
M U N K Á S O K  A T U D O M Á N Y É R T - T U D Ó S O K  A M U N K Á S O K É R T

T U D O M Á N Y

F Ő S Z E R K E S Z T Ő : DB. CSŰRÖS ZOLTÁN  
II. ÉVFOLYAM * 1. SZÁM *  1947 JANUÁR 1.

ÁRA :6 0  f i l l é r  



i : i / H  \ T  I D Ő K  M O H A B A
Valaha csak az év és nap szakai váltogatták 

egymást örök egyformaságban. Az öreg em
ber sok tavaszt látott s ezzel kon  meg 
volt határozva. Nagyapám idejében történt, 
mondták, ha nagy i dő eltelését akarták szem
léltetni. Még gyakrabban eseményekhez 
igazítja az időpontot az egyszeri ember, aki 
bizony nem szívesen fanyalodik számok 
megjegyzésére, p l . : abban az esztendőben, 
amikor a nagy hidegek voltak. Egy 18. szá
zadbeli kihallgatási jegyzőkönyvben az idő
pontot firtatják : múlt pesti vásárkor, vallja 
a tanú. Tavalyi hóolvadáskor, télviz idején, 

jövő aratásra, majd, ha fagy: ezek a kifejezé
sek fakadnak a naptártól alapjában idegen
kedő ember ajkán.

Az ókorban a görögöknél is hasonló volt a 
helyzet. A  naptárt csak jeleseik ismerték, az 
éveket nem számozták, voltaképpen örök 
jelenben éltek. Csak Kr. e. 500-tól lehet 
eligazodni időszámításukban az olimpiádok 
alapján. Két város szerződését őrzi egy fel
iratuk, amelynek érvényét „a  mai naptól 
számított száz évben“  állapították meg. 
Mivel azonban keltezés nincs rajta, bizo
nyára röviddel utóbb sejtelmük sem volt 
arról, meddig kell egyezményüket megtarta- 
niok.

Természetes, hogy a szervezett állami és 
gazdasági élet éreztette először egy szabály
zott időbeosztás szükségességét. Az objek
tív időmérés legkézenfekvőbb eszközeiként 
korán felismerték az egyenletes sebességgel 
mozgó égitesteket. A nap és a hold látszó
lagos körforgása álapján szerkesztették meg 
'a nap- és holdévet. A kettő egymástól eltérő 
hosszúságú, de a napév tartalmát is külön
böző módon lehet meghatározni. (Tavasz 
kezdete, napközelségek távolsága stb. sze
rint). Ez a körülmény okozza a naptár szá
mos viszontagságát.

Az őskor népéi szinte kivétel nélkül —  
kezdetleges eszközeiket tekintve —  bámula
tos ismeretekkel rendelkeztek a csillagok 
járása felöl. Gyakorlatilag is kifogástalanul 
használható naptárt azonban csak két ma

gasfokú kultúra alkotott: a maya és az egyip
tomi. Az utóbbi rányomta bélyegét mai idő
számításunkra. Valószínűleg már 6000 évvel 
ezelőtt bevezették a napévet. Ez tizenkét 
harmincnapos hónapból állott és egy ötna
pos ünnepi szent periódus zárta le. Jól tud
ták az egyiptomiak, hogy így évenkint körül
belül l/4 nap eltérés keletkezik1). Ezzel mit- 
sem törődtek,az évkezdet ennélfogva eszten
dőnként egy nappal visszamaradt, úgy, 
hogy 4x365 =  1460 év múlva az eredeti idő
pontra visszavándorolt. A babylóniaiaktól, 
mestereiktől, csupán a hetet vették át, a hold 
alapváltozását figyelmen kívül hagyták.

Ezalatt szinte valamennyi többi nép a 
holdévvel bajlódott, ünnepnapok és szökő
napok, sőt hónapok betoldásával igyekezett 
fenntartani az évszakokkal való egyezést. Ez 
természetesen nem sikerülhetett, hiszen 
13.4 hónap (holdkörforgás) tesz ki egy nap
évet.

A római naptár is ezek közé tartozott. A 
pontifexek tartották rendben, feljegyezték a 
nevezetes eseményeket és kihirdették az 
ünnepeket, újholdkor pedig a hónap kezde
tét. A hónap első napjától, a kalendae-től 
ered a kalendárium kifejezés. Ennek a hold
évnek eleinte 10, később 12 sőt 13 hónapja 
volt. Ezen belül 8 napos „heteket”  ismer
tek. A  hónapok hossza vegyesen 29 és 31 
napos volt a február kivételével, mely már 
náluk is 28 napból állt. A  hónapokat szá
mozták, a hét napjait A— H-ig, betűkkel 
jelölték, akár a zsidók5).

A pontifexeknek (főpapoknak) szigorúan 
tiltotta a törvény, hogy halottat érintsenek, 
vagy másodszor nősüljenek, de úgylátszik 
megengedte, hogy a naptár rendbentartásá- 
val kapcsolatban apró játékaikat vagy üzle
teiket űzzék. Szívességből és haszonrésze
sedésért az esztendő tartamát hol meghosz- 
szabbították, hol kurtították.

‘ ) A  n ap év  v aló ság os hossza 365 n ap , 6 óra, 
9 p erc, 10,75 m ásod perc.

a) A  n ap tá r h étk özn a p o k  n evei e g y  ősi szám ozás 
em lékét v ise lik  m agu k on . K e d d  (kettő ). S zerda, 
csü törtö k , p én tek , a  sz lá v  három , n égy, öt szám 
n e ve k  g yö k erét őrzik.

Ez a garázdaság arra vezetett, hogy Julius 
Caesar idejében a tavaszi ünnepek már a 
nyári hónapokra estek. A diktátor Róma 
alapításának 708. évében (Kr. e. 46), a z ű r 
z a v a r  évében rendet teremtett, bevezette 
lényegében az egyiptomi napévet. A hóna
pok hosszát felváltva 31 és 30 napban állapí
totta meg, négyévenként egy szökőnapot 
iktatott közbe és ezzel megvetette mai nap
tárunk alapját. A jólvégzett munka örömére 
a quintilis hónapot önönmagáról júliusnak 
nevezte el.

Halála után a pontifexek ismét mester
kedni kezdtek. Tévedésből vagy rosszindu
latból 3 évenként állapítottak meg szökő
napot. Augusztus császár idejében közbe
lépett és Kr. e. 8— Kr. u. 4 között, tehát 12 
évig nem engedélyezett szökőévet és így 
helyrebillentette az egyensúlyt. Ugyanak
kor célszerűnek látta, hogy a februártól 
elorzott egy nappal megtoldja a sextilis; 
hosszát és önmagáról augusztusnak nevezze 
el. Utána egy ideig a többi császár követte 
példájukat, Domitianus halálbüntetés terhej 
mellett kötelezte alattvalóit, hogy a novem
bert az ő nevével illessék, korai halála miatt 
azonban terve meghiúsult.

Caesar december 24-ét, a legrövidebb na
pot, követő új holdra tette január elsejét, 
mely kétszáz évvel később, az év kezdete 
lett. Ezzel naptárunk mai alakjában készen 
áll előttünk. Sajnos a 365 */« napon felüli tíz 
perc, amit Caesar és egyiptomi tanácsadói 
elhanyagoltak, már a niceai zsinat idején, 
(325) három nappal, március 24-ről 21-re 
tolta vissza a tavasz kezdetét. Ez a három 
nap a középkor végére tizenhárommá nőtt, 
minek következtében egyre többen követel
ték a naptár kiigazítását.

1582-ben végül X III. Gergely pápa 
keresztülvitte, hogy a niceai zsinat korának 
megfelelő állapot visszaállíttassák. Bullájá
ban elrendelte, hogy október 4-e után azon
nal 15-e következzék. . Ez a rendszabály 
Európaszerte nagy ellenállásba ütközött- 
A törvénytisztelő Magyarországon is öt év

Középkori naptár csillag
képpel, Isis pap ábrázolásá

val.
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Múlt századbeli népzerű magyar kalendárium 
címlapja

J r

késéssel, Angliában 1752-bcn, a görögkele
tiek máig sem fogadták el. Népszerűtlen 
politikusait hosszú ideig támadta a tömeg 
ezzel a jelszóval: „Add vissza a tíz napun- 
kat!“

A juliáni naptár megtartotta az aera ab 
űrbe condita, Róma alapításának időszámí
tását. A kereszténység csak 525 körül 
kezdte használni Krisztus születésétől szá
mított éráját. Ez idővel nemcsak elődjét 
szorította háttérbe, hanem a zsidó, szeleukida 
dioklecianusi3) érát, sőt az utána keletke
zetteket is. A legutolsó, a francia forradalmi 
naptár csak 12 évig volt használatban.

A kalendárium is nagy utat futott be, míg 
a templomban őrzött kőlapokból, összefű
zött pergamenek, horoszkópszerű naptár
tárcsa, majd a magyar paraszt kedvelt ta
nácsadója lett. S míg a hónapok és nnepek 
ősi idegen műveltségekre utalnak, tanulsá
gos mondások és versek intik ékes magyar 
nyelven arra, hogy :

TV jeletivalóság tiéd, élj' hát vele,
Mert a' jövendőnek ninls bizonyos jele.
a) D iokiéeiáin is ura lóin ralépésé tő i szám ítjuk 

éveiket m a is az abesszín és kopt keresztén yek.

Holbein állal fába metszett nagy heroszko- 
pikus körnaptár egy cikkelye (1534 J

ELLEN
iTOJÁS

(Felfedezték az influenza gyógyszerét)

A Krisztus előtti 1412. esztendőben hatal
mas járvány volt, amelyről Hypokrates 
leírása szerint a történészek az influenzát 
vélték felismerni. Azóta az orvosok tapasz
talata szerint minden 20— 30 esztendőben 
végigsöpör a földön egy-egy influenzajár
vány, amely ugyan csak kevés halálos áldo
zatot szed, de mégis súlyos károkat okoz.

Az influenza elleni hadjárat éppen ezért 
már történelmi múlttal rendelkezik. Sok 
kísérlet után, mint New Yorkból jelentik, 
most sikerült egy szérumot feltalálni, amely 
remélhetőleg pontot tesz ennek a csúf beteg
ségnek a karrierjére.

1933-ban 3 brit orvos felfedezése alapján 
véglegesen megállapították, hogy az influ
enza kórokozója egy virus, vagyis egy olyan 
apró élő szervezet, amelyet csak a legújabb 
technika haladása következtében felfedezett 
elektron-mikroszkoppal lehet megfigyelni.

A 3 brit tudós influenzás betegek torká
ból vett váladékkal kísérletezett, míg végre 
is izolálni tudták.

A 3 angol tudós tapasztalatait később 
ausztráliai és orosz tudósok is megerősítet
ték, akik az újonnan felfedezett virus olda
tát önkéntes jelentkezők orrába fecskendez
ték. Ezek mindegyike 2 napon belül meg
betegedett influenzában.

A náthaláz elleni küzdelem tovább folyt 
és egy dr. Goodpasture nevű orvos, aki 
a Tennese állambeli Wanderbilt-egyetem 
tanára, még további fontos eredményeket 
ért el, amennyiben felfedezte, hogy a csir
kevész virusa, amely annyira megkínozza a 
szárnyasokat, még növekszik, ha befecs-

<lf. Goodpasture fontos eredményeket ért (4, 
amennyiben felfedezte, hogy a csirkevész kór
okozója még növekszik, ha befecskendezik egy 

termékeny tyúktojásba.

kendezik egy termékeny tyúktojásb. Ugyan
ezt tapasztalták a himlő vírusainál is.

Egy ausztráliai tudós arra a megállapí
tásra jutott, hogy az influenza virusa a 
tojásban gyarapodik, de az abban levő csir- 
keembriő miatt képtelenség sűrűsíteni. 
Végre is két orvosnak sikerült a csirke
embrió vörös vércelláiban összegyűjteni a 
vírusokat egy ultracentrifugával. Ezek a 
kísérletek kezdetben kevés sikert mutattak 
fel, míg 1940-ben amerikai orvosok egymás
tól függetlenül rájöttek arra, hogy legalább 
két különböző típusu virus létezik, amelyek 
influenzát okoznak. Ezeket elnevezték A és 
B típusu vírusoknak.

1943-ban tudósok nagyarányú kísérlete
ket végeztek az USA-hadseregben és az ered
mény azt igazolta, hogy minden harmadik 
beoltott ember influenzát kapott. Ennek 
alapján folytatták a kísérleteket és kiderült, 
hogy az újonnan felfedezett szérumnak a 
járvány csúcspontján volt a legnagyob 
hatása. A szérumot tojásból termelik ki, 
oly módon, hogy egy-egy tojás egy köb
centiméternyi influenza-védőoltást nyújt.

Jelenleg megindult az új szérumnak nagy
mértékben való gyártása. A munka rend
kívül finom és kényes technikát igényel. A 
laboratórium munkásai gumiöltözetben védő 
álarccal és hófehér, teljesen zárt ruhákban 
dolgoznak, egyrészt, hogy biztosítsák a leg
szigorúbb sterilitást, másrészt azért, hogy 
megvédjék önmagukat a roppant ragályos 
vírustól. Kasznár Zoltán

A  b efecsken d ezés k o m o ly  és k ö rü ltek in tő  e ljárást 
ig é n y e l.



A tervezett tiszalöki duzzasztómű és 12.000 lóerős vízerőmű távlati képe

dóan növekszik. Alkalmas helyen azután a 
csatorna vizét egy úgynevezett nyomócsőbe 
vezetik, ennek alsó végéhez csatlakozik a tur
bina, amelynek lapátjait a magasból nagy 
sebességgel rázúduló víz forgatja. A  turbina 
tengelyéhez kapcsolt generátor termeli az 
elektromos áramot.

A víz erejének még hatásosabb kihaszná
lására és egyidejűleg a kártételei ellen való 
védekezésre a magas hegyvidékeken tározó
kat létesítenek. A völgyek szűk szorulatai- 
ban völgyzárógátak épülnek, amelyek az 
időjárás szeszélyétől függően ingadozva ér
kező víztömegeket —  s így az árvizeket is —  
visszatartják s így megvédik az alsóbb terü
leteket az árvizek kártételeitől. A völgyzáró
gáton keresztül kiegyenlítve lebocsátott —  
„megszelídített “  —  víztömegek azután ha
talmas turbinákat működtetnek s ezáltal 
állandó és egyenletes —  úgynevezett „ne
mes" —  áramszolgáltatást biztosítanak.

A világ legmagasabb völgyzárógát jaa 20om 
magas Boulder gát az U.S.A. területén a 
Colorado folyó szűk szorosában —  Canyon 
—  épült és a világ leghatalmasabb befogadó- 
képességű medencéjét létesíti. Az itt tároz- 
ható víz 40 milliárd köbméter,ami a mi Bala
tonunk víztartalmának kereken 20-szorosát 
teszi.

Kisesésű domb- vagy síkvidéki folyók

vizerejének kihasználására rendszerint nem 
alkalmas a fentemlített csatornás megoldás. 
Ilyen esetben a vízerőművet rendszerint a 
duzzasztómű mellé a folyómederbe építik s 
így a turbinák csak a duzzasztás magasságá
nak megfelelő vlznyomást hasznosítják.

M ENNYI SZÉNNEL ÉR FEL M AGYAR- 
ORSZÁG VIZEREJE?

A vízerőművek teljesítménye —  amit ló
erőben vagy kilowattban szokás kifejezni —  
arányos a turbinákon átbocsátott vízmennyi
ség és a magasság szorzatával. A termelt 
energia egysége a kilowattóra. Ha valaki egy 
100 kg-os zsákot felcípelne egy 3700 m 
magas hegyre, akkor éppen 1 kilowattóra 
munkát végezne. (A saját testének felszálli- 
tását figyelembe nem véve.)

I kg 4300 kalóriás hazai szén 5 kilowatt
óra hőenergiát képvisel, de ha eltüzeljük egy 
korszerű gőzerőműben, ennek csak 20 %-a 
értékesíthető, azaz minden kilogramm szén
ből csak 1 kilowattóra elektromos árammeny- 
nyiség termelhető. Régi elavult erőtelepek
nél —  amilyen a hazaiak javarésze —  ez a vi
szony még rosszabb, 2 kg jóminőségű szén is 
elfogy 1 kilowattóra áram előállítására.

A világ szénkészletének apadása, a szén
nek a kémiai iparban való felhasználható
sága és számos más ok a vízerők erőteljes

A M AG YAR FO LY Ó K  VIZEREJÉNEK 
KIH ASZN ÁLÁSA

Közismert az a csodálatos örök körforgás, 
amelyet földünkön a víz végez. A  forróégövi 
tengerek felszínéről állandóan nagy víztöme
gek párolognak el, felhők alakjában elvándo
rolnak s egy jelentékeny részük a szárazföl
dek felett eső, hó vagy jég alakjában csapódik 
le. A lehullott esőcseppek, az elolvadt hóié 
részben a földbe szivárog és később források 
alakjában ismét megjelenik, részben közvet
lenül a terep felszínén folyik le. A források 
vize a terepen lefolyó vízcseppekkel, erekkel, 
csermelyekké, patakokká egyesül, ezek pedig 
összefolyva folyóvá, folyammá dagadnak, 
amelyek végül is visszavezetik vizüket a ten
gerbe.

A víz e körforgását a napsugárzás hőener
giája hozza létre. Ez a hőenergia részben a 
víz mechanikai munkaképességévé alakul, 
mert hiszen a hegyekről, dombokról lefolyó 
víz a tengerig tartó útja folyamán munkát 
végez: a folyókban, patakokban áramló víz 
mossa a partokat, koptatja a meder szikla
falait, tovagörgeti a mederfenék kavicsát, 
homokját. Ez a munka, továbbá a vízré
szecskék közötti belső súrlódás és örvénykép
ződés felemészti a víz energiáját. Aki hegy

vidékeken, nagyesésű völgyekben hatalmas 
nyári záporok, hosszantartó őszi esőzések 
vagy hirtelen tavaszi hóolvadás alkalmával 
végighömpölygő árvizeket és azok kártételeit 
látta, jól tudja, milyen hatalmas munkát 
képes a víz végezni.

A VÍZERŐ M Ű VEK

De a víz munkaképességét az ember a maga 
javára is hasznosíthatja. A patakok, folyók 
nagy sebességgel áramló vizeit már igen rég
óta vízikerekek és azok segítségével malmok 
hajtására használják. A víz erejének hatásos 
kiaknázása azonban csak a víziturbinák alkal
mazása óta indult meg. A francia Fotimeyron 
fedezte fel ezt a szerkezetet 1833-ban, szá
mos fejlesztője közül a legkiválóbb eredmé
nyek az amerikai Francis, a magyar Bánki és 
a cseh Káplán nevéhez fűződnek.

A múlt század végétől a vízerők haszno
sítása világszerte rohamosan fejlődik. A  ki
használás többféle módon történhetik. 
A patak vagy folyó medrét duzzasztó
gáttal elzárják és a vizet vagy annak egy 
részét a mederből kiágazó olyan oldalcsator
nába terelik, amelynek esése kisebb mint 
az anyamederé. így aztán a csatorna és a 
folyó medre közötti szintkülönbség állan

A L ‘Aigle nevű 95 méter magas franciaországi völgyzárógát építés közben. A gát tövében 
vele egybeépítve látható a vízerőmű, baloldalon fent a transzformátorház
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A Ganz villamossági R T. által készíteti tur
binákat szerelik a tiszaluci vizerőtelepen. Ez 
a mű Magyarország legnagyobb vízerőműve. 

Teljesítménye 6.400 lóerő.

Magyarország nem mondható szénben 
gazdagnak, hazánk 3000 millió tonnára 
becsült szénkészlete növekvőnek feltételez
hető fogyasztás mellett legfeljebb száz évig 
elegendő. Jelenleg villamosenergiatermelé
sünknek csak elenyészően csekély részét —  
2%-át termeljük vízerőműveken. Az U .S.A. 
vil'amosenergiatermelésének 40%-át, Fran
ciaország 55%-át, a Szovjetunió 20%-át, 
Svájc 99%-át, Svédország 96%-át, Kanada 
97%-át, Csehszlovákia 15% -át, Románia 
12%-át fedezi vízerőkből. Itt az ideje, hogy 
mi is hasznosítsuk azokat az energiákat, 
amelyek a Duna, Tisza és egyéb vízfolyá
sainkban évről-évre kihasználatlanul veszen
dőbe mennek. A legújabb becslések szerint 
kedvező termelési költséggel —  a szénből 
való termelésnél feltétlenül olcsóbban —  
évente körülbelül 1 milliárd kilowattóra 
áramot lehet termelni, ami minden eszten
dőben 1— 2 millió tonna szénmegtakarítást 
jelentene.

A Mura folyón, Bruck mel
lett épült duzzasztómű a 
vízerőtermelés célját szol
gálja. A képen látható az 
üzemvízcsatorna, amely az 

öműhöz szállítja a vizet.

ütemű kihasználására serkentik a technikai 
és gazdasági szakembereket. Nemcsak ki
tűnő vízerőlehetőségekben gazdag, hanem 
a legkedvezőtlenebb helyzetben lévő —  mint 
Dánia —  sőt még a szénben bővelkedő 
államok —  mint Anglia —  is nagy anyagi 
áldozatokat hoznak vízerőművek építése érde
kében.

A M Á VA G  tiszaluci 6400 lóerős vízerőművét 
3 Hernád táplálja. A 7 km hosszú üzemviz- 
csatorna 35 köbméter vizet szállít másodper
cenként. A képen látható az alvlzcsatorna, 
amely a turbinákon átömlő úgynevezett,,)áradt 
vizet“  elvezeti. A z üzemvízcsatorna és az 
alvízcsatorna között 14 méter szintkülönbség 
van, ez tehát műszaki kifejezésmóddal élve, a 

„hasznosított esés".

Az említett 1 milliárd kilowattóra évi 
árammennyiség termelése földrajzilag a kö
vetkezőképen oszlik meg: 160 millió kilo
wattórát lehetne termelni a Tisza csatornázá
sával kapcsolatban létesült duzzasztóművek
nél. Eszerint a nagyvonalú terv szerint 4 
duzzasztómű épülne a Tiszán: Tiszalök, 
Tiszafüred, Szolnok és Szeged közelében. 
Ezek a művek a Tiszántúl öntözésének és a 
Tisza állandó hajózhatóságának és a vlzerő- 
hasznosításnak célját együttesen szolgálnák 
s éppen ezért az energiatermelési költségek 
több érdekkört terhelvén igen alacsonyak. 
Az r kilowattóra elektromos áram termelési 
költsége nem fog 2 filléren felül emelkedni 
(1936. évi pengő értékben számítva), ami 
igen kedvező egységár.

Ha a Dunán 2 erőművet létesítünk, azok 
mindegyikén mintegy 400 millió kilowatt
órát lehetne termelni, míg kisebb vízfolyá
sainkon —  Sió, Sajó, Zala, Rába stb. —  
szintén lehetséges évente körülbelül 40 mil
lió kilowattóra áramot gazdaságosan előállí
tani.

A fogyó szénkészletek szerepét a villamos 
energiatermelés terén a világ számos orszá
gában mindjobban átveszi az örökké rendel
kezésre álló, soha el nem fogyó „vizerő“ , 
smit méltán neveznek a franciák „Houille 
Blanche"-raaV., azaz fehér szénnek.

Mosonyi Emil

Egy automatikus fényképezőgép, amelyet 
egy V-2 rakítarepülőgépre erősítettek, rög
zítette azt, ami 50, 70, 100 km magasság
ban látható . Ezt a készüléket a Hopkins- 
egyetem fizikai laboratóriumában tervezték. 
A legjelentősebb felvételt az alsó ábra mu
tatja. A föld egy darabját látjuk, körül
belül 40.000 angol négyzet mérföld széles
ségben az Egyesült Államok délnyugati ré
szén, amely a föld felszíne fölött 100 kilo
méterre van. Jóllehet ilyen magasságból a 
részletek nem észlelhetők, még a hegyláncok 
is eltompultak. A föld gömbalakját vilá
gosan mutatja a látóhatár hajlása.

A többi magassági felvétel —  az objektív 
majdnem merőlegesen lefelé irányul —  
mutatja, hogy miképpen fest a föld 50 és 
70 kilométer magasságból. A hegyek és 
tavak tisztán láthatók.

A rakéta-fényképezőgép másodpercenként 
négy felvételt készít egy 15 méter hosszú 
filmszalagon. A V2 maximális sebessége 
1150 méter másodpercenként és felszállási 
ideje négy és fél perc. A fényképezőgép 
komolyan’ megsérült a zuhanás következté
ben, de a filmtekercs elég jó állapotban 
maradt ahhoz, hogy jó képet adjon a föld 
felszínéről különböző magasságokban.

E kísérlet előtt nem sikerült húsz kilo
méternél magasabbikról fényképezni földün
ket.
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A természettudományok története az orosz 
tudósok köréből számos nagy nevet jegyzett 
fel. Olyan tudós férfiak egész sorát örökítette 
meg, akiknek munkássága és müvei a világ 
múvelődésfejlődésének értékes, tekintélyes 
kincsét alkotják. E tudós emberek sorába 
tartozik a gondolkodók és biológusok egyik 
leghíresebbje: llja Iljics Mecsnyikov.

M e c s n y i k o v  mint tudós, s ú gyis, 
mint az emberiség haladó eszméinek har
cosa, egyaránt méltó az alapos, elmélyülő 
kutató jelzőjére. Mecsnyikov egyénisége 
igen összetett és sokoldalú. Széleskörű és 
optimisztikus világszemlélete valósággal 
meglepő. Hite a tudomány győzelmében és 
diadalában áthatja törekvéseinek minden 
ágát. A  biológiának korifeusa s egyben az 
időszerű orvostudománynak a megalapzója. 
Ő szervezte és alkotta meg az első orosz- 
országi bakteorológiai laboratóriumokat. 
Mecsnyikovról elmondhatjuk, hogy minden
kor teljes erejét, lelkesedését és idejét ál
dozta fel a tudománynak . . .  A munkának 
határtalan szeretete, a hivatása iránti el
ragadtatása, lelki képességeinek összponto
sítása, sőt testi erejének felhasználása, íme, 
ezek azok az erények, amelyek jellemzik 
tudományos teremtő tevékenységét.

Mecsnyikov 1845 május harmadlkán szü
letett. Gyermekévei Ukrajna természeti kin
cseinek gazdagságában zajlottak le. Már ko
rán, nyolcéves korában megmutatkozott ter
mészet iránti vonzalma és érdeklődése. Sze
retettel gyűjtött növényeket, s a gyermek
leiket meghazudtoló figyelemmel merült el 
természettudományi olvasmányokban, s a 
tudós ember magas hivatásáról álmodozott.

Tizenegyéves korában, 1856-ban beirat
kozott a gimnáziumba, ahol nagy hévvel 
fogott a természeti ismeretek tanulásához. 
Eredetiben akarta áttanulmányozni őket. 
E célból idegen nyelveket sajátított el. 
Tizenötéves korában Mecsnyikov sok időt 
fordított a legismertebb állatok megfigyelé- 

e. Ez időben írta meg első tudományos 
kkét. Mecsnyikov tizenhatesztendős volt 

am ikor első alkotása jelent meg 
lyomtatásban. Egy biológiai (=  élettani) 
tankönyvről írt ismertető tanulmányt. 

Mecsnyikov már ezidőtájt arról áb
rándozott, hogy miképpen juthat szak
szerű biológiai (=  élettani) kiképzés
hez. 1862-ben elvégezvén gimnáziumi 

tanulását, aranyérmes kitüntetéssel, az egye
temre iratkozott be. Az egyetemi diákság
nak itt is ragyogó példát szolgáltatott, mert 
kétévi megfeszített munkával úgynevezett 
•szabad hallgató* (rendkívüli hallgató)minő
ségben az 1864. évben befejezte egyetemi 
tanulmányait. Mecsnyikov ezután külföldre, 
Leikari zoológushoz (állattani professzorhoz) 
utazótt s az ő állatélettani laboratóriumá
ban dolgozott. Néhány fontos felfedezéshez. 
jutott az összehasonlító embriológia (=  fej
lődéstan) területén.

Az itt elért sikeres eredményei egész sereg 
orvostudományi elmélet további kifejleszté
sére voltak jótékony hatással. Ebben az 
időszakban Mecsnyikov egész sorozat tudo
mányos cikket irt. A  rovarok csirakifejlő
désének történetéről írt műve, s a nem min
dennapos kutató híre felkeltette a legjava 
tudósok, különösen pedig a híres orosz se
bész, N. J. Pirogon figyelmét is.

Erenyedetlenül folytatva kutató munká
ját, Mecsnyikov Olaszországba utazott, ahol 
az orosz zoológussal, A. 0 . ICovaljevszkivel 
együtt a nápolyi, majd a messzinai öböl 
faunája (= növényzete) tanulmányozására 
vetette magát. *A mikroszkóp felett töltött 
nap után —  írja megemlékezésében Mecs
n yikov—  Kovaljevszkival kicseréltük néze
teinket eredményeinkről, vitatkoztunk egy
mással és ellenőriztük egymás munkáját.
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Itália kék ege alatt igen szoros barátságot 
kötött M. A. Bakuninnal s a nagy fizioló- 
gussal (= élettani kutatóval), I. V. Szecsenov- 
val, akinek támogatását és figyelmességét 
Mecsnyikov sohasem felejtette el. 7887-ben 
Mecsnyikov visszatért szülőhazájába. Orosz
országba érve megtartja magántanári, majd 
doktori értekezését, 24 éves korában az 
odesszai,majd pétervári egyetem előadójává 
választják meg.

Az 1868. évben Mecsnyikov megnősült. 
Felesége öt évnél hosszabb ideig tartó súlyos 
betegség után Madeira szigetén húnyt el, ahol 
tüdővészére keresett, de nem talált gyógyu
lást. Súlyos gondjaitól és nyomasztó élmé
nyeitől felszabadultan —  amelyeket felesége 
sikertelen gyógykezelése és kínos halála oko
zott —  Mecsnyikov ismét folytathatta ku
tató munkáját. Tudományos felfedező útra 
indult ekkor a kalmük sztyepre, ahol ember- 
származástani és néprajzi anyagot gyűjtött 
és igen értékes kutatásokat végezett a száz
lábúak embriológiájában.

A felfedező útról való hazatérése után, 
néhány évig Mecsnyikov Odesszában élt, 
ahol leánygimnáziumban tanított, s az egye
temen is előadott. 7S74-ben feleségül vette 
0 . N. Belokopiitovo/ál Második felesége 
hathatósan segítette a nagy tudós életefolyá- 
sát és önfeláldozó tudományos kutató mun
káját Odesszában Mecsnyikov —  kutató 
munkáján kívül —  lelke volt a városi értel
miségnek, az egyetemhez tartozó fiatal tudó
sokból toborzódott baráti társaságnak. A 
helybeli reakciós körök cselszövényei azon
ban arra kényszerítették Mecsnyikovot, 
hogy csakhamar otthagyja az egyetemet. 
Egész sereg esemény eredményeképpen bol
dogult apósa birtokára költözött, ahol ennek 
kiskorú gyermekei felett gyámapai köteles
ségeit teljesítette híven.

Mecsnyikov kénytelen volt belevetni ma
gát a falusi életbe s átadni magát bonyolult 
gazdasági gondoknak. Gazdálkodnia kellett 
a kievl kormányzóságban egy nagy föld
birtokon. Ebben a minőségében is igyekezett 
kutató munkáját folytatni, s a széles mező
ket és termőföldeket a tudomány gyarapo
dási forrásává alakította. Ilja Iljics küzd 
a mezőgazdaság kártevői ellen s nagy siker
rel dolgozza ki a mezei cserebogár elpusztí
tásának módszerét. Megelőző eljárásként 
először kísérletként megmérgezte azokat a 
gombákat,'amelyek ínyenc csemegéi a csere
bogárnak. ‘Mecsnyikovnak ezt az eljárását 
később sok helyen alkalmazták.

A tudós férfiút a gazdasági tevékenység 
iránt érzett alkalmatlansága súlyosan nyo
masztotta. Elhatározó befolyást gyakorolt 
Mecsnyikovra a természetbúvárok orosz- 
országi nagygyűlése, amely 1883-bán folyt 
le Odesszában. Az értekezlet Mecsnyikovot 
választotta meg elnökévé. Beszéde igen 
nagy hatással volt a jelenvoltakra. »A 
szervezet gyógyító erőiről* ugyanitt tartott 
előadásában pedig elsőizben számolt be ne
vezetes felfedezéseiről, a fehér vértestecs- 
kék szerepéről.

Az értekezlet után Mecsnyikov megszün
tette mindazokat a gátló körülményeket, 
amelyek megzavarták azt a szándékát, hogy 
minden erejét és idejét a tudományos 
kutató tevékenységre összpontosítsa. Az 
1883-as és 1884-es évek ismét Olaszország
ban találják Mecsnyikovot. Valóságos szen
vedéllyel lát neki újabb kísérleteinek, s fejti 
meg az állattan és orvostudomány számos 
vitás kérédését.

Csakhamar napvilágra jut legsikerültebb 
kísérlete a tengeri csillag lárvájával. Mecs
nyikov szavaival élve, »megalkotta a fago- 
citok elméletének alapját*, amelynek ki
dolgozására szentelte életének utolsó hu
szonöt é v é t. . .

Nagyszámú embriológiai munkájában 
Mecsnyikov bebizonyította a csírafejlődés 
egységességét, meghatározta egyes elkülö
nülő csoportoknál felvetődő sajátosságok 
jellegzetességét és okát. Kidolgozta *a gyul
ladás összehasonlító kórtanának* alapjait, 
megvetette az embriológiai kutatások új 
módszereit. Az újabb elméletek fényében 
átvizsgálta az orvosi élettan alaptételeit, 
hatalmas mértékben kiszélesítette a fagocit 
elméletet, felfedezte a belsősejtű emésztést.

Olaszországból 18SS-l>en hazájába térve, 
Mecsnyikov Odesszában átvette a bakteo
rológiai intézet vezetését, honnan a tudo
mány legújabb vívmányait mind szélesebb 
körre terjesztette ki. Sajnos, hogy az inté
zet munkatársai között dúló egyenetlenség, 
az ott elért kutatások roppant jelentőségé
nek meg nem értése a közigazgatás részéről, 
a hivatalnokok tudatlansága, ellenségeske
dés, rágalmak özöne elviselhetetlen helyze
tet teremtettek Mecsnyikov lelkülete s mun
kássága számára. Arra-kényszeritették ezek 
az áldatlan állapotok, hogy másutt, a hatá
rokon túl keressen csendes, nyugodt labo
ratóriumi munkahelyet. így került Német
országba. A német tudósok gőgje, önhitt
sége, az idegen származású tudós sikerei el

ír



leni féltékenység kellemetlenül mély benyo
mást gyakoroltak reá. Kiábrándította Mees- 
nyikovot a híres bakteorológussal, A'oe/i-hal 
való találkozása is, aki munkásságának jelen
tőségét szintén nem értette meg. ^Csupán 
csak tizenkét évvel ezután —  írja egyik 
munkájában Mecsnyikov —  adta közre 
nyomtatásban Koch, hogy igazam volt ak
kor, amikor megmutattam neki kísérleti 
készítményeimet.

Mecsnyikov otthagyta Germániát s Pá
rizsba költözött, ahol a Pasteur-Intézet la
boratóriumában talált munkájához meg
felelő s kielégítő feltételeket.

Mecsnyikov híre és népszerűsége rohamos 
sebességgel nőtt és terjedt a biológusok és 
orvosok, valamint a művelt nagyközönség 
körében.

Alapvetőelcnek és állandóaknak bizonyul
tak Mecsnyikov következtetései és vívmá
nyai. Nem soroljuk fel itt most a halhatat
lan tudósnak nagyszámú és ragyogó bak- 
teorológiai felfedezéseit, hanem csak a főb
beket és alapvetőket jegyezzük meg, így a 
gyulladások elméletét, az érzéktelenségről 
szóló tanítását, s az egész világon közis
mertté és népszerűvé vált elméletét az öreg
ségről és halálról.

Mecsnyikov, a tüzeslelkü honfi, szerette 
hazáját s a határon túlra is messzire és ma
gasra emelte az orosz tudományos munka 
zászlaját.

Mecsnyikov eszmélnek újdonsága, elisme
rése, szélesebb körű terjesztése, természete
sen, sok helyütt harcot váltott ki. Mecs
nyikov barátai és tanítványai élén bátran 
lépett ellenfelei elé, vakmerőén és szenvedé
lyesen küzdött s végül diadalmaskodott.

Rudolf Virchov, a legismertebb patológus 
és anatómus elismerte Mecsnyikov korszerű 
eszméit. A német patológus, Baumgarlen 
és tanítványai, a fagocitok orvosi elméle
tével megcáfolni igyekeztek azokat. Ennek 
ellenére az 1894. évben Budapesten tartott 
kongresszuson Mecsnyikov eszméi újra fé
nyes diadalt arattak.

Elmélyítvén a maga elméletét, Mecsnyi
kov széles körre terjedő biológiai jelentőséget 
tulajdonított annak és sokféle alkalmazási 
lehetőséget kapcsolt hozzá.

A XIX. század végén Mecsnyikov a fago- 
cltási elmélet általános elismerését éli meg, 
a XX. század mesgyéjéu pedig elméletének 
alkalmazásához jut el, amikor az öregség 
és halál nagy kérdését akarják eképpen meg
oldani. Világnézete fényénél, amely te

lítve volt hittel a tudomány hatalmas ereje 
iránt, úgy vélte, »nincs semmi felfoghatatlan, 
csupán tanulatlanság van*. Meg lehet közelí
teni az öregség és a halál örök re/télyességét is, 
lehet ezekbe a nagy életkérdésekbe is új gondo
latot, ötletet bevinni. . .

Szemléletét és kutatásainak bölcseleti ál
talánosítását Hja Iljlcs »Etüdök az ember 
természetéről* című könyvében (1903-ban) 
tette közzé, amely művében az evolució- 
nizmus és darwinizmus teljes fegyverzeté
vel lépett fel. Mecsnyikov bebizonyítja, 
hogy az ember elpusztíthatatlan teremt
mény. Kifejti továbbá a maga elméletét eb
ben a nevezetes könyvben az öregségről és 
az aggság elleni küzdelemről. A vénség 
Mecsnyikov megállapítása értelmében beteg
ség, s ezt a kórt éppen úgy kell gyógykezelni, 
mint akármelyik más betegséget. Ez az 
elmélet a maga idejében nagy hírességre 
és határozott jelentőségre tett szert, elte
kintve hiányosságaitól, amelyeket a tudo
mány a legutóbbi években fedezett fel.

Az ő ortobiózus elmélete (azaz az élet 
képének biológiai megalapozása), amelyet 
Mecsnyikov gyakorlatilag is alkalmazott, 
mégpedig magamagán is (50. életévétől). 
Elmélete egyidőben a világ minden táján 
rendkívüli nagy népszerűségnek örvendett.

Mindennek ellenére az ortobiózus elméleté
nek hiányai mindazok számára világosak, 
akik megértik a hosszú élet problémájának 
eldöntésénél a társadalmi éiet feltételeinek 
jelentőségét, a szociális tényezők szerepét.

1914-ben az egész tudományos világ meg
emlékezett és megünnepelte a nagy tudós 
hetvenedik évfordulóját.

Az 1914. évben kitört világháború káros 
befolyást gyakorolt a Pasteur-Intézetben 
folyó kutató munkára. Mecsnyikovon, im
már az öreg emberen, mind gyakrabban 
lett úrrá a betegség. Ennek ellenére kiolt- 
hatatlan, élénk tűzzel s fáradhatatlan mun
kakészséggel és képességgel dolgozott. Utolsó 
éveiben Mecsnyikov végtére is rohamosan 
összeesett, s szervezetének végelgyengülése, 
s fertőző betegség következtében 1916 július 
tizenötödikén, Párizsban, örökre elszende- 
redett.

A nagy orosz tudós emlékezete, nemkü
lönben tudományos felfedezései mindörökre 
elmoshatatlanul vésődtek be az emberi tu
dás felvirágzásának történetébe, a művelő
déstörténet legragyogóbb fejezeteibe.

A. P. Primakovszkij
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H é t k ö z n a p 2 —4 - i g

U. J. Budapest. Élet és 
Tudomány szerkesztőségének. 
B. lapjukban közölt cikkek 
megnyerték tetszésemet . . .  én 
nagyon szerelem a tudományos 
cikkeket, különösen, ha újdon
ságokról szól, azt hiszem, ilyet 
pedig sokat kitermeli a háború. 
Remélem b. lapjuk belőlük sok 
ló leírást fog hozni.

Többeknek: t. A Jeep mű
szertábláján a 26-os szám a 
kocsi üzemanyag, kenőanyag 
és műszaki sajátosságait fel
tüntető táblázatot jelzi. A 
27-es az üvegtábla kiemelő 
szerkezetet jelöli. A  28-as az 
üvegtáblarögzítőre vonatko
zik és végül a 29-es különle
ges figyelmeztetések listáját 
mutatja.

Ezek a másodrendű jelen
tőségű apróságok maradtak 
ki a kép magyarázatából, 
amelyeket készséggel köz
lünk azok számára, akik ez
iránt is érdeklődnek.

2. Itádióeső Ellenőrzése 
Működés közben című cik
künk mindössze egy katód- 
kivezetést igyekszik prakti
kus formában tanácsolni, 
avégből, hogy a katódfeszült- 
ség bármikor ellenőrizhető 
legyen. Egy feszültségre 
elötételezett árammérő kell 
a katódkivezetés és a fém
alváz közé. A feszültségmérő

jelzése arányos a cikkben em
lített anód és rácsáram vál
takozásával. A katód fe
szültségmérése másképpen is 
elvégezhető, de ebben a for
mában megengedi, hogy han
golás céljára (közép frekven
ciás esőnél) vagy bármi más 
szempontból a készüléket a 
legkülönbözőbb helyzetben 
vizsgálhassuk. így csővizs
gálatra is alkalmas.

3 . Fogkefe rádióhangolásra.
A hétérodyne név bizo

nyos frekvencia keverő meg
oldást jelent. A signálgene- 
rátor nem más, mint egy 
bemért hétérodyne. Signál- 
generátornak nevezik az an
golok, hétérodyne de mesures- 
nek a franciák és így to
vább. Maga a vevőkészülék 
első része is egy hétérodyne, 
amelyet be kell hangolni, 
összehasonlítva egy már be
mért hétérodynenal,

K. Cfy. Pál Zsigmond, az 
»Atomcikk« írójaköszöni dec. 
3-án kelt levelét és nagyon 
örülne, ha személyesen meg
beszélhetné önnel levelének 
tartalmát.

B.E., Bánszállás. Sajnálat
tal olvastuk, hogy a legjobb 
akarat mellett sem tud kul- 
túrmunkánkban segítségünk
re lenni, mert —  amint 
írja —  inkább a korcsma

érdekli az embereket. Éppen 
ezért nem szabad elveszítenie 
kedvét. Lehet, hogy egy 
ideig sikertelen lesz a fára
dozása, de egészen bizonyos, 
hogy a kitartással, igyeke
zettel végezett kultúrmunka 
végül is meghozza gyü
mölcsét.

[,. I. és M. Állami Paraszt- 
főiskola, Kecskemét. Kéré
süknek készséggel tett eleget 
a kiadóhivatal.

B. O. tanár-. Igen tisztelt fő
szerkesztő úr! . . . .  napilapok 
tömkelegéből —  mint egy oázis 
emelkedik ki az ön által szer
kesztett Élet és Tudomány . . .  
Szívből gratulálok és öröm tölt 
el, ezt várta már régen c sokat 
szenvedett ország tudomány- 
szomjas rétege. Úgy látom— , 
hogy el is fogytak a számok.

Köszönjük szívből jövő üd
vözlő sorait, igyekezni fo
gúnk a várakozásnak tő
lünk telhetőleg megfelelni. 
Ebben a munkánkban nagy 
segítségünkre lenne, ha ol
vasóink sorából munkatársak 
emelkednének ki. Ezúttal 
Kandó Kálmán című cikkét 
még nem tudjuk felhasz
nálni, mint ahogy ön is sej* 
tette, mivel olyan előis
meretekre építette, fel, ame
lyeket a cikk keretében kel
lett volna részletezni.

Rusznvák orvostanár, a „ Tudási 
a munkásokért*1 akció egyik leik 
— híve a Atai'áf dolgozói között



A Z  A L V Á S

Az alvás voltaképpen mindennapi je
lenség, mégis ha lényegét keressük, a 
megoldatlan rejtélyek tömege fogadja a 
titkokat megvilágítani igyekvő kutatókat. 
A  rejtély megfejtése nagyjelentőségű 
élettani kérdés, amelyre már régóta igye
keznek a vizsgálók elfogadható feleletet 
adni. E munkálkodásnak eredménye a 
számtalan alváselmélet. Ezekre ezúttal 
nem térhetünk ki, csupán a legmoder
nebb kutatásokra alapuló eredmények
kel fogunk foglalkozni, amelyek némi 
fényt derítenek a titokzatos életjelen- 
ségre. A  rejtély megfejtését nagyban 
elősegítette az első világháború után 
jelentkező és rengeteg áldozatot köve
telő agyvelő-gyulladásos influenza-jár
vány. Ezen influenzás betegek közül 
egynéhány úgy viselkedett, mintha álom
kórt kapott volna, másokon viszont moz
gásélénkséggel párosult álmatlanság mu
tatkozott. A betegeken megfigyelt tüne
tek s a boncolások során azt állapították 
meg, hogy az alvást egy, az agyban lévő 
központ irányítja. Ha ez megsérül, vagy 
megbetegszik, különböző zavarok támad
nak az alvás körül. Ez a magyarázat 
meggyőző, mert hiszen az agyvelőben 
más központokról, így például a hősza
bályozó központról is van tudomásunk. 
A z alvásközpont működésétől függnek 
azok a szellemi és testi változások, ame
lyek a szervezetben alvás közben végbe
mennek. Ez nemcsak elméleti megálla
pítás, mivel időközben sikerül állatkí
sérletekkel is bebizonyítani, hogy egyes 
agyrészek izgatásával az állatok bármikor 
elaltathatók, majd ismét felébreszthetek.

Az alvásközponttal történő vizsgálatok 
során kiderült, hogy az alvás tulajdon
képpen két részből á ll: az agy velő
alvásából és a test alvásából. Általában 
mindkét rész egyszerre alszik el, de nem 
egyszer megtörténik, hogy az egyik meg
előzi a másikat. íg y  például valameny-

L É N Y E G E

nyiünkkel már megtörtént, hogy fel
ébredéskor visszanyertük öntudatunkat, 
nyitott szemmel feküdtünk az ágyban, 
de testünk még mozdulatlan maradt, 
csak bizonyos idő múlva tudtunk fel
kelni. Ilyenkor az agy velő ébred fel 
előbb, a test még egy ideig aludt. De 
előfordulhat a fordítottja is, mikor az 
ágybanfekvő már elaludt, de a teste 
még egy darabig nyugtalanul mozog.

Az alvást szabályozó központot két 
részre oszthatjuk : az ébrenléti központra 
és az alvásközpontra. Működésük vál
takozó, s mintegy átveszik egymástól 
a szervezetben végbemenő folyamatok 
bizonyos irányítását. Előfordulhat, hogy 
pl. valamilyen betegség következtében 
az egyik vagy másik központ tönkre
megy. Ha az ébrenlétközpont pusztul 
el, akkor az illető rengeteget, hetekig, 
hónapokig alszik s csak rövid időre, 
leginkább táplálékfelvételre ébreszthető 
fel. Ha ellenben az alvásközpont megy 
tönkre, akkor a beteg hetekig, sőt hóna
pokig álmatlanságban szenved. Ez igen 
súlyos tünet, annál is inkább, mert az 
egészséges ember nem bírja sokáig az 
álmatlanságot. A z alvásközpont műkö
dése nagyrészt független elhatározásunk
tól, tehát hiába küzdünk az alvás ellen, 
egy bizonyos idő múlva mégis elalszunk. 
A  leghosszabb idő, amelyet eddig alvás 
nélkül kibírtak, 166 óra volt, vagyis az 
álmatlanságot sokkal rövidebb ideig tűr
hetjük, mint akár az éhséget vagy szom
júságot. Találhatunk kísérleti adatokat 
olyan önkéntesen jelentkező személyek
ről, akik 115 órát, vagyis majdnem 5 
napot kibírtak alvás nélkül. Ezeknek a 
kísérleti személyeknek az ébrentartása 
igen nehéz volt, mert ha lefeküdtek, 
nyomban elaludtak, még leültetésnél is 
állandóan kellett rájuk ügyelni, hogy el 
ne aludjanak. Az ébrenlét legkönnyeb
ben úgy sikerült, ha mozogtak vagy
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A z agyvelő keresztmetszete, a) Economo által feltételezett al
vást előidéző központ tájéka, b) az alvást gátló központ 

vidéke

sétáltak, de még ilyenkor is megtörtént, 
hogy voltak pillanatok, mikor a kísér
leti személy, bár szeme nyitva volt, nem 
tudta mi történik vele, vagy egészen 
összefüggéstelen szavakat mormolt —  
tehát mintha pillanatokig mégis aludt 
volna.

Az alvásközpont két irányban mű
ködik. Egyrészt megakadályozza, hogy 
szemünkkel, fülünkkel, bőrünkkel stb. 
tehát érzékszerveinkkel felvett ingerek 
az agyvelő megfelelő helyére jussanak. 
Ha ezek az ingerek elmaradnak, az agy
kéreg elalszik. Másrészt a szervezet 
egyéb központjainak a tevékenységére 
csökkentőleg hat. Ennek következté
ben ritkább lesz a szívverés, a légzés 
ritmusa megváltozik, az izmok bizonyos 
összehúzódása, az úgynevezett tónusa 
gyérül, a mirigyek váladéktermelése 
csökken. Ilyenkor a különböző szervek 
sejtjei gyűjtenek, igyekeznek megszaba
dulni a fokozott működés közben 
keletkezett salakoktól, az úgynevezett 
égéstermékektől.

A z ébrenlét és alvás közötti átmenetet 
nem lehet megfigyelni, mert az ember 
nem fokozatosan, hanem hirtelen alszik 
el. Az alvással járó eszméletlenség mély
sége egyénenként különböző, sőt ugyan
azon egyén alvásmélysége sem állandó, 
hanem alvás közben változik. Az alvás 
mélységét sikerült az újabb időkben 
különböző elmés módszerekkel megállapí
tani. Nagy általánosságban kétféle alvás
típusú embert különböztetünk meg. Az

egyik képviselője az olyan 
egyén, aki lefekvés után 
gyorsan elalszik, s hama
rosan, már az első vagy 
második órában eléri a 
legnagyobb alvásmélysé
get. Ezj az alvásmélység 
azután, főleg reggelfelé 
fokozatosan csökken. Ez 
az egészséges nyugodt 
idegzetű ember alvás
típusa. Ezek azok az em
berek, akik azt állítják, 
hogy az éjfél előtti alvás 

pihenteti ki őket legjobban. A  második 
csoportba tartozó egyének alvásmélysége 
majdnem teljesen ellentétes. Az ilyen 
ember, noha fáradt, hiába húnyja le 
szemét, az elmúlt nap eseményei, küz
delmei állandóan izgatják, s hiába igyek
szik tőlük megszabadulni, nehezén tud 
elaludni. Végül ha mégis sikerül ez 
neki, akkor is alvása nem mély, hanem 
egészen felületes, a legkisebb zajra már 
felébred. Az éjszaka folyamán alvása 
lassan mélyül, s rendszerint csak reggel 
éri el a mélypontot. Ennek gyakran 
az a következménye, hogy éppen akkor 
alszik a legmélyebben, mikor már fel 
kell kelnie. M íg az első csoportba tar
tozó ember reggel teljesen friss, kipi
hent, képességeinek tökéletesen birtoká
ban van, addig a másik csoportba soro
zottak nehezen kelnek fel, fáradtak, kel
letlenül fognak munkájukhoz. Dél
utánra azonban, megváltozik a helyzet, 
mert míg az előbbiek estefelé kezdik 
érezni fáradtságukat, addig az utóbbiak 
délután, vagy a késő esti órákban fris
sek, élénkek, igen nagy munkateljesít
ményre képesek. Sajnos a különböző 
alvással járó következményeket ma még 
nem veszik figyelembe, pedig a célsze
rűség ezt kívánná. Reméljük, hogy az 
elkövetkezendő időkben erre is tekin
tettel lesznek, minek következtében majd 
elérhetjük azt, hogy mindenki a maga 
idejében végezheti a legjobb teljesít
ményt.

Dr. TANGL HARALD egyetemi magántanár
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HAJÓKAT KAPUNK VISSZA NYUGATRÓL?

12 kerekes személyhajó vonalszolgálatra, összesen 6830 lőerővel és 10.300 
utas befogadóképességgel (hazaérkezett: 5)

MAGYARORSZÁG!

A magyar folyami hajózást a két világháború között úgyszólván 
egyedül a MFTR képviselte. Érdekesnek mutatkozik most összehasonlítást 
tenni a társaság hajóállományáról 1937-ben nyilvánosságra hozott statisz
tikai adatok és a Nyugatról visszatérő hajópark jellemző adatai között.
(E táblázatnál a »vlsszatér« szó úgy értelmezendő, hogy ha visszatartott 

hajóink felszabadulnak)

Hajónem Egység Géperő 
1. e.

Utas befogadó- 
képesség

Személyhajók:
Állomány 1937-ben...................... 13 7500 11.500
Visszatér....................................... 12 6830 10.300

Átkelési személyhajók: .

Állomány 1937-ben........ ............. 9 3080 4.200
Visszatér....................................... 14 600 820

Áruszállító és vontató géphajók:
Állomány 1937-ben...................... 33 15.760
Visszatér....................................... 27 17.160 Hordképesség

tonnaÁruszállító uszályhajók:
Állomány 1937-ben...................... 205 118.697
Visszatér....................................... 104 63.279

Tartályuszályhajók:
Állomány 1937-ben...................... 13 9.923
Visszatér....................................... 10 8.049

15 vontatőgőzös 7380 lóerővel

A Dunán és mellékvizein a személy- és áruforgalmat szolgáló és 
fenti kimutatásban szereplő járműveken kívül még visszatér egy épülőfél
ben elhurcolt motoros vontatóhajó teste, 3 Duna-tengerjáró hajó összesen j 
1600 lóerővel és 2348 tonna hordképességgel, végül különleges célokat 
szolgáló 8 géphajó (1350 lóerő), 15 áruszállító és tartályus2ályhajó (5400 
tonna hordképességgel), 2 úszó gőzdaru és 15 állomási állóhajó.

Amint látjuk tehát, ha minden Nyugatról visszatérő vízi jármű haza
érkezik és beleszámítjuk az Itthon lévő,, valamint az elsüllyesztett és ki- 
emelésre váró hajókat, akkor még a békeviszonyokkal szembeállítva is, tekin- -j 
tólyes dunai kereskedelmi flotta fogja szolgálni hazánk gazdasági érdekeit.
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4 személyhajó átkelési szolgálatra, összesen 600 
lóerővel és 820 utas befogadóképességgel

Az első egységek kalandos körülmények 
között sbizonyos kezek« közreműködése ellenére 
is befutottak Budapestre. Derék hajósaink és 
kitűnő kapitányaink áttörték az utolsó akadályokat, 
amelyek a linzi megszállási övezetben hirtelen 
elébük meredtek. A kétéves kényszerű távollétből 
csak a Zsófia, Leányfalu, Szent Gellért, József, 
Szent László termes gőzösök, két motoros vontató
hajó (Gödöllő, S. III.), két Duna-tengeri hajó (Kassa 
és Szeged) és két uszályhajó (657 és 350) követ
hették a kiadott parancsot: Irány Magyarországi 
De a többinek is üzenjük, amint a körülmények 
engedik: a viszontlátásra. Jávor Árpád

104 áruszállító uszályhajó, összesen 63.279 tonna hordképességgel, 10 tar- 
tályuszályhajó, összesen 8049 tonna hordképességgel (hazaérkezett: 2)

3 Duna-tengeri motoroshajó, összesen 1600 lóerővel és 2348 tonna hord
képességgel (hazaérkezett: 2)

12 motoros áruszállító és vontató
hajó 9580 lóerővel



Tudomány
a háziasszonyok szolgálatában

Az új élet asszonya tudja, hogy nem ele
gendő, ha anyái és nagyanyái tapasztalatai
ból okul és Így gyakorolja mesterségét. Sok 
fáradságot és anyagot takarít meg, ha a múlt 
tapasztalatai mellé .segítségül hívja a tudo
mányt.

A régi háziasszony főzött... Valljuk meg, 
kitűnően főzött, csak egyet nem tudott, azt, 
hogy mit is főz? Nyáron például a főzelék és 
gyümölcs járta, de mire beköszöntött a tél, 
zavarban volt, mert nem tudta, hogy főze
lékféléit, gyümölcseit miképpen tárolja leg
biztosabban.

A modern világ asszonya, leánya, de még 
nagymamája Is újtípusú háztartási iskolák
ban sajátítja el mindazt, amit tudnia kell, 
hogy házimunkáját minél eredményesebbé 
s egyúttal a legegyszerűbbé tegye.

Két részből áll á háztartástudomány. Az 
elméleti és gyakorlati részből. Tudnunk kell, 
hogy az ételek, amelyeket nap, mint nap 
elkészítünk, tulajdonképen mit is tartalmaz
nak s el kell sajátítanunk azt, hogy azok a 
hasznos anyagok, amelyek az emberi szer
vezet fenntartásában résztvesznek, miképpen 
tárolhatók el legegyszerűbben és legbizto
sabban .

A főzelékfélékben, gyümölcsökben, de még 
a zsír- és húsneműberfis találkozunk a vita
minnal. A vitamin szerves anyag; jelenléte 
szükséges az életfolyamatok szabályos lezaj
lásához. Észlelni tulajdonképpen akkor csz-

T éle n  Is é lv e zh e tő k , a  m ag u k  term észetességéb en , 
a m a h ázia sszo n ya in a k  »zöld« fő ze lék e i.

leljük, amikor hiányzik, vagy kevés van 
belőle. A szervezet ékkor avitaminozisban 
szenved. Ilyenkor fenyeget leginkább a fer
tőzés, a farkasvakság, bőrkiütés, bőrvér
zések, ideggyulladás stb.

Ha mindezzel és még sok mindennel, ami 
ehhez a témakörhöz tartozik, tisztában van a 
háziasszony, akkor igyekezni fog az ételeket 
úgy megválogatni, hogy a gondjaira bízot
taknál ne álljanak elő hasonló tünetek.

Megtanulja azt, hogy melyek azok a főze
lék- és gyümölcsfélék, amelyek a legtöbb 
vitamint tartalmazzák. Azt is megtart;’ ia, 
hogy nemcsak egyféle vitamin van s egyfor
mán fontos a szervezetnek valamennyi.

C. vitamin van pl. a citrom, narancs, para
dicsom, zöldpaprika, alma, csipkebogyó stb. 
(Folytatás a o f. oldalon)

G y ü m ö lcsö t b efő zn i, a  v ita m in  é rté k e k  m e g 
őrzése m e lle t t , a  m odern  h á z ia sszo n y  n a g y  g o n d ja .

RÁDIUM
A C U R 1 E - H Á Z A S P Á R

Bármekkorának is látszik a különbség 
a középkor hűbérrendszerének istenhívő 
világszemlélete és az újkori tőkéstársada
lom mechanikus anyagelvűsége között, 
egy tekintetben mégis hasonlók; ural
muk filozófiai igazolására a természet 
örök változatlanságát hirdetik.

Elfogulatlan szelemmel és mindenek
előtt a megszokott, jóformán születé
sünktől belénknevelt hamis fogalmakkal 
való szakítás nem mindennapi bátorsá
gával rendelkeztek Curieék, akik a világ- 
épftő elemek megváltozását bizonyítot
ták be és levonták az ebből eredő tanul
ságot mind a tudomány, mind a társada
lom területén.

ötven évvel ez
előtt járta be Rönt
gen csodálatos, jó
formán mindenen 
áthatoló sugarainak 
híre a világot.

Becquerel meg
vizsgálta e sugarak 
egyik, feltűnő saját
ságát: hogy hatásuk
ra egyes anyagok 
sugárzanak, fluo
reszkálnak. Megle
petéssel tapasztalta, 
hogy az uranyl-káliumszulfát előzetes 
megvilágítás nélkül is képes becsomagolt 
fényképlemezt előhívásra megfeketiteni. 
Kitűnt, hogy a többi uránvegyületnek és 
magának a fémuránnak is megvan ez a 
hatása. Megbízta az intézetében dolgozó 
fiatal Curiet és feleségét, Maria Sklo- 
dowszkát, a jelenségek további tisztázá
sával.

Curieék fantáziáját izgatta a tudomány 
szűzi, új területe ás megkezdték évtize
des vándorútjukat egy birodalomba, 
amelynek kiterjedését, határait belépé
sükkor még csak nem is álmodhatták. 
Mostoha körülmények között kellett egy 
szűkös, lomos, hideg pajtában a legna- 
gyobbfokú pontosságot igénylő munká
jukat megkezdeniök. Esztendők fárad
ságával csaknem minden, akkor ismert 
'anyagot átvizsgáltak és kimutatták, hogy 
a chalcolith (réz-uránvegyület) és az 
urénszurokérc erősebben sugároznak,

||int maga az urán. Ebből azt kóvetkez- 
Sltték, hogy ezekben az uránná] erőseb
ien ható, vagy ahogy Curiené mondotta 

ki elsőnek, rádióaktlvabb anyagnak kell 
lennie. Curiené 1896-ban a cárok és 
földesurak kettős elnyomása alatt síny
lődő hazájának nevére Poloniumnak ke
reszteli az új elemet. Üjabb négy esz
tendei megfeszített munka után egy 
rendkívül erősen sugárzó új elemet állít 
elő: a Rádiumot, amelynek atomsúlyát 
is meghatározza. Éjt nappá téve, tonna- 
és tonnaszám dolgozza fel az asszony az 
érchulladékot, míg a gramm töredékét 
kitevő, csodálatosan sugárzó elem kém
csövének foglyává válik.

Az igénytelen fehér por rendkívüli 
sajátságokkal rendelkezik. Vezetővé teszi 
a levegőt, mágnestérben legyezőként 
szétterülő háromféle sugárzást bocsát ki 
magából: pozitív, illetve negatív töltésű, 
sok tízezer kilométeres sebességgel szá
guldó, az atomnál is kisebb részecskéket, 
továbbá a Röntgensugaraknál is sokkalta 
áthatóbb, fénysebességű rezgéseket.

Eközben új anyagok 
keletkeznek belőle 
és annyi hőt ter
mel, amennyi a vele 
egyenlő súlyú jeget 
megolvasztja. A  férfi 
megállapítja,hogy az 
élő bőrre helyezve 
égést, sőt sejtpusz
tulást okoz. A  nagy
tőke is felfigyel mun
kájukra és megkísér
ti a nagy szegény
ségben élő házas
párt, hogy munkás

ságuk titkát búsás profittá alakítsa. 
Curieék elutasítják a kedvezőnek látszó 
ajánlatokat: szegények maradnak, hogy 
az emberiséget gazdaggá tehessék mun
kásságuk gyümölcsével: a rákgyógyító 
Rádiummal.

A  törékeny asszonyka és szerény férje 
forradalomba kényszerítette a természet- 
tudományt. Mindeddig a természet 
„építőköveinek", az elemeknek örök 
állandóságát és változatlanságát tanította 
a tudomány. Curieék bebizonyították, 
hogy ez a hit teljesen indokolatlan és 
ellenkezik a tapasztalattal, amely meg
mutatta, hogy az elemek átmenetnélküli 
hirtelen változások folyamatában átala
kulnak.

A  természetben nincs más állandóság, 
mint a fejlődés, a változás állandósága, 
Kilencvenegynéhány elem alkotja Föl
dünk és a világegyetem legtávolibb zugá
nak minden anyagát, a ragyogó csillago

Marie Curie Pierre Curie
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kát és a titkaikat fürkésző lángész agyát. 
A z  anyag vegyi lebontással elérhető 
legkisebb paránya az atom, amelyet 
mindaddig végtelenül apró golyócskának 
hittek. Curieék felfedezései kimutatták ’ 
ennek a vélem énynek tarthatatlanságát. 
Kutatásaikba egyre többen kapcsolód
tak be és ma Soddy, B ohr, Planck, Hei- 
senberg és mások vizsgálatai alapján 
tudjuk, hogy az atom lemérhető, rend
kívül kicsi naprendszerhez hasonlít, ame
lyekben kis „n ap ok“ : az atommagvak 
körül bolygókként keringenek negatív 
elektromos részecskék, az elektronok. 
M aga az atommag is összetett: semleges 
és pozitív töltésű részecskékből áll. 
N agyság tekintetében az atom úgy 
viszonylik az emberhez, mint ahogy az 
ember aránylik a maga kicsinységében a 
naprendszerhez. Valamennyi elem így 
épül fel; fizikai és vegyi sajátságaik külön
bözőségét az okozza, hogy mindegyikben 
más és más szám ú, de.különben teljesen 
azonos magrészecske és elektron van. 
M inthogy a felépítő részecskék töredé
kekben nem fordulnak elő, a különbség 
m indig csak egész szám lehet. A z  egész 
számok lépcsőfokait az atomok világá
ban nem köti össze a törtszámok lejtő
jének folytonossága. íg y  válik érthetővé, 
hogy az anyagok minőségi különbsége a 
felépítés m ennyiségi változásainak ugrá
saiból ered A  kifelé egységesnek látszó 
atom belső ellentétek színtere: semleges 
és villarnostöltésű, pozitív és negatív, 
keringő és rezgő mozgásokból áll. A z 
atom megjelenésében ellentétek összes
sége és egysége. Állandó mozgásában és 
változásaiban összefügg a többi atomok
kal —  és végeredm ényben a világm in
denség egészével.

Ha az atom magától, vagy bizonyos 
behatásra szétszakad, belőle sugárzás 
közben új elem atomja lesz, magvak és 
más részecskék kiválása közepette. Ez a 
folyamat robbanásszerű hirtelenséggel 
m egy végbe. M a már m integy negyven 
önmagától széteső, azaz radioaktív ele

met ismerünk, amelyek részben igen las
san, évm illiárdck alait hasadnak szét 
egész állományukban (persze, az e g y e s  
atomokban itt is robbanásszerűen hirte
len az átalakulás, de aránylag sok idő telik 
el, míg egy-egy újabb atom kerül sorra), 
míg mások a másodperc százmilliomod 
része alatt robbanak szét teljes állomá
nyukban. Maga a Rádium 1733 év alatt 
bomlik felére. Legújabban sikerült mes
terségesen is radioaktívvá tenni egyes 
elemeket.

Sokan vitáztak akörül, hogy vájjon a 
világ csak elképzelésünkben él-e, fantá
ziánk termékeként, avagy reális valóság. 
A  természettudomány ezen a téren vég
zett munkálatai, közöttük Curieék kor
szakalkotó tevékenysége megmutatták, 
hogy a kísérletek és a természet megfi
gyelésére alapított következtetések alap
ján előre megmondhatjuk bizonyos kísér
leti, vagy természeti jelenségek bekövet
kezését, ez pedig csak úgy lehetséges, ha 
a világ nem öntudatunk, agyvelőnk ter
méke, hanem tőlünk függetlenül létező, 
reális valóság. A világban minden dolog 
minden mással, állandó mozgásban és 
változásban összekapcsolódik. A válto
zások folyamatában ugrások vannak, ame
lyekben mennyiségi különbségek minő
ségiekbe csapnak át.

A természettudomány eredményeiből 
levonható következtetéseket a reális világ 
részét tevő emberi társadalomra is kell 
alkalmazni.

Az emberiség felszabadítása nagy mű
véhez járultak hozzá kitartó, fáradságot 
nem ismerő munkásságukkal Curieék. 
Bár kétszer is megkapták a tudományos 
élet akkori legnagyobb kitüntetését, a 
Nobel-díjat, világhírük ellenére is azok 
maradtak, akik mindig is voltak: a szel
lem és tudomány néppel eggyéforrott 
harcosai, akik egész életükkel, alkotásuk
kal az elnyomás ellen, a szabadságért, az 
emberiség felemelkedéséért küzdöttek.

Dr. Gálócsi György

Al'MÓSÁGOK

Tudjuk. Iioi/i/ nz emberi szervezel sej
tekből áll. .\Y c/imitoljitk azonban azl. 
hogy ezek a sejtek e</t/fonnti nagysá
gúak. Legtiibbji1 kiesi, van olyan is 
közöltük, amelynek hosszúsága nem több 
mint egy ■milliméter ezredrésze, ile min 
olyan is. ezek bizonyos iilei/sejlek
—  amely több mini ryy méter hosszú.

SZJÜNBÖI. V A J A T . . .

l\i eljárással szénből vajat készítenek. Már 
I fúló ben kezdtek kísérletezni ezzel az új el
járással, de akkor méy igen kevés eredménnyel. 
Ma már havonta 350 tonna müvaj kerül ki 
a wittenbergi gyárból. Szénből először .paraj int 
állítanak elő. parafinból pedig a szappant 
vagy művajai. Száz lonrta pura/in 50 tonna 
zsírsavat tartalmaz, amelyből 40 tonna vaj 
vagy szappan készül. Ha jó vajai akarunk, 
természetesen szintetikus módon előállított ca- 
rotinl is kell hozzáadnunk és giycerint.
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Eddigi cikkeinkben' megmutattuk, hogy az elemek, a létnek,
—  mint például az arany —  atomokból vannak felépítve. 
Atomnak neveztük egy elemnek azt a legparányibb részét, 
amely még magán viseli annak a bizonyos elemnek összes 
tulajdonságait (szín, fajsúly, vegyi tulajdonságok stb.) s 
amely tovább nem osztható, anélkül, hogy e tulajdonságok 
meg ne változzanak. Megmutattuk, hogy az atom nem tömör 
anyag, hanem parányi naprendszer, középen van az atommag 
s e körül keringenek az elektronok. A z  atommag protonokból 
és neutronokból áll. Egy anyagnak összes tulajdonságai a 
protonok, neutronok és elektronok számától és elhelyezkedésé
től függ. Egy anyag tehát csak akkor alakulhat át más anyaggá, 
ha valamilyen módszerrel atomjában a protonok, neutronok 
és elektronok számát és elhelyezését megváltoztatjuk. E z a 
változás néha önként is  végbemegy: az úgynevezett radio
aktív anyagoknál, mint ez már egy fél évszázada ismeretes. 
Máskor azonban mesterségesen idézik elő úgy. hogy atomokat 
valamilyen módon előállított protonnal vagy neutronokkal 
»bombáznaks. A heves ütközés következtében az atommag 
szerkezetében változás áll be s eközben —  az esetek egy részénél
—  hatalmas energia szabadul fel. Efféle folyamatok —  úgy
nevezett atommagreakciók —  a század harmadik évtizedétől 
ismeretesek voltak, de atomenergia robbanásszerű vagy folya
matos, de nagyméretű felszabadítására gyakorlatilag nem 
voltak alkalmasak, mert minden atomot külön, külső be
avatkozással, az anyagon kívül előállított protonnal vagy 
neutronnal bombázva, kellett átalakítani roppant költséggel 
és fáradsággal. A  kutatók azt a feladatot tűzték ki ezért 
maguk elé, hogy olyan atommagreakciót valósítanak meg, 
amely ha egy atomnál megindul, tovább terjed az egész anyagra, 
olyanféleképpen mint az égés.

E z  gyakorlatilag az U— 135 anyaggal volt megvalósítható. 
Ugyanis ha az összesen 235 protont és neutront tartalmazó 
urán atommagot neutronnal bombázták, akkor az ütközés 
következtében széthulló atommag töredékei között neutronok 
is lesznek, amelyek röptűkben újabb U— 235 atomcgokkal 
ütköznek és szétrepesztik azokat. A z  atommagreakciót tehát 
nem kívülről jövő, hanem az anyagban bent keletkező hasaiási 
neutronok viszik tovább. Ehhez az szükséges, hogy az uránból 
tiszta U— 235 anyagot állítsanak elő, mert a fém főtömegét 
alkotó U— 138 atomok a láncreakció szempontjából hatás
talanok. Pontos az is, hogy az U— 23.5 kellő (néhány kiló
grammos) tömegben legyen az atombombában, mert kisebb 
mennyiség esetén a hasadási neutronok tkiszöknekt az 
anyagból, mielőtt újabb U— 233 atommagokkal találkoznának.

-Annikor nyilvánvalóvá vált az amerikai 
atomkutatások során, hogy az atomener
gia felszabadítása csak egészen tiszta V- 
235 fém felhasználásával lehetséges s ki
derült, hogy e fém kellő mennyiségben 
való előállítása az uránból (amelyben 
nem egészen i % -fiyi mennyiségben van) 
csak roppant fáradságosan és irtózatos 
költséggel lehetséges —  új utakra veze
tett a kutatás. Megkísérelték a láncreak
ciót előidézni szét nem választott uránium
ban. A zt természetesen tudták, hogy ez

1 Élet és Tudomány I. évi. 1. szám 3. oldal,
1. évf. 2. szám 5. oldal.

gyors neutronokkal nem lehetséges, 
mert hiszen az urán főtömegét kitevő V- 
238 atómmagok a gyors neutronokat be
fogják, a láncreakció szempontjából ha
tástalanítják s az U-238 atommagok 
maguk is átalakulnak. Az új utakon meg
induló kísérletek célja az volt, hogy meg
vizsgálják: hogyan viselkednek lassú
neutronok, amikor az U-235 és U-238 
atommagokba ütköznek?

G Y O R S ÉS L A S S Ü  N E U T R O N O K  

A  gyors neutronok 30.000 km/másod- 
perc sebességgel röpködnek, a lassú 
neutronok sebessége néhány száz méter 
másodpercenként. A  gyors neutrono
kat le kellett tehát lassítani; ez úgy tör
tént, hogy akadályozó atomokat állítot
tak útjába. Nem akármiféle anyag alkal
mas erre, mert hiszen olyan anyagról lehet 
csak szó, amelynek atommagjai nem 
alakulnak át, ha neutronokkal ütköznek. 
A  számításba jövő néhány anyag közül 
az atomkutatók a grafitot választották ki 
lasslto'-nak. A  grafit közismert anyag: 
például a ceruzák bele grafitból van; de 
a lassítónak alkalmazott grafitot külön 
erre a célra, igen gondosan és igen nagy 
tisztaságban állították elő. Gyakorlatilag 
úgy valósították meg a dolgot, hogy na
gyobb grafittömböket állítottak elő s 
ezekben uránfémrudakat helyeztek el. 
A  széthasadó U-235 atomból hatalmas 
sebességgel kirepülő neutronok beleüt
köznek a grafitba és a grafit könnyű 
atommagjaival való ütközés következté
ben lefékeződnek. A  meglassúdott neu
tronok egy ideig a grafitban bolyongnak, 
de előbb-utóbb újra visszajutnak az 
uránfémbe.

M i történik ekkor ?

A  R E A K C IÓ O S Z L O P  

Több mint százszoros valószínűsége 
van annak, hogy először U-238 atommal 
fog ütközni a lassú neutron. Az ütközés 
következtében a neutron vagy elnyelő
dik, vagy nem. H ogy mi történik elnye
lődés esetén, azt majd később látni fog
juk Abban az esetben (és az esetek
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nagyobb részében ez történik), ha a 
lassú neutron az U-238 atommal ütközik 
ugyan, de nem nyelődik el, hanem to
vább bolyong, bizonyos idő múlva U-235 
atomra talál. Az ütközés következtében 
az U-235 atommag elbomlik, töredékei 
szétrepülnek, gyors hassdási neutronok 
keletkeznek —  ezek azonban a grafitba 
jutva lelassúdnak s kezdik elölről a folya
matot: tehát végbemegy a láncreakció. 
Ez a folyamat azonban korántsem olyan 
gyors és heves, mint a tiszta U-235 hasa
dása.

A  láncreakció tiszta U-235 esetében 
csak akkor vezet robbanásra, ha elegendő 
mennyiségű U-235 van jelen. Szét nem 
választott urán esetében is csak akkor 
fejlődik ki a láncreakció, ha kellő mennyi
ségű uránnal végezzük a kísérletet. De míg 
U-235-ből néhány kilogramm kell egy 
bombához, el nem választott uránból a 
lehető legkisebb méretben megépített 
berendezésnek is öt és fé l  tonna urániu
mot kellett tartalmaznia.

Az ilyen szerkezetet, amelynek a lénye
ges része a grafitlassító és beágyazott 
fémszál s amely még egy sereg járulékos 
alkatrészt (beépített műszereket, hűtő
vezetékeket, szabályozólemezeket stb...) 
is tartalmaz, azért, mert alkalmas a lánc
reakció megvalósítására: reakciócszlcp- 
nak neveztek el. A  reakcióoszlcpban 
az energiatermelő láncreakción kívül 
még egy igen nevezetes folyamat megy 
végbe:

A P L U T Ó N IU M  K E L E T K E Z É S E

Már említettük, hogy az uránfém 
főtömegét alkotó U-238 atommagok 
legalább részben befogják a velük ütköző 
lassú neutronokat. Ha egy U-238 atom
mag elnyel egy lassú neutront, akkor 
megkezdődik egy eléggé bonyolult és 
hosszantartó folyamat, amely mintegy 
két napot vesz igénybe s a végén egy új 
elemet eredményez: a plutóniumot.

A plutónium igen figyelemreméltó 
fém. Nemcsak azért mert új, hanem 
azért is, mert atommagja olyan tulajdon

ságokkal rendelkezik, mint az U-235 
atommag: vagyis neutronnal bombázva 
széthasad és a termékek között új hasa
dási neutronok vannak, A  plutónium 
tehát éppúgy képes láncreakcióra, mint az 
U-235, alkalmas atomenergia felszabadí
tására. Nagy előnye az U-235-tel szem
ben viszont az, hogy az urántól —  mint
hogy vegyi tulajdonságai lényegesen kü
lönböznek tőle —  aránylag egyszerűen, 
olcsón, vegyi módszerekkel elkülöníthető 
és tisztán előállítható. Az ilyen módon 
előállított plutóniumot az amerikaiak 
atombomba gyártására használták fel.

H O G Y A N  H A S Z N Á L H A T Ó  F E L  A 
R E A K C IÓ O SZLO P  IPARI E N E R G IA -  

T E R M ELÉSR E?

Sokkal nagyobb jelentősége van azon- 
han egy másik megoldásnak, amely 
megkerüli a plutónium kitermelését a 
reakcióoszlopból. Mert hiszen, ha a 
pluteniumot benthagyjuk a reakcióosz
lopban, akkor az ott úgy fog viselkedni 
mint az U-235, vagyis neutronok hatá
sára szétesik hatalmas atomenergia fel- 
szabadulása közben!

Vagyis gyakorlatilag ezen a kerülő- 
útón elérhető volt, hogy a drága uránnak 
nemcsak U-235 atommagjaiból, hanem 
a főtömegét kitevő U-238 atomjait is fel 
lehet használni energia termelésére (úgy, 
hogy először plutóniummá alakul át s 
csak a plutónium hasad szét). Termé
szetesen, ha a főcél nem a plutónium- 
kitermelés: atombombagyártásra; ha nem 
az atomenergia-felszabadítás robbanás
mentesen, lassan, ipari célokra: akkor a 
reakcióoszlopot bizonyos módon át kell 
alakítani, a láncreakciót másképpen kell 
vezetni.

Ennek az átalakításnak a munkája 
folyik most, hogy az atomenergia fel
szabadítása ne a pusztítás, hanem a gaz
dasági és társadalmi haladás, a szebb és 
emberibb élet biztosításának nagy és 
nemes célját szolgálja.

íg y  kapcsolódik össze az ember, az 
élet és tudomány. Pál Zsigmond



A növesztőhormon gyökérképző hatása az 
indiai Coleus szárán

N Ö VÉN YI SE JT N Ö V E K E D É S  
HORMONJAI

Mindenki tudja, hogya pincében csírázó 
burgonya hajtásai a pinceablakon beszűrődő 
fény felé nőnek. A gyógyszertárakban elhe
lyezett Filodendron nagy, tagolt levelei mind 
a kirakat felé fordulnak. Ablak közelében 
tartott szobanövények az ablak felé hajolnak. 
Valamennyi zöld növény törtet, küzd az 
éltető napfényért. A  szakember ezt a jelen
séget fényrehajlásnak, fototropizmusnak ne
vezi.

M i az oka ennek a jelenségnek? Ebben az 
irányban végzett kutatások „kísérleti nyula“  
a zab csíranövénye volt. Ezen végezte Boy- 
sen-Jensen dán kutató 1910-ben klasszikus 
kísérleteit. A sötétben csíráztatott zab elő
törő cslrahüvelyének (koleoptila) csúcsát 
világította meg s kísérleti eredményei a kö
vetkezők voltak :

1. Ha csak a csúcsot érte fény, 4— 10 óra 
múlva a koleoptila töve is a fény felé hajlott, 
(l. kép a.)

2. Ha csak az alapot érte a fény, a csíra
hüvely nem görbült el. Következtetés : a

csúcsban képződhetett valami anyag, amely 
a götbülést előidézte.

3. A koleoptila-csúcsot bér tvával levágta 
és zselatinnal visszaragasztotta. Megvilágí
tás után a csírahüvely ismét elgörbült.

4. Zselatinnal átitatott vékony spanyol- 
nád-darabkát iktatott a lemetszett csúcs és a 
koleoptila-tő közé. A görbülés változatlanul 
bekövetkezett. Itt tehát valami anyag-átszi- 
várgás, diffúzió megy végbe. (r. kép b.)

5. A spanyolnád-metszet helyett csillám
lemezkét helyezett a csúcs alá. A görbülés 
elmaradt.

E kísérletek kimutatták azt, hogy valami 
átszivárgó növesztő anyag képződik a csúcs
ban s ez lefe’ é vándorol. Nyitva maradt a 
kérdés: mi ez az anyag? M i történik ezzel a 
fény hatására? és miért következik be a 
fény felé götbülés?

AZ A U X IN
A későbbi kísérletek ezekre is választ 

adtak. Söding r923-ban azt az elméletet állí
totta fel, hogy a fény hatására képződő anyag 
általános sejtnövekedést idéz elő. Went 1927- 
ben kísérlettel is igazolta ezt s e növekedési- 
kiváltó anyagot hormonnak minősítve nő
vesztőnek, auxinnak nevezte el. A  megvilá- 
p ított és levágott csúcsokat ágárkockára tette. 
A növesztőhormon leszivárgott az ágárle- 
mezkébe s most ezt helyezte rá a koleoptila- 
alapokra. Ezeken növekedést, illetveegyoldali 
elhelyezéssel göibülést idézett elő (2. kép).

A továbbiak során Thimann 1934-ben és 
Boysen-Jensen 1936-ban módszert dolgozott 
ki a növesztőhormon kivonására. Ennek 
lényege az, hogy a vizsgálandó friss növényi 
részt kloroformban megöljük, majd a kloro
form mennyiségének l/,-ét tevő normál só
savban szétmorzsoljuk. A kloroformos szét- 
morzsolást megismételve a kloroformot el
párologtatjuk s a visszamaradó anyagot 3 
%-os ágárral felvétetjük. Az ágárt kockákra 
daraboljuk s ezek zabkoleoptilára helyez
hetők további kísérletek céljaira.

E módszerrel kimutatható volt az is, hogy 
a növekedési hormon a csíracsúcsban van 
legnagyobb meny- 
nyiségben j e l e n ,  
alatta fokozatosan 
csökken. M e g -  
k ö n n y í t e t t e  a 
t o v á b b i  vizsgála- a , 
tokát, hogy az auxin- 
oldatból k é s ő b b  
sikerült lanolinban 
elkeverve a u x i n -  
k e n ő c s ö t  is elő
állítani.

F élreérth etetlen  
kísérletekkel mutat
ták ki, hogy az auxin 
valóban a sejtmeg-
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1. A levágott koleoptila-csúcsok. 2. Agár- 
kockák. 3. Csirahüvely (Koleoptila). 4. 
Lomblevél. 5. A csúcs levágása. 6. Agár

kocka

ellenes baktériumflóra hatására keletkezik. 
Nem is található virágos növényekben, csak 
gombákban és baktériumokban. Hatásfokát 
tekintve fele oly erős, mint az auxin, de 
szintetikusan előállítható. Ezzel már ahete- 
roauxin-kenccsök gyakorlati alkalmazására 
is megvalósulhatott.

A szintetikus heteroauxin birtokában a 
fiziológusok a hasonló vegyülétek egész sorát 
próbálták ki s ma már mintegy 60 ilyen növe
kedésgyorsító vegyület áll rendelkezésünkre. 
(Külön csoportba tartoznak a gáznemű növe
kedésserkentők, amilyen az etilén, acetilén 
propilén stb. Ezek hatása abban keresendő, 
hogy fokozzák a növény auxintermelését.)

A vizsgálatok fényt derítettek arra is, hogy 
csak erős hígításban alkalmazható sikerrel a 
növesztőhormon. (Kb. 10-5, 10-10 molos 
heteroauxinoldat hat serkentőleg, nagyobb 
koncentráció gátolja a növekedést.) A  szár 
valamivel töményebb, a gyökér hígabb oldat 
hatására nyúlik meg.

nyúlás, sejtnövekedés hormonja. Egyforma 
fejlettség csíranövénykék közül pl. néhány
nak csúcsát auxinkenőccsel bekenjük, azok 
jobban megnőnek, mint társaik. Elvágjuk 
a csíranövény szárát, az a növekedésben 
elmarad. Ha most auxinkenőccsel látjuk 
el, növekedése meggyorsul és egy ideig 
lépést tart az ép csíra-szár növekedésével.

A Z A U X IN H A TÁ S

A fototropizmus is új megvilágításba ke
rült az auxinkísérletek birtokában. A fény- 
rehajlás nyilvánvalóan úgy áll elő, hogy a 
szár árnyékos oldalán erősebb a növekedés. 
Ez pedig Konigsberger véleménye szerint 
azért következik be, mert a megvilágított 
oldalon az auxin fotokémiai úton hatásta
lanná lesz.

Gyökérképződés a Ficus elastica- 
dugványokon. Baloldalt hormon
kenőccsel kezelt, jobboldalt kezelet

len példányok

MI AZ AU X IN ?
Mi ez a csodálatos anyag, mi a vegyi össze

tétele az auxinnak? Hosszas kutatómunka 
eredményeképen Kögl utrechti biokémikus 
ezt is megfejtette. A növényben oly kis 
mennyiségben van jelen, hogy ebből 
nagyobb tömegben nem vonható ki. A kísér
letek más irányba terelték s így jött rá arra a 
furcsa eredményre, hogy az állati és emberi 
vizeletben van a legtöbb auxin (literenként 
2 mg) s így végül is emberi vizeletből sike
rült kikristályosítania, (összetételét tekintve 
egy C18 H32 O5 képlettel kifejezhető trioxi- 
karbolsav, de nem egységes vegyület.) Szin
tetikusan nem állítható elő. (Az 
auxint nyilvánvalóan a növényi 
táplálékkal veszi fel a szervezet, 
mivel azonban nincs rá szüksége, 
a vizeletben kiválasztja.) Az 
auxinnak emberre nincs kimutat
ható hatása.

Kögl az utrechti klinikán egy 
beteg vizeletében egy egészen más 
összetételű, de a növényen növe
kedésserkentő vegyületet is talált, 
ez azonos a fl-indolilecetsavval 
s Kögl heteroauxinnak nevezte el.
Bz nem a táplálékkal jut a szerve
zetbe, hanem a bélben levő rend-

(Az auxin vándorlására vonatkozó méré
sek eredménye alapján újabban azt tartják 
a kutatók, hogy nem diffúzióról, hanem 
elektromos áramlásról lehet szó. Az auxin 
mint anion a szárcsúcsi negatív elektromos
ság felől vándorol az alapi pozitív sarkok 
felé.)'

Hol keletkezik az auxin? Eleinte azt gon
dolták, hogy a szárcsúcsban s onnan vándo
rol lefelé. Később a növekedési hormon 
forrásának a magot tartották. Üjabban az 
derült ki, hogy a mag csak raktározója a hor
monnak s az a levelekben képződik, való
színűleg az asszimilációs cukorból,



Az auxinkísérletek érdekes eredményei 
a növénytermet másik fontos alakítótényező
jének, a geotropizmusnak is magyarázatául 
szolgáltak. (Ez az a megszokott jelenség, 
hogy a nehézségi erő hatására a gyökér min
dig lefelé, a szár fölfelé nő.) Went kimutatta, 
hogy az auxin a nehézségi erő hatása alatt 
vándorol függőleges irányban fölülről le
felé. Vízszintesre fordított csíraszárban az 
alsó részen több lesz az auxin s a szár föl
egyenesedik. A  gyökérben fordított helyzet 
áll elő. Minthogy a gyökér érzékenyebb az 
auxinnal szemben s itt is lefelé vándorol a 
hormon : az . 'só oldalon előálló magasabb 
auxinkoncentráció gátlólaghat a növekedésre 
s a gyökér lefelé görbül!

Auxinhatás alapján magyarázhatjuk, sőt 
kísérletekkel elő is idézhetjük a kapaszkodó 
kacsok mozgását s a levelek alvó mozgását is.

A Z A U X IN  ÉS A G Y A K O R L A T

Ennyi sok érdekes kísérleti eredmény után 
felmerül a kérdés: van-e mindennek gyakor
lati haszna, vagy csak elméleti síkon mozog 
az egész auxin-kutatás? Azonnal megadhat
juk a választ, hogy már eddig is szép ered
ményeket mutathatunk fel. így auxinoldat- 
ban csávázott magokon a csirázási erély és 
csírázási százalék növekszik, a terméshozam 
nagyobb lesz. Pl. heteroauxin vizes oldatá
ban 24 óra hosszat áztatott retek, káposzta, 
sárgarépa, mák, búza, zab, lucerna termés
hozama 40— 90 %-kal emelkedett. A  búza 
szára, levele, gyökere is erőteljesebben fej
lődik, vastagabb lesz.

Auxinnal kezelt burgonya gumói nagyob
bak lesznek, keményítőtartalmuk emelke
dik. 24 órai heteroauxinoldatban való ázta- 
tással egyes fajtáknál 50— 80 %-os termés 
többletet értek már el. Ez az eljárás azon
ban költséges.

A  virágok termőjét is növekedésnek indít
hatjuk auxinnal. Pl. paradicsom, tök, paprika 
bibéjét levágjuk, a vágási felületet auxin- 
pasztával bekenjük, így parthenokarpia útján 
kifejlődik a termés, de mag nem lesz benne! 
így a fogyasztásban kedvelt magvatlan gyü
mölcsök állíthatók elő auxin segítségével. 
Ez a módszer nagy mennyiségben nem gaz
daságos.

Legnagyoí b haszna a dugványozásnál, a 
járulékos gyökerek kifejlesztésében mutat
kozott meg. A  dugványszárakat alapi részü
kön 2 cm mélyen valami növesztőkészít
mény oldatába mártjuk, esetleg pasztával 
egymással szemben két csíkot kenünk fel rá. 
A  gyökérképződés hamarosan és erőteljesen 
megindul még olyan növényeken is, ame
lyek dugvány útján eddig nem voltak szapo- 
ríthatók, pl. orgona, alma, thuja, tiszafa, 
aranyvirág s b.

Heteroauxin permetezéssel elérték azt, 
hogy az alma kocsánya megerősödik s az 
alma nem hull le a fáról. Ezzel az almák be- 
érését lehet biztosítani és meggyorsítani.

E gyakorlati irányú kísérletek a legújabb 
idők eredményei s e vizsgálatok mind újabb 
és meglepőbb sikerekkel kecsegtetnek.

Dr. Haraszti Árpád 
egyetemi adiunk-us

(Folytatás a iS . oldalról)

a színes gyümölcsökben. A főzés csökkenti 
a gyümölcs vitaminmennyiségét, egyedül a 
csipkebogyó tartja meg főzés után is. Tanó. 
esős nagy mennyiségben eltenni belőle.Citrom, 
narancs, paradicsom vitamintartalma azért 
olyan hatásos, mert savanyú gyümölcsökben 
jobban tartalékolódik a vitamin.

Legjobb, ha nyers állapotban igyekezünk 
gyümölcsöt és zöldségfélét tárolni, ilyenkor 
azonban ügyeljünk, hogy hibátlan legyen a 
gyümölcs, a főzelékféle. Gyümölcsökben, fő
zelékfélékben a vitamin leginkább az érett 
héja alatt van, igyekezzünk tehát hámozat- 
lanul adni, s ha elkerülhetetlen, hát vékonyan 
hámozzuk. Az A. vitamin főzés után is meg. 
marad. A- vitamint tartalmaz a spenót, a 
sárgarépa, paradicsom, burgonya. Még sokat 
lehetne a vitaminokról beszélni,ezúttal azon
ban csak azt szegezzük le. hogy vannak és 
létfontosságuk van. Ügyeljünk arra, hogy 
naponta —  még télen is —  adjunk nyers 
dolgokat. Ha egyéb nincs, sárgarépát, kara
lábét—  éppen úgy megteszi, mint a 6 forin
tos narancs.

A modern háziasszony a régi asszonyhoz 
viszonyítva sokkalta több terhet vállal ma
gára, mert rendszerint nemcsak háziasszony, 
hanem kenyérkereső is. A háztartási isko. 
Iában tanultakat saját körülményeihez iga
zítja, mert nem az a cél, hogy a házimunká
ban agyonfárassza magát, hanem az, hogy 
minél kevesebb munkával, a lehető legjobb", 
legeredményesebb munkát végezze. Csak 
a gondolkodó háziasszony képes erre, aki, 
minden régi jólbevált háziszer, tapasztalat 
mellett nem restelli felütni a kémiakönyvet, 
a fizikakönyv lapjait —  tanulmányozza a 
népszerű biológiát — halad a korral, segítő
társa a —  tudomány.

H O G YA N  U T A Z U N K  T IZ E N N Y O L C  
K IL O M É T E R  M A G A SSÁ G B A N ?

Az újtípusú repülőgép, amelyben kényel
mesen utaznak az utasok 18 km magasság
ban an ükül, hogy légzőálarcot viselnének 
az arcukon, olyan berendezésű, hogy csak 
az egvik felében foglalhatnak helyet cso
magok és emberek, a gép másik fele arra 
szolgál, hogy a kívülről beáramló ritka 
levegőt különleges módon normális sűrű
ségűre préselje, s csak az ilyen préselt 
levegővel töltik fel az utasok számára ki
jelölt fülkéket. Az ilyen repülőgépeken 
nyugodtan szállíthatnak lezárt palackokat, 
gyógyszeres üvegeket, ampullákat, mert 
nem “forog fenn a robbanás veszélye.
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FELNŐTTEK SZAMARA
( S V Á J C I  M E G O L D Á S  A  L A K Á S 
H I Á N Y  G Y O R S  E N Y H Í T É S É R E )

A  lakáshiány a háború után mindenütt 
egyike a legsürgősebb problémáknak.
Nem szólva a háborúsujtotta országok
ról, ahol bizony nagyon kis helyre kell 
összehúzódni és mégis hiányzik a kellő 
számú és a lakosság igényeinek meg
felelő lakás.

A z a remény, hogy a háború után 
mindenütt nagy tempóban megindul 
majd az építkezés, 
nem vált valóra ed
dig. Sok műszaki, tár
sadalmi és gazdasági 
oka van ennek. Ked
vezőtlenül befolyá
solja az új építkezé
seket a költségek 
nagymérvű emelke
dése is. De ha ez 
mind nem volna, ak
kor még mindig na
gyon lassan haladna 
az építkezés a rend
kívüli szükséglethez 
mérten, miután hi
ányzik a kellő számú 
szakképzett munkás.

így a legtöbb or
szágban rájöttek,, Egy hét alatt tető alatt van a há

hogy a régi, konzer
vatív építési eljárá
sokkal a problémát 
aligha lehet megol
dani, hanem új, a 
technika haladásával 
lépést tartó megoldá
sokat kell keresni. 
Amerikában, ahol a 
„nagyméretű1' meg
oldásokat szeretik és 
ehhez a megfelelő 
eszközök is rendel
kezésre állanak, egy
szerűen egész ház
falakat építenek a 
gyárakban és ezeket 
a helyszínen, hason
lóan a színpadi ku
lisszákhoz, összeál
lítják. Angliában 
nagyméretű csöve
ket alakítottak csa
ládi házakká. Mind
ezek átmeneti meg
oldások esetleg alkal
masak a hiány gyors 
pótlására, de senki 
sem gondol arra, 
hogy az ilyen házak
ban véglegesen lete
lepedjék.

A  németekkel együtt 
működő kis és nagy 

emigránsok ellepték a háborútól meg
kímélt Svájcot. És így, bár furcsán 
hangzik, de tény, hogy Svájcban is kb, 
40.000 lakással van kevesebb a szükséges
nél. Az amerikai vagy angol megoldásról 
itt szó sem lehet, miután a svájciak gyű
lölik (az időlegeset), már pedig az előbbi 
két megoldás erősen emlékeztet a bara- 
kokra. így hát meg kellett találni a gyors és 

mégis békebeli, vég
leges épitésimódszert.

Építész szakkörök
ben már régen ismert 
az ú. n. előfeszített 
'■ asbeton. Ennek a 
közönséges betonnal 
szemben nagy előnyé 
a nagymérvű anyag
megtakarítás . Ezt a 
módszert egy svájci 
vá'lalat összekapcsol
ta az ú. n. „előkészí
tett elemekkel" való 
építéssel. Ez nagyjá
ban azt jelenti, hogy 
a házat úgy építik 
fel, mint azt a gyer
mekkorunkból ismert

(Folytatás a 30. oldalon.)
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Nem lepne meg, 
ha az olvasó „Ta- 
más“ -nak csapva 
föl, a leghatározot- 

\'M tabban kijelentené; 
még mesének sem
hajlandó elfogadni afféle beszédet, hogy 
gyíkból valaha is madár lehetett.

De álljunk meg csak egy szóra. Mielőtt 
tökéletesen elzárkóznék bárki is a „m ese" 
meghallgatása elől, gondoljon meg egy-két 
könnyen megfigyelhető és ellenőrizhető dol
got.

Ilyen elsősorban a madarak pikkelyes 
csődje. Hát van-e valami lényeges különb
ség a csőd pikkelyei s a hüllők egész testét 
borító pikkelyek és pajzsok között? Sőt azt 
is hozzátehetjük, hogy a pinguinek szárnyát 
toll helyett végig pikkelyek borítják.

Igen ám, —  hangoztatja erre a kételkedő 
—  csakhogy ezek a pikkelyek a madártesten 
az életmód következményei is lehetnek, amit 
éppen a pinguinek szárnya bizonyít. Hiszen 
ezek az állandóan tengeren úszó és bukva 
halászó madarak a víz alatt űzve a halat,

szárnyukkal úsznak, valósággal repülnek a 
vízben s lábuk csak a kormány szerepét 
játssza.

Nos, ha ez nem elég, hivatkozzunk a hül
lők és madarak szemének azonos szerkeze
tére. Részleteket mellőzve, gondoljunk a 
mindkét állatcsoportban meglévő pislogó 
hártyára.

—  Engem még ez sem győz meg, —  
mondja „Tam ás" barátunk —  mert hiszen 
tudjuk, hogy a pislogó hártya csökevénye 
még az ember szemében is megvan.

—  Rendben van. De mit szól hitetlen
kedő barátunk ahhoz, hogy a madarak s a 
hüllők egyaránt tojást, még pedig minden 
tekintetben azonos szerkezetű tojást tojnak 
s ivarnyílásuk is egyforma szabású?

—  Jó, jó —  dörmögi a mi „Tamás "-unk 
—  csakhogy a madarak testük melegével 
kotolják ki fiókáikat, a hüllők azonban a k i- ' 
költést a Nap melegére bízzák.

—  Itt is kis pótlásra van szükség, —  figyel- 
  mezt etjük „Tam ás" urat.

—  Való ugyanis, hogy 
a strucc-féle madarakon 
kívül az ausztráliai tale- 
galla tyúk sem kotlik ren- 
desen.Viszont a Python 
óriáskígyó egy csomóba 
rakott tojásai fölé teker
gőzve, valóságos kotlási 

lázat kap, teste szokatlanul fölmelegszik 
s így költi ki ivadékát. Vagyis tehát, épp 
úgy akad nem kotlómadár, mint kotló hüllő.

—  De hát hogyan higyjem el a gyíkból 
lett madarat, hogyha semmiféle hüllőnek 
sincs tolla s még kevésbbé szárnyal?

—  Most pedig aztán tüstént helyben le
szünk! . . . Hiszen éppen arról szeretnék 
szólani, hogy Dél-Németország földjén, 
mintegy 160 millió évvel ezelőtt a tenger
part iszapjába temetett olyan két őslény 
maradványai kerültek napfényre, amelyeken 
a madarak és a hüllők legfőbb tulajdonságai 
ismerhetők föl. A korábban (1861-ben) 
talált, tyúknagyságú ősmadár a British 
Múzeumba került, míg a galambnagyságú, 
1877-ben talált másik példányt a berlini 
múzeum őrzi. Főbb tulajdonságaikban a 
kettő között nincs eltérés.
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Hogy csak röviden jellemezzük ezt a 
tudományos szempontból rendkívül érté
kes két leletet, a következőket emeljük k i:

A madárszabású csőrben hegyes fogsort 
látunk beékelve. Mellső végtagjuk szárny 
ugyan, de ennek végén három szabad, kar
mokkal fölfegyverzett ujj látható. Lábuk, 
medencéjük a mai madarakéval egyező, csi
golyáik azonban hüllőszabásúak. Még in
kább hüllő jellegű a testhosszal fölérő hosz- 
szúságú csigolyasorból álló farok. Ezzel 
szemben mind a két maradványon a tollazat 
kétségtelenül fölismerhető.

Ügy hisszük, minden elfogulatlanul vizs
gálódó úgy ítéli meg ezt a nevezetes két ős
lényt, hogy a hüllők és madarak csoportját 
tökéletesen áthidaló, úgynevezett á t m e 
n e t i  lények. Talán m é g  n e m  tökéle
tes madár, de m á r  n e m  gyík. Legtalá
lóbban gyíkmadárnak nevezhetjük.

Természetes, hogy a megismert két gyík- 
madarat nem kell okvetlenül a legkezdetle
gesebb átmeneti alaknak tekintenünk, mert 
minden bizonnyal voltak kezdetlegesebbekis.

És még egy dolgot kell szem előtt tarta
nunk. Azt, hogy kétféle madártipusnak 
megfelelően kétféle úton alakult ki a madár
világ. Az egyik út a két lábon futó, madár
lábú ősgylkokból vezet a strucc-féle, illető
leg az ősi jellegű úszó madarakig. Ezek 
hosszúlábú, nehézkes testű, több esetben 
szárnynélküli szárnyasok.

Hogy hogyan lett a két lábon —  de már 
igazi madárlábon —  futó gyiksárkányból 
madár?

Emlékezzünk vissza a repülőgép gyermek
korára. Hiszen még Blériot idejében is a leg
több gép csak a nekiiramodásig vitte, de a 
levegőbe már nem tudott fölemelkedni. 
Utóbb azonban mind gyakoribb lett az eset, 
hogy a hosszú nekiiramodást egy-két méter
nyi „szárnyrakapás" követte.

Nos, a strucctermetű, majd kezdetleges 
lapos pikkelyekkel szegélyezett szárnyakkal 
és farokkal bíró gyíksárkányok addig-addig 
kísérleteztek a szárnyrakapással, amíg ezt 
elősegítő szerveik megfelelő kifejlődése való
ban lehetővé nem tette. Igaz ugyan, hogy 
maga a strucc, mint csenevész szárnyú, 
repülni képtelen madár a továbbiakra nem

jó példa, de gondoljunk a túzokra, fácánokra, 
fogolyra, s általában a tyúkfélékre, amelyek 
nagy hasznát veszik szárnyuknak, pedig 
őseik gyatra repülők voltak.

A másik út az egyik fától a másikig sikló
repüléssel átvitorlázó, repülő-sárkány féle 
alakból vezet a mai madarak többségének 
alakjához. Ennek a csoportnak kiinduló 
törzse a fánlakó életmódot folytató ős fa
kúszó sárkány, amelyik, mintegy 200 millió 
évvel ezelőtt még csak olyanféle módon 
vetette át magát egyik fáról a másikra, mint 
ahogyan az úgynevezett repülő maki vagy 
mai mókusaink cselekszik. Később aztán 
végtagjain szélesebb pikkelyek, még utóbb 
tollak könnyítették meg a lebegést. Bizo
nyos továbbá, hogy eleintén ezeknek a kez
detleges gyíkmadaraknak mind a négy vég
tagjuk, sőt hosszú gyíkfarkuk is a lebegés 
szolgálatában állott.

Ezeket a gyíkmadarakat a tudósok „négy- 
szárnyúak“ -nak nevezték el, mert combju
kon is hosszú, evezőféle tollazatuk volt.

Nem lehet azonban vitás, hogy a „kézzel- 
lábbal", vagyis „négykézláb“ -repülés nem 
vált be a levegő életterében s Így a comb, 
illetőleg a láb szereplése mindinkább hát
térbe szorult s a kéz, vagyis a mai madár
szárny mind határozottabb alakot öltött.

Érdekes, hogy egyes ösmadárfajokon
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épp úgy, mint maiakon is a szárnyak tökéle
tes elsatnyulását állapíthatjuk meg. Az ősi 
óriás bukó (Hesperornis) szárnyának semmi 
nyoma sem látható, még a csontvázon sem. 
De hiszen az Ausztráliában élő kivi és kazuár 
is valóban szárnyatlan madárnak mondható.

Mindezt azért hangsúlyozzuk, hogy rá
mutassunk arra a tényre: nem minden madár 
szárnyas; sőt, mint éppen a kivi és kazuár 
bizonyítják: még a madártoll sem mindig 
tollalakú.

Ami pedig a többi gyík-jelleg: a fogas
állkapcsok. a farok hosszú csigolyasora, 
továbbá a szív egyszerűbb szerkezete elma
radását, illetőleg átalakulását illeti, röviden 
most csak annyit mondunk, hogy ez lépésről- 
lcpésre történt átalakulás, helyesebben fejlő
dés eredménye.

Lám, lám! A hihetetlenül hangzó tétel, a 
gyíkból lett madár könnyűszerrel és bizto
san igazolható. Csak arról nem szabad meg
feledkeznünk, hogy az átalakulás évmilliók 
során, azaz számunkra elképzelhetetlenül 
hosszú idő alatt ment végbe

Gadl István ár.

(Folytatás a ay. oldalról)

,,Matador“  építőszekrénnyel csináltuk. 
Illőre, gyárilag előállított vasbetongeren
dákból, oszlopokból megépítik, illetve 
összeállítják a rendkívül erős, teherbíró 
és mégis takarékos vázat. Hosszú kísér
letek után ezt úgy konstruálták, hogy az 
egyes alkatrészek összeállítása a lehető 
legegyszerűbb módon történhessék, ami 
nélkülözhetővé teszi a nehezen található 
szakmunkások alkalmazását, hanem egv 
képzett szakmunkás vezetése mellett 
tanulatlan munkások is elvégezhetik. 
A vázat kitöltik betonlapokkal. Ezeket 
nem habarccsal illesztik össze, mint azt 
a téglákkal való építésnél látjuk, hanem 
az említett svájci vállalat szabadalma 
alapján, szárazon. így az egész építkezés
nél egy csepp víz sem kerül felhaszná
lásra, ami feleslegessé teszi a kiszárítást, 
illetve lehetővé teszi, hogy a lakó a házba 
azonnal beköltözhessen, miután ez tel
jesen száraz.

Egy háromszobás földszintes házat az 
említett ,,IN S Y B A “ nevű módszer se
gítségével 40 m2 alapterület mellett 
250— 300 munkaóra alatt, a közműveket 
nem számítva, felépít egy hattagú tanu
latlan munkáscsoport egy begyakorolt 
szakmunkás vezetése mellett. Ez azt 
jelenti, hogy zavartalan munkamenetét 
feltételezve, egy hét alatt tető alatt van 
a ház.

Az egyes elemek elkészítése termé
szetesen előzetesen, üzemszerűen tör
tént. Ezeknek konstrukcióját azonban 
szintén sikerült oly mértékben leegy
szerűsíteni, hogy ezeknek a gyártását 
bármely betonáru-üzem nagyobb elő
készítés nélkül megkezdheti.

A brüsszeli nemzetközi lakásépítési ki
állításon ezzel a módszerrel egy egy
emeletes házat építettek fel ; a nyers 
épületet 400 munkaóra alatt.

A földszintes háromszobás-konyhás 
ház Svájcban felépítve, svájci anyagárak 
és munkabérek mellett kb. 8— 10 ezer 
svájci frankba kerül.

Habár nagy bérházak építésére ez a 
módszer még nem egészen kiforrott, 
kisebb, egy vagy több családot befogadó 
házakat már rendszeresen építenek. így  
Zürich közelében pl. már egy egész 
kis települést építettek fel, amelyet a 
„Gartcdörfli Gontenbach“  néven is
mernek.

Ismerve a svájciak nagy vágyát az 
,;Eigenheim“ , a saját otthon után, nem 
kétséges, hogy a fent leírt építőmódszer
nek nagy jövője van.
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MUNKÁSOK A TUDOMÁNYÉRT, TUDÓSOK A MUNKÁSOKÉRT...
Mi történt az elmúlt két hétben a MÁVAG- 

ban az akció keretében? A MÁVAG-ban, 
ahol a legszebben folyik a munka, befejez
ték, sőt túlszárnyalták a tudományegyetem 
bölcsészkarán vállalt munkát. A befejezés 
örömére a diákság egy meleg, családias 
karácsonyi ünnepélyt rendezett a munkás
sággal közösen.

*

A munkások azonban nem elégedtek meg 
az eddigi eredménnyel. Fogták a szerszá
maikat és átköltöztek részben a Műegye
temre, részben a klinikákra.

*
így nyilatkozik Murányi József művezető, 

aki nagy lelkesedéssel vezette az építkezé
seket. Mikor elkezdtük a munkát, féltem, 
hogy rengeteg dolgom mellett nem tudok 
egy ekkora felelősségteljes munkát ellátni, 
meg aztán túlsóknak, reménytelennek lát
tam a romot. De most, mikor látom, hogy 
a mi munkánk nyomán folyik a tanítás, 
kísérletezés, olyan jóleső érzés, hogy nem 
szeretném semmiképpen abbahagyni.

*
Kétszer is nagy izgalom volt a MÁVAG- 

gyárban. Hogyne, hisz nagy vendégeket 
vártak. Egyszer a bölcsészeti kar és egyszer 
az orvosi kar professzorai mentek ki egész- 
napos látogatásra a gyárat és az ott folyó 
munkát megtekinteni. De a professzor 
urak sem izgultak kevésbbé, hiszen leg
többjük még sohasem látott ilyen ipari 
üzemet belülről. Figyelmesen szemlélték a 
munkafolyamatot, közben azon tűnődnek, 
hogy mivel lehetne jobb munkafeltételeket 
teremteni. Találnak is rá lehetőséget, anyag
mintákat kérnek kísérleti célra, talán meg 
lehetne javítani a minőséget. Az orvosok 
egészségügyi szempontból adnak tanácsokat 
és egy-egy csoportot berendelnek vizsgá
latra.

*
Mikor a mozdonyműhely munkásai meg

hallották, hogy ott vannak az orvospro
fesszorok, ebédidőben összegyűltek, mert 
meg akarták köszönni azt a sok segítséget, 
amit a munkásoknak nyújtottak. Nem 
egyszer még éjjel is kimentek neves tanárok 
beteg munkásokhoz. De kárbaveszett a 
készülődés, mert mikor meghallották, hogy 
köszönetét akarnak mondani nekik, gyorsan 
másfelé vették az útjukat. Csalódottan 
mondják a munkások: »Nem jöttek ide 
a professzorainké Azt 'hogy a »miénk«, 
nagyon sok szeretettel, nagyon komolyan 
mondják.

Tizenöt-húszas csoportokban tesznek láto
gatást a MÁVAG -munkások a tudósok 
laboratóriumaiban. Feszült érdeklődéssel fi
gyelik a kísérleteket és a hozzáfűzött ma
gyarázatot. Közben lopva körülnéznek és 
másnap délután szerszámos ládával jelennek 
meg, mert észrevették a rossz csapokat és 
hiányzó villanyvezetéket.

*
Az akció által szervezett esti sdolgozók 

gépipari középiskolájában << az első iskolaév 
a vége felé közeledik. Félév alatt végezték 
egy év anyagát és mindezt a rendes munka
idő után, heti 20 órában. A tanárok véle
ménye szerint kitűnő átlageredményt értek 
el. Ha mindezt értékelni akarjuk, akkor 
még arra is gondolni kell, hogy legnagyobb
részt vidéki munkásokról van szó, akiknek 
még ezen kívül a vasúti utazás is sok ide
jüket elrabolja.

Ankétot hívtak össze a múlt héten az 
üzem dolgozói, amelyben műegyetemi szak
emberekkel beszélték meg a szakmai tovább
képzés munkatervét. Ennek folytatása
képpen a hidműhely munkásai összegyűltek 
a tanfolyamok megbeszélése céljából. Egy
úttalmegszavazták, hogy miután a bölcsész- 
kari munkákkal végeztek', felajánlanak együt
tesen munkaórát a második gyermekklinika 
helyrehozatalára.

*

Nagy az érdeklődés a hétfői tudományos 
előadássorozatra. Itt felváltva tartanak elő
adást különböző tudományágak reprezen
tánsai. Érdekes megfigyelni, hogy még az 
elvont kérdések is milyen komoly vitákat 
eredményeznek. Sokszor órákig nem akarják 
hazaengedni az előadót, alig győz a kér
désekre felelni.

*
így épül mind mélyebbre és mélyebbre 

a kapcsolat a MÁVAG-dolgozók és az 
egyetem tudósai között. Nyolcezer MÁVAG- 
munkás érdeklődéssel figyeli a tudósok 
munkáját, várja és büszke az eredményekre 
és talán ugyanilyen megbecsüléssel nézik a 
tudósok azt a hősi erőfeszítést, amellyel 
a munkások szinte emberfeletti munkájukat 
végezték. Egyforma fanatikus lelkesedés 
hatja át mindkét réteg legjobbjait, a hala
dást szolgálni. Talán éppen ez az a pont, 
ahol megtalálták egymást.
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