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Egy új festék, mely versenytársa a miniumnak Mit kell tudnunk az emberi hajról?
Vasból készült különféle tá r i és u tána használják fel. Ez hely- j lett .akár a légköri, ak ár a víz
gyak, szerkezetek festéseá-e m ár télén. Az ólom ciánam idnál sem alatti festéseknél,
igen régóta az ólom m inium alapú ülepedés, sem pedig bekeményeA nnak ellenére, hogy előállítása
festéket használják. S zám talan dés nem észlelhető még hosszabb, igen egyszerű, sajnos hazai gyár
tására egyelőre nem k erü lh et sor,
kísérletet végeztek és végeznek ! éves tárolások esetén sem.
m a is, hogy a m inium hoz hasonló
A száradóképesség tekintetében m ert egyrészt a m észnitrogénnek
jó tulajdonságokkal rendelkező is megelőzi az új festék a mi- nevezett m ű trág y át nem gyárt
festéket találjanak. E törekvések ' mumot. G yorsabban szárad.
A juk, m ásrészt a külföldről beho
egészen a legutóbbi időkig nem ve m inium ot, m int alapozó festéket | zott ólom nitrát ára igen magas.
zettek eredm ényre. 'Nemrégen egy szokták felhasználni, az ólom cián- ! Rem élhetőleg a megkezdődő k í
ú j festék jelen t meg a világpia j am id ezzel szem ben alapozóként j sérletek lehetővé teszik, hogy
con, m elyet a m inium komoly ver | és fedőként egyaránt használható, i ólom nitrát hely ett m ás olcsóbb
ólom vegyületből lehessen kiindul
sen y társának tekintenek, és ezen
új festék neve az ólomciánamid. i Rozsda elleni védőhatás tekinte-1 ni, és ilyen módon a hazai előál
M ielőtt ráté rn é k ezen festék is tében 'te lje s egyenrangú a mi- lítását biztosítani lehessen ennek
m ertetésére, néhány szót kell szól | nium m al, külföldön egyik napról az új festéknek.
Dr. Bácskai G yula
ni arról, hogy m inek köszönheti ! a m ásikra kom oly versenytársa
az ólom m inium előkelő helyét a
festékek között.
Igen hosszú évek tapasztalatai
igazolták a m inium kiváló tu la j
donságait A vele. befestett vas
szerkezetek igen sokáig nem rozs
A világ egyetlen hajója, m ely la p jait hosszában egym ás m ellé
dásodtak. A m inium és a vas kö
zött egy kém iai folyam at játszó re sem m iféle ' mágnesesség nem raknánk, m integy 10 kilom éteres
d ik 'le, m elynek eredm ényeként hat, a szovjet „Z arja” nem régi „p ap ír-u tat” kapnánk.
A megfigyelések előzetes érté
a festékréteg a la tt a férnielületen ben visszatért a Szovjetunióba.
védőréteg keletkezik. E védőré A hajó 15 hónapig tartózkodott kelése a rra enged következtetni,
tegnek a jelenlétét megfelelő mé az A tlariti- és az Indiai-óceánon, hogy a „Z arja” tudom ányos ex
résekkel ki is lehet m utatni. Más s ez idő a la tt 47 000 m érföldet pedíciója m egállapította az A t
festékeknél, m int például a vast- te tt meg. Az „úszó lab o rató riu m ” lanti- és Indiai-óceán mágneses
oxidvörös, vagy a bauxitvörös stb. tudom ányos m unk atársai renge | anom áliáinak alapvető törvényezen védőréteg nem észlelhető. teg adatot jegyeztek fel a mág
Ezen utóbbi festékek a rozsda el neses térről. Ha a feljegyzések j szerűségeit.
leni védelem szem pontjából mesz6ze a m inium m ögött m aradnak.
A m ikor a m inium
közism ert
kiváló tulajdonságairól beszélünk,
n em szabad elm ulasztanunk az
D örgícsén
alkalm at, hogy megjegyezzük, a
m inium sem tu d ja védőhatását
IV/j últ hónap derekán izgatott hang kereste telefonon a Bakonyi Múk ifejteni abban az esetben, hogy
zeumot. A dürgicsei általános iskola igazgató-tanítója, Kozma
h a rosszul előkészített rozsdás László egy furcsa leletet jelentett be: a községtől a Balaton felé eső Beccefelü letre viszik fel. Sajnos ezt a hegy homokfej tőjében hatalmas „tuskószerű csonkra” bukkantak.
legtöbb esetben figyelm en kívül,
A lelet úgy látott napvilágot, hogy az állami gazdaság két dolgozója:
hagyják, és így igen sok k á rt
Fekete László és Szokoly Kálmán reggel kikocsiztak a bányába homokért.
okoznak népgazdaságunknak.
Fejtés közben „fehér rögre’1 akadtak. Gyanússá vált az addig soha nem
látott, „rög”, és kapával-lapáttal sebtiben kibontották a most már egyre
Az új festék, az ólomciánamid
hosszabbodó és terebélyesedő „rögöt“. Kár volt azonban annyira kibon
citrom sárga színű, ólom tartalm ú
vegyület. Ó lom tartalm a 83,3 szá tani — miképp ezt utólag megállapítottuk Kozma igazgatóval és a Bu
zalék, a fajsúlya pedig 6,2—6,8, dapestről helyszínre érkezett Jánossy Dénes kutatóval —, mivel a fa
között változik. E lőállítása igen gyos idő még jobban tönkretette az am úgyis rossz megtartású leletet. Él
egyszerű, a m észnitrogénnek ne ményüket elbeszélték előbb vezetőjüknek, majd Sövény Károly tanácsel
vezett
m űtrágyából,
valam int nöknek, ki szintén neon tudta mire vélni a dolgot. Telefonált Kozma
ólom nitrátból nyerhető am m ónia igazgatónak, ki nyomban észrevette a lelet rendkívüliségét és azonnal
felvette a kapcsolatot a veszprémi múzeummal.
jelenlétében. Ennél az új festék
n él is védőréteg alakul ki a vas
lelet még szakember számára sem mindennapi. Egy régen ki
felszínén, éppen úgy, m in t a mihalt ősállatnak, a masztodonnak az agyara, felső állkapcsa,
nium nál. F elvethetjük a kérdést,
meg néhány fogdarabja került elő. A fejtő homokjából kimeredő agyar
hogy mi az új festék előnye a
jó másfél kar hosszú, és teljes egészében befedte az alig meszes homok.
m im um m al szemben. 1 kg m iEmiatt az agyar, a csontok és a fogak mesze megbomlott, illetve kioldó
nium m al 4 négyzetm éter felüle
dott. Csak egyszerűen meg kell érinteni a kövületet, máris kisebb-nate t lehet befesteni, addig az ólomgvobb darabok morzsolódnak le róla. Miképp történt a megbomlás? Az
ciánam iddal 61,2—6,5 négyzetm é évezredeken át lehulló csapadék a mészszegény homokba szivárgott. Csak
te rt fedhetünk be. A m inium ot az azok az esőcseppek telítődtek mésszel, melyek az agyarral érintkezésbe
elkészítés u tán aránylag rövid j jutottak. Ennek pedig az agyar látta kárát. Ugyanaz esett meg
az
ideig' szabad csak tárolni, m ert agyarral, mint jóval nagyabb méretben szokott megtörténni mészhegyséülepedik és ez az ülepedés igen
gekben, amikor az eső üreget, majd barlangot képez a mészsziklák kö
gyakran m ár 2 hónap u tá n be zött.
következik, am ihez m ég hozzájá
Vajon miképp került a masztodon agyar ebbe a homokfejlőbe? A ma
ru l a bekeroényedés, am i a mi élő állatok közül az elefántokkal van rokonságban, bár Gaál István
nium ot használhatatlanná
teszi.
hangsúlyozza, hogy: „a két ormányos csoport annyira elüt egymástól,
G yakori eset, hogy az így bekes az eltérő bélyegek olyan mélyreható különbségek kifejezői, bogy köz
m ényedett m inium ot m egdarálják
vetlen leszármazás esete nem foroghat fönn.”
a az őslénytani könyveknek csak a rajzait nézzük, akkor az ele
fánt és a masztodon közt alig vélünk különbséget felfedni. El
Orosz —amerikai
lenben, ha megvizsgáljuk csontrendszerüket, fogazatukat és egyéb bélye
azonnal szembeötlik a két állatféleség közötti különbség.
tudományos kapcsolatok güket,A akkor
fejtő homokjáról a geológusok már régen megállapították, hogy a
kenesei és tihanyi homokréteggel egyidős a hajdani pannon-tenger parti
újabb dokumentuma
üledéke. Ez volt az utolsó tenger hazánk őstörténetében, melynek part
Leningrádban nemrégiben megta szakasza épp a
mi Balatonfelvidékünk lábánál húzódott. A partmenti
lálták Joseph Henry XIX. században
és a parttól kissé távolabb eső dzsungelben számtalan patás állat legelé
szett, vagy a ragadozók lesték zsákmányukat. A mi masztodonunk is
élt, ismert ameriltai tudós néhány
eddig ismeretlen levelét. A 12 doku ennek a legelésző társaságnak egyik tagja volt. A dzsungelbői a parti
homoküledókbé úgy került, hogy valószínűleg a fövenyen érte a pusz
mentum újabb bizonyítékokat szol tulás, belefordult a vízbe, és itt szétoszlott a teste.
gáltat arra, milyen intenzív tudomá
A masztodon nem teljesen ismeretlen állat területünkről. A század
nyos Impcsolat alakult ki a XIX. szó-' fordulón világhírű geológusunk, Lóczy Lajos vezetésével rendszeres ku
zad közepén Oroszország és az Egye- ! tatást ypgeztek tudósaink a Balaton környékén, kik már akkor leltek
masztodon töredéket Keszthely mellett. Az elefánton kívül másik közeli
sült Államok között.
rokona a mammut. Ez az ormányos csoport azonban a pannon-tenger
Henry az 1851 január 21, keltezé- \ korát követő időkben, a jégkorszakban élt nálunk, amikor a mai Szibé
zű levélben Adolf Kupfer orosz aka riához hasonló éghajlat és táj jellemezte hazánkat.
ánossy Dénes mesélte el, hogy ebben az évben ez a második
démikust tájékoztatja az amerikai
pannón-kori lelet. Jelenleg is végzi Pannonhalma mellett egy
tudósok munkájáról az északameriliai
kapafogú elefántnak kiemelését agyagrétegből. Mivel a különös őselefánt
meteorológiai rendszer kialakításával világszerte ritka, azért a budapesti Őslénytani Múzeumba szállítják. Né
kapcsolatban.
hány évvel ezelőtt ugyanő a balatonszentgyörgyi téglagyár homokbányá
Az 1867 január 23-i levél Fedor jában egy, a dörgicseinél ritkább masztodon fajt ásott ki. Ez már Buda
pesten van'.
Brandt orosz akadémikusnak szól,
Reméljük, hogy a tudományos szempontból oly jelentős masztodon
aki az első orosz tudományos mú- j agyar hamarosan a Bakonyi Múzeum kiállítási szenzációja lesz.
zeum munkatársa volt. Henry otnog-[
Papp Jenő
Veszprém, Bakonyi Múzeum,
rájiai anyagok kicserélését javasolta. I

Mágneses anomáliák
az óceánokban

Masztodon agyarra leltek
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A szép haj dísze az embernek. Az A gyökér melleit, kis izomrostok ízeápoll haj a szép arcot szebbé, a ke sülnek a hajhoz, melyek segítségével
vésbé csinosát pedig legalább kelle külső ingerek, például hideg, csikmesebbé teszi. A nők ősidők óta mű landozás stb. hatására, amikor „liba•
vészei a változató-, és divatos frizu ' bőrös“ lesz a bőrünk, merőlegesen
rák elkészítésének. A férfiak hajvise [jelállnak a hajszállal, vagyis „égnek
lete jellegzetes egyes korokra és né áll a hajunk”.
pekre.
A hajszál igen rugalmas. Egyetlen
A rómaiak kezdetben hosszúra nö szál 5 dkg terhelést is elbír, miközvesztették hajukat, míg időszámítá ; ben saját hosszának kb. másjfélszeresunk előtt, kb. 45ü-ben az első bor | sere nyúlik anélkül, hogy elszakadna.
bélyok Szicíliából Rómába nem ke ! Egy hajszál életkora 2—6 év. Ez
rültek. Ettől kezdve a férfiak nyilat j alatt az idő alatt a haj hossza nőkoztak. Az ijjak első megnyírása val í vekszik. Napi növekedése 0,2—0,3 mm
lási szertartásokkal egybekötött ünne \ szemben a szakáll gyorsabb, napi
pélyes külsőségek között zajlott le. A . 0,4—0,6 mm-es növekedésével, amit
római nők a fejük köré csavarták, ' a borotválkozás még fokoz. Az egyes
sőt fonták és göndörítették is a ha , hajszálak napi össznövekedése
kb.
jukat. Emellett divat volt már a haj- 30 m-t tesz ki. Nappal a növekedés
festés is. A divathölgyek különösen j erősebb, éjjel lassúbb. A meleg klí
az aranyszőke hajat kedvelték. A ma gyorsítja, a hideg lassítja a hajkínai férfiak évezredek óta borot | szálak növekedését. A hajszál vasválják a fejüket, egy copfot azonban | tagsága 0,07—0,17 mm közt válto
hagytak meg belőle. A törökök is zik.
hasonlóképp
borotválják
felüket,
Az emberi haj nyírás nélkül álta
azonban ők szakállt és bajuszt nö lában 60—80 cm-re nő, de elérheti
vesztettek férfiasságuk kidomborítá az 1 m-es, sőt még az ennél nagyobb
sára. A középkorban egyes országok hosszúságot is.
ban a hosszú haj a királyok kivált
A pálmát e téren egy híres spanyol
sága volt, másoknak le kellett a ha varieté énekesnő nyerte el, akinek 3
jukat vágatni. Nagy Péter orosz cár és fél méter hosszú haja volt. Állító
a hajviseletet ugyan nem szabályozta, lag már 30 cm hosszú hajjal szüle
de a népet kötelezte a szakáll lenyí- tett. A haj összsúlya általában mint
rására, arm nagy lázadást okozott. egy 60 gr. Dörzsölésre a haj villamos
A gyér haj pótlására már a ró töltést kap. Az ember haja állandóan
maiak viseltek parókát. A francia ki hullik. Naponta körülbelül 30—50
rályi udvarban a XVIÍ. századtól ál hajszál hull ki, melyek viszont állan
talános divattá vált a parókaviselés. dóan újakkal pótlódnak.
Hazánkban különösen Mária Terézia
A fejlődő magzaton először meg
idejében dívott a parólmviselet.
A jelenő hajat gyapjú hajnak nevezzük,
haj, a szakáll és a bajuszviselet még amely az újszülöttön csakhamar ki
ma is változik, vidékek, népek és a hullik. Ezután a csecsemőn új haj
divat szerint.
fejlődik, melynek színe az évek so
A haj színe igen változatos, mint rún kisebb vagy nagyobb mértékben
tudjuk, a kenderszőkétől a barna és megsötétül. Az idős emberek haja
a vörös különböző árnyalatain ke rendesen megőszül, ami annak a kö
resztül egészen a hollófeketéig válto vetkezménye, hogy az újonnan fej
zik. De kevesebben tudják azt, hogy lődő hajszálakból hiányzik a festék.
egy felnőtt embernek kb. 70—140 Ha a hajszálak regenerálódása egyes
ezer hajszála van, s így 1 négyzet- helyeken, vagy akár az egész fejbő
centiméter fejbőrjelületre kb. 150— rön megszűnik, ez kopaszságot idéz
200 szál jut. A szőkéknek dúsabb, elő.
vékonyabbszálú, a feketéknek gyé
A haj minősége igen változatos.
rebb, de vastagabb szálú hajuk van. Lehet, sima, göndör, gyapjas, csomós
A haj két részből áll: A bőrből stb., mely tulajdonságok rendesen
kiálló hajszálból és a bőrben elhe öröklődnek.
lyezkedő hajgyökérből. A hajgyökér
Dr. Enlz Béla
alsó része kissé kiszélesedik.
Ezt
igazgató-helyettes, bioi. tud. kand.
nevezzük a haj hagymájának. Ebbe
alulról élő sejtek nyúlnajt be, me
lyek a hajtövet táplálják, és így fej
Jég-archívum
lesztik a hajszálat.
Maga a hajszál hengeres, hajlé
A m erikában a közelm últban
kony, rugalmas képződmény, mely „jég-archívum ot”
1létesítettek.
teljesen, vagy részben elszarusodolt Speciális
hűtőszekrényekben
sejtek tömegéből áll. A hajszálat ki- G rönland gleccsereiből és a déli
%’ülről tetőcserépszerüen, vagy pik- sarkvidék különböző m élységei
kelyszerűen elhelyezkedő lapos sej ből v ett jégpróbákat őriznek itt.
tek borítják. E sejtek alatt körkörö A cél az, hogy a jégpróbákban
sen orsóalakúra megnyúlt sejtek sűrű fellelhető m eteoritpor és vulkáni
halmaza, legbelül pedig kevésbé el- kus ham u, pollenszem ecskék és
szarusodott levegőtartalmú „bélállo- m ikrobák alap ján értékes követ
rnány’’ található. A haj a szőrszálak keztetéseket vonjan ak le a tudo
hoz hasonlóan ferdén nő ki a bőrből. m ány szám ára.

A haldokló szigetek tengere
A haldokló szigetek
tengere — az Északi
Jeges-tenger.
Szov
je t kutató k jelenté
sei szerint egész sor
sziget
nyom talanul
elsüllyedt, b ár né
hán y at közülük csak
nem régen
fedeztek
fel.
Az eltű n t szigetek
hez tartozik például
a Diomid-sziget, m e
lyet L aptyev orosz
kutató 1739-ben fe
dezett fel. A szigetet
u to ljára
1761-ben
S zalaurov
orosz
észak-sarki
kutató
látta. A m ikor 1934ben a L itka nevű
szovjet jégtörő a szi
getet
kereste,
h at
m éter m ély tengert
ta lált a helyén.
Az ugyancsak L ap
tyev által felfedezett
Vaszílovszkij-sziget
is nyom talanul el

tűnt. A régi feljegy
zésekből ism ert A nd
rej ev- és Szannikovföldből a szovjet ku
tató k m á r csak itt-o tt
ta láltak
nyom okat
a tengerben. A B. I.
Leikin vezetése a latt
álló vízrajzi ex p ed í
ció nem régen közöl
te, hogy a F igurinasziget nincs többé.
P. K. K miszinkov,
szovjet
fö ld rajztu 
dós m á r
1936-ban
m egjósolta, hogy a
L aptyev-tengerben
lévő
Szem jonovszkij-sziget m ár csak
18—20 évig szerepel
h et a térképen. A m i
kor 1955-ben a „Lag”
tvízrajzi
k utatóhajó
a rra haladt, a sziget
nek nyoma sem volt.
G ackel professzor
a T rudban m egjelent
cikkében m egjöven

döli, hogy az újszibé
riai szigetek is előbbutóbb eltűnnek. H a
sonló sors v ár a L aptyev-tenger déli p a rt
vidékére, elsősorban
a Bikov- és a Ligyiföld kis félszigetei
re. Az orosz tudós az
Északi Jeges-tenger
ben
garázdálkodó
„szigethalált”
azzal
m agyarázza, hogy az
elm últ 25 év a la tt az
ég h ajlat
jelentősen
felm elegedett.
Az
észak-sarkvidéki szi
getek túlnyom órészt
homokból és agyag
ból vannak, am it a
jég összetart. A N ap
m elegének és a fel
m elegedett
tenger
víznek h atásá ra
a
szibériai
p artv id ék
fokozatosan
vissza
húzódik. a szigetek
elolvadnak és eltűn
nek a tengerben.

