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SZERKESZTŐI ÜZENETEK
f lY • • »Tőbb Olvasó . Nagyon kérjük 
'az É lei és Tudományi, hogy a  U

"i

eddig kitűnőnek elismert szellemét 
és színvonalát ne engedjék. . .  
úgyszólván minden szám ban.. .  
egy-eyy hozzá nem értővel lerontani. 
Pl. a  27. szám >Egy ravasz kérdés« 
c.cikknekszámtalan megoldása van, 
tehát az »Okos Felelet • nagyon buta. 
(Bocsánat a  szóért, mindazonáltal 
kérjük dr. S.-nek tudomására
hozni.) K iváló tiszteletiéi: Több 
olvasó. Keresztrejt vény készítés k í 
sérlete sem ide való I 
■ »Több Olvasó* ismét nem írta  • 
qlá levelét és elfelejtette közölni, 
a  címét Is. »Több Olvasó* nem 
udvarias ember, azonkívül, hogy 
Igazságtalan. De ezt nem mi 
akarjuk eldönteni. -A >nagyon 
buta* feleletről ezennel megindít
juk a vitát é9-olvasóink, sakk- 
bajnokaink döntésére bízzuk, 
hogy. kinek van igaza dr. S.-nek ■ 
vagy >Több Olvasónak*,

A keresztrejtvényt lapunk szó- 75 
rakozásnak és »lsmétlésnek* Is 
szánta. Á keresztrejtvényeken tógtf 
keresztül kívánjuk jutalmazni ■ x\ 
azokat az olvasókat, akik cikke
inkre legjobban emlékeznek. Az a 
első kísérlet biztató és őzért 
folytatni fogjuk.

T. '9, P iarista konviktus nagy- 
kanizsa. örülök, hogy az Élet. és 
Tudománynak az utolsó számában 
rejtvény jelent meg és szeretném•; 
ha ezután mindén számban ott 
láthatnám az Élet ás Tudomány 
rejtvény rovat át. * ‘

Clruére levél nfent. Üdvözlet.
’ D..I#. Szolnok, jy íár  régen szán
dékozom Önöknek' írn i, de csak 
most jutok hozzá. Először is  •: j 
tolmácsolom jókívánságaimat a la p 
juknak, amely röifíd idő alatt egyik 
legnépszerűbb tudományos láp  lett.'.
Itt városomban is napról-napra nő 
az É let és Tudomány olvasótábora, 
külöhössen. a munkásság s nem 
utolsó sorban a  diákság között 
terjed él. Nagyon örültem annak, 
hogy keresztrejtvény rovatot is 

' ")juk hasábjain. Csak ,nyitott meg lap  
azt nem érteni 
hogyan is ke l 
Kivágni a  reji 
meri laponkint Vj

sztán, hogy 
/elküldeni. 

ft nem akarom , 
ólom s be is

akarom' köttetni;~Vtszont rejtvény- 
énút szín lényem  mellékellek. 
len

számban

szelvényt szintén,- 
Ha lehetséges, úgy a  

a szerkesx
következői 

szerkesztői üzenetek
rovatban legyen szíves ezt megírni.

Ne vágja ki a keresztrejtvényt.
A megfejtéshez elegendő megírni 
a vízszintes és függőleges sorok 
helyes megfejtését, vakéciós pá
lyázatunkon nyert oklevélét pos- 
tón küldjük. Kétcsöves hálózatig 
rádió yevókésztUék jönni fog.
• P . MlsfcJíeV Kérem  meg- _

írn i, hogy az in kák  birodalmát

(E L Ő L N É Z E T !)

Fényellenző

O t v a s ó i u U

s köztük vidéki tanárok és 
tanítók kérésére közöljük az 
alábbi vetítőgép vázlatot, mely
nek nyomán könyvből vagy 
nyomatról igen egyszerűen 
összeállítható eszközökkel vetí
teni lehet.

A vetítésre kerülő nyomatot 
egy elég nagy fényerősségű 
forrás (legalább 150 dlm, 95w) 
világítja meg. A megvilágított 
képet a nyomat felett elhe
lyezett tükör a lencsén át 
a vászonra vetíti. (Ha lencsét 
használunk, úgy gondoskod
nunk kell beállító szerkezetről.) 
A berendezés elemeit és a 
fénynyalábokat egy faállvány 
fogja össze, melynek metszetét 
és elölnézetét közöljük.

a =  $ =  45° =  a derékszög fele 
(A rajzon látható szögek tévesen 

vannak méretezve)

Tükör

; Könyv

Vetitőlencse 
vagy... 

fénykép ező- 
kamra

(M ETSZETJ^.JLJ__

m ikor alapították?  
Az inka törzs X- X I, század

körül alapította meg birodalmát, 
főbb hatalom ra  a XV. szó-

'ftxSVn!
*  s  n  /\ \V "' - *'x# *'iv' *asrae-A

V *  i  • * '

zad végén j  ütött, de nyomban, rá , 
•1533-ban Atakualpa a spanyol hó
dítókkal szemben országát és éle- 

, té t Is elvesztette.

8q8 : -

Felelős szerkesztő 1 Mariska Zoltán. Felelős k iadó : Palkó Sándor. 
>1 Képszerkesztő s Szántó Tibor. Szerkesztőség x Budapest, VII., Erzsé- 
8 bet-körút 7. Szerkesztőségi órák x Hétköznapokon, szombat kivéte

lével 2 -4 -ig . Telefon: 224-260. Kiadóhivatal x VII., Rákóczi-út 54. 
S Telefont 223-625. Csekkszámla x Budapest 4236i Előfizetés l /«évre 
; 7 .— forint, V* évre 14.—  forint. Egyes szám 60 f il l.  Kéziratokat nem 

H őrzőnk meg. — 476538. Az Athenaeum mélynyomása, Budapest.
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A szívverés 
meggyorsulNövekvő . 

szomjúságérzet

A lúp vörösvérsejt
, tartalékát a vérke- 
i  ringésbe ju ttatja

A máj növelt a vér 
alvadóképcsségét

A megsérült véredény 
.összeszűkül

A vér megalvad

Á hajszálerek 
összehúzódnak

A csontvelő pótolja 
n vörösvérKCjteket

A .íz emberi test folytonosan 
változik, a születéstől a halálig. 
Ezek a változások részben 
lassan, részben gyorsan men
nek végbe a test növekedé
sének, majd romlásának: az 
öregedésnek megfelelően. E z
zel a természetes fejlődéssel 
számolva lehetetlen meg nem 
állapítanunk, hogy testünk fi
gyelemreméltó ellenállást tanú
sít a külső világ folytonos

A SZÜLETÉSTŐL A  HALÁLIG

behatásával szemben. Ennek 
az ellenállásnak, ennek a küz
delemnek eredményei külsőleg 
is szembetűnőck. Még meg
lepőbbek azonban ezek belső
leg, vegyi szempontból vizs
gálva.

Testünkben állandó anyag
csere és ennek eredményekép 
crŐáramlás megy végbe. Ebből 
az anyagból, illetve erőből 
a szervezet felveszi a neki 
szükséges mennyiséget. Külön
böző szerveink sejtjei — kivéve 
az egész magas fokon állókat 
—  állandóan cserélődnek : el
halnak, majd újjal pótlódnak. 
Testi felépítményünk anyaga 
és folyadék-mennyisége is foly
tonosan megújul. Egyedül szö
veteinknek van állandóbb jel
lege. A szőlőcukor, klorür- és 
protein-anyagok mennyisége a 
szervezetben nagyjából válto
zatlan. Mégpedig nemcsak egy
azon szervezetnél különböző 
korban, hanem azonos fajta 
különböző egyedeiben is. Ezt

az állandóságot — mely egy
úttal testünk biztonságát is 
jelenti —  különféle szabályozó 
berendezésnek köszönhetjük. 
Ezeknek a segítségével szer
vezetünk —  s minden élő 
szervezet —  képes összetéte
lét, illetve annak egyensúlyát 
megbontó bármilyen külső be
folyás hatását csökkenteni, il
letve közömbösíteni. A szer
vezet élete . romboló és meg
tartó erőknek eme egyen
súlyi állapotán alapszik.

Vizsgáljuk meg a két legfőbb 
kiegyensúlyozó, szabályozó
szerepet játszó berendezést: 
a vérkeringéssel és a léleg
zéssel kapcsolatosakat.

A  vér és a vérkeringés 
egyensúlya

A vér legfőbb feladata : az 
oxigénszállítás. Hogy ezt a 
feladatot kifogástalanul meg 
tudja oldani, ahhoz két dolog 
szükséges : meghatározott ösz-

szetétclének és megfelelő meny- 
nyiségének meg kell lennie. 
Az ember vérmennyisége álta
lában a testsúly 8— 10% -a. 
Tehát pld. egy 70 kg-os 
embernek kb. 6 liter a vére. 
50 —  sőt 70% -os vérveszteség 
még néha kibírható, de már 
ennél kisebb is súlyos zavarokat 
okozhat. (Csökkenő érverést =  
szövetcsere-nehézség, pirosvér- 
sejtek hiányát «= az oxigén
szállítás akad meg stb.) Mind
ezek a sejtműködést is meg
lassítják.

Szervezetünknek megvan
nak az ellenszerei vérzés ese
tére. A megsérült véredény 
összeszűkül. A vér a sérült 
szövetrész fölött megalvad. 
Ezek azonban csak a helyi 
jellegű védekezések a vérzés 
gátlására. Az egész szervezet 
is hasonló módon igyekszik 
a további veszteség megaka
dályozására, illetve a pótlásra. 
A vérrendszer teljes hálózata 
összeszűkül, hogy a véredé
nyek befogadóképessége csök
kenjen. A szív gyorsabban ver. 
A szomjúságérzés fokozódik. 
A lép a vérbe juttatja vörös- 
vérsejt-tartalékát. Mindezek a
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A tüdőfelület meg 
nagyobbodik, a  lég 

zés gyorsul Az idegközpoht

a s Ö W

A szív m üköd őse lökd 
zódlk, a  kilökött vér 
mennyiség növekszik A lép szaporítja J 

a  vörosyérsejteket

''X'tíéjszálerek a belső 
szervekben csökkenő,

• ■ ■ ■ . :? ’r-V .
y f j  7  -  v ' j  * T w . i A k  ‘ .»

az izmokban növekvő 
-működésbe kezdenek

A máj gyű
* a tol sava1

jelenségek egy célt szolgálnak : 
hely reállít ani szervezetünkben 
a megbontott, létfontosságú 
egyensúlyt, mely a vérveszte
ség következtében állt elő. ( i .  
ábra.)

A z  oxigén-fogyasztás 
szabályozása

A szervezet oxigenszükség- 
lete minden más szükségletnél 
parancsolóbban lép fel. Tes
tünknek ugyanis nincs semi- 
lyen oxigéntartaléka. Sejtjeink 
állandó égési folyamatához: 
az élethez viszont állandóan 
szükség van a levegő 21% -át 
alkotó elemre, az oxigénre. 
Ezt a légzőszervek és a vér
keringés juttatják el rendel
tetési helyére. Ennek a „szál

lítá s in a k  kifogástalan pon
tossággal kell végbemennic. 
Néhány perces fennakadás már 
jóvátehetetlen hibákat okozhat. 
Megfelelő életfeltételek mel
lett a tüdő egymaga is ellátja 
a sejtek oxigénszükségletét. 
A sejtek működésének meg
növekedésével azonban több 
oxigént kell a szervezetnek 
fogyasztania és gyorsabban 
kell azt a szövetek közt szét
osztania. Érzékeltessük ezt 
adatszerűén! Felnőtt ember 
oxigénszükséglete pihenés köz
ben 300— 400 cm3 percen
ként. Fokozott izommunka ese
tén ez a mennyiség 15 literre 
is emelkedhetik. A tüdő vi
szont mindössze 4 litert tud 
percenként belélegezni. Ez ter
mészetesen kevés. Ilyenkor

oxigénhiány áll elő. Mivel 
pedig az oxigén elsősorban 
a szervezetben keletkező tejsav 
elégéséhez használódik e l : a 
fentemlített oxigénhiány tej- 
sav-felhalmozódáshoz vezet 
testünkben, főkép a vérben. 
Ennek persze —  és vele együtt 
az ezt előidéző fokozott erő
kifejtésnek is —  megvan a 
maga, szervezetenként változó 
határa. Ehhez a határhoz köze
ledve az ember kezd „kiful
ladni4‘, egyre gyorsabban és 
mélyebben lélegezni. Ez a két 
utóbbi kísérőkörülmény a foko
zott izommunka elvégzése után 
is megmarad mindaddig, 
míg a felhalmozódott többlet- 
tejsav el nem ég. A mély 
és gyors lélegzés különben 
—  mint oxigénhiányt kikü
szöbölő, kiegyensúlyozó je
lenség —  részben tudatos, rész
ben önmagától működő, ú. n. 
reflex-jelenség. Tudatos : mert 
az illető érzi, hogy több 
levegőre van szüksége. Önmű
ködő : mert a vér tej sav
arányának emelkedése az ideg- 
központ működését fokozza. 
Ez viszont a légzésszabályozást 
befolyásolja. A szívműködés 
szintén bekapcsolódik ebbe a 
folyamatba. Gyorsulása követ
keztében nagyobb vérmennyi
ség jut az erekbe, illetve több 
oxigén a szövetekhez, a sej
tekbe. Erősen fokozott szív
működés a vérkeringésbe 
percenként juttatott vérmeny- 
nyiséget meg is háromszoroz
hatja. A lép a fokozott izom
munka hatására összehúzódik 
és nagymennyiségű vörösvér- 
sejtet juttat a vérbe. A maga 
részéről így növeli az oxigén
szállítást s így teszi lehetővé 
ennek a fontos életműködés
nek cgyensúlybahozatalát. (2. 
ábra.)

I Teljes
LABORATÓRIUMI

BERENDEZÉSEK

Calderoni Részvénytársaság
C S A K  B U D A P E S T
I V . ,  V Á C I - U T C A  5 0
F I Ó K Ü Z L E T Ü  N K N I N CS

SÜ RGÖNYCI  M : 
C A L D E R O N I  
TELEFON : 186-980

900



V.

Marogrdtaágcm is érvényes 
és és 1942-ben be-
v án ^ fcK st adott a hőmér
sékletre vonatkozóan. Az idén 
a nyáriderült-meleg-száraz 
volt. A z iljftn esetekben 1890— 
1919 k ö A f c -^ é ts ^  -száraz 
és derült W  IjöVfetkezett.

4. M aiéi <5 tartós Őszökre,

ormális feletti 
r nagyon meleg 
íormális feletti

december 
fokú l||£ 
myheséget 
irt a téli 
I lehetett

VASÁRNAP
H a fagyi 40 napig 

el nemfiagy
P I R O S K A

VASÁRNAP

Ha enyhe* február
, p  f  •  y  *v '

vége zord lesz
orc.HT)fA8z

1948 JANUÁR

1948 FEBRUÁR

1/Hilyei* telünte&z?
TUDOMÁNYOS

SZABÁLYOK

1. Baur középeurópai telek
nél fontos tényezőnek találta 
az atlanti óceáni légáramlást, 
vagyis az azori—izlandi lég
nyomáskülönb séget. Függ a 
tél az ázsiai légnyomási akció- 
centrumtól is. Baur szerint 
nálunk a téli hőmérsékleti vagyis a 
jelleg egyenlő szokott lenni őszi hónap 
a megelőző II—VI havi hő- és legalább 
mérsékleti középnek a nor- volt, mindig 
málistól való eltérésének elő- hőmérsékletű \ecember követ
jelével. kezett.

2. Groissmayr szerint M a- 5. A február Vlőre jelezhető
gyarország téli középhŐmér- néha, ha az áltaános téljelzés, 
séklete kairói és bombayi ada- esetében a dedpmber és á 
tokból kiszámítható. január jellege vViár ismer*.

3. A nyári és a rákövetkező Például az 1942/^3 telét eny- 
téli típusok összefüggnek. Ev- hének jeleztük, 
vei a módszerrel jelezni lehe- normális feletti 
tett az 1920/21-i tél enyheségét Tehát a februárrá 
Bécsben. A használt táblázat lehetett jelezni,

középhőfok csak í
Népies téli időjelző napok normális feletti.

N ÉPIES SZABÁ
A ) Ellenőrzött sza

1. Hosszú és kém 
jön, ha a július m 
az augusztusnál.

Ez 6 eset közül 
vált be.

2. Hosszú és kemény tél , , .
f f , • . a háromszor nagyon enyhe
lesz, ha a november száraz . _  .. .

lett a tél és hómentes.
es tagyos. 4> piroska napján (január

Ez például 1940-ben fór- l8)> ha fagy> n égyén  napig 
dúlt elő és bevált. el nem hagy

3. Nem tart soká a tél, Ezt a statisztikát igazolt
ha korán jön. szabályt nagy hideg esetén

A korai té l : fagyos, havas alkalmazhatjuk, 
november. Ilyen volt pl. 1915, 5. A Gyertyaszentelő sza
b i é  és 1917 novembere. Mind b ály : Ha február 2-a enyhe,



február vége zord lesz és 
megfordítva.

Ezen közismert szabályt 
Száva— Kováts igazolta.

B ) Nem ellenőrzött 
szabályok

Enyhe tél lesz, ha novem
berben sokszor fúj a szél, 
ha nyáron sok a szarvasbogár, 
ha a vízimadarak későn köl
töznek, ha sok akácvirág volt, 
ha túlsók kökény termett.

Kemény tél lesz, ha forró 
a nyár, ha Domokos (aug. 4.) 
forró, ha Szent Mihály napján 
(szept. 29.) északról fúj a szél,

ha Szent Mihály napján túl 
szól a pacsirta, ha sok az ősszel 
az öngyilkos (a tüskére szúrt) 
tücsök a kökényen, ha a 
vadméhek késő ősszel mézet 
gyűjtenek, ha durva a nyúl 
szőre, ha a nyulak mély lyukat 
ásnak, ha az egerek hegyesre 
hordják halmaikat, ha a fák 
októberben lchullatják lomb
jaikat, ha a kukorica csövén 
sok a levél, ha sok komló, makk 
és keménymagvú gyümölcs 
termett.

Korai tél lesz, ha Szent 
Mihály napján (szept. 29.) a 
fülemüle erősen és keservesen 
énekel, ha a hangyák nyáron

szokatlanul nagy földrakásokat 
hordanak össze, ha a falevelek 
ősszel sokáig nem hullanak le.

Száraz tél lesz, ha Szent 
Mihálykor (szept. 29.) a szél 
nyugati.

Esős lesz a tél, ha Szent 
Mihálykor (szept. 29.) a szél 
déli, ha a fűzfán ősszel sok 
a tapló.

Nagy havazások lesznek, ha 
a rókák még Ősszel meg
ássák lyukjaikat, ha az erdei 
fákon Ősszel az északi oldal
ion korán és vastagon kezd 
mohosodni. Szolnoki Imre.

i r o d a l o m

Szolnoki Imre : Hűvös nya
rak és enyhe telek előfordu
lása Bécsbcn. AZ IDŐJÁRÁS, 
1920.

Szolnoki Imre : Hónapok és 
évszakok időjárásának előre
jelzéséről. AZ IDŐJÁRÁS, 
1927. •n

S I M O N  B L A N K A

N épszerű tan ácsad ó  a m odern o tth o n  berend ezésére. 
Ú t m u t a t ó  a d iv a t, h á z ta rtá s  és  a h étk ö zn ap i é le t 
v a lam en n y i p ro b lém á ján ak  p rak tik u s m egoldására

F ű zv e 1 8 .—  F t  K ö tv e  2 5 .—  F t
*

K a p h a tó  m inden könyvesboltban

A T H E N A E U M  K I A D Á S

<



ŐRTÜZE
A mezőgazdasági terme

lést, a termés nagyságát és 
minőségét igen sok termét 
szeti tényező befolyásolja.
Hiába a gazdának verítékes 
szorgalma, odaadó szcretete 
és a gondos ápolás, az idő 
járás szeszélyeit nem tudja 
meggátolni. Hogy a termés 
kielégítő legyen, ahhoz sok 
véletlen, előre nem látható 
káros körülményt kell sze
rencsésen elkerülni. A tu
domány mai állása mellett 
az időjárást még nem tud
juk kedvünkre szabályozni.
Legfeljebb csapásainak sú
lyát vagyunk képesek némi
leg mérsékelni.

Egyik ilyen fenyegető me
teorológiai rém a talajmenti 
fagy. Egy-egy fagyos éjtszaka hatalmas 
károkat okozhat és országok lakossá
gának élelmezését teszi tönkre. Lefagy a 
vetés, a kerti vetemény elpusztul és a sokat 
Ígérő gyümölcstermés semmivé zsugorodik.

A talajmenti fagy időszaka az Őszi és téli 
félév, valamint a koratavaszi hónapok 
(április, május). Bár ősszel és télen nincs 
olyan nagy jelentősége, mint tavasszal, 
mégis sok kárt okozhat. A védő hótakaró 
tartós hiánya miatt az őszi vetések kifagy
hatnak és ezzel a gabonaellátásban pótolha
tatlan kiesés áll elő. A korán beköszöntő 
és szokatlanul erős talajmenti fagy (mint 
az idén) súlyos károkat okoz a kerti vete- 
ményben is. Sok gazdával beszéltem az 
elmúlt hetekben, akik szomorúan pana
szolták pl. késői paradicsomuk lefagyását.

Ha az utóbbi két hónap időjárását vizs
gáljuk, akkor ennek ismertető bélyegeiből 
jól leolvashatjuk a talajmenti fagy létre
jöttéhez szükséges feltételeket. Fontos fel
tétel az alacsony páratartalom, mert a leve
gőben levő vízpára gátolja a hősugarak 
kisugárzását és növeli a harmatpontot. 
(.Harmatpont az a hőfok, ahol a légkör pára- 
tartalma harmat alakjában kicsapódik. (A 
száraz, párátlan idő mellett még hideg lég
tömegek beáramlására (északi szél!) és azok
nak területünk feletti nyugalomba jövésére 
van szükség. Na aztán ezekhez még hosszú, 
derült éjtszakák is járulnak, akkor a talaj
mentén a hőmérséklet a o° alá száll: talaj- 
menti fagy lesz.

A meteorológusok az ilyen, a talajmenti 
fagynak kedvező időjárást anticiklonnak 
nevezik. Ez uralkodik most is hazánk

felett. Ilyenkor magas légnyomású hideg 
levegő önti el a tájat, mely csak lassan 
mozog előre, sőt tartósan meg is rekedhet. 
Erős szél nincs, csak helyi okokból (pl. nap 
hősugárzása) származó légmozgás lép eset
leg fel, mely estére mindig teljesen leáll. 
Ilyenkor a nappali hőmérséklet még 5—r i5°“ig 
is felszállhat, a nap lenyugta után azonban 
a talaj felső vékony rétegének és az alsó 
levegőrétegnek napközben felhalmozódott 
melege, a hosszúhullámú hősugarak, aka
dálytalanul távoznak el a világűrbe a felhő
től nem borított égbolton át. Ennek követ
keztében a talaj és a vele érintkező légtöme
gek erősen lehűlnek s a légkör alján nagy 
hőmérsékleti visszásság (inverzió) lép fel, 
azaz a rendestől eltérően a hőmérséklet nem 
csökken a magassággal, hanem ellenkezőleg, 
a legalacsonyabb hőmérséklet a föld fel
színén és a legalacsonyabban elterülő lég- 
rétegekben található. Felette melegebb 
levegő helyezkedik el. Előállhat így az a 
helyzet, hogy a levegő hőmérséklete fenn, 
a meteorológusok hőmérőjének magasságá
ban -|-2-, a talajé pedig — 2, — 30 ! Tehát 
csekély magasságkülönbségben 5— 6° a hő
mérsékletkülönbség. Ismétlem, hogy eme 
állapot felléptéhez teljes szélcsendre van 
szükség, mert a szél a talaj mentén erősen 
lehűlő légréteget összekeverné a magasab
ban elhelyezkedett nagyobb tömegű enyhe 
levegővel.

A talajmcnti fagy a gazdákra nézve nagy- 
jelentőségű tünemény. Évezredek tapasz
talata nyomán tudja minden gazdálkodó, 
hogy borús időben nyugodtan hajthatja 
álomra a fejét, mert nem kell félnie a fagy
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tói. De veszedelmes az éjtszaka akkor, ha 
derült az ég s ragyogóan süt le a Hold az 
alvó természetre. Innen származik- az a 
balvélemény, hogy a Hold káros befolyása 
okozza a fagyot. Pedig szegény Hold csak 
azt jelzi, hogy derült az ég és hogy szabad 
útja van a kisugárzásnak.

Mielőtt még elkezdeném a védekezési 
lehetőségek felsorolását, néhány szót talán 
a hótakaró védőszerepéről. Jó meleg bun
dája ez a növényekn ek ! A hó, különösen a 
frissen hullott, kicsiny sűrűségű (o .i)  hó 
igen rossz hővezető, de jó hőkisugárzó. 
E  tulajdonságok magyarázzák meg a hó- 
takaró védő hatását a növényzetre és hűtő
hatását a levegőre. Ennek megfelelően a 
hőmérséklet a hóban legalacsonyabb érté
két később éri el, mint a levegőben. Lehet 
a hó felett a levegő hőmérséklete — 20, — 250 
is, a vetés nem fagy ki, mert a vastag hó 
alatt a talaj és a növény hőmérséklete o°-on 
marad. Talán a gazdákat érdekelni fogja az 
itt leközölt kísérletsorozat számadatai, me
lyek homokos (melegvezetőképessége 0.18) 
és humuszt olajban (melegvezetőképessége
0 .12)*  történtek meg. 1940 december 14-én 
19 órakor beköszöntő fagy a talajban 10 cm 
mélységben 15-én 5 órakor, a humusztalaj
ban csak 17-én 6 órakor mutatkozott. 18-án 
havazás indult meg és kb. 8— 10 cm hó 
hullott le, mely után a mérések jól mutatták 
a hóréteg védőhatását. A megelőző hómen- 
tcs napon ugyanis a levegő — 13 C°-os 
lehűlése mellett a homoktalajban — 1.6 
C°-ra süllyedt le a hőmérséklet, a humusz
talajban — 1.6 C°-ra, ezzel szemben a hava
zás után dec. 24— 25-én ugyanolyan levegő- 
hőmérséklet mellett a homokban a hőmér
séklet csak — 2.9 C°, a humuszban — 1.8 C° 
volt.

De térjünk'a védekezés módjainak a meg
beszélésére I A védekezés mikéntjét mindig 
a helyi viszonyok és a megvédendő növény
zet szabja meg. Legelső feladat a fagy
zugok lehetőségszerinti kiküszöbölése a meg
védendő területekről. Ezek a területek, 
ahová a környékről „lefolyik* * a hideg 
levegő meteorológiai szempontból lefolyás
talan területek. Itt megreked és tovább 
hűl. A hőmérő higanya ezeken a ponto
kon gyakran nagyon alacsonyra szállhat le. 
Mértek már Európában fagyzugokban 
— 50°-os hőmérsékletet is 1 Ha nincs mód 
a „zugok** megszüntetésére, akkor a bel
vizek elvezetéséhez hasonlóan árok ásásával

* A melegvezetőképességet jelző fenti számok 
arrn ütőinek, hogy a talojb n kát egymástól 1 cm 
távolságban levő 1— l  cm* felület között, ha a
hőmérsékletkülönbség 1 C°, 1 perc í latt *0 8 
v gy 0*12 gramm-kalória meleg megy a nagyobb 
hőmérsékletű felülettől a kisebb homérsékletü- 
höz. Pi issen hullott hónál a melegvezető képes
ség 0'01 gkal/cm fokperc, régi hónál 0*04 gkal/cm 
fokperc.
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kell gondoskodni a hideg levegő természe
tes elvezetéséről.

Ha van mód a természetes elvezetésre, 
akkor az esetleges akadályokat kell eltün
tetni. így lejtők alján nem szabad töltést 
vagy kőfalat rakni, de „gát“  a sűrű élő
sövény is. Ilyen helyeken csakis a lég
áramlást átbocsátó léc- vagy drótkerítést 
építsünk. Viszont a dombháton, ahonnan 
a fagyzugokba leársmlik a hideg levegő, 
akadályok felállítása célszerű.

Nálunk is elterjedt mód a levegő melegí
tése. Erre a célra külföldön különleges, 
fával, szénnel, olajjal vagy a gazdaságok 
környékén található hulladék tüzelőanyag
gal fűtött kályhákat gyártanak Ezeket . a 
megvédendő területen egyenletesen állít
ják fel. Számuk és egymástól való távolsá
guk mindig a hideg nagyságától fü g g .. A 
fokozatosan és mésrékelten felmelegedő 
alsó légrétegek az inverzió miatt ottmarad
nak a növények fölött. Jól alkalmazható pl. 
gyümölcsösökben.

Olcsósága miatt a hazai viszonyoknak 
jobban megfelelő egyszerű védekezési mód 
apró kupacokban felhalmozott nedves galy- 
lyak} száraz levelek vagy trágya lassú ége
tése. Nagy tüzet a lejtők aljában rakunk, 
m ert itt kell a felfelé tartó meleg légáram
lás, mely a lejtő oldalát melegíti fel és védi 
meg. A keletkező füst is segít a cél eléré
sében, m ert szélcsendes időben felhőként 
borul a megvédendő terület fölé és meg
gátolja a hőkisugárzást. A kisugárzást gá
tolja még a szétpermetezett vízpára is.

Nehézkes, de jó védekezési módszer a 
vízzel való elárasztás. Tudjuk ugyanis hogy 
a víznek nagy a fajhője. Ezért a víz nehe
zebben hűl le és fagy meg. H a a védelmet 
szolgáló víz meg is fagyna, a növényeknek 
csak o°-ot kell eltűrniük, m ert a keletkező 
jégpáncél a további lehűléstől megvéd. 
Kevesebb és ritkább növényeket szokás 
meleg vízzel is elárasztani.

Hazánkban talán a legelterjedtebb véde
kezési eljárás a növények letakarása. Szal
mába, papírba burkolják a növényt. Az 
utóbbi használatánál a legbiztosabb a kettős 
védőburok, m ert egyrészt a két burkolat 
között lévő levegő rossz hővezetőképessé
génél fogva szigetel, másrészt megszűnik az 
a veszély is, hogy a túlságosan lehűlő védő- 
burkolattal érintkező növényi részek meg
fagynak. Lehet az erre nem kényes növényt 
éjtszakára földdel is letakarni.

Ha gazdáink sikerrel felveszik a harcot a 
talaj menti faggyal és gondosan végrehajt
ják a fagymentesítő eljárásokat, akkor sok 
olyan növény is termeszthető lesz nálunk, 
melyet idáig külföldről kellett behozni. Kis 
anyagi áldozattal és összefogással jelentős 
értékeket menthetünk meg.

I fj. Fejér Leontin
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U&zi*óláda
Hézagpótló  háztartási tárgy. 

H elye  az előszoba vagy az 
üzlethelyiség ajtaján van. A ki 
megcsinálja, annak nem kell 
többet hazulról való távozá
sának utolsó pillanatában azon 
töprengeni, honnét vegyen pa
pirt, ceruzát, rajzszöget egy 
üzenet kifíiggesztcsc kedvéért'. 
E gy-két  mozdulattal a láda 
ablakába varázsolhatja például: 
E lm entem . R ögtön jövök. stb. 
—  üzenetet !

L é n y eg éb en  három részből 
á l l :  i .  i o x  14 X 2 cm nagyságú 

ládából. 2. A  ládába be le
szabott 24— 32 oldalas füzet
ből,  aminek a lapjaira szép 
nyomtatott betűkkel felírjuk, 
minden második oldalra fo r 
dítva, például : N yitva  —
Z árva ,  körülm ényeinkből folyó 
vagy adódható összes üzenete
ket. 3. A  két ablakos ajtóból, 
aminek n agy  előnye, hogy 
kulcs nélkül nyitható.

Gyártási utasítás: 10 >. 14
cm furnírlcm ezre rádolgozunk 
3 drb. 2 cm. széles oldalt. 
A  függőleges oldal furnírból,  
az alsó cs felsőt pedig 1 cm. 
vastag deszkából készítsük. A  
két utóbbiba előzőleg kívülről 
számítva 3 m m -re  hornyokat 
vésünk, a két ablakos lurnír- 
ajtó vezetékét, am inek a felső 
ablaka az üzenet szövegét 
keretezi, az alsó pedig név- 
jegytartó. A  hornyok széles
sége az ajtó adataiból, az ajtó 
adatai pedig a tok adataiból 
munkálandó ki. E n n e k  a hor
nyokban van a helye. A  kész 
ajtó alsó ablaka mögé ragasz

szűk a névjegykártyánkat, a 
fogantyú helyére pedig  kis 
vályút vésünk.

Felszerelés módja : A  kész 
szekrényt nyitott oldalával az 
ajtónak támasztva, em berm a
gasságban az ajtófélfára sze
gezzük. Beletesszük a szöveg
könyvet. A z tá n  szélesre tárjuk 
az  előszoba vagy  üzletajtót 
és az eléje tolt ablakos fedéllel 
rögzítjük.

Használati utasítás : S z é 
lesre tárjuk az elöszobaajtót, 
mivel különleges elhelyezésé
nél fogva, csak akkor lehet 
nyitni és zárni az ablakos 
fedelet. K ih ú z z u k  a fedelét. 
K ie m e ljü k  á szövegkönyvet,  s 
a m egfelelő  helyre  lapozzuk. 
M ajd  visszatesszük a helyére, 
újra rátoljuk az ablakos ajtót. 
A ztá n  becsukjuk  az előszoba, 
illetőleg az üzletajtót. A . B .
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NIN IVE ROMJAITÓL
Az üvegkészítés nagy múltra tekint vissza. Eredetét a Földközi-tenger keleti partjain 

lakó régi népeknél kell keresnünk. Tény, hogy már Kr. sz. előtt 1600 évvel készítettek 
üvegtárgyakat. Erre vallanak a Beni-Hasannál és a Sidonban talált üvegcserepek.

A Ninive romjaiból kiásott üvegmaradványokról azt tartják, hogy ezek Kr. sz. előtt 
mintegy n o o  évvel már a föld alatt voltak.

Később az üvegkészítés az egyiptomiaknál nagyon fellendült. Alexandria üveghutái 
Itáliát is ellátták üvegkészítményeikkel.

Rómában az első üveghuta csak Ncro uralkodása alatt kezdett működni. Első készít
ményei silány minőségű poharak voltak. Kr. u. 210-ben már sok üvegkészítő mester dol
gozott Rómában. Hclyenkint már ablaküvegeket is használtak. Az 5. században a bizánci 
Sophia-templom ablakait pedig színes-üveglapokkal díszítették.

A középkorban főkép Velence volt híres üvegkészítményeiről. A velenceiektől a fran
ciák tanulták el az üvegkészítést. Londonban az első üveghuta 1557-ben létesült. Később 
Csehországban és Európa más országaiban is létesültek üveggyárak.

Magyarországon ma a következő helyeken műkődnek ilyenek; Salgótarjánban, Zagy- 
vapálfalván, Párádon, Katalinhután, Ajkán, Tokodon és Csepelen.

Miből és hogyan készülnek a különböző üvegfajták ?

Az üvegkészítéshez vagy gyártáshoz szükséges anyagok alapján általában véve három 
üvegfajta különböztethető meg :

1. A közönséges vagy nátronüveg, Gycngén-zöldes színű, nem nagyon kemény, könnyen 
olvad. Használják ablak- és tükörüveg, poharak, palackok, vizeskorsók stb. készítésére. 
A készítéséhez három anyag kell: kvarchomok, mészkőpor és szóda. A kész üveg kémiai
lag kettős szilikát: nátrium- és kalciumszilikát keveréke.

2. A káli vagy koronaüveg. Kékes-ibolya színű, keményebb s nehezebben olvad. Ebből 
készülnek a finom, színtelen és szépen köszörült kristályüvcgkészletek. Készítéséhez kvarc- 
homokot, mészkőport és hamuzsírt használnak. Kémiailag kálium- és kalciumszilikát keve
réke.

3. Az ólom- vagy flintüveg. Valamennyi üvegfajta közt a legsúlyosabb s a legkönnyebben 
olvad, a fényt pedig erősen töri. Ebből készülnek az optikai lencsék, hasábok, üvegcsillárok 
stb. Kvarchomokból, ólomoxidból és hamuzsírból készül. Kálium- és ólomszilikát keveréke.

A készítendő üvegnek megfelelő anyagokat porrá őrlik és üvegcserepekkel keverve az 
üveghuta kemencéjében megolvasztják. A tömeg megolvadása után a kemence hőmérsék
letét csökkentik, mire a folyadék megsűrűsödik. Ebből a sűrű folyadékból: fúvás, öntés 
vagy préselés útján készülnek az üvegtárgyak.

A fúvás üvegfúvópipával történik. Ez mintegy másfél méter hosszú vascső. Felső 
része faburkolattal van ellátva. A tárgy alakja a munkás gyakorlatától és kézügyességétől 
függ. Az üvegtábla úgy készül, hogy a szakmunkás az üvegfúvópipa vasvégét belemártja 
az üvegmasszába és ezt fúvással s ide-oda himbálással hengerré alakítja. Utána a hengert 
mindkét végén és hosszában üvegvágóval felmetszi, utána kiterítő kemencébe helyezi. Itt 
farúddal szétteríti.

A poharakat, palackokat stb. úgy készítik, hogy a pipával kivett üvegmasszát famintákba 
fújják.

A kirakatok üvegtábláit, valamint az összes nagy üvegtáblákat öntik. Lehűlésük után 
pedig simává köszörülik.

A metszett üvegeket kétfelé nyíló mintákba fújják vagy préselik.
A kész üvegtárgyakat elkészítésük után hűtőkemencékben lassan és egyenletesen le

hűtik, hogy ne legyenek túl törékenyek.

A z  üveg színezése

Hogy színtelen üveget kapjanak, azért a megolvadt üvegtömeghez színtelenítő anyagot, 
rendszerint barnakőport (M n(X) adnak. Nehéz megakadályozni azt, hogy valamiféle 
színeződés ne álljon be. Ennél sokkal könnyebb az üvegnek bizonyos fémoxidokkal 
a kívánt színt megadni.

Pirosra az üveget a követ
kező elemek és fémoxidok szí
nezik: finoman elosztott arany, 
keveréke valamint kuprooxid 
vagy rézoxidul (Cu20 ). Egyma
gában a finom arany és a réz 
rubinvörösre fest.

Kék színt az üvegnek az 
cobaltoxid (CoO) ad.

Sárgát az antimontrioxid 
(Sb2Oa), az ólomoxid (PbO), 
a ferrioxid (Fe20 3) és külön
böző ezüstkészítmények.

Zöldet a kuprooxid (Cu20 ), 
a kromoxid (Cr20 3) és a fer
rioxid (Fe20 3).

Ibolyát mangándioxid vagyis 
barnakő. (Mn 0 ?).

Feketét vasoxid uránoxiddal 
együtt.

Szürkét a finoman elosztott 
nikkel.

Ha az említett alkatrészekhez 
még mások is járulnak, akkor 
az üveg sokféle más szín- 
árnyalatot is kaphat.

Az ú. n. „napvédő*‘ szem
üvegek —  bár sötétszínűek —  Üvegtábla öntése
mégis teljesen átlátszók. Sötét
színűek azért, hogy gyengítsék a fényt. Ilyen szemüvegek készítésekor két olyan fém
oxidot, azaz színezőanyagot adnak az üveghez, melyek egymás színeit • kiegészítik (pl. a 
rézoxidul és a vasoxidul).

Az alabástromüveget teszi homályossá. Az opál-, tej, vagy csontüveget pedig az 
égetett csontliszt. Leginkább lámpativeg és villanykörte készül belőle.

A jénai üvegben az alkáli fémeket B ö, A l és Zn, a kovasavat pedig részben vagy teljesen 
foszforsav vagy bórsav helyettesíti. Optikai és laboratóriumi eszközök, hőmérők stb. készül
nek belőle.

A zománc óralapok, érdemjelek, vasfőzőedények stb. számára készül ólomüvegből, 
ónoxid hozzáadásával.

Hajlékony üveg

Hajlékony üvegről már az ókori írásokban is olvashatunk.
A középkorban féltve Őrizték titkát. Ma azonban már a nemtörékeny üveg gyártása 

annyira fejlett, hogy a legfinomabb, a legízlésesebb és a legművészibb tárgyak készülnek 
belőle. Szervetlen anyagokból, vegyületekből, hajlíthatató, vagyis nem törékeny „igazi 
üveget" azonban eddig előállítani nem sikerült. Üjabban azonban sikerült olyan szerves 
műanyagot készíteni, mely vékony lemez alakban a valódi üveggel átlátszóság, könnyűség 
tekintetében felveszi a versenyt és emellett hajlékony is. Egy másik előnyös tulajdonsága 
még az igazi üveggel szemben az is, hogy az ibolyántúli sugarakat 95% -bán átengedi, amiért 
egészségügyi szempontból is rendkívül nagyjelentőségű az alkalmazása. B. K .
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EPEK
Dege Lajos művezető az elektromos biztosítékok olvadó 
szálainak a rézsapkához való íorrasztását saját elgondo
lása szerint előállított készülékkel végzi el. Ezzel az eddigi 
selejtet 30— 40 %ról alig 1 %-ra csökkentette. Az évi meg
takarítás 8— 10 ezer forint. A Nehézipari Központon 

keresztül 2000 forint jutalm at kapott

A Ganz készülékgyárban fel
szabaduláskor minden romok
ban hevert. Csak nagynehe- 
zen állították talpra a dolgo
zók. Végre elkezdődhetett a 
munka. De amikor megindult 
a gyártás, a gépek egymásután 
égtek ki.

Hiányzott a biztosíték és 
nem lehetett előállítani. Egy 
nagy forrasztógépre lett volna 
szükség, amely az elektromos 
biztosíték szálait a rézsapká
hoz forrassza. A gépetNémet- 
országban gyártották . . . után
pótlási lehetőség nem volt.

A termelés nem indulha
tott meg. Szakemberek törték 
a fejüket, honnan szerezzék 
be ezt a gépet ?

T örte ezen a fejét Dege 
Lajos művezető is. Felszaba
dulás után művezető lett és 
érezte : emberek keresete, a
gyár munkája függ attól a 
készüléktől. De ő nem azon 
töprengett, hogy honnan le
hetne gépet szerezni, tudta, 
hogy erre nincs lehetőség. A 
gyárban kellett előállítani. De 
nem a régi nagy gép et. . . erre 
nem lett volna elegendő nyers
anyag. Egy könnyen előállít
ható kis gép kellett ide.

Nekiállt a munkának. Fele
ségével együtt végigizgulták a 
sikertelen kísérletek egész so

rát, amíg elkészítette azt a kis 
készüléket, amely a munkát 
éppen úgy ellátja, mint a nagy. 
Azaz, hogy dehogy is úgy, 
mint a nagy. A nagy gép 
30— 40%  selejtanyagával szem
ben a kis kézigépnél i% -nál 
több nem vész el.

És aminek Dege Lajos leg
alább annyira örül, az új gép
pel könnyű és élvezetes a 
munka. A. munkásnő, aki 
régen a nagy gépen dolgozott, 
megszabadult attól az igen 
komoly fizikai munkától, amit 
a régi gép lábbal való hajtása 
jelentett.

Degének nem ez az első 
találmánya. 38 éves most és 
25 éve, amióta a gyárban dol
gozik sok díjazott észszerűsí- 
tési javaslatát fogadta el a 
gyár. Hogyan csinálja ezt ?

— Szeretem a szakmámat. 
Ha valahol konstrukciós hibá
kat látok, mindjárt meg szeret
ném nézni, hogyan lehet ki
küszöbölni. Ahhoz, hogy va
laki feltaláló legyen, nem kell 
sok. Mindenféle profit elmél
kedésnél többet ér a szakma 
szeretete. Én  már 5 éves 
korom óta szereltem otthon.

(Édesapám gépész volt) és az
óta se hagytam abba. Tudja 
mit jelent az: az ember szerel, 
gondolkodik, kalapál, számol, 
hasznosít, megfigyel és a végén 
megvan az új készülék. És 
amikor munkába lehet állítani, 
milyen nagyon izgalmas és 
szép látni a hosszú munka 
eredményeit.

—  És az anyagiak ? (teszem 
fel a hangulatrontó kérdést.)

—  Persze anyagilag is szá
mít. Nézze, van egy új talál
mányom, amelyen 1 és fél év 
óta dolgozom és elakadtam. 
Nem .ment tovább. Pedig 
annyira beleéltem magam az 
elképzelésbe, hogy nem tud
tam másra gondolni. Ma is 
abba kellett hagynom, miköz
ben a feleségem éppen paradi
csomot főzött be . . .  hirtelen 
rábukkantam a megoldásra. 
Lehet ezt pénzért is csinálni ? 
Akit nem maga a munka érde
kel, az letörik a nehézségek 
láttán.

—  Nemcsak a munkát kell 
szeretni, hanem az embereket 
is. Mikor én segédmunkás vol
tam, a művezetőm nem taní
tott . . . ellenkezőleg. Szerette



velünk éreztetni, hogy csak.Ő 
ért hozzá, hogy ha a legkisebb 
nehézség adódott, hozzá szalad
tunk tanácsért. És nem hogy 
serkentettek volna, leintettek. 
Ha,valamit a megszokottól el
térően esetjeg jobban akar
tunk csinálni.

—  Én nem vagyok régi mű
vezető. De azt szeretném, 
hogy minden egyes ember 
fejlődjön szakmailag. Minden
kivel foglalkozom, tanítom 
Őket, hogy önálló munkaerőkké 
váljanak. Most küldtem el a 
műhely legjobb szakmunkását 
a nikkelező iskolába. így i 
év alatt mindketten szak
munkások lesznek.

Én tudom, hogy felelős 
vagyok a munkámért, szere
tem is az embereimet. Felelős 
azért, hogy minél többet pro
dukáljanak, minél jobban ke
ressenek és hogy egyre töb
bet fejlődjenek szakmájukban. 
Ezért dolgozom.

—  Én szeretem a szakmámat.
A könyvviteltől a hídépítésig 
mindenből ki lehet valamit 
hozni. A szakma meghálálja 
azt, ha szeretik. B  H

Ív biztosító szálak elektromos 
órrasztása a régi rendszerrel: 

30— 40#/o selejttef otromba nagy 
gépen történt

\

A H Y 2.

R E J T V É N  Y B E N
A  helyesen megfejték között könyveket sorsolunk ki.

A  megfejtések beküldésének határideje, 1947 november 30.

1.
9.

VÍZSZINTES SOROK :
A kender fás része 
Orosz természettudós, az ele
mek periódikus rendszerének 
felfedezője 
Já rt — m nélkül 
L T
Időmérő 
Névmás

11.
1 2 .
13.
11.
15. Átlag —  angolul
17.
18.
21.

Aiiag —
R-rel érzékszerv 
Szatmári mocsár-i 
K ét szó :
n Szajna mellékfolyója 
és Sámson kedvese

22. R L
23. Cipőnek fontos része
24. Atom Club
25. Ilus becézve
27. G I
28. Lángész zs nélkül
29. Bőrvágó szerszám (fölös ó) 
32. — K (Olv. mínusz ká)

f ü g g ő l e g e s  s o r o k  :
1. A jelenkor legújabb, hevíti* 

életmentője
2. Zúdít
3. Z D
4. . . . z i a .  Szardínia népének 

regényirőnóje
5. K ét név : híres magyar geo

déta és angol regényíróim
6. R a g .
7. J  J Ó
8. Repülőgépek
9. Hullócsillag

10. A számok kapcsolásának 
egyik módja (^változtatás*) 

15. Találkozik — angolul 
10. N L L P
19. Azonos mássalhangzók
20. A I
20. Bemutató szócska 
28. Jellemes embernek van
30. Fa karja
31. L I

összeállította: Dr. Szeméini Kálmán tanár

Az első s/(ámú keresztrejtvényt 246-an fejtették meg helyesen. 
Sorshúzás útján díjat nyertek: Bulyovszki Gyula, Klskunmnjsa, 
Körmendy Károly, Csáki Igét, Saly László, Debrecen, Staneel Júlia, 
Pestszentlőrinc, Szabó József, Dombóvár, Szentmiklósi Gábor, Bp. 

A Könyveket postán küldjük.
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Uacc cuz ásnál# eíieu
A régi cári Oroszországban 

gyakran sújtott az aszály akkora 
területeket, amik io— 20-szor 
nagyobbak voltak, mint egész 
Magyarország. A lakosságot 
éhínség tizedelte, de a cári 
kormány nem sok gondot for
dított megmentésükre.

A szovjetállam feladatául 
tűzte ki az aszály elleni harcot.

Mi az aszály oka ?
Tudjuk, hogy a felhők az 

óceánok párolgásából képződ
nek. Az Atlanti-óceánon ural
kodó szelek a felhőket felfelé, 
a kontinens felé sodorják. De 
útjukban Anglia és Francia- 
ország hegyei gyakran meg
akasztják. A Szovjetunió ten- 
gerpartvidékci elég esődús vi
dékek, ugyancsak a tengerek 
fölött képződő páratömegek 
felhői miatt. Minél beljebb 
keletre és délkeletre vonulunk, 
annál csapadékszegényebb vi
dékeket érintünk. Az Ural- 
hegység nyúlványai után pedig 
valóságos sivatagba vezet 
utunk. Itt már a növényzet 
magán viseli az esőtlenség 
jellemvonásait. Kazaksztán fo
lyója, a Szir-Darja már’mcgint 
termékeny síkságot mutat kert
jeivel és partjain épült falvai- 
vai.A csatornázás nagyméretű, 
a folyó vizét egymást minden 
irányban szelő öntözőárkok sze
lik át. Az öntözőcsatornarend
szert itt évezredek előtt vezet
ték be, amivel a környéket 
gazdag termőtalajjá tudták vál
toztatni. Ukrajna az Unió leg
termékenyebb országrésze. De 
szeszélyes az időjárása. Igen 
bőesőjű esztendők mindent fel
perzselő száraz évekkel válta
koznak. Az okok: a tenger- 
vidék felől jövő széláramlatok 
irány változtatása.De hogy ezek
nek az irányéltéréscknek mi 
az okuk, pontosan nem tudjuk. 
Szerep jut benne a napfoltok
nak, jegestengeri jéghegyfel
halmozódásnak és egyebeknek.

A Szovjetunió délkeleti vi
dékein a szárazság oka rend
szerint az, hogy a nyugat felől

vonuló felhőket a kazaksztáni 
és szibériai száraz levegő be
áramlása téríti le útjukról. 
Azok aztán északkeletre hú
zódnak és így van, hogy 
északoroszországi erdők, mo
csarak (maguk is a túlbő 
esőzés képződményei) fölött 
csapódnak le.
. Legutóbb a szárazság egy 

másik formáját is tanulmá
nyozhatták. Megállapították, 
hogy a száraz légáramlatok 
néha északról törnek be és a 
nagy magasságban vonuló le
vegőréteg leereszkedik a földre. 
Tudjuk, hogy a levegő felső 
rétege nagyon hideg. Leeresz
kedés után ez a levegőréteg 
fölmelegszik és rendkívül szá
raz lesz, mert a hideg levegő 
igen kevés párát tartalmaz. 
Megtelepülve egy vidéken, az
tán elvégzi pusztító munkáját: 
aszály van. Eltéríteni az áram
latokat rossz irányuktól és jó- 
útra téríteni azokat, vagy egye
nesen csinálni —  még nem 
tartunk ott. De lehet véde
kezni a káros behatás ellen 
magán a földön leginkább az
zal, hogy igyekszünk a télen 
magábaszívódott nedvességet 
megtartani a földben. A száraz 
levegő önmagában még nem 
káros, ha a növényzet gyöke
rein keresztül pótolni tudja az 
elpárologtatott vízmennyiséget.

Tudnivaló, hogy a növények 
sok vizet használnak el. Ma 
már pontosan ismerjük azt a 
vízmennyiséget, amire a nö
vényeknek szükségük van. Egy 
napraforgó- vagy kukoiicatő 
egy nyár folyamán 200— 250 
liter vizet képes felszívni és 
elpárologtatni. Egy hold búza 
annyi vizet párologtat él, hogy 
az a mennyiség elegendő lenne 
ugyané területnek 30—40 cm 
vízréteggel való elárasztására. 
A nagymennyiségű vízfogyasz
tás abban leli magyarázatát, 
hogy a növény csak napon 
tud létezni. A növény szer
vezete felépítéséhez napfényt 
használ. Alapvető tápanyagai

Óriás kaktusz az arizóninl puszta
ságban. A növény vlztartaléka a 

húsos szárban van

egyikét, a szénsavat a levegő
ből nyeri, amit vízzel választ 
el, megtartja a szenet és ki
bocsátja az oxigént. Ez a mű
velet a klorofilképződés folya
mata, az asszimiláció csak nap
fényben történhetik. A nö
vénynek azért kell a sok víz, 
hogy levelei frissek, nedvdúsak 
legyenek állandóan, mert csak 
így tudja munkáját elvégezni. 
Ebben a munkában vannak 
segítségére a gyökerek. A gyö
kerek feladata szakadatlan után
pótlást adni a levelek légző- 
csatornáin, a sejtnyílásokon el
illant nedvesség helyébe.

A növények évezredes léte
zésük alatt hozzáidomultak a 
viszonyokhoz (vagyis megta
nultak gazdálkodni a nedves
séggel). Az a folyamat, ami a 
fokozatosan kialakuló száraz
földdel egyidőben végbement, 
azt eredményezte, hogy a szá
razföldtől távolodó tengerek 
messzesége arányában csök
kentek az esőzések és a mó
dosult időjárás módosította a 
növényzetet is. A növények 
leveleinek olyan a szerkezete, 
hogy nem száradnak el olyan
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gyorsan, mint például egy igen 
vékonyan vágott alma. Védő
eszközül egy viaszszerű réteg 
(a cuticula) képződött ki a 
levelek felületén, ami szabá
lyozza a párolgást. És szabá
lyozzák a levél felületén el
helyezkedő sejt nyílások is, amik 
duzzadt állapotban erősen nyi
tott, vízhiány esetén zárt 
alakúak.

Viszont tudjuk, hogy pusz
tákban is vannak jólfejlett 
növények, holott kevés csapa
dékhoz jutnak. Ezek a pusztai 
növények —  többek közt —  
úgy alkalmazkodtak, hogy föld
fölötti részük kisebb és gyö
kérzetüket mélyen lefúrják a 
talajba, hogy abból szerezzék 
meg a szükséges nedvességet. 
Láthatunk aztán olyan sivatagi 
növényeket, amiket a korán- 
érők neve alá sorolhatunk. 
Ezek a növények sietnek mag
jukat beérlelni a tikkasztó 
meleg beállta előtt. Más nö
vények gumók, hagymák for
májában vészelik át a rossz 
időket, hogy ismét életrekel- 
jenek, amikor nedvességben 
nincs hiányuk.

A Mexikóban és más ame
rikai országokban honos kak
tuszfélék kibírják a perzselő 
forróságot, testüket úgy al
kotva meg, hogy az tartalé
kolja a vizet hosszú hóna
pokra akkor, amikor esőt bőven 
kapnak. Cuticulájuk — a védő
hártya elég vastag és kevés 
sejtnyílással —  kevés párolgási 
lehetőséggel ellátott.

Ezek a növények utat mu
tatnak nekünk, hogyan véde
kezhetünk az aszály ellen.

Mint mondottuk már, igye
kezzünk megtartani a nedves
séget a termőtalajban. M ár
most mitől függ a víz fel- 
halmozódása a talajban?

Különböző összetételű tala
jok vízfelvevőképessége is kü
lönböző.

Homokos talajok bár köny- 
nyen veszik fel a vizet, de 
gyorsan át is szalad rajtuk, 
mint egy szitán. A kötöttebb 
talajok $öbb nedvességet tud
nak tartalékolni. Ha az altalaj 
agyagos, úgy a víz igen sokáig 
meg tud maradni a földben. 
Eső idején a talaj minden

egyes szemcséje megtelik víz
zel, mindaddig, míg többet 
nem lesz képes magábaszívni, 
és ilyenkor a nedvesség lejjebb 
hatol. Minden egyes eső al
kalmával, ha nem túl nagy a 
csapadék közti időtartam, és 
a felület még egyenletesen 
nedves, a mélyebbre húzódó 
nedvesség mind vastagabb lesz. 
De ha sokáig nem esik, akkor 
a felület nedvessége elpárolog 
és az alsóbb nedvességtömeg 
a hajszálcsövesség törvénye 
alapján kezd felfelé törekedni. 
És ha a száradás felül gyors 
volt, az alsó vízréteg nem 
tudja követni a felszívódásban. 
Hogy az alsó réteg nedvessé
gét megőrizzük a gyökérzet 
számára, meg kell törni a föld 
felületét, megszakítani a haj- 
szálcsövességet. Gyakorlatilag 
ez a kapálás, sarabolás, szán
tóknál a boronálás. Kertben, 
kapásoknál igen fontos eső 
után azonnal bekapálni, lazí

tani a felső réteget. (Francia 
közmondás : Egy kapálás két 
öntözést ér.) A talaj szerkeze
tét is igyekezzünk lazává tenni 
trágyázással, tőzegezéssel, hogy 
gyors esők esetén is laza álla
potú lévén, fel tudja szívni a 
gyorsan rázuhanó csapadékot. 
William W . R. híres szovjet 
tudós igen ajánlja, hogy a talaj 
szerkezetét évelő füves növé
nyekkel és nyári szárításokkal 
tudjuk javítani. A vetésforgó 
ugyancsak nagyjelentőségű (ka
pások, kalászosok váltakozása). 
Az Őszi szántások a fagy be
állta előtt (kertben ásás) el
engedhetetlenek. Erdős sávok, 
de még fasorok ültetése is 
jelentékenyen nedvességmeg
őrző 'hatásúak, mert megaka
dályozzák hosszantartó szelek 
szárító hatását. A gyomok ir
tása, azt hisszük, nem is kíván 
különösebb magyarázatot. Az 
elhanyagolt földeken a gyomok 

(Folytatás a 915. oldalon
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K R O F É N Y

A fényképezés, amely ön
magában véve művészet is 
lehet, hatalmas segítőtársa a 
tudomány minden ágának. Al
kalmazási területe oly széles, 
hogy — mondhatnám — külön 
tudomány számontartani csak 
a különféle fényképezési cljárá-

3. ábra

sokat: az astro-fotografálás- 
tól a mikro-fotografálásig, sőt 
azon túl is. — Gondoljunk 
csak a színképelemzésre, az 
organikus megbetegedések, 
vagy a kriminológiában bevált 
infra fényképezésre, Röntgen
felvételekre (mely végered
ményben szintén fényképe
zés) stb. stb.

Alábbiakban egyszerű mi- 
kro-fotografáló készüléket is
mertetek röviden azokkal az 
olvasókkal, akik akár hivatá
suknál fogva tudják ennek 
hasznát venni, akár pedig tudo- 
mányszomjuk kielégítéséül kí
sérletezni óhajtanak ezzel.

A mikroszkóp szerkezetére 
és kezelésére itt most nem 
térek ki, csak magával a mikro- 
fotografáló készülékkel foglal
kozom, feltételezvén azt is, 
hogy a tisztelt olvasó a közön
séges fényképezésben járatos.

Régebben a mikro-fotogra- 
fáláshoz való készülék olyan 
terjedelmes volt, hogy egy 
egész szobát elfoglalt az ő 
masszív asztalával, kondenzo- 
raival, convergens- és diver- 

lencséivel, azokállványai- 
foglalataiyal stb. M égköz- 

a háborúelőtti évek- 
a drezdai Zeiss-gyár for- 

egy készüléket, 
a gyakorlatban jól bevált, 
készülék bármely mikro- 

tubusára rátolható és 
egy csavar segítségével 

Az 1. ábra egy 
készüléket mutat be 

szerelve, lám- 
A 2. sz. ábra a 

keresztmet
szetét mutatja be, ahol az „ A “

J. ábra

rész tulajdonképpen egy fém
ből készült fényzsák („balgni**) 
felső részén 9 x 1 2  cm-es lemez- 
kazettával cserélhető matt
üveggel (,,m “ ). A „ B “  rész' 
szintén mattüveggel van el
látva, a mikro-kép élességének 
és határainak ellenőrzésére 
szolgál. A mikroszkóp tubu
sán és az okulár lencséjén át
haladt fénysugarat a „P “ oldal
irányban elmozduló prizma 
megtöri és a „ B “  rész köralakú 
mattüvegére vetíti, ahol a kép 
élesre állítható.

Bár a vázlat (2. sz. áb ra);

„A “ -bán. Erre azért van szük- 
egymáshoz viszonyított mére- ség, hogy a mikro-kép nagyobb 
tci nem arányosak, jól látható, terjedelmű tért rajzoljon ki. 
hogy a prizma centrumától Ezt a fókusz-beli különbséget
 ̂ • a  ̂ a „ B “ - az „ L “  szóró-lencse egyenlíti
ben jóval rövidebb, mint az ki. Ha tehát a mikro-képet

„ B “ -nél a mattüvegbe mara
tott 2 4 x 3 6  mm négyzetben 
élesre állítjuk, nem szükséges 
azt az ,,A “  mattüvegén is 
kontrolálni (habár erre lehető
ség van), mert úgy a kép „ki
vágása* * mint élessége ebben 
a tekintetben kifogástalan lesz.

Az exponálás a „ Z “  zárral 
történik, mely tetszésszerinti 
hosszúságú időtől 1/200 mp-ig 
minden időre beállítható. Az 
exponáló gomb megnyomására 
a prizma oldalirányba elfordul, 
szabad utat engedve az oku
lárból érkező fénysugárnak az 
„A “  fényérzékeny lemezére.

Ügy az „A “ , mint a „ B "  
rész könnyen leszerelhető a 
készülékről a kővetkező okból, 
mely fokozza a készülék hasz
nálhatóságát : Az eltávolított 
„ A “  rész helyére egyszerű 
adapter közbejöttével „Con- 
tax“  fényképezőgépet szerel
hetünk fel (melynek objektív- 
jét előzőleg kivettük) és soro
zatos, esetleg színes mikro- 
diapozitíveket készíthetünk. A 
beállítás ez esetben a , ^ “ matt- 
üvegén történik. Ha viszont a 
, ,B “ részt távolítjuk el, annak 
helyére egy 45°-os szögben 
lefelé hajlított tükröt szerel
hetünk, mely a prizmáról rá
eső mikro-képet 90°-os szög
ben a mikroszkóp mellé víz
szintesen elhelyezett papírlapra 
vetíti s így az hűen lerajzol
ható.

A fent leírt készüléknek

4. ábra

t  4
HimaZont>an az a SÚlyOS

\ , hibája, hogy ára nem minden
* zsebből volt kifizethető (mint

plusz a mikroszkóp árához...), 
jelenleg pedig legfeljebb csak 
alkalmi vételben kapható.

Van azonban más, igen jól 
bevált megoldása is a mikro- 
fotografálásnak. Nem is kell 
hozzá más — a mikroszkópon 
és a megfelelő lámpán kívül —  
csak egy jó egyobjektives tükör
reflexes fényképezőgép (Prak- 
tiflex, Kine-Exakta). Ez igen 
könnyen és olcsón aplikálható 
a mikroszkópra a következő
képpen : Műszerésszel készít
tetünk egy kb. 85 mm hosszú
ságú, vékonyfalú fémcsövet, 
melynek egyik vége illesz
kedjen a fényképezőgépünk 
objektívjének helyére (quint, 
vagy bajonet). A cső átmérője 
egyezzen ezzel. Csináltatunk 
ezenkívül egy facsövet is, mely
nek hossza 30 mm, belső át
mérője a mikroszkóp felső 
tubusának külső átmérőjével, 
a facső külső átmérője pedig a 
fémcső belső átmérőjével 
egyezzen úgy, hogy az kotyo
gás nélkül (minimális lehet!) 
egymásba tolható legyen. Ügy 
a fém-, mint a facső mattfeke
tére legyen festve (pácolva). 
Az összeszerelés úgy történik, 
hogy : 1. a fémcsövet a fény
képezőgép objektívjének he
lyére csavarjuk ; 2. a mikro
szkóp peremes okulárját ki
emeljük ; 3. a facsövet a
tubusra toljuk ; 4. az okullárt 
visszahelyezzük ; 5. a fényké
pezőgépet a fémcsővel a fa- 
csŐre toljuk. (A facsőre azért 
van szükség, mert különben 
nem állna szilárdan és fény
mentesen, valamint centrálisán 
a fényképezőgép a mikroszkó
pon. Ha viszont a facsőnek 
megfelelő vastagságúra készít
tetnénk a fémcsövet, vagy an
nak egy részét, az okullár pe
remétől nem tudnánk azt a 
tubusra tolni).

A mikro-képet a fényképező
gép tükrében állítjuk be a 
mikroszkóp megfelelő csavar
jaival, az exponálás és film
továbbítás ugyanúgy történik,
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mint a közönséges fényképe
zésnél, de feltétlenül használ
junk kioldó zsinórt (Bowden).

Ezzel az eljárással olcsón 
megoldottuk a színes mikro- 
fotografálás kérdését is.

Ajánlatos a fent leírt csövet 
allumíniumból és fából elké
szíttetni, különben a készülék 
súlya a lazábban járó tubust 
lenyomhatja.
• A harmadik megoldás még 
egyszerűbb. Nem kell hozzá 
—  a mikroszkópon kívül —  
csak egy 6.5X9~es, vagy egy 
9 x 12-es lemezes fényképező
gép, valamint egy úgynevezett 
zsebállvány (egy mindenhová 
felerősíthető, gömbcsuklóval 
ellátott ,,klóbli“ ). Ennek a 
fényképezőgépnek első és 
hátsó lencséit kicsavarjuk (a 
zár marad !), majd a kamerát 
a klóbni segítségével egy szi
lárdan álló tárgyra erősítjük a 
mikroszkópnak megfelelő ma
gasságban úgy, hogy az okulár 
a zárba mélyedjen egészen a 
diafragmáig, melyet annyira 
összeszűkítünk, mint amekkora 
az okulár felső lencséje. Ha 
ennek ellenére is fény jutna 
be a kamera belsejébe, akkor a 
kamera és mikroszkóp talál
kozásánál fekete kendőt csavar
junk körül. A mikro-képet a 
kamera mattüvegén állítjuk be 
a mikroszkóp csavarjaival, 
amint az a 4. sz. ábrán látható. 
A mattüveget lemezkazettával 
igen óvatosan cseréljük.

Amint láthatjuk, a mikro- 
képet minden esetben a mikro
szkóp okulárja rajzolja a nega
tívra. A kamera diafragmáját 
azonban abból a célból, hogy 
mélységben élesebb képet kap
junk —  ne szűkítsük, mert 
céltalan, csak a képmező lesz 
kisebb és az expozíciós idő 
lesz hosszabb.

Ajánlatos ezzel az eljárással 
sötét helyiségben dolgozni, 
mert az exponálás csak úgy 
történhet, hogy a szokásos 
mattüveg-lemezkazetta cserélés 
idejére a fényforrást eloltjuk, 
majd az expozíció idejére újra 
felgyújtjuk s a felvétel kész. 
Ha azonban a tárgy annyira 
világos, hogy a beállító fény
ből csak a másodperc töredéke



elegendő, úgy a fényforrást 
kell elhomályosítani és mér
hető ideig exponálhatunk.

A 4. sz. ábrán a kamera egy 
varrógép felállított fedelére 
van erősítve.

Mindhárom eljárással foto- 
grafálhatunk áttetsző (transz
parens) tárgyakat és átnem- 
tetsző tárgyak felületét, termé
szetesen az utóbbihoz intenzí
vebb fény (esetleg homorú 
tükörrel koncentrálva) szük
séges. Az 5. sz. ábrán a har
madik eljárással egy 1 forintos 
érme címerének részlete lát
ható.

A negyedik eljárással csak 
transzparens tárgyakról ké
szíthetünk mikro-fényképet: 
mikroszkóp nélkül.

Ezen eljáráshoz szükséges 
egy kondenzoros fényképna
gyító készülék (lehetőleg kis
filmes). A film helyére helyez
zük a fotografálandó tárgyat 
és arról — sötét helyiségben — 
fényérzékeny anyagra (lemez, 
film vagy brómpapír) nagyí
tást készítünk a szokásos mó
don, majd —  ha a nagyítás 
lineáris mértéke nem elégsé
ges —  ennek kidolgozása után 
erről, illetve ennek megfelelő 
részéről ismét egy nagyítást 
készítünk. Fontos : 1. a fel
használt negatív-anyag finom
szemcsés (feinkorn) legyen ; 
2. amennyiben negatívul le
mezt használunk, a lemez vas
tagságával számolnunk kell a 
beállításnál, különben nem 
lesz elég éles a kép. Ajánlatos 
a beállítást (ortho-, vagy dia
anyagnál rubin-szűrővel ma
gára a negatívra, pan-anyagnál 
a lemezzel egyenlő vastagságú 
kartonra (cserélni!) állítva vé
gezni. Ezzel az eljárással igen 
könnyen készíthetünk 400 -szo
ros lineáris nagyítást már két 
nagyítással is, ha az mind
egyike 20— 20 lineáris nagyí
tású lesz, ami a korszerű kis
filmes nagyítóval könnyen 
lehetséges.

A 6. sz. ábrán ezzel az el
járással készült organikus pre
parátum látható, mely első 
nagyításban készült. A bal alsó 
sarokban az eredeti nagyság 
látható.

Szilvást László

(Folytatás
elrabolják a kultúrnövények 
táplálékát, éheztetik azokat. 
Kíméletlen harcot a gyomok 
ellen !

Döntőfontosságú körülmény 
azután növényeink jóerőben- 
tartására, hogy vessünk időben 
és korán. Ha csak egy pár 
napot is késünk, már kétsé
gessé tesszük a jó és egyenletes 
csirázást, mert a hirtelen meleg 
tavaszi napok alatt a föld felső 
rétege hirtelen szárad, károsan 
befolyásolva a magvak csírá
zását, amik tudvalevőleg csak 
megfelelő nedvesség jelenléte 
mellett csírázhatnak. Korán 
vetett növények, az eddigi ta
pasztalatok szerint, jobban bír
ják a szárazságot, mert mire 
ez bekövetkezik, a növény 
már dús gyökérzetet fejlesztett 
ki, kellő mélységűt, amit a 
szárazság nem fog tudni tönk
retenni. Gabonaneműek szá
mára fontos, hogy fejlődésük 
elején ne legyen nagyon meleg. 
Beporzásukat is hátráltatja a 
nagy meleg.

Aszályos vidéken termeljünk 
gyorsannövő és rövid tenyész
tési időt megkívánó növény
féléket. A búza nem igen tud 
megbirkózni az aszállyal. A 
köles ellenben még átmeneti

91J. oldalról)
fonnyadás dacára is bő ter
mést ad. Jól bírják az aszályt: 
a bizánci zab, dinnye, francia 
és spanyol lencsék, mohar stb.

A Szovjetunió számos kí
sérleti állomásán kitenyésztet
tek olyan búzaféléket, amik 
jól bírják az esŐtlen periódust 
és nem szenvednek miatta. 
A kutatások oda irányulnak, 
hogy seregnyi olyan növény
fajtát termeljenek ki, amelyek 
az aszályt sikerrel bírják.

A mesterséges öntözés végül 
az az egyetlen biztos módszer, 
ami lehetővé teszi az aszály 
elleni küzdelmet biztos ered
ménnyel. Az unióbeli kolhozok 
szerkezetüknél fogva igen al
kalmasak arra, hogy a mező- 
gazdasági technika és mecha
nika sokoldalú alkalmazható
sága mellett módot nyújtsanak 
az aszály elleni harc meg
vívására is. Öntözőcsatornák 
hálózatával, szakszerű eljárások 
tömegével, időbeni vetéssel, 
szántással, vetésforgóval küz
denek az időjárás mostohasága 
vagy szeszélye ellen. Ahol az
előtt pusztaságok szikkadtak, 
ma a tervszerű építőmunkában 
dús termőtalajjá váltak a szov-. 
jet ember öntudatos munkája 
nyomán. Forgó Miklós

IIEPÜLŐMODELEZÖK, HA JÓ MODELEZÖK ÉS 
CSÓNAK ÉPÍTŐK havonta megjelenő SZAKLAPJA 
Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, IX ., 
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zernyolcszáznegyvenhatig 
a Nap bolygórendszerének 
csak hét tagja volt isme

retes. Közülük a Naptól leg
távolabb eső bolygónak, az 
Uranusnak pályájában szabály
talanságokat észleltek. Ezeket 
nem tudták megmagyarázni. 
Leverrier francia csillagász 
1846-ban a szabálytalanságok
ból arra következtetett, hogy 
ezeknek egy ismeretlen, az 
Uranuson túllévő bolygó lehet 
csak az okozója. A mechanika 
törvényei alapján kiszámitottap

egyik főbizonysága is előre 
megjósolt jelenség volt. Esze
rint az égitestek mozgását nem 
a vonzóerők irányítják, hanem 
a mozgás erőmentesen, meg
szabott pályákon történik. Eze
ket a pályákat a tér maga 
szabja meg, mint ahogy például 
egy görbe felület megszabja a 
rajta leguruló golyó útját, 
így a Nap is a teret maga körül 
mintegy meggörbíti és a kör
nyezetében lévő csillagok ezek
nek a gördületeknek a mentén 
történő mozgásra kényszcrül-

A kép egy pozitron nyomót ábrázolja, amint alulról fölfelé halad. 
Közbcn áthatol egy ólomlemezen, ahol sebessége lecsökken és Így 
a reá ható elektromos erőtér a lassabban haladó részecskét Jobban 
cl tudja téríteni út jóból. Ezért a részecske pólyája az ólomlemcz

felett görbültebb

hogy a feltételezett bolygónak 
milyen pályán kell mozognia 
és milyen tömegűnek kell len
nie, hogy az Uranus mozgásá
nak rendellenességeit előidéz
hesse. Megjelölte pontosan az 
égboltnak azt a pontját, ahol 
számításai szerint abban az 
időben a bolygónak tartózkod
nia kellett. És valóban : Lever
rier adatai alapján Gallé a 
kérdéses bolygót: a későbbi 
Neptunust meg is találta.

A világűr kutatása még sok 
szép példát szolgáltat a betel
jesült jóslatokra. Einstein elmé
letének : az általános viszony
lagosságnak (relativitásnak)

nek. A fenti meggondolás alap
ján elméletben azt számította 
ki Einstein, hogy a Nap köze
lében a fénysugár útjának is 
meg kell görbülnie, Einstein 
számításai szerint, ha egy csil
lag fénye éppen a Nap pereme 
mellett halad cl, akkor annak 
i*7 szög másodpercet el kell 
térnie. Vagyis az x. ábrán lévő 
csillagot nem a saját helyén, 
hanem az x pontban fogjuk 
látni. Ezt természetesen a Nap 
erős fénye miatt nem lehetett 
egyszerűen megfigyelni. De ha 
a Nap fénye nem zavar, tehát 
teljes napfogyatkozáskor a je
lenség megfigyelhető. Ilyen tel

jes napfogyatkozást vártak az 
1919-cs évre. A tudományos 
világ nagy izgalommal készült 
az eseményre. Két helyen, az 
afrikai partok mentén és Bra
zíliában létesítettek megfigyelő 
állomásokat. A várt napon 
számtalan fényképfelvételt ké
szítettek. Ezeket hónapokig 
tartó munkával dolgozták fel. 
Az eredmények Einsteint iga
zolták.

Az atomfizika is bőséges 
területe a beteljesült jóslatok
nak. (V. 6. : Lapunk I. 2. és 
II. 1. számát.)

Mindezek azt bizonyították, 
hogy megtalálták a Dirac által 
már előre megjósolt pozitront 
és így már most a kész elmélet 
útján haladtak tovább.

Az e téren folytatott kísér
letek egyrészt azt jelentették, 
hogy sugárzó energia hatására 
anyag (elektron, pozitron) ke
letkezik, másrészt azt, hogy 
anyag ilyen energiává tud át
alakulni. Ennek a lehetőségét 
Einstein viszonylagossági el
méletében már régen megjó
solta. Ebből az elméletből 
ugyanis az következett, hogy 
az energiának meghatározott 
tömeg és fordítva: .a tömeg
nek meghatározott energia felel 
meg. Ezt az összefüggést a 
következő híres egyenlet fejezi 
k i : E = m .c a.( .„ E “  jelenti az 
energiát, „m “  a tömeget, „ c “  
pedig a fény sebességét, ami 
300.000 km. másodpercenként.) 
Tehát ezek szerint egy „ m "  
tömegű test „m .c2<‘ energiává 
tud átalakulni. Ez pedig rend
kívül nagy érték. Ez az érték a 
fenti elektron-pozitron párral 
végzett kísérletekből ki is jött 
a gamma-sugarak energiájából. 
Az Einstein összefüggés fel
vetette a lehetőségét annak, 
hogy kis anyagmennyiségből 
óriási energiát szabadítsunk 
fel. Ez a tisztán elméleti lehe
tőség a legutóbbi időben való
sággá vált. Köztudomású, hogy 
a pozitív töltésű atommag az 
elektronénál körülbelül 1.800- 
szor nagyobb tömegű pozitív 
és semleges részecskékből épül 
fel. A legnagyobb atomokban, 
mint például az uránban, mi
vel ezek igen sok ilyen részből 
tevődnek össze, a részecskék
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aránylag lazábban vannak köt
ve. Megfelelő külső besugárzás 
hatására egy ilyen atommag fel
hasad két, esetleg több részre. 
De a részek össztömege kisebb 
lesz az eredeti atom tömegénél. 
A különbözet hatalmas ener
giává alakul át az Einstein- 
féle összefüggés értelmében. 
Ezeket a kísérleteket egyes urán 
atomokon Hahn és Strassmann 
végezték először a Wilson-féle 
ködkamrával. Egy ilyen eredeti 
felvételt mutat a 3. kép. A két 
vízszintes vonal két urán-lemez, 
a felsőn áthatoló ferde nyom 
a hasadás szétröpülő két ter
méke. A sok apró vonal a fel
szabadult energia által létre
hozott egyéb bomlástermékek 
útját jelzi. Ezek a kísérletek 
1939-ben történtek. Hat évvel 
később már az ugyanilyen 
módon, de nagyobb mértékben 
felszabadított energia a váro
sokra és emberéletek száz
ezreire hozott pusztulást. A 
világ pedig csodálkozva és 
rémülten szerzett tudomást az 
atombomba megszületéséről.

Megrázó példa ez arra, hogy 
miként lett elméleti jóslatból 
valóság. Nemcsak a tudósok 
bonyolult műszereinek nehezen 
hozzáférhető számítása ez már, 
hanem az egész emberiség lété
nek vagy nemlétének a kérdése. 
De egyben nagyon is szemlé
letes bizonyítéka nemcsak az 
elmélet helyességének, hanem 
annak is, hogy az emberi 
szellem helyenként birtokába 
jutott annak az óriási, egészé
ben átláthatatlan tervrajznak, 
melynek alapján a természet 
felépült. Keller András.

A fölső kép egy elektron-pozitron 
párt ábrázol Keletkezése pillana
tában. A V alakú csíkok mutat
ják a részecskék útját. Ellentétes 
töltésük lévén a rájuk ható mág
neses tér mindegyiket ellenkező 
irányba téríti el. A sok apró folt 
az erős sugárzós következménye

Az alsó kép az uránhasadást mu
ta tja . A két párhuzamos vastag 
vonal két uránlemez és a felső 
lemezen áthatoló ferde keske
nyebb vonal egy széthasadt urán
atom két egymástól ellenkező 
Irányba repülő bomlásterméke. 
A sok egyéb pont és vonal a fel
szabadult hatalmas energia által 
»ét re hozott másodlagos részecskék 

nyomásai



A z  emberek, állatok és nö
vények élősdijei és kártevői 
elleni harcban a legutóbbi 
esztendőkben egy nagyhatású, 
esetenként titokzatos eredetű
nek vélt vegyszer került for
galomba és rövid idő alatt 
egészen forradalmi erővel tört 
be a rovarirtószerek világába, 
hatékonyságában messze m a
ga mögött hagyva az eddig 
ismert rovarirtószereket és kü
lönösképpen a növény védelem
ben alkalmazva hódított. Ezt 
a nagj’jelentőségű és rendkívüli 
hasznossá gú szert »Gesarol* né
ven vásároljuk a lakás élős
dijei: poloska, légy, svábbo
gár, hangya irtására, az egész
ségügyi szolgálatok az emberi 
test parazitái és veszedelmes 
betegségeket terjesztő legyek, 
szúnyogok stb. ellen alkalmaz
zák, míg a mezőgazdák és ker
tészek a gyümölcsfák és kerti-
vetemények légiónyi rovarai 
ellen találtak a »Gesarol«-ban 
sikeres fegyvertársat.

Ez az »új« csodaszer tulaj
donképpen —  igen szép nagy
a p a  kort ért el, —  amíg meg
ismerték. A »Gesarol« alap
anyagát : az amerikai had
sereg D. D. T .- jé t : Zeidler 
fedezte fel 1874-ben és titok
zatossága is csak legenda, 
lévén vegyileg: Dichloro—
Diph enil—Trichloréth ane.

Ha vegyi képletét már 1874- 
ben ismerték is, rovarirtó- 
képességét csak 1939-ben is
merték fel. P. Müller és' a 
b ase li G eigy-céa  vegyészei. A 
D. D. T. egy kristályos test, 
105°-nál olvad, acetonban, chlo- 
roformban, benzinben, éthér
ben, alkoholban stb. oldódik. 
Gyártási eljárásáról vajmi ke
veset árultak el. Állítólag ma 
is Zeidler, csaknem évszá
zados eljárásával állítják elő a 
svájci cég üzemeiben.

Svájcban a kolorado-(krum
pli-) bogár elleni védőszer kuta
tások folyamán bukkantak rá 
a D. D. T. nagyhatású rovar
irtók épességeire. Rendkívüliér
deklődés középpontjába került 
a kézzelfogható eredmények 
láttán. A Geigy cég >Gesarol« 
néven forgalomb ahozott ter
mékei 1943-ban Svédország
ban hatalmas szolgálatot telje
sítettek a nagykiterjedésű fe
nyőerdőket pusztító fenyőher
nyók elleni küzdelemben. Ang
liában csak 1942-ben ismerték

meg a londoni Rovartani In
tézet kutatásai folyamán, mint 
elsőrendű védekezőszert a po
loskák és tetvek —  a hadsere
gek és táborok e szokásos élős- 
dijei ellen.

A D. D. T. nagyon aktív lé
vén, tiszta állapotában soha
sem kerül alkalmazásra, ha
nem alkoholban vagy petró
leumban oldva, vízzel ve- 
gyítvC#

Mint mondottuk aD . D. T .- 
Gesarol termékek alkalmazási 
tere háromféle. Az egészség- 
ügyi vonalon a legelső jelentős 
eredmény 1943 októberéhez

fűződik, a nápolyi tífuszjár
vány leküzdéséhez. Mint isme
retes, a tifusz terjesztői áruha- 
és fej tét vek. Mikor az amerikai 
hadsereg elfoglalta Nápolyt, 
a járvány erősen terjedőben 
volt. Fox amerikai parancsnok, 
a szokásos oltásokon kívül 
minden beteget és velük csak 
távolról is érintkezésbe kerülő 
személyt D. i). T.-vel beporoz
ta to k  Az eredmény meglepő 
volt. Februárban, egy hónap 
leforgása alatt a járványt 
sikerült leküzdeni.Első esetben 
tapasztalták a járvány vissza
fejlődését —- télen. A Ö. D. T. 
nemkevésbbé hatásos szernek 
bizonyult az anophélák —  a 
maláriaterjesztő szúnyogok el
leni küzdelemben, valamint 
az összes más betegséghordozó 
rovarok ellen, amelyek a sárga
lázt, az *álombetegségct« stb. 
(cece) terjesztik. Arkansasban 
az ottani egészségügyi szolgá
lat az anophélák at lárvástól 
együtt 95%-ig kiirtotta, leg

alább két hónap tartam ára. 
Mindenesetre a D. D. T. 
hatékonysága nem olyan vil
lámgyors, mint egy másik nö
vényi eredetű rovarirtóé : a 
pirethrumé, sőt az angliai Me
zőgazdasági Nagytanács foly
ta tta  kísérletek szerint az 
istállólegyekrenem nagyjelen
tőségű pusztító hatása. Ugyan
így, magukra a tehenekre 
szórva a D. D. T .-t, az állatok 
élősdijeit nem sikerült elpusz
títani. Amint látjuk, minden 
♦csodaszer* csak bizonyos ke
retek között hat és nem 
általános hatású.

A mezőgazdaságban nagy 
területet ölel fel a D. D. T. 
termékek használata. Emlí
tettük, hogy a koloradóbogár 
ellen használták először teljes 
sikerrel. A gyártó cég 250 gr-t 
ír elő 100 □* terület kezelé
sére, a növények —  ez esetben 
a burgonya —  leveleinek m in d 
két la p já n  igen fin om  réteoben  
való elosztásban . Ajánlják töb
bek között 1 %-os oldatát 
repcebogár, cukor- és takar
mányrépa bolhái, földibolhák, 
zsizsikek, káposztahernyók, le- 
véltetvek, thryps (vöröspók), 
hagyma- és spárgalégy, málna- 
rügyfúróbogar stb. elleni vé
dekezésre. Ugyancsak 1 %-os 
oldattal permetezve vagy pe
dig porozva a szőlőfürtök ve
szedelmes két kártevője: a 
szőlőmoly és az ilonca ellen 
kitűnő hatású szernek bizo
nyult. Nagy előnye a Gesarol- 
nak, hogy nem lévén gyomor-, 
hanem bőrméreg, gerincesekre 
nem mérgező hatású, bár erő
sen koncentrált formájában 
—  gyakorlatilag nem alkal
mazzák —  baleseteket okozhat.

A gyümölcsösökben ezidő- 
szerint sikeresen alkalmazható 
nyári kezeléshez az araszolók 
lárvái, p ó k h á ló s  a lm am oly , 
rügy fúrók, bimbófúrók, alma- 
és szilvalevélatkák ellen. V i
szont hatásta lan n ak  bizonyult 
az  a lm am oly  ellen  és a levél- 
tetvek elleni hatása mérsékelt. 
Téli permetezésre vagy por
zásra alkalmatlan. A vesze
delmesen mérgező hatású arzén
vegyületeket nem tudták eddig 
meg maradéktalanul helyette
síteni a D. D T.-vel. De meg
állapítják, hogy a D. D. T. 
még nem mondta ki az utolsó 
szót.

. F . F . M .
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FÖ LD TA N I PÁ LYÁ ZA TU N K  ER ED M ÉN YE

A beérkezett pályamunkákból örömeiéi kellett megállapítanunk, hogy a földtan iránt 
az Élet és Tudomány olvasóinak táborában megvan az érdeklődés. S még nagyobb örö
münkre szolgált annak a felismerése, hogy az az aránylag kicsiny gárda, amely a földtani 
pályázaton résztvett, szeretettel, érzékkel és érdeklődéssel fordul a természettudományok
nak ezen egyébként nem „divatos** ága felé. Elmélyedő gondolkodásról, az oksági kapcso
latok felismerésére való törekvésről és olyan logikus gondolatfűzésekről tett tanúbizony
ságot a pályázók legnagyobb része, hogy ilyen minőségi eredményt talán nem is vártunk.

Tény, hogy voltak olyanok is, akik nem jól értelmezték a földtan tárgykörét s olyan 
témákkal óhajtottak résztvenni a földtani pályázaton, amelyek más tudományszakok körébe 
(pl. régészet) tartoznak. Ezeket a pályázatokat természetesen nem vehettük figyelembe*

A helyes tárgyválasztású pályázatok mindegyike azt bizonyítja, hogy a természet sze- 
retete mellett különös ragaszkodás nyilvánult meg a pályázókban a földtan kérdései iránt. 
A kisebb iskolázottságú résztvevők között éppen úgy, mint a magasabb iskolai végzett
séggel rendelkezőknél is, pályázataik minden' sorából kiolvasható az érdeklődés, a kíván
csiság a Föld nagy titkai, a természet miért és mikéntje iránt. Már pedig jól tudjuk, hogy 
a tudomány szülőanyja az érdeklődés, a kíváncsiság, annak kutatása, hogy mi miért és
miként jött létre a természet nagy műhelyében.%

A földtan egyik legfontosabb feladata a Föld szilárd kérgét felépítő anyagok, a kőzetek 
vizsgálata. Ennek a vizsgálatnak a szemszögéből nézve, pl. a jégárak (gleccserek) is kőzet
nek számítanak. Persze a mindennapi életben ez kissé szokatlannak tűnik. Ezért van aztán, 
hogy egyik pályázónk, aki egy tőzegbánya tanulmányozását választotta tanulmánya tár
gyául, azt írja : „Nem tudom, helyes volt-e ily feltárás választása, mivel a tőzeg . . .  nem 
biztos, hogy kőzet.“  Ebből a mondatból az csendül ki, hogy a pályázót a köznapi értelmezés
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ugyan bizonytalanná tette, de földtani érzéke mégis a helyes útra terelte. Bizony, földtani 
szempontból a tőzegtelep anyag: kőzet! A tárgyválasztás tehát helyes v o lt !

A z ilyen és ehhez hasonló gondolatok és kételyek felmerülése bizonyítja éppen azt, 
hogy az illetőben megvan a kellő kritikai készség is, ami a természettudományi kutatásnak 
alapfeltétele.

A korszerű földtani kutatás nem szobában végzett spekulációkból, hanem a terepen, 
a szabadban tett megfigyelésekből indul ki. Ott gyűjt anyagot. A gyűjtött anyagot aztán 
a laboratóriumban további részletes vizsgálatnak veti alá. Ez a munka újabb adatokat 
eredményez. A terepen végzett megfigyelés és a laboratóriumban nyert vizsgálati ered
mények alapján aztán a logika segítségével kell az eredményeket összekapcsolni, szerves 
egészbe, mondhatnám földtani világképbe összehangolni.

Pályázatunkkal összefüggésben, minthogy az nem szakemberek részvételére számított, 
elsősorban a terepen végzett megfigyelések szabatossága és pontossága volt a fontos. A labo
ratóriumi munka a pályázatnál nem jöhetett számításba. Viszont nagyon lényeges szempont 
volt, hogyan végezte el a pályázó a megfigyelés adatainak logikus összefűzését. Ezen a 
téren KOVÁCS D EM E JÓ Z S E F és SZABÓ E L E M É R  pályázatai voltak a legjobbak. 
Mindketten tanúbizonyságot tettek arról, hogy jó megfigyelők, lelkes szeretettel igyekeznek 
a Föld titkait megfejteni s a megfigyelésekből nyert adatokat, a rendelkezésükre álló ismeret- 
anyag alapján, képesek logikus gondolatsorba fűzni. Nagyobb ismeretanyaggal rendelkező 
pályázóink számára, mint pl. N A G Y ISTVÁN  és K IS Z E L Y  M IH Á LY , ez már könnyebb 
feladat volt. A földtan alapelemeivel ismerősek voltak s így az észlelt jelenségek 
magyarázatához könnyebben és egyszerűbben jutottak el. Náluk is ki kell emelni egyik 
főérdemüket: a lelkiismeretes megfigyelést. Nagy István, aki pedig tanulmányai folyamán 
—  már legalább is amennyire a tantervet ismerem —  részletesebben nem foglalkozhatott 
földtannal, még azzal ■ is kitűnik, hogy aránylag nagy földtani olvasottság érződik ki 
pályázatából. A z aztán megint más lapra tartozik, hogy inkább a régebbi munkákat 
ismeri, míg az újabb irodalom eredményei s általában az újabb irodalom kevésbbé ismertek 
előtte. Kiszely Mihály munkáját az aprólékos és gondos megfigyelés és ezek szabatos vissza
adása tették érdekessé. Nagy tárgyszeretet sugárzik VERES D . CSABA pályamunkájából, 
aki fiatal kora ellenére sokat olvasott, köztük már sok olyan munkát is, amelyek tisztán 
szakkönyveknek, illetve szakcikkeknek minősülnek. Részletadatai ezekből származnak. 
Hasonlóan nagy olvasottságról tanúskodik HORAÖEK GÁBOR pályázata is. Kár, hogy a 
munkába néhány tárgyi tévedés is belecsúszott 1 Érdekes volna látni, hogy melyek azok 
a maradványok, amelyekben rovarokat vél látni, örülnék, ha alkalmilag behozna belőlük 
néhány darabot, hogy megállapíthassuk, milyen ősmaradványokkal van itt tulajdonképpen 
dolgunk.

A pályázatok között még meg kell említenünk ISTVÁN B ÉLA  munkáját is. István 
Béla a Bakony egyik részében végzett megfigyeléseket dícséretreméltó buzgalommal.

Ha már most összegezzük nagy vakációs pályázatunk eredményét a földtani kérdésekkel 
kapcsolatban, akkor megállapíthatjuk, hogy kétségtelenül bebizonyosodott, hogy az Élet 
és Tudomány olvasói között izmos gárda van, amelyik számra talán nem nagy, de annál 
lelkesebben és elmélyedőbben érdeklődik a földtan kérdései iránt s igyekszik ezeket meg
fejteni. Elmélyedésük mellett megvan bennük a készség és a tehetség a pontos megfigye
lésre, a kitartás az adatok összegyűjtésére és az ösztönösen is helyes irányban haladó termé
szettudományos gondolkodásra való képesség, így tehát végeredményben azt kell megálla
pítanunk, hogy pályázatunk nagyon is eredményesnek bizonyult.

Melegen üdvözöljük és szeretettel köszöntjük mindazokat, akik pályázatunk nyertesei, 
vagy dicséretben részesültek s kívánjuk, hogy a földtan kérdéseivel foglalkozva, munká
jukban a jövőben is sok örömet leljenek.

Dr. Bogsch László egy. m. tanár
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H O L  A  i l l H l M M ?
A kocsiúton döcögve halad 

egy szekér, melyet láthatóan 
alig bírnak húzni a lovak, pedig 
csak a szekér alja van meg
rakva vassal. A vasrudak nem
csak erősen terhelik a kocsit, 
de megadják a kocsinak azt a 
biztonságot is, hogy nem kell 
a feldőléstől tartani. Azt szok
tuk mondani ilyenkor, hogy a 
kocsi biztos egyensúlyban van. 
Ha most ugyanerre a kocsira 
egy más útján szénát rakunk 
fel ugyanolyan súlyban, mint 
amilyen súlyt jelentettek a 
vasrudak, akkor a kocsi erősen 
púpozva haladhat csak és bi
zony ügyesnek kell lennie 
a kocsisnak, aki egyrészt meg 
tudja rakni a kocsit, hogy le 
ne dőljön, másrészt úgy tudja 
vezetni a lovakat az úton, hogy 
a kocsi fel ne boruljon. Az így 
megrakott kocsira már nem 
mondjuk, hogy ugyanolyan 
biztos az egyensúlya, mint az 
előbbi vassal megrakott kocsi
nak. A szénáskocsi bizonyta
lan egyensúlyban van. Csak 
egy erősebb rázás vagy lökés 
kell és a kocsi már fel is borult.

De nemcsak a kocsival való 
tapasztalataink vezetnek rá az 
egyensúlyra és annak fontos
ságára, hanem sajátmagunk is 
tapasztaljuk ezt mindennapi 
életünkben. Az a bizonyos 
„vigyázz-állás“ , ahogyan a ka
tonáknak vagy rendőröknek 
állni kell előrehajolt testtel, 
feszesen és megmerevedve, bi
zonytalan egyensúlyi helyzet
nek mondható, hiszen tudjuk, 
hogy hátulról csak picit kell 
meglökni a „vigyázz állásban** 
lévő embert és az már kény

telen ki is mozdulni helyzeté
ből, ha nem akar eldőlni. 
Ugyancsak tapasztalhatjuk azt 
is, hogy birkózók, amikor a 
másik felnek a támadását vár
ják, lábukat szétterpeszák, 
hogy ezáltal nagyobb biz
tonságot adjanak maguknak. 
Nézzük már most közelebbről, 
mi is az egyensúly lényege.

A földön lévő minden testre 
hat a Föld nehézségi ereje. Ez 
az erő a testeket a Föld közép
pontja felé akarja elmozdítani. 
Ezért esik le a földre minden 
test, mely nincs felfüggesztve 
vagy nincs alátámasztva. Ha 
veszünk egy szilárd testet, 
annak minden porcikájára hat 
ez a bizonyos nehézkedési erő. 
Ha most ezeket az erőket 
páronként Összetesszük és ki
számítjuk, vájjon ennek a sok 
erőnek az összege mekkora 
eredőerőnek felel meg, akkor 
egyúttal azt is megkapjuk, 
hogy ez a bizonyos eredőerő 
hol hat, vagy ahogy szokás 
mondani, hogy hol „támad* * 
a szilárd testre. A testnek ezt 
a pontját, vagyis az eredőerő 
támadási pontját hívjuk súly
pontnak.

Általánosságban azt mond
hatjuk, annál biztosabb egy 
test egyensúlyi helyzete, men
nél mélyebben van a súlypont. 
Hogy egészen jól meghatároz
hassuk az egyensúlyt, mégis 
külön kell választanunk a fel
függesztett és alátámasztott 
testeket.

Ha valamely testet felfüg
gesztünk a súlypontján kívül, 
akkor, ha a súlypont a felfüg
gesztési pont alatt foglal he

lyet, a test biztos egyensúlyban 
van. Azért mondjuk ezt az 
egyensúlyi helyzetet biztos
nak, mert ha innen kimozdít
juk is a testet, az visszatér ere
deti nyugalmi állapotába.

Ha felfüggesztett ttest olyan 
módon van egyensúlyban, 
hogy a súlypont a felfüggesztési 
pont felett foglal helyet, akkor 
bizonytalan egyensúlyi hely
zetről beszélünk, mert ha in
nen mozdítjuk ki a testet, 
annak eredeti (bizonytalan) 
egyensúlyi helyzete felborul és 
a test egy új, biztos egyen
súlyi helyzetet foglal el.

Közömbös egyensúlyi hely
zetben van a felfüggesztett 
test akkor, ha a súlypontjában 
van felfüggesztve a test. Ebben 
a helyzetben ugyanis mindig 
egyensúlyban van.

Az alátámasztott testeknél 
annál biztosabb a test egyen
súlya, minél mélyebben foglal 
helyet a súlypont. (Ezért is 
biztosabb a vassal megrakott 
ugyanolyan súlyú kocsi egyen
súlya a szénával megrakotté- 
nál.) Hogy biztos az egyen
súlyi helyzet, arról akkor is 
meggyőződhetünk, ha a súly
pontból egy függőleges vona
lat húzunk (súlyvonal) és ha 
ez a vonal átmegy az alá
támasztási területen, akkor a 
test egyensúlyi helyzete biz
tos. Ha ellenben csak érinti 
a súlyvonal az alátámasztási 
területet, a test egyensúlya 
bizonytalan lesz, mert megint 
csak egy kis lökés ktll, hogy 
az egyensúlyi helyzet felborul
jon és egy új, biztos egyensúlyi

(Folytatása a 922. oldalon)



\JícUU&<zís
A FAGYÁS ELLENf  J

Az őszi idő beálltával a fagyásos panaszok szaporodnak. 
Sok embernek az életét megkeseríti a fagyás. A munkaképes
séget jelentékenyen csökkenti az, hogy a láb vagy kéz 
„fagyott". Az elmúlt háborús évek viszontagságai, az osttom, 
a fűtetlen pincékben töltött hetek a panaszok számát jelen
tékenyen megnövelte.

A panaszok bizonyos foglalkozási ágakban gyakoribbak, 
mint egyebütt. Főleg azok kapnak ilyen fagyásos helyeket, 
(első sorban végtagjaikon, ujjaikon) akik nyirkos, nedves 
hidegben ülő vagy álló foglalkozást űznek !

V , * ' •

Ö N M Ü K Ö D Ö  H Ö Z Z A B A L Y O Z A S
Az ember azon élőlények közé tartozik, amelyeknek önálló 

hőszabályozása van. Hőgazdálkodás szempontjából az élőlé
nyek két csoportra oszthatók. Egyesek testhőmérséklete lényeg
telen eltérésekkel követi a környezet hőmérsékletváltozásait, 
míg másoknak hőmérséklete, meglehetősen széles határok 
között, a környezet hőmérsékletétől teljesen független. Ezek 
azok, amelyeket melegvérűeknek nevezünk.

(Folytatás a 921. oldatról) 
helyzetet foglaljon el testünk. 
Közömbös egyensúlyi hely
zetben akkor van a test, ha
csak egyetlen pont az alátá
masztási terület, de a súly
vonal mégis mindig keresztül
megy ezen a ponton. Egy 
golyónál áll fenn pl. ez a hely
zet, mert a golyó súlypontja 
a golyó középpontjában van. 
Ha ebből a középpontból egy 
függőleges vonalat húzunk, az 
mindig átmegy az.alátámasz
tási ponton.

Általában a szipimetrikus 
testeknek a szimmetriaközép
pontban van a súlypontjuk. 
Tehát a körnek középpontjá
ban, a négyzetnek, a téglalap
nak az átlók metszési pontjá
ban stb.

Ha egy aszimmetrikus test
nek akarjuk a súlypontját meg
határozni, akkor azt csak kísér
letileg tehetjük meg. Felfüg
gesztjük a testet egy pontban 
úgy, hogy az bizonyos egyen
súlyi helyzetben legyen. Ekkor 
feltétlenül a felfüggesztési pont 
alatt van a súlypont, tehát a 
felfüggesztési pontból húzott 
függőleges feltétlenül keresz

tülmegy a súlyponton. Fel
függesztjük most ugyanezt a 
testet egy másik pontban is, 
amikoxis ugyanez lesz a hely
zet. Mivel mindkét egyenes 
keresztülmegy a súlyponton, 
ez csak akkor lehetséges, ha a 
két egyenes metszéspontjában 
van a súlypont. Bármikor 
tehát, ha két pontban egy 
testet felfüggesztünk, mind
két pontból függőlegest hú
zunk, a két függőleges metszés
pontja adja a test súlypontját, 
így határozták meg az emberi 
test súlypontját is hullák fel
függesztésével és eredményül 
igen érdekes helyzet adódott; 
az, hogy a testünk súlypontja 
a testen kívül esik, a promon- 
tórium előtt egypár centiméter
rel van.

A súlypontnak a testek 
egyensúlyi helyzeténél, amint 
az előbbi néhány példából lát
ható, rendkívül nagy szerepe 
van, életünknek állandó kísé
rője még akkor is, ha róla 
semmit, vagy csak felületesen 
tudunk.

Dr. Koczkds Gyula 
egy. m. tanár

Testünk melegben szabadon 
párologtat és veszít bőt

Hidegben
úgy viselkedik, mint rossz hő
vezetőbe burkolt hőpalack

m
1 m
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Á melegvérűeknek nemcsak a vérük, ha
nem minden testszövetük meleg. Ezeknek 
36—38 fokCelsius a hőmérséklete akkor is, 
ha környezetéé ennél jelentősen kevesebb. 
De ugyanezeknek akkor is 36—38 fok Cel
sius a hőmérséklete, ha a környezeté 40, 
vagy akár 45 fokra emelkedik. (Trópusok, 
meleg sivatagok.) Ebben az esetben tulaj
donképpen ezek „hidegyérdeknek“ volná
nak mondhatók és a másik csoport, amelyet 
az előbb hidegvérűnek mondtunk, amely 
felveszi környezetének 40— 45 fokos hőmér
sékletét lesz a melegebb vérű. Ezért he
lyesebb azt mondani, hogy vannak önálló 
hőszabályozású, állandó hőmérsékletű és 
hőszabályozás nélküli változó hőmérsékletű 
élőlények.

Az önálló hőszabályozású lényeknél, és 
ilyen az ember is, rendkívül pontos szabá
lyozó berendezkedés gondoskodik arról, 
hogy a szervezet számára legkedvezőbb 
hőmérséklet állandóan megmaradjon. Tud
juk, hogy pl. az egészséges ember hőmér
séklete normális körülmények között alig in
gadozik. (Mindig 36 és 37 fok Celsius kö
zött van.) Ez így marad a trópikus, 40—45 
fokos hőségben, épúgy, mint a sarkvidék 
mínusz 30 fok alá is süllyedő hőmérsékletén. 
Tehát azt mondhatjuk, hogy a környezet 
67— 70 fokos ingadozása mellett ezen élő

lények belső hőmérséklete 1 fokos 1 nga- 
dozáson is belül marad. Cikkünknek most 
nem tárgya, hogy ezen igen érdekes hő
szabályozó rendszert most részletesen is
mertessük, de ahhoz, hogy a „fagyás“ 
létrejöttét megértsük, egy pár szóban a 
lényegére rá kell mutatnunk.

A  „ F A G Y Á S "

i

Hőszabályozó berendezésünk, mint min
den háztartás egyensúlyban tartása a bevétel 
és kiadás egyensúlyán alapszik. Ahogy 
magánháztartást, vagy államháztartást úgy 
lehet egyensúlyban tartani, hogy a bevételt 
(azaz a termelést) egyrészt a szükséglethez 
képest fokozzuk, esetleg a kiadást, amennyi
ben szükséges, csökkentjük. A megfelelő 
hőmérsékletet szervezetünk is úgy éri el, 
hogy szükség szerint a hő-termelést emeli 
és a hő-kiadást csökkenti. A fagyással 
kapcsolatban elsősorban a hőkiadás csök
kentésének rendszere érdekel minket. Min
den test, ha alacsonyabb hőmérsékletű 
környezetben van, hőmérsékletet (hőener
giát) veszít sugárzás útján és a környező 
levegőnek átadott hőmennyiség következ
tében. Élő szervezetek jórészénél ezenkívül 
hőt veszít a test párolgás útján is. Az élő
lények tulajdonképpen: vizes oldatok. A

tágulása szabályozza testünk hőveszt őségétVérerek/ melyoknek ősszohúzádása vagy



szervezetekben lévő víz párolog és a párol
gáshoz, mint a fizikából tudjuk, jelentős 
hőenergia kell. Tehát testünk hőt veszít 
párolgás, vezetés és sugárzás útján. Mivel 
pedig testfelületünk, bőrünk az, amely a 
környezettel érintkezik, ez az a szervünk, 
amelyen keresztül a hőleadás szabályozása 
történik.

Bőrünk hőmérsékletétől függ elsősorban, 
hogy adott hőmérsékletű környezet mellett 
mennyi hőt veszítünk. Nyilvánvaló, hogy 
minél magasabb bőrünk hőmérséklete a 
környezetünkhöz viszonyítva, annál több 
meleget veszítünk párolgás és vezetés 
(levegő) útján. Bőrünkben lévő izzadság- 
mirigyek tevékenységétől függ, hogy mennyi 
folyadékot párologtatunk el bőrfelületünk- 
ről, azaz mennyi hőt veszítünk párolgás 
útján? Mivel szervezetünk hőtermelésének 
túlnyomó része a belső szervekben és szö
vetekben történik, bőrünk hőmérséklete 
elsősorban a benne áramló vér mennyisé
gétől függ. Ha a bőr vérkeringése élénkebb 
(kipirul), akkor több meleget tud átadni 
—  a fent leírt három módon —  környeze
tének. Tehát szervezetünk hőgazdálkodásá
nak kiadási oldalát lényegében bőrünk 
vérkeringésének szabályozása jelenti. Hi
degben a hőkiadást tehát azzal csökkenti 
szervezetünk szabályozóberendezése, hogy 
bőrünk erei összehúzódnak, oda kevesebb 
vér jut (elsápad).

Szervezetünk sejtjei és szövetei az évek 
milliói alatt erre az állandó hőmérsékletre 
rendezkedtek be. Ez az a hőmérséklet, amely 
mellett legjobban tudják működésüket ki
fejteni. Természetesen bőrünk, amely a 
környezettel érintkezik, bizonyos mértékig 
hozzászokott a környezet hőmérséklet inga
dozásainak elviselésére. De ennek az alkal
mazkodó képességnek megvannak a határai. 
Huzamosabb ideig t'artó alacsony hőmér
séklet olyan elváltozásokat okoz, amelyek 
többé teljes mértékben vissza nem fejlőd
nek. Lényegében ez az, amit „fagyásnak** 
nevezünk.

Ennek létrejöttében szerepet játszik a 
környező hőmérséklet hatásán kívül még 
valami. M int láttuk, hőszabályozásunk rész
ben azzal védekezik a nemkívánatos 
mértékű lehűlés ellen, hogy a bőr ereinek 
összehúzódása segítségével a szervezet hő
veszteségét a lehető legkisebb mértékre 
csökkenti. Ez azonban magára a bőrre nézve 
£zzal a következménnyel jár, hogy éppen, 
amikor a legnagyobb hidegbehatásnak van 
kitéve, akkor a bőr a szervezettől a leg
kevesebb meleg vért kapja. De nemcsak 
meleget kap kevesebbet, de kevesebb táp
anyagot is, ugyanis a szervezetek összes 
sejtjei a vérből kapják meg életműködésük 
fenntartásához szükséges tápanyagukat, azaz 
energiát. így tehát az történik, hogy éppen

akkor, amikor a bőr sejtjei olyan körül
mények közé kerülnek (hideg), hogy nagy 
szükségük volna megfelelő energiaután
pótlásra, akkor kapnak a legkevesebbet úgy 
hő, mint kémia energiából (táplálék).

A zt látjuk tehát, hogy a szervezet egésze 
szempontjából ezen rendkívül célszerű be
rendezés egyik igen lényeges szerve, a bőr 
szempontjából kevésbbé mondható annak. 
Bőrünk természetesen ezen célszerűtlenség 
elviselésére nagy mértékben képes. De 
mint mondottuk, ennek megvannak hatá
rai is. Ha pedig ezen berendezkedésből 
eredő okokhoz még egyéb külső hátrá
nyos körülmények is járulnak, amelyek- 
a hőszabályozás miatt amúgy is csökkent 
vérkeiingést még tovább csökkentik; előáll 
az a helyzet, hogy a bőr kisebb-nagyobb 
részén a sejtek olyan elváltozásokat szen
vednek, amelyekből tökéletes helyreállás 
már nem lehetséges, vagy legalább is ehhez 
hosszabb időre van szükség.

H O L  K E L E T K E Z IK  A  „ F A G Y Á S **

Testünknek a végtagjai és azokon is 
az újjak. azok a részek, amelyeknek térfo
gatához viszonyítva legnagyobb a felületük. 
M ert minél nagyobb egy test (hasonló 
alak mellett), annál kisebb tömegéhez viszo
nyítva a felülete. (Míg a felület négyzetes 
arányban nő, addig a köbtartalom köbös 
arányban.) Természetesen minél nagyobb 
a felület egyébként azonos körülmények 
között, annál nagyobb lesz valamely tf;est 
hővesztesége. Ezért van az, hogy testünk 
kiemelkedő „csúcsai** (ujjak, orr, fül) 
hajlamosabbak lehűlésre, megfagyásra, mint 
a többi részek. Kedvezőtlen körülmények 
összetalálkozása esetén elsősorban ezek szen
vednek károsodást. Ezek a kedvezőtlen 
körülmények az eddig tárgyaltakon kívül 
elsősorban a célszerűtlen ruházkodás.

Ha a természetes adottságokhoz, amelyek, 
mint láttuk, hidegben a bőr vérkeringését 
csökkentik és elsősorban a kiemelkedő 
részeken okoznak vérhiányt és lehűlést, 
még hozzájárul az, hogy szoros ruha, 
kesztyű vagy cipő nyomása a bőrben futó 
vagy akár a mélyében levő erek összenyo
másával valamely helyen még tovább rontja 
a vérkeringést, akkor nem csodálkozhatunk 
azon, hogy ezeken a helyeken „fagyás** 
keletkezik.

A megfagyott területen a bőr sejtjei 
a hideg és a rossz vérellátás következtében 
maradandóan károsodnak. Enyhébb ese
tekben a vérerek tágulásának és össze
húzódásának finom játéka megszűnik. A 
bőrben lévő hajszálerek „megbénulnak*** 
nem képesek többé a hőmérsékletinga
dozások folytán szükséges tágulásra és 
összehúzódásra. Ezzel ezen a területen meg-
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szűnik a szervezet pontos hőszabályozása. 
Ez az oka annak, hogy a fagyott terület 
maradandóan piros lesz, égető érzés kelet
kezik, viszket. Ha a károsodás súlyosabb, 
a bénult erekből és a sérült, áteresztővé 
vált érfalakon keresztül savó áramlik 
a szövetekbe (vizenyős dagadás). Ezen a 
területen később a szervezet egyik leg
igénytelenebb és legellenállóbb szöveteleme 
a kötőszövet burjánzik. így jön létre a 
fagydaganat. Ha még súlyosabb a károsodás, 
úgy az erek teljesen elzáródhatnak, a szöve
tek elhalnak. Ennek megfelelően a bőr 
felhólyagosodik, kifekélyesedik. Röviden ez 
az, amit köznyelven fagyásnak neveznek.

A V É D E K E Z É S
Az elmondottakból önként következik, 

hogy miként védekezhetünk a „fagyások** 
ellen. Meg kell tennünk mindent, ami 
lehetséges, hogy a bőr lehűlésének legin
kább kitett részeit a túlságos lehűlés ellen 
védjük és ott a vérkeringést javítsuk. Kerül
nünk kell mindent, ami ezeken a helyeken 
a vérkeringést rontja, megnehezíti, vagy 
ezen testrészek párolgás által való hő
veszteségét fokozza. Semmi esetre se hord
junk szűk kesztyűt, cipőt, főleg olyat, 
amely egyes helyeken nyom. Az ilyen 
nyomásnak kitett helyeken, ahol a nyomás 
a vérereket is összenyomja, majdnem biz
tos, hogy fagyás fog keletkezni. Mellesleg 
megjegyezzük, hogy orrunkat általában 
azért nem kell különösebben védeni, bár az 
is kistömegű és nagyfelületű kiemelkedő 
rész, mert arcunk és orrunk a testfelület 
többi részeinél sokkal bővebben van ellátva 
vérkeringéssel és így sokkal jobban tud 
magától is védekezni a lehűlés ellen.

A párolgás által való hővesztést igen 
fokozza, ha nedves a testfelületünk.

Legyünk tisztában azzal, hogy minden 
ruházatunk, lábbelink azáltal véd a hő
veszteség ellen, hogy a szövetrészei között 
megrekedt levegő rossz hővezető. Minden 
ruhánknak, cipőnknek lehűlés elleni védő- 
képessége megszűnik, ha valami oknál fogva 
ez a levegő eltűnik belőle. Ez az ok pedig 
az átázás. A nedves holmiban a levegő 
helyett víz van és a víz, mint köztudomású, 
jó hővezető. Ezért vessük le azonnal át
ázott ruhánkat, fehérneműnket, cipőnket, 
harisnyánkat.

Repülőgép'
modell
anyagok, tervek

___ - __ K é r j e n  d í j t a l a n
n. . árjegyzéket. Vidékre
Budapest IX, Lonyay*u. 41 utánvéttel szállítunk

A  G Y Ó G Y Í T Á S
Csökkenti a megfagyás veszélyét, ha 

bőrünk erei, vérkeringése jó állapotban 
vannak. Ezt elősegíti a torna, szabadban 
való testmozgás, esetleg masszázs. Tornáz
tathatjuk végtagjaink ereit olyanformán is, 
hogy felváltva hideg és meleg vízbe mártjuk 
őket. A hideg vízben tartsuk két-három 
percig végtagunkat, a melegben kétszer 
annyi ideig. S ezt a fürdetést mindig a 
meleg vízben fejezzük be. Ezzel az eljá
rással végtagunk ereit hozzászoktatjuk a 
gyors hőmérsékletváltozásokhoz való alkal
mazkodáshoz.

A zsiradékok, faggyúk rossz hővezetők 
és így bizonyos mértékig védenek a lehűlés 
ellen. Ezen tapasztalat vezette rá az eszki
mókat is, hogy testüket fókazsírral kenjék be.

A napfény, quarzfénybesugárzás (mester
séges napfény) valamint a Röntgensugár 
is hat a bőr ereire. Mindenki tapasz
talhatta már, hogy ezen sugárzások hatá
sára a bőr kipirul, ami azt jelenti, hogy erei 
kitágulnak, vérkeringése javul. így ezek 
a sugárzások felhasználhatók úgy a fagyás 
bekövetkeztének megelőzésére, mint a be
következett fagyás kezelésére. Természe
tesen orvosnak kell eldönteni, hogy mikor 
melyik az, amelyik célszerűen alkalmazható.

Vannak bizonyos bőrizgató anyagok, ame
lyeket a bőrre alkalmazva tapaszban, ke
nőcsben szintén előidézhetnek vérbőséget és 
ezzel javíthatják ezen bőrrész vérkeringé
sét. Ezek többé-kevésbbé maróanyagok és 
ezért ezeket az anyagokat csak megfelelő 
vizsgálat után, orvosi ellenőrzés mellett 
szabad alkalmazni.

Az egyéni védekezést a társadalmi intéz
kedéseknek kell kiegészíteni. A társadalom 
feladata, hogy olyan munkahelyeket te
remtsen, ahol azok a dolgozók, akik olyan 
munkát végeznek, hogy fokozottabban ki 
vannak téve fagyás veszélyének, megfelelő 
védelemben részesüljenek. Megfelelően fű
tött munkatermek, megfelelő munkaruhák, 
cipők, gumicsizmák, zuhanyozó berende
zések, tisztálkodási lehetőségek, töröl
közők stb., stb. Bizonyos foglalkozásúaknál 
tornázási lehetőségek, napfény. A fagyás 
okozta sérülések, fájdalmak erősen lerontják 
a dolgozók munkakedvét és munkaképes
séget. A társadalomnak érdeke, hogy az 
ezáltal okozott kiesést a termelésben kikü
szöbölje. A hároméves terv és az azt 
követő további tervszerű gazdálkodás, mint 
minden más területen, itt is meg fogja te
remteni annak a feltételeit, hogy a dolgo
zók saját egészségük megóvásával a lehető 
legnagyobb termelési eredményeket érjék el 
a társadalom javára és népünk jólétének 
fokozására. Dr . Szántó György

egyetemi adjunktus
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1. ábra. A nagy terhelésű 
repülőgépet elektronikus fény
kéve vezeti biztonsággal a sí
neken alójo rohanó vágón fe
délzetére. A vauónon elhelye
zett fékek fogják le n leeresz

kedő terhet

Az óceánrepülőgépek három tonnával több hasznos súlyt 
vihetnek magukkal, ha megszabadulnak a kerekeiktől. A kerekek 
súlya a repülőgép súlyának tizedrésze. Indulásnál és érkezésnél 
alig néhány másodpercig van rájuk szükség, az út többi részén 
felesleges súlyt, a repülőgép építésekor felesleges költségeket 
jelentenek.

Külföldi nagy gyárak a futómű megszüntetését tervezik. 
M ár a Wright testvérek idejében kísérleteztek olyan megoldá
sokkal, amelyek nélkülözhetővé tették volna a futót. Ilyenek 
voltak az erősen lejtő kifutó, a röppentyű (katapult). Újabb keletű 
a siklók hajítása.

Egészen újszerű elgondoláson alapszik az i-es ábrán vázolt 
óriási lapos vágón, mely három sínpáron gördül. Az érkező 
repülőgépet nappal rádiókévékkel, éjjel rádióval és fénykévékkcl 
vezérelnék a vagónra, amely teljes sebességgel igyekeznék a 
gép alá helyezkedni. A repülőgép és a vágón találkozásának pilla
natában a vagónon elhelyezett fékek és rugók segítenék elő a két 
test ölelkezését. A vagónt mozgató mótorok sebességét műszerek 
szabályoznák, úgyhogy a vágón és a gép találkozásakor a vágón 
sebessége ugyanaz legyen, mint a repülőgép sebessége.

Indulásnál a repülőgép a vagónon nyugodnék. A vágón 
jönne mozgásba, fokozódó sebességgel haladna előre mind
addig, míg olyan gyorsaságra nem tenne szert, hogy szárnyaira 
engedhetné a repülőgépet.

A repülőgépek hasának a kiképzésére különös gondot kel
lene fordítani (2-es ábra), arra az esetre számítva, ha a rugók és 
fékek működése körül zavar keletkezne.



2. őhm

A 4-es ábrán egy másik kísérletet mutatunk be, hol a rohanó 
vagónt mozgószőnyeg helyettesíti. A mozgószőnyeg sebessége 
abban a pillanatban, midőn a repülőgép föléje kerül, ugyanaz, 
mint a repülőgépé. A nyugalmas szőnyegen a találkozás után 
néhány pillanatig csúszni fog a gép, majd a szőnyeghez tapad és 
a szőnyeggel együtt áll meg.

A mozgó szőnyeg a nagy sebesség miatt, mint az 5-ik ábra 
mutatja, szakaszokra oszlik, amelynek mindegyike részt vesz a 
mozgásban. Indokolt a szakaszos beosztás a szőnyeg javítása 
és takarítása miatt is.

A 6-ik ábrán a mozgószőnyeg hajtóműveinek vázlatát 
találjuk.

Mindkét megoldás arra mutat, hogy a repülőterek olyan 
átalakítását keresik, amely megszűnteti a vízi és szárazföldi 
repülőgépek közötti különbségeket.
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