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A PSZORALENEK
A tudományos kutatások 

egyik legrégebben ismert 
tárgya: a barna és a feke
te bőrű embereken itt-ott 
található fehér foltok meg
szüntetése. A bőr ilyen fol- 
tosodását először leprás be
tegeken figyelték meg, de 
ma már tudjuk, hogy e 
szörnyű betegség nélkül is 
elég gyakran előfordul. 
Manapság leukoderma 
(leuko =  fehér, színtelen; 
derma =  bőr) vagy vitiligo 
néven ismerik a bőrgyó
gyászok, és tudják, hogy 
oka 'a bőr barna színét adó 
melanin nevű anyag (pig
ment) termelésének elégte
lensége.

A régi korok varázsló 
papjai ennek ismerete nél
kül is megkísérelték eltün
tetni e foltokat. Az i. e. 
1400-ból vagy még régebbi 
időkből származó hindu 
Atharva-véda* szent könyv
ben már pontos leírást ta
lálhatunk erről: bizonyos
növényi anyagokkal és nap
fény segítségével végezték 
a „kezelést” . Ugyanígy jár
tak el az egyiptomi papok 
is.

Az ősi megfigyeléseket a 
modern tudomány igazolta,

amikor a régi „receptek
ben” megjelölt szerekben 
olyan vegyületeket talál
tak, amelyek fény hatásá
ra aktiválódnak. Először a 
Psoralea nevű növénynem
zetség tagjaiból nyerték ki 
őket: innen kapták a fur
csa pszoralén nevet. Ké
sőbb rájuk bukkantak sok 
más növényben is: a pasz
ternákban, a köményben, a 
kaporban, a petrezselyem
ben, a sárgarépában, a zel
lerben, a mustárban, a 
boglárkákban, a szulákban, 
a cickafarkban, az orbánc
fűben, a narancsban, a fü
gében stb. Bár az első ilyen 
aktív anyagot — a bergap- 
tent — több mint száz év
vel ezelőtt kivonták a nö
vényekből, e vegyületek

A 8—metoxipszoralénnek, az 
egyik legismertebb fényérzé- 
kenyítő vegyületnek a szerke
zeti képlete

biológiai természetét csak 
napjainkban ismerték fel.

A pszoraléneknek a nö
vényvilágban megfigyelt 
széles körű elterjedése mél
tán keltette fel az érdeklő
dést: mi is lehet a szere
pük a növények életében? 
Kiderült, hogy e vegyüle
tek számos növényfaj nö
vekedését gátolják, ami 
elősegítheti, hogy példá
nyaik túléljék a mostoha 
körülményeket. Ezek a nö
vekedést gátló anyagok kü
lönösen némely sivatagi 
növény gyökereiben, leve
leiben gyakoriak, ám leg
nagyobb mennyiségben a 
terméseik falában fordul
nak elő. Az utóbbi esetben 
a termésben levő növény
embrió kicsírázását és azt 
követő növekedését szabá
lyozzák, méghozzá a ren
delkezésre álló víz meny- 
nyiségével arányosan. Mi
nél nedvesebb a talaj, an
nál több pszoralén kerül 
bele a termésfalból, és an
nál kevesebb marad az 
embrió körül: így gyors
lesz a növekedés. Vízhiány 
esetén viszont a termésben 
maradó sok pszoralén le
lassítja a növekedést. Jog
gal feltételezhetjük tehát,
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A  PSZORALÉNEK

az ókori papok és orvosok
— mint már volt róla szó
— tapasztalati alapon jöt
tek rá, anélkül, hogy a 
pszoralén létezéséről tudo
másuk lehetett volna. Pél
dául a vitiligo kezelésére 
már évezredekkel ezelőtt 
használtak szürkészöld nö
vényi porokat, amelyekben 
később vegyi elemzéssel 
pszoralént találtak, s ame
lyeket a klinikai vizsgála
tok is hatásosnak! találtak. 
Ha rendszeresen és hosszú

hogy a növekedésgátló 
anyagok fontos szerepet 
töltenek be olyan esetek
ben, amikor a növény éle
te a csak kis mennyiség
ben elérhető víztől függ.

Másfelől — ez is kiderült 
— a pszoralének egyúttal 
hatékonyan gátolják né
hány gombafaj növekedését 
is. így a kísérletek fényt 
derítettek a környezethez 
való alkalmazkodás egyik 
érdekes esetére: ugyanazok 
a vegyületek egyrészt meg
akadályozzák a növény nö
vekedését vízhiány esetén, 
másrészt csírázáskor a kör
nyezetbe kikerülve, a kór
okozó gombák elpusztításá
val, mintegy fertőtlenítik a 
talajt — mindkét módon 
elősegítve a faj fennmara
dását és elterjedését.

A pszoralének hatásának 
megismerése ezzel még ko
rántsem merült ki. A fel
gyülemlett sok tudományos 
megfigyelésből most csak 
egyet említünk meg: mint
egy harminc évvel ezelőtt 
írták le a fitodermatitisz 
nevű kellemetlen bőrhólya- 
gosodást, amely azokon a 
szabad földön dolgozó ker

tészeken jelentkezett, akik 
pszoralént tartalmazó nö
vényekkel dolgoztak, erős 
napsütésben. Ez is arra 
hívta fel a figyelmet, hogy 
e vegyületek hatását a nap
sugárzás megváltoztatja, 
ami azonban nemcsak be
tegséget okozhat, hanem

némely baj orvoslására is 
felhasználható.

Véd a napfénytől, de...
A pszoralének (illetve a 

pszoralént tartalmazó ne - 
vények) gyógyító hatására

Vitiligo kezelése pszoralén és napfény kombi
nációjával, a) 7 éves fiú a kezelés előtt; 
b) három évvel és c) kilenc évvel a kezelés 
után. A fehér foltok helyén a bőr nemcsak 
rendes színű lett, hanem a haj is kinőtt



időn át ecsetelték velük a 
bőrt vagy tablettában ada
golták őket, akkor a fehér 
bőrfoltok — szerencsés 
esetben — először megpi-

A pszoralén-kezelés hatására a fehér foltok 
területén megindult a pigmentképződés

rosodtak, majd megbámul
ták. Azt tapasztalták, hogy 
a hatás függ a pszoralén 
fajtájától, az egyszeri adag 
nagyságától, az adásával 
egyidejű besugárzás hul
lámhosszától és időtarta
mától.

Jóllehet a pszoralének 
sok esetben, főleg sötét bő
rű embereken valóban 
megszüntethetik a bőr fehér 
foltjait, ezek sem csoda- 
gyógyszerek. Az esetek 
nagy részében hatásukra a 
bőr csak apró foltokban 
vagy csak ideiglenesen bar- 
nul meg, sőt, az sem ritka, 
hogy javulás nem követ
kezik be.

A pszoralének jellemző 
és az emberre kedvező tu
lajdonsága az, hogy megin
dítják a bőrben a melanin 
nevű pigment termelését, s

ezáltal az egészséges, de 
fényre érzékeny emberi bőr 
bizonyos mértékben ellen
állóvá válik a napfény ká
rosító hatásával szemben. 
Minél több pigment van a 
bőrben, annál jobban véd 
az a napsugárzás ellen és 
annál barnább a színe. Ha 
azonban valaki hirtelen, 
gyors ütemben akar lebar
nulni, akkor a napfény be
sugárzó hatásával nem tud 
lépést tartani az a mela- 
nintermelés, amelyet a 
pszoralént tartalmazó olaj, 
krém vagy kölnivíz idéz 
elő: ilyenkor a napfény ár
talmas hatásai nagyobb 
mértékben jelentkeznek, 
mint amilyen mértékben a 
kialakuló pigmentréteg vé
dő hatása érvényesülni tud. 
Emiatt bőrgyulladás állhat

elő, amelyet általános be
tegségtünetek — rossz köz
érzet, levertség, láz, gyen
geség, alvászavar stb. — is 
kísérhet. Emellett a pszo
ralén és a napfény túlada
golása rákot is okozhat. A 
kezdeti bőrpirosodást ilyen
kor hólyagosodás, fekély
képződés, majd a bőrszö
vet kóros burjánzása köve
ti. A mértéktelen napozást 
már csak ezért is kerülni 
kell!

A klinikai megfigyelések 
nem elégítették ki a kuta
tókat, mert azt is tudni 
akarták: milyen módon
megy végbe a fenti, érzé- 
kenyítő folyamat — diva
tos szóval —, mi a vegyü- 
let hatásmechanizmusa? 
Erre a kérdésre csak a sej
tekben végbemenő fotoké
miai, molekuláris biológiai, 
élettani és genetikai folya
matok megismerésével le
het választ adni, ami egy-
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A PSZORALENEK
úttal a céltudatos gyógyító 
munka alapja is.

Kövessük nyomon, mi 
történik a pszoralénekkel, 
ha az őket tartalmazó sej
teket napfény éri.

Mutáció és kijavítása
Ha a pszoraléneket fény 

éri, akkor a fény energiá
jának a hatására egyes 
atomjaik elhagyják „meg
szokott” pályáikat, más pá
lyára jutnak át (ezt foto
kémiai reakciónak neve
zik), vagyis a molekulák 
gerjesztett állapotba jut
nak, s az ilyen molekulák 
már kölcsönhatásba léphet
nek egymással vagy más 
molekulákkal. A pszoralé- 
nekre jellemző, hogy csak 
meghatározott hullámhosz- 
szú fényenergia hatására 
válnak aktívvá: a fotoké
miai reakciót a 320—400 
millimikron hosszúságú 
fény indítja meg. Ugyan
akkor a rövid hullámú ult
raibolya- sugárzásra (ilyent 
bocsát ki például a kvarc
lámpa) és a hosszabb hul
lámú sárga vagy a vörös 
fényre érzéketlenek.

A fenti vegyi reakciónak 
az élő sejtekben messze
menő következményei van
nak. Ha például baktérium
sejteket pszoralén jelenlé
tében sugárzunk be, akkor 
a pszoralén tartósan hozzá
kötődik az öröklődő infor
mációkat hordozó dezoxiri- 
bonukleinsav (DNS) egyik 
alkotórészéhez, a timinhez, 
de az is előfordulhat, hogy 
a DNS kettős spiráljának 
egymással szemben álló bá
zisait kapcsolja össze. Mi
vel a pszoralénnek atimin- 
nel való kapcsolódása leál
lítja a DNS működését, ez 
a sejt pusztulására vezet; 
ha a sejt mégis életben

marad, mutáción megy át, 
s ennek következtében elő
nyösen vagy hátrányosan 
megváltozik valamelyik 
öröklődő tulajdonsága. 
Nincs kizárva, hogy a hám
sejteknek ilyen mutációja 
bőrrák képződésére vezet
het. (A mutációkról lapunk 
ez évi l24. és 25. számában 
írtunk. — A szerk.)

Az élő szervezet — sze
rencsére — nem teljesen 
védtelen a pszoralén hatá
saival szemben. Baktériu
mokon kimutatták, hogy a 
sejt egyik sajátos enzim- 
rendszere fölfedezi a pszo
ralén—DNS kötődést, a ká
rosított részt „kivágja” , és 
az eredetivel azonos felépí
tésű résszel pótolja. Azok 
a baktériumsejtek tehát, 
amelyekben ez az enzim- 
rendszer megtalálható, túl
élhetik a pszoralén hatá
sát. Minden reményünk 
megvan arra, hogy ehhez 
hasonló védekező berende
zést az emberi sejtekben is 
fognak találni.

A pszoralének — amint a 
fentiekből kiderült — a 
természet legsokoldalúbb 
vegyületei közé tartoznak, 
hiszen a körülményektől 
függően, gátolhatják a nö
vekedést, elpusztíthatnak 
élőlényeket, megváltoztat
hatják öröklődő tulajdon
ságaikat, de képesek gyó
gyítani is és megvédeni a 
bőrt a napsugár károsító 
hatásával szemben. E sok
arcú vegyületcsoport jel
lemrajza jól példázza az 
élővilág bonyolult változa
tossága mögött rejlő hal
latlan gazdaságosságot.

Dr. Igali Sándor
tudományos főmunkatárs

Kedves Olvasónk!
(Folytatás az 1250. oldalról)

bán a Királyi Karolina In
tézet vendége volt, míg ku
tatómunkáját a stockholmi 
Műszaki Intézetben végezte. 
Egy év múlva az Egyesült 
•Államokban telepedett le, s 
a Harvard Egyetem pszi- 
choakusztikai laboratóriu
mában folytatta kutatásait.

A Posta Kísérleti Állo
máson elsősorban a nagy 
távolságra való telefonálás 
problémakörével foglalko
zott. Hamar felismerte, hogy 
az elavult telefonberen
dezések hangátviteli rend
szerének tökéletesítéséhez 
meg kell ismerni e rendszer 
egyik legfontosabb láncsze
mének, az emberi fülnek a 
működését ás. Ettől kezdve 
érdeklődése a hallásélettan 
felé fordult, s a felfedezé
sei e tudományterület 
klasszikusává avatták.

Leírta a dobhártya rezgé
si és a hallócsontocskák 
mozgási sajátosságait, kí
sérleti és klinikai adatokkal 
igazolta nagy elődjének, a 
német Helmholtznak (1821 
—1894) azt a föltevését, 
jiogy a hang rezgésszámától 
(frekvenciájától) függ, hogy 
a hallószerv, a csiga alap
hártyájának mely része jön 
rezgésbe, és e mechanikai 
energia hogyan alakul át a 
hallósejtekben idegingerü
letté.

A belső füllel kapcsolatos 
kísérleteit az egértől az ele
fántig nemcsak nagyon sok 
emlős állat és az ember fü
lén végezte, hanem egy fül- 
csiga-modellen — egy víz
zel töltött fémcsövön — is. 
Ezek a munkái a csiga me
chanikai működésének 
megismerésén túl a csiga 
frekvencia-elemző szerepét 
is fölfedték.

Az orvosi Nobel-díjat — 
fizikus létére — a belső fül 
dinamikájával kapcsolatos 
fenti alapvető felfedezései
ért kapta 1961-ben.

Dr. P. X.
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Földtani értelemben nem is olyan ré
gen még hatalmas jégtakaró borította 
Kanada, Európa és Ázsia földjének észa
ki részét. Ennek az úgynevezett pleiszto
cén időszaki eljegesedésnek a kezdetét 
hozzávetőlegesen egymillió évvel ezelőtt
re tehetjük. Akkor értek meg a föltéte
lek ahhoz, hogy megkezdődjék egy nagy
arányú eljegesedés. Az első, nagyobb jég
takarók 800 ezer esztendeje alakulhat
tak ki, és 600 ezer évvel ezelőtt az elje
gesedés már valóban világrésznyi mére
teket öltött. „Alig” tíz-tizenkét ezer éve 
csupán annak, hogy a jégtömegek (a ma
gas hegységeket és a sarki területeket ki
véve) mindenünnen eltűntek az északi 
féltekéről, és beköszöntött az a viszony
lag enyhébb időjárású időszak, amely
ben ma is élünk.

Tévednénk azonban, ha azt gondolnánk, 
hogy az eljegesedés folyamán mindvégig 
nagyon hideg időjár is uralkodott. Nem; 
valójában az egyes glaciálisok (jeges idő
szakok) között aránylag melegebb időjá
rással jellemezhető szünetek, úgyneve
zett interglaciálisok is voltak, amikor a 
hó- és jégtömegek viszonylag gyors ütem
ben és nagy mennyiségben kezdtek olvad
ni, a gleccserek visszahúzódtak, és a pa
takok meg a folyók megduzzadtak, mert 
hatalmas mennyiségű olvadékvíz került 
beléjük. Sőt, a geológiai kutatások azt is

kimutatták, hogy a legutóbbi glaciális 
időszak után a világóceán szintje szintén 
megemelkedett, mégpedig nem is jelen
téktelen mértékben: valószínűleg 40—50 
méterrel (sőt. egyes számítások szerint 
talán 100 méterrel is — A szerk.).

Vízözön ?

Ezzel kapcsolatban sokan fölvetették 
a kérdést, vajon a Bibliából és más régi 
elbeszélésekből, hagyományokból ismert 
vízözönlegenda nem vezethető-e vissza 
a legutóbbi glaciálist követő olvadásra. 
A gondolat tetszetős, hiszen kétségtelen, 
hogy az olvadás az északi féltekén sok 
helyütt keltett nagy árvizeket, a légkörbe 
kerülő vízpára pedig roppant erejű esőzé
sek formájában került vissza később is
mét a földfelszínre. Vegyük még ehhez 
hozzá, hogy a világóceán szintje — amint 
említettük — erősen megemelkedett, és 
sok tengerparti terület, amely azelőtt 
szárazföld volt, a vízszint emelkedése 
miatt most a víz alá került. Mindazonál
tal nincs bizonyítékunk rá, hogy valóban 
ez a jelenségcsoport volt a vízözönnel 
kapcsolatos elbeszélések alapja. A tenger
szint magasságának növekedése például 
évszázadokat vett igénybe. Tehát nem 
egyszeri esemény, hanem hosszú ideig 
tartó folyamat volt, amelyhez az akkori
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1. ábra. A gleccserek lassú visszahúzódúsa 
éghajlatunk fokozatos felmelegedésére en
ged következtetni. A több gleccser esetében 
is tapasztalt jelenséget a Grossglockneren 
(Ausztria) levő 10 km hosszú Pasterze-jég- 
ár esetén mutatjuk be

2. ábra. A Föld forgástengelye ma 23 fok 
26' 30"-cel hajlik az ekliptikára emelt merő
legeshez

ember számos nemzedékének alkalmaz
kodnia kellett.

Két másik, érdekes probléma is felve
tődik. Az egyik az, vajon csakugyan vé
get ért-e már a jégkorszak. Hátha csak 
egy olyan interglaciálisban vagyunk nap
jainkban is, amelyet előbb-utóbb egy 
újabb eljegesedés követ? A másik kérdés 
— amely egyébként szorosan összefügg 
ezzel az elsővel — így hangzik: mi az 
oka a jégkorszakok keletkezésének?

Klímaváltozások

Az éghajlat ingadozásai eléggé közis
mertek. A legutóbbi néhány évtizedben 
például mintha megbomlott volna Ma
gyarország időjárásának a menete (és 
más területeké is); régebben a téli hava
zás már decemberben vastag, fehér ta
karóval borította országunk földjét, 
újabban azonban a nagy téli havazások 
ritkábbak, és januárban vagy február
ban következnek be. Az idén azonban jó
formán nem is volt nálunk tél.

Hiba volna azonban e tényekből arra 
következtetniink, hogy az időjárás egész 
iránya alapvető mértékben megváltozott. 
Lehetséges, hogy csak egy kisebb válto
zást élünk át. és néhány év vagy egy-két 
évtized elmúltával minden visszalendül 
majd a megszokott kerékvágásba. Az 
ilyen és ehhez hasonló éghajlati ingado
zásokból tehát még nem vonhatunk le 
különösebb következtetést; még abból a 
tényből sem. hogy a múlt évszázad vége 
óta több gleccser is visszahúzódóban 
van, ami az éghajlat általános, lassú föl
melegedésére mutat (1. ábra).

Ha ilyen jelekből nem következtethe
tünk éghajlatunk alapvető változására, 
vajon miként oldhatjuk meg a jégkorsza
kok keletkezésének és elmúlásának a 
problémáját? Erre a kérdésre egy kiváló 
szerb csillagász, Milankovié próbálta 
megadni a választ. Az ő számításait az 
1970 márciusában, három hónappal a 
századik születésnapja előtt elhunyt nagy 
magyar tudós, dr. Bacsák György tökéle
tesítette. Kettőjük elméletét Milankovié— 
Bacsák-elmélet néven tartják számon.

Milankovié és Bacsák rámutattak arra, 
hogy a Nap sugárzásának változásain kí
vül (amilyenek például a 11 éves szaka
szossággal megerősödő naptevékenység
ből is következnek) figyelembe kell ven
ni azt is. hogy a Föld pályaelemei is vál
toznak. összesen hét ilyen tényező van, 
de ezek mindegyikével most nem foglal
kozunk. Csupán a három legfontosabbat 
foglaljuk össze röviden. Az első az ek
liptika ferdeségének, a második a föld-
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3. ábra. A Nap a földpálya egyik gyújtó
pontjában van. A Napnak az ellipszis közép
pontjától mért távolsága (Z) nem állandó

4. ábra. A Föld perihéliumban (P) van a 
legközelebb a Naphoz, aféliumban (A) van 
a legtávolabb tőle. Az X és Y távolságok 
azonban nem állandóak.

pálya excentrumosságának* változása, 
végül a harmadik a napközelségi pont 
(perihélium) vándorlása.

A pályaelemek változása

Az ekliptika az a sík, amelyben a Föld 
a Nap körül kering. Az erre emelt merő
leges napjainkban bolygónk forgástenge
lyével 23 fok 26 perc 30 másodperces szö
get zár be (ez az ekliptika ferdesége, 2. 
ábra). Ez a szög azonban állandóan vál
tozik. Például 1800-ban még 23 fok 27 
perc 55 másodperc volt. Az azonos szög
értékek 40 ezer évenként ismétlődnek 
meg, tehát 40 ezer év múlva az ekliptikái 
ferdeség ismét 23 fok 26 perc 30 másod
perc lesz. A lehetséges maximum 24 fok 
35 perc, a minimum 21 fok 45 perc. A 
maximumban az évszakok közötti hő
mérsékletbeli különbség is a lehető leg
nagyobb.

Földünk ellipszis alakú pályán kering a 
Nap körül. Tudjuk, hogy a Nap ennek 
az ellipszisnek az egyik gyújtópontjában 
van. E gyújtópontnak a távolsága az el
lipszis középpontjához mérve szintén vál
tozik (3. ábra). (Az ellipszis középpontja 
az a pont, ahöl a kis- és a nagytengely 
metszi egymást.) Ennek a változásnak a 
periódusa 92 ezer év, s a jelenség a nyári 
és a téli félév hosszúságát szabja meg.

A földpálya lapultságától, excentru
mosságának mértékétől függ az is, hogy 
a Föld a maga éves járása során milyen 
messze kerülhet a Naptól (afélium), vagy 
mennyire közelítheti meg azt (perihé
lium; 4. ábra). A Naptól való minden
kori távolság módosítja a Földre érkező 
napsugárzás (és így a hőenergia) mennyi • 
ségét. Különösképp erősen érezteti hatá
sát klímánk alakulásában az, hogy mek
kora energiamennyiséget kap Földünk 
a Naptól akkor, amikor éppen a perihé

liumban tartózkodik. A földtörténet fo
lyamán voltak olyan időszakok, amikor 
perihéliumban a besugárzás egy harmad
dal volt nagyobb, mint naptávolban. A 
perihéliumpontnak a Naptól mért távol
sága 21 800 éves periódusban változik.

Az említett pályaelemek változásai 
éppúgy hatnak a földi időjárás alakulá
sára. mint azoknak a pályaelemeknek a 
változásai is, amelyekre itt most nem té
rünk ki. önmagában egyikük sem idéz
hetne elő jégkorszakot, de együttes hatá
suk bizonyos esetekben már igen! Meg
történhet, hogy az egyik tényező hatása 
lerontja a többiét — de előfordul ennek 
az ellenkezője is, vagyis az, hogy az ösz- 
szes tényezők éppen egy irányban hat
nak, és emiatt például a Föld északi vagy 
déli félgömbjén huzamosabb időn át hi
degebbé válik az idő. A jégkorszak azon
ban éppenséggel nem úgy kezdődik, hogy 
a telek hirtelen nagyon hideggé válnak. 
A dolognak az az érdekessége, hogy pon
tosan az ellenkezőjének kell bekövet
keznie. Nevezetesen: a jégkorszakoknak 
az enyhe telek és a hűvös nyarak a föl
tételei.

Enyhe telek — hűvös nyarak

A nagyon hideg telek folyamán ugyan 
is kevés a csapadék. Jégkorszak kialaku
lásához ellenben az szükséges, hogy sok 
csapadék hulljon, amire enyhe teleken 
van lehetőség, és hogy ez a csapadék (hó) 
a hűvös nyarakon ne tudjon elolvadni. 
Ha nyaranta mind több és több hó meg 
jég halmozódik fel, ennek hűtő hatása 
egyre erősebben érződik. így állnak elő 
azok a feltételek, amelyek közepette 
a klíma nagy területeken mind hidegebb 
lesz, a patakok, a tavak és a folyók be
fagynak. a jégárak megnövekednek.

Milankovié tudományos ellenfelei azt 
vetették ellene ennek az elméletnek, hogy
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ha a számítások helyesek, a Föld életében 
rendszeresen vissza kell térniük a jég
korszakoknak, Milankovic nem tudott az 
idevágó ellenvetésekre meggyőző választ 
adni — Baesák György azonban igen! 
Bacsák ugyanis kimutatta, hogy a Föld 
pályaelemeinek változásai — különböző 
periódusúak lévén — hozzávetőlegesen 
230—250 millió évenként erősítik egymás 
hatását olyannyira, hogy a fentebbiekben 
említett, a jégkorszakok kialakulására 
kedvező föltételek bekövetkezhessenek. 
Ezek szerint mintegy negyedmilliárd év
vel ezelőtt kellett lennie egy hatalmas 
arányú eljegesedésnek, amely — mint a 
pleisztocén időszaki is — minden bizony
nyal több tényleges glaciálisból és a kö
zöttük levő interglaciálisokból állott. Ha
sonlóképpen 440—460 millió évvel ezelőtt 
is kedvező volt a helyzet jégkorszakok 
kialakulására. A geológiai kutatásokból 
ki is tűnt, hogy a földtörténeti karbon és 
perm időszakokban (230—310 millió éve), 
valamint az ordovicium végén (440—460

millió esztendővel ezelőtt) valóban hatal
mas eljegesedések voltak (5. ábra).

Ami a pleisztocén, vagyis a földtörté
net legutóbbi egymillió éve során bekö
vetkezett jégkorszakot (6. ábra) illeti, a 
Bacsák-féle számítások révén ennek már 
finomabb részleteit is megismerhettük. 
Ő a jégkorszakon belül összesen 85 klí
matípust különített el. Néhány évvel ez
előtt Wundt amerikai kutató számítógép
pel ellenőrizte a Bacsák-féle adatokat, és 
az eredmények megerősítették a magyar 
tudós számításait.

Hideghullámok

A Milankovic—Bacsák-fé'e csillagászati 
elmélet és a geológusok, va amint a geog
ráfusok által a terepi megfigyelésekből 
levont következtetések egyezése arra mu
lat, hogy a 85 klímatípus váltakozása so
rán a pleisztocénbeli eljegesedésben négy
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•4 5. ábra. A földtörténet leg
utóbbi 800 millió évében -  a 
számítások szerint -  öt al
kalommal alakultak ki olyan 
éghajlati viszonyok, hogy 
nagy eljegesedések követ
kezhettek be. A pleisztocén 
időszaki, továbbá a karbon— 
perm és az ordovicium-szilur 
időszaki eljegesedéseknek 
ma már számos geológiai 
nyomát ismerjük. A görbe a 
Föld felszínének átlagos hő
mérsékletét ábrázolja mint
egy 800 millió évre vissza
menően (Fairbridge ameri
kai professzor szerint)

Bacsók György, a jégkorsza 
kok világszerte megbecsült 
tudósa fonyód-bélatelepi ott
honában

6. ábra. Európa térképe a 
legnagyobb (úgynevezett 
Würrn III.) eljegesedés idő
szakában

Jé g ta k a ró * jé g t a k a ró m e n ti  
s z á r a z  te rü le t

é s z a k i
e rd ő h a tá r

•X—7571 Jé g ta k a ró tó l  
tá v o la b b i 
s z á r a z  te rü le t

nagy hideghullám követte egymást. Ezek
nek neve: Giinz, Mindéi, Riss és Würrn. 
Ezek az elnevezések egyes alpesi folyók, 
illetőleg a bajorországi Würm-tó nevéből 
származnak. A jégkorszak e négyes ta
goltságát előidéző nagy hideghullámok 
között, amint említettük, enyhébb időjá
rású időszakok voltak. Hazánk területén 
ezekben az interglaciálisokban meleg ég
övi állatok, például vízilovak, orrszarvú
félék is éltek. A négy hideghullámnak, 
glaciálisnak megfelelő, rájuk jellemző ta
lajtípusokat éppúgy kimutatták, mint azt, 
hogy a tengerpartokon a glaciálisok idő
szakában a víz szintje mélyebbre húzó
dott, hiszen végső soron az óceán sínylet
te meg azt, hogy a csapadék lerakodott és 
hóvá, jéggé fagyott.

A legutolsó- glaciális elmúltával, 10— 
12 ezer éve, oly nagy arányú melegedés 
kezdődött, hogy például hazánk terüle
tén 5000—6000 évvel ezelőtt már plusz 13

fok volt az évi középhőmérséklet, a jelen
leginél 2,5 fokkal magasabb.

A Milankovic—Bacsák-féle számítások 
tehát, amint láttuk, elvezettek ahhoz, 
hogy a földtörténet legutóbbi 600 millió 
évében bekövetkezett három nagy elje
gesedés okát megérthessük, és e három 
közül a legutóbbit részleteiben, a glaciá
lisok változásait illetően is pontosabban 
megismerhessük.

A számítások azonban még ennél több 
lehetőséget is rejtenek. Lehetővé teszik, 
hogy a jövőre vonatkozóan is következ
tethessünk, hiszen a Föld pályaelemei a 
jövőben is változni fognak. Nos. Bacsák 
számításaiból az tűnik ki, hogy a pleisz
tocén jégkorszak még nem ért véget! Ez 
idő szerint egy interglaciálisban vagyunk, 
amelyet a számítások szerint mintegy 
90 ezer esztendő elmúltával egy újabb 
eljegesedés időszaka követ majd.

Verrasztó Zoltán
(Országos Vízügyi Hivatal VIKÖZ 

Vízföldtani Felügyelete)
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Az újszülöttek két-há- 

rom százaléka (100 újszü
löttből kettő-három) vala
milyen betegséggel vagy 
fejlődési rendellenességgel 
születik, és emiatt közülük 
sokan nem érik meg az 
egyéves kort. E betegségek 
egy része a méhen belüli 
fejlődés során keletkezett, 
más része a szülőktől örök
lött baj.

A méhben kialakuló fej
lődési rendellenességet ku
tató orvosok azt találták, 
hogy e betegségeket első
sorban a zigótát (a meg
termékenyített petesejtet) 
ért ártalmak, a sejtosztó
dás zavarai és a kromoszó
mák különféle — mennyi
ségi és minőségi — rend
ellenességei okozzák. Mint
hogy a zigóta rendkívül 
érzékeny a mechanikai, a 
fizikai és a vegyi (főleg 
gyógyszerek, vegyszerek 
okozta) ártalmakra, sok 
maradandó károsodás ér
heti, legfőképpen az első 
osztódások során. Attól 
függően, hogy az ártalom 
a méhen belüli fejlődésnek 
melyik szakaszában hat a 
fejlődő embrióra, ennek 
más és más szerve vagy 
testrésze alakul hibásan.

Fertőzés, gyógyszer, 
alkohol, dohányzás
A vizsgálatokból kiderült, 

hogy a terhesség kezdetén 
a zigóta első osztódásai so
rán bekövetkező károsodás 
föltehetően a csira pusztu
lására vezet. Ez esetben te
hát a magzat elvetél. A ko
rai terhesség folyamán ért 
ártalmak következtében 
alakulnak ki a központi 
idegrendszer, a szem, a vég
tagok és a szív fejlődési 
rendellenességei, és a 2—

16. hét közötti magzatká
rosító hatások okozzák a 
húgy- és a nemi szervek 
fejlődésbeli zavarait is.

Fejlődési rendellenessé
get elsősorban okozhatnak: 
a röntgensugár és más rá- 
dioaktív anyagok sugárzá
sa, a vegyi anyagok közül 
különösen a terhesség alatt 
szedett némely gyógyszer, 
hormonkészítmény, továb
bá különféle vírusok és 
baktériumok. Több vírus 
különösen akkor veszélyes, 
ha az anyát a terhesség el
ső hónapjában betegíti meg. 
Ilyen vírus például a ró
zsahimlőt, az influenzát, a 
mumpszot (fültőmirigy- 
gyulladást), a májgyulla
dást vagy a gyermekbé
nulást okozó vírus. A bak
tériumok okozta fertőzések 
közül a többi között a vér
baj (luesz) veszélyes. Üjab- 
ban magzatkárosító hatá
súnak találták az anya 
nem kezelt cukorbetegsé
gét, hiányos, főleg vitami
nokban szegény táplálkozá
sát és a magzat oxigénnel 
való ellátottságának a za
varát.

A fentiekből következik, 
hogy a terhes nőknek főleg 
terhességük kezdeti szaka
szában kell óvniuk magu
kat a vírusos és a baktériu
mos fertőzésektől (már 
amennyire ez lehetséges), 
és kezelőorvosukkal meg 
kell beszélniük, milyen 
gyógyszert és belőlük 
mennyit szabod szedniük, 
kerülniük kell az alkoholos 
italokat, az erős dohány
zást, és különösen ügyel
niük kell arra, hogy ter
hességük alatt — ha nem 
okvetlenül szükséges — 
röntgenvizsgálaton ne es
senek át.

A terhesség alatti árta
lom következménye csak a 
szóban forgó terhességet 
érinti, és a következőt nem 
befolyásolja. Tehát egy to
vábbi gyermeket az ilyen 
családok nyugodtan tervez
hetnek.

Bonyolultabb a helyzet 
akkor, ha a fejlődési rend
ellenesség valamilyen kro
moszómaeltérésre vezethető 
vissza. A hiányzó vagy 
többletkromoszóma ugyan
is együtt jár a kromoszó

mákban foglalt gének hiá
nyával vagy többletével, s 
ezáltal az örökítő anyag 
rendeli enességével.

Ha a rendestől eltér 
a kromoszómák 

száma

A kromoszómák száma a 
fajra jellemző állandó 
szám. Az embernek 46 kro
moszómája van. Közülük 
44, Vagyis 22 pár az úgyne
vezett testi, a biológia nyel
vén: autoszomális, és kettő 
a nemet meghatározó szex
kromoszóma. Az ivarsejtek
ben — a hím ivarsejtben és 
a petesejtben — ugyanak
kor csak 23 kromoszóma 
van, és az emberi sejtekre 
jellemző 46-os kromoszó
maszám akkor alakul ki, 
amikor a két 23 kromoszó
maszámú ivarsejt a megter- 
mékenyüléskor egyesül: 
kialakul a megtermékenyí
tett petesejt, a zigóta. A 
két nemi kromoszómát — 
miként ez ma már általá

nosan ismeretes — a nőben 
XX betűkkel, a férfiban 
XY-nal jelölik. Eszerint a 
nők kromoszómakészletét 
46, XX-nek, a férfiakét 46, 
XY-nak nevezik.

A fejlődési rendellenessé
get okozó kromoszómaelté
rések lehetnek számbeliek 
és szerkezetbeliek. Az előb
bi esetben a rendes 46 kro
moszóma helyett például 45 
vagy — mondjuk — 47 kro
moszóma van a sejtekben. 
Az utóbbi esetben, vagyis 
a szerkezetbeli eltérések 
esetén valamelyik kromo
szómából vagy egyidejűleg 
több kromoszómából ki- 
sebb-nagyobb darabok le
töredeznek, s előfordul, 
hogy e kromoszóma-töredé
kek egy ép kromoszómához 
hozzátapadnak. A többlet 
vagy hiány már magát a 
szülő örökítő anyagát jel
lemezheti, de kialakulhat a 
zigóta első osztódásai so
rán is.

Amikor a testi kromo
szómákból van a rendesnél 
több vagy kevesebb, rend
szerint a koponya, az arc, 
a fül, a belső szervek vagy

A 44 testi és a két szexkromoszóma szokásos csoportosítása
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Mongolkóros csecsemő

a végtagok fejlődnek rend
ellenesen, és olyan beteg
ségre vezetnek, amelyek
nek nagy része már a ter
hesség alatt elpusztítja a 
magzatot. Az eredmény: 
spontán vetélés vagy ha
lott magzat szülése. A töb- 
bé-kevésbé súlyosan káro
sodott magzatoknak egy 
része azonban megszületik, 
ám közülük sokan — élet
képtelenségük miatt — rö
vid időn belül meghalnak. 
Van azonban olyan kromo
szóma-rendellenesség is, 
amely nem pusztítja el a 
gyermeket. Ilyen például a 
mongolkor (amelynek per
sze semmi köze sincs a 
mongol néphez!), szakmai 
nevén Down-betegség. A 
mongolkóros embereknek a 
rendesnél csak eggyel van 
több kromoszómájuk sej
tenként: a 21-es kromoszó
mából nem kettő, hanem 
három darab van bennük. 
Ez az egyetlen kromoszóma
többlet a szellemi vissza
maradottságot, a ferde 
szemrést, a „mongol redőt” , 
a fog, a nyelv és a szájpad 
fejlődésbeli zavarát, a rö
vid ujjakat, az ízületek fo
kozott hajlíthatóságát és a 
fej sajátos alakját okozza.

Interszexuális
emberek

Lehet az embernek a 
rendesnél kevesebb vagy 
több nemi kromoszómája 
is. Minthogy a nemi kro
moszómák tartalmazzák a 
„nemet meghatározó géne
ket”, amelyeknek hatására 
az embrió ép ivarszervei 
(lányokban a petefészkek, 
fiúkban a herék) kifejlőd
nek, majd a serdülőkor fo
lyamán e szervekben ter
melődő hormonok alakítják
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G l E N I E T I I v V I  T A N A C 5 A D A 5 K C !
ki a másodlagos nemi jel
leget (a testalkatot, a kül
ső nemi szervek és az em
lő felnőtt kori nagyságát, a 
hónalj- és szeméremszőrze
tet), ha e kromoszómák 
száma nem a normális, 
olyan magzat s belőle olyan 
felnőtt fejlődik ki, akinek 
a neme nem egyértelműen 
férfi vagy nő. Ezeket inter- 
szexuális (két nem közötti) 
embereknek nevezzük. Kö
zéjük tartoznak a Turner- 
szindrómás (tünetcsoportú) 
emberek, akikben hiányzik 
az egyik X  nemi kromo
szóma, így mindössze 45 
kromoszómájuk van. Ezek
re a külső és belső szerveik 
alapján nőies jellegű em
berekre alacsony növés, 
fiúkra jellemző testalkat és 
ér-, valamint csontfejlődési 
zavarok jellemzők.

Interszexuálisnak nevez
hetők azok a nagy növésű 
fiatalemberek is, akikben 
a fejletlen herék és külső 
nemi szervek nőies emlő 
kialakulásával társulnak. 
Ezeknek a Klinefelter-tü
netcsoportú embereknek 47 
kromoszómájuk van, már
pedig a rendesnél eggyel 
több X  kromoszóma ugyan
úgy káros, mint amikor a 
normálisnál eggyel keve
sebb van a sejtekben be
lőle.

Vannak olyan emberek, 
akikben a sejtek egy ré
sze 46, más része azonban 
ennél több vagy kevesebb 
testi, illetőleg nemi kromo
szómát tartalmaz. Ezt az 
állapotot mozaikosságnak 
nevezik, aminek külső je
lei nincsenek. Például 
azokra a nőkre, akikben a 
mozaikosság a szexkromo
szómákat érinti, jellemző, 
hogy ritkán vagy' egyálta
lán nincs vérzésük, ami an
nak a jele, hogy nincs pe
teérés, és emiatt házassá
guk meddő lesz.

Domináns 
és recesszív

Az embereket ősidők óta 
gyötrő és sok következ
ményt maga után vonó 
kérdés, hogy vajon mit 
örökölhet az újszülött a 
szülőktől vagy a távolabbi 
rokonoktól. Amióta Mendel 
rájött arra, hogy az utódok
ban milyen százalékban je
lennek meg a szülőkben 
meglevő vonások, azóta er
re a kérdésre sok esetben 
tudnak választ adni, de 
még korántsem teljeset. Az 
örökletes jellegek egy ré
szét egyetlen gén okozza, 
vannak azonban olyan jel
legek, bélyegek (testi és 
szellemi vonások), amelyek 
több gén és a környezet 
együttes hatására alakul
nak ki.

Ha az öröklődés domi
náns, vagyis az általa meg
határozott bélyeg valakin 
akkor is megjelenik, ha a 
kromoszómapárnak csak 
az egyik tagja e jelleg hor
dozója, a tulajdonságot, il
letőleg a betegséget nem 
nehéz felismerni, mert meg
mutatkozik. Ilyen öröklő- 
désű betegség például a vé
szes vérszegénység, a tör- 
peség egyik formája, a sú
lyos izomgyengeség, a rö
vidlátás vagy az örökletes 
rángógörcs. Felismerését az 
is megkönnyíti, hogy a do
mináns jelleg legalább az 
egyik szülőn megmutatko
zik. Ez a szülő a jelleget 
bármilyen nemű gyerme
kére örökítheti. Az a szülő 
azonban, akin a domináns 
jelleg nem látható, a gyer
mekre sem tud dominán
san öröklődő betegséget át
örökíteni.

Bonyolultabb a recesszív 
öröklődésű betegségek kér
dése. (A recesszív vagy rej
tett tényező csak akkor 
mutatkozik meg, ha a kro
moszómapár mindkét tag
jában azonos módon, vagyis 
kétszeres adagban van je
len.) A rejtetten öröklődő

betegség — például az al
binizmus (a bőr és a haj 
festékanyagának hiánya), 
az epilepszia, a süketnéma
ság, a színvakság stb. — 
legtöbbször a szülőkön nem 
figyelhető meg, és " statisz
tikailag az utódoknak 
mindössze egy negyedén 
alakul ki. A statisztika szót 
azért kell hangsúlyoznunk, 
mert sokan úgy vélik, hogy 
ekkora, vagyis 25 százalé
kos kockázata van egy csa
ládon belül is e betegségek 
kialakulásának. Pedig a 
statisztikai törvény azt je
lenti, hogy csak nagyszá
mú esetben igaz a 25 szá
zalék. Helytelen tehát azt 
hinni, hogy ha már szüle
tett egy beteg gyermekünk, 
ezt szükségszerűen három 
egészségesnek kell követ
nie. A 25 százalékos koc
kázattal tehát minden 
gyermek esetében külön- 
külön kell számolnunk, 
vagyis előfordulhat, hogy 
— szerencsétlen esetben — 
négy gyermekből akár há
rom vagy négy is betegen 
születik, de az is, hogy mind 
a négy gyermek vagy akár 
hat is, egészséges lesz!

Az örökletes fejlődésbeli 
rendellenességeknek csak 
egy kis hányadát okozza 
egyetlen gén: mintegy
nyolcvan százalékukat több 
gén és a környezet együt
tesen okozza. Ilyen beteg
ség például a veleszületett 
szívbaj, a nyúlajak, a far
kastorok, a dongaláb, az 
agy- és gerincsérv, de so
kan ide sorolják a magas 
vérnyomást, az elhízást, a 
cukorbajt, az asztmát, a 
köszvényt és a gyomorfe
kélyt is. Jellemző rájuk, 
hogy kialakulásukban az 
emberrel született örökle
tes tényezőkön kívül a kül
ső körülményeknek jelen
tős szerepük van, tehát 
vannak olyan esetek, hogy 
jóllehet a hajlam megvan 
az emberben, a betegség 
mégsem alakul ki. ' Emel
lett az is jellemzőjük, hogy 
sem a domináns, sem a rej-
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tett öröklődés szabályai 
nem érvényesek rájuk. Ha 
valaki például asztmás 
vagy magas vérnyomása 
van, mai tudásunk sze
rint teljesen meghatároz
hatatlan, hogy utódain e 
betegségek milyen arány
ban fordulnak elő.

A kockázat
Az örökletes betegségek, 

illetőleg a fejlődési rend
ellenességek előfordulásá
nak csökkentésére, vala
mint gyógyításukra ma még 
csak biztató törekvéseink 
vannak, mégis mind na
gyobb igény mutatkozik 
egy tanácsadó rendszer 
megszervezésére. Egészség- 
ügyi Minisztériumunk
irányelveinek megfelelően 
megalakulóban van a Nő
védelmi Tanácsadás rend
szere, amelynek a fogam
zás előtti gondozás, a csa
ládtervezés és -védelem, 
valamint a meddőségi ta
nácsadás lesz a feladata. 
Előbb-utóbb meg kell azon
ban szervezni a genetikai 
tanácsadó állomásokat is, 
amelyek feladata lenne a 
házasulandók és a fiatal 
házasok öröklési kérdései
ben állást foglalni, illetőleg 
megállapítani: mekkora
annak a valószínűsége, hogy 
egy gyermeknek a család
ban előforduló betegsége 
lesz.

Kiknek lehet szükségük 
genetikai tanácsadásra? 
Mindenekelőtt azoknak a 
fiatalembereknek vagy leá
nyoknak, akik önmaguk is 
valamilyen örökletes vagy 
más fejlődési rendellenes
ségben szenvednek, és há
zasságuk előtt szeretnék 
tudni, hogy vajon utódaik 
is öröklik-e a betegségü
ket. Akkor is szükség van 
vagy lehet genetikai vizs
gálatra, ha valamelyik há
zasulandó fél családjában 
testi vagy szellemi fogya

tékos ember van; közeli ro
konok (például unokatest
vérek) kívánnak házasságot 
kötni, vagy akkor, ha egy 
házasságból már egy rend
ellenesen fejlődött gyermek 
született, s a szülők tudni 
akarják: mekkora egy
ugyanilyen vagy más rend
ellenességgel születő gyer
meknek a kockázata.

A statisztikai felmérések 
azt mutatják, hogy egy tel
jesen egészséges családnak 
mindössze 2—3 százalékos 
valószínűséggel születik 
rendellenes fejlődésű gyer
meke. Ha egy örökletes be
tegségben szenvedő gyer
mek már született, a kö
vetkező gyermek kockázata 
nagyobb. Még nagyobb a 
kockázat, ha a beteg szülő
nek van már egy beteg 
gyermeke. A recesszíven, 
illetőleg a dominánsan 
öröklődő betegségben a 
kockázat 25—50 százalék is 
lehet. És vannak esetek, 
amikor a genetikus hatá
rozottan lebeszéli a fiatalo
kat arról, hogy gyermek vi- 
lágrahozatalára vállalkoz
zanak!

A genetikai tanácsot adó 
orvos nemcsak a szóban 
forgó személyek vizsgála
tát végzi el, hanem meg
szerkeszti a jelentkezők ge
netikai családfáját is. Ha a 
fejlődésbeli rendellenessé
get tekintve a kockázat 20 
százaléknál kisebb, a prog
nózis jó, és a házasságot 
vagy a terhesség kiviselését 
nyugodtan tanácsolhatják. 
Ha azonban a kockázat 20 
százaléknál nagyobb, a szü
lőknek bizony alaposan 
meg kell fontolniuk, hogy 
vállalják-e az esetleges be
teg gyermek születésével 
járó nagy felelősséget.

Dr. László János
egyetemi tanár

ÍRÓK -  
KÖNYVEKRŐL

A nép könyvtárainak nem 
lehet más céljuk, mint hogy 
a nép szükségleteit művelő
dés és szórakozás iránt 
szolgálják. — A szórakozta
tó irodalom, a szépirodalom 
és a művészeti irodalom kö
réből nyújtaniuk kell azt, 
amit a tömegek tényleg él
vezettel olvasnak. — Az 
egyetlen irányelv: öntuda
tos, igaz és bátor embere
ket nevelni. Hogy minden 
ember ismerje helyét és 
szerepét a természetben és 
a társadalomban, hogy 
meggyőződéseit léplezetlen 
őszinteséggel képviselje és 
bátran törekedjék azon 
irányban, amelyből a tár
sadalomnak, amelynek ő is 
része, jobb berendezését 
reméli: azt tartsa minden
ki, akinek népkönyvtárak 
intézésével dolga van, leg
főbb vezető elvének. (Szabó 
Ervin, 1907)

*

Mindenben, minden do
logban. amit az ember al
kotott és alkot, benne van a 
lelke; ebből a tiszta és ne
mes lélekből a legtöbb a 
tudományban és a művé
szetben él, s a leghatáso
sabban és legérthetőbben 
beszél hozzánk a könyv
ben.

A könyv éppen olyan je
lensége az életnek, mint 
maga az ember.' A könyv 
is ténylegesen él, beszél, és 
sokkal kevésbé „dolog” , 
mint bármi más „dolog” , 
amelyet az ember teremtett 
és teremt. (Gorkij, 1928)

(Dr. Harsányt György 
gyűjtéséből)
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kísérletezzünk és gondolkozzunk
SZÍN EIR E B O N T JU K  
A  FEHÉR FÉ N Y T

A napfényben (az izzólámpa fényében) 
benne van a szivárvány minden színe. 
Közülük hat fő színt szoktunk megemlí
teni (vörös, narancs, sárga, zöld, kék, 
ibolya).

1. kísérlet: színkép a falon
Egy tányérba (lapos edénykébe) önt

sünk annyi vizet, hogy mintegy 2 centi
méter magasan fedje az edény fenekét. 
Helyezzük az edényt az ablakon át be
eső napsugárba. Dugjunk egy zsebtükröt 
ferdén a vízbe (1. ábra) úgy, hogy lapjá
nak egy része a víz alatt legyen. A nap
sugarak visszaverődnek a tükörnek a víz
ből kiálló lapjáról is, meg a víz alatt 
levő lapjáról is. A tükörnek a vízből kiálló 
részéről- visszaverődő napsugarak fehér 
fényfoltot hoznak létre a mennyezeten 
vagy a falon. Ugyanakkor a tükörnek a 
víz alatt levő felületéről visszaverődő

fénysugarak szivárványszínű fényfoltot 
vetítenek a mennyezetre vagy a falra.

Ha a tükör kezünkkel tartott végét las
san fel-alá mozdítjuk, a színkép más
más helyre tolódik el. Különösen fénye
sen ragyog a színkép akkor, ha az ablak 
melletti falrészre vetítjük (ott a legsöté
tebb a fal). A színkép helyét úgy is tud
juk változtatni, hogy a tükröt egy kissé 
oldalt fordítjuk.

A legcélszerűbb az, ha a tükör felső 
végét a 2. ábra szerint a vizesedény pe
remére támasztjuk, alsó végének elcsú
szását pedig az edény fenekére tett nehe
zékkel (fémdarabbal, súlyosabb pénzér
mével) megakadályozzuk. Ily módon a 
tükröt könnyen rögzíthetjük olyan hely
zetben, hogy a színkép a nekünk megfe
lelő helyre kerüljön. A kísérletünkben 
használt zsebtükör (tükördarabka) egye
nes szélű legyen; így a színek is egye
nes sávokban futnak majd.

Az iskolában, a fizikaórán bemutatott 
kísérletben üvegprizmával bontják fel a

1. ábra. Csak egy tányérka s egy zsebtü- 2. ábra. A tükör alsó végének elcsúszását az
kör kell -  és máris a szivárvány színeire edény fenekére tett fémlappal (esetleg na
bonthatjuk a napfényt gyobb pénzdarabbal) akadályozhatjuk meg
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3. ábra. Az üvegprizmán áthaladó fehér fény is a szivárvány színeire bomlik

napfényt színeire (3. ábra). A prizmára 
eső fehér fénysugárban benne vannak a 
szivárványszínek. Amikor a fénysugár a 
levegőből az üvegbe lép: eltér eredeti 
irányától (megtörik). Ámde fénytöréskor 
a különböző színek különböző mérték
ben térnek el eredeti irányuktól: a leg
kevésbé a vörös színű fénysugár tér el, a 
legnagyobb mértékben az ibolyaszínű. De 
akkor is megtörik a fénysugár, amikor 
kilép az üvegprizmából a levegőbe. Tehát 
3. ábránkon az 1 és 2 jelű helyeken meg
törik a fénysugár. Már az első töréskor 
megtörténik a színekre bomlás, a másod
szor bekövetkező töréskor csak még job
ban szétválnak a színek.

Most már könnyű megértenünk a szí
nekre bomlást kísérletünkben (4. ábra). 
A napsugár az 1 jelű helyen a vízbe lép, 
megtörik és színeire bomlik (ezt a rajzon

nem jeleztük). A sugarak visszaverődnek 
a tükörről, újra a víz felületére érnek a 
2 jelű helyen. Itt kilépnek a levegőbe, 
újra megtörnek, és még jobban szétvál
nak a színek. Kísérletünkben tehát üveg
prizma helyett tulajdonképpen „vízpriz
mát” használtunk.

2. kísérlet: színkeverés 
pötyögtetéssel

Miközben a falon ragyog a színkép, 
mártogassuk bele ujjunk hegyét a vízbe. 
A vízfelszín hullámzani kezd, a színkép 
különböző színei olyan gyors egymás
utánban mozdulnak el a falon, hogy 
egyenként mór nem is tudjuk észrevenni 
őket, hanem keveréküket látjuk: a falon 
fehér fényfolt jelenik meg.

4. ábra.
A napfény 
a vízbe való 
belépéskor 
az
1. pontnál is, 
azután 
a vízből 
történő 
kilépéskor, 
a 2. pontnál is 
megtörik 
és
színeire
bomlik.
Rajzunkon
azonban
csak a 2. pontnál
ábrázoltuk
ezt
a jelenséget



3. kísérlet: színkeverés 
egy üveg vízzel

Henger alakú, átlátszó (fehér) literes 
üveget töltsünk meg vízzel. Tartsuk a fa
lon megjelenő színkép elé úgy, hogy az 
üveg oldala és a fal között 3—4 cm-nyi 
köz legyen. Ha az üveget a színkép csík
jaival párhuzamosan tartjuk, az üveg 
mögött a faion fehéren ragyogó fényes 
csík jelenik meg (5. ábra). Ebben az eset
ben a vizesüveg egyik oldalára eső szi
várványszínek a másik oldalon fehér 
fénnyé egyesülnek.

De tarthatjuk úgy is az üveget, hogy 
ne minden szín essen rá az egyik olda
lon, hanem csak néhány szín. Akkor a

5. ábra. A szivárvány színeit vízzel telt 
üveggel is fehér fénnyé egyesíthetjük

másik oldalon megjelenő keskeny fé
nyes sáv nem lesz fehér színű. Ha tehát 
a szivárványszínek közül valamelyik 
hiányzik, a színek keveréke valamiféle 
új színt ad. — Mozgassuk a vizesüvegün
ket lassan fel-alá a színkép előtt: így az 
üvegre eső színek egyesülésekor keletke
ző sáv színe állandóan változik.

Ha van odahaza gyűjtőlencsénk (pél
dául szemüveglencsénk), ezt is használ
hatjuk a színek egyesítésére.

4. kísérlet: szűrjünk színeket 
színszűrűvel

Azt tanultuk, hogy a piros színű üveg 
csak a piros fénysugarakat engedi át, a 
zöld színű üveg csak a zöld színű fény
sugarat, és így tovább. Alighanem vitába 
szállanánk azzal, aki azt állítaná, hogy a 
piros vagy a zöld színű átlátszó anyag 
más színeket is átbocsát magán. Egysze

rű átnézéssel nem győződhetünk meg, de 
nagyon könnyen bizonyítékot szerezhe
tünk erről az előbbi módon létrehozott 
színkép segítségével.

Gyűjtsünk össze mindenféle átlátszó, 
színes celofánt, színes üvegdarabot — 
ezek lesznek a mi egyszerű színszűrőink. 
Néhol talán igazi, drága színszűrő is akad 
(ha valaki fényképezéssel is foglalkozik).

a) Tartsunk a színkép elé színes átlát
szó anyagot, például vörös celofánpapi
rost. A színes fénysugaraknak tehát előbb 
a vörös celofánon kell áthaladniuk, mi
előtt a falra jutnának. Azt tapasztaljuk, 
hogy a celofán mögötti színképben kitű
nően látható a többi szín is, de különböző 
mértékben csökkentett erősséggel.

KörSnyű hozzájutni ahhoz a piros, át
tetsző papiroshoz is, amelybe a fényké
pészeti fényérzékeny papírokat csoma
golják, hogy megvédjék őket a fény ha
tásától. Azt várnánk, hogy ez csak a szín
kép vörös színű sugarait engedi át ma
gán. A kísérlet azonban azt mutatja, hogy 
még az ibolyakék szín is elég jól áthalad 
rajta.

b) Az eredeti és az átbocsátóit színek 
összehasonlítása nagyon könnyű, ha a fa
lon megjelenő színkép elé úgy tartjuk az 
átlátszó színes celofánt vagy üveget, hogy 
mellette a színkép egy része szabadon 
legyen. Ekkor az átment színek mellett 
ott láthatók a színkép eredeti színei is.

Ha egy álátszó anyag csak egy bizonyos 
színt bocsát át, színképileg tiszta színszű- 
rönek nevezzük. Az ilyen színszűrő na
gyon drága.

A leggyakrabban — például fényké
pezéskor vagy különféle színű szemüve
gek viselése esetén — nem az a célunk, 
hogy egyetlen szín kivételével az összes 
többi színt kiszűrjük a színképből, hanem 
csak azt akarjuk, hogy a színek egymás
hoz viszonyított erősségét megváltoztas
suk. Ezt bizonyítja az alábbi kísérlet.

c) Ha van olyan színszűrőnk, amelyet 
a fényképezőgép lencséje elé szokás he
lyezni — tartsuk a színkép elé.

Ugyanígy megvizsgálhatjuk azt is, hogy 
a fényképészeti sötétkamra világításakor 
használatos (vörös, zöld) színszűrő leme
zek mekkora mértékben bocsátanak ál 
magukon más színeket is.

öveges József
Kossuth-díjas
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FENYKEPPÁLYÁZAT
Az Élet és Tudomány szerkesztősége fényképpályázatot hirdet.
Pályázni lehet: képsorozatokkal (8—10 kép és 2—3 oldal terjedelmű gépelt szöveg) 

a „Beszélő képek” és a „Szép hazánkat járva” című rovatainkban való felhasználásra.

PALYADlJAK:
Első d í j ........................ .............................  2000 Ft
Két második díj, egyenként . . 1000 Ft
Három harmadik díj, egyenként...........  700 Ft

A pályázóknak a lapunkban megjelenő képeiért — a pályadíjaktól függetlenül — 
a szokásos tiszteletdíjat fizetjük.

Beküldési határidő: 1972. október 31.
A pályázat eredményét 1972. december 1-i számunkban közöljük.
A pályadíjakat az alábbi bíráló bizottság ítélt oda: Elnöke: Fenyő Béla főszerkesztő; 

tagjai: Csató István főszerkesztő-helyettes, dr. Farkas Henrik, a Természettudományi 
Múzeum főigazgató-helyettese, Németh Ferenc rovatszerkesztő, Újvári Imréné kép- 
szerkesztő, Bojtár Ottó fotóriporter.

(Az idén egyedi képekre nem hirdetünk pályázatot. Ennek oka az, hogy az előző 
pályázatainkra érkezett és Címképnek alkalmas képanyagot még nem használtuk fel 
teljesen.)

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
Pályázatunkon — nyomdai reproduká- Szerkesztőségünk — az esetleges közlés 

lásra alkalmas fekete-fehér felvételek időpontjáig — megtartja a közlésre ki
vehetnek részt. A képek hosszabbik ol- szemelt képeket 
dala legalább 18 centiméter legyen. Egy *
személy legfeljebb öt képsorozattal pá
lyázhat. (A beküldési határidő előtt be- Felhívjuk pályzőink figyelmét, hogy fa 
érkezett és esetleg — még az értékelés „Beszélő képek” rovatunkban előnyben
előtt közölt képek ugyanolyan eséllyel részesítjük a szabadon élő állatokról ké-
feTvéntef)réSZt S Pályázat°n’ mint 3 tÖbbÍ szült felvételeket az állatkerti vagy a

Wn^ , n,l , , . , , .» , > _ háziállatokról készült képekkel szemben.
Fenvképpályázatunk tárgyköre: a tudó- Eg tájegység népszokásainak rém

many valamennyi területe (növény- és 8y, 87 ' , g nepsz0Kasamak> re«1
állatvilág, geológia, technika, építészet. ™házati vagy használati tárgyainak be-
csillagászat, régészet, néprajz, pszicholó- mutatasa ugyancsak bővítheti a témakört,
gia, állatpszichológia stb.). Szívesen fogadunk műszáki vonatkozású

Kérjük a képeket az Elet és Tudomány képsorozatot ipari épületek, utcarészletei?:
szerkesztőségébe (Bp. VII., Lenin krt. 5.) építésének mozzanatairól, továbbá külön-
küldeni. Minden kép hátlapjára írjuk rá féle ipari termékek gyártási folyamatai-
(puha irónnal) „Fényképpályázat”, továb- “ ójg
bá, hogy a pályázó képsorait a „Beszélő A „Szép hazánkat járva” c. rovatban 
képek” vagy a „Szép hazánkat járva” ro- történő felhasználásra főként hazánk egy- 
vatunknak küldi-e, valamint a szerző ne- egy természeti szépségét több oldalról 
vét, lakcímét, a kép címét, az ábrázolt do- bemutató képeket kérünk, 
lóg leírását, a felvétel helyét és időpontját. Reméljük, hogy fényképpályázatunk — 
A képek — nehogy kár érje őket — meg- csakúgy, mint az elmúlt években — gaz-
felelően csomagolva adandók postára. dag eredménnyel zárul.
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szelídített VADDISZNÓK
A BAKONYBAN



A Bakony makkot termő erdeivel a 
múltban kiválóan alkalmas volt a sertés- 
tartásra. Már a bakonybéli apátság 1036. 
évi és a tihanyi apátság 1055. évi alapító- 
levele megemlékezik erről. S a Bakony 
még a XVIII. században is a sertések 
megszámlálhatatlan csordáit tudta makk
jával táplálni. Az utas a kóborló disznók 
egész csapataival találkozhatott, amelyek 
télen-nyáron kinn tartózkodtak a szabad
ban, és ott tértek nyugovóra, ahol az éj
szaka meglepte őket.

Az erdei pásztorkodás, a legeltetés 
még a múlt század derekán is jelen
tős volt. Fényes Eleknek 1836-ban meg
jelent földrajz-statisztikai munkájában 
olvashatjuk, hogy Szlavóniából, Török
országból évente 150 000 sertést is fel
hajtanak a Bakony erdeibe, ott kitelel
tetik, a makkon meghizlalják, majd to
vább hajtják őket Győr, Sopron és Bécs 
felé. Akkoriban külön tájfajtánk volt a 
híres bakonyi disznó, ez a sovány, nagy 
sörtéjű, a vaddisznóhoz hasonlóan jól 
futó, vad természetű állat. Idegen ember 
nemigen kerülgethette a disznósereget, 
kutyával sem lehetett a közelébe menni, 
még a farkast is megölte. A bakonyi 
disznósereg egész éven át kinn járt, az 
erdőben tanyázott. Az is megeshetett, hogy 
időnként kereszteződött kóbor vaddisznó
val, de ha vadkan tűnt fel az erdőben 
tanyázó konda körül, a gazdák kilövették, 
az esetleg bebúgott emsét pedig elölték, 
mert a keresztezésből származott mala
cok a házi tartást nem fogadták, hizlalás
ra nem voltak alkalmasak, húsuk ke
mény maradt.

De nemcsak disznókondákat legeltet
tek egykor a Bakonyban, hanem szelídí
tett vaddisznókondákat is. A múltban 
több uradalom tartott az erdejében ilyent. 
Legeltették, terelgették, többé-kevésbé 
még idegen ember is megközelíthette. 
Ilyen szelídített vaddisznókondája volt az 
egykori Festetics-uradalomnak is a Keszt
hely felé nyúló erdőségekben. 1814-ben

Uradalmi vaddisznókonda a Bakonyban. (A 
képet dr. Sáry Gyula bocsátotta rendelkezé
sünkre)

látogatott el hazánkba Bright Richard, 
korának híres angol orvosa, a keszthelyi 
Georgikon megtekintésére. Két évvel ké
sőbb magyarországi utazását könyvben 
örökítette meg Travels from Vienna 
Through Lower Hungary (Utazás Bécsből 
Alsó-Magyarországon át) címmel, és eb
ben leírja a Keszthelyi-hegységben tett 
kirándulását, amelynek során megtekin
tette a szelídített vaddisznókondát. E lá
togatásáról az alábbiakat olvashatjuk: 
„Ez állatok valami keveset veszítettek 
természetes vadságukból, mert megszok
ták, hogy etetésre éjjelenként egy helyre 
járnak, és malacaik ott felügyelet alatt 
maradnak. Két ember állandóan velük 
van, akármerre kóborolnak • az erdőben. 
Ha idegen közeledik, megugranak. Alak
jukban, színükben, életmódjukban telje
sen megtartották a vaddisznójelleget, hi
szen közvetlenül, minden keresztezés nél
kül vaddisznótól származnak. Húsuknak 
megvan az a különleges íze, mint az egé
szen vadon élőkének.”

Szelídített kondát sokáig tartottak. Né
hány évvel ezelőtt még adatokat gyűjt- 
hettem az 1870—1880-as évekre vonatko
zólag Keszthely környéki idős emberek
től. Az egyikük így beszélt: „Büdöskúton 
(ez a Keszthelyi-hegységben van) volt 
egy nagy kőkerítés, ebben voltak a félig 
vad, félig szelíd fekete sertések. Az erdőn 
makkoltatták őket, a nagyobb ünnepek 
előtt kijöttek az urak vadászni, és negy- 
venet-negyvenötöt lelőttek. A sertések 
mája és tüdeje ott maradt a kanászok
nak, a jágerlegényeknek, erdősöknek, 
ellenben a húsát és a bőrét beszállítot
ták Keszthelyre. Ott kováccsal süttették 
le a sörtét, mert olyan kemény voltr...” 

Sümeg határában, a Sarvaly-erdőben is 
volt egy szelídített vaddisznókonda. Ehhez 
még 1878—1880 táján az akkori veszpré
mi püspök hozatta Baranyából a vaddisz
nókat. Azóta ez a konda is elenyészett. 
A Bakony vaddisznói szabadon járják az 
erdőt, és ma már kevés ember emlékszik 
arra, hogy nem is olyan régen szelídített 
vaddisznótelepek húzódtak meg a Bakony 
rengetegeiben.

Dr. Vajkai Aurél 
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Hoznak-e valami lényegbevágóan újat 
a müncheni olimpiai játékok a techniká
ban? Voltaképpen nem. A XX. olimpián 
nem lesz „eddig sohasem volt” alapvetően 
új tudományos és műszaki megoldás, de 
azért felvonul ott mindaz, amit napjaink 
korszerű építészete, számítástechnikája, 
hírközlése és mérési technikája fel tud 
sorakoztatni.

Az építészetben kétségkívül a legki
emelkedőbb alkotás az a tető, amely a 
nagy — nyolcvanezer nézőt befogadó — 
olimpiai stadion lelátójának valamivel 
több mint felét, a tornászviadalok és a 
kézilabdadöntő színhelyéül kiszemelt fe
dett sportcsarnok és az úszócsarnok egé
szét, sőt a köztük levő térség számottevő 
részét is befedi. E tető teljes felülete 75 000 
négyzetméter, tehát tíz és fél futballpálya 
nagyságának felel meg. Fő sajátossága az, 
hogy nem pilléreken nyugszik, hanem a 
stadionokon kívüli vagy föléjük merészen 
benyúló különböző magasságú oszlopokra 
feszített kábelháló-rendszerek tartják fel
függesztve. Ilyenformán a stadion egyet
len helyéről sem zavarja oszlop a rálátást 
a küzdőtérre, összesen 58 oszlop épült, 
köztük 12 hatalmas — 52 és 80,5 m közötti 
— és 36 „kicsiny” — 25 méterig terjedő 
—, továbbá tíz db 20 méterig terjedő me
revítő is része a tetőrendszernek; ez utób
biak mintegy 30 méterrel a nézők, illető

m9*1.
ÉL j,
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leg a sportolók felett a sátor meghatáro
zót pontjait összekötve adják meg a tető
zet kívánt alakját.

Mire is hasonlít ez a gigantikus, az 
egyik stadionról a másikra kígyózó tető
zet? Leginkább a sátrakat idézi, mert a 
tetőnek különböző magasságú csomópont
jai vannak, és ezek között feszül, kanya
rog a méreteiben meghökkentő „ponyva”. 
Egy kissé távolabbról tekintve azonban 
inkább a régi vitorlás tengerjárók jutnak 
az eszünkbe, hiszen az oszlop-„árböcok- 
ról” a tetőt tartó kábelek úgy hálózzák be 
az egész térséget, miként a régi fregatto
két a kötélzetük.

A tetőnek és az olimpiai létesítmények
nek az általános tervét Günter Behnisch 
építész professzor és munkatársai nyújtot
ták be 1967-ben, és elnyerték vele az 
olimpiai tervpályázat első díját. De csak 
1969 augusztusában született meg a vég
ső döntés arról, hogy a tető tervét meg 
is valósítják.

A sátortető gondolata önmagában nem 
új. Előzményei közé tartozik az NSZK- 
nak hasonló elv alapján; de sokkal sze
rényebb méretekben — 8000 négyzetméter 
nagyságban — készült pavilon-tetőzete az 
1968. évi montreali világkiállításon. 
Ugyancsak az előzmények közé sorolhat
juk azokat a hídszerkezeteket is (amilyen 
a pozsonyi is, amelyről lapunk ez évi 24. 
számában számoltunk be), amelyeken egy 
vagy több ferde pilon (oszlop) tartja fel
függesztve a híd pályatestét. Ami Mün
chenben ú j: a hatalmas méretek és a sa
játos feladatok megkívánta megoldások 
kidolgozása.
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Az olimpiai stadion

Ezt a tetőt úgy szerkesztették meg, hogy 
a felfüggesztő huzalok egy acélhálót tar
tanak, és erre erősítették az akrilüveg 
borítást.

Persze a fő probléma a statikai számí
tások elvégzése volt: hol milyen terhelést, 
feszülést elbíró felfüggesztést kell létre
hozni? A tető önsúlyán kívül számításba 
kellett venni, hogy a tetőre — miként a 
cirkuszok kupolájára — számos helyen 
műszaki berendezéseket kell függeszteni: 
fényszórókat, felvevőkamerákat stb. En
nél is nagyobb gond a hó, a jég és a szél! 
München a Bajor-fennsíkon van, mind
össze 40—50 km-re az Alpoktól, és hóban, 
esőben meg szélben bőven van része. Ho
gyan állja majd a tető ezek feszítőerejét?

A különböző tervváltozatokra modelle
ket készítettek, és szélcsatornákban vizs
gálták a terhelések hatását. Űj módszert 
kellett azonban kidolgozni arra, hogy a 
modell adatai hogyan viendők át a való
ságba. A montreali kisebb tető adatait 
1:125-ös modellen fényképészeti úton 
mérték. Az adott esetben — a merész gör
be felületeket és hatalmas méreteket fi
gyelembe véve — ez az eljárás alkalmat
lan volt. Egy 0,007 mm-es mérési hiba a 
modellen a valóságban a felfüggesztő hu
zalnak már 5 cm-es különbségét jelentet
te volna, és ez bizonyos esetekben akár 50 
százalékkal is megváltoztathatta volna a 
mért szakasz feszítőerejét. Végül is kitűnt, 
hogy a mérések elektronikus számítógép
ben jól ellenőrizhetők, sőt számítógép se

gítségével különféle adatokat a modelltől 
függetlenül is kiszámíthatnak. Így kaptak 
feleletet arra, hogy például valamely 
meghatározott felületre, csomópontra ne
hezedő nyomásnak ilyen vagy olyan vál
tozása miként hat ki az egész hálózat fe- 
szülési viszonyaira, és ezek alapján hatá
rozták meg a tető végleges alakját, az 
oszlopok méretét, dőlésszögét, egy-egy hu
zal hosszát, teherbíró igényét stb.

Az oszlopokat kikötő tartókábeleket 
több fajta — összesen 123 — betontömb
be horgonyozták le. Közülük kettő rögzíti 
az olimpiai stadion két legnagyobb osz
lopának tartókábeleit. Ennek a két osz
lopnak az a fő feladata, hogy tartsa a sta
dion fölé benyúló tetőzetet lezáró keret
sodronyokat, amelyekre nem kevesebb 
mint 4000 tonna feszítőerő nehezedik. 
Négyezer tonna feszítőerő megfelel 35 
dízelmozdony súlyának vagy — miként 
a müncheniek kiszámították — állatkert
jük hölgy elefántja 1176-szoros súlyának. 
Érthető, hogy e két lehorgonyzó oszlop 
egyenként 1600 köbméteres betontömb. A 
„kisebb” oszlopok tartókábeleit, amelyek
nek meglazulása az egész szerkezet ösz- 
szeomlását vonná maga után, egészen 35 
m mélységig hatoló betonalapban rögzí
tették, végül azokat az oszlopokat, ame
lyeknek csak formaadó funkciójuk van, 
beton-„injekcióval” megerősített tömbök
ben horgonyozták ki.

A felhasznált huzalok teljes hossza 436 
km, átmérőjük 11,7 mm-től 17,6 cm-ig ter
jed, és maguk is több elemi sodrott köteg- 
ből állnak.

A hálót a földön „fonták”, csavarozták
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A rakétákat 
idézik

A poliészter, 
az akrilüveg 
és a PVC fólia 
versenye. 
Árnyékukból 
jól látszik: 
a napsugarakat 
legjobban 
az akrilüveg 
engedi át

legnagyobb
oszlopok
méretei



össze, minden 75. centiméternél egy-egy 
keresztezést hozva létre. Lazán csavaroz
tak, hogy feszítés után a hálómező meg
kapja végleges rombusz, illetőleg parale
logramma* formáját. A csavarok kilazulá
sát a beléjük fújt, megkeményedő mű
anyag akadályozza meg. 1971 májusában 
hidraulikus emelőkkel, csörlőkkel, daruk
kal láttak hozzá a tetőháló fölemeléséhez. 
Először az úszóstadion 11 900, azután a 
sportcsarnok 21 750, majd végül az olim
piai stadion 34 550 négyzetméternyi sátor
teteje került a magasba.

Háromféle borítóanyag jött szóba: po
liészter és PVC fólia, valamint akrilüveg. 
Hármójuk közül ez utóbbi leginkább azért 
győzött, mert ez felel meg legjobban a te
levízió, kivált a színes televíziófelvételek 
igényeinek. Az enyhén barnított, szürkí- 
tett, távolból a napfényben ezüstösen csil
logó akrilüveg ugyanis szinte teljesen át
engedi a napsugarakat, aminek köszönhe
tően alig vetődik árnyék az olimpiai sta
dionra. Tehát így csaknem kontraszt nél
küli színes felvételeket készíthetnek. Er
ről egyébként meggyőződhettek mind
azok, akik a májusi Szovjetunió—NSZK 
futballmérkőzést színes televízión nézték, 
amely találkozó egyszersmind az olimpiai 
stadion főpróbája is volt. (Az árnyék el
kerülése végett vetették el azt a korábbi 
tervet, hogy fával és rá helyezett szigete
lőanyaggal vagy könnyűbetonnal borítsák 
az acélhálót.)

Az akrilüvegnek megvan az a jó tu
lajdonsága is, hogy bizonyos védelmet 
nyújt az erős napsütés ellen, és olyan szi
lárd, hogy a Münchenben valaha mért 
legnagyobb hótömeget is megtartja. (S így 
persze nyugodtan járni is lehet rajta.) 
Tűzvédelmi szempontból ugyancsak meg
felel. Az akrilüveget ugyanis először 12 
mm-es vastagságú lemezekben öntik ki, 
majd nagy hőmérsékletre hevítve a há
romszorosára nyújtják. így kapják a 4 
mm vastag lemezeket. Ha — isten ments 
— tűz ütne ki, az akrilüveg már 180 C°- 
os hőmérsékleten is az eredeti méretére 
zsugorodik, ezáltal mindenfelől nagy fe
lületen felszakad, és utat enged a hőnek.

Külön gond volt a háló és a 3X3, ille
tőleg ahol erősebb a hajlat, a 2,25X2,25 
m-es akrillemezek összeerősítése. Nyil
vánvaló, hogy nem lehet őket szilárdan 
összekapcsolni. A tetőháló szemei (rom
buszai, paralelogrammjai) a változó 

erősségű szél, hó, jég hatására alakjukat 
változtatják, a háló „dolgozik” . A vi
szonylag nagy akrilüveg lemezek azonban 
merevek, és képtelenek ezt a mozgást át
venni. így született az a terv, hogy az ak
rilüveg lemezeket egyfelől egymáshoz egy 
12 cm-es kloroprén* műanyag ütköző

közbejöttével csatlakoztassák, másfelől a 
lemezek a hálóra erősített műanyaggumi 
alátéteken „ússzanak”. A tervezők arra 
számítanak, hogy a szélnyomás elérhe
ti a 100 kilopondot (kilogrammsúlyt) 
négyzetméterenként, a jégé a 40-et, a hóé 
a 240-et, vagyis a legkedvezőtlenebb eset
ben az akriltáblák minden négyzetméte
rére 380 kilopond — egy táblára 3,4 ton
na! — nehezedhet.

A tető függesztése és hatalmas mérete 
számos egyéb probléma megoldását is 
megkövetelte. így: a tető a rá nehezedő 
terhelés szerint némiképp mozgékony. El
lenben az alatta lévő építmény szilárd. 
Ahol kapcsolódnak, az átmenetet egy 
„gyúródó övezet” teremti meg, ahol is 
műanyagkefék között akrilüveg lemezek 
csúszhatnak.

Ha zuhog az eső, egyszerre óriási tö
meg víz zúdulna le a tetőről. A „ponyva” 
széle a legmélyebb pontokon mintegy fel 
van hajtva, és e helyekről (az úszócsar
nok és a sportcsarnok egy-egy mélyebb 
pontjáról a csarnok belsejében is) csövek 
vezetnek a víznyelőkbe, és onnan a víz 
egy közeli, 1 km hosszú 1,1—1,3 m mély, 
80 000 négyzetméter felületű mesterséges 
tárolóba ömlik, ahonnan azután a nym- 
phenburgi csatornába kerül. Az említett 
mély pontokról a hó is a csövekbe csúsz
hat, és hevítők gondoskodnak arról, hogy 
a csomópontokon a hó föl ne torlódjon.

A sportcsarnok és az úszócsarnok — 
mint mondottuk — teljesen fedett. Eze
ket persze télen is használni fogják. Csak
hogy a tető önmaga nem véd sem a hideg, 
sem a napfény ellen. Ezért a hálótető 
alatt egy 10—14 cm vastag PVC-borítás- 
ból készült hőszigetelő tetőt feszítettek ki. 
Fényáteresztő ez is, de sokkal kevésbé, 
mint. az akrilüveg. Emiatt a verseny ide
jén nappal is reflektorok égnek majd a két 
csarnokban.

Több ország sokféle tudományágának 
tudósai, szakemberei működtek közre a 
tető létrehozásában. Nemcsak statikusok, 
hídépítők, vegyészek, hanem például 
glaciológusok is, akik a hóterhelés és a 
jegesedés eshetőségeivel foglalkoztak, 
vagy bakteriológusok, akik azt vizsgálták, 
hogy a tartóhuzalok rögzítésében részt 
vevő műanyagot nem bontják-e el bakté
riumok, sőt ornitológusok is, akiknek vé
leménye alapján a galambokat az eddi
giektől eltérően nem az olimpiai stadion
ból bocsátják majd szabadon, hanem a 
közeli kis dombról, mert félő, hogy az ak
rilüveg átlátszósága megzavarja őket, és 
belegabalyodnak az acélhálóba.

Fenyő Béla

Következik: Űj tempó a tájékoztatásban
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3. Elek ajka fáj
A feladat mindjárt világos lesz, ha a 

címet más módon írom le: Elek, Ajka, 
Fáj. Amúgy: értelmes magyar mondat, 
így: három magyarországi helységnév. 
Elek: község Békés megye délkeleti ha
tárán. Ajka: város Veszprém megyében. 
Fáj: község Borsod megye északi részén 
(innen származott a Fáy-család).

Szerkesszünk tehát olyan mondatokat, 
amelyeknek minden szava magyarországi 
helységnév. A mondat összeállításához 
használhatjuk a hivatalos Helységnévtá
rat, az autótérkép vagy a menetrend 
helynévmutatóját vagy bármilyen statisz
tikai kiadványt, amely helységenként 
közli az adatokat.

Van miből válogatni. Sok helységne
vünk közszó (vagy keresztnév) egyúttal. 
De egyáltalán nem bizonyos, hogy a hely
név és a vele azonos alakú közszó közös 
eredetű. Sőt a játékot éppen azok a hely
nevek teszik színessé, érdekessé, ame
lyeknek bizonyosan semmi közük az azo
nos alakú közszóhoz. Például a ragozott 
igealakok:

Nyírlak — kis település a Nyírségben;
nyírlak — levágom a hajadat.
Hogy szigorú helyesírással vagy a rö

vid és hosszú i, ö, u, ü különbségének el
hanyagolásával készítenek mondatokat —

döntsék el a játékosok. A szigorú helyes
íráséi megoldás elegánsabb, de a laza he- 
lyesírású esetleg mulatságosabb, lesz. A 
csór igét például csórna alakban is lehet 
használni, ha kicsire nem nézünk. (Csór 
— Fejér megye, Csorna — Győr-Sopron 
megye.)

Bele lehet szerkeszteni a megoldásba 
olyan helységnevet is, amely nem egyezik 
ugyan meg tökéletesen egy közszóval, de 
beleértünk vagy beleérzünk valamilyen 
jelentést. A Somogy megyei Lulla köz
ségről például eszünke jut a Szent Iván 
éji álom tündéreinek éneke: Lulla, lulla, 
lullabáj. Ha nincs is ilyen magyar szó: 
lulla, mondatba megfelelően beillesztve 
értelmet kapna.

A helységneveket szét lehet bontani 
elemeikre, akár önkényesen is. Kéttor
nyúlak, a Pápával szomszédos község 
neve így is értelmezhető: két tor, nyúlak. 
Ilyen módon új elemeket találhatnak a 
játékosok a mondatalkotáshoz.

Megoldásaikat július 17-ig küldjék be 
erre a címre: Élet és Tudomány, Bp. 8., 
pf. 47. Szóval játszunk.

A legjobban sikerült mondatokat az 
augusztus 4-én megjelenő 31. számban 
közöljük; beküldőik közül négyen juta
lomkönyvet kapnak.

Olvasóink tájékoztatására:
A következő héten szünetet tartunk, 

hogy legyen elég idő a beérkező megol
dások feldolgozására. Azután sorra közöl-- 
jük az első három feladványra érkezett 
legötletesebb megoldásokat, majd ismét 
három feladvány és az azokra kapott pá
lyaművek ismertetése szerepel e nyári 
..Szóval játszunk” programjában. — A 
szerk.

Egy régi atlasz névmuta
tójában két Szent-Pétervár 
városnév szerepel. Az egyik 
a mai Leningrád. A mási
kat — a névmutató alapján 
—  az USA térképlapján ke
restem, de nem találom. Az 
USA melyik államában 
fekszik ez a város, és miről 
nevezetes? — kérdezi Csuka 
Albert győri olvasónk.

Dr. Vécsey Zoltán vála
szol:

A részletesebb világtérké
peken megtalálható az 
USA-beli Saint Petersburg 
város, Texas állam nyuga
ti partján, a Tampa-öblöt 
északról bezáró, hosszúra 
nyúlt földnyelv csücskén. 
A városnak 200 000 lakosa 
van. Ipara jelentéktelen, vi

szont kedvező klímája, dús 
szubtrópusi növényzete 
kedvelt üdülőhellyé fejlesz
tette. Lakosságának 30 
százaléka 65 év fölötti 
öregember, ezért azzal 
büszkélkedik, hogy itt él 
Földünkön viszonylag a 
legtöbb öreg ember. Az 
USA jobb módú nyugdíja
sai szívesen telepednek meg 
az „öregek városá”-ban.
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1. A törpe legyezőpálmát 
napos helyre kell tenni

2. A mikulásvirág inkább 
a félárnyékos helyet 
kedveli

A növényeknek az életükhöz nélkülöz
hetetlen energiát a Nap fénye szolgáltat
ja. Az azonban nem mindegy, hogy mi
lyen erősségű fényt kapnak, és mennyi 
ideig: fajonként más és más a fényigé
nyük. Általában 5000 lux erősségű fény
ben (ez megfelel egy olvasólámpa fénye 
mintegy százszorosának) fejlődnek jól, és 
a zöld levelű növényeknek elegendő, ha 
napi tizenkét órán át kapnak fényt. Sok 
tarka levelű növény levele azonban csak 
akkor lesz igazán szép, ha ennél hosz- 
szabb ideig éri fény. Az említettnél 
gyengébb fényben a legtöbb növény fej
lődésében zavar támad, és ha napi nyolc 
óránál rövidebb ideig vannak megvilá
gítva, egyáltalán nem fejlődnek, sőt 
előbb-utóbb pusztulásnak indulnak.

Ámde télen naponta csak néhány órán 
át van megfelelő fény: a megvilágítás na
pi időtartama hosszú ideig a nyolc óránál 
is kevesebb, és erőssége sem éri el a kívá
natos mértéket. Emiatt még a jó fekvésű, 
nem árnyékolt, nagy ablakú szobákban 
sem megfelelő a növényeknek fénnyel 
való ellátottsága. Ezért fontos, hogy szo
banövényeink legalább a nyári időszak
ban jussanak elegendő fényhez. Ezt so
kuk számára úgy tehetjük lehetővé, hogy 
nyárra kitesszük őket a szabadba. Csak a 
nagyon érzékeny, vékony, erősen tagolt 
vagy bársonyos levelű növényeket (a se
lyemaszparáguszt, a szobapáfrányokat, a 
királybegóniát stb.) kell nyáron át is szo
bában tartani, mert ezek a szabadba kité
ve annyit párologtatnának, hogy gyökér
zetük nem lenne képes pótolni a vízvesz
teséget.

A növények akkor helyezhetők ki biz
tonságosan a szabadba, amikor beköszönt 
a tartós jó idő, vagyis ha már elmúl* a

fagyveszély, és nem várhatunk napköz
ben sem gyors lehűlést. Ilyenkor a kevés
bé kényes növényeket nappalra kihelyez
hetjük a széivédett, napos ablakpárká
nyokra, erkélyekre, épület-beszögellések- 
be. Éjszakára azonban vissza kell vinnünk 
őket a szobába, mert a lehűlés nagy kárt 
tehet bennük. A szobanövények többsége 
ugyanis a fagypontnál jóval magasabb 
hőmérsékleten is megfázhat, különösen 
akkor, ha nincs hozzászokva a hőmérsék
let napi ingadozásaihoz. Ezért mielőtt 
véglegesen a szabadba kerülnének, hoz
zá kell őket szoktatnunk a külső levegő
höz, a közvetlen napfényhez, a légmozgá
sokhoz.

Ha időnk engedi, néhány napig csak a 
melegebb déli órákban tegyük növényein
ket a szabadba, sőt a kényesebbeket elő
ször csak a nyitott ablakba téve szoktas
suk a „szabad élethez” . A tűző nap ellen 
a kihelyezés utáni egy-másfél hétig még a 
sok fényt kívánó növényeket is védenünk 
kell; például úgy, hogy vékony lécekből 
összeszegelt rácsárnyékolót teszünk elé
jük, vagy ritka szövésű vááznat, molinó
darabot feszítünk föléjük. Ha ezt elmu
lasztjuk, égésfoltok keletkezhetnek rajtuk, 
vagy teljesen elváltozhat a színük, már
pedig ez sokáig elcsúfítja őket.

A szobanövények nyári nevelésére a 
legalkalmasabb hely a kert. A kertben a 
növények cserepestül lesüllyeszthetők s 
földbe. Ez csökkenti kiszáradásuk veszé
lyét, hiszen a lesüllyesztett cserép föld
je a talajból állandó vízutánpótlást kap, 
hosszabb ideig ellátja vízzel a növényt. 
Ezért öntözni is csak óvatosan kell,, hogy 
a túlöntözést elkerüljük.

A kertben rendszerint a legkülönbö
zőbb fényigényű növények számára is
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<,NYARALÓ” 
SZOBA

NÖVÉNYEK

3. Az azaiea az árnyékban 
fejlődik a legjobban

4. „Nyaraló” örökzöldek 
(mahónia és kecskerágó) 

egy félárnyékos 
ház-szögletben

(Dr. Oláh Frigyes 
felvételei)

találhatunk megfelelő helyet. A tűző na
pot is tűrő növényeket: például a cit
romfát, a datolyapálmát, a kaktuszokat 
és más pozsgásszárúakat stb. nyílt terü
letre, a kevesebb fényt kedvelőket, így a 
fikuszt, a vízifuksziát, a hortenziát, az 
aszparáguszt és az örökzöldek legtöbbjét 
bokrok, fák lombozatától árnyékolt hely
re, az egészen kis fényigényűeket, az 
azaleát. a pletykafajokat, a gumós be
góniát, a primulát és a zöldikét meg a 
bő páratartalmat kedvelőket szétterülő 
bokrok alá helyezzük el. A kertben 
rendszerint nagyobb a levegő páratartal
ma, mint a szobában, és ez kedvez a 
szobanövények fejlődésének is.

Ha nincs módunk arra, hogy kertben 
„nyaraltassuk” a növényeinket, de van 
erkélyünk, esetleg teraszunk, oda is ki
tehetjük őket. A legegyszerűbb az, ha 
falra függeszthető növénytartókba tesz- 
szük e növényeket. Az erős fényre érzé
kenyebbek persze olyan falrészre kerül
jenek, amely csak a reggeli, a kora dél
előtti vagy a késő délutáni órákban kap 
napot.

Sokkal szebben fognak fejlődni a nö
vények, ha az erkélyen vagy a teraszon 
is földbe süllyesztjük a cserepüket, mert 
így kevésbé melegszik fel a földjük, és 
nem szenvednek a szárazságtól. Erre a 
célra egy nagyméretű, alacsony falú lá
da vagy egy deszkával elkerített sarok
rész felel meg leginkább, amelyet — 
hogy a vizet ne eressze át — műanyag 
fóliával béleljünk ki. A fólia aljára szór
junk néhány centiméter vastagon folya
mi kavicsot (sódert). Ebben az esetleg 
fölösleges öntözővíz összegyűlhet. Ez
után földdel töltsük fel a ládát, de csak

annyira, hogy a föld ne érjen a cserepek 
pereme fölé. Az árnyékot adó fát, bok
rot azzal pótolhatjuk, hogy a cserepek 
mellé befőttesüveget süllyesztünk le, 
majd vízzel megtöltjük, és friss lombos 
faágakat állítunk bele.

A növényeket a cserépből a szabad 
földbe nem tanácsos átmenetileg kiül
tetni, mert — bár így rendszerint erő
sebben fejlődnek — a nyár végére, ami
kor hűvösebbre fordul az idő és ismét 
be kell vinni őket a szobába, kinövik a 
cserepeiket, és a visszaültetést nagyon 
megsínylik. ,

A frissen átültetett cserepes növénye
ket csak akkor helyezzük ki a szabadba, 
ha gyökérzetük már megerősödött, és 
képes kielégíteni a többet párologtató 
lombozat vízigényét. A magas, nagy le
velű növények mellé karót is szúrjunk 
le, és a közepükön, valamint a felső har
maduknál kössük hozzá a szárukat, kü
lönben egy erős szél könnyen kifordít
hatja a földből vagy derékba törheti 
őket.

A cserép földje — ha két-három centi
méter vastagon beszórjuk rostos tőzeg
gel, lehullott levelekkel, finom trágyával 
vagy faforgáccsal — még hosszabb ideig 
megőrzi nedvességtartalmát, és a felszí
ne sem fog fölcserepesedni, megkemé
nyedni, ezért azt csak ritkábban szüksé
ges porhanyítani.

Ha azzal, hogy számukra kedvező élet
föltételeket teremtettünk, jó „nyaralást” 
biztosítunk növényeinknek, megerősöd
ve sokkal könnyebben vészelik át a tél 
mostohább körülményeit.

Komiszár Lajos
oki. kertészmérnök
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„Nincs 
egyszer s mindenkorra 

megszerzett 
pozíció”

Két fiút neveltem fel. A nagyobbik 
elektromérnök, Kazincbarcikán lakik, nős, 
a kisebbik középiskolás, a kertészeti tech
nikum II. osztályába jár. Kislányom pici 
korában meghalt 18 évvel ezelőtt. Kb. ez 
idő óta betegeskedem, 8 éve rokkantállo
mányba helyeztek 10 évi tanítónői mun
kám után . . .  Kétszobás, kertes családi 
házban lakunk, közel 4000 Ft a férjem 
tanári, illetve igazgatóhelyettesi fizetése, 
plusz 850 az én nyugdíjam. Édesanyámat 
tartjuk még ebből, aki a szomszéd házban 
lakik.

Így most a kisebbik „egyké”-nek számít. 
Mindent elkövetek, hogy ezt ne érezze, 
hátrányosan ne befolyásolja mai és jövő 
életét.

A két fiam testvéri kapcsolata mindig 
kedvező volt. Míg ezt örömmel nyugtáz
tam, nem mulasztottam el erősíteni a jó 
viszonyt. Nem hallgattam el egymásról 
alkotott szép nyilatkozataikat. A nehézsé
geket, gondokat sem titkoltam. Így az idő
sebb fiamban a legjobb segítőtársra ta
láltam a kisebbik nevelésében . . . Örü
lök, ha bátyját példaképének tartja, akit 
magam is — remélem, elfogultság nélkül 
— komoly, békeszerető, kötelességtudó, 
szorgalmas és mégis vidám, modern fel
fogású fiatalembernek ismerhetek. Gya
kori levelezésüket, személyes — mindig

kölcsönösen jó hatású — találkozásaikat 
igyekszem előmozdítani.

Másik „egyke-oldási” elgondolásom, 
hogy legyenek a gyereknek barátai. Sze
rintem semmi sem olyan fontos a magá
ban nevelődő gyerek számára, mint a ha
sonló korúak társasága. Csak ezek köré
ben tanulhatja meg az emberekkel való 
bánni tudás nehéz mesterségét. Ahol nem 
befolyásolja a szülői vagy egyéb felnőtt 
tekintélye, a nemzedékproblémák. A 
spontán, természetes megnyilatkozásokból 
megismeri a különféle embereket, akik
hez alkalmazkodnia kell. Segíteni, segít- 
tetni, nehéz helyzetekben, munkában, 
szórakozásban, bánatban, örömben meg
értő társra találni. — Néha a „tiszta” szo
ba nagy asztalát egész csapat fiú üli ná
lunk körül, készítik együtt pl. a számtan- 
példát, ahol az én fiam irányít. A magyar 
dolgozatoknál viszont ő szorul segítségre. 
Utána meg lehet nézni — ha nem ügye
lek eléggé a lábtörlésre —, milyen „tiszta” 
marad a szoba. De azért a barátaival is 
úgy igyekszem bánni, mint saját fiaim
mal.

. .. Érdekes megfigyelni, hogy a mai 
gyerekek másféleképpen viszonyulnak 
társaikhoz, mint a régiek, őket nem ér
dekli, hogy barátaiknak mik a szülei, mi 
a foglalkozásuk. Néha megkérdeztem fiai-
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mát tájékozódásképpen, nem ismerem-e 
régóta annak a gyereknek a szüleit, akit 
elhoz hozzánk, de rendszerint erről nem 
tudtak felvilágosítást adni. Nem érdekli 
őket a „múlt” vagy a „társadalmi rang”, 
ami a régieknél olyan nagy szerepet ját
szott és oktalanul gőgöt szült. A nagyob
bik fiam legjobb barátjának pl. napszá
mos volt az apja, és ma is tartjuk a ba
rátságot a családdal.

A kettőnk viszonyáról. Már a nagyob
bik fiú is megszokta, hogy velem min
denről őszintén, bátran lehet beszélni, a 
„legkényesebb” kérdésekről is. Persze, ez 
a bátorság néha a tekintély rovására 
ment. Főleg a kisebbik olyan jelzőket 
használt a velem való beszédben, ami paj
tások közt szokás. Férjem helytelenítette 
is nevelési módszeremet. Pl. Minek vitat
kozom velük? — Utasítás, és kész. — Ezt 
nem fogadhatom el. A gyereket (tisztelve 
benne a szabadságvágyó, gondolkodó em
bert) a legvégső határig meg kell győzni 
követelésünk — lehetőleg kérésünk — he
lyességéről. Különben nem ér sokat, amit 
csak pillanatnyi kényszer hatására érünk 
el. Meggyűlöltetjük vele a különben he
lyes tettet, vagy legalábbis idegenkedni 
fog tőle.

Magam is háborogtam már gyerekko
romban, ha kérdésemre: Miért kell ezt 
így tenni? — azt felelték: mert így „szo
kás” . Ma arról igyekszem fiaimat meg
győzni, hogy az úgynevezett „szokásokat” 
valamikor valami társadalmi hasznosság, 
szükségesség hozta létre. . . .  Jobban szere
tem, ha vitatkoznak, mintha gondolat nél
kül elfogadnak valamit. Olykor elkapta 
őket a közlési vágy, és mondták nekem 
gondolataikat, kérdéseiket. Ilyenkor 
egyenrangú partnereknek, barátoknak te
kintettem őket. Sokszor megfordult a fe
jemben, mi lesz az én sürgős munkáim
mal — ami néha a késő esti vagy éjszakai 
órákra maradt —, de tudtam, nem szabad 
őket félbeszakítani. Hisz kihez menjenek 
problémáikkal, ha nem az anyjukhoz? És 
nekem is ez a legfontosabb; ilyenkor tu
dom őket legjobban segíteni. Jobban, mint 
mikor az ennivalót adom elébük. (Ezt más 
is megteheti!) Meg kell szokniuk, hogy 
magányukat itthon mindig feloldhatják, 
és ne kívánkozzanak belső problémáikkal 
olyan társaságba, ahol esetleg kinevetik 
vagy megcsalják őket. . .  Általában a gye
rekeimmel való magatartásomban azok
hoz a szabályokhoz igazodtam, amelyek a 
felnőttek egymáshoz való alkalmazkodá
sát segítik.

Bizonyos dolgokban véleményüket, ta
nácsaikat magam is kérem. Ez fokozza 
önérzetüket, biztonságérzetüket (fontossá

guk tudatát) a családban. A nevelésben 
szerintem nem lehet azonban sémákra ha
gyatkozni. Meg kell ismernünk saját gye
rekeinket, és speciális nevelési formákat 
kell kialakítani.

Az én fiaimnál például arra volt in
kább szükség, hogy önbizalmukat fokoz
zam. Szép szó, dicséret, olyan feladatok 
adása, amikben több sikerük lehet, te
hát egyéniségük szabad kibontakoztatása. 
Ha sikertelenség érte őket, nem szidás
sal, hanem újabb erőfeszítésre biztatással 
válaszoltam. Az idősebb fiú önállóbb, 
gyorsabb volt a tanulásban. A kisebb több 
segítséget kapott itthon, mégis gyengébb 
eredményt ért el. Idegrendszere fárad
tabb, labilisabb. Így fokozottabb türelem
re és támogatásra szorul. Ebéd után kb. 2 
óra szabad időt biztosítunk neki. Szak
kört csak egyet vállalhat, az őt legjob
ban érdeklő híradástechnikát.

Sporteszközök beszerzésével az egész
séges testi fejlődést igyekeztünk előmoz
dítani (expander, futball-labda, tollas
labda, kerékpár stb.). A nyaralás, a kör
nyezetváltozás mindig jelentős, regenera
tív hatású volt, ezt a lehetőség szerint ki
használtuk.

Az étkeztetésben a klasszikus orvosi ta
nácsokhoz igazodunk. Gyümölccsel, gyü
mölcslével nem takarékoskodunk. (Saját 
termelés, készítés.) Vannak —- talán egyé
ni — szokásaink. Nehezebb feladat meg
oldása előtt citromot, narancsot, darabka 
csokoládét vagy szőlőcukrot kap a gye
rek. Ezek erősen frissítő hatásúak. Tojás- 
sárgája nyersen, cukorral kikeverve is 
hasznos, és kedvelt csemegéje. Maga is 
elkészíti.. . Hiszek abban, hogy a jó köz
érzet elősegíti nemcsak az egészséges testi 
fejlődést, hanem a munka (tanulás) inten
zitását is. Nemcsak biológiai szempontból 
adok nekik édességet, gyümölcsöt erőki
fejtések előtt, hanem a hangulat, a köz
érzet erősítésére, pszichológiai hatásként. 
Ezért dicsérek, amikor csak lehet. Ezért 
szeretem a humort, a tréfát, a szójátékot!

A szabad idő felhasználásában nagyon 
sok pozitív hatása van a művészetnek. 
Nemcsak a tárlatokban, a könyvökben 
való gyönyörködésre gondolok, hanem a 
próbálkozásokra: a művészetek, a mes
terségek művelésére is. Idősebb fiam 
és fiatal felesége sok szép órát töltenek 
el együtt festegetéssel, iparművészke- 
désekkel, barkácsolással, irogatással. 
Kisebbik fiam az előzőleg említetteken 
■kívül díszhalak tenyésztésével, egzotikus 
növények szaporításával, kémiai kísérle
tekkel, rádióbarkácsolással tölti ki a sza
bad idő örömét. Spontánul és hasznosan.
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Az ünnepeket (karácsony, névnapok 
stb.) mindig kellemes izgalom, hetekkel 
előbbi készülődés előzte meg nálunk. 
Igyekeztünk egymás kívánságait előre 
ellesni, hogy a meglepetés igazi örömet 
adjon. A nagyobbik fiú ebben aztán 
olyan „művészetre” tett szert, hogy ké
sőbb- a saját családjában is sikerrel al
kalmazta. (De a szüleiről és a testvéréről 
sem feledkezett meg.)

. . .  A mai gyerek fokozott mértékben 
hajlamos az idegességre. (Iskolai túlter
helés, szülők idegessége, információk tö
mege ...)  Amit lehet, hagyjunk rájuk. 
Ügy tapasztaltam, jó hatású, ha minél 
kevesebbet figyelmeztetjük: ezt tedd, ezt 
ne tedd . . .  Szabályom: teheti, ami nem 
árt neki vagy másoknak . . .  Paradoxon
nak hangzik, de általában azokból a 
gyerekekből válnak kiegyensúlyozott 
felnőttek, akiket keveset „neveltek”. Itt 
meg kell jegyeznem a példa rendkívüli 
fontosságát. Jó annak, akinek azt az 
előnyt megadja az élet, hogy közvetlen 
környezetében találja meg a követendő 
példát. A kisebbik fiam, ha a nagyobbal 
hosszabb időt tölt, „lelkileg megerősö
dik”. Magamnál pl. minden tanulmányi, 
pedagógiai olvasmánynál többet ért az a 
hatás, amely apám rendkívüli egyénisé
géből rám sugárzott. Nagyon ritkán „ne
velt”, figyelmeztetett és nagyon ritkán 
volt „szigorú” . A szellemi, erkölcsi érté
ket mindig előnyben részesítette az 
anyagi haszonnál. Szolgálat-készsége — 
egészségét sem kímélve — nemcsak csa
ládja, de bárki iránt felülmúlhatatlan 
volt. És mindez olyan természetesen, 
egyszerűen, utolérhetetlenül fakadt lé
nyéből. És éppen ezért — holtában is — 
követésre méltó.

. . .  Sarkalatos elvem: a felnőtt ember
nek legintenzívebb nevelői a saját gye
rekei. Nem engedik elmerülni a hibák, a 
gyengeségek tengerében. Ha példát aka
runk mutatni (márpedig akarunk, ha 
igazán szeretjük őket), magunkon kell 
sokszor erőszakot tenni. így akarva-aka- 
ratlan csiszolódunk.

Nincs egyszer s mindenkorra megszer
zett pozíció. Az ember azért sohasem 
bízhatja el magát. A menyem egyszer azt 
írta: azt szeretné, ha jövendő gyermeke 
olyan lenne, mint én. Ez nemcsak szár
nyakat adott az élet keserűségei, bajai, 
vívódásai között, de félelemmel töltött is 
el: ezt megtartani nehezebb, mint egy
szer kivívni. . .

Fodorné Szabó Sarolta
^Kalocsa)

nyelv és élet
S Z E R K E S Z T I :  DR.  G R É T S Y  L Á S Z L Ó

IFJÚ VAGY IFJABB?
Múltkorában hangzott el a Rádió

lexikon egyik műsorában az a hír, 
hogy a rovat pályázatán féléves elő
fizetést nyert a "Delta" című folyó
iratra „ifjú” Markó Attila. A híradás
ból nem derült ki, hogy a szerencsés 
nyertes hány éves, de a hír szerint 
aligha lehet túl a harmadik X-en, hi
szen állandó jelzője szerint még ifjú.

Valamivel korábban meg a sajtóból 
értesültem arról, hogy az Uránia be
mutató csillagvizsgálóban „az első 
előadást ifjú B. L. tudományos mun
katárs tartotta”. Az előadót történe
tesen ismerem, s magamat is öregíte- 
ném, ha kétségbe vonnám ifjúságát, 
de azért mindketten közelebb vagyunk 
már egy (ősz) hajszállal a tisztes fér
fikorhoz, mint a bohó ifjúsághoz. Még
is irigylem kicsit hajdani kollégámat, 
hiszen a cikkíró örök ifjúsággal aján
dékozta meg: ifjú marad még húsz
harminc év múlva is, mindaddig, míg 
ez a minősítés állandó díszítő jelző
ként ott áll a neve előtt.

Valami hiba van hát itt a kréta kö
rül: az ifjú ügyanis ebben az esetben 
nem azt akarja tudtunkra adni, hogy 
az illető fiatal, hanem azt, hogy vele 
szemben van egy azonos nevű idősebb 
(idősb) valaki a családban vagy a 
szakmában. Akkor viszont, ha ilyen 
összehasonlítás, illetőleg megkülön
böztetés céljára szolgál a jelző, véle
ményem szerint a középfokú alak — 
az ifjabb — használata a helyénvaló, 
hiszen egy ifjabb Kiss Dániel lehet 
akár 60 éves is, de kissé furcsa volna 
őt 60 éves létére „ifjú Kiss Dániel” - 
nak titulálni.

Az idegen nyelvek is jobbára a kö
zépfokú alakot használják ilyen eset
ben; az angol pl. a latin eredetű ju
niort (a „fiatal” jelentésű latin iuvenis 
középfokát). A hasonló nyelvhaszná
lat a magyarban azonban nem idegen
szerűség, hanem világos, pontos jelö
lésforma. Ott is, itt is.

Dr. Szilágyi Ferenc
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Romantikus ifjúsági olvasmányaink 
hősei, az észak-amerikai prériken vágtató 
rézbőrű indiánok közkeletű elnevezésüket 
Kolumbusz ismert tévedésének köszön
hetik. A nagy felfedező azt hitte, hogy 
1492. október 12-én Indiában szállt part
ra, és jelentésében az ott talált őslakókat 
indios-oknak nevezte.

Dél- és Közép-Amerika őslakóit — 
nagy államalakulataikat meghódítva — 
viszonylag rövid idő alatt leigázták a 
spanyolok. De a hatalmas észak-amerikai 
őserdőkben és hegységekben, valamint a 
prériken élő indián törzsek csak négy év
század múltán — a XIX. század utolsó 
évtizedeinek véres harcai során — vesz
tették el teljesen az „ősi vadászmezőket”,
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Az első út a Sziklás-hegységben

Indián tábor a századfordulón

Navaho indián nő hegyi kecskeszőrből 
készített szőttesekkel

és kerültek fizikailag is a megsemmisülés 
peremére.

Hősi harcok és szörnyű kegyetlenke
dések mindkét oldalon s az előrenyomuló 
fehérek sorozatos szerződésszegései jel
lemzik a *> Nagy Szellem, Manitu népe 
pusztulásának történetét.

Hamilton ezredes skalpolókései
Észak-Amerika földjét a történelem 

előtti korokban egy ismeretlen népfaj 
lakta, és ezt váltották fel a mai indiá
nok ősei. Erős mongoloid vonásaik arra 
vallanak, hogy Ázsiából vándoroltak be. 
Történetükről azonban keveset tudunk. 
Az Újvilág fölfedezésekor — későbbi becs
lések szerint — körülbelül egymillió in
dián élhetett a Mexikótól északra levő 
hatalmas területen. Mintegy háromszáz 
törzsre, ezeken belül újabb csoportokra 
oszolva éltek. Csak kisebb részük tarto
zott igazi vadásztörzshöz, inkább a gyűj
tögető életmód jellemezte őket. Voltak 
azonban letelepedett földműves törzsek 
is a Mexikóval határos területeken, pél
dául Arizona földjén. Ilyen indián tör
zsek birtokában voltak azok az elpusztult 
öntözőcsatornák, amelyekre később ku
tatók bukkantak rá. E földművelő törzsek 
főterménye a kukorica és a bab volt.

A földműveléssel nem foglalkozó tör
zsek tagjai őrölt tölgyfamakkból készí
tették a kenyerüket. A déli törzseket a 
spanyolok ismertették meg a búza, a 
rizs és a gyümölcsök termesztésével.

Spanyolok vitték Amerikába más házi
állatokkal együtt a lovat is, hiszen a ló 
ezen a földrészen már a történelem előtti 
időkben kipusztult. Az ő tenyésztésükből 
elszóródott lovak voltak az indiánok ké
sőbbi életében oly nagy szerephez jutó 
vadlónak, a musztángnak az ősei. Ennek 
elterjedése a XVII—XVIII. században 
megváltoztatta némely törzsnek az élet
módját. Az olyan korábban letelepedett 
keleti törzsek, mint a csejennek vagy a 
sziúk, otthagyták a telepeiket, és kialakí
tották a mi szemünkben oly sajátságos
nak tetsző lovas, bölény vadász, sátoriak') 
prériéletmódot.

Egységes indián kultúráról a törzsek 
életmódjának nagy eltérései miatt nem 
beszélhetünk, de azonos műveltségi fok
ról igen. Sem a kocsit, illetőleg a kereket, 
sem a fémek feldolgozásának módját nem 
ismerték. Réztárgyakat ugyan készítet
tek, ezeket azonban hidegen kovácsolták, 
mert a tűzi megmunkálás (olvasztás) is
meretlen volt előttük. Az európai felfe
dezők megjelenése idején szerszámaik és
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fegyvereik kőből, csontból és fából ké
szültek, akárcsak a kőkorszak emberéi.

Az indiánok először a Mexikóval hatá
ros területen a spanyolokkal, azután pe
dig az Atlanti-óceán partvidékén a hol
landokkal kerültek tartósan érintkezésbe. 
Ez utóbbiak New York (akkori nevén: 
New Amsterdam) vidékén alapítottak te
lepeket. Helyüket az angolok foglalták el. 
Településeik a XVIII. század végéig az 
Atlanti-óceán és az Alleghany-hegység 
között húzódó területre korlátozódtak. 
Északabbra — a Szt. Lőrinc-íolyó torko
latától a Nagy-Tavak mellékéig — a 
franciák erődvonallal biztosított kereske
delmi állomásai sorakoztak. Ez az erőd- 
lánc a Mississippi mentén folytatódott a 
folyó torkolatánál létesült, XIV. Lajosról 
elnevezett Louisiana gyarmatig.

A francia kereskedők szívesen vásárol
tak prémeket az indiánoktól is, és cse
rébe különféle árukkal látták el őket. 
Ezért az ő megtelepedésüket jobb szem
mel nézték az indiánok, mint a New York 
környéki erdőirtó, földművelő angolokét. 
Az indiánok nagyobb része — mint az 
alyonkin nyelvcsalád törzsei (csippevék, 
csejennek, potavatomik, mohikánok, ma- 
hikánok, varjuk, paunik stb.) és a húron 
törzsszövetség — így érthetően a franciák 
barátságát választotta, és csak az irokéz 
törzsszövetség (kajugák, mohaukok, onei- 
dák, onondagák, szenekák) indiánjai áll
tak az angolok mellé.

Az európai csatatereken a gyarmato
kért is vívott hétéves háború (1756—1763) 
idején Amerikában is nagy öldökléssel 
dúlt a harc a franciák és az angolok, s 
főként az egyik vagy a másik gyarma
tosító államot támogató indiánok között. 
Végül is a párizsi béke (1763) Kanadát az 
angoloknak juttatta. De ebbe sem az ott
maradt 50 000 francia, sem az őket segítő 
indián törzsek nem nyugodtak bele.

Ez időre az angol gyarmatokon belül is 
kiéleződtek az ellentétek: a keleti parto
kon alapított tizenhárom angol gyarmat 
lakói mind nehezebben viselték el, hogy 
az anyaország, Anglia beleavatkozik az 
ügyeikbe, s végül kikiáltották független
ségüket. A George Washington irányítá
sával vívott függetlenségi háború ered
ményeként Anglia kénytelen volt elis
merni a tizenhárom egyesült állam elsza
kadását.

A háború során mindkét fél igyekezett 
felhasználni a rézbőrűek segítségét. A kí
méletlen hadviselés legszörnyűbb példá
ját az angol Hamilton ezredes szolgál
tatta, aki — mint az Ohio-völgy parancs
noka — Detroitba hívta az angolok Iránt 
barátságos törzsfőnököket, 2000 skalpoló- 
kést osztott ki közöttük, és a független

ségi harcosok fejéről levágott és beszol
gáltatott minden egyes skalpra pénzjutal
mat tűzött ki. De hiába voltak a kiváló 
skalpolókések, az erődvonal mégis az 
amerikaiak kezére került, és ők aztán 
szörnyű bosszúhadjáratot indítottak az 
ohiói indiánok ellen. Nemcsak a kezükbe 
került harcosokat végezték ki, hanem az 
indián falvak egész lakosságát legyilkol
ták, ültetvényeiket fölégették, szegényes 
vagyonukat felprédálták. Nagy területe
ket néptelenítettek el, szabad területet 
biztosítva a telepeseknek.

A telepesek nyugatra vonulnak
Amíg a későbbi Egyesült Államok az 

angol korona gyarmatai voltak, telepe
seik nem mehettek az Alleghany-hegy- 
ségtől nyugatra, mert az anyaország meg
tiltotta ezt, nem akarván maga ellen in
gerelni az indiánokat. Az Egyesült Álla
mok függetlenségének kivívása megpe
csételte az indiánok sorsát, noha 1783- 
ban a tizenhárom állam a szárazföldnek 
még csak kis részét foglalta el, és há
rommilliós lakossága számbelileg sem 
volt nyomasztó fölényben az akkori 600— 
700 ezer indiánnal szemben. Az indiánok 
kezdettől fogva össze-összecsaptak ugyan 
a telepesekkel, és a partvidéket fel kel
lett adni, nyugatra húzódva azonban még 
elég szabad területet találtak. De száz év 
alatt — 1890-re — az államszövetség álla
mainak a száma már 45-re szaporodott, 
és az Atlanti-óceán partjától a Csendes
óceán partjáig terjeszkedett. Ekkor 63 
millió lakosával szemben a megmaradt 
alig 300 000 indián már nem jelentett erőt.

A lázas nyugati irányú, a Mississippi és 
a Nagy-Tavak felé forduló vándorlási 
hullám a függetlenség kivívása után ha
marosan megindult. Ló- és öszvérháton, 
nehéz, 40—50 mázsa terhet bíró, hat lóval 
vagy ökrökkel vontatott, vasalt ponyvás 
kocsikon és jószágaikat maguk előtt te
relve indultak a keleti farmerek az „ígé
ret földje” felé. Hajózható folyókhoz ér
kezve rögtönzött tutajokon, bárkákon 
folytatták az útjukat. Csak 1788-ban is 
mintegy 1000 bárkán 18 000 férfi, nő és 
gyermek hajózott le az Ohio folyón.

Fejszék ezrei, később milliói irtották az 
őserdőt, az ekék felszántották a termé
keny őstalajt. Mind nyugatabbra szorult 
a „Nyugat” határa, ahol az indián tör
zsek igyekeztek útját állni az ősi vadász- 
területükre betolakodóknak. Az első harci 
vonal a Nagy-Tavaktól délre, főleg Ohio 
állam területén alakult ki, a XIX. század 
elejére azonban a Mississippitől keletre 
már mindenütt fellángoltak a harcok.
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A nagy törzsszövetségek akkorra már 
felbomlottak, és csak elszigetelt, 100—200 
harcost számláló törzsek állottak szem
ben a bevándorlókkal. Letelepedésüket 
gerendaházaik felgyújtásával, szarvas- 
marháik elhajtásával akadályozták, éle
tüket is állandóan veszélyeztetve. A be
vándorlók semmibe vették az indiánok 
ősi jogait. Csak addig törekedtek békés 
érintkezésre, csak addig kötöttek velük 
szerződéseket, amíg nem voltak elegen 
az indiánok elleni harcra. Ekkor össze
állóit a környék fegyverfogható lakossá
ga, és már a legkisebb sérelem ürügyén 
is irtóhadjáratba kezdett. Amikor pedig 
már a gerendaerőd is felépült, ágyúkkal 
fölszerelt szövetségi csapatok vonultak ki 
a sorsukba belenyugodni nem akaró in
diánok ellen.

Tecumseh háborúja
Az indián őslakók megdöbbenve fi

gyelték a gyors terjeszkedést. Amikor a 
napóleoni háborúk idején Észak-Ameri- 
kában újra fellángolt a harc, az angolok 
oldalára állva igyekeztek feltartóztatni az 
Egyesült Államok telepeseinek őket fe
nyegető áradatát.

Abban az időben tört ki — az 1570 kö
rül élt Hiawatha egyesítési kísérlete óta 
(ezt Longfellow amerikai költő is meg
énekelte nagy eposzában) a legjelentő
sebbnek mondható — indián harc: Te
cumseh háborúja.

A félig krik, félig pauni származású 
Tecumseh — testvérével, a „prófétával” 
együtt — belátta, hogy népe menthetet
lenül elpusztul, ha tovább folytatja test
vérharcát, és ha a törzsek a bevándorlók 
elleni egységes fellépés helyett egymást 
pusztítják. Végzetesnek tartotta azt is, 
hogy egyik-másik kóbor törzs földterüle
tet ad el a fehéreknek, mert szerinte a 
föld nem egy törzsé, hanem valamennyi 
indiánnak közös tulajdona. A washing
toni kormányt is kérte, hogy vegye figye
lembe ezt az elvet. De nem talált meg
hallgatásra. Erre sorra járta a törzseket 
Floridától a Missouriig, közös harcra buz
dítva testvéreit.

Ám a távollétében kirobbant háború
ban az amerikaiak Tippecanoenál (India- 
na állam) Harrison tábornoknak, a ké
sőbbi elnöknek a vezetésével 1811-ben 
nagy győzelmet arattak. Tecumseh azon
ban nem adta fel a tervét, és az angol— 
amerikai háború kirobbanása után az an
golok segítségével akarta elérni a célját. 
Az angolok nagy jelentőséget tulajdoní
tottak a vele kötött szövetségnek, briga-

dérossá nevezték ki Tecumsehet, akinek 
2000 harcosa számottevő erőt jelentett az 
egyesített hadseregben. De 1813-ban vég
leges vereséget szenvedtek, Tecumseh is 
a csatatéren maradt, és halálával elbu
kott az indián egység gondolata.

Abban az időben a telepesek nyugati 
előretörésének ugrásszerű lendületet 
adott a gőzhajózás. Az Egyesült Államok 
1803-ban 15 millió dollárért megvásárolta 
Napóleontól más területekkel együtt 
Louisianát is, övé lett a Mississippi tor
kolatánál épült New Orleans, és ezzel 
szabad lett az út a nagy folyamon. A szá
zad második évtizedében — alig néhány 
évvel Fulton* sikeres bemutatója után — 
már gőzhajók szállították fölfelé az új 
telepeseket, valamint a keleti államok 
iparcikkeit a Mississippin. Később a csa
tornarendszeren át egészen a Nagy-Tava 
kig eljutottak. A negyvenes években New 
Orleans hajóinak tonnatartalma kétsze
rese lett a New York-i kikötőben meg
forduló hajókénak, a Mississippi hajófor
galma felülmúlta az óceánit.

A folyami közlekedés biztosította a ter- 
melvények értékesítését. Ez ismét fokozta 
a vándorlási kedvet. A Mississippitől ke
letre a települések összefüggő sora kelet
kezett — az indiánoknak át kellett tele
pülniük a nyugati partra. Bizonyos tör
zsek kötelezték is erre magukat, végül 
mégis maradni akartak. így voltak a 
rókaindiánok, akiket nagyfőnökük, Keo- 
kuk át akart vinni a folyón, de tulajdon
képpeni vezérük, Black Hawk (Fekete 
Balta) maradásra és ellenállásra buzdí
tott. Csaknem húsz évig folyt a háború; 
az utolsó csatába a Mississippin felhajózó 
Warrior ágyúnaszád is beleszólt, ágyú- 
tüzet zúdítva az indiánok táborára.

Black Hawk legyőzésével be is fejező
dött a folyótól keletre levő területek 
„megtisztítása” . Az áttelepített törzsek
nek a nyugati prérin jelöltek ki szállás
helyet. Jackson elnök 1835-ben ünnepé
lyesen kijelentette, hogy az új területen 
megvédik az indiánokat a további zak
latástól: az Egyesült Államok tisztessége 
— úgymond — a biztosíték rá, hogy ez a 
terület örökre az övék marad. A mai 
Oklahoma és Kansas területét magában 
foglaló, vadban — bölényben is — gaz
dag országrész az „Indián Territory” (In
dián Terület) elnevezést kapta. Ott az át
telepített keleti törzsek valóban folytat
hatták volna régi életmódjukat, amikor 
korábbi vadászterületeiket a fehér ember 
már gazdasági művelésbe vette.

Dr. Nábráczky Béla

(Következik: Felszántják a prérit)
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FÉNYELEMEKKEL 
MŰKÖDŐ NAPERŐMŰ

ÁRADÁSJELZŐK 
A HEGYEKBEN

A moszkvai G. Krzsizsanovszki Ener
getikai Kutatóintézetben félvezető gene
rátorokkal működő naperőmüvet készí
tettek. A félvezető generátorok — fény
elemek — a napenergiát közvetlenül 
elektromossággá alakítják át. Hosszú évek 
óta használják a mesterséges holdak 
áramellátására.

Az erőmű parabolatükrök sorából áll. 
Mindegyiknek a fókuszában egy-egy fél
vezető generátor van, üvegburokkal véd
ve. A parabolatükröket egy szerkezet 
automatikusan mindig a Nap felé fordít
ja. Az első, fényelemmel működő nap
erőművet a Karakum-sivatagban állítják 
fel. Szivattyúk számára szolgáltat majd 
áramot. (APN)

A Szovjetunióban érdekes kísérletet 
végeztek a magashegyi patakok áradásá
nak automatikus ellenőrzésére és előre
jelzésére.

A magas hegységekben sok olyan gyors 
folyású patak található, amelyeknek a 
vize egyik óráról a másikra képes víz
áradattá duzzadni. Ez állandó veszélyt 
jelent a környező településekre. A víz 
szintjének ellenőrzése és az áradás előre
jelzése eddig gyakorlatilag megoldatlan 
volt.

A kísérletek során olyan berendezése
ket helyeztek el a patakok mentén, ame
lyek állandóan mérik a víz szintjét, és ha 
az bizonyos magasság fölé emelkedik, 
rádióadók útján vészjeleket adnak le. 
A jelek egy központi ellenőrző állomásra 
futnak be, ahonnan szükség esetén a kör
nyező helységeket riasztani tudják.

A kísérletek központja Alma-Ata (Ka- 
zah SZSZK) mellett van. Alma-Atát már 
nemegyszer elárasztotta a látszólag ve
szélytelen Alma-Ata patak. (Trud)

PORSZÍVÓHAJÓK
A Boden-tó felszínét a jövőben úgy

nevezett porszívóhajókkal akarják tisz
tán tartani. A tóval határos három or
szág, Ausztria, Svájc és a Német Szövet
ségi Köztársaság egy-egy porszívóhajót 
járatnának a tónak fennhatóságuk alá tar
tozó részén. A hajókat leszívóberendezé
sekkel, különleges gereblyékkel és fogók
kal szerelnék föl, amelyekkel a vízen úszó 
szenny begyűjthető. (Basler National-Zei- 
tung)
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SZENDVICS-CSÓNAK
Floridában nagy felhajtóerejű és szi

lárdságú, viszonylag könnyű, szendvics 
szerkezetű műanyag csónakokat építet
tek. Ezek külső héja a szokványos mó
don, üvegrosttal megerősített poliészter
ből áll. Erre az alapra méhsejt szerkezetű 
nylonpapír kerül, amelyet újabb poli
észter réteggel takarnak le. A méhsejt 
szerkezetű bélés növeli az ütőszilárdsá
got s a felhajtóerőt. A csónak könnyedén 
siklik át a hullámokon, s viszonylag cse
kély a súlya is. Eddig csak az óriás re
pülőgépek padlóinak az építéséhez alkal
maztak ilyen szerkezetet. (Hobby)

ÓRIÁS
TARTÁLYHAJÓ

Az Európában eddig épített legnagyobb 
tartályhajót szállította le nemrég egy dán 
hajógyár. A 284 500 bruttóregisztertonnás 
hajó egy húszas széria első példányaként 
készült. Hossza 347 m, szélessége 51 m, 
merülése 22 m. (Danische Revue)

ELEKTRONIKUS
BÓJÁK
TUDOMÁNYOS
KUTATÁSRA

Az USA egyik tudományos intézménye 
az Északi-sark vidékén hét elektronikus 
bóját telepített úszó jégtáblákra. A kap
csolatot a bójákkal a Nimbus—4 jelű 
mesterséges hold közvetítésével tartják. 
A Nimbus—4 hívásai alapján a bóják 
közük a légnyomást, a levegő és a víz 
hőmérsékletét és a jégtábla pillanatnyi 
helyét.

További bójákat fognak elhelyezni az 
egyesült államokbeli Erie-tavon (mint
egy 50-szer akkora, mint a Balaton — 
A szerk.) a vízminőség megállapítására. 
Az oxigén, a lúgok és a savak mennyi
ségét, a víz hőmérsékletét, valamint 
elektromos vezetőképességét fogják a 
bóják műszereivel mérni. Más bóják a 
szél okozta áramlatokról fognak adato
kat szolgáltatni, s ez — egybevetve a 
többi adattal — felvilágosítást ad majd 
a szennyvíz vándorlásáról, illetve hatá
sairól.

A közeljövőben a hawaii-szigeti Ki
tárná vulkán vidékén is fognak 15 érzé
kelőt telepíteni. Ezek — ugyancsak a 
Nimbus—4 műhold közvetítésével — a 
vulkanikus működés előrejelzéséhez 
szolgáltatnak majd adatokat. (New 
Scientist)

LENDKEREKES
JÁRMŰMOTOR

A New York-i földalatti vasúttársaság 
lendkerekes hajtómű bevezetésével fog
lalkozik. A lendkerék tárolja a fékezés
kor általában elvesző energiát, és a fel
halmozott dinamikus energiát indításkor 
és gyorsításkor újból leadja.

A terv szerint minden kocsiban — a 
hajtómotoroktól függetlenül — két da
rab 600 mm átmérőjű és 270 kg tömegű 
acélkorong forog légüres térben. A ko
rongokat külön villanymotor pörgeti fel 
— a szerelvény indulása előtt — percen
ként 14 000 fordulatra. A vonat gyorsítá
sakor — a pörgetőmotort generátorként 
kapcsolva — a lendkerékben tárolt ener
gia elektromos árammal segíti a hajtó
motorokat. Fékezéskor a hajtómotorok 
vannak generátorként kapcsolva, s táp
lálják a lendkerékmotorokat, azok ismét 
felpörgetik a korongokat, amelyek így a

1288



V

fékezéskor egyébként elvesző energiát tá
rolják.

Ezzel a rendszerrel csökkenne az áram- 
fogyasztás, s szellőztetni is kevesebbet 
kellene, mert kevesebb hő fejlődnék az 
alagútban. (New Scientist)

OLTÓANYAG
AGYVELÓGYULLADÁS
ELLEN

Az agyvelőgyulladás egyik fajtáját a 
kullancsok által átvitt vírusok okozzák. 
E betegség a Szovjetunióban a 45. és 62. 
szélességi fok között fordul elő, az esetek 
25—40 százalékában halálos. Szovjet ku
tatók évtizedek óta foglalkoznak a meg
előzésével, és újabban élő oltóanyagot 
állítottak elő. Az első sikeres alkalmazá
sok után az új oltóanyaggal —• amelyet 
a leningrádi Gyakorlati Orvostudományi 
Intézet állít elő — több mint egymillió 
embert oltanak. Azt remélik, hogy az ol
tás öt-hat évig véd majd a fertőzés ellen, 
s így gátat vethetnek a betegség további 
terjedésének. (APN)

ZENETERÁPIA
Többek között a Baseli Egyetem elme- 

gyógyászati klinikáján is gyógyítanak 
zeneterápiával. E kezelési lehetőségekről 
nemrég számolt be a nyilvánosság előtt a 
klinika egyik szakorvosnője, V. Keller. 
Zenével, legyen az aktív vagy passzív, 
előkészítik a talajt egyéb kezelési módok 
számára. A zene részben közvetlenül be
folyásolja a gyógyulási folyamatot, más
részt magatartás-változásokat idéz elő, 
amelyek felvilágosítást nyújtanak a be
teg kórképéről.

A csoportos ének vagy tánc mindenek
előtt erősíti ' az összetartozás érzé
sét, és gátlásokat old fel. A zeneterápia 
egyéni változatánál — és elsősorban ezt 
alkalmazzák az említett klinikán — a 
beteget határozottabban szembesítik sze
mélyi problémáival. Feladatot adnak 
neki, amelyet egy könnyen kezelhető 
hangszeren — xilofonon, furulyán stb. — 
kell megoldania. Ez az aktív zenélés se
gíti a beteget gátlásai leküzdésében, bá
torságot ad neki a szabad megnyilatko
záshoz, fokozatosan lebontja a belső so
rompóit, csökkenti az agressziókat és a fe
szültségeket.

Felhasználják a kérdés és felelet játé
kot, továbbá a lazítási gyakorlatokat, és

ezekhez tartozik a tánc is. Az énekelő
adáshoz már nagy önbizalom szükséges, 
de a zeneterápia főfeladata éppen ennek 
az önbizalomnak a kifejlesztése. (Basler 
National-Zeitung)

PSZICHÉS BETEGEK 
GYÓGYÍTÁSA -  
VERSEKKEL

Miután a zenét, a festést és a táncot 
mind gyakrabban alkalmazzák a pszi
chés betegek kezelésére, most az USA- 
ban költeményekkel kísérleteznek. A be
tegnek a költeményterápia keretében 
verseket kell olvasnia vagy írnia, esetleg 
mindkettőt meg kell próbálnia. Ez a 
gyógymód mind egyéni, mind csoportos 
kezelésre alkalmas. Nagy költők művei
nek olvasásakor a betegek ugyanolyan 
felszabadult hangulatba kerülhetnek, 
mint egyéb, jól bevált pszichoterápia ese
tében. A versek írásával a betegek gyak
ran többet árulnak el érzelmeikről és 
gondolataikról a kezelőorvosnak, mint 
amennyit közvetlen kikérdezéskor, mivel 
az írás fokozza az önkifejezés lehetősé
geit. (Frankfurter Allgemeine Zeitung)

SZEMMŰTÉT
GUMIHÓLYAGGAL

Amerikai kutatók új eljárást dolgoztak 
ki a recehártyaműtétekhez. A szembe 1,5 
mm átmérőjű gumihólyagocskát vezetnek 
be, és azt különleges berendezés segítsé
gével eredeti nagyságának hétszeresére 
fújják fel. A hólyag a levált recehártyát 
eredeti helyzetébe kényszeríti vissza és 
megtartja ott a végleges rögzítésig. Eddig 
ezt az eljárást 18 reménytelen esetben al
kalmazták, és az esetek egyharmadában 
visszaadták a betegnek a szemevilágát. 
(National-Zeitung)
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ÓVAKODJ 
AZ OSZTRIGÁTÓL!

Egyre nő annak a veszélye, hogy azok 
a kagylók, amelyeket olyan tengeröblök
ből hoznak felszínre, ahová szennyvíz 
ömlik, a májgyulladás terjesztőivé vál
nak. A kagylók ugyanis a szervezetükben 
felhalmozzák a táplálékfelvétel során be
kerülő betegségokozó vírusokat.

A frankfurti klinikán 1968 májusától 
1971 októberéig kezelt 425 májgyulladá
sos beteg közül 34 a Földközi-tenger 
mellett töltötte a szabadságát, és ott bő
ven fogyasztott osztrigát és más kagyló
kat. A betegség minden esetben megha
tározott idővel a tengeri csemegék elfo
gyasztása után lépett fel.

Növeli a fertőzés lehetőségét, hogy az 
osztrigát és más kagylókat általában 
nyersen fogyasztják. De a forrázás vagy 
a rövid ideig tartó főzés sem csökkenti 
a veszélyt, a májgyulladás vírusa ugyanis 
hőellenálló.

Az Egyesült Államok tengerparti vidé
kein már régebben felfigyeltek a máj- 
gyulladás ilyen módon való terjedésére, 
a Földközi-tenger térségében azonban 
csak most került szembe az orvostudo
mány e nem lebecsülendő veszéllyel. (Le- 
bensmittel Zeitung)

REGENERÁCIÓ 
EMLŐS ÁLLATON

A kétéltűek egy része elvesztett végtag
jának ismételt kinövesztésére képes. Ezt 
a jelenséget nevezzük regenerációnak. Ar
ra már fény derült, hogy ez a folyamat a 
károsodott szövetben jelentkező speciális 
elektromos jelenségekkel van kapcsolat
ban. Az emlősök esetében a regeneráció 
hiánya a megfelelő elektromos tényezők 
hiányával függhet össze.

E feltevést alátámasztják Becker- 
nek, egy New York-i kórház kutatójának 
patkányokon végzett kísérletei. Az álla
tokon a végtag egy részét eltávolították, 
és utána speciális elektromos ingerlést 
alkalmaztak a sebzés helyén. A műtét 
utáni hetedik napon leölt 7 állatból kettőn 
regeneráció kezdeteit lehetett megfigyel
ni; a kezdemény szövete végtag kialaku
lása kezdetének a jeleit mutatta. További 
háromnak a regenerálódott végtagrészé
ben már porc-, csont- és harántcsíkolt 
izomszövet volt, az újonnan képződött iz
mokba belenőttek a megfelelő erek és 
idegek is.

Az eddigi vizsgálatok további eredmé
nye annak felismerése, hogy az agyalapi 
mirigy egyik, az emberben is fellelhető 
hormonja ugyancsak szerepet játszik a 
regeneráció létrejöttében. További vizsgá
latoknak kell tisztázniok, mi lenne az 
eredménye e hormon és az elektromos in
gerlés egyidejű alkalmazásának. (Natúré)

ÚJ HÁZIÁLLATOK?
Hagyományos háziállataink naponta 

legalább egyszer kívánnak vizet, s első
sorban fűvel táplálkoznak. Az afrikai 
szárazságok idején ez hátrányos. A házi
állatok itt úgyszólván vízhez vannak köt
ve, a víztől nem mehetnek egynapi járó
távolságnál messzebb; másrészt könnyen 
táplálék nélkül is maradhatnak: a fűgyö
kér csak mintegy 10 cm mélyre hatol, és 
ezért, ha a nedvesség elpárolog, a fű gyor
san elpusztul. Kenyában (Afrika) az 
1960—1961-es szárazság alatt 720 000-ről 
220 000-re esett vissza a húsháziállat- 
állomány.

Az Afrikában honos antilopállomány 
ezalatt csak jelentéktelen mértékben 
csökkent. Az antilop tápláléka főképpen 
bozót, amelynek gyökere 3 méter mélyre 
is lenyúlik a földbe, s ilyen mélységben 
a nedvességtartalom csak sokkal kisebb 
mértékben változik. Az antilop elsősor
ban éjszaka táplálkozik, amikor a levelek 
nedvességtartalma nagyobb. Az antilop 
jobban is tartalékolja a testnedvességet 
— vizelete és teje koncentráltabb és ke
vesebb, s kevésbé izzad —, mint a „ha
gyományos” háziállatok. A szarvasmar
hák, a juhok, a kecskék soraiban rend
szerint nagy pusztítást okoznak a száraz
ság utáni járványok, amelyekkel szem
ben az antilop ellenállása sokkal na
gyobb. Még más fontos tényezők is szól
nak az antilop mellett: ugyanazt a súlyt 
jóval rövidebb idő alatt éri el, s vemhes- 
ségi ideje is jóval rövidebb. A világ más 
tájain (például Amerikában) is hasonló 
a helyzet, a bennszülött állatfajok javára.

összevetve ezeket a tényezőket, úgy 
látszik, hogy a világ különböző tájain 
eredetileg is honos állatok háziállattá 
való szelídítése jelentős mértékben köny- 
nyítene az állandóan súlyosbodó húsellá
táson. A kísérletek azt mutatják, hogy a 
„háziasításnak” nagyobb gyakorlati aka
dálya nincsen.

Egyetlen probléma, hogy az új fajból 
kellő számú állatállomány létrehozásához 
legalább 10 év — haszon nélküli — át
meneti idő szükséges. Az emiatt adódó 
anyagi nehézségek ellenére az új házi
állatok kitenyésztése számos helyen már 
folyamatban van. (New Scientist)
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ÓKORI
OLAJSZÁLLÍTÁS

A hajdani Bosporusi királyság Tanais 
nevű városa (az Azovi-tenger északi part
ján, a Don torkolatánál épült. — A szerk.) 
mellett folyó ásatások érdekes leletet 
hoztak felszínre: a III. század első feléből 
származó, világos agyagból készült amfo
rákat, amelyeken eltorzított görög nyel
ven írva a „kőolaj” szó olvasható. Mint
egy 200 ilyen, egymáshoz hasonló edényt 
találtak. Magasságuk 40 cm, átmérőjük 
18 cm, befogadóképességük kb. 2,5 liter. 
Bennük kemény, gyantaszerű maradvá
nyok voltak. A maradványok — a kémiai 
vizsgálat szerint — kőolajszármazékok.

A Tanaishoz legközelebb fekvő olajtele
pek a Kercs-félszigeten vannak, az Azovi- 
tenger szemközti oldalán. Az amforákban 
talált maradványokat összehasonlították 
az e telepekről származó olajjal. Megál
lapították, hogy hasonlítanak egymáshoz. 
A Kéréstől 39 kilométerre délre fekvő 
egykori Panticapaeum olajtelepeiről, az 
Azovi-tengeren át feltehetően rendszere
sen szállítottak olajat az I—III. század
ban Tanaisba. (Ideen des exakten Wissens)

BASEL TÖBB MINT 
2000 ÉVES

Basel (Svájc) már évekkel ezelőtt ün
nepelte 2000 éves fennállását. Ez az ün
nepség azon a feltevésen alapult, hogy 
Basel annak a büszke Colonla Augusta 
Rauricorumnak — a későbbi Augustnak 
— az utódja, amelyet Munatius Plancus 
i. e. 44-ben alapított.

Ezt az elképzelést az 1971 őszén nap
világra került leletek alaposan megvál
toztatták. A monostordombon végzett ak
kori ásatások ugyanis egy kelta település 
maradványait hozták napvilágra, ame
lyek azt bizonyítják, hogy régebben, már 
a rómaiak letelepedése előtt is lakott, 
volt az a hely.

A kelták idejében fal, úgynevezett 
„murus gallicus” vette körül a települést. 
A falat a mai betonépítkezésekhez alkal
mazott vasaláshoz hasonló gerendarács 
erősítette meg. Tömör föld-fa-kősánc 
volt ez, az ellenség várható támadási irá
nyában kőfal, átellenben pedig földsánc. 
A kőfal előtt 6 m széles padka húzódott, 
utána következett az árok. A kapuberen
dezés is rekonstruálható. A kapu utca
ként vágott át a sáncon. Rajzunkon be
mutatjuk, milyen lehetett a kelta kapu 
az árok felől nézve. (National-Zeitung Ba
sel)
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MEGŐRZIK A HOLLANDIAI SZÉLMALMOKAT
A holland kormány elhatározta, hogy 

az utolsó még fennmaradt szélmalmo
kat, ezeket a „nemzeti emlékeket” mű
emlékvédelem alá helyezi és ezzel meg
óvja őket az utókor számára. Hollandiá-

ROMAI MÓLÓ
Bregenz (Ausztria, Vorarlberg) központ

jában jelentős történelmi leletre — régi 
római kikötőgátra — bukkantak. Kide
rült, hogy ez nem más, mint a római Bri- 
gantium négy méter széles nyugati móló
ja. Az eddigi legjobb állapotban megma
radt római móló Közép-Európában. Vilá
gosan látható a móló vége, a kikötői be
járat. Ott futottak be és ki egykor a Bo- 
den-tavi támaszponton állomásozó római 
őrnaszádok. A most feltárt móló köveit 
időszámításunk kb. 100. évében törték. A 
faragott kövek jó állapotban megmaradt 
tölgyfarácsokon nyugszanak. Alattuk ka
vics- és zúzottkőrétegek fekszenek. A fo
lyami létesítményeknél ma is alkalmazzák 
ezt a fajta építkezést. (National-Zeitung)

ÚJABB SARKKUTATÓ 
EXPEDÍCIÓ

750 kilométeres útra indul az Észak- 
Szibériai-tenger jégpáncélján egy hét
tagú, tudósokból és sportemberekből álló 
szovjet sarkkutató expedíció. Az út folya
mán orvosi-biológiai kísérleteket végez
nek, újfajta élelmiszereket és felszerelé
seket próbálnak majd ki. (APN)

bán jelenleg még mintegy ezer szélma
lom van, de közülük csak kevés üzemel. 
Az üzemelők főként szivattyúállomásként 
szolgálnak az öntözőberendezésekhez. 
(Volksstimme)

HONNAN ERED 
AZ ÓCEÁNOK VIZE?

Az óceánok és a tengerek vízmennyi-' 
sége — 4 km-es átlagos mélységet véve 
alapul — mintegy 1370 millió köbkilomé
ter. Honnan ered ez a hatalmas víztömeg?

William professzor, amerikai oceánog- 
ráfus szerint az örökösen mozgó Föld bel
sejéből elég magmavíz szabadulhatott jel 
ahhoz, hogy a jelenlegi földi víztömeget 
kiadja. Elméletét a múltba, mintegy 200 
millió évre követhető megfigyelések iga
zolják.

Régen ismert, hogy a kőzetek ásványi 
vizet tartalmaznak, amelynek mennyisé
ge 4—8 százalék között mozog. A Föld 
szilárd kérge az óceánok vize alatt mint
egy 5 km vastag. A Föld belseje állan
dóan mozog, és ez a mozgás a kéreg re
pedésein keresztül folyamatosan új meg 
új anyagot présel a felszínre. A geológu
sok becslése szerint a Föld létezésének több 
mint 4000 millió éve alatt a tengerek alatti 
kéreg kb. 20-szor újult meg. Figyelembe 
véve, hogy az óceánok alatti szilárd ké
reg köbtartalma kb. azonos a földi víz- 
mennyiséggel, a kéreg minden megúju
lásakor felszabaduló 4—8 százalékos mag
mavíz éppen kiadja az óceánok jelenlegi 
víztömegét. (New Scientist)
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A televízió idei első Ki mit tud? adásá
ban karikásostort is láthattak a nézők; 
ennek kapcsán több olvasónk feltette a 
kérdést: miért csattan az ostor?

Blahó István válaszol:
Ez a mindennapi jelenség évszázadok 

óta sok fejtörést okozott az embereknek. 
Nem tudtak kielégítő választ adni arra, 
hogy a megsuhintott ostor vége miért ad 
csattanó hangot. A probléma végül is aero
dinamikai alapon nyert magyarázatot.

A vizsgálatok kimutatták, hogy az ostor 
vége a hang 332 méter/másodperc sebes
ségénél nagyobb, néha másfélszer akkora 
sebességre gyorsul fel. A hanghatár átlé
pésekor, vagyis amikor egy tárgy sebessé
ge éppen túlhaladja a hang sebességét — 
akárcsak a nagy sebességű (szuperszoni
kus) repülőgépnél — fellép a hangrobba
nás ismert jelensége. Ez történik az os
tor esetében is, bár kisebb méretben.

A repülőgép nagyobb távolságban le
játszódó hangrobbanását mély hangúnak 
halljuk, mivel a robbanás magasabb 
hangjai nem jutnak el hozzánk. Ezért 
mélyebb hangú például a nagy távolság
ból jövő mennydörgés is, mint a közeli. 
Az ostorcsattanást tehát a közelsége 
miatt halljuk sokkalta élesebbnek, maga
sabb hangúnak, mint a repülőgép hang- 
robbanását.

Ki találta fel a hőmérőt és hogyan mű
ködött az első hőmérő? — kérdezi Vig 
Ferenc budapesti olvasónk.

Dr. Vécsey Zoltán válaszol:
Galileo Galilei annak a ténynek az is

meretében, amelyet már az antik korban 
ismertek, hogy a levegő felmelegedve ki
terjed, lehűlve összehúzódik, 1600-ban 
megszerkesztette thermoszkópját, az első 
hőmérőt. Ez egy körülbelül félméter hosz- 
szú, egyik végén nyitott, a másik végén 
gömbbé öblösödő üvegcső volt. Galilei a 
körtét kezével felmelegítette, aztán a cső 
nyílt végét vízbe dugta. A  körte lehűlésé
vel a benne levő levegő összehúzódott, s a 
víz egy kevéssé behatolt a csőbe. Aszerint, 
ahogy a hőmérséklet nőtt vagy csökkent, 
a csőben levő vízoszlop is esett vagy 
emelkedett, önkényes skála alkalmazásá
val így vált Galilei kezdetleges thermosz- 
kópja az első hőmérővé.

A TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT 
HETILAPJA
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zelből. 16.45: A Nemzetiségi
Szövetségek népdalversenyé
nek gálaestje. 17.35: Hírek.
17.40: Kompozíció ’72. 18.20:
Reklám. 18.30: Próza a pódiu
mon. 18.50: Rizi-bizi. 19.15: Es
ti mese. 19.30: Tv-Híradő.
20.00: Tabi László: Különleges 
világnap (színházi közvetítés). 
21.50: Tv-Híradó 2. kiadás.
22.00: Cabiria éjszakái (olasz
film).

JÜLIUS 11, KEDD:

17.18: Hírek. 17.25: Óvodások
filmműsora. 17.45: Jazzpódium 
’72. 18.20: Rólad van szó! 18.50: 
A Mongol Népköztársaság 
nemzeti ünnepén. 19.10: Rek
lám. 19.15: Esti mese. 19.30:
Tv-Híradó 2. kiadás.

JÜLIUS 12, SZERDA:

9.30: Delta. 9.55: Lyra ’72. 11.25: 
Rólad van szó! 17.53: Hírek. 
18.00: Rodeo (francia kisfilm). 
18.20: Zenei szótár. 18.40^Ame
rikai évtizedek. 19.15: Reklám. 
19.20: Esti mese. 19.30: Tv-Hír
adó. 19.55: Telesport. 21.50:
Csajkovszkij: Hegedűverseny.
22.25: Tv-Híradó 2. kiadás.
22.35: Sakk-matt.

KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR:

20.00: A kutya, amely látta az 
Istent (francia film). 21.25: Tv- 
Híradó.

JÜLIUS 16, VASÁRNAP:
9.58: Nemzetközi gyermek

hangverseny. 10.25: Félidő 0:1, 
n. rész. 10.50: Környezetünkért 
(riport). 11.20: Rusztaveli föld
jén (dók. film). 14.58: Nótaszó. 
15.20: Galoppverseny. 16.00:
Hazai tájakon. 16.30: Reklám. 
16.35: Világjárók, II. rész. 17.00: 
Kisfilm. 17.10: Delta. 17.35: Kell 
a jó könyv! 18.40: Hírek, sport
hírek. 20.10: Gyilkos vagy áldo
zat (francia film). 22.00: Hírek, 
sporthírek. 22.15: Jó éjszakát, 
felnőttek!

JÜLIUS 13, CSÜTÖRTÖK:

17.33: Hírek. 17.40: Tízen Túliak 
Társasága. 18.05: Kalmár
György műsora. 18.25: Boldi
zsár Iván útijegyzete. 18.40: Kö
zös kilométerek (riport). 19.10: 
Reklám. 19.20: Esti mese. 19.30: 
Tv-Híradó. 20.00: A négy pán
célos és a kutya, IV. rész. 21.00: 
Vasfejű ugoriak (dók. film). 
21.50: Tv-Híradó 2. kiadás. 22.00: 
A Veszprémi Tévétalálkozó dí
jazott műsora.

JÜLIUS 14, PÉNTEK:

17.23: Hírek. 17.30: Kisfilmek. 
17.50: Tíz perc meteorológia.
18.00: Boldizsár Iván útijegyze- 
te, II. rész. 18.15: Műsorainkat 
ajánljuk! 18.40: Radar. 19.10:
Reklám. 19.20: Esti mese. 19.30: 
Tv-Híradó. 20.00: Kétszer kettő. 
21.00: Kék fény. 22.00: Tv-Hír
adó 2. kiadás. 22.10: Sakk
matt.

KÍSÉRLETI (2.) MŰSOR:

20.00: Kisfilmek. 20.45: Tv-Hír
adó. 21.15: Társasjáték (szín
házi közvetítés).

A RÁDIÓ
ISMERETTERJESZTŐ
MŰSORA:
Kossuth:

10- én: 18.43: Tudományos
híradó. 11-én: 7.45: Orvosi ta
nácsok. 12-én: 17.50: A szorga
lom perspektívái, I. rész.
13- án: 7.45: Orvosi tanácsok.
9.C0: Matematika az ókorban.
14- én: 11.00: A molekulák meg
fiatalítása. 22.20: Meditáció az 
intenzív fejlődés feltételeiről 
és a szakképzésről. 15-én: 
13.49: Az Ob-folyótól a Bajkál- 
tóig. 16.00: 168 óra. 16-án:
12.10: Édes anyanyelvűnk.

Petőfi:
11- én: 9.53: Könyvek, tájak,

emberek. 13.03: Törvénykönyv. 
15.50: Nemzetközi társaságok — 
nemzetközi sztrájkok. 18.10: 
Könyvek és századok. 12-én: 
12.35: Néhány perc tudomány. 
13-án: Légitechnika és közér
zet. 17.13: Előadás az André- 
expedícióról. 16-án: 10.50: Szá

TÁJÉKOZTATÓ
IRODALOMJEGYZÉK 
27. SZAMUNK CIKKEIHEZ
JÉGKORSZAK UTÁN — 
JÉGKORSZAK ELŐTT?

Hédervári Péter: Amiről a
Föld mesél (Minerva, 1967., 248 
old. 10 Ét); Vértes László: 
Medveemberek krónikája (Gon
dolat, 1957., 212 old. 38 Ft).

A GENETIKAI 
TANÁCSADÁSRÓL

F. A. É. Crew: Az ivarmeg
határozás genetikája (Gondo
lat, 1971., 200 Old. 18,50 Ft) ; I. 
T Frolov: Genetika és dialek
tika (Gondolat, 1971., 428 old. 
35 Ft): James Dewey Watson: 
A kettős spirál (Személyes be
számoló a DNS szerkezetének 
felfedezéséről (Gondolat, 1970.. 
176 old. 27 Ft).

SZÍNEIRE BONTJUK 
A FEHÉR FÉNYT

öveges József: Az élő fizika 
4. kiadás (Gondolat. 1972.. 512 
old. 36 Ft); öveges József: Túl 
a rádióhullámokon. A fény. 
(Bibliotheca. 1957., 364 old. 28 
Ft).

SZELÍDÍTETT VADDISZNÓK 
A BAKONYBAN

Vajkai Aurél: A Bakony
néprajza (Gondolat, 1959., 180 
old. 25 Ft).

A TECHNIKA AZ OLIMPIÁN
Keszthelyi József: Az olim

piák története. Olümpiától — 
Münchenig (Gondolat, 1972.. 
232 old. 20 Ft).

„NYARALÓ”
SZOBANÖVÉNYEK

Nagy Béla—Szabadi Gusz
táv—Szörényi Béla: Ablakkert 
(Mezőgazdasági. 1971., 156 old. 
24 Ft).

A NAGY VADÁSZMEZŐKTŐL 
A REZERVACIÓKIG I. AZ 
INDIÁNOK NYUGATRA SZO
RULNAK

Éva Lips: Könyv az indiá
nokról (Gondolat. 1960., 368
old. 46 Ft); Miroslav Stingl: 
Indiánok tomahawk nélkül 
(Gondolat. 1970.. 508 old. 44
Ft).

JÜLIUS 15, SZOMBAT:
zados szenzációk. KIÁLLÍTÁSOK:

9.30: Radar. 10.00: A négy URH:
páncélos és a kutya. IV. rész.
11.00: Kék fény. 15.23: Pergő 14-én: 21.25: Tiszta anyagok

A Föld és az élet fejlődés- 
története (Magyar Nemzeti 
Múzeum). Sertéstenyésztés
(Magyar Mezőgazdasági Mú
zeum).





kislexikon r e j t v é n y
Cikkeinkben csillag jelzi azokat a kife

jezéseket és neveket, amelyek a kislexi
konban szerepelnek.

ATHARVA-VÉDA vagy BRAHMA-VÉDA-
j a szanszkrit (ó-indus) irodalom  négy vé- 

daremekének egyike, amely a varázsigé
ket tarta lm azza. M in t m inden véda, ez is 
három részből á ll:  a tu la jdonképpen i vé- 

| daszövegből, a hozzá írt prózai litu rgikus 
(szertartási) m agyarázatból és a szertartá-, 

| si szabályokból. (A pszoralének)

EXCENTRUMOSSAG (excentricitás, kö
zépponton kívü liség): az ellipszisnél az
egyik gyú jtópon tnak a középponttól mért 
távo lságá t lineáris (vonalm enti) ~ -n a k  ne- 

I vezzük. A numerikus (számszerinti) az 
I e lőbb inek és az ellipszis fél nagytengelye 

hosszának a hányadosa. (Jégkorszak után 
| -  jégkorszak előtt?)

FULTON (e jtsd : fu ltn ), Róbert (1765— 
1815): am erika i mérnök, az első használ
ható lapátkerekes gőzhajó, a C lermont 

| építője. A hajó hossza 45,7 méter, gőzgé
pének teljesítménye 20 lóerő vo lt; első 

I 240 kilométeres ú tjá t a Hudson-folyón 32 
| óra a la tt te tte  meg 1807-ben. (A Nagy 

Vadászmezőktől a rezervációkig)

KLOROPRÉN: négy szénatomos szénhid- 
togén, a butad ián klórozott származéka. 
Ahogyan a természetes gum i izoprén- (egy 
másik, ö t szénatomos szénhidrogén) 
egységekből épül fel, úgy épül fel -  szin- 

[ tén po lim erizációva l -  a mesterséges g u 
mi — egységekből. (A technika az o lim 
pián)

PARALELOGRAMMA: négy egyenes sza
kasz á lta l ha tá ro lt síkidom (négyszög),

[ amelynek két-két egymással szemközti ol- 
[ da la  párhuzamos, az egymással szemben 

levő o lda la i és szögei egyenlők, az á tló i 
pedig felezik egymást. Speciális para le lo - 

| gram m o a rombusz és a négyzet is, mert 
m indkettő k ie légíti a fen ti fe lté teleket, de 
ezen kívül m inden o lda luk  egyenlő (a 
négyzetnek pedig a szögei is egyenlők). (A 

[techn ika  az o lim p ián)
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AZ ALKOHOLIZMUS I.
VtZSZINTES: 1. Az alkoholista szervezeté

ben ez is elváltozik, ll. Gyakori msh. 12. Pi- | 
perkőc — angol szóval. 13. L-lel megtoldva: 
elszigetel. 14. Kis patak. 15. Szolnok megye I 
Tisza-jobbparti részébe való. 17. Vár szé- | 
lei (!). 18. 28-cal osztható római szám. 20.
Tegnap te.......... 2l. Vízinövény. 22. Sivatagi i
folyómeder (’>. 24. Jód. 25. Község Baja kör- | 
nyékén. 26. Az ilyen ember még nem alko
holista, mert nem került teljesen függő hely
zetbe az alkoholtól. 28. Női név. 30. Dajka. 
32. Évszak. 33. A függ. 1-gyel megtoldva: 
semmikor. 35. Lírai és zenei műfaj. 36. Két | 
rokon elem (rendsz. 7, 15). 37. Pápi méltó
ság. 39. A vízsz. 15. és 20. kezdete. 40. Fran- I 
cia fizikus és csillagász (1786—1853). 43. Óko- | 
ri birodalom. 44. Ezekben az országokban 
alig van vagy egyáltalán nincs alkoholizmus. ]

FÜGGŐLEGES: 1. Névelő. 2. Észt kikötő
város. 3. Fordított msh. 4. Nyújts! 5. Jogilag | 
helyettesíti a szülőt. 6. Szén. 7. Téli sportot 
űz. 8. Névmás. 9. Görög r. 10. Majdnem 
megkövetel. 11. Az alkoholizmus nemcsak 
egyéni, elsősorban . . .  probléma. 12. Ebben 
az országban is ismeretlen volt az alkoholiz
mus, mig az amerikaiak el nem terjesztet
ték. 16. Különös, különleges. 19. Derűs, konf- I 
liktusmentes jelenet. 21. Területrész Budán 
(és ismert termelőszövetkezet is). 23. Bizony | 
— a régi magyar nyelvben. 25. Isten — ango
lul. 27. Kálium. 29. . . . megy: beleesik a csap
dába. 31. Izraeli hadügyminiszter. 33. Nincs I 
egy árva fűszál a . . . közt kelőben (ford.). 34. 
Német úr. 37. Nem földi. 38. Betegség. 41. Jut- 
tat. 43. Fordított kötőszó.

A zárt betűkből a TIZED szó állítható ősz- j 
sze.

A 26. SZÁMBAN MEGJELENT KÉRÉSZT- i 
REJTVÉNY (NAPTÁRI ÉS BIOLÓGIAI | 
ÉLETKOR) MEGFEJTÉSE: vl (egyenesen) 
csontmagok, (a nyíl mentén) csontvég. vl4 I 
két év, v42 akceleráció; f 12 záródása, flS 
lesthossz, f24 retardáció. f28 nőnek.


