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4 kelet-pakisztáni ciklon pusztításai
Ez év május 29-én hatalmas erejű 

vihar és tengerár pusztított a kelet- 
pakisztáni partvidéken. Az újságok je
lentése szerint a parti sávon mintegy 
tízezer ember vesztette életét. Nagy 
anyagi károk keletkeztek, Chittagong 
kikötőjében sok vízi jármű, köztük négy 
óceánjáró hajó elpusztult.

A Bengál-öböl vidékén nem először 
pusztít tengerár. Ez a vidék földrajzi 
és meteorológiai adottságainál fogva 
különösen kedvez a tengerár kialakulá
sának. De vajon mi okozza a tengerára
kat ?

Egy kis részüket tengerparti vagy 
szigeti vulkánok okozzák. Ha egy tengeri 
vulkán krátere beszakad és az izzó láva 
összekeveredik a betóduló tengervízzel, 
elemi erejű robbanás keletkezhet. Ez az 
óriási robbanás tengerárt hoz létre. Ilyen 
tengerár keletkezett a Szunda-szorosban 
levő Krakatau emlékezetes 1883. augusz
tus 27-i explóziója alkalmával,

A tengerár másik, gyakoribb fajtáját 
a tenger fenekén kipattanó földrengések 
okozzák. Az így keletkező tengerárt 
japán szóval , .tsunami” -nak (csunami) 
nevezi a szakirodalom. Ilyen tsunami 
pusztított 1960-ban a nagy csilei föld
rengés után a Csendes-óceán vidékén, 
elsősorban a Hawaii szigeteken és Ja
pánban. 1960 őszén az érdekelt országok: 
Ausztrália, Chile, Japán, a Szovjetunió 
és az USA átszervezték csendes-óceáni 
tsunami jelző riasztó szolgálatukat, gon
dolva minden elképzelhető esetre.

Végül a pusztító tengerár harmadik 
csoportját — amelybe a kelet-pakisztáni 
is tartozik — a trópusi ciklonok gerjesz
tik. Ezeket a ciklonokat az Atlanti- 
óceán vidékén hurrikánnak, a Távol- 
Keleten tájfunnak nevezik.

A legpusztítóbb atlanti-óceáni ciklon 
— amelyet a Nagy Hurrikán néven örö
kített meg a történelem — 1780 októ
berében keletkezett Barbados szigetén, 
végigpusztította Barbados, Martinique, 
St. Pierre, Dominica, Puerto Rico szi
getét, mintegy 20—40 ezer embert meg
ölt, elsüllyesztett egy francia csapatszál
lító konvojt, több mint 40 hajót 4000 ka
tonával, míg végül a Bermudáknál 
alábbhagyott az ereje. De még ott is 
futotta belőle annyira, hogy elsüllyesz
tett számos, Európába hazatérő angol 
hadihajót.

A Bengál-öbölben, észak felé elszűkülő 
alakja miatt hatalmas mértékben fel
duzzad a tenger, miközben vizét a tró
pusi ciklon maga előtt űzi. A tetejében 
még lapos is a tengerpart, érthető hát, 
hogy azon a vidéken már szörnyű ka
tasztrófákat okozott a tengerár. A Cal- 
cutta-ciklon tengerárja 1864-ben 80 000 
ember, a Chittagong-ciklon 1876-ban 
200 000 embert ölt meg! De még ennél 
is szörnyűbb pusztítást okozott a Hoogly- 
-disaster, a Hoogly-folyó torkolatvidé
kén pusztító özönár 1737. október 7-én. 
A tájfun 20 000 hajót (vízi járművet) 
süllyesztett el, majd a hatására keletke
zett 10—20 méteres árhullám „lemosta” 
egész Alső-Bengált, s mintegy 300 000 
ember fulladt az áradatba.

A védekezés nem egyszerű, noha a 
meteorológiai előrejelzés még úgy-ahogy 
megvalósítható lenne. A nehézség a 
villámgyors kiürítés megszervezésében, 
illetve hatalmas védőrnűvek megépíté
sében rejlik; ez a Bengál-öböl fejlettsé
gének jelenlegi fokán nem látszik meg
oldhatónak.

Stegena Lajos
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A TA R TALO M B Ó L:

Amiről beszélnek: A kelet-pakisztáni ciklon pusztításai —  István király, a 
reformer és téritó —  Lesz-e gyűrűje a Földnek ? —  A strandolás élettana — 
Jéna —• Olaude Bemard —  Nyelv és élet—  Nyissuk ki az esernyőt! —  Miért 

szép ? —  A tudomány világa —  A kocsiút sarától a technikáig

ISTVÁN K IR Á L Y  -  
a reformer és térítő

I.
„ Mivel tehát a barbár magyar nemzetet a hitetlenség tévelygése sokáig megszállva 

tartotta, s ők pogány módon hiú és szentségtelen babonákat követtek, Isten üdvözítő irgal
mának úgy tetszett, hogy véget vessen bűneiknek, s az ördög incselkedésének megszűntével 
a nemzetnek legalább maradékai üdvözöljenek. Mert a sötétben világosságként támasz
totta szent István királyt. . Ezzel a magyarázattal vezeti be az Istvánról szóló 
legkorábbi, XI. század végi „kisebbik legenda”  a magyarok keresztény hitre térésének 
történetét, s ez a szemlélet örökül maradt sok évszázad histórikusaira. Igaz, a törté
neti emlékek és az írott források tanulmányozása alapján már a XVIII. században 
módosult ez a naiv magyarázat, de a hivatalos történelemszemlélet még közvetlenül 
a felszabadulás előtt is azt vallotta, hogy a magyarság I. István idejéig pogányságban 
élt, a magyarok között István előtt a keresztény hatások nem voltak jelentősek, s 
népünk az „apostoli szent”  király buzgóságának köszönheti, hogy csatlakozott a 
katolikus valláshoz és a nyugati (német) kultúrkörhöz.

A valóságban azonban a történelmi fordulatok nem egyetlen ember személyes 
hatására következnek be. Amikor egy-egy ilyen változás feltételei megérnek, szükség
szerűen támad valaki, aki megérti korát és a változás élére áll. Közép- és Kelet- 
Európa népei (a csehek, a lengyelek, az oroszok és a magyarok) az ezredforduló körül 
mind megtalálták a maguk „apostoli”  fejedelmét, áttértek a keresztény hitre s egy
idejűleg az akkori Európa leghaladóbb termelési módjára, a feudálisra.

Kapcsolat a kerészténységgei — a honfoglalás előtt
A magyar honfoglalás nyugat-európai krónikásai minduntalan hangsúlyozták, 

hogy elődeink barbárok, pogányok, istent nem ismernek. Ez a beállítás jól szolgálta 
azt a vallási szemléletet, amely a keresztényekre támadó pogányokban az „anti- 
krisztus”  népét láttatta, amelyet isten a hívők bűnei miatt szabadít rájuk. Azok a 
szemtanúk azonban, akik már a honfoglalás előtt találkoztak a magyarokkal, egy
általán nem tapasztalták, hogy keresztényellenesek lettek volna. Így Metód morva 
érsek, aki mintegy másfél évtizeddel a honfoglalás előtt valahol az Al-Duna táján 
egy magyar sereggel került össze, kíséretének óvása ellenére fölkereste a magyarok 
vezérét, s az „mint főpapot illik, tisztelettel, ünnepélyesen és örömmel fogadta őt. 
És beszélgetve vele, ahogy ilyen méltóságú emberekkel illik beszélgetni, megölelte, 
megcsókolta őt, és megajándékozván értékes ajándékokkal, elbocsátotta őt ezekkel
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a szavakkal: tisztelendő atyám, emlékezz meg rólam szent imáidban.”  (Metód- 
legenda, a X . század elejéről.)

Nem ismerte a vallási türelmetlenséget a hazár birodalom sem, amelyből a hon
foglaló magyarság csak nem sokkal előbb vált ki. A  kazárok vezető rétege a VIII. 
században zsidó hitre tért, a „középrétegek’'' közt pedig nagy számban akadtak 
mohamedánok és keresztények. Voltak-e ezeknek a vallásoknak hívei a honfoglaló 
magyarság körében is? Későbbi, X I —X II. századi adatok alapján tudjuk, hogy 
mohamedánok (középkori magyar szóval: böszörmények)  okvetlenül éltek körükben, 
mégpedig főleg a csatlakozó kabar törzsek káliz (korezmi) elemei közül. Szórványos 
s ezért bizonytalanabb adatok alapján feltehetjük, hogy a honfoglaló kabar nemzet
ségek közt zsidó vallásúak is akadtak. Hogy keresztények is voltak-e, arról nincs ada
tunk. Ez azonban nem jelenti egyszersmin d azt is, hogy nem voltak köztük ilyenek; ada
taink lejegyzéseinek korában, a X I —X III. században a kereszténység már termé
szetes állapot volt, tehát említését szükségtelennek vélhették.

A magyar törzsek azonban a honfoglalás előtt nemcsak a kazár birodalom révén 
kerültek kapcsolatba a kereszténységgel. Tudjuk, hogy politikai és kereskedelmi 
érintkezés volt köztük és Bizánc, a kereszténységnek akkor legvirágzóbb központja 
között. A  magyarok tehát már a honfoglalást megelőzően ismerték a kereszténységet, 
s mint a Metód-legenda idézett helye bizonyítja, legalábbis türelemmel viseltettek 
iránta.

K ísérletek  a térítésre a X . században
A honfoglalás idején a Kárpát-medence két tája is keresztény birodalmak tarto

mánya volt: a Dunántúl a frank birodalomhoz tartozott, a kevésbé népes délkeleti 
vidékek pedig lazább bolgár ellenőrzés alatt álltak. A  Dunántúl vallási és egyház- 
szervezeti viszonyairól meglehetősen részletes tudomásunk van, elsősorban a 871-ben 
írt „A  bajorok és a karanténok megtérése”  című munkából. (A karanténok a mai 
Karintia területén élt szláv törzs volt.) E műben a salzburgi érsekség papjai a 
pápa előtt igazolni igyekeztek egyházmegyéjüknek a parmóniai egyházra való jogát. 
Kitűnik belőle, hogy Nagy Károly az avarok legyőzése (796) után térítőket küldött 
Pannónia avar és szláv lakói közé, s munkájuk sikerrel járt: Pribina, majd fia, Kocel 
dunántúli szláv fejedelemségében, amely a frankok hűbéres tartománya volt, a frank 
püspökök a IX . század közepén több templomot építettek és szenteltek föl. A  század 
utolsó harmadában e terület újra közvetlenül a frank birodalom igazgatása alá került, 
s az egyházszervezet tovább szilárdult (lásd az Élet és Tudomány 1963. évi 23. 
számát).

A  honfoglaló magyarság a régészet, a helynevek, valamint az írott források 
tanúsága szerint nem pusztította az itt 
talált lakosságot. A magyar nemzetségek 
félnomád települései beékelődtek a Du
nántúl ritkés szláv települései közé, s már 
korán megindult a magyar és a szláv 
népesség keveredése. Tlteotmar salzburgi 
érsek 900-ban arról panaszkodott, hogy 
a kalandozó magyarokhoz szlávok csat
lakoztak, s pogány módra nyírják a 
fejüket.

Ennek azonban az ellenkezője is 
megtörtént: a letelepülő magyarok meg
barátkoztak a kereszténységgel. Erre ré
gészeti bizonyítékaink is vannak: a X . 
század első feléből származó magyar 
temetők sírjaiban, különösen gyermek
sírokban nyakláncra illesztett kezdetle
ges kis kereszteket találtak, nemritkán 
más, „pogány”  amulettekkel, csörgők
kel, pénzeidre! együtt.

Hogy a magyarok szórványosan már 
István előtt áttértek, azt az írott emlékek 
is bizonyítják. Piligrim passaui püspök 
974-ben kelt levele beszámol a pápának 
magyarországi térítő munkája eredmé
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nyélről. Noha nyilvánvaló, hogy az ered
mények eltúlzásával igyekezett érdemeit 
növelni, állításait mégsem tekinthetjük 
teljesen alaptalannak.

Piligrim kifejti, hogy papjai a „ne
mes”  magyarok közül ötezer férfit és nőt 
megkereszteltek, a pannóniai lakosság 
zömét alkotó keresztények pedig, akiket 
a magyarok a világ minden tájáról hur
coltak oda, örvendve megkereszteltették 
gyermekeiket. „Mert maguk a barbárok 
— folytatja —, bár egy részük még a po
gányság bilincseiben van, az isteni kegye
lem hatására senkinek az alattuk levők 
közül nem tilt ják a keresztelkedést, sem a 
papokat nem akadályozzák járóikban-kel
tükben. Sőt oly egyetértők és barátiak a 
pogdnyok a keresztényekkel, hogy betelje
sedni látszik Ézsaiás jövendölése: a farkas 
és a bárány együtt legel. . Hogy e jel
lemzés valóságos elemeket tartalmaz, azt 
nemcsak a pusztai népek hagyományos 
vallási közömbössége valószínűsíti, ha
nem az is, hogy a püspöknek igazán nem 
volt érdeke a térítés nehézségeit tagadni 
vagy kisebbíteni.

Más hiteles források is igazolják, hogy 
a magyarok, mégpedig a vezető réteg 
tagjai is, hajlandók voltak keresztvíz alá 
hajtani fejüket. Bizánci történetírók meg
emlékeznek arról, hogy a X . század kö
zepe táján Bizáncban két magyar vezér, 
Bulcsú és Gyula vette föl a keresztséget, 
sőt ez utóbbi hazatérve magával hozott 
egy jámbor szerzetest is, akit „Turkia”  
(Magyarország) püspökévé szenteltek. 

Ajtonyról, a Tisza—Maros-szög uráról a magyar krónikák örökítették meg, hogy 
Viddinhen (a mai Bulgária területén) megkeresztelkedett, sőt görög szeritartású 
monostort is alapított székhelyén.

Több forrás említi, hogy Adalbert, Prága római katolikus püspöke is térített 
hazánkban. Állítólag Gézát és I. Istvánt is ő keresztelte meg. Noha ez az utóbbi közlés 
az események időbeli eltérése miatt biztosan téves, azt tényként fogadhatjuk el, hogy a 
fejedelmi család valamikor a 870-es években fölvette a keresztséget.

A fejedelemnek, a törzs- és a nemzetségfőknek a megkeresztelkedése politikai 
lépés is volt: egybeesett a kalandozások fokozatos megszűnésével s a szomszédos 
országok uralkodóival való békésebb kapcsolatok megteremtésével. Ez magyarázza, 
hogy a bizánci tartományokkal határos délkeleti országrészekben a görög kereszténység 
terjedt, míg a fejedelmi nemzetség, amelynek szállásterületeit és politikai érdekei a 
frank birodalomhoz estek közelebb, a római katolikus vallást vette föl. Hogy a meg- 
keresztelkedés nem valamely misztikus vallási élmény hatására történt, arról az a 
hagyomány is tanúskodik, amely szerint Géza fejedelem elég gazdagnak vallotta 
magát ahhoz, hogy a keresztény isten mellett a pogánynak is áldozzon.

Ml tette szükségessé István r e fo r m ja it?
A X . század utolsó harmadéban döntő jelentőségű változások mentek végbe a 

magyar társadalomban. A  szegényebb rétegek — a szláv lakossággal egybeolvadva — 
a letelepedett népek életmódjára tértek át. A fegyveres kísérettel rendelkező nemzet
ségfők ( bők)  folytatták volna a rabló portyázást, de ezt a német—római birodalom 
és Bizánc növekvő ellenállása szinte lehetetlenné tette. Így a bők csapatai az országon 
belül növelték az anarchiát és akadályozói voltak annak, hogy az egész magyarság 
letelepedjék. A fejedelmi nemzetség központosító törekvései tehát találkoztak a

pw^na íaugiöStpm torma 
Cnpan ©uccm.

h„ * 2  *
István hadjárata Koppány ellen (Képes Krónika.)
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István király képe «  
koronázást paláston

társadalom objek
tív szükségletével: 
meg kellett fékezni 
a nemzetségfők ha
talmát, és alapo
san csökkenteni ön
állóságukat, mert 
nagyszámú kísére
tükkel és a régi 
szokásokban gyö
kerező életmód
jukkal nehezítet
ték a fejlődést je
lentő feudális vi
szonyok kialaku
lását. Meg kellett 
töm i a nemzetség
fők önállóságát 
azért is, mert kül
földi támadás ellen a decentralizált ország aligha védekezhetett volna.

Másfelől a lakosság nem fegyverforgató nagyobbik része: a közrendű magyarság, 
az itt. talált szláv lakosság és a behurcolt, letelepített foglyok — e rétegek egybeolva
dása ekkor már folyamatban volt — olyan népességet alkottak, amelynek társadalmi 
helyzetét, tulajdon- és egyéb viszonyait a nemzetségi-törzsi társadalom nem biztosí
totta. Ezek fő foglalkozása a külterjes földművelés és a rideg állattartás volt. A főid - 
művelés jelentőségének növekedésével egyre sürgetőbbé vált a föld tulajdonjogának 
tisztázása. Az őoi jog szerint a föld a nemzetségé volt, és a nemzetség feje rendelkezett 
vele. Csakhogy ez a jog akkor alakult ki, amikor a társadalom tagjainak nagy több
sége valamelyik nemzetséghez tartozott. Ez a jog tehát éppen azokra, akik most az 
ugart feltörhették volna, nem. vonatkozott, márpedig a földműves tudni akarta, 
hogy érdemes-e rettentő fáradsággal kiirtania az erdőt, bozótot és feltörnie a szűz 
ugart. Zavaró volt- az állattulajdon és az örökösödési jog stb. tisztázatlansága is.

István királyunk megtörte a már amúgy is meglazult törzsi és nemzetségi szervezet 
erejét, ezzel megteremtette a föltételeket az állam, központosítására, átalakította a 
tulajdonviszonyokat, és mindezek révén kivezette a társadalmat a mélyülő válságból.

Balázs György

Horváth. Lajos; Háromezer kilométer A Űri kabar* 
Gondolat, 1963. 244 h 25,50 Fi.

A szerző a Nemzeti Múzeum madártani osztályá
nak vezetője. Jó szakember, kitűnő megfigyelő. 
Hozzászokott, liogy madarász útjain keresztül- 
kasul bolyongjon a hazai földön. A könyv azt 
bizonyítja, hogy jó ismeretterjesztő író is. Most 
Észak-Afrikát járja sörétes puskával és madara- 
.szik, ott, ahol előtte annyi magyar járt mór fel
fedező és termcszetkutató úton. fez magában 
véve is Igényessé teszi az olvasót, és nehezíti 
a szerző dolgát. Nyugodt iramú, biztos tollát 
Ismerjük már a Természettudomány Közlöny 
és az Élet és Tudomány lapjairól. Az Élet és Tudo
mánynak ő a ,,íélhivatalos*' tudósítója, aki beszá
mol Időnként arról, m i minden történik künn 
a nagyvilág bán a madarak egész földet behálózó 
.birodalmába n.

Oroszlánra, elefántra, kafferbivalyra vadászul 
félelmetesen nagyszerű dolog. Bátor szív , éles szem.

biztos kéz és nem utolsó sorbari a pillanatnyi 
elhatározás szikrája kell hozza. De mi keli egy 
sörétes puska lőtávolába kerülő „veszedelem”  
elhárításához? Mi kell a madarak, a remeierákok 
és az egyiptomi fáraók temetkezési csodavilágának 
megfigyeléséhez? Hát, ide is éles szem keik av 
„apró”  dolgok megfigyeléséhez. Biztos kéz. 
amikor az utolsó patronnal lövünk a fejünk fölött 
százméteres magasságban keringő ritka madár 
libegő célpontjára. A pillanatnyi elhatározás 
szikrája pedig ugyanúgy kell a ravasz, érintéséhez, 
akár az oroszlán lapockájára, akár egy sivatagi 
kuvik tollas, puha testére tartjuk a puska csövét. 
Akt vadászás közben gyűjti a megfigyelt és a gyűj
temény számára kiszemelt állatot, az egyformán 
kárvallottnak érzi magát, ha oroszlánt vét 
el a lövése, vagy a végleg tovatűnő madár után 
bámul fájó szívvel és a melléfogott, üres puska
esővel.

A könyv tele van útíélménnyel, apró, érdokfeszitő, 
hamisítatlan afrikai világgal, a fáraók építmé
nyeinek kiiltürhls tóríal varázsával, és sok. sok 
ügyesen, szeretettel és rátermettséggel megírt 
madarásztörténettcl. Az olvasónak néhány nagyon 
jó, nyugodalmas és élvezetes órát fog szerezni.

Tasviédl Kubacska András
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,4 ki távcsővel valaha is megfigyelte Naprendszerünk második legnagyobb boly- 
qóját, az óriási Saturnust, bizonyára sohasem felejti el a csodálatos látványt. 

Ezt az égitestet, ugyanis egy különös gyűrűképződmény övezi (1. ábra), amely nagy 
távolságból — a Földről — nézve szilárd, tömör testnek látszik. Azonban már a múlt 
század nyolcvanas évei óta tudjuk, hogy a Saturnus gyűrűjét voltaképpen apróbb-nagyobb 
meteorok milliárdjai alkotják. A vizsgálatok szerint valószínű, hogy e meteorikus testek 
átmérője nem haladja meg a 15—20 kilométert. Ezek a meteorok egymástól függetlenül, 
parányi holdacskákként keringenek a Saturnus körül; feltehetően egy szétrobbant nagyobb 
Saturnus-hold maradványai. Ha ennek az egykori holdnak az átlagos sűrűsége megegye
zett a mi Holdunkéval, azaz 3,33 gramm volt köbcentiméterenként, akkor a hajdani, 
szétrobbant Saturnus-hold átmérője (a  gyűrű méretei alapján számítva) 2240 kilométer 
körül lehetett. Ez 1236 kilométerrel kisebb, mint a mi Holdunk átmérője. Ha e számítások 
helyesek, a szétrobbant hold a Saturnus második legnagyobb kísérője volt.

Vajon a Saturnus gyűrűje páratlan képződmény a maga nemében? A csillagászok 
n közelmúltig úgy vélték, hogy a Saturnus gyűrűjének nincs párja a Naprendszer hatá
rain belül. Természetesen nem lehetetlen, hogy más naprendszerek bolygói közül egyiknek- 
másiknak ugyancsak van gyűrűje, erről azonban közvetlen megfigyelésekkel ma még 
nincs mód meggyőződni.

C  zakk örökben világszerte nagy ér- 
deklődést keltett Vszehszvjatszkij 

szovjet csillagásznak az a nemrég ismer
tetett elmélete, amely szerint nemcsak 
a Saturnusnak, hanem a Jupiternek is van 
gyűrűje! A Jupiter Naprendszerünk leg
nagyobb bolygója: belsejében több mint 
1300 földgolyó férne el, tömege pedig 
nagyobb, mint a többi bolygóé együtt
véve. Ha ezt a vastag gázburokkal körül
vett égitestet távcsővel vizsgáljuk, meg
figyelhetjük, hogy néhol — általában a 
bolygó egyenlítőjével párhuzamosan — 
sötétebb sávok húzódnak rajta, s ezeket 
világosabb övezetek választják el egymás
tól. Ezek a zónák és sávok nagyobb fel
bontású távcsővel szemlélve egymással 
érintkező, de különálló foltokra bomla
nak. Hasonló képződményeket a Satur- 
nuson is észrevehe
tőnk,

A Jupiter sötó- 
tebb sávjai való
színűleg magasabb 
szint ben helyezked
nek el, mint a vilá
gosabb övezetek.
A bolygó légköré
ben metán és am
mónia található, s

I. ábra. A Saturnus. 
A két külső (lyűríí kö
rött látható az üli. Cas- 

slni-fóle rés

az ezekből felépülő felhőzet apró jégkristá
lyokból áll. A sötét sávok föltehetően azo
nosak a felhőkkel.

A Jupiter egyenlítője mentén világos 
övezet helyezkedik el. Néha azonban a 
világos öv középvonalában egy nagyon kes
keny, sötét sáv mutatkozik, amely legfel
jebb 3 foknyira távolodik el az egyenlí
tőtől. Vszehszvjatszkij föltevése szerint ez a 
képződmény nem más, mint a Jupiter kö
rül kialakult, a Saturnus bolygóéhoz lé
nyegileg hasonló gyűrűnek az árnyéka 
(2. ábra).

11̂ 1ilyen úton-módon keletkezett a 
Saturnus gyűrűrendszere és a 

Jupiter feltételezhető gyűrűje? Erre vo
natkozólag kétféle elmélet ismeretes.

1. Mint- röviden már utaltunk rá, 
könnyen elképzelhető, hogy a Saturnus
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(illetve a Jupiter) egyik holdja a régmúlt
ban túlságosan közel került az óriási anya
bolygóhoz. Amikor távolsága kisebbé 
vált, mint az anyabolygó sugarának (fél 
átmérőjének) 2,44-szerese, a holdacska 
az árapályerőknek már nem bírt tovább 
ellenállni, és darabokra szakadt.

Az említett 2,44-szeres szorzószám csak 
megközelítő értéknek tekinthető: csak 
abban az esetben érvényes, ha a bolygó 
és holdja azonos pűrűségűek. Ha azon
ban a sűrűség nem egyforma, akkor e 
számérték is módosul némiképp. Nagyon 
valószínű, hogy pontosabb számolással a 
Saturnus esetében is módosítanunk kellett 
ezt az úgynevezett Roche-féle értéke
ket. A  Saturnus átlagos sűrűsége ugyanis 
csupán 0,69 gramm köbcentiméterenként, 
míg szétrobbant holdjának átlagos sűrű
sége valószínűleg nagyobb volt.

Roche francia csillagász eredeti szá
mításai ideális (tökéletesen összenyomha
tatlan) folyadékból állónak föltételezett 
égitestekre vonatkoznak. Szilárd hal
mazállapotú testek esetében ezt a körül
ményt is figyelembe kell vennünk. Mind
azonáltal, bármilyen módosításokat haj
tunk is végre a számításokban, annyi két
ségtelen, hogy minden bolygó környezeté
ben kialakul egy „ veszélyes13 övezet, ame
lyen belülre kerül-ve a holdak — az anya
bolygó hatalmas árkeltő erejének hatá
sára — szétrobbannak.

Akad néhány olyan hold Naprendsze
rünkben, amelyre hasonló sors vár. Pél
dául a Mars Phobos nevű holdja jelenleg 
az anyagbolygó középpontjától 2,77 su- 
gárnyi távolságban kering, tehát a Pho
bos' jövendő katasztrófájára számítha
tunk. A Jupiter Arnalthea nevű kísérőjé
nek távolsága a Jupiter centrumától 2,53 
Jupiter-sugár, a Saturnus Mimas és 
Enceladus nevezetű holdjai pedig 3,08, 
illetve 3,9-5 Saturnus-sugár távolságban 
keringenek a hatalmas bolygó közép
pontjától. (Mindezek az adatok közép- 
távolságot jelentenek.)

A  holdak mozgását a kozmikus térsé
gekben levő apróbb-nagyobb anyagi ré
szecskékkel, mikrometeorokkal, kozmi
kus porszemecskékkel való ütközés ál
landóan fékezi. Emiatt a holdak idővel 
mind közelebb jutnak az anyabolygóhoz. 
Közben azonban sebességük ismét meg- 
uövekedik, mert a bolygók és holdjaik 
mozgását leíró Kepler-féle törvények 
értelmében kisebb pályaátmérőhöz na
gyobb sebesség tartozik. Azt a jelensé
get, hogy a fékező közegben haladó 
égitest sebessége csökken, s közelebb ke
rülve a központi égitesthez, sebessége a

2. Ábra. A Jupiter

Kepler-törvényeknek megfelelően ismét 
nő, égimechanikai paradoxonnak, nevez
zük.

Amint valamely hold mind jobban és 
jobban megközelíti az anyabolygót, egy
szerre csak átlépi az előbb említett 
Roohe-fóle határt, és belekerül a „ve
szélyes övezet” -be. Ott már olyan nagy 
árapályerők hatnak reá, hogy a holdat 
alkotó anyagok nem bírnak nekik többé 
ellenállni, és a kis égitest szétrobban. 
Idővel esetleg újabb gyűrűk is létrejö
hetnek majd a Saturnus körül, ha a 
Mimas és az Enceladus is belekerül a ve
szélyes övezetbe.

2. Ismeretes azonban egy másik elmé
let is. Tudjuk, hogy minél rövidebb idő 
alatt fordul meg valamely bolygó a 
tengelye körük annál nagyobb centrifu
gális erő lép fet a felszínén. Ez az erő az 
egyenlítő mentén a legnagyobb, a sarkok 
felé haladva fokozatosan csökken, végül 
a pólusokon zérussá válik.

Képzeljünk el egy vasból készített 
kereket, amelyet egyre nagyobb sebes
séggel forgatunk. Ha a sebesség már elég 
nagy, a centrifugális erő a kerék peremén 
olyan naggyá válik, hogy a kerék vas- 
anyaga tovább nem bírja elviselni. Az 
anyag tönkremegy, mert a ráhatő erő 
meghaladta a szalrítási szilárdságát. Azt is 
mondhatjuk, hogy kimerül a kerék ,,szi
lárdságtartalékaEz akként nyilvánul 
meg, hogy a kerék, anyaga. — egy vagy 
több helyen — megreped, sőt előfordul
hat, hogy egy-egy darab leválik róla és — 
a kerék pereméhez húzott érintő egyenes 
mentén, a forgás irányának megfelelő 
irányban — elrepül.

m e

Ha egy bolygó rendkívül gyorsan forog 
a tengelye körül, hasonló jelenség követ
kezhet be rajta is. Az egyenlítő mentén a 
centrifugális erő hatására bizonyos meny- 
nyiségű anyag kiszakadhat a bolygó tes
téből. Régebben volt egy olyan elmélet, 
amely ilyen folyamattal magyarázta a 
Föld Holdjának keletkezését is. (Eszerint 
a Hold a Csendes-óceánból vágj' a jelen
legi közép-ázsiai hegyvidék területéről 
szakadt ki.) Meg kell azonban jegyez
nünk, hogy ezt az egyébként nagyon ér
dekes és megkapó elméletet ma már 
általában nem fogadják el. Elvileg azon
ban nem lehetetlen, hogy ilyesmi meg
történjék. Ha elfogadjuk ezt a lehetősé
get, akkor a Saturnus gyűrűinek kelet
kezését esetleg azzal is magyarázhatjuk, 
hogy az ősidőkben, amikor az óriási 
bolygó még jóval gyorsabban forgott, 
miut napjainkban, egy bizonyos mennyi
ségű anyag levált róla és létrehozta a gyű
rűk rendszerét. Mindenesetre annyi bizo
nyos, hogy mind a Jupiter, mind a Satur
nus jelenleg is nagyon gyorsan forog a 
tengere körül. A Jupiter egyszeri for
gásához 9 óra 50 pere, a Satumuséhoz 
10 óra 14 pere szükséges. E gyors tengely- 
körüli forgás miatt mindkét bolj'-gó erő
sen lapult alakú. Valószínű, hogy régen 
a Jupiter és a Saturnus még a mostaninál 
is gyorsabban forgott; a forgássebesség 
csökkenését a két bolygó körül keringő

3. Ábra. A dagAlyliepyek kialakulása a Hold 
Itatására. (A Nap Itatását nem vettük f iyyelentbe.) 
A és B: tt dagjályheyyck csúcspontjai. (I és D : 

apá ly

holdak árapálykeltő hatásának tulajdo
níthatjuk.

T/a jon lesz-e valamikor Földünknek is
* olyan gyűrűrendszere, amely a Sa- 

tumuséra emlékeztet ?
A Föld tengelvkörüli forgása, mint ezt 

a vizsgálatok bebizonyították, állandóan 
lassul. Arra tehát nincs lehetőség, hogy 
a centrifugális erő következtében a Föld 
testéből anyag szakadjon ki és repüljön 
ki a világűrbe.

Ilyen módon tehát Földünknek nem 
keletkezhet gyűrűrendszere. De vajon 
nem lehetséges-e az, hogy a Hold egyszer 
a Föld közelébe jut, és a „veszélyes 
övezet” -be kerülve szétd arabol ód ik ? Az 
elméleti meggondolások nem mondanak 
ellent e lehetőségnek.

Ismeretes, hogy a Hold hatására (pon
tosabban: a Föld és a Hold rendszerének 
közös nehézségi erőterében, a két égitest 
közös tömegközéppontja körül . végzett 
keringés miatt) létrejön az apály-dagály 
jelensége (3. ábra). Árapályt ugyan a Nap 
is előidéz, de ezt rajzunkon és az alábbi 
leírásban nem vettük figyelembe.

A víztömegeknek van bizonj'os belső 
súrlódásuk. Ez megakadályozza, hogy a 
reájuk ható erőkre azonnal reagáljanak. 
Ennek következtében a dagályhegyek 
csúcspontja egy kissé keletebbre van 
attól a földrajzi ponttól, ahonnan nézve 
a Hold éppen delel.

Maguk a dagályhullámok is vonzzák 
a Holdat. A kettő közül természetszerű
leg annak a dagályhullámnak a hatása 
a nagyobb, amely a Földnek a Holdhoz 
közelebb eső félgömbjén alakul ki (da
gályhullám ugyanis a földfelszínen át
ellenes pontjaiban is létrejön.) Minthogy 
a dagályhegyek csúcspontja keletre fek
szik a Földet a Holddal összekötő egye
nestől, a Holdhoz közelebb levő dagály
hegy nagyobb erővel igyekszik előre 
siettetni a Holdat égi pályáján, mint 
amilyen erővel a Holdtól nagyobb távol
ságban kialakult másik dagályhegj' gá
tolni igyekszik égi kísérőnk mozgását. 
A Holdra tehát végső fokon gyorsító 
hatás hat, és emiatt, eltávolodik a Földtől. 
(Ezt a távolodó mozgást némiképp aka
dályozza a Föld körüli térségekben talál
ható mikrometeorokkal, kozmikus „tör
melékanyagokkal”  való gyakori ütközés.)

A távolodás sebessége Gamoiv, ame
rikai csillagász szerint kb. 12 centiméter 
évenként. Hasonló következményekkel 
— vagyis a Hold távolodásával — járna 
az a jelenség is, ha a gravitációs erő az idő 
haladtával mind kisebbé és kisebbé válna 
az. égitestek között, miként ezt Dirae
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és Oilbert angol fizikusok a relativitás- 
elmélet alapján újabban fölteszik. (Lásd 
Napirenden: a gravitáció című cikkünket, 
az Élet és Tudomány idei 21. számában. 
— 4  szerk.)

TXa azonban a Hold eltávolodik a 
Földtől, akkor Kepler törvénye 

(„nagyobb távolsághoz kisebb kerületi 
sebesség tartozik” ) értelmében pálya
menti sebességének mégis csökkennie 
kell, noha az eltávolodást épp a sebesség 
kezdeti megnövekedése eredményezte. 
Ez szintén égimechanikai paradoxon, 
így a Hold elér egy bizonyos maximális 
távolságot (ez Darwin, a századforduló 
híres angol csillagásza szerint a jelenlegi 
középtávolságnak több mint kétszerese: 
870 000 kilométer lesz), s pályamenti 
sebessége ekkor válik a lehető legldsebbé. 
Darwin ezrint ez az állapot körülbelül 
40 milliárd év múlva következik be. Ha 
időközben a Föld és a Nap távolsága nem 
változik meg lényegbe vágóan, akkor a 
Föld egyszeri Nap körüli keringése 
—■ vagyis egy év leforgása •— alatt a 
Hold csupán nyolcszor kerüli majd meg a 
Földet. Ebben a távoli jövőben az úgy
nevezett árapály-fékeződés (vágy más 
hatás, esetleg a Föld tágulása) következ
tében a Föld tengelykörüli forgássebes
sége is erősen csökken; olyannyira, hogy 
a Föld csak nyolcszor fordul meg majd 
tengelye körül egy év alatt. A  „nap”  
és a csillagászati „hónap”  tehát egyenlő 
lesz egymással. A  Föld egyszeri tengely- 
körüli forgásához szükséges idő (a jelen
leg 24 órás napban számítva) kb. 45, 63 
nap lesz. Az, hogy a „nap”  és a „hónap”  
hossza megegyezik, azzal a következ
ménnyel jár majd, hogy a Hold mindig 
a látóhatárnak ugyanazon a pontján 
fog állni, vagyis nem kél fel és nem nyug
szik le — ahhoz hasonlóan, ahogy jelen
leg a Holdról nézve a Föld látszok az ég
boltnak mindig ugyanazon a pontján.

Abban az időben a Hold hatása már 
nem fékezi majd tovább a Föld tengely
körüli forgását. A Nap hatása azonban 
még érvényesülni fog. A  Nap továbbra 
is kelt majd árapályt a földi tengerekben 
és óceánokban. (Föltéve, hogy 40 mil
liárd év múlva még lesznek tengerek és 
óceánok bolygónkon!)

A  Nap árkeltő hatáséra a Föld ten
gelykörüli forgásának sebessége még job
ban csökkenni fog. Ennek következtében 
a Hold lassan közeledni kezd a Földhöz. 
Az előbbiekben leírt folyamat ugyanis 
ekkor megfordul: a Földön kialakult 
dagályhegyek most már nem. siettetni,

hanem késleltetni fogják a Holdat moz
gásában.

Hogy eközben a Nap belsejében milyen 
változások mennek végbe, azt ma még 
nem tudhatjuk. Valószínű azonban, hogy 
tömege még mindig igen jelentős lesz, 
és képes lesz arra, hogy számottevő ár
apályjelenséget idézzen elő a Földön.

A közeledő Holdat ettől az időtől 
kezdve alkalmasint már semmiféle hatás 
sem távolíthatja el ismét bolygónktól, 
így szép égi kísérőnk végzete előbb- 
utóbb szükségszerűen beteljesedik. Ha 
kb. 16 000 kilométerre megközelíti a 
Földet, belékerül a Föld „veszélyes öve
zetébe” . Erre Darwin számításai szerint 
kb. 1013 ( azaz 10 billió)  év múlva kerül 
sor. Akkor a Hold a Föld hatalmas 
vonzóerejének hatására szétdaraholódik, 
és részei gyűrű alakban veszik majd kö
rül bolygónkat. Ebben a gyűrűben — a 
Satumuséhoz hasonlóan — a szomszédos 
bolygók hatására néhol hézagok alakul
nak ki. A gyűrök forgási ideje körül
belül 8 óra lesz.

Tgy fest majd tehát a Föld és a 
Hold együttes fejlődésének végső 

szakasza. Meg kell azonban jegyeznünk, 
hogy bizonyos értelemben Földünknek 
már most is van ,,gyűrűje” . A mesterséges 
égitestek mérései kimutatták, liogy a 
Földet hatalmas porfelhő veszi körül, 
ha nem is olyan nagy és sűrű, mint a 
Satumust. így a Hold pályájának túl
ságosan nagy időskálájú Darwin-féle fej
lődése nélkül is elképzelhető a bolygóközi 
anyagokból kialakult porgyűrű. A fölte
vések szerint ennek a pórnak az anyaga 
legnagyobbrészt a Holdról származik; 
a Holdra becsapódó nagyméretű meteo
rok ugyanis bizonyos mennyiségű por
anyagot és apró törmelékszemcséket 
dobnak ki a világűrbe. A Hold felszínén 
elegendő másodpercenként 2,38 kilomé
ternyi sebesség ahhoz, hogy valamilyen 
részecske „elszökjön”  onnan.

Hédervári Péter

Következő számunk 
tartalmából:

Amiről beszélnek. . .  —  István király, 
a reformer és térítő II. —  Nyomozás 
fényképezéssel -— Vannak-e ismeretlen 
állatóriások ? •— A Tápióvidék ■— Az 
elmélettől a technikáig —  Ellenálló 
baktériumok —  A tudomány világa —  

Erdő mező
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Az emberek miihói élvezik nyáron a 
napfényt és a vizet, a fürdést, a strandolás 
örömeit. Érdemes részletesebben is meg
ismerkedni a strándolás élettanával, hogy 
szervezetünknek a legtöbb előnyt megsze
rezzük és a nyár örömeinek semmi kárát 
ne lássuk.

Strandoláskor, még a vízbe lépés előtt, 
testünket szabadon érik a különféle ter
mészeti ingerek, így a nap fénye és az 
árnyékban is szétszóródó sugarai. Min
dennapos tapasztalat, hogy a fény általá
ban, de a természetes napfény különösen 
felüdíti kedélyünket és élénkíti a szerve
zet működését. Szemünkbe jutva bizo
nyos agyi központokra hat és ezúton 
fokozza a belső dválasztású mirigyek tevé
kenységét, elsősorban a hormonxend- 
szer „karmesterének”  is nevezett agy
alapi (hipofízis) mirigy révén.

Még nagyobb a jelentősége a napsugár
zás láthatatlan részeinek. Míg a fény
sugarak 50—60 százalékát bőrünk visz- 
szaveri, a vörösön inneni (hő)sugarak 
80—97 százalékát s a legnagyobb hatású 
ibolyántúli sugarak 99 százalékát elnyeli. 
Környezetünk különféle tárgyairól és első
sorban a nagyobb vízfelületekről — mint 
a Balaton tükre — az ibolyántúli suga
rak visszaverődnek és így a strandolók 
fokozott mennyiséghez jutnak. Kellően 
adagolva nagyon hasznos, túlzott mér
tékben azonban ártalmas lehet.

Az ibolyántúli sugarak a bőr felszínén 
baktériumölő hatást fejtenek ki, a bőrben 
levő elővitaminból pedig megindítják a 
csontképzést biztosító D-vitamin ter
melését. Ezért a napozás a gyermekkori 
angolkór megelőzésének legtermészete
sebb módja. A sugarak hatására a bőr 
előbb kipirul, majd a mélyebb rétegek
ben bőrfesték — pigment — képződik. 
Ez teszi barnává a bőrszínt s véd a későb
biekben az esetleg már ártalmas mennyi
ségű sugárzástól. A napozás hatására a 
bőrben rendkívül apró, e.lhalásos gócok, 
úgynevezett mikronekrózisok keletkez
hetnek. Az ezekből származó „nekrohor- 
monok”  a szervezet belsejébe jutva álta
lános sejtaktiváló hatást fejtenek ki. A 
bőrben levő — úgynevezett szimpati
kus — idegvégződések révén is eljut a su
garak hatása a belső szervekhez, a bőr 
hajszálereiben besugárzott vértesiek pedig 
továbbsodródva ugyancsak különféle

Itatásokat közvetítenek a szervezet bel
sejébe. Mindez fokozza az anyagcserét, 
kedvező a vérképző szervekre, ivarmiri
gyekre stb. Fokozódik a fertőzések ellen 
védelmet nyújtó — vérben keringő — 
ellenanyagoknak a termelése is.

A túlzott napozás első következménye a 
„leégés”  és hámlás, a bőr hólyagos, eset
leg elfekélyesedő, fájdalmas sérülése le
het. Állandóan szabadon élő emberek 
(földművelők, tengerészek) bőrének em
lített mikronekrózisai nemegyszer rákos 
elfajulássá alakulnak át. A  belső hatások 
összegeződése pedig — a legszebb barna 
bőrszín mellett is — a szervezet teljes 
leromlását okozhatja. Ezért, ha a napo
zástól kedvező hatást várunk, a mérték
letesség és fokozatosság elvét kell követ
nünk. Az állandóan napon dolgozó embe
rek pedig — és az érzékenyebb szerve
zetű üdülők is — széles karimájú szalma- 
kalappal és a legnagyobb melegben is 
fehér inggel, vagy trikóval védekezhet
nek a túlzott mennyiségű ibolyántúli, su
gárzás ellen.

A strandolás nem lebecsülendő része a 
légfürdő sem. A levegőmozgás hűtőha- 
táisa erős; elfújja a meleg emberi test 
körül képződő páraköpenyt és azt hűvös 
levegővel cseréli ki. Az enyhe szél — kü
lönösen, ha nedves a bőrünk és jő a vér
ellátása — frissítőén hat az emberre, 
élénkíti az anyagcserét, fokozza az étvá
gyat. Ingerli a bőridegeket és hatással 
van ereire is. Az edzett szervezetben a hű
tés kezdetben a bőr ereinek összehúzó
dását okozza, ami után azonban —• ideg- 
rendszeri szabályozás révén — vérbőség 
következik. A nem edzett emberek bőré
ben azonban megmarad az erek össze
húzódása, ezért szegényes lesz a lehűtött 
testrész vér- és oxigénellátása. Ez a ma
gyarázata annak, hogy egyesek könnyen 
megfáznak. A nem edzett, nyugalomban 
levő, de megizzadt embernél meghű
lést okozhat a másodpercenként 0,5 mé
ter sebességű légáramlás is, pedig ez csak 
alig észrevehető szellő. Ha pedig a lég
áramlat nem az egész testet, csupán egyes 
részeit — például a nyakat, a vállat, a 
térdet, a derekat — éri, akkor az ilyen 
embernél már a. másodpercenként 0,1 — 
0,2 méter sebességű légmozgás is izom
vagy ideggyulladést, reumatikus fájdal-
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mát, vagy akár az arc ideg átmeneti bé
nulását okozhatja.

A fürdővízbe lépve elsősorban annak 
hőmérséklete van ránk hatással. Mivel a 
víz hővezető képessége sokszor nagyobb 
a levegőénél, fürdőben jóval több hőt 
veszítünk, mint azonos hőmérsékletű 
levegőn. Ezért a 34—35 C fokos vizet 
érezzük „sem hidegnek, sem melegnek”  
és a 25—30 C fokos légfürdő 40 C 
fokos melegvíz fürdőnek felel meg. A hő
érzékeléstől függetlenül, szervezetünk 
anyagcseréje szempontjából a 15—25 C 
fok közötti vízhőmérséklet tekinthető 
közömbösnek.

A fürdő hőmérséklete — a tapasztala
tok szerint —- befolyásolja a vérkeringést, 
az emésztőszervek működését, sőt a vér 
összetételét is. A hideg víz hatására a bőr
ben hisztamin s hozzá hasonló, vérbősé
get előidéző anyagok szabadulnak fel, 
s ezek a vérkeringésbe kerülve nemcsak 

' a bőr ereire, hanem az egész vérkeringésre 
és a sejtek anyagcseréjére is hatnak. A bőr 
erei először összehúzódnak s kevesebb 
lesz bennük a vér. A  mélyebb rétegekben 
összeköttetések nyílnak meg a hajszál
erekhez vezető kis ütőerek és visszerek 
között, a vér rövidebb úton kering, el
kerüli a testfelszínt s így kevésbé hül le. 
A bőr elhalványodik, márványozottá vá
lik. Miként már a levegő hatásáról el
mondottuk, egészséges szervezetben az 
erek összehúzódása után, idegrendszeri 
úton bővérűség következik. Fürdőzés

közben hasonló módon reagál a szervezet, 
sőt bizonyos távoli, mély reflexhatások 
is kimutathatók: a vérellátás megjavulása 
kiterjedhet a gyomorra, a belekre, a hó
lyagokra, sőt — egyes kutatók szerint •— 
a szív koszorús ereire is. A  gyomor- és 
bélmozgás lassúbbodik. A gyomorsav 
termelése néha kezdetben lecsökken, de 
körülbelül fél órával később fokozódik 
és ez a fokozott gyomornedv termelés 
órákig tart. Hideg fürdőben több cukor 
is kerül a májból a vérbe, s ez a cukor
beteg állapotát ronthatja.

A 18 C fok alatti fürdőben mozogni, 
úszni kell, különben könnyen megfázunk. 
Úszás közben azonban még feltűnőbb a 
víz hűtőhatása, mert az ember minden 
mozdulatával újabb és újabb hideg víz
tömeg hatása alá kerül. A távúszók bőrü
ket vastagon bekenik zsiradékkal, ami 
gátolja a hőleadást, ezenkívül úszás köz
ben meleg italokat is fogyasztanak. En
nek ellenére néhány küométer megtétele 
után vérük hőmérséklete 2 O fokkal is 
lehűlhet. Hideg fürdő után a bőr és a 
bőralatti szövetek csak lassan melegsze
nek fel.

Vannak emberek, akik öröklött, vagy 
szerzett túlérzékenység következtében a 
hidegre — esetleg már a 20 C fokos 
fürdővízre is — a bőr hajszálereinek túl
zott összehúzódásával reagálnak. Ez áz
zál jár, hogy a vér hirtelen a hasűri 
szervekbe tódul és agyvérszegénység, eset
leg ájulás fenyeget. Az elszédülő ember

Napíürdö
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erőlteti a légzést, tüdeje telítődik leve
gővel, ez fokozza a mellkas belső nyomá
sát s megnehezíti a szív munkáját. Ily 
módon még kevesebb vér, illetőleg oxigén 
jut az agyba s az ájulásból „vízihalál”  
is következhet. Mivel a teli gyomor is 
hasi vérbőséggel jár és nehezíti a légzést, 
a főétkezések utáni fürdő is hasonló ve
szedelemmel járhat. Más esetben pedig, 
hideg vízbe ugráskor, az előzetesen ki
melegedett ember halálát okozhatja a belső 
fül hirtelen lehűlése. Ez ugyanis megza
varja az egyensúlyozó szerv munkáját, 
az úszó elveszíti tájékozódó képességét, 
nem tudja, milyen mélységben van: el
téved a víz alatt, hibás irányba úszik 
és még mielőtt a felszínre kerülne, a 
mélyben megfullad. Különösen előfordul
hat ez olyanoknál, akiknek a dobhártyája 
— betegség, műtét következtében — át
fúródott. Az ilyen egyéneknek egyáltalá
ban nem szabad víz alá merülni. A hideg 
vízbe való fejesugrás akkor is veszedel
mes lehet, ha az alsó lábszár izmaiban az 
ismételt, erőltetett behajlítás következ
tében görcs támad. Az úszó ettől kimerül
het, meg is ijedhet és a vízbe veszhet. 
(Lásd még ezekről a kérdésekről az Élet 
és Tudomány ez évi 23. számában A víz 
alá merülés veszélyei című cikket is. — 
A szerk.)

A  sorozatos fürdések alatt az egyes 
szervek, sőt az egész szervezet áthangoló
dik és ebben a víz hőmérsékletén kívül 
több más tényezőnek is szerepe van. 
Egyik az, hogy a víz felhajtóereje csök
kenti a testsúlyt. Egy 70 kg-os ember, 
ha csak a feje van kint a levegőn, édes
vízben mintegy 7,9 kg súlyú, sós vízben 
pedig még kevesebb. Ez megkönnyíti a 
testmozgást, tehermentesíti a gyenge 
izomzatot, hajlékonnyá teszi az ízülete
ket stb. Az egyensúly fenntartása azon
ban külön munkát igényel, ezért fokozó
dik a szívműködés, gyorsabban kering 
a vér és megnő a ki- és belélegzett levegő 
mennyisége.

Erősen érezzük a testünket körülvevő 
víz nyomását (hidrosztatikai nyomás) is. 
Nyakig állva a fürdőben, sok embernek 
támad nyomasztó szorongása. A  víz 
összenyomja a mellkast, a hasfalat és 
testünk minden, csontokkal nem védett 
részét, felszínen futó ereinket is stb. A 
mellkas körfogata 1—3,6 centiméterrel 
kisebbé  ̂ válhat. A  rekesz feltolódik és 
fokozhatja a mellüregen belüli nyomást, 
ami már akkor is érezteti hatását, ha 
valaki csak a derekáig áll a vízben. Erre 
különösen szívbetegeknél kell gondolni. A

has körfogata 2,5—6,5 centiméterrel is 
csökkenhet.

Fürdés közben a visszerekből élénkebben 
áramlik a vér a szív felé. Ez azt jelenti, 
hogy azokból a belső szervekből — vissz
erekből •—, amelyek a nagyobb megter
helések elviseléséhez szükséges tartalék 
vért tárolják, a vér bekerül a keringésbe. 
Eközben a vérnyomás némileg csökken. 
A vesék és a hólyag működése is megélén
kül, a vizeletelválasztás fokozódik, még
pedig a megélénkült vérkeringéssel együtt 
a víznyomás következtében, azzal arány
ban — nem pedig, mint- azt általában 
gondolják, a .hideg hatására. A fürdő el
hagyásakor az említett vérraktárak újra 
feltöltődnek.

Mindezek a természeti ingerek, ame
lyekről a strandolás élettanával kapcso
latban beszélünk, egész üdülésünket be
folyásolják. Vannak fürdő- és üdülőhe
lyek, amelyek kifejezetten a kímélő élet
módnak felelnek meg, másokra viszont az 
erősebb természeti ingerek a jellemzők. 
Legnépszerűbb — és legnépesebb — 
üdülőhelyeink a Balaton partján vannak, 
amelyet nyáron is az erősebb ingerhatá
sok jellemeznek. Bármennyire kellemes 
is a víz hőmérséklete, ugyanekkor na
gyon nagy a napfény ibolyántúli sugár- 
tartahna és e sugarak visszaverődése a 
tó tükréről, s magas a levegő páratar
talma is. Éppen ezért az Egészségügyi 
Minisztérium hivatalos közleményben 
hívta fel a figyelmet azokra a betegsé
gekre, amelyeknek a lefolyáséra a balatoni 
üdülés nem kedvező. Ezek a következők: 
a tüdőtuberkulózis — a lappangó folya
matok fellángolásának veszélye miatt —, 
a heveny, lázas megbetegedések, a gyul
ladásos szívbetegségek (a szívizomgyul
ladás, a szí vbolhártyagyulj adás), az epi
lepszia, továbbá a magas vérnyomás, a 
pajzsmirigy túlműködés, a rosszindulatú 
daganatos betegségek (műtét után is), 
a nagyfokú ideggyengeség, súlyos beteg
ség utáni lábadozás, valamint a fénv- 
túlérzékenység.

Fürdés-élettani ismereteink nagyon 
régiek, nem kis részben ma is csak ta
pasztalati alapokon nyugszanak, de a 
tudomány mind több részletet derít fel 
azokról a hatásokról, amelyeket a stran
dolás kivált a szervezetben. Annyi bizo
nyos, hogy a víz, a napfény és a levegő 
helyes adagolása sokoldalúan erősíti-edzi 
szervezetünket, de a nyári örömökkel való 
visszaélés súlyos ártalmak forrása lehet.

Dr. Jeney Endre
egyetemi tanár
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E nagymúltú német város elsősorban 
négyszázéves egyetemének és százéves 
optikai iparának köszönheti hírét a nagy
világban. E két intézmény falai között 
már a múlt században szövetségre lépett 
az ipart fejlesztő tudomány és a tudo
mányt szolgáló ipar.

A  Saale folyó partján, hegyektől és 
domboktól körülzárva a ihúringiai me
dencében alakult ki az az ősi mezőgazda
sági település, amelyet 
880 körül említenek elő
ször oklevélben. Lakosai 
1236-ban városjogot sze
reznek, településüket fal
lal veszik körül, és vásá
rokat tartanak. Főfog
lalkozásuk a szőlőműve
lés és a borkereskedés, 
azonkívül ipart űznek, 
többségükben takács
ként. A  szőlőművelés el
terjedésével megcsappan 
az érdeklődés a jénai bor 
iránt. A  polgárok létalapja 
megrendül, de az 1558-ban 
alapított jénai egyetem ré
vén új életalaphoz jut
nak. A diákok elhelyezé
séről, élelmezéséről gon
doskodnak, s ez egészen 
a múlt századig segíti, 
megélhetésüket. A múlt 
század első felétől az 
1810-ben alapított és 
gyorsan növekvő tekin
télyű berlini egyetem job
ban vonzza a fiatalokat, 
mint a nagy múltú jénai 
egyetem. A” kifejlődő ka
pitalizmussal a városban 
szappan-, zongora-, fésűs- 
fonalgyár alakul., kémiai 
üzem, fűrésztelep, három 
malom épül, és vasúti 
javítóműhely működik.
Gazdasági jelentőségüket 
idővel túlszárnyalja Kari 
Zeiss kis üzemből világ
vállalattá fejlődő optikai 
gyára. Ez állandó mun
kalehetőséget biztosít a 
jénaiaknak. A város la
kossága a múlt század 
második felében meghá

romszorozódik. A fejlődés napjainkig 
tart: Jénának ma 85 000 lakosa van, te
hát Győrhöz vagy Pécshez hasonlíthat
juk nagyságban és iparosodottságban.

A  Jénát övező magaslatok egyikéről, 
a Landgraf-hegységről vesszük szemügyre 
a várost. Kilátónk, a Windknollen-csúcs, 
történelmi nevezetóssőgű hely: Napóleon 
onnét szemlélte és irányította a jénai 
csatát 1806. október 14-én. A  Jénát már 
az előző napon megszállt francia csapa
tok a várostól északra érték utol a 
braunschweigi herceg vezérletével visz- 
szavonuló porosz csapatokat, és heves 
küzdelemben szétverték őket.

Ismerkedjünk meg közelebbről Jéná-

Rostock
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val. Gótikus városkapu és kerek bástya
tornyok jelzik, hogy a belvárosban a kö
zépkori város területén járunk. Hársak 
veszik körül a város egykori gazdasági 
és társadalmi központját, a piacteret. 
Zöld lombozatuk nem tudja eltakarni, 
hogy a tér csonka, foghíjas, hogy a bom
bázások műemlékeket és történelmi be
csű épületeket tettek a földdel egyenlővé. 
A bombák hullásának szeszélye megkí
mélte az 1400-ban épült gótikus város
házát. Ez ugyan szerény külsejű — és egy 
későbbi toronyráépítéssel megzavart stí
lusú — épület, de belseje a középkor 
egyik legszebb építészeti térélményét mu
tatja. Az előcsarnokból csigalépcső visz 
föl az emeleti tanácsterembe. A  boltíves 
terem a gótikának abból a szakaszából 
származik, amikor a kőfaragványok még 
nem borították el az oszlopfőket, ajtó- 
és ablakkereteket. A  középkor levegőjét 
töményen árasztó terem komor méltó
ságával hat.

A  piactér közepén az egyetemalapító 
János Frigyes herceg szobra áll. A refor
máció eszmei védelmezésére életre kel
tett protestáns jénai egyetem szabadab
ban fejlődött, mint a jórészt jezsuiták 
befolyása alatt álló katolikus német egye
temek. Fakultásain lelkipásztorokat, ta
nárokat és orvosokat képeztek ki; a ne
mesi és polgárcsaládok fiai is a maguk 
művelődési anyaintézményének tekin
tették. Leibniztól Marx Károlyig Német
ország számos nagy fia szerezte meg 
műveltségének tudományos alapját ezen 
az egyetemen. Sok kitűnő magyar diák 
is tanult ott. Többek között az egyébként 
Göttingában végzett Berzeviczy Gergely, 
legnagyobb közgazdászunk is megfordult 
falai között.

Fénykorát a XVIII. és a X IX . század 
fordulóján élte. Az akkor már országos 
hírű Schiller 1789-től tíz évig történelmet 
tanított ott, miközben költői remekmű
veket alkotott. A  filozófiai tanszéken a 
kantiánus Reinhold, a francia forradalom
mal rokonszenvező Fichte, a romantikus 
irodalom filozófiai alapját megvető Schel- 
ling és a dialektika módszerét kidolgozó 
Hegel követte egymást. A  század végén a 
ScAfegreJ-fivérek és romantikus írók, köl
tők •— köztük Novális — időztek ott. 
A  természettudományt Humboldt kép
viselte. A  város szellemi elitje Schütz 
udvari tanácsosnak, a „Jénai Irodalmi 
Újság”  kiadójának vendégszerető házá
ban találkozott.

Ennek a Jénának dicséretére a legtöbb, 
amit mondhatunk: Goethe is vágyakozott 
utána. Gyakorta odahagyta weimari

A középkori városfal egyik emléke Jénában, a 
János kapu

Olümposzát, átment költőtársaival és 
filozófusokkal társalogni, s jénai múzsá
jának, Minna Herzliebnék közelségét él
vezni. A  reprezentációs kötelességek, a 
weimari udvari élet béklyóit lerázva ott 
kedve szerint tölthette idejét. Természet- 
tudományos érdeklődését követve a jénai 
tudósok társaságában is sokat időzött, 
de mint művésznek is hasznára vált a 
jénai tartózkodás. A városka ihlető lég
körében írta meg az „Olaszországi uta
zás”  második részét is.

Odavonta a Schillerrel kötött barát
ság is. A  két költő eleinte távolról 
figyelte egymást, mígnem a kölcsönös 
tisztelet barátsággá mélyült. Kapcsola
tuknak nemcsak a korabeli irodalmi 
viszonyokat szellemesen gúnyoló „Xé- 
niák” -at köszönhetjük, hanem Schiller
nek ,,A naiv és szentimentális költészet
ről”  írt tanulmányát is, amely a kettő
jük költői lelkialkatának tudományos és 
művészi elemzése.

Jéna hírnevét nemcsak világhírű egye
temének tudós professzorai, hanem diák
jai is öregbítették. A  jénai egyetemisták 
hívták össze az 1817. évi wartburgi ta-
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lálkozót, a szabadságszerető német diá
kok nagy seregszemléjét. A feldühödt 
reakció ellentámadással válaszolt; a ta
lálkozón részt vett diákokat kizárták az 
egyetemről, a velük rokonszenvző taná
rokat felfüggesztették állásuktól.

A század végén JSrnsl Haeckel munkás
sága teszi jelentőssé a jénai egyetemet. 
Katedrájáról küzdött a darwini fejlődés
elmélet tudományos elismertetéséért és a 
fejlődéstanának széleskörű terjeszté
séért.

Napjainkban 4500 hallgatója van az 
egyetemnek és másfélezer az egyetemi 
és műegyetemi tanulmányokra előkészítő 
„Munkás- és parasztfakultés” -nak.

Jéna városképét sajátosan egyedül
állóvá teszi, hogy a Német Demokratikus 
Köztársaság egyik legnagyobb iparvál
lalata, a Zeiss Művek, a város kellős 
közepén, a belváros tőszomszédságában 
terül el. A  különleges, bár történetileg 
megokolt elhelyezkedés szokatlanságát 
fokozza a környékbeli két-háromemeletes 
házak szintjéből messze kimagasló tizenöt 
emeletes gyári toronyépület.

A  Zeiss Művek történetét az Élet és 
Tudomány 1958. május 11-i száma rész
letesen ismertette. Mi csak néhány fon
tosabb mozzanatra és összefüggésre mu
tatunk rá. Kari Zeiss az egyetem rende- A Zeiss Művek Jéna központjában

ismerte Schott képességeit, és Zeiss-szel 
együtt anyagi támogatást nyújtott a 
„Schott és Társai Jénai Üveggyár”  meg
alapításához. Ettől fogva a Zeiss-gyár 
kívánsága szerint készült az üveg, és ez 
lehetővé tette az immár híressé vált- 
mikroszkóp és más optikai eszközök 
addig elképzelhetetlen tökéletesítését. Az 
üveggyár munkájára alapozva bevezették 
a fényképezőlencsék előállítását is.

Zeiss 1888-ban meghalt. Fia eladta az 
örökrészét- Abbénak, ő pedig 1889-ben 
a gyár tulajdonjogát átruházta a Kari 
Zeiss Alapítváni/ra,. A gyár jövőjét nem 
akarta függővé tenni attól, hogy milyenek 
az örökösök képességei. Tudományos és 
gazdasági eredményekben gazdag élete 
1905-ben ért véget.

Bár Abbé éppenséggel nem vallotta 
magát szocialistának, munkásai és alkal
mazottai jólétét példamutatóan szívén 
viselte. Híre-hamva sem volt még intéz
ményes szociálpolitikának, amikor ő már 
bevezette a nyolcórás munkanapot, nye
reségrészesedést fizetett, vállalati nyug
díjról, gyermeknevelési póklékról gondos
kodott-, továbbá részleges és időleges 
üzemesökkenés eisetére formális felmon
dási kötelezettséget vállalt- és munka- 
nélküli segélyt fizetett, hogy némi kár
pótlást nyújtson az önhibájukon kívül

A jénai régi Városimba Schiller egyik lakóháza Jénában A jénai egyetem íö bejárata
lésében remény
kedve alapította 
optikai és mecha
nikai üzemét Jéná
ban. A  tudósok
kal való érintke
zés sugallta azt az 
úttörő gondolatot, 
hogy közülük a 
számára legmegfe
lelőbbet bevonia 
üzeme fejlesztésé
be, 1866-ban már az 
ezredik mikroszkó
pot gyártotta.ami- 
kor dr. Ernst Abbé 
egyetemi magán
tanárt szaktanács
adóként szerződ
tette. Abbé ekkor 
már hosszabb ideje 
végzett az optika 
elméletére vonat
kozó rendkívül 
fontos kutatáso- 
kal.. Tudományos 
eretiményeit olyan II II r a ifi É l li m

sikerrel ültette át a 
gyakorlatba, hogy 
1875-ben a Zeiss 
Műve.k társtulaj
donosa lett.

A  Zeiss-gyár az 
optikai eszközöket 
küLföldről behozott 
üvegből készítette, 
így  hát az üveg 
minőségére a dolog 

természeténél 
fogva nem lehetett 
befolyása. Másként 
alakult a dolog 
akkor, amikor a 
jénai egyebemen, 
végzett Ottó Schott, 
egy táblaüveghuta 
tulajdonosának fia, 
1879-ben jelentke
zett Abbénál, és 
bemutatta neki 
néhány saját ol- 
vasztású optikai 
üvegjét. Abbé fel-
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Jéna főterén áll az egyetemalapító János 
Frigyes szász Ihereejj szobra

elbocsátott munkásoknak. Művelődési 
házat, fürdőt, gyermekkórházat, kert- 
városrendszerben modem háromszobás 
munkáslakásokat építtetett. Külünös 
kedvvel iskoláztatta munkásszülők te
hetséges gyermekeit, hogy gyára számára 
szakmunkásnemzedékeket gyökereztes- 
sen meg. Tetemes összeggel járult hozzá 
az egyetem új épületének költségeihez. 
Anyagi segítségével létesült több helyi 
tudományos intézet. Emlékezetét a gyár 
előtt épült. Kiinger és Meunier mesteri 
szoborműveivel díszített emlékmű hir
deti.

A  Zeiss-gyár űzőiméiben immár a 
munkások harmadik-negyedik nemzedéke 
dolgozik. Ezernyi, érdekességet nyújt a 
mikroszkópok, prizmás. távcsövek, fény
tani mérőműszerek, fotolencsék, csilla
gászati eszközök, újfajta geodéziai és 
szemészeti műszerek, orvosi berendezések 
és technikai távcsövek gyártása. A  Zeiss 
Művek termelési profilja a második vi
lágháborút követő Állámosítás óta kiszé
lesedett. Ma már elektrotechnikai mű
szereket is gyárt, és kutatómunkája ki
terjed a magfizika, a magtechnika, a 
mérés- és szabályozástechnika, valamint 
az automatika területére is. Termelése 
állandóan fokozódik, exportja az egész 
világra kiterjed. Világfekintélyének, gaz

dasági eredményeinek nem árt a Nyugat- 
Németországban létesített „ellen-Zeiss- 
gyár”  sem.

Jénában jött létre a világ első csillag- 
vetítője, közkeletű nevén planetáriuma. 
Bauersfeld professzor terve alapján a 
Zeiss-gyár készítette, és azóta több tucat 
csillagvetítő szerkezetet szállított a világ 
minden részébe. {A mi Vidám Parkunk
ban felállított kis planetárium vetítője is 
Zeiss-gyártmány.) Az 550 nézőt befogadó 
jénai planetáriumnak 1926-tól napjainkig 
másfél milliónál több látogatója volt. 
Huszonnyolc különféle témájú előadást 
tart, ,és nemcsak csillagokat, hanem üstö
kösöket, hullócsillagzáport, színes sarki 
fényt és űrhajót is tud vetíteni. Bár elő
adásai az értelemhez szólnak, érzelmi 
élményt is nyújtanak. Felejthetetlen 
az a pillanat, amikor lassan elsötétül a 
toréin.. A kupola magasában halk, ünne
pélyes Beethoven-zene szólal meg, és a 
Pastorale szimfónia hangjaira, mintegy 
a zp.iie hívó szavára, felragyognak a csil
lagok. Először az alkonycsillag, aztán a 
többi, végül négyezer csillag gyűl ki a 
mesterséges égbolton. Megszólal a — 
hangjáról Ítélve — idős előadó, és szinte 
úgy tűnik fel, mintha a századok távo
lából Kopemikus vagy Keppler magya
rázná az égbolt rejtelmeit.

Jénát tűzálló üvegedényei is híressé 
teszik. Ezek a Schott-fóle azóta szin
tén államosított — üveggyárban készül
nek. A  város legújabb ipari létesítménye 
a Jenapharm vegyészeti gyár, amely 
voltaképpen a Zeiss-gyárból és az üveg
gyárból sarjad zott, és a Jénában folyó 
tudományos kutatómunka gyümölcseit 
ülteti át a gyakorlatba. Említésre méltó 
még a Német Tudományos Akadémia 
által a Hausbergen emelt Talajdinamikai 
és Földrengéskutató Intézet.

Jéna városképe átalakul. Régi, közép
kori szépsége elhamvadt a gyújtóbombák 
tüzében s modern arculatát most ölti fel. 
Látogatóit arra emlékezteti, ami haladó * 
volt Németország történetében, ami előre
vitte az emberiség fejlődését. Es ha a 
Zeiss Művek toronyépületében egy gi
gászi kéznek a jövőbe mutató ujját lát
juk, akkor esztétikailag is megbékülühk 
vele, s a tudomány fejlődését szolgáló 
ipar jelképeként őrizzük meg emlékeze
tünkben.

Madarász Andor
m u

(1813— 1878)
Másfél évszázada született a kísérleti orvostan atyamestere

Százötven évvel ezelőtt a dél-francia
országi St. Julienben egy szegény szőlős
gazda gyermekeként született Claude- Ber- 
nard, a kutató orvostan úttörője, a kí
sérleti élettan megteremtője. Anyagi 
gondokkal küzdő szülei — középiskolái
nak elvégzése után — egy gyógyszerész
hez adták őt inasnak. A kis Bemard nap
hosszat takarított a kisvárosi patiká
ban, gyúrta az orvosságos labdacsokat, 
és áhítattal olvasgatta a galenusi palac
kok feliratait. Amikor főnökét megkér
dezte, mit tegyen a romlott gyógyszerek
kel, az mindig ezt válaszolta neki: ,,Tedd, 
fiam a terjékhez őket, semminek nem szabad 
veszendőbe mennie.”  (A térjék még Gale- 
nus korából származó, mintegy harminc 
szert, köztük ópiumot tartalmazó, tudo
mányosan nem tisztázott hatású népszerű 
gyógyszer volt.) Miután így bepillantott 
a gyógyszerkészítés titkaiba, elég korán 
kétség támadt benne az orvosságok ha
tásossága felől. Életrajzírói szerint ez az 
ifjúkori tapasztalás is hozzájárult ahhoz, 
hogy a későbbiek során pontos módsze
reket honosított meg a gyógyászati ku
tatómunkában.

Mesterével összekülönbözve otthagyta 
a patikát, és színműirásha fogott; a húsz
éves ifjú rövid idő alatt két színdarabot 
írt. Az egyiket Lyonban elő is adták. 
A darab jövedelmével — száz arannyal — 
Párizsba utazott, hogy műveivel meg
hódítsa a világot jelentő deszkákat. On
nan azonban eltanácsolta őt egy híres 
színész és egy ugyancsak híres irodalom- 
történész: azt javasolták az ambiciózus 
ifjúnak, hogy inkább az orvosi pályát 
válassza, híszen korábban már úgyis 
gyógyszerészkedett. Az ifjú Bemard nem 
sértődött meg, hanem ha különösebb 
lelkesedés nélkül is, de követte bírálói 
útmutatását, és beiratkozott az orvosi 
fakultásra. Véletlenül a város leghíresebb 
kórházába, a Hotel-Dieu-be került gya
kornoknak.

Ott azonban sorsát többé már nem a. 
véletlen alakította. A  fiatalember egy
szeriben beleszeretett a laboratóriumi 
világba. Fölkeltették érdeklődését a kü

lönféle műszerek, az állatboncolások, az 
élő állatokon végzett kísérleti (viviszek- 
ciós) műtétek. Kitűnően elsajátította 
az állatok kikészítésének, kitömésének, 
a különféle szervek tartósításának tech
nikáját. A  tehetséges fiatalembert a kor 
leghíresebb kísérletező tudósa, Francois 
Mag&ndie vette magához prepaxétomak. 
Magendie nagy szerepet tulajdonított 
az orvostudományban a fizikai és vegy
tani kísérleteknek, az elméletet azonban 
nem becsülte sokra. Azt tartotta, hogy a 
tudós egyfajta „rongyszedő” , aki kam
póval gyűjti kosarába a különféle ron
gyokat, anélkül, hogy elmélkednék róluk. 
,, Amikor kísérletezem — hangoztatta —, 
csak szemem és fülem van, semmi esetre 
sincs szükségem az agyamra.”  Bemard el
tanulta mesterétől a helyes és pontos 
megfigyelést, a kitűnő műtéti technikát, 
de nem fogadta el teljesen mestere pesz- 
szimizmusát az életfolyamatok megismer
hetőségét illetően. Később — bár maga 
is sokszor tanújelét adta kétkedésének — 
alapvető művében derűlátóan ítélte meg- 
az orvosi megismerés lehetőségeit.

1849-ben kezdte meg előadásait a 
Collégé de Francé élettani tanszékén 
•— abban az évben, amikor megszületett 
Semmelweis híres fölfedezése. Bemutat
kozását e szavakkal kezdte: r,A tudomá
nyos orvostan — amelyet nekem kellene 
előadnom ■— tulajdonképpen nem. is léte
zik.”  S valóban, míg a kórbönctant neves 
orvosok művelték és Rudolf Virchow 
szinte a „végső”  tökélyre fejlesztette, az 
élettan tudománya csak lassan fejlődött. 
Föllendüléséhez hozzájárult a kor szá
mos nagy természettan! és vegytani föl
fedezése : az anyag megmaradásának
elve, az energia megmaradásának és át
alakulásának törvénye, a villamosság, 
a tökéletesebb górcső, az égés folyamatá
nak megismerése, a szerves vegytan sok 
eredménye. E vívmányok révén vált le
hetővé Claude Bemard számára, hogy 
az addig elmaradott orvosi élettanban 
meghonosítsa a kísérletekkel törvénye
ket megállapító, szabatos kutatói tevé
kenységet.
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Hazája orvosi hagyományainak meg
felelően Bemard is bonctani vizsgálatok
kal kezdte, de figyelme már ekkor is az 
élő szervezet, elsősorban az idegrendszer 
viselkedésére irányult* A  régebbi orvosi 
iskolákat a jelenségek leírásának mód
szere jellemezte, és úgy tették fel a kér
dést, hogy milyen, hogyan fest alakilag 
egy-egy jelenség. Bemardot a „hogyan”  
érdekelte, nevezetesen az, hogy miként 
mennek végbe a folyamatok a szerveze
ten helül.

Akkoriban a legfőbb élettani probléma 
az volt, hogy mi történik a cukorral a szer
vezetben, azaz mi köze a májnak a cukor
anyagcseréhez. Azt ugyanis már tudták 
a vegyészet jóvoltából, hogy az élő szer
vezet minden része, minden sejtje cukor
ral táplálkozik. Azt is tudták, hogy az el
fogyasztott és megemésztett cukor a 
bélcsatornából a májba jut. Itt azután 
megrekedt a tudomány. Súlyosbította a 
helyzetet, hogy néhány dolgot csak fogya
tékosán ismertek, például azt, hogy miért 
nem csökken a vér cukortartalma az 
éhező szervezetben, és ilyenkor mint 
pótolja a szervezet az értékes táp
anyagot.

Claude Bemard 1849-ben kezdett mun
kához, és 1860-ig, tehát több mint egy 
évtizeden át folytatta cukoranyagcsere- 
kísérleteit; emyedetlen szorgalommal 
ostromolta az élő szervezetet, hogy kival
lassa titkait. Közben súlyos gondokkal 
kell megküzdenie: főnöke féltékenyke- 
dett tudására, magára maradt néhány 
társával, és egy pincében szegényes kö
rülmények közt kényszerült végezni a 
költséges kutatást. Élveboncolási kísér
letei, viviszekciói miatt összeütközésbe 
került a rendőrséggel, s felesége valóság
gal pokollá tette életét: nem engedte, 
hogy állatokon kísérletezzék, ellopatta, 
összegyűjtötte a kísérleti állatokat, s 
gyermekeivel titkon gondozta őket. Ber- 
nardnak olykor a hitves éberségét ki
játszva kellett folytatnia nagy jelentő
ségű vizsgálatait. A  kísérletek a nem 
mindennapi nehézségek ellenére sikerrel 

i jártak: kitűnt, hogy a máj a kapuverő
éren a bélből hozzá kerülő szőlöcukrot 
(glükózt) állati keményítővé (glükogón) 
alakítja át. Ez az oka annak, hogy a 
tudós nem talált glükózt a májban. Si
került viszont a keményítőt felfedeznie, 
s belőle szőlőcukrot előállítania. Bemard 
tehát eredménnyel utánozta a természe
tet. De miért készít a máj keményítőt 
a gzőlőeukorból ? Bemard kísérletei erre 
a kérdésre is választ adtak: a máj a szer
vezet számára élvezhetetlen formában
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raktározza el a cukrot, és csak annyit 
alakít vissza a keményítőből hasznosít
ható szőlőcukorrá, amennyi a szervezet 
cukorigényének kielégítéséhez szükséges. 
Azt is megállapította, hogy egy fermen- 
tum — a glükogenáz vagy amiláz —• 
vesz részt a glükogén glükózzá való át
alakításában. A  máj az üyen módon el
készített, „fogyasztásra”  alkalmas szőlő- 
cukrot juttatja tovább a májvivőérben a. 
szív felé.

Kiderült, hogy a máj többféle feladatot 
lát el. Cukortermelő és raktározó tényke
dése belső elválasztás; epetermelése vi
szont külső elválasztás következménye. 
Ez a felismerés nagy haladást jelentett 
a korábbi ismeretekhez képest. Eddig 
a májról csak azt tudták, hogy epét ter
mel és cukrot tárol. Azt azonban nem is 
sejtették Bemard klasszikus kísérletei 
előtt, hogy cukrot tud készíteni másnemű 
anyagokból, például fehérjéből is, s úgy 
tudták, hogy csupán a növényi szerveze
tek képesek keményítő felhalmozására.

A század e hatalmas fölfedezése 
— amely egyben az élő szervezet élet- 
folyamatainak egységét bizonyította — 
további kérdéseket vetett fö l: Hogyan 
hat a glükogenáz ? Mi szabályozza a máj

»

nak azt a képességét, hogy rugalmasan 
igazodik a szervezet cukorigényéhez, s a 
szőlőcukron kívül más forrásokból is ki 
tudja elégíteni azt ? Bemard cukoranyag
csere-kutatásai előre jelezték az eljö
vendő életvegytannak és a belső el- 
választású mirigyekkel (hormonokkal) 
foglalkozó tudományágnak a kialakulá
sát.

Múltak az évek, és egyik nagy fölfede
zés a másik után született Claude Ber- 
nard laboratóriumában. Méltán mondta 
róla Paul Bért, kiváló tanítványa: „Ő úgy 
tett szert zseniális észleléseire, következte
téseire, fölfedezéseire, mint ahogyan más 
ember lélegzik”  Összefüggést, fedezett föl 
a cukoranyagcsere és a szervezet más 
tápanyagainak cseréje közt, elkészítette 
az első mesterséges gyomorfisztulát, a 
gyomorból a külvilágba kivezető csövecs
két, foglalkozott a gyomomedv, a nyál 
és a hasnyálmirigy váladékának kutatá
sával. Tüzetesen tanulmányozta az ideg- 
rendszer tevékenységét, különösen a nem 
akaratlagos pályák, a vegetatív idegrend
szer véredénymozgat-ó ágainak működé
sét. Miközben Európa másik nagy orvosi 
központjában a különben nagyszerű 
Virehow — az „orvostudományok pá
pája”  — elhanyagolta az idegrendszer 
szerepét, a párizsi iskola és elsősorban 
Bemard mindennemű folyamat vizsgá
latában előtérbe helyezte azt.

Májkísérleteinek megkezdésével egy 
időben Hmutatta, hogy a IY. agykamra 
és a nyúltvelő egyik pontjának megsérté
sekor emelkedik a vércukor szintje és 
cukorvizelés keletkezik. E jelenség el
maradt, ha a kísérleti állat hasi együtt
érző (szimpatikus) idegrostjait átvágta, 
vagy az idegvégződéseket bénította. Ezzel 
ráirányította a figyelmet az idegrendszer
nek a cukoranyagcserében betöltött szere
pére. Ugyancsak az idegrendszer szabá
lyozó szerepével hozta összefüggésbe az 
állatok testének hőállandóságát, azaz a 
hőszabályozást. Sokat foglalkozott gyógy
szerek, mérgek (nyílméreg, széngáz stb.) 
támadáspontjának vizsgálatával, az al
koholos erjedéssel, és egyik utolsó mű
vében kifejtette híres elméletét a belső 
környezet állandóságáról. Eszerint a szer
vezet belső vegyi és fizikai összetétele 
meglehetősen állandó, s ezt a külső hatá
sokkal szemben a lehető legteljesebb 
mértékben igyekszik biztosítani.

Korszakalkotó munkásságát méltatva 
megállapíthatjuk: mint kutató magas 
színvonalra emelte az élő szervezet ta
nulmányozását, meghonosította a „pro
vokált”  megfigyelések, föltevések és el

lenőrző kísérletek fedezete mellett, mes
terséges körülmények közt végzett vizs
gálatok láncolatát. E kísérletek során 
arra törekedett, hogy a vizsgálatok meg- 
ismételhetők, változtathatók legyenek és 
azonos körülmények közt azonos ered
ményekre vezessenek. Azt vallotta, hogy 
a kísérletező munkától élesen el kell vá
lasztani a tudós normatív, azaz törvény- 
alkotó, következtető tevékenységét. A la
boratóriumba lépve •— hangoztatta Ber- 
nard — a kalappal együtt a szögre kell 
akasztani a képzeletet is. Munka közben 
egyetlen kötelességünk van: a megfigye
lés, a megfigyelés, a megfigyelés. Csak 
amikor távozunk, s a kalapunkat újra 
leakasztjuk a szögről, csak akkor látha
tunk hozzá az- összefüggések kibogozásá
hoz és a következtetések levonásához. 
Orvos létére nem bízott túlságosan a 
gyógyszerekben, de nem osztotta azok
nak a kollegáinak a véleményét sem, 
akik teljesen elvetették a tapasztalati 
alapon történő gyógyítást. Hangoztatta, 
hogy az élettannak nagy szerepe lesz a 
betegségek okainak feltárásában, s hogy 
a helyes gyógykezelés ennek pontos is
meretén alapul. A  kísérletező orvost te
kintette a jövő orvosának, aki — képle
tesen — egyre jobb és jobb fegyverekkel 
fölvértezve küzd a betegségek ellen. Az 
elmúlt évtizedek őt igazolták.

Mint bölcselő —, noha görcsösen ta
gadta, hogy az orvosnak szüksége volna 
bármiféle filozófiára — mechanikus ma
terialista vo lt; azt vallotta, hogy az élet 
pusztán vegyi és fizikai folyamatok ered
ménye. Ő még nem értette (de akkor még 
nem is érthette), hogy az élőlényekben 
a belső — fizikai és kémiai —• történések 
a biológia törvényszerűségeinek is alá 
varrnak vetve. Éppen ezért Bemard 
— noha kísérleteivel súlyos csapást mért 
az „életerő”  legendájára — maga sem 
tudott teljesen megszabadulni attól a 
hiedelemtől, hogy az életfolyamatok mé
lyén valami „titokzatos tünemény’'' rej
lik.

Claude Bemard a munkájának élő tu
dós mintaképe volt anélkül, hogy társa
ságkerülő lett volna. Már életében kiju
tott neki hazája, sőt egész Európa tudó
sainak hódolata: elnyerte Magendie tan
székét a Sorbonne-on, az Akadémia tag
ságát, szenátorrá választották, előkelő
ségek nézték végig kísérleteit, s olyan 
írók, művészek keresték barátságát, mint 
például a G cm court -fivé rek, Flaubert, 
Zola. Ő azonban szerényen viselte el és 
némi szkepszissel szemlélte népszerűségét. 
Amikor Compiégne-ben egy nyári bál.
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során I I I . Napóleon is érdeklődésével 
tüntette ki, megkérdezvén, mit tehet ér
dekében, Bemard így válaszolt: „Nekem 
Felség semmim, se hiányzik, annál több 
a tudománynak.”  S amikor a császár 
másnap lóhalálában laboratóriumába me
nesztette miniszterét, az így szólt a tu
dóshoz: „Ön levette lábáról a császárt, 
kívánjon b á r m i t Bemard erre így felelt: 
„ Kaphatnék egy státuszt egy preparátor 
számára?’1 Óhaja teljesült. De a császár 
bőkezűségénél is jobban esett neki Pas
teur elismerése: ennek hallatára — mint 
följegyezték róla — elpirult. Megje
gyezte, hogy ő az első ember, aki már 
tudja, mit jelent ólettanilag a „pirulás’ ’ .

A 70-es években mindinkább súlyos
bodott a kolera következtében támadt 
gyomorbaja és 1878-ban veseelégtelenség 
következtében halt meg. Halálos ágyán 
mélyen fájlalta, hogy több műve befeje
zetlen maradt. Franciaország történeté
ben ő volt az első tudós, altit nemzeti 
végtisztességben részesítettek. Flaubert 
megrendült hangon számolt be a hatal
mas emberáradatot mozgósító temetés
ről, Zola Pascal orvos című művét min
tázta róla, Paul Bért pedig megírta élet
rajzát.

Befejezésül álljon itt egy részlet a 
Bevezetés a kísérleti orvostan tanulmányo
zásába című híres művéből: ,,Á kísérleti 
tudományokban az ember megfigyel és hat 
az anyagra, elemzi ennek sajátságait, és a 
maga használatára olyan jelenségeket idéz 
elő, amelyek mindenkor a természet tör
vényei szerint mennek végbe, de olyan körül
mények közt, aminőket a természet még nem, 
valósított meg. A kísérleti tudományok 
segítségével az ember tünemények feltalá
lójává, a teremtés valóságos irányítójává 
válik, s e tekintetben nem, lehet megszabni 
annak a hatalomnak a határát, amelyet 
az ember a kísérleti tudományok haladása 
révén a természet felelt kivívhat.”

Hídvégi Jenő

S z e r k e s z t ő i  ü z e n e t
Sok olvasónktól kapunk cím nélküli 

vagy hiányos címzésű levelet. Minthogy 
a kérdések legnagyobb részére közvetle
nül levélben válaszolunk, nem pedig la
punk Kérdezz-Felelek rovatában, kérjük 
olvasóinkat, hogy minden levelet pontos 
és olvasható névvel és címmel lássanak 
el, mert különben a választ nem tudjuk 
megadni. Jeligés levelekre egyáltalán 
nem válaszolunk.

Helyes-e  a n incste len  
szó?

.Hogyan lehet ilyen értelmetlen szót 
használni? — írja egyik levelezőnk — , 
hiszen ez éppen az ellenkezőjét jelenti 
annak, amit mondani akarunk vele. 
Ha valakit nincstelen-nek nevezünk, 
akkor tulajdonképpen azt állítottuk róla, 
hogy „nincs nélküli” , tehát vagyonos.

Logikai szempontból nézve ez az érvelés 
valóban nem alaptalan, de nyelvünkben 
nagyon sok olyan jelenséget találhatunk, 
amely nem közelíthető meg a logika 
oldaláról; a szó, szószerkezet, amelynek 
keletkezésében lélektani tényezők is közre
működtek, nem mindig felel meg a logikus 
gondolkodás merev szabályainak.

A  nincstelen stilisztikai szempontból 
sokkal kifejezőbb, mint a rokon jelen
tésű szegény vagy a logikailag szabályos 
vagyontalan. S képzésmódja sem kifogá
solható. Egy igealakból és fosztóképzőből 
áll: nincs +  telem, ugyanúgy, mint pl.
váratlan, hívatlan, kéretlen, keresetlen stb. 
A  nincstelen egyébként a népnyelvből 
került az irodalmi nyelvbe, nyelvjárá
sokban ma is használatos nincsetlen és 
nincsentelen alakban.' Sőt, él egy szár
mazéka is: nincsetlenség. Ha logikai
okokból hibáztatnánk ezt a szót, akkor 
helytelennek kellene tartanunk az egyet,- 
len-1 is, amely sokkal nyomatékosabb, 
kifejezőbb, mint az egy vagy az egyedüli. 
Ugyanígy a senki sem, semmi sem 
típusú tagadást sem érezzük nyelvileg 
helytelennek. Említhetjük még itt ezt a 
régies, de a népnyelvben még ma is 
hallható kifejezést: senki nélkül, semmi 
nélkül. Pl, „Apám  semmi nélkül van.”  
Vagy: „É n már meghalok, hanem nem 
hagylak titeket se semmi nélkül.”  (Nép
költési gyűjtemény). Hasonló szerkesztés- 
móddal találkozhatunk rokon nyelveink 
közül a zűrj énben. Ezeket azért nem 
hibáztathatjuk, mert a nyelvben az ilyen 
kettős tagadás (nincstelen, senki sem, 
semmi sincs, semmi nélkül stb.) gyakran 
nem állítást fejez ki, mint ahogy ezt a 
logika szabályai szerint várnánk, hanem 
nyomatékos tagadást.

Süííts László
ur,o

Vlui&suU k i cuz esezw uót!
ÉS m  sül ShM b '  i- -

Tavaszi vagy őszies napokon egyszerre 
fontos kellékünkké válik az esernyő. 
Napfényes déli országokból származik, 
ősi formájában nem az eső, hanem a Nap 
heve ellen védett, s a napernyő nevet vi
selte. Már i. e. kétezer évvel találkozunk 
vele a brahman és a buddhista ikono
gráfiában, amely az egyes istenségeket 
valamilyen jelképpel együtt ábrázolja. 
A  ,,szerencsés”  jelképek között a második 
helyen a főrangúakat illető ernyő —• a 
méltóság jelvénye — áll. A hindu mito
lógiában szerepel Inára, az istenek ki
rálya, aki legyőzte az esőfelhőket, fog
lyul ejtette Áhi sárkány kígyót, s ezzel 
elűzte a szárazságot. Rendszerint lovon 
vagy elefántháton ábrázolják, fején ural
kodói diadém, kezében fegyvere —- vil
lám vagy szigony — kísérői pedig nap
ernyőt, tartanak kezükben, és a mámo- 
rító szóma itallal telt korsót hordozzák. 
Napernyőt látunk II . Szalma/nasszár 
asszír király fekete márvány obeliszkjén 
is, amely a londoni British Museumleg- 
szebb műkincsei közé tartozik.

A  párizsi Louvre-ban is láthatunk egy 
dombormű vet, amely Asszurbanipcd ki
rályt ábrázolja hadiszekerén. Asszur- 
banipal i. e. a hetedik században uralko
dott, elpuhult uralkodó volt, s míg ő 
háremében ült Ninivében, hadvezérei 
egyre-másra aratták a diadalokat. E hős
tetteket, azonban magának tulajdonította. 
Domborművén is hátul nyitott hadisze- 
kerón áll teljes dicsőségében, feje fölött 
olyan ernyő, hogy már szinte baldachin- 
nak is beillene.

Ráth- Végh István Az emberi butaság 
története című könyvében a címkőrség- 
ról megjegyzi, hogy amikor Birmában 
még bennszülött királyok uralkodtak, 
címükbe is belefoglalták az ernyőt: 
„.Királyok királya, az évszakok szabá
lyozója, dagály és apály teljes hatalmú 
irányítója, a Nap öccse, 24 esernyő tu
lajdonosa . . .”

Némelyik vallásos ünnepükön a görö
gök egy-egy isten szobra, fölött is kife
szítették az ernyőt. A  katolikus egyházi 
liturgiában ezt a szerepet körmenetek
ben a „baldachin”  tölti be. A  X IY . szá
zadban az ernyő még mindig a méltóság 
jelvényeként szerepelt.

Az ernyőt eső ellen alkalmazni nyilván 
nem napfényes országokban kezdték. 
Alighanem Indiából hazatérő portugá
loknak köszönhetjük az esernyő első

európai felbukkanását, a X V I. század
ból. Az akkor még kezdetleges esernyők 
sokba kerültek, s olyan nehezek voltak, 
hogy súlyuk a két kilót is elérte. Éppen 
ezért az udvarhölgyek erős karú inasok
kal cipeltették maguk után esernyőjüket. 
E csodás alkotmány alól kilátni is alig 
lehetett! Nyele 1,20 méter hosszú volt, 
s bőrözetét tíz darab 80 cm-es halcsont 
feszítette ki. Az ilyen ernyő családi va
gyonnak számított, s nemzedékről nem
zedékre öröklődött.

Az esős, párás levegőjű Angliában az 
első ernyőt 1780-ban Sir Jónás Hanvay 
készítette el, de terjedését megakadá
lyozta — a bérkocsisok féltékenysége. 
Busás jövedelmüket féltve, utcagyere
keket béreltek föl, hogy az esernyővel 
sétáló feltalálót kavicsokkal dobálják és 
csúfolják. Elkedvetlenedett, nem törő
dött többé találmányával s csak a hálás 
utókor jegyezi© fel nevét, hiszen az 
esernyő később szinte „nemzeti”  felsze
relési tárgy lett Angliában.

Az angol példán felbuzdulva óvatosab
ban és eredményesebben járt el az esernyő 
elterjesztése érdekében a francia Rouen- 
ben élő M. Hornais. Amikor az ötletet 
meghallotta, sokáig érlelte a gondolatot,

Asszurbanipál asszír uralkodó, badlszekerén. 
(A párizsi Louvre-ban őrzött epykorú dombormű 

nyomán)



A* esernyők a képzőművészeiben 
( Renolr: Esernyők)

aztán nekikezdett és száz esernyőt gyár
tott. Már egész Rouent befutotta a hír 
a különös készítményről, amely a meg- 
ázás ellen biztosítja az embert, és sokan 
kérdésekkel ostromolták Hoxnaist felőle, 
ő  azonban sokáig megőrizte titkát. Végül 
is nyilvánosságra hozta, hogy az első 
olyan napon, amikor nagyobb eső lesz, 
végig fog sétálni a rakpartokon, s akkor 
majd mindenki ítélkezhet találmányáról. 
Három nap múlva valóban zuhogni kez
dett az eső. Homais ajtajához tódult a 
tömeg. Nemsokára ki is nyílt a ház ka
puja, két dobon, s négy egyéb hangszeren 
játszó zenekar, majd a Homais család: 
feleség, gyermekek, s féltucat barát 
kíséretében megjelent Homais úr is : 
mindannyian esernyővel felszerelve. A kü
lönös menet végigsétált a városon, a 
tömeg kísérte és bámulta őket. Mindenütt 
felharsant a brávó és a lelkesedés — és 
másnap egész Rouen Homais boltjába 
tódult . . .

Az esernyő formáját a kézművesek 
egyre tökéletesítették, s az újabb meg 
újabb változtatások mindig kényelme
sebbé tették viselését. A történelem nem

őrizte meg minden kézművesnek a nevét, 
de a lyoni Pierre Duchampiól tudjuk, 
hogy 1846-ban ő készített először az 
esernyőhöz acélvázat.

Lajos Fülöp francia polgárkirály ide
jében az esernyő már legendás hírre tett 
szeri, a királyt ugyanis sohasem lehetett 
látni e nélkül. Persze, a jó  honpolgárok 
utánozták királyukat, s az esernyő elérte 
virágkorát. Lamésangére-ról, a párizsi 
divatlap szerkesztőjéről feljegyezték, hogy 
ha utcára ment, sohasem vitt magával 
esernyőt, de ha az eső eleredt, vett egyet 
a legelső holtban. Lapja nyilván arany
bánya volt. A  Pont-Neuf közelében élel
mes bazárárasok esernyökölcsönző bolto
kat nyitottak, hogy a hölgyek különböző 
színű ernyőket választhassanak. Az er
nyőket Ausztria, Németország és Francia- 
ország ipartelepein készítették. Hazánk
ban inkább behozatali cikk volt.

A  régi esernyők olyan alkotmányok 
voltak, amelyek kocsiemyőnek is beil
lettek volna, s nyelükben elfért egy egész 
örökség, akárcsak a Mikszáth-írásban 
megörökített híres ,,SzentPéter esernyöjé” - 
ben.

Híres festményeken is szerepel az 
esernyő s hol a szomorú magányt jelenti, 
hol a vidámságot. Magyar festőink közül 
Szőnyi István szerette ábrázolni a felülről 
látott esernyők érdekes ritmusát.

A  két világháború között az esernyőt 
egyelőre háttérbe szorította az esőkö
peny. Ma már könnyű nylon és „orkán” 
köpenyeket viselnek ugyan nők is, fér
fiak is — mégis újra divatos az össze
hajtható, női táskában is elférő elegáns 
esernyő. Kertekben, üdülők, iskolák ud
varán újra megjelent a sok színes kerti 
ernyő is. Csak éppen — a napozás és a 
bronzbarna testszín divatja idején — 
a napernyőnek nincs helye a Nap alatt. . .

Várhidi Gyuláné

ÖítQ&mk&üű
Biológiai csoda vagy a 
„ szedőgép ördöge"?

Lapunk 28. számában, „Távoli örök
lődés”  című cikkünkben egy „r ”  betű 
kihagyásával biológiai csodáról adtunk 
hírt: a kost bikával pároztattuk. Közöl
jük Olvasóinkkal, hogy nem természet- 
tudományos „újításról”  van szó, hanem 
a szerkesztőség hiányos ellenőrzése foly
tán, egy sajtóhiba „elnézéséről” , —  a 
kos ezután is a birkával párosodik.
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A Z  AUTU NI.,.UTOLSÓÍTÉLET"
A román kori szobrászat egyik leghí

resebb alkotása a franciaországi Autun 
templomának az utolsó ítéletei ábrázoló, 
kőből faragott kapudomborműve. K ö
zéppontjában a mennyei bíróként meg
jelenített Jézus több méteres alakja áll. 
Sovány, megnyúlt teste merev, akár a 
bizánci mesterek alakjaié, csak még ezek
nél is vértelenebb. Peje egészen kicsiny, 
s emiatt még nagyobbnak tűnik fel a 
törzs méretaránya. Szétvetett lábait élet
telenül hullámzó redők takarják.

Hatalmas karjait kitárva ítélkezik az 
emberek sokasága fölött: az üdvösségre 
választottakat a mennyei birodalomba 
hívja, a kárhozottak tömegét a pokolra, 
vagyis veszendőségbe küldi. Alakját szil
vamag formájú dicsfény — az úgyneve
zett mandarla — veszi körül, s ezt repdeső 
angyalok tartják. Az angyalok teste is 
sovány, megnyúlt, mert. nyilván ők sem

e világ élveteg örömei szerint boldogok, 
akár a velük azonos nagyságú szentek 
sem. A kép alakjai annál kisebbek, men
nél inkább távolodnak az ítélkező isten
fiától .

A  dombormű félköríve mentén négy 
angyal fújja a harsonát, amelynek hangja 
a halottakat is fölrázza, hogy az élet
ben maradottakkal együtt az örök bíró 
ítélőszéke elé járuljanak. Némelyeket az 
angyalok magukhoz emelnek a mennyei 
világba, másokat félelmetes sátáni figu
rák ragadnak meg, hogy a pokol mélyére 
taszítsák őket. A  cingár testű s bestiális 
karmú sátánfajzatolc mellett eltörpülnek 
a szánalmas földi halandók, amint vo- 
nagló tagokkal, magatehetetlenül szen
vedik el a szörnyű ítélkezést.

Rettenetes látomás ez a dombormű. 
Valóban alkalmas lehetett arra, hogy 
lelkűk mélyéig megrázza a középkor jám-

Az autnni Etolsű ítélet domborműve 1130 körül
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Vnypi teszi u ímnös leikéi. ítészlel az
mi inni L'tolsó ítéletből

bor hívőinek sokaságát, s a komor tar
talmú dörgedelmes templomi prédikáció 
szavait szemléltető módon, jelenítse meg 
az írástudatlanok szeme előtt. Méltán

,.£>ies ira©”  (A harag napja) kezdetű ének 
hangulatéban általában elképzelték a 
középkorban az utolsó ítéletet. S ezért 
tartjuk becsben manapság is, mert min
den szőnél hitelesebb hűséggel, erőtelje
sebben őrizte meg az utókor számára az 
akkori idők komor vallásos szemléletét.

Vallási mondanivalóján, azaz eszmei 
tartalmán kívül azonban sokat elárul 
ez a mű a korabeli élet valóságáról is. 
Az ábrázolás mértani rendbe foglalt, 
szimmetrikus fölépítése a hűbéri társa
dalom karddal szabályozott rendjére, 
alakjainak különböző nagysága pedig 
az emberek közötti |hierarchikus alá
rendeltség egyenetlenségeire is em
lékeztet. Az isteni bíró óriási, akár egy 
korlátlan hatalmú fejedelem: körülötte 
a szentek mintha csak a hercegek, gró
fok és bárók egyre kisebb rangú uraságai 
volnának. S e kiváltságos hatalmak, ez 
angyali szentek és démoni sátánok úgy 
taposnak az alsó sávban szorongó sze
rencsétlen embereken, mint ahogyan a 
középkori urak tapostak rá a tehetetlen 
pórnép tömegeire.

Az alakok testét laposan véste ki a mű
vész, nehogy túlságosan kidomborodja
nak a fal síkjából. A  faragott kép így for
májával is hozzáidomult a templom ro
mán stílusú épületéhez, amelynek falai 
az Utolsó ítélet képéhez hasonló zordon 
szellemet árasztottak. Alkotásában a jár
mai megoldás teljes összhangban van a 
mondanivalóval — ez pedig a remekmű
vek legfőbb sajátossága.

tartják ezt a faragott képet a középkori 
szóbrászat egyik remekművének.

Remekmű ez a javából, jóllehet irfcó- 
zatot. Félelmet gerjeszt, s mai szemmel 
talán sokan nem is tartják szépnek. De 
keletkezése korában ez az alkotás nagyon 
is lenyűgözően hatott. Éppenséggel nem 
azért, mintha úgy gyönyörködtette volna

A román kori szobrászat naiv látás
módja gyakran megihleti a modem mű
vészet mestereit. Például K ovács Margit 
harsonázó angyala mintha, csak valamely 
régi, utolsó ítéletet ábrázoló dombormű
ről röppent volna korunkba, bájos mese
alakká szelídülve.

\ rtner Tivadar
az embereket, mint 
r~ mondjuk — égy 
pompás virág vagy 
üdítő őszibarackos 
tál látványa! Miért 
tartották hát szép
nek.? Azért, inért 
éppen. olyannak 
mutatja be az Űr 
haragjának napját, 
ahogyan »  eso- 
< lálatos szépségű

Kovács Margit: Az
utolsó Ítélet harsonája 

című ugyanazokra
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TUDOMÁNŶ
ÉRDEKES TEMPLOMÁTHELYEZÉS

VARSÓBAN
A varsói kelet—nyugati főútvonal 

kiszélesítésének útjában állt a XVIII. 
századból származó barokk, karmelita 
templom, amelyet a második világháború 
után műemlékké nyilvánítottak. A város 
vezetősége elhatározta, hogy a templomot 
húsz méterrel arrébb helyezi. A számítá
sok szerint az épület lebontása és újból 
való felépítése kétszer annyiba került 
volna, Emellett elsősorban [a műemléki 
érték megóvása miatt kellett elkerülni 
a bontást,

A feladat tehát az volt, hogy — a falak 
és a mennyezet megerősítése után — a 
templom hatalmas terhét, 6800 tonnát, 
a szállítórendszerre csúsztassák, majd 
odább tolva ott ráhelyezzél?; az új alap- 
falakra. E célból az épület alagsorában 
vasbeton bordákból készült rácsot helyez
tek el, amelyet összekötöttek a falakkal. 
Ez a vasbetonrács volt az az új alap, 
amelyen a templomnak a régi alapozás
ról történő leválasztása után nyugodnia

kellett. A  szállítórendszer öt vasúti sínből 
állt, amelyekre acélgörgőket fektettek. 
A görgőkre I-aeéltartókat helyeztek, 
ezeken nyugodott a vasbetonrács. A. 
szállítórendszer felszerelése után a rács 
alsó széle és az l-acéltartók között kb. 
5 cm-nyi hézag maradt, amelybe kívül
ről és belülről acélékeket vertek. A mini - 
egy 400 ókpár megerősítése után ily 
módon merev összeköttetés jött létre a 
szállítórendszer és a vasbeton rács között. 
Az épületet ekkor leválasztották alap- 
falairól. Most már az egész teher 
szállítórendszeren nyugodott,

A templom áthelyezése 3 óra 55 percei 
vett igénybe. A szállítás sebessége 6 és 12 
cm/perc között ingadozott, A templom 
ráeresztése az új alapfalakra, úgy történi. 
hogy az ékeket, — először a belsőket 
befelé, majd a külsőket kifelé — kiverték.

A tulajdonképpeni áthelyezés 5 darab 
kézi hajtású csőrlővel és csigasorokkal 
történt.

1. éhra. A ffiiílvonal n kíszélesífós elüti. Nyíllal jelölttik n templomot



2. ábra. A főútvonal a kiszélesítés után

Az egyházközség prépostja a munka 
kezdete előtt a sekrestyében egy üveg
lapra színültig telt poharat helyezett. 
Az áthelyezés után az üveglapon egyet
len csepp vizet sem találtak! (Hobby) 

Ugyanilyen épületáthelyezést végez
tek már 1915-ben Pittsburgh-ban (6 m tá

volságra), 1929-ben Chicagóban (84 m tá
volságra) és Magyarországon is. A Fő utcai 
gör. kát. templomot a 30-as években mint
egy másfél méterrel felemelték és nyugati 
irányban eltolták. Nem sokkal később 
a krisztinavárosi templom szentélyét 
leválasztották a fóhaj óról és eltolták, 

hogy a szentély és 
főhajó közé kereszt- 
szárnyat építhesse
nek. Szóba került a 
budapesti Belváro
si templom feleme
lése és eltolása is, 
de ennek a mű
emléknek a meg- 
mozdítására senki 
sem vállalkozott.

—• A szerit,.

3. ábra. A templom 
áthelyezésének sema
tikus rajza ; a) kötéH- 
esőrlö, b) sínek, c) ke
let— nyugati főútvonal

!Jő(i

H O a r A N  Í 1 N I K N A

Egy örep indián areéle 
(Foto Yvan Dalain)

Csaknem ötmüliónyian beszélik a régi 
kecsua nyelvet — többen, mint az egykori 
birodalom fénykorában! Ez részben a spa
nyol misszionáriusok ,,érdeme” , akik rá- 
kényszeritették a keesuát olyan törzsekre 
is, amelyeknek saját nyelvük volt. (Így  
történt azután, hogy olyan területeken 
— például az Amazon környékén is — 
beszélik est a nyelvet, ahol inkák sohasem 
jártak.)

A Peru és Bolívia hegyei között élő indi
ánok még hűek maradtak régi társadalmi 
rendszerükhöz. A közös őstől származó 
családok kisebb csoportjai, az aylluk 
alkotják a nagyobb ,,communidad” -okal 
(közösségeket) . A családok kötelesek egy
mást segíteni, a közösség javán munkál
kodni és annak határait megvédeni. Sok 
közösség jól jövedelmező termelőszövetke
zetet alakított, és a közös jövedelem egy 
részét bankban helyezi el.

A lámák és alpacák mellett az ott egykor 
ismeretlen juhok is nagy számban legelnek 
a magas platókon, és sok családnak tehene 
és öszvére is van. A régi inkák nem ■ismer-

Egyetlen ősi civilizáció sem pusztult el tel
jesen, mégha megalapítói régen kihaltak is. 
Ezt bizonyítják az Andok indiánjai is. 
A spanyol hódítás előtt az Ecuador, Peru 
és Bolívia fennsíkjain alakult indián 
birodalom uralkodóit és a velük rokon, 
kiváltságos nemzetségeket nevezték inkák
nak, de ezt az elnevezést később az egész 
birodalomra és annak lakóira is kiterjesz
tették.

Pizarro 1535. november 16-án Caja- 
marcában tőrbe csalta Atahualpa inka 
uralkodót', és rövidesen elpusztította az U j- 
világ legnagyobb birodalmát. Az azóta el
telt négy évszázad folyamán az inka utódok 
élete nagyon nehéz volt. Fejlett civilizáci
ójuk látható emlékei az ősi birodalom 
megsemmis'ülése után rövidesen eltűntek. 
Egykor virágzó gazdaságuk elpusztult. Az 
alacsony falakkal és árnyékos fákkal szegé
lyezett országutakat elhanyagolták, a függő- 
hidak leszakadtak, a városok kihaltak. Az 
állami magtárakat kifosztották és a lakos
ság kénytelen volt európai típusú falvakba 
költözni. Társadalmi rendszerük teljesen 
szétesett; vallásuk 
kétkedéssel és idegen 
elemekkel kevert hit
té korcsosidt. Kultu
rális örökségük nagy 
részét azonban meg
őrizték : a sok csapás 
nem tudta megtörni 
az inka szellemet.

A hol csökkenő, 
hol növekvő számú, 

Dél-Kolumbiától 
Chile középső részé
ig terjedő területen 
ma élő 6 millió 
inka indián körében 
— mondhatnánk — 

,,szellemi rene
szánsz”  mozgalom 
jelei mutatkoznak.

Tekintsük át, mi 
maradt meg az ősök 
kultúrájából.



Táitemaszk- ttyeiii ma Is viselnek az Inkák a 
vallási ünnepeken

ték a tejtermékeket, és csak kukoricát és 
burgonyát termesztették. M a egyik legfonto
sabb élelmiszerük a sajt, és meghonosították 
tt zabot és az árjxít is.

A magasabb hegyek lejtőin még mindig 
az ősi tacllával, fémvégű bottal, törik fel 
a földet, a völgyekben azonban ekével 
szántanak. Az eke spanyol örökség, az 
aratóünnepség énekei és táncai azonban 
a régi időkből származnak.

A legtöbb külföldi azt hiszi, hogy az 
indiánok színpompás ruházata is ősi ere
detű. Pedig népviseletük a századok folya
mán nagyim■ megváltozott. A férfiak gyap
júsapkája és széles karimájú kalapja, a 
poncho, Pizarro betörése előtt még ismeret
len volt. Ma különben legtöbbjük európai 
•mintájú ruhákban jár. ./I nők csak széles, 
sokszínű övüket és ezüsttűvel összefogott 
kendőjüket tartották meg. Ami változatlan, 
az az, hogy beszélgetés vagy séta közben 
■is állandóan fonnak. Orsóik és szövő
székeik hagyományos módon készülnek. 
Mesterei a szövésnek. A textíliák •mintá

zat,a legtöbbször azonos a több száz éves 
sírokból előkerült anyagokéval — de gyak
ran előfordul a kétfejű Habsburg-sas stili
zált változata is.

A spanyol misszionáriusok tűzzel-vassal 
küzdöttek a „ bálványimádás’', ellen. A 
pogány istenieket keresztény szentek vál
tották fel. Az indiánok külsőleg jó katoli
kusok lettek, de továbbra is áldoztak az 
Andok isteneinek és imádkoztak hozzájuk. 
Még ma is tartanak titokzatos szertartásé 
ünnepségeket a hegycsúcsokon, az útszéli 
keresztek mellé pedig gyakran helyeznek
— a környékbeli szellemek kiengesztelésére
— cola-ágakat és köveket. Az inka-panteon 
egyik fő istenségét, a Föld-anyát (Pacha- 
mama) Szűz Máriával azonosítják, és 
imáikban így szólítják: Santa Maria, 
Pacha-mama. Ugyancsak imádják a vil
lámlás istenét, Apu-illiamput is. Az ó 
utóda Santiago (Szent Jakab) lett, Spa
nyolország és a konkvisztádorok ( a hódító 
spanyolok) védszentje, akinek a szobra 
u legszegényebb indián kápolnából sem 
hiányozhat. Tiszteletére a villámsújtotta 
helyeken még ma is lámákat áldoznak. A 
nem halálos villámcsapást ért személyeket 
Santiago fia-inak vagy leányainak nevezik, 
misztikus erőt tulajdonítanak nekik és 
varázslóknak tartják őket. Imádnak még 
számtalan, hegyekben, folyókban, tavakban 
lakó szellemet,; saját lakásaikat azok oltal
ma alá helyezik és véres áldozatokat mutat
nak he nekik. Nemcsak a távol eső vidéke
ken, de a nagy városokban is a modern 
házak falait gyakran „ díszítik”  fekete 
foltok: emlékeztetésiU a Föld-anyának ho
zott áldozatukra. A városszéli házak tövébe 
colaágakat tűznek, nehogy a szellemek 
lakott helyekre merészkedjenek. A katolikus 
vallás liturgiája jogcímet ad a gyakori, 
vidám ünneplésre. A  szertartások, a, dísz
ruhák, azonban a hagyományokat követik.

Sok, már feledésbe merüli mítosz éledt 
fel a ■néprajzi kutatók munkája nyomán. 
A legérdekesebb a Ouzcot megalapító 
Incarival kapcsolatos. Ennek az egykor 
hatalmas uralkodónak a fejét állítólag 
Limában temették el. De azóta — az indiá
nok elképzelése szerint —■ új teste nőtt, és 
nemsokára vissza fog térni, elhozza népé
nek a régen várt jobb életet.

(  U n e s e o C o u r r i e r )
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B E T E G I É G
Az indiai egészségügyi szolgálat ez

előtt öt évvel jelentette, hogy rejtélyes 
új betegség ütötte fel fejét a kyasanuri 
erdő körzetében, Mysorében és Kora- 
Iában. A betegséget kyasanuri erdei 
betegségnek nevezték el. Tünetei: magas 
láz, a szemek gyulladtak, néha agy
hártyagyulladás. Emberről emberre köz
vetlenül nem terjed. Meglepő módon 
hasonló jelenségről érkezett jelentés a 
Szovjetunió területéről is. A Genfben 
székelő Egészségügyi Világszervezet 
szakértőinek sok fejtörést okozott, mi
ként juthatott el e rejtélyes betegség

P O R - V A J
A. vajas kenyeret ugyan még hosszú 

ideig a megszokott köpült vajjal fogjuk 
megkenni, tudomásul kell azonban ven
nünk, hogy ausztrál kutatók munkájának 
eredményeképp megszületett az új tej
ipari készítmény: a porvaj is.

A porvajat a nátriumkazeinát és a tej 
zsírmentes szárazanyaga emulziójának 
porlasztásos szárítása útján nyerik. A por
vaj alig egy százalék nedvességtartalmű, 
zsírtartalma ugyanannyi, mint a köpült 
vajé (82 százalék). Fehérjetartalma vi
szont annak 0,6 százalékával szemben 
15 száz,alék. Ezenkívül 2—3 százalék 
ásványi anyagot, szerves sókat (náferium- 
citrátot, kálciumfoszfátot stb.) is tartal
maz.

A porvaj ugyan víz hozzáadásával 
nem váb’k ehetővé, de nagyobb fehérje
tartalma miatt értékesebb táplálék, mint 
a köpült vaj. Bár költséges szárítása nem 
teszi olcsóbbá a köpült vajnál, sütemé
nyek, fagylaltok és kelt tészták össze
állításában hamarosan kedveltté válhat. 
A porvaj jól bírja a szállítást, a tárolást, 
a trópusi klímát is. (New Scientisl)

A FIZIOGRÁF
A szív teljes megvizsgálásához 10 —12 

öníróműszer szükséges. Ezek mindegyike 
csak egy bizonyos értéket regisztrál: 
hőmérsékletet, ritmust, nyomást stb. 
Emiatt a szerkezet túlságosan költséges 
és kezelése körülményes. A Szovjet
unióban szerkesztett új készülékben, a

egymástól ilyen távoli vidékre. Vé
gül egy bombay-i ornitológns fejtette 
meg a rejtélyt: egy Indiából a Szovjet
unióba költöző madár e betegség ví
rusával fertőzött kullancsot „tart”  a 
szeme közelében. E kórt nyilván ezek a 
költöző madarak juttatták el a Szovjet
unióba. Állítólag az Egyesült Államok 
területén is előfordult már hasonló 
megbetegedés. Jelenleg az indiai Poona- 
ban és a leningrádi kutatóintézetben 
(Smorogyincsev professzor vezetésével) 
egyidejűleg kutatják e betegség ellen
szerét. ( Sciences et Avenir)

fiziográfban hatcsatornás regisztráló osz
cillográf-öníróműszert alkalmaznak. Ez 
helyettesíti a regisztráló műszereknek a 
felét: hat különböző fiziológiai folyamat 
egyidejű felvételére és értékelésére szol
gál. A  viszonylag kicsi mérőfejek össze
függő blokkok alakjában készültek és 
közös berendezésben vannak egyesítve. 
A gépet hálózati váltakozó áram táp
lálja. (Tyechnyika Mologyozsi)

Ú3
R A G A S Z T Á S I  M Ó D S Z E R  

A B Ú T O R I P A R B A N
A szovjet vegyipar K. 17 jelzéssel 

olyan új műgyanta ragasztót hozott for
galomba, amely különösen jó eredmény - 
nyel használható színfuxnérok ragasz
táséra. Főleg a bútorgyártásban előnyös 
az alkalmazása. A felületekre került 
ragasztóanyagot előbb megszárítják, 
majd forró préslapok között ragasztanak 
vele. Az eljárás előnye, hogy a ragasztás 
művelete teljesen gépesíthető és így 
bekapcsolható az automatizált gépsorral 
történő gyártási fotyamatba. így a 
termelékenység mintegy 500 százalékkal 
növelhető, a ragasztandó furnérok vastag
sága pedig a minimálisra csökkenthető. 
( Gyerevodborábaiivajuscsaja Promisle- 
noszty )
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A 30. szám 960. oldalán a járművek 
kerekéről lerepülő sárdarabka útját kö
vettük, és a megfigyelés eredménye egy 
görbe vonal, a ciklois felfedezése volt. 
Ezt írja le a csúszás nélkül gördülő kerék 
bármely kijelölt kerületi pontja (1. ábra). 
A  közúti forgalomban tehát cikloisok 
milliói rajzolódnak minden percben a 
levegőbe; csak ezt észre sem vesszük, 
nem tartjuk figyelemre érdemesnek.

Pedig a leghétköznapibb jelenségre is 
érdemes felfigyelni; sohasem tudhatjuk, 
mikor minek vesszük hasznát.

A  fogaskerékmeghajtásnál például a 
fogak oldalának alakját igen gondosan 
kell megválasztani. Az egymásba kap
csolódó fogaknak ugyanis simán, zökke
nések, gyorsulások nélkül, a lehető leg
kisebb csúszással kell gördülniük egy

máson. Erre pedig nem akármilyen alakú 
fog alkalmas. A matematikai számítá
sok azt az eredményt adták, hogy 
— egyebek közt — a gördülő kerék kerü
leti ! pontjának pályája: a ciklois görbe 
megfelelő a fog alakjának kiképzésére.

2. ábránkon egy fógaslécet láthatunk 
ciklois fogazással. Egy képzeletbeli vo
nalon, az úgynevezett osztóvonalon felül 
és alul ellenkező irányban gördülő.

oldal.
A fogasléchez persze fogaskerék is kell. 

Ennél az osztóvonalból osztókör lesz, 
ezen gördül alul-felül két, most már nem 
egyenlő, hanem alkalmasan megválasz
tott nagyságú kör. A  kívül gördülő kör 
egy kerületi pontja ún. epicikloist, a belül 
gördülőé hipocikloist ír le. Ezek íveiből 
áll a fogoldal (3. ábra).

Meg kell azonban említenünk, hogy a 
cikloist a fogaskerekek birodalmában 
megmunkálási nehézségek miatt erősen 
kiszorította egy másik görbe: az evólvens. 
A  cikloist jobbára csak öntött fogaskere
keknél alkalmazzák.

Az evolvens-görbéről más alkalommal 
fogunk szólni.

(b— k)

1M0EXSZÁM
25.245

C ÍM  K É P Ü N K . :  Víz, napfény, levegő . , .
„A  strandolás élettana”  c. cikkünkhöz
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