a tél végéig gyönyör

ködtet bennünket sötétllla, bársonyos szfnfl, 
aranysárga porzéjií, kellemesen Illatos virágaival . 
a „foktőiül Ibolya” . Ezt a különös alakú, alacsony t, 
termetű, a színén sötétzöld, a fonákján pibés, 
molyhos levelű szobai dísznövényünket a múlt 
század utolsó éveiben fedezték fiöl. Todományos 
nevét elsS leírójától, a sok országot bejárt H e r - 
m a n n  W e n d l a n d  német kertésztől kapta, 
ö  a Salntpaolla, azaz „szenpólia”  névvel a kelet
afrikai Tanga kerület egykori parancsnokának. 
Salnt-Pau! Hlaíre-nek állított emléket. Növényünk 
ugyanis Kelet-Alrikából származik, ahol az 
Uzambara-liegység szikláinak hasadékai • között 
tenyészik. A  „foktőiül”  jelzője tehát helytelen. 
Újabban a kertészeti szakkönyvek már „uzambaral 
Ibolya”  néven Ismertetik. De az Ibolyával sínes 
rokonságban. A  Gesneria-félék családjába tartozik 
ugyanis önálló nemzetségként egyetlenegy fajjal. 
Újabban néhány változatát Is kitenyésztették. 
Ezek „Afrika szépei’ és más, hasonló néven kap
hatók a kertészetekben.

Az uzambaral Ibolya meleg, de nem száraz 
levegőjű szobában fejlődik legszebben. Ha leveleit 
erős fény éri, fölemelkednek s ezüstösen bolyhos 
fonákjukat fordítják a fényforrás felé. így véde
keznek a kelleténél erősebb párolgás ellen. A  leve
leknek ez az elmozdulása arra figyelmeztet, hogy 
a növényt árnyékos helyre kell tenni. Elvirágzása 
után márciusban könnyű, humuszos, vizet Jól 
áteresztő földbe és kiesi cserépbe ültetjük át, mert 
abban Jobban fejlődik. Átültetése közben óvatosan 
bánjunk vele, mert húsos levelei könnyen törnek. 
Ugyanekkor szaporítható Is, mégpedig tőosztással.

De levéldugványról Is Jól megered. Ha megfelelő 
helyen tartjuk, évről évre kivirágzik.

Európai rokona a balkáni Rhodope-hegység 
sziklái között élő H a b e r 1 e a. Ezt F r i d v a l -  
s z  k y I m r e  természettudósunk nevezte el a 
mait. században U a b e r l e  K á r ó l  yról, a pesti 
egyetem egykori tanáráról és a füvészkert néhai 
igazgatójáról. Különben nem a Haberlea az egyet
len növény, amelyet magyar tudós fedezett föl. 
Sok Ilyen növényünk van ! Legtöbbjük pompás

dísze lehetne kertjeinknek vagy a lakások virá
gos sarkalnak. . .  Kertészeteinkre vár az a 
szép és nemes feladat, hogy a magyar felfe
dezők és tudósok nevét, emlékét őrző külön
leges növényeinket és virágainkat felkarolják és 
elterjesszék. Sajnálatos például, hogy a legneve
sebb botanikusunkról, K i t a l b e l  P  áÍrói el
nevezett mályvafajjal, a K l t a b e l i á v a l  alig 
találkozunk a magyar kertekben.

Natter-Nád Miksa

A  T T IT  JÓZSEF A T T IL A  SZABAD  EG YETEM E és a  GONDOLAT K IAD Ó  
havonta megjelenteti nyelvi füzeteit 

német, angol, orosz, olasz és francia nyelven,
ENG LISH  M AGAZIN, DEUTSCHE MONATSHEFTE, 

RUSSZKOJE SZLOVO, LE TT U R E  IT A L IA N E , MON P E T IT  JO U RNAL 
címmel, példányonként 3 F t:os árban.

A  füzetek az Á K V  könyvesboltjaiban és a hírlapárusoknál kaphatók. 
Előfizethető : a Gondolat Kiadó terjesztési csoportjánál (Budapest, VI., 
Révay u. 16. I I .  emelet. Telefon: 315-708). Csekkszám: 69.915. 273-50
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Cllmás gondok „i-Crutnpliországb
a

a u

Nemrégiben még kissé éleelődve 
„krumpliország”  néven emlegették Sza
bolcsét. A z utóbbi évtizedben azonban 
inkább illik rá az „almaország”  elne
vezés, vagy —  miként újabban mondo
gatják —  a „magyar Kalifornia” .

A  világpiac legbecsültebb télialma
fajtája a Jonathán. És megyénk kerek 
félmillió termőfaegységnyi almafájának 
java része Jonathán. Svájc és Nyugat- 
Németország almaexportáló ország, de 
Jonathánt még ők is Szabolcsból impor
tálnak, akár a többi nyugati ország 
(Ausztria, Hollandia, Angira, Svédország 
stb.); vagy keleti szomszédaink (a Szov
jetunió, Csehszlovákia stb.). A  „Szabolcsi”  
márkával szállítják ki immár a magyar 
export-Jonathán kilenctized részét. Ez 
1957 őszén mintegy 400 000 mázsa volt. 
E  mennyiség 3 évig fedezné Budapest 
fogyasztóinak almaszükségletét.

A  világpiac gyümölcsözöneiben a  ma
gyar Jonathánt megkülönböztetett mó
don értékelik a  minőségéért, vagyis: 
páratlanul harmonikus cukor- és sav- 
arányáért, izéért, tardós zsinatáért, aro
májáért, színéért, szállíthatóságáért, 
tartósíthatóságáért. A  világkereskedelem
ben legjobb mezőgazdasági' értékeink 
közt szerepel a tokaji borral, á kecske
méti barackkal, a szegedi és a  kalocsai 
fűszerpaprikával, a makói hagymával, a 
libamájjal, az aprómagvainkkal s az okos 

pulival együtt. Csakhogy ez
utóbbiak termesztése, illetve tenyész
tése körül sok az úgynevezett bizony
talansági faktor, a zavaró tényező. (Pél
dául: a tokaji bor mennyisége s minősége 
az egyes évjáratok szerint nagyon inga
dozik.) Ellenben a szabolcsi J onathán 
termelésének a lisztharmattal együtt 
csaknem valamennyi természetes hátrál-

.,Dzsungel-gyümölcsön”  a Szamos mellett

tatóját legyőztük. A  külkereskedelemben 
lekötött tételeket rendszeresen és egyen
letes osztályozású árukban biztosítjuk 
esztendők óta.

Milyen körülmények kedveztek Sza- 
bolcs-Szatmár megyében az almater
mesztés fejlődésének? A  szabolcsi táj 
napfénytartam dolgában (a tenyészidő- 
ben 2000-nél több napsütéses óra a 
megfelelő hőösszeggel), a páraképződés, 
az enyhébb széljárás és egyéb kedvező ég
hajlati tényezők következtében, de meg 
a táj fás-ligetes környezete, a Kárpátok 
közelsége, talajviszonyai s a pusztai 
környezettől eltérő változatos tájjellege 
révén Alföldünk eszményi almatermő 
tája. E zt az első világháború után kezd
ték fölismerni. Már korábban is volt 

gyümölcskultúrája külterjes gaz
od ás formájában, minők a Tisza—  

Szamos menti úgynevezett dzsungel-gyü
mölcsösök. A  rendezettebb és nagyobb 
telepítések azonban több tényező együt
tes hatásaképp indultak meg.

Szabolcsnak; csaknem 1 millió kataszt- 
rális hold rét-, legelő- és erdő területéből 
660— 680 ezer kát. hold a szántóterület. 
Ebből 400 ezer hold a homok, s ennek az 
egy negyede olyan sivár futóhomok volt, 
amely még birkajárásnak sem vo lt alkal
mas. És lám, épp e sivár futóhomokon 
települtek a legszebb modem almáskertek. 
Hogy itt világraszóló gyümölcskultúra 
terebélyesedhetett ki, ezt elsősorban 
Westeik Vümos Kossuth-díjas tudósunk
nak köszönhetjük, ő  derítette föl évtize
dek szorgos munkájával, hogy a savanyú 
futóhomok jó l termeszthető és zöld- 
trágyául leghasznosabb növénye, a ke
serű csillagfürt. Ez valóságos „táltos
növény” -ünk. Pótoljuk véle az istálló
trágyát, és ha jól kombináljuk mű

trágyával, egyenletes gyü
mölcsterméshozamok bizto
síthatók.

Még az országos és helyi 
mostoha körülmények is 
kedveztek a szabolcsi 
gyümölcskultúrának. A z 
első világháború előtt jó 
részt Kárpátalja és Erdély 
látta el az országos piacot 
téli almával. A z első világ
háború utáni új körülmé
nyek közt tehát meg kellett 
oldani az ország téli gyümöl
csellátását. A  nehéz tapo
gatózások után némiképp a

Szabolcs- 
szegényparaszti

két nagy háború közti mező- 
gazdasági világválság és a 
kenyérgabonatermelő gaz
dák pénzügyi csődhelyzete,
,,krach” -ja is a gyümölcs- 
termelés javára billentette 
a szabolcsi gazdák számve
tésbeli mérlegét. És akik 
átálltak a gyümölcstermesz
tésre, jól jártak. A z új tele
pítésű almások jórészt már 
az első termőre forduláskor 
megtérítették a tekintélyes 
beruházást. Amellett az ak
kori nyomorúságos föld
munkáéi napszémbéreknél 
viszonylag kedvezőbb állan
dó keresetet biztosítottak az 
ipari üzemekben szűkölködő 
Szatmár megye népes 
lakosság egyrészének.

így  hát ebben az országrészben a 
„kereskedelmi gyümölcsös”  alig 25— 30 
éves. S ily  rövid időn belül is elértük, 
hogy a mennyiségi termelést elvben és 
gyakorlatban megoldott kérdésnek te
kintjük már. Híres gyümölcsös termelő- 
szövetkezeteink, állami gazdaságaink 
évek óta tanúskodnak, hogy a hol- 
dankénti 100 mázsás átlagtermés 
évente még fokozható is. Csak 
éppen alkalmazkodni kell az élettani 
törvényszerűségekhez, amelyeket az 
almafa jó  termésben tartása kíván az 
egész esztendőben. Biztosítjuk, hogy a 
legfejedelmibb almák fája mintegy bio
lógiai önvédelemből könnyűszerrel elhá
rítsa a Jonathán legvészesebb nyavalyá
ját, a lisztharmatot. E sorok írójának 
saját metszési módja is erre irányul, s 
e módszert- immár megyeszer te gyako
rolják a legkitűnőbb gyümölcsösök gaz
dái. A  „szabolcsi”  metszés már a megye 
határain kívül is kipróbáltan biztosítja 
a Jonathán-fákon az egyenletes termő- 
rügyberakódást, és leküzdi a liszthar
mat veszélyét.

Almakultúránk virágkora igazában 
még csak most kezdődik. M ik  kívántai
nak a további jöljejlödéshez?

A  legsürgetőbb tennivalók egyike 
lenne a bekötő utak megépítése, a termelő
helytől vasútállomásig vagy a legköze
lebbi köves útig. Kátyús, latyakos, göd
rös, rázós utakon való szállítással a jó 
minőségben megtermelt gyümölcs nagy 
része, gyakran fele is megsérül,, törődik, 
tárolásra alkalmatlan portékává silá
nyul, és nem exportálható. Egy-két gaz
dasági év minőségi kieséséből vélemé
nyem szerint a kérdés megoldható lenne.

Korazeriien telepített Jonnthfinos Raknroazon

Azután milyen szívesen vásárolnák ter
mesztő gazdaságaink —  s mennyire nem 
nélkülözhetik még makadámúton sem 
—  a zökkenés nélkül járó rugós, golyóscsap
ágyas járműveket! Sajnos, legpéldásabb 
gazdaságaink is híján vannak az efféle 
szállítóeszközöknek.

A  megyében átlag most már évente 
8— 12 ezer vagon téli alma termelésével 
számolhatunk, később jóval többel is. 
A z elmúlt gazdasági években láttuk, 
hogy tároló és göngyöleg híján gyakran 
prizmázásra került a gyümölcs. Azért, 
minden gyümölcstermesztő gazdaság
ban —  függetlenül a kereskedelem tároló 
helyiségeitől —  az évi várható termések
nek legalább a felét biztonsággal befo
gadó csomagoló és tároló színeket kívá
natos építeni. Állami gazdaságok, ter
melőszövetkezetek és egyéni gazdák ne 
sajnálják évi termésüknek legalább egy 
huszadát tárolók építésére fordítani. 
Hiszen busásan megtérül ez a beruházás 
is. Ne várjanak mindent az államtól az 
olyan önálló gazdaságok, amelyek saját 
erőforrásukból kiválóbban és gyorsab
ban tudnak segíteni őnmagukon. A  Jo
nathán szürete október elején kezdődili, 
és kedvező őszön jócskán belenyúlik a 
novemberbe. Kereskedelmünk —  a még 
mindig érvényesülő bürokratikus bo
nyodalmak miatt —  ma még képtelen az 
árut a fagyveszély beállta előtt hat
nyolc hét alatt átvenni. De ha törik- 
szakad is, a megye 8— 10 begyűjtő góc
pontján sürgősen biztosítani kell leg
alább 500— 600 vagonos befogadóképes
ségű tárolókat az áru zavartalan átadá
sára s átvételére. E befektetés is kama
tos kamataival gyorsan megtérül. A 
külföldi piacok ugyanis januárban és feb
ruárban már nagyobb áron veszik át gyü
mölcseinket. mint az őszi hónapokban.
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Exportra csomagolják a szubolet.1 Jonathán 
almát Nyíregyházán (Ralogh József felvitelei)

Nyíregyházán 600— 800 "vagon befo-

fadó képességű, úgynevezett „ almakom- 
inát”  építése indult meg (a tárolás és a 

csomagolás számára, valamint a pulp- 
és gyümölcslé-készítés, a pálinkafőzés 
stb., tehát a selejtáru feldolgozásának 
biztosítására). Remélhetőleg a három
éves terv időszakában elkészül ez a  nagy 
üzem. örvendetes, hogy ősszel már mű
ködött is a felvásárló szervek két export - 
csomagolója : Nyíregyházán a vo lt hu
szárlaktanyában, és Kállóeemjénben a 
régi kincstári raktárban. E  helyiségek 
ugyan még csupán ideiglenes bérlemé
nyek, de munkamódszerük már végle
ges. A z alma szakszerű csomagolását, 
nagyságrendi osztályozását géppel vég
zik, a különböző külföldi igényekhez 
ízlésesen alkalmazkodó külsőben, már
kás selyempapírban kerül export-szál
lításra a kabinetnarancsnál többre be
csült Jonathán almánk. A  gyümölcster
mesztés a m i megyénk „bányája” , s ez 
biztosítja az ígéretes „magyar Kalifor
nia”  egykori szegény népének még az 
ipari föllendülést is.

A  növényvédő munkálatokhoz a gép- 
ellátás nem kielégítő. Főképp a kis gépek 
beszerzése körülményes, olykor lehetet
len. Üdvös volna, hogyha községenként 
az egyes gazdák géphasználati csoportba 
tömörülnének. A z  ilyen szövetkező gaz

dacsoportokat a földművesszövetkeze
tek érdekvédelmi körében könnyebb 
ellátni gépekkel. Ugyancsak nem szabad 
elvonni a növényvédelemtől az első
osztályú tiszta meszet.

A  fennálló szabványok még a kezdet
legesebb kapitalista nagykereskedelem 
legkapzsibb kalmár szokásai szerint meg
határozott előírásokat tartalmaznak, 
mint a múltnak csakugyan tarthatatlan 
csökevényét. Bizony ezt is meg kell vál
toztatni, mert groteszk és nevetségesen 
maradi. Ennek alátámasztására a követ
kező példát hozhatom fel. Legértékesebb 
almafajtánk, a Jonathán szerfölött érzé
keny fajta. Gyakran, ha a déli órákban 
záporeső után erős napsütés támad, a 
föl nem száradt lencsényi vízcseppek 
nyomán fölperzselődik a gyümölcs héja, 
ha csak fátyolosán is, és megbomlik a 
szép piros felület egysége. A  fátyolos

erzselés nem hiba, hanem a Jonathán 
jtajellege, s ezt tudomásul kell venni. 

A  leggondosabb kezelés nyomán is elő
fordulhatnak efféle ártatlan szépséghi
bák az évjárat és az időjárás szeszélyei 
szerint. A  minőséget az enyhe perzselés 
mégsem rontja, sőt inkább javítja, mert 
a perzselt alma még aromásabb, ízesebb 
és hosszabb ideig eltartható. Sokan ép
pen a perzselt almát kedvelik jobban, az 
érvényben levő szabvány mégis leérté
keli az ilyent.

A  nagyarányú gyümölcstelepítések 
ellenére egyelőre nincs elég iskolázott és 
gyakorlottabb gyümölcstermeszt’} szak
emberünk. Kipróbált, éltesebb korú szak
emberek mellé tehetséges fiatalok beál
lítása szükséges. És valljuk meg, a gyü
mölcsösök dolgozóira általában „ráfér” , 
hogy állandó továbbképzéssel gyarapít
sák ismeretkörüket, az év bármely sza
kában.

Nagy Sándor
Szabolcs-Szatmár megye 

kertészeti felügyelője

Következő számunk 
tartalmából

Schöpf-Merei Ágost —  Korunk Eif- 
fel-tomya, az Atomium —  A  kutya
zseni, a magyar puli —  Meghosszab
bítható-e az ember élete?I. —  Népi 
hangszerek —  Jól táplálkozunk-e? — 
Felvége —  A  tudomány világa
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M agyar h íd ép ítők  V ietnam ban
„ Megbízzuk önt a Vietnami Demok

ratikus Köztársaságban hidak-tervezésének 
és építésének irányításával." —  íg y  szólt 
szerződésünk első pontja, amely 1956 
őszén néhány magyar mérnök számára 
nagyszerű feladatok végrehajtását s egy 
csodálatos utazást tett lehetővé. Hama
rosan útrakeltünk.

Csaknem 11 000 kilométer választott 
el bennünket hazánktól, amikor végül 
fáradtan, de szomjas kíváncsisággal s 
az utazás élményeitől lelkesülten meg
érkeztünk a fővárosba, Hanoiba.

Acélkék ég és karcsú pálmák alatt, 
a  régi kínai negyed szűk utcácskáiban 
festőién sorakoznak a piciny házak. A  
szépséges, ébenfekete hajú, mandula
szemű leányok és asszonyok kecses moz
dulataikkal lépten-nyomon magukra von
ják az idegen pillantását. Jellegzetes 
épületeik számunkra szokatlanok, de 
szépek. A z  egylábú pagoda, egy piciny, 
négyzetes alakú tóban egyetlen oszlopon 
nyugvó épület és Hanoi jelképe, a hatal
mas Vörös Torony. Kedves a kis tó a 
belvárosban a Teknősbéka-szigettel. Euró
pát idézik fel a város széles útjai és 
elegáns villanegyede. A  várost átszelő 
Vörös folyót a világ egyik leghosszabb 
hídja, az 1902-ben épült „N agy H íd”  
íveŰ át. 1912 méter hosszú, több mint 
háromszorosa a Margit-hídnak.

Látogatás Észak-Vietnam ban
1956 decemberében hagytuk el a fő

várost, és észak felé utaztunk. Magá
nyosan kígyózott a keskeny szerpentin 
országút Hanoi és Cao-Bang között, végig 
az alpesi tájon. Utunk hol völgyek 
mélyén, patakok partján, hol szelek és 
viharok tépdeste hegygerincek, meredek 
sziklafalak és zord szakadékok mentén 
vezetett. A  Himálaja kelet felé ereszkedő 
hegyvonulatai festői panorámával aján
dékozták meg Észak-Vietnamot. A  két- 
háromezer méter magas csúcsok között 
húzódó völgyekben a világtól csaknem 
teljesen elzárt törzsek élnek, s szívós 
munkával termelik parányi földjeiken 
a  rizst. Békésen élnek ott egymás mellett 
a thainok, a meok és sok más kis ember- 
csoport. Ugyanúgy, mint  a khinek —  
a „főnép”  — . ők sem változtatták meg 
évszázadok óta a ruházatukat, hajvise
letüket és életformájukat.

A  sok szép táj közül a Baie d’Along, 
az ország északkeleti partján elterülő

ugetvilág viszi el a pálmát. Körülbelül 
0 kilométernyire Haiphongtól vagy 200—

szig _
80 kilométernyire Haiphongtól vagy '
300 sziklából álló szigetcsoport emelkedik 
ki a tonkini öböl habjaiból. Szorosan 
egymás mellett sorakoznak az 60— 100 
méter magas, a vízből meredeken ki
nyúló, fantasztikus alakú mészkő szik
lák. Á  tengeri hajósok nem szeretik e 
veszélyes vizeket: annál inkább a  turis
ták és a halászok. Baie d’Alongban még 
a legnagyobb viharban is csendes a víz, 
mert a sziklák megtörik a szél és a 
hullámok erejét. A  háború alatt a szige
tek számos barlangja menedéket adott 
a  hazájukért harcoló katonáknak. Ma 
az idegenek hallgatják a „fia ta l lányok 
barlangjá” -nak, „az elrejtett fa  barlang- 
já” -nak és más barlangoknak kalandos 
történetét.

Hanoi. A  város közepén levő kis té a Teknős
béka-szigettel. A  tóban élő teknősbéka — a monda 
szerint — egy elvarázsolt királyklaasszony. Nagyon 
ritkán látni a magányosan úszó hflllő apró lejét, 
ezért ez a látvány a vietnamiak szerint szeren

csét jelent (Relmann Pál felvételei)

. -  - . se



Szabad időnkben meglátogattuk Viet
nam kézmüiparoaait is. Nehéz volt a 
választás a szebbnél szebb gyöngyház 
berakásos dísztárgyak és a bambuszból 
fonott különleges táskák, kosarak, kúpos 
kalapok és legyezők között. A z  ezüst
művesek tárgyai, ékszerei meghódítot
ták a világpiacot. Nehéz körülmények 
között élve, egyszerű szerszámaikkal 
egész világukat —  rizsföldjeiket, pago
dáikat, embereiket és mondáikat —  
nemesfémben örökítik meg. Vésőjük a 
holt anyagot csodálatos életre kelti.

A z északi hegyek hatalmas mész-szik
láinak méhében ritka kincsek rejlenek: 
arany és ezüst, ón és platina, apatit 
és joszfát. Feltárásukat csak most kez
dik meg. Nem könnyű feladatok ezek, 
hiszen az úthálózat gyér, a hidak hiá
nyoznak, s a nagyváros távol van. De 
a munka már folyik, és a 8 éves háború 
sebei lassan behegednek. Mór rövidesen 
megérkezésünk után hallottuk, hogy 
Tinh-Tucb&n újra megnyílt az ország 
első ónbányája, amely a háború alatt

Vietnami tá j: az át 
mellett magas kókusz- 
pálma, mellette nagy. 
világ őszüld levelű ba
nán-növények

teljesen elpusztult. 
Thaz-Nguyen mel
lett új vasbetonhíd
szerkezet készül, 
Phu-Lynól viszont

Krabb-halászok egy 
kis folyóban. A  halá
szok a rudakra erősí
tett kosarakat nyílá
sukkal lefelé maguk 
előtt az iszapba nyom
ják; a lábukkal zajt 
esnpnak, és az Iszap
ban élő állat a kosárba 
menekül. A  zsákmányt 
vízen ószó kosarakba 

gyűjtik össze

Munkások dolgoznak a Langsen folyón újjáépülő vasúti hídon

a roncsokat a vízből, a megsérült pillérek 
mellé újakat építettek, s odaérkezésünk- 
kor a munka dandárján már túl is voltak. 
Az építéshez a kitűnő minőségű vietnami 
cementet használták; a bonyolult szer
kezetű pillérek zsaluzásához szükséges 
keményfa pallókat ontják az erdők. Ele
inte szokatlan volt számunkra a sürgő- 
forgó munkások serege. De hót ott egye
lőm két kezükkel pótolják a hiányzó 
gépeket, és a' kiima is csökkenti az 
emberek munkaképességét. A z egész 
országban mintegy 300 hidat kell újjá
építeni. Ezeket vagy fölrobbantották, 
vagy tönkre bombázták.

A  vietnami hídépítők sokszor egysze
rűségükben is kitűnő ötletekkel könnyí
tőnek munkájukon. Például a hídépíté
sekhez, de a tönkrement hidak miatt 
nélkülözhetetlen kompjáratokhoz is, több 
ezer méter drótsodrony kellett volna. 
Bizony nem volt. De ott van a bánok
ban és indákban kifogyhatatlan dzsungel, 
s íme, a „kábelproblémát”  velük oldot
ták meg. A  természet és az ötletes gon-



A vietnami utakon kilo
méterekre hallatszik a kö
szönd* taligák nyikorgása. 
Ezekkel a labilis szállfló- 
eszközökkel sokszor 2 má
zsa követ is szállítanak

dolkodás segítette azt a búvárt is, aki 
a hídroncsot alacsony vízálláskor hatal
mas bambusztutajokra kötözte, s aztán 
a munka érdemi részének elvégzésére 
már elég vo lt egy lds áradás is, hogy 
az ilyen módon megemelt roncsot a 
kívánt helyre szállítsák. Ezen a  tájon 
ugyanis —  de az egész országban is —  
tetemesek a vízállás-ingadozások. N o
vembertől januárig nagy a szárazság, 
júniustól augusztus végéig —  a „crue” , 
vagyis az árvíz idején —  azonban 6— 8 
méterrel emelkedik a vízszint még a 
patakokban is.

Vietnam vashídjai elavult rácsos szer
kezetűek, de könnyen szállíthatók és 
főlszerelhetök. Ez bizony nagy előny 
ott. A z egész országban a nagy távol
ságok és a modem segédeszközök hiánya 
sajátos hídszerelési eljárásokat tett szük
ségessé. A  világszerte használt faállvá
nyokat mindenütt, ahol csak lehet, 
úszó bambuszállványokkal helyettesí
tik. Úszó testüket több rétegben 15— 20 
centiméter átmérőjű, 8— 10 méter
hosszú bambusztörzs alkotja. A  karcsúbb 
elemekből épült toronyszerű állvány a 
hídszerkezetet támasztja alá. Rendszerint 
két ilyen tutajra építik a hídszerkezetet, 
s aztán a végleges helyére úsztatják. 
(Budapesten 1945— 46-ban a Szabadság- 
híd középső részét ugyancsak uszályokra 
épített állványok támasztották alá.)

A* ország; d é li részén
1957 tavaszán —  a hűvös, nyirkos 

,,chrachin” -nak, vagyis a. finoman szitáló 
esőnek az időszaka után —  12 napot 
töltöttünk az ország déli részén. Ra
gyogó napsütésben, 20— 25 fokos meleg
ben utaztunk. A  híres tonkini „illatos 
rizs”  hazájában végeláthatatlan rizsföl
dek váltakoztak dús pálmaligetekkel. 
Bal kéz felől lágy szellő hozta a tenger

sós illatát, jobboldalt a  látóhatár szélén 
kéklettek az őserdő borította hegyek. 
Öntözőcsatomák és folyók tarkították 
a táj kissé egyhangú képét. A  görnyedő 
parasztok koromfekete szeme és ráncos 
arca ma is olyan, amilyennek a sok 
százéves rajzokból ismerjük. De azért 
az életük már mégis más. Nem sokkal ott- 
jártunk előtt fejezték be a földreformot, 
amely a parasztoknak főidet adott. A  
mocsaras földeken -és a folyók partján 
krabb (tengeri pók)-halászok végzik nehéz 
munkájukat. A z  országúton asszonyok 
feketére lakkozott fogaikkal ránk-ránk 
mosolyogva cipelik súlyos terhüket a 
piacra. Vagy másfél méter hosszú bam- 
buszrúd két végén lóg egy-egy öblös 
kosár. Tartalma sok és tarka: elsősorban 
rizs, kis és nagy hal —  még tintahalat is 
láttunk — : krabb, különféle csigák és 
rákok, de nem hiányzik a narancs és 
a mandarin sem. Diónyi kicsiny - zöld 
oitromocskákat s a nagy kókuszon-kívül 
sok-sok ananászt és banánt is szállíta
nak. A  tojást nem darabszámra, hanem 
súlyra mérik. Számos ismeretlen füfaj- 
tával is kosarazgatnak, meg aprított 
bambusszal, amit tüzelőnek használnak. 
De így  szállítják kicsike testű állataikat 
is: szűk bambuszkalitkába gyömöszölve 
sivít a malac, sőt néha egy-egy kutya 
is, amelynek húsa az elmaradottabb 
vidékeken ínyenc falatnak számít.

Nem könnyű ott az élet. A z őserdő 
szélén elszórt kunyhókban olyan vadá
szok tanyáznak, akik még íjja l és nyíllal 
ejtik zsákmányukat. A z  éjszaka kószáló 
vadállatok, a csúszómászók, a kellemet
len rovarok s a nagy esőzés m iatt a 
házak cölöpökre épülnek.

Ezen a félezer kilométernyi úton, amíg 
a 17. szélességi fokig —  a kettészakított 
ország határvonaláig —  eljutottunk, vagy 
negyven hidat vizsgáltunk meg. Egyes 
helyeken fahidakat találtunk. A  viet

nami hadsereg még a 
harcok alatt ideiglenes 
fahídakkal helyettesí
tette az elpusztult 
vasszerkezeteket. K i
zárólag a fák kiváló 
minőségének köszön
hető, hogy hosszú éve
ken át ellenálltak a

sokféle rovarnak és a mindent megtá
madó penészgombáknak.

E  kitűnő Fákat adó őserdők zöld fél
homályában faóriások és karcsú bam
buszszálak, karvastagságú liánok és 
indák fonódnak össze, orchideák hódító 
illata, pillangók ragyogó színe, ismeret
len állatok hangjátéka keveredik a züm
mögő, álmosító és fülledt hőségben. Ott 
termelik ki a vasfát, a tikfát és a lim- 
fát, hogy csak a legismertebbeket idéz
zük. Puszta kézi erővel, fűrésszel és 
baltával döntik ki e súlyos és kemény, 
értékes fafajtákat. Egyelőre még nagy 
gond és probléma a feldolgozásuk és szál
lításuk.

Hon-Gay mellett, Haiphongtól 80 kilo
méternyire északkeletre, közvetlenül a 
tengerparton Cam -Pha-M inesben felszíni 
fejtéssel termelik Vietnam elsőrangú kő
szenét. Tömören, egy darabban fekszik 
ott e hatalmas természeti kincs, egy 
forgalmas kikötő szomszédságában.

A  halászok kezdetleges vitorlás bam
busz tutajokon merészkednek a tonkini 
öböl veszélyes vizeire —  pedig mennyire 
növelné zsákmányukat egy-egy modem 
halászhajó. A  sok száz kilométer hosszú 
tengerparton végig 20— 30 méter magas 
futóhomok dünák fenyegetik a mögöttük 
elterülő rizsföldeket, s az évről évre 
visszatérő tájfunok bizony gyakran töves
tü l tépdesik ki a gyöngécske facsemetéket, 
amelyekkel a futóhomokot akarják meg
kötni.

Mennyi gond, baj —  és mégis. - - Minél 
többet láttunk, annál jobban csodáljuk 
ezt az országot, szépségét, természetes 
gazdagságát, sokra hivatott, tehetséges 
népét. Egy évig éltünk közöttük, és 
élveztük kedvességüket: a hegyilakók 
ugyanolyan barátsággal, derűvel ven
dégeltek meg bennünket, akár a rizs-

Vizl bábjáték Soutayban, Hnuoltúl nyugatra. 
A  bábokat víz alatti bambuszrudakkol mozgatják. 

A  Játék régi mondákat elevenít meg

földek parasztjai vagy a moicosabb képű 
halászok. A z  emberek magatartása, mun
kája ott ma már kevésbé a gondot, 
mint inkább az életet, a  jövőt sugározza.

Bcimann Pál
oki. mérnök 
(UVATERV)

Március tO.

(VI., Jókai u. 4.). Belépődíj: 3 tortat. Délután 
6 óra.

Fráter György. Előadó: 
Benda Kálmán tudomá
nyos kutató. A  TársulatMárcius 12.

Az alábbi rendezvényekre jegyek kaphatók a 
helyszínen és az Uránia Ismeretterjesztő Boltban 
(V II., Lenin körút 6., telefon: 422—754).

budapesti székházának előadóterme (V III., Mú
zeum u. 7.). Délután fél 6 óra. Belépődíj: 3 forint.

Hős asszonyok. (A  nemzetközi nőmozgalom 
múltjából.) Előadó: Döbrentei Károlyné. Belépő
díj : 3 forint. A z előadás után bemutatják „A z 
anya”  című néma filmet. Rendezte: Pudovkin. A 
Társulat budapesti székházénak előadótermében 
(V III., Múzeum u. 7.). Este fél 8 óra.

dr. Hardy István

Mi a pszichoterápia (a lelki 
gyógyítás története és 
gyógymódjai). Előadó : 

. A  MEDOSZ előadótermében

Március 18.
Varsó. Előadó: Gerő László 
épltésztörténész. Az elő
adást vetített képek és 

filmbemutató követi. Uránia Filmszínház (V III., 
Rákóczi út 21.) Délelőtt fél 11 óra. Belépődíj: 5 
forint.
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A  kenőolajok a modem technikának 
fontos tartozékai. Mindennapi életünk
ben megszoktuk a gépek nyüzsgését. 
A z utcákon a  közlekedési eszközök, a 
gyárakban a gépek ezrei vannak mozgás
ban. A  mozgó alkatrészek súrlódnak 
egymáshoz, s ez a súrlódás akadályozza 
működésüket, csökkenti teljesítményü
ket —  növelve üzemköltségeiket — , 
sőt ha nem. küszöböljük ki, a gép tönkre
megy. A  „szárazon futó”  gép ugyanis 
bemelegszik, s akár annyira felizzik, 
hogy alkatrészei kiolvadnak, s környe
zetében tűz keletkezik. A  súrlódást 
kenőolajokkal küzdhetjük le. A  modem 
gépekben azonban oly hatalmas erők 
hatnak, oly nagyok a nyomások, s gyak
ran oly nagy a természetes hőigénybe
vétel is, hogy mindennek csak külön
leges kenőolajok tudnak ellenállni.

A  korszerű, jó minőségű kenőolajat 
ásványolajból gyártják o ly  módon, hogy 
az ásványolajat lepárlásnak vetik  alá, 
és a különböző hőfokokon forró párla
tokat elkülönítik. A  nagyon magas hő
fokon s többnyire csak légritkított tér
ben lepárolható ásványolaj-részek sűrűn 
folyóak (viszkózusak), tehát kiinduló - 
anyagul szolgálhatnak a  kenőolajok 
gyártásában.

A z így  kapott kenőolaj-párlatok azon
ban nagy igénybevételkor gyorsan tönkre
mennek. Ezek ugyanis összetett folya
dékok: sok ezernyi, különböző' össze
tételű vegyület elegyei. E vegyületek 
java része szénből és hidrogénből áll, egy 
része azonban még oxigént és ként is 
tartalmaz. A  csak szenet és hidrogént 
tartalmazó kenőolaj-alkatrészek közül 
azok értékesek, amelyekben sok a hidro
gén, tehát amelyek „telítettebbek” . A  
kevés hidrogént tartalmazó, többé-ke- 
vésbé „telítetlen”  alkatrészek általában 
hátrányosak. A z oxigén- és kéntartalmú 
vegyületek pedig a kenés szempontjá
ból többnyire károsak.

A  kenőolaj-párlatokból tehát ez utób
biakat el kell távolítani. A  műveletet 
finomításnak, nevezzük. Ez idő szerint 
kétféleképpen finomítanak: 1. a párlat
hoz kénsavat adnak, s ez a káros alkat
részeket szétroncsolja, olajban oldhatat
lan iszappá (savgyantává) alakítja, amely 
azután útépítéssé! elkülöníthető; 2. olyan 
oldószereket használnak fö l e célra, ame
lyek a káros alkatrészeket oldják, de

a hasznos alkatrészeket nem, vagy csak 
alig oldják. A  két eljárás közül a „k io l
dás módszere”  —  az oldószeres finomí
tás —  a korszerűbb és jobb. Mindkét 
eljárásnak közös hátránya azonban, hogy 
elválasztó képességük nem tökéletes. 
A  finomításkor a hasznos olajalkatrészek 
egy része ugyancsak szétroncsolódik, 
illetve kioldódik, egyes káros alkatrészek 
viszont változatlanul az olajban marad
nak.

A  jó minőségű kenőolajok gyártását 
azzal tehetjük gazdaságosabbá, hogy 
fokozzuk az elválasztás élességét, vagyis 
lehetőleg csak a káros alkatrészeket 
távolítjuk el, de azokat tökéletesen. Ez 
nem könnyű feladat, mert a hasznos 
és a káros alkatrészek különbsége kémiai 
és fizikai szempontból nem valami nagy. 
A  nehézségek leküzdésére a Magyar 
Ásványolaj és Földgáz Kísérleti In té
zetben új módszert kerestek és találtak 
az adszorpció jelenségének teohnikai fel- 
használásában.

A *  a d s x o rp e iá

A z adszorpciót a fizikában és a ké
miában egyaránt elég régóta ismerjük. 
A  jelenségnek az a lényege, hogy nem 
elegyedő anyagok érintkezésekor az érint
kezési felületen vonzóerők lépnek föl, 
amelyek a határfelületen valamely idegen 
anyagnak a fölhalmozódását okozzák. 
H a —  például —  szilárd anyag gázzal 
vagy folyadékkal érintkezik, a szilárd 
anyag felülete a gáznak vagy a folyadék
nak egy részét erősen megköti. Ha a 
szilárd anyaggal érintkező gáz vagy 
folyadék keverékanyag, előfordulhat, 
hogy a szilárd anyag a keverék (elegy) 
alkotórészei közül az egyiket erősebben 
köti meg, mint a másikat, tehát a vele 
érintkező anyagok között mintegy „v á 
logat” , szelektál. A  szelektív felületi 
megkötés (adszorpció) alkalmas lehet 
anyagelegyek alkatrészeinek szétválasz
tására.

A z adszorpció voltaképp minden szi
lárd test felületén végbemegy. A  köznapi 
életben is gyakran találkozunk e jelen
séggel: egyes szilárd anyagok makacsul 
visszatartják a szagokat. A  naftáimból 
kivett ruha a leggondosabb porolás és 
szellőztetés ellenére napokig megtartja 
a szagát, és hajunkon a  munkahely kel
lemes vagy rossz illatát is huzamosabb 
ideig szoktuk érezni.

soa

A  megkötött anyag mennyisége egye
bek között a szilárd anyag felületének 
méretétől függ. Tömör, sima felületű 
szilárd testek nagyon kevés anyagot 
halmoznak fel a felületükön. A  szilárd 
testek felületét azonban több módon 
—  elsősorban aprítással —  könnyen 
növelhetjük. A  porok felülete az azonos 
anyagú, de sima felületű, tömör testek
hez képest óriási.

Képzeljünk el egy 1 köbcentiméteres 
kockát. Ennek felülete 6 négyzetcenti
méter. Szabdaljuk föl ezt a kockát 
először úgy, hogy 1 milliméter élhosszú
ságú, majd 0,1, 0,01, 0,001 mm élhosz- 
szúságú kis kockákra hulljon szét, és 
hasonlítsuk össze az így  kapott porok 
felületét, az eredeti kocka felületével:
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Láthatjuk, hogyha eredeti kockánkat 
sima felületű, 0,0001 cm (vagyis 0,001 
mm) élhosszúságú kockákra aprítjuk, az 
így képződött I  grammnyi össztérfogatú 
kis kockák összes felülete 6 négyzetméter. 
Ez már elég nagy felület az anyag kicsi 
térfogatához képest. Még tovább növel
hetjük a szilárd anyag viszonylagos felü
letét, ha érdes felületű szemcsékké őröl
jük. De még inkább nő ez a felület akkor, 
ha a  port nem tömör anyagból, hanem 
szivacsos jellegű, úgynevezett porózus 
anyagból hozzuk létre. A  természetben 
is találunk ilyen anyagokat. Belsejük 
finom, apró járatokkal, lyukacskákkal 
és hasadékokkal van telve. E  lyukacsos 
anyagoknak a belső felülete még az imén- 
tieknél is sokkal nagyobb lehet. Ilyen 
természetűek egyes anyagásványok, 
bentonitok, derítőföldek és bauxitféle- 
ségek, továbbá egyes mesterséges sze
nek —  faszén, csontszén, aktívszén —  
és bizonyos, ugyancsak mesterségesen 
gyártott anyagok, mint a szilikagél és 
az alumíniumszilikátok. Ezekben oly 
finom repedések vannak, amelyeknek 
belső átmérője egy százezred és egy 
milliomod milliméter (1— 10 millimik- 
ron) között van. Az ilyen testek 1 köb- 
centiméterének —  vagy ahogy inkább

A porózus anyagok belseje linóm, apró Járatok
kal, lyukacskákkal és hasadékokkal von telve

szokás számítani: 1 grammjának —  ösz- 
szes belső felülete egyesítve és kiterítve 
100— 900 négyzetméter. Egy jó minő
ségű szilikagél 1 grammjának belső felü
lete átlagosan 400— 500 m2, tehát 8— 10 
gramm szilikagél összes belső felülete 
nagyjából 1 katasztrális hold. Ha viszont 
a szemcsék belsejében levő járatokat 
egyetlen hosszú, 10 millimikron átmé
rőjű hengeres alagutacska alakjában kép
zeljük el, ennek egyesített hossza kb. 
16 000 000 kilométer, ami a Föld kerü
letének 400-szorosa. Láthatjuk hát, hogy 
megfelelő előkészítéssel és aprítással olyan 
anyagokat tudunk előállítani, amelyek
nek kötőképes hasznosítható felülete 
súlyukhoz vagy térfogatukhoz viszonyít
va hihetetlenül nagy. Ezek az anyagok 
saját súlyuk egy harmadának vagy felé
nek megfelelő gázt vagy folyadékot 
tudnak e kis járatokban tartósan meg
kötni. A z  ilyen anyagokat adszorbens - 
nek nevezzük.

A  megfigyelések azt mutatják, hogy 
az adszorbens anyagok zöme a kenőolaj - 
párlatok káros alkatrészeit erősen meg
köti, adszorbeálja, míg a hasznos alkat
részeket csak gyengén vagy egyáltalán 
nem köti le. A zt is tapasztalták, hogy 
bizonyos folyadékok a gyengén kötött 
anyagot könnyen leoldják az adszor- 
bensről, más erősebb hatású oldószerek 
az erősen kötött szennyező anyagokat 
is kimossák az adszorbens szemcséinek 
belső üregéből, járataiból. Az adszor- 
bensek és az oldószerek e tulajdonságait 
fölhasználhatjuk a kenőolajok finomí
tásának tökéletesítésére.
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Már régen ismeretes volt, hogy ha 
finomított kenőolajokhoz néhány száza
léknyi adszorbenst —  aktívszenet vagy 
derítőföldet —  keverünk, majd a keve
réket melegítjük és szűrjük, akkor az 
olaj színe szebb, világosabb lesz. Ezt 
derítésnek nevezzük. Nemcsak kenőola
jok, hanem étolajok, sőt más anyagok 
—  szeszesitalok, cukor, szennyezett v i
zek —  minőségének javítására is fel
használják. A  jelenség azon alapszik, 
hogy a bekevert adszorbens a szennyező 
vagy színező anyagok egy részét meg
köti. Ez a módszer jó minőségű finomít- 
ványok külsejének javítására, tetsze
tőssé tételére alkalmas, de valódi minő
ségüket csak lényegtelenül változtatja 
meg. M i több, az adszorbens a művelet 
után hatástalanná válik, és többé nem 
használható.

A  Magyar Ásványolaj és Földgáz K í
sérleti Intézetben kidolgozott új eljárás 
szerint a finomítandó olajat illékony és 
az adszorbensen gyengén kötődő oldó
szerben —  bizonyos könnyűbenzinek
ben vagy pentánban —  oldják. A z olda
tot oszlopba töltött porított adszorben
sen —  például szilikagélen —  vezetik át. 
A z  adszorbens az oldatból az oxigén- és

Laboratóriumi adszorpción olajfinomítón a Magyar
Asvónyolu] és Földgáz Kísérleti Intézetben

kéntartalmú, valamint a  telítetlen kenő- 
olaj-alkatrészeket visszatartja, az oldó
szert és a hasznos kenőolaj-alkatrészeket 
viszont csak gyengén köti, illetve áteresz
ti. A  szemcsék között visszamaradó 
olajat további oldószer bevezetésével ol
dat alakjában lehet kiöblíteni. A  káros 
alkotórészeket azonban ez az oldószer 
a szemcsék belső járataiból, felületeiről 
nem mossa le, mert az adszorbens erő
sen megköti őket. A z oszlopból kifolyó 
oldat tehát az oldószeren kívül a kenő
olaj-párlat hasznos alkatrészeit tartal
mazza. A z  oldatról megfelelő lepárló 
berendezésben az oldószert lepárolják, 
hogy újra felhasználhassák. A  lepárlás 
után visszamaradó olaj már csak a 
kenés céljaira alkalmas alkotórészeket 
tartalmazza, s így  értékes kenőolajként 
minden további nélkül közvetlenül fel
használható.

A  feladat ezután az, hogy az elhasz
nálódott adszorbenst újra használhatóvá 
tegyük, különben k i kellene dobni, s az 
eljárás drága volna. Ezt is megoldották 
olyan öblítő folyadékkal, amely az ad- 
szorbensből a káros olaj alkatrészeket 
kioldja. Ezek az alkatrészek azonban 
csupán a gépkenés szempontjából káro
sak. Más célra nagyon is megfelelnek, 
íg y  használhatjuk őket fűtésre, de cél
szerűen vegyipari nyersanyagul is (szá
radó olajok alkatrészeként, útburkoló 
aszfaltok minőségjavítására stb.).

A z  adszorbens oszlopból az öblítő 
folyadékot ki lehet mosni, és utána 
újra friss, finomítandó olajat vezethe
tünk át rajta. A z adszorbensnek és az 
oldószereknek megfelelő megválasztása 
esetén egymás után 200— 300 olajadagot 
is finomíthatunk ugyanazzal az adszor- 
benssel. A z  adszorbens persze több száz 
művelet után fokozatosan kimerül, tehát 
friss anyaggal kell helyettesíteni. Ez 
azonban az eljárás gazdaságosságát már 
nem befolyásolja hátrányosan.

A z adszorpciós finomítás elválasztó 
képessége kitűnő. A z  így finomított ola
jokban káros alkatrészek gyakorlatilag 
már nincsenek is, s az elválasztott káros 
alkatrészek között már hasznos olaj- 
anyag sincs. A z  eddig ismert eljárások 
közül az adszorpciós finomítással érhet
jük el a kenőolaj-párlatok legjobb kihasz
nálását. Persze a finomítás eredménye 
a nyersanyagtól és a szükséges finomí- 
tási foktól is függ. Általában azonban 
—  például az autó- és a repülőgép
olajoknál —  azonos minőségre számítva 
10— 15 százalékkal jobb hozam érhető

Kísérleti üzem adszorpciós 
olajfinomításra

el, mint az eddig ismert 
legkedvezőbb eljárással.

Különlegesen fontos 
szerepe van az adszorp
ciós finomításnak . az 
úgynevezett,,fehérolajok’ ' 
gyártásában. Ilyenek a 
belső használatú gyógyá
szati fehérolaj, az égési 
sebekre használatos táb
laolaj, a háztartási gépek 
és műszerek kenésére 
használt csontolaj, a var
rógépolaj, a műszerolaj, az 
órásolaj, továbbá a koz
metikai célokra használt vazelinolajok, 
amelyekből hajolaj, napolaj, arclemosó- 
olaj, babaolaj stb. készül. Ezekből v i
szonylag keveset gyártanak, azonfelül 
azért is drágák, mert gyártásuk nagy 
gondot kíván: egészen tisztának kell 
lenniük.

A  fehérolajok szintén megfelelően ki
választott ásványolajpárlatokból ké
szülnek. Finomításukra pillanatnyilag 
csak a kénsavas eljárást alkalmazzák. 
Ezt bonyolult, hosszadalmas és költsé
ges utókezelés követi, minthogy víz- 
tisztának és színtelennek kell lenniük. 
I t t  az adszorpciós finomítás alkalmazása

jelentős hozamnövekedést és önköltség
csökkenést eredményezhet. Ez utóbbi 
a minőségtől függően 35— 55 százalék.

A z eljárások kidolgozása a laborató
riumban és a kísérleti üzemben egyaránt 
befejeződött. A z eredmények azt mutat
ják, hogy világviszonylatban is új, rend
kívül gazdaságos olajfinomító módszer 
birtokába kerültünk, amely a belföldi 
igényeket jobban és olcsóbban kielégíti, 
s a világpiacon is növeli versenyképes
ségünket.

Vámos Endre 
tudományos kutató

K É R D E Z Z - F E L E L  EK
Mády B. Zoltán debreceni olvasónk kér

dezi: Miből és hogyan készül a papíros
gyurma %

Knapp Oszkár válaszol:
A  papirosgyurma vagy papírmasé 

(franciául: papier máché) enyvoldattal 
összeragasztott cellulózsejtekből áll. Az 
alábbi módon készítik : hulladékpapirost 
vízben feláztatnak, péppé gyúrnak, majd 
a  péphez enyvet és töltőanyagként agya
got, kaolint, gipszport, krétaport és súly- 
pátot kevernek. A  jól gyúrható masszát 
formába sajtolják, és melegen kiszárít
ják. Ez a papirosgyurma azonban lágy 
és törékeny. *

Kemény és szívós papirosgyurmát úgy 
kapunk, hogy a papiroslapokat enyw el 
átitatjuk, rétegezve formába helyezzük, 
kisajtoljuk és formalingőzzel átitatjuk. 
A z így készült papirosgyurma vízben 
oldhatatlan. Ha pedig a masszába len
olajat vagy lenolajkencét gyúrunk, a saj
tolt és szárított anyag már nem papír
masé, hanem kéreg- vagy kartonpapír.

Marót! Gábor déli olvasónk kérdezi: 
Igaz-e, hogy ha az életlenné vált borotva- 
pengéket egy ideig„pihentetjük” , megint 
élesek lesznek I

Szimán Oszkár vegyészmérnök vála
szol:

A  borotvapengék —  ha egy ideig nem 
használjuk őket —  valóban javulnak 
valamicskét, de nem sokat. A z  acél 
kristályrendszerében ugyanis állandóan 
folyik a molekulák mozgása és rendező
dése is. Hatásuk azonban oly parányi 
dimenziókra korlátozódik, hogy számot
tevően nemigen módosítják a penge 
élességét. Valamivel fontosabb az acé
lokat alkotó mikrokristdlyok átalakulása. 
A z acél ugyanis többféle, különböző 
szerkezetű mikrokristályok keveréke. 
Ezek a  maratott acél felületén mikrosz
kopikus darabokban leszakadnak. Egyes 
részek pedig meglazult állapotban hoz
zájárulnak az acél érdességéhez. H a ezek 
idővel leszakadnak, a  penge éle bizonyos 
fokig javulhat.
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A  csillagászat régebben csak az égi
testek látható mozgásával, majd a táv
cső fölfedezése után a bolygókon, a 
Napon és a Holdon megfigyelhető kép
ződményekkel foglalkozott. Williams 
Herechel, a X V I I I .  század második 
felének nagy csillagásza figyelt meg elő
ször a saját maga készítette óriástáv
csővel alaktalan, világító, gomolygó fel
hőkhöz hasonló képződményeket a csilla
gos égbolton. Ezeket külső megjelené
sükről azóta is ködfoltoknak nevezik. A  
világító csillagközi ködökön kívül később 
sötét, jényelnyelö ködöket is észleltek.

Közben a távcsövek egyre tökélete
sebbé váltak, s mihamar kiderült, hogy 
a világító ködök egy része csillagokból 
álló hatalmas rendszer. A  másik részük 
azonban a legnagyobb távcsövekkel sem 
volt csillagokra bontható. Hovatovább 
nyilvánvalóvá vált, hogy a világminden
ségben a csillagokon kívül, a csillagok 
közti térben is nagy mennyiségű anyag 
található. Amikor

a világító ködök
léte már bizonyosság volt, egymás után 
vetődtek föl a kérdések: miből vannak 
a világító ködök? Mekkora a valódi 
kiterjedésük? Miért világítanak? A  csil-

A  Xafiy Orion kört

tagok hatalmas gázgömbök, amelyeknek 
belsejében —  meglővén a szükséges 
feltételek —  atommag-reakciók mennek 
végbe, s ezért világítanak. De mi a 
helyzet a csillagközi világító ködökkel?

A  ködök anyagi összetételének és 
fényének rejtélyét a színképelemzés segít 
megoldani a kutatóknak. Ha —  például 
'—  a világító köd színképe megegyezik 
valamelyik közeli fényes csillagéval, nyil
vánvaló, hogy a  köd csupán azért „v ilá 
gít” , mert visszaveri az őt. megvilágító 
csillagnak vagy csillagoknak a fényét. 
Más világító ködök színképe viszont 
nem egyezik meg pontosan a  meg
világító csillagéval. Miért? Azért, mert 
a ködöt alkotó, de a csillagnál sokkal 
hidegebb gáz a csillag fényéből —  szín
képéből —  elnyeli azokat a hullám- 
hosszú' sugárzásokat, amelyeket —  ha 
izzó állapotban volna —  jómaga is ki- 
bocsátana. H a a csillag és a köd mozgá
sának iránya vagy a sebessége között 
különbség van, akkor a színkép egyes 
vonalai más-más helyzetet foglalnak el 
aszerint, hogy a csillagtól vagy a ködtől 
származnak-e. A  csillag és a megvilágí
tott köd sebességének különbsége tehál 
lehetővé teszi, hogy a színképben elkü
lönítsük és felismerjük a ködtől szár
mazó vonalakat, s így meghatározzuk 
a köd anyagi összetételét. A  világító 
gázködök tehát a közeli csillagok fényét 
nemcsak szétszórják, hanem meg is 
vámolják, s épp ennek az utóbbi jelen
ségnek a révén határozhatjuk meg anyagi 
minőségüket.

Ezt az eljárást először 1904-ben Harl- 
mann alkalmazta, amikor a Delta-Orio- 
nis nevű kettőscsillag színképében kimu
tatta a csillagközi térben finoman eloszló 
kalcium színképvonalait.

A  csillagközi anyag méretei és sűrűsége
A  vizsgálatok szerint a csillagok közötti 

térben — az úgynevezett intersztelláris 
anyagban— az elektronoktól az atomokon 
és a  molekulákon át a bolygónyi nagy
ságú törmelékekig mindenféle méretű 
részecske megtalálható.

Persze a porszerű csillagközi anyag
ban nem minden méretű részecske for
dul elő egyforma gyakorisággal. Általá
ban mennél nagyobb valamely részecske 
mérete, annál kevesebb van belőle. A 
porszerű csillagközi anyag zöme egyezred 
és tízezred centiméteres részecskékből
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áll. Ezt az adatot a  sötét ködök fényszó
rása és részleges fényelnyelése alapján 
számították ki, s megerősítik a meteor- 
jelenségek során végzett fényességméré
sek, illetve az így kiszámított részecske- 
méretek is.

A  csillagközi anyag a Tejútrendszeren 
belül nem egyenletesen oszlik meg, s 
a gáz és a por nem mindenütt fordul 
elő vegyesen. Vannak tisztán gázból 
álló ködök, vannak tisztán porból állók 
s végül vegyes —  gázból és porból 
álló —  úgynevezett gáz- és porködök.

A  csillagközi gázok összetételére vo
natkozó adataink nem valami pontosak, 
de annyit mindenesetre megállapíthatunk, 
hogy java részük hidrogén. A  csillagközi 
tér minden köbméterére átlagosan 15 
millió hidrogén-atom jut, s ugyanakkor 
mintegy 100 nátrium, 15 kánum és 6 
kalcium atom lehet ugyanebben a tér
fogatban. Ez persze nagyon kevés. De 
ha figyelembe vesszük, hogy a csillag
közi anyag roppant térségeket tölt be, 
azt mondhatjuk, hogy ugyanannyi anyag- 
mennyiség van szétszórva benne, mint 
amennyi a csillagokba tömörült. Való
színűnek látszik, hogy az imént említett 
atomokon kívül, de még ezeknél is 
kisebb mennyiségben hélium, oxigén, 
nitrogén és fémek, valamint víz, illetve 
jég, ammónia és egyes szénvegyületek 
— cián stb. —  is találhatók a csillagközi 
térben.

A  csillagközi anyag sűrűsége —  mi
ként a felsorolt adatok is elárulják —  
rendkívül csekély. 100 millió köbkilo
méteres térfogatra mindössze 1 grammnyi 
anyag jut. Ha Földünk anyagának átla
gos sűrűsége az intersztelláris anyagé
val volna azonos, tömege nem volna 
több 3 grammnál. H át a méreteik? Az 
egyik világító ködnek, a Nagy Orion 
tödnek az átmérője 10 fényév, az alak
járól elnevezett Észak-Amerika-ködé pe
dig 40 fényév. íg y  a csekély sűrűség 
ellenére a felhőkben annyi anyag van, 
amennyiből 1/100— 10 Nap is kitelne.

A  világító ködöknél nehezebben föl
fedezhető

sötét ködök

sok bosszúságot okoznak a csillagászok
nak. Negyven— ötven évvel ezelőtt még 
nem számoltak létezésükkel, noha jelen
létük elméletileg akkor sem volt kizárva. 
Mi okozza elsősorban a bosszúságot?

A  világmindenség távoli térségeiben 
levő csillagoknak a Földünktől való 
távolságát abból a fizikai törvényből

A \'ylla»-i-slllagképben levő XGC 6523 Jelű 
(Lagtma) köd

vezetik le, hogy a fény erőssége a távol
ság négyzetével fordított arányban csök
ken. Ez a törvény azonban csak akkor 
érvényes módosítás nélkül, ha a csillag 
és a földi észlelő közt semmiféle olyan 
közeg sincs, amely a csillag fényét 
gyengítené, tehát ha a csillag fénye 
kizárólag a távolság miatt gyengül, f ia  
azonban a csillag és a megfigyelő közt 
valamilyen fényelnyelő közeg —  például 
sötét köd —  van, a csillagász sokkal 
nagyobbra fogja becsülni a távolságot, 
mint amekkora a valóságban.

A  fényelnyelő sötét ködők azonban 
csak akkor mutathatók ki viszonylag 
könnyen, ha nagyon vastag rétegben 
vannak valahol, s emiatt a mögöttük 
levő távolabbi csillagok fényét teljesen 
elnyelik. Efféle sötét köd okozza, hogy 
—  például —  a Tejút kettéválásánál, a 
Hattyú csillagképben egy csillagokban 
szegény vidéket is megfigyelhetünk. Ezt 
nevezik Északi Szeneszsáknak. H ogy a 
sötét ködök mögött valóban vannak 
csillagok, azt már régebben bebizonyítot
ták infravörös fényképlemezekre vett 
fölvételekkel. S újabban a rádiócsilla
gászati megfigyelések is igazolták ezt.

A  csillagközi ködök fényelnyelő hatása 
erősen változékony. Egy bizonyos töme
get véve alapul annál nagyobb, mennél 
kisebb az eltérés a kődön áthaladó fény
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Kfityolkttd u Hattyú cslllugképben

hullámhossza és a porköcl részecskéinek 
méretei közt. Mennél kisebbek a por- 
részecskék, annál inkább gyengül a 
csillag eredeti színképében a kék és a 
vele szomszédos színtartományok erős
sége. Éppen ezért ezt az elnyelő hatást 
—  mert a színképet más-más mértékben 
változtatja meg —  részleges elnyelésnek. 
vagy —  szaknyelven —  szelektív abszorb- 
oiónak nevezik. A  csillagok színképében 
ez a jelenség okozta vörösödés hasonló 
a porviharok alkalmával vöröses szín
ben látszó kelő vagy nyugvó Nap fényé
nek vörösödéséhez.

A  csillagközi anyag és a világ 
megismerése

A  csillagközi anyag sűrűsége kivált 
a lapos, lencse alakú Tejútrendszer 
középső síkja mentén nagyon nagy. E 
sík fölött és alatt 30 foknyira épp emiatt 
nem látunk ki a Tejútrendszerből, s 
így ott, abban az irányban nem is tud
juk tanulmányozni a külső tejútrend
szerek eloszlását és szerkezetét. A  csil
lagászok a világegyetem e vidékeinek 
jellegére csak a környező térségek vizs
gálatára alapozott statisztikus módsze
rekkel következtetnek.

A  csillagászok azt is megállapították, 
hogy a Tejútrendszer egyes részeinek 
szerkezete szorosan összefügg a csillag
közi anyag jelenlétével. Például a Tejút

spirális karjaiban sok a csillagközi anyag, 
míg más vidékein egyáltalán nincsen. 
Azt is megállapították, hogy azoknak 
a távoli tejútrendszereknek, amelyeknek 
nincs csillagközi anyaguk, spiráhs kar
jaik sincsenek. Nyilvánvaló hát, hogy 
a csillagközi anyag és a tejútrendszerek 
szerkezete valóban szorosan összefügg. 
E jelenség okát különben ma még nem 
ismerjük.

A  csillagközi anyag mozgó, villamos 
töltésű részecskéi mágneses teret kelte
nek. Egyes föltevések szerint ezekben az 
elektromágneses erőterekben keletkezik 
a kozmikus sugárzás is.

A  csillagközi anyag nem ér véget a 
Tejútrendszer határainál, hanem —  a 
legújabb vizsgálatok szerint —  jelen 
van a tejútrendszerek közti térben is. 
Ezt az újonnan fölfedezett tényt azon
ban ma még semmivel sem tudjuk meg
magyarázni. Nem kétséges, hogy a prob: 
léma megoldása sokkal előbbre viszi 
majd a  világ még ismeretlen jelenségei
nek megértését.

A  csillagközi anyag megismerése és 
kutatása máris sok titokról lebbentette 
föl a fátylat. Hadd emlékeztessünk itt 
arra a múlt évi rádiócsillagászati cik
künkre, amelyből kiderült, hogy a Tejú t
rendszer forgósának irányát épp a csillag
közi anyag rádiósugárzása jóvoltából 
sikerült meghatározni. A  kutatások azt 
is megmutatták, hogy a csillagközi 
anyag szoros kapcsolatban áll a csilla
gokkal. Ambarcumjan Sztálin-díjas szov
jet csillagász vizsgálatai szerint csilla
gok napjainkban is keletkeznek, s a szü
lető csillagok anyagának forrása a csil
lagközi anyag. Másfelől ismeretes, hogy 
a csillagok is adnak le anyagot a csillag
közi tér javára. Ma még nem tudjuk, 
hogyan áll ez a mérleg, de a jövőben 
nyílván erre is fény derül. S akkor a 
tudomány megint nagy lépéssel kerül 
közelebb annak megállapításához, hogy 
miként keletkezhetett a világmindenség 
mai formája egy megelőzőből, s hogy 

-merre halad a világegyetem fejlődése.
Sinka József

a TT1T központi csillagászati és matematikai 
szakosztályának tagja

A  Gondolat Kiadónál közeljövőben megjele
nik Fülöp Zsigmond s Nagy kísértelek törlénete. 
(Élet és Tudomány kiskönyvtár sorozat.) Az 
Élet és Tudomány kiskönyvtár áprilisban meg
jelenő könyve ismerteti az ókortól a X IX . szá
zad elejéig végzett legjelentősebb kísérleteket.

Á ra : kb. JS Ft lesz
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EGY ÚJFAJTA ÉLELEM: A HALPOR
A  második világháború előtt földün

kön évente már 20 millió tonna halat 
fogták. A  hústermelés évi 30— 35 millió 
tonna volt. Ez utóbbi tehát aránylag 
nem sokkal nagyobb amannál. Ám  a 
halat, kivált a meleg égövi halakat, ame
lyek néhány óra alatt elvesztik frisse- 
ségüket, jóval nehezebb feldolgozni, mint 
a húst. Ezért a halászat eredményét 
mindenütt a helyi jéggyárak teljesítő 
képessége korlátozza és határozza meg.

A  feldolgozás nehézségei m iatt a halász- 
zsákmány tekintélyes része kárba vész. 
Hogy a halászatot gazdaságosabbá te
gyék, egyszersmind a növekvő élelmi
szerigényeket kielégíthessék, Afrika és 
Dél-Amerika több országában most a 
halak nagy mennyiségű fehérjéjének 

ritásával, úgynevezett hallisztnek vagy 
(pornak a készítésével kísérleteznek. 

A  hallisztbe —  a beleket kivéve —  a  hal 
minden részét bedolgozzák, míg a dobozos 
konzerváláskor a  fejet és a pikkelyeket 
stb. is eldobják, és emiatt akár a hal 
súlyának 38 százaléka is elvész. A  hal
liszttel eleinte a nagyobb állatokat és a 
szárnyasokat táplálták, de trágyázásra 
is felhasználták. Sikerét ékesen bizonyít
ja, hogy rövid idő alatt 1 millió tonnára 
szökött a termelése, s még így sem elé
gítette k i a keresletet. (A z 1 millió tonna 
hal port 5 millió tonna friss halból gyár
tották.)

A  halpor lehet szagtalanított és nem 
szagtalanított. Emezt 1951 óta gyártják 
a Gkana állambeli Accra kísérleti tele
pén, ahol a június és szeptember között 
a  partmenti vizekben fogott Sardinella 
Auritát dolgozzák fel. Témában, sőt 
1956 óta Ugandában, majd Angolában is 
épült egy-egy gyár. Bennük már nem
csak állati, hanem emberi táplálék cél
jára is készül halpor, mégpedig olcsó 
áron. Olcsónak főképp azért olcsó, mert 
kevésbe kerül a szállítása, nem úgy, mint 
a friss halé. Emez ugyanis 80 százalé

kában vizet tartalmaz, s szállításakor 
a kocsi szigetelése és a  jég annyit nyom, 
hogy a halrakomány minden egyes 
küójára 13 kiló holtsúly jut.

Nagy haladás vo lt a szagtalanított 
halpor gyártása. Ez a Trachurus tracliu- 
rus halból készül, s olajtalanítva 8 szá
zalékig a kenyérlisztbe keverhető anélkül, 
hogy annak ízét megváltoztatná. Chilé
ben 10 százalékukban halport tartal
mazó kenyérkéket gyártanak, s ezeket 
—  mint  fehérjeadagot —  az iskolás- 
gyermekek közt osztogatják. Kamerun, 
Szenegál, Brazília, Peru, Mexikó és India  
élelemben szegény vidékein ugyancsak 
egyre népszerűbb a halpor, hiszen elő
nyei : tárolhatósága, nagy táplálóértéke, 
könnyen szállíthatósága, olcsósága és 
higiénikus volta nyilvánvalók.

A z  emberi táplálkozás céljára készített 
halpor fehérjetartalma 62— 80 százalék ; 
ellenben zsírtartalma csekély, mindössze 
0,28 százalék. A  halolajban telítetlen 
zsírsavak is vannak; ezek könnyen oxi
dálódnak, így mérgezők, és könnyen 
avassá teszik az olajat. A  halporban 
viszont azt a csekélyke zsírt —  tekin
tettel az amúgy is rosszul táplált lakos
ság zsíxhiányára —  meg kell tartani. 
A  por A-, B- és D-vitaminokban gazdag, 
bár a B , és a B , a  napon való szárítás 
során gyakran elvész. Minthogy a hal- 
porba a hal szálkáit és a gerincoszlopát 
is beledolgozzák, sok ásványi anyag 
is van benne, főképp kalcium és fosz
for.

A  higiénikus, fertőtlenített s a rova
rok és a nedvesség ellen is védő mű
anyagba csomagolt újfajta élelmet szí
vesen fogadta a lakosság. A  közvéle
ménykutatás során kiderült, hogy a 
megkérdezetteknek csak 5 százaléka 
találja rossznak, míg a többség (47%) 
határozottan ízesnek ítéli.

(L a  Natúré)
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Jóformán mindenki tudja, hogy idén 

van az NGÉ, a nemzetközi geofizikai év. 
A zt viszont nagyon kevesen tudják, 
hogy 1960-ban N E É  lesz: nemzetközi 
elmeegészségügyi év.

Nem valami bizarr ötletről van szó. 
Nagyon is komoly a dolog. A z  orvostu
domány megállapítása szerint az elme- 
és idegbetegek száma növekszik. Külö
nösen nagymértékben növekszik a nyu
gati országokban, így  az USA-ban is. 
A z Egyesült Államokban a kórházi 
ágyak jelét ( ! ) elmebetegek foglalják el. 
És a kórházakban, illetve gyógyintéze
tekben ápolt több százezernyi elmebete
gen kívül mintegy 8 millióra becsülik 
azoknak a számát, akik nincsenek ugyan 
kórházban, de betegségük miatt vagy. 
egyáltalán, vagy rövidebb-hosszabb 
ideig nem képesek dolgozni, önmagukat 
eltartani. Óriási terhet ró ez a társada
lomra !

A z ENSZ keretében működő Világ
egészségügyi Szervezet most hadat üzen 
az elmebetegségnek. A z a terve, hogy 
egy időben, nemzetközi összefogással 
vizsgálják meg mindazokat a problé
mákat, amelyek az elmebajokkal, a 
lelki betegségekkel kapcsolatosak. 
A  munka már 1958-ban megkezdődik.

s a tulajdonképpeni elmeegészségügyi 
évben bontakozik majd k i teljesen, egy 
része azonban 1961-re is áthúzódik.

Milyen problémákat fognak megvizs
gálni elsősorban ?

A z  egész világra kiterjedően és koor
dinálva megvizsgálják az elmebajok s a 
lelki betegségek okait és megjelenési 
formáit.

Megvizsgálják, hogyan küszöbölbe tők 
k i nevelő és társadalmi módszerekkel 
ezek az okok, azaz hogyan valósítható 
meg a megelőzés, az úgynevezett pszi- 
ehoprofilaxis.

Szeretnék meghatározni azt a „pozi
tív ”  életformát, amely a leginkább al
kalmas az elmebajok megelőzésére. 
E  célból statisztikai és egyéb módsze
rekkel tanulmányozzák különféle álla
mok egészségügyi viszonyait, a szociális 
körülményeket, a munka- és az élet- 
körülményeket, a társadalmi viszonyok 
lélektani hatását stb.

Végül e nemzetközi akciónak az is 
célja, hogy fölhívja a társadalom figyel
mét e problematikára, s így elérje, 
hogy az elmebajok megelőzésével és 
gyógyításával az eddiginél többet fog
lalkozzanak. (The Lemcet)

Akinek a káromkodás volt a b e te g sé g e ...
Érdekes esetről számol be dr. Richard P. 

Michael a British Medical Journalban. A z eset 
„kórtörténete”  a következő:

X. Y. gyermekkora teljesen zavartalanul telt el, 
kilencéves korában azonban —  szülei legnagyobb 
megdöbbenésére —  időnként durva szavakat kez
dett használni. Sőt, egyre kacskaringósabbakat 
káromkodott. E tünet mindig rohamszerű volt, 
de egy-egy „káromkodó'* periódus után hosz- 
szabb szünet szokott következni, s ekkor a gyer
mek normálisan viselkedett és beszélt. Az évek 
előrehaladtával a helyzet egyre romlott, s az ifjú 
beszéde mind nyersebbé, durvábbá vált. Szülei 
és tanárai tehetetlenek voltak.

Furcsa változás ment végbe az ifjún akkor, 
amikor bevonult katonának. A  durva szavak és 
káromkodások abbamaradtak. (A  hadseregben 
egyébként őrmesteri rangot ért el.)

Amikor visszatért a civil életbe, a kiromkodá- 
sos rohamok ismét kezdtek erőt venni rajta, és 
mind gyakoribbá váltak. Ez oda vezetett, hogy 
—  kereskedelmi alkalmazott lévén —  elvesztette 
állását, mert nemegyszer botrányos jeleneteket 
rendezett. A  rohamok alatt rángógörcsei is vol
tak a fején, a kezén és a lábán. Végülis kórházba 
került.

A  tünetek megfigyelése után az orvosok előtt 
nyilvánvalóvá vált, hogy az agykéregnek vala
milyen működésbeli zavaráról van szó. Hiszen 
ismeretes, hogy az agykéreg bizonyos helyén ki
fejlődő daganat megváltoztathatja a beszédmo
dort, sőt, a beteg magatartását és jellemét is. 
Arra gondoltak hát, hogy betegüknek talán vala
milyen jóindulatú agydaganata van, amely mint
egy másfél évtized alatt lassan növekedett, és egy 
bizonyos időszakban (épp a katonáskodás éveiben) 
talán meg is állapodott.

Csakhogy e daganatot a leggondosabb vizsgá
latok sem tudták kimutatni.

Ekkor arra gondoltak, hogy az epilepsziának 
valami különös esetével van dolguk. Minthogy az 
általánosan használt orvosságok nemigen változ
tattak a beteg állapotán, elhatározták, megpró
bálnak széndioxidot bclélegeztetni vele. Ez 
ugyanis olykor hatásos szokott lenni.

A kísérlet sikerrel járt, mert a rohamok már 
néhány belélegzés után ritkulni kezdtek, majd a 
további kezelésre teljesen abbamaradtak. A  be
teggel összesen 30-szor lélegeztettek be szén
dioxidot, s íme, gyógyultan távozott a kórházból. 
Ismét munkába állhatott, és munkáját most már 
néhány éve zavartalanul végzi.
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RÉGMÚLT ID Ő K  KUTATÁSA IZ O T Ó P O K K A L ...
Mikor vo lt a jégkorszak ? Hány ezer éve változott nedvesebbre Észuk-Német- 

ország éghajlata ? A z ilyen és hasonló kérdésekre újabban pontosnak vélhető választ, 
adnak a radioaktív izotópos vizsgálatok. Az eljárás az alábbiakon alapul. A  levegő 
széndioxidjában radioaktív szénatomok (C11-atomok) is vannak. Mennyiségük ugyan 
csekély, de arányuk mindig ugyanaz. Amikor a növények az asszimiláció során a 
levegőből széndioxidot vesznek föl anyagukba, például a fába, egy bizonyos meg
határozott arányban mindig beépítenek magukba Cu -atomokat is.

A ' C14-atomolc azonban állandóan bomlanak, úgyhogy minél öregebb például 
egy fadarab, annál kevesebb benne a radioaktív Cu -atom. íg y  az 5000 éves faloletek- 
ben csak körülbelül feleannyi, mint a friss fában. Minthogy a radioaktivitást nagyon 
pontosan lehet mérni, ez az eljárás a történelem előtti korok időrendi táblázatának 
felállítására az eddigieknél jobbnak és sokoldalúbbnak bizonyult. A z  utolsó jégkor
szakot követő első. ritkás erdősülésekről megállapították, hogy mintegy 12 500 
évvel ezelőttről datálhatók. Jól megállapítható az ezt követő melegebb és hidegebb, 
száraz és nedves éghajlati változások kora is. Egy-egy kőkorszakbeli evező —  a 
hajózás legrégibb emléke •—- 9000 éves. (A z eljárás különben műszaki szempontból is 
jelentős. Megállapíthatjuk véle a régi hegyomlások pontos időpontját, aminek ismere
tére például a vízerőművek építésekor lehet szükség.)

A  római korból származó, ismert korú faemlékeken végzett izotópos vizsgálatok 
időeredménye egyezik az írásos följegyzésekben foglalt időmeghatározásokkal. Az 
eljárás ugyancsak kiállotta a próbát olyan öreg fákon, amelyeket nemrég vágtak ki, 
tehát az évgyűrűk megszámlálásával ellenőrizhették az izotópvizsgálatokat. Érdekes 
viszont, hogy a ma élő fák radioaktív széntartalmának vizsgálata nem ad ilyen egy
értelmű képet. Ezt a következőkkel magyarázzák. A  kőszénben, amely évmilliók óta 
a föld alatt rejtőzik, már nincsen Cu. A z utóbbi évtizedekben tömérdek kőszenet, 
tüzeltek el a földön, s így  sok, Cw-et nem tartalmazó széndioxid került a levegőbe, 
úgyhogy a légkör széndioxidjában a radioaktív szénatomok mennyisége mintegy 
3 százalékkal csökkent. ( Angewandie Ohemie)

A  Szahara belsejében emelkedő Tassili 
hegység sziklabarlangjai már 40— 50 éve 
híresek az ott talált őskori rajzokról 
és falfestményekről. A  lelőhelyet két 
évvel ezelőtt Henré Lkote tanár vezeté
sével egy tudósokból, festőkből és fény
képészekből verbuvált francia kutató- 
csoport kereste föl, és 16 hónapi mun
kával rendszeresen átkutatta a  barlango
kat. A  rajzokról a tudományos és a 
művészi igényeket egyaránt kielégítő 
reprodukciókat készítettek, összesen 800 
darabot. Ezeket most egy párizsi mú
zeum kiállítási termében mutatják be.

A  Tassili, ez a fantasztikus hegylánc, 
amelyet afrikai útleírásában már Héro
dotosz is említ, a rajzok és a falfestmé
nyek tanúsága szerint egykor mező- 
gazdasági művelés alatt állott, és fekete 
bőrű lakossága volt. A  grafikus ábrák 
kora mintegy 8000 éves időszakra nyú
lik vissza. A z ábrázolás módja és stílusa 
ez idő alatt többször is megváltozott. 
A  legrégibbek az i. e. 6000 tájt kelet

keztek. Köztük a kisméretű, kerek fejű 
szarvas emberalakok dominálnak. A 
későbbi festmények alakjai nagyobbak, 
és színes álarcokkal, tetoválásokkal egé
szülnek ki, amelyek már a mostani



néger népszokásokra emlékeztetnek. Az 
egyiptomi hatás újabb változást idézett 
elő az ábrázolásban. Ez megnyilvánul 
a realisztikus alakokban és a stilizált 
maszkokban egyaránt. A z  ez időszakból 
származó emberábrázolások különböző 
etnikai csoportokat képviselnek; elő
fordulnak köztük európai típusok is.

A  barlangokban olyan óriási rajzokat 
és festményeket találtak és rekonst

ruáltak, amelyek méretük tekintetében a 
legnagyobb őskori ábrázolások közül 
valók.

A z  egyik időszak rajzai és freskói 
kitűnő részletmegfigyelésekben bővelkedő 
vadászati és háborús jeleneteket örökí
tenek meg. Hasonlóképp hűek és pon
tosak a házi meg a mezei életből vett 
zsánerképek is.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Tizenkét helyen figyelik  az északi-sarki óceán mozgását
A  nemzetközi geofizikai év keretében tizenkét megfigyelő állomáson vizsgálják a 

tengervíz mozgását az északi-sarki óceáni medencében. Ezt az óceánt egyik oldalán 
Alaszka és Kanada, a másik oldalán Szibéria határolja. A  vizszint változásait jelenleg 
négy szovjet, hét kanadai és egy alaszkai állomáson figyelik rendszeresen. A  három
négy naponként észlelhető apály és dagály adatai alapján kívánják megállapítani, 
hogy ez a három-négynapos időköz megfelel-e a víz áramlási idejének, azaz eljutnak-e 
ez idő alatt a dagály hullámai a szovjet partoktól a kanadai partokig és vissza. A  nem
zetközi geofizikai év tizennyolc hónapja alatt várnak választ arra a kérdésre is : m i az 
oka annak, hogy az északi-sarki óceán hatalmas víztömegei e két földrész között ezt a 
sajátságos mozgást végzik. (Discovery)

(M fé é é  SZÍMQIÓCÍPPEL
A  washingtoni Egyesült Számoló Idő- gépeknek a beállítását és a megfigyelő 

jelző részleg naponta készít időjelzéseket hálózatnak a kiterjesztését az egész 
gépi úton. A z alkalmazott módszer északi féltekére. Ettől azt várják, hogy 
lényege az, hogy a megfigyelt kiinduló az új módszer minden magassági szinten 
adatok alapján megoldják azokat az jobb eredményt ad majd, mint a régiek, 
egyenleteket, amelyek a légkör mozgá- ( Scienlif ic American)
sát leírják. Ezek az adatok: a hőmér
séklet és a szél sebessége a légkör számos 
kiválasztott pontján.

A z  adatokat vagy azonos magasság
ban, vagy — pontosabb időjelzés kedvé
ért — különböző magasságokban regiszt
rálják. A  megfigyeléseket nagyjából négy
zet alakú területen végzik, 6000 méter 
magasságban. Ez a terület Eszak-Ameri- 
kát, az Északi-sarkkört és az Atlanti- 
és a Csendes-óceán közeli részeit foglalja 
magában. A  négyzetet 500 egyenlő 
részre osztották, s a megfigyelő állo
másokról jelentett hőmérséideti és szél
sebességi adatokat' közlik a számoló
géppel, amely azután megoldja a moz
gási egyenleteket. A  6000 méter magas
ságban történt észlelések alapján 48 és 
72 órára, az alacsonyabban történt ész
lelések alapján 12, 24 és 36 órára jelzik 
a várható időjárást. E  módszer a 6000 m 
fölötti magasságokban lényegesen jobb
nak bizonyult, mint a szokásosak. Leg
utóbb tervbe vették nagyobb számoló-

Óriási sebességű viharok
a Nap légkörében

A  napkitörések megfigyelése alapján 
megállapították, hogy a Nap légkörében 
minden korábbi elképzelésünket felülmúló 
hevességű viharok keletkeznek, sőt a Nap 
felületének háborítatlan részein is szaka
datlanul élénk, szabálytalan mozgásban 
vannak a gáztömegek. Spektrogram segít
ségével e mozgások mérhetők, és sebes
ségük hozzávetőlegesen kiszámítható. A  
Wilson hegyi csillagvizsgáló és a M c  Math- 
Hulbert obszervatórium munkatársainak 
egymástól függetlenül végzett mérései sze
rint az egyenes irányú „széleid’ sebes
ségének középértéke 3 kilométer másodper
cenként, a fel- és leszálló áramlásoké pedig 
1,4, illetve 1,8 kilométer másodpercenként. 
( A  Földön észlelt leghevesebb orkánok má
sodpercenkénti sebessége 60—70 méter.)

(Wissenschaft. und Fortschritt)
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Helikopter mint televíziós közvetítő
A  tervek szerint a Szovjetunióban 1960-ban 75 központi televíziós adóállomás 

működik majd 300 nagy teljesítményű közvetítőállomás közbeiktatásával. A  rádió- 
közvetítő kábeleket máris úgy építik, hogy telefon- és távíróösszeköttetésre, valamint 
kölcsönös televíziós közvetítésre is használhatók legyenek. Ugyanakkor a televíziós 
közvetítésnek más módjait is kipróbálják.

A  múlt évben a V I. világifjúsági találkozó idején műsortovábbító berendezéssel 
fölszerelt helikopterek révén Moszkvától 750 kilométerre, Minszk városában is 
gyönyörködhettek a televízión az ünnepségekben. A  repülőgépeket tehát nagy távol
ságra is sikerrel használhatják televíziós közvetítőként. ( Moscow News)

(Egy 3000— 4000 méteres magasságban lebegő helikopter körülbelül 250 kilo
méterről még jól tudja venni a moszkvai adót. A  gépre szerelt kis adó viszont 150—  
200 km-re tudja továbbítani a képet. Ekképp Moszkvától Szmolenszkig —  kb. 
370 km-re —  egy nelikopter közvetítette h televíziós műsort, Szmolenszktől Minszkig 
—  szintén mintegy 360 km-re —  pedig egy második. —  A  szerk.)

A  radioaktív víz „tisztulása"
Régóta tudjuk, hogy a tengervíz 

planktonja —  a felszíntől számított 
mintegy 200 méteres mélységig terjedő 
övezet mikroszkopikus növény- és állat
világa —  a vízbe hatoló magsugárzás egy 
részét magába gyűjti. Egy bizonyos telí
tettségi fpk elérése után a fertőzött mikro
organizmusok a mélybe hullanak, s ma
gukkal viszik a felszívott sugárzó anya
gokat. Emiatt az övezet radioaktivitása 
csökken.

E  jelenség alaposabb megismerésére 
japán tudósok kutatásokat indítottak. 
A  kísérleti vízmennyiség minden köb- 
centiméterébe 4 millió Apkanocapsia 
Roordersii nevű mikroszkopikus állatkát 
juttattak, a vizet pedig besugározták. 
A  v íz  radioaktivitása 0,2 mikroourie volt 
literenként. A  besugárzástól számított 
3., 19., 44., 92. és 140. óra után méréseket 
végeztek. Edderült, hogy a sugárzás egy 
része idővel a mikroorganizmusokban 
koncentrálódott, és amilyen mértékben 
előrehaladt a koncentrálódás, olyan mér
tékben csökkent a víz radioaktivitása: 
140 óra múlva már 30 százalékkal gyen
gült.

A  kísérlet második szakaszában, a  140. 
óra elmúltával Brachiorus plicatis mikro
organizmusokat helyeztek a vízbe. Ezek
nek az a tulajdonságuk, hogy az előbb 
említett Aphanocajwia Roordersiit fel
falják. Vajon akkor is ezt teszik-e, ha 
zsákmányuk sugárzással fertőzött? A  ra- 
gadozés már röviddel a behelyezésük 
után megindult. A  288. órában végzett 
vizsgálat kiderítette, hogy az újonnan

behelyezett mikroorganizmusok ama
zokat teljesen megsemmisítették, egy
szersmind átvették a fölfalt állatok radio
aktivitását. Eközben pedig a v íz  radio
aktivitása még további 30 százalékkal 
csökkent. (The Natúré)

Fából
CU K O R ÉS ORVOSSÁG

Sok olyan — fontos, keresett — .vegyi 
anyag és orvosság van, amelyet csupán 
korlátozott mennyiségben s körülményesen 
tudnak gyártani. Ezért érdekes és jelentős 
a bükkfát és hulladékát ú j módon hasz
nosító osztrák eljárás.

A  bükkfából és fűrészhulladékaiból — 
úgynevezett szulfitos eljárással — cellulózt 
gyártanak, s melléktermékként facukrot 
kapnak. Ez a sajátságos cukor voltaképp 
egy ú j alapanyag. Az a furcsa tulajdon
sága van, hogy nem lehet belőle szeszt 
gyártani, noha az élesztőgombák — minden 
további tápanyag hozzáadása nélkül — 
jó l tenyésznek benne. Az így készült 
élesztőben azonban nagy mennyiségű B - 
v i t a m i n  , n u k l e i n s a v  és e r 
g o  s t  e r  i n  van. Ez utóbbi ibolyántúli 
sugarak hatására D-vitaminná álakul át. 
Egyébként is értékes gyógyszergyártási 
alapanyag. A  nukleimsavból ugyancsak 
fontos gyógyszerek készíthetők. Ez az eljá
rás tehát nagy tömegben és (Ácsán olyan 
anyagokat szolgáltat, amelyeknek gyártása 
azelőtt korlátozott és bonyolult volt.

(Intern. Holzmarkt)
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LOCAR MISKA feladatai
Megoldás a  í . számból

Az 52. számban közölt feladatmegoldásban 
tnár szó volt arról, hogy amit mi „gözölgés"-nek 
nevezünk, az tulajdonképpen már lecsapódott 
vízgőz (egészen kicsiny, szabad szemmel egyen
ként nem látható vizcseppccskék halmaza). 
Nagyobb „gőzölgést”  tehát akkor észlelünk, 
amikor a vizpárák lecsapódása nagyobb.

A  gázláng —  főleg ha Jó nagy és az edény 
fenekén kívülre is kiterjed —  nemcsak az edény
ben levő teát, hanem a környező levegőt is 
erősen fclmelegiti. A  láng elzárásakor ez a 
melegítés abbamarad, a forró tea körüli levegő 
hirtelen lehűl, úgyhogy a vizpárák nagyobb

mértékben csapódnak ki. A  gőzölgés ennélfogva 
a láng elzárása ntán lesz nagyobb.

ÜJ FELADAT

Egy közönséges kis doboz gyufa, amelynek ára 
Magyarországon 30 fillér, kb. 50 szálat tar
talmaz. Van azonban nagyobb, „családi”  doboz 
is, 2,30 forintos árban. Éz tovább tart, s ily 
módon egyetlen doboz gyufával hosszabb időre 
el tudjuk látni magunkat.

Nem lenne-e érdemes vajon olyan óriási 
doboz gyufát készíteni, amely esztendőkig 
elegendő?

A  jövő
energiaforrása

VÍZSZINTES 
2. A  Jövő energia

forrásának fő üzem
anyaga. 14. A  Keleti- 
Alpok
nak neve. 16. FőVerőér.

egy csoportjá-

17. Algériai város, vé
gén fölös M. 19. Apósa, 
régiesen. 20. Nem ül.
21. Esni enged. 23.
Üdítő ital, névelővel.
24. Kellemetlen, zűr
zavaros, rossz —  jassz 
nyelven. 25. Török 
méltóság (fölös ék.).
27. Miénk, oroszul. 29.
Lábbal taszít. 30. E. O.
31. A  pluzma-állapotú 
gáz fonálba szorításához használt fizikai effektus 
(névelővel). 35. Tóth Ferenc. 36. Részvénv- 
társaság. 37. Igavonó állat. 38. Alvásra használt 
kemencepadka. 39. Télisport. 40. Fordított 
parancsoló (!). 41. Töltött atomot. 43. Sir. 
45. Téli csapadék. 47. Jogtalanul eltulajdonít. 
49. Latin nőnemű egy. 50. Félj tőle! 52. Siva
tagba vesző patak. 54. . . .  formis =  egyenruha. 
55. A 100 000 0>-os hőmérsékletű gáz állapota.

FÜGGŐLEGES
1. Extra-nehéz hidrogén. 2. Feleségé. 3.

11. Korszak. 12. Nátrium eleje. 13. Rejtvényünk 
címszava (névelővel). 15. AtommnB-alkatrész 
(névelővel). 18. Egy másik mag-alkatrész. 20. 
Becézett Ágnes. 22. Szájat nagyra nyit. 25.

trés'/.,öreg bácsi. 26. Hcgcdü-alkatr névelővel.

Női név. 4. H ív. 5; Futását Vörösmarty éne
kelte meg. 6. Helyhatározói kérdőnévmás. 7. 
A  brit szigetek egyik népe. 8. A  végén védte(!). 
9. A  legnagyobb német folyó. 10. Menj, angolul.

28. Vízi, vízpart! növény. 31. Mély női hung. 
32. Kétjegyű mássalhangzó. 33. Hivatásos. 
34. A  Balaton vizét levezető folyó. 42. Égitest, 
43. Fontos fém. 44. Német folyó. 45. Éjjelre 
megszáll. 46. Költői műfaj. 48. Igen csúnya. 
50. Erdei növény. 51. Moszkvai igen. 52. Római 
45. 53. Ford.: görög betünév.

A  9. az. keresztrejtvény megfejtése 
„Schwarz elgondolása bebizonyította, hogy 

fémből Is építhetők léghajók..."
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