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KÉRDEZZ
Andor Endréné budapesti olvasónk 

kérdezi:
Van-e valami alapja a Hortensiával 

kapcsolatos mondásoknak?
Natter-Nád Miksa válaszol:
Az ilyen, rég ismert mondások, m int: 

„Am ely lányos házhoz Hortensiát visznek, 
ott nem lesz kézfogó” , vagy „A  Hortensiát 
nem szabad lakásban tartani, mert szeren
csétlenséget hoz a házra” , talán úgy kelet
keztek, hogy valamely zsugori vőlegény- 
jelölt mondhatta őket mentegetőzésül, 
amikor nem vitt virágot a lányos ház
hoz. Mert a Hortensia régente nem tarto
zott az olcsó virágok közé. Persze az is 
lehet, hogy valami zugkertész terjesz
tette el e baljós mondásokat, mert nem 
értett a Hortensiák neveléséhez és sza
porításához, s így akart vevőket szerezni 
a maga egyszerűbb növényeire.

Sem az egész növény, sem a virága 
nem olyan természetű, hogy alapul szol
gálhatna holmi balga mondásoknak. 
Jámbor növény; nem szúr, nem csíp, 
nincsenek benne mérges anyagok, virá
gának sincs veszedelmes vagy kábító 
illata. És az sem igaz, hogy azért hoz 
•szerencsétlenséget a lányos házra, mert 
a  neve Beauhamais Hortensiánsúí, Na
póleon első felesége — Josephine — 
lányának, Bonaparte Lajos „hűtlen”  
feleségének az emlékét őrzi. E  növényt 
ugyanis nem Napóleon mostohalányáról 
nevezték el. A  kertészek már előbb is 
Hortensia néven ismerték. Azt is pon
tosan tudjuk, mióta. FHibert Commerson 
francia füvész és gyógyszerész, aki a 
növényt 1767-ben Kínában fölfedezte, 
egy Lapeauté nevű francia csillagász 
feleségének a tiszteletére nevezte el 
Horte na iának. Az elmúlt században dí
vott „virágnyelv”  mit sem tudott a

-  FELELEK
Hortensiával kapcsolatos babonáról, sőt 
ha akkoriban valaki Hortensiát küldött 
a szíve választottjának, az annyit jelen
tett, hogy „elválaszthatatlanul egymáshoz 
vagyunk láncolva” . Különben e szép 
virágú növényt újabban már nem Horten- 
siának, hanem Hydrangeának nevezik.

Ádám József budapesti olvasónk kér
dezi: Hogyan erősítik a vasszerkezeteket 
betonba?

Fegyverneky Sándor építészmérnök vá
laszol:

A beerősítés helyén a  betonba csonka 
kúp vagy csonka gúla alakú fészket vés
nek oly módon, hogy a fészek kereszt- 
metszete a betonszerkezet belseje felé 
haladva állandóan növekedjék. Szerve
zett munka esetén a  betonozás megkez
dése előtt a leendő fészkek helyén meg
felelő alakú faékeket erősítenek a minta
deszkázathoz. A  vasszerkezeteknek a 
betonba kerülő végeit Y alakúra képezik 
ki úgy, hogy a vas végét hosszában ketté
vágják, s a két fél szárat szétfeszítik. Az 
ajtók, ablakok, kapuk stb. kereteinek, 
tokjainak nincs szabad végük, ezért 
ezekbe vagy ezekre ugyancsak Y-ra em
lékeztető alakú nyúlványokat, „körmö
ket”  szegecselnek vagy hegesztőnek.

A  vasszerkezet beállítása után a fész
keket aprószemű kavicsból készült be
tonnal, ha a fészkek kisebbek, esetleg 
cementhabarccsal tömören teletömik. 
Fontos, hogy a beállított vasszerkezet 
a beton kötési ideje alatt ne mozogjon, 
mert különben lötyögni fog.

A  fészkekbe bedolgozandó betonhoz 
a kötés meggyorsítása céljából szoktak 
kötésgyorsító szert keverni (Trycosal 
S Hl-), csakhogy ez — ha meghalad egy 
bizonyos mennyiséget — a szilárdság 
rovástel megy.
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A TARTALOMBÓL:
Negyed év ig  a föld körüli pályán — A negatív visszacsatolás I I . — A szív- 
koszoriíér-lroynbózis — Örökléstani kísérletek —  Természetvédelem — A gáztur
binás gépkocsimotorck — Jó talajvédelem — jó csapadékhasznosítás —  Talál

mányok, fölfedezések — A tudomány világa

NEGYED ÉVIG A FÖLD KÖRÜLI PÁLYÁN
Koktélparti a washingtoni szovjet nagykövetségen. A  geofizikai év rakéta- és 

mesterséges hold-programját kidolgozó hatnapos nemzetközi értekezlet véget ért; a 
résztvevő tudósok most a szovjet delegáció vendégei. Már csak néhány órát töltenek 
együtt. Ez az utolsó este a kötetlen, nyugodt beszélgetéseké. De hirtelen feláll dr. 
Berkner, á konferencia amerikai szervezője, és szavai nyomán a teremben hallatlan 
izgalom támad. A  nyugati szakemberek elekor, itt egyszerre értesültek róla, hogy a 
Szovjetunió felbocsátotta az első mesterséges holdat. 1957. október 5-e volt.

Azóta négy hónap telt el. A  szovjet tudósok időközben megteremtették az élő
lénnyel utazó „szuper-szputnvikot” , és megkezdték a holdakon elhelyezett műszerek 
mérési eredményeinek tervszerű feldolgozását. Mivel járult hozzá a konferencián 
körvonalazott célkitűzés —  a világűr kutatása rakétákkal és mesterséges holdakkal — 
megvalósításához a koktélparti többi résztvevője? Minthogy az amerikai Vanguard- 
terv tavaly decemberben kudarcot vallott, a nyugati szakemberek és műszerek' szá
múra változatlanul egyetlen lehetőség maradt: különböző módszerekkel a földről 
megfigyelni a szovjet szputnyikoliat. Jellemző az egész helyzetre, hogy a nagy an^ol— 
amerikai—ausztráliai tudományos intézetek mennyire „rávetették magukat”  erre a 
feladatra, félbeszakítva saját előirányzott programjukat is. Érdekesebb eredményeik
ről szeretnénk most rövid tájékoztatást adni.

A  m egfigyelő  hálózat m urikéba kezd
Az első szputnyik születésének pontos időpontját nem ismerjük, az első tudomá

nyos rádiómegfigyelések csak az október 5-ről 6-ra virradó éjjel történtek. A  hold 
rádióadása október 8-án váratlanul legyengült, de szabálytalan erösségingadozásokkal 
még körülbelül három hétig hallható volt. Szabad szemmel először az ausztráliai 
Mt. Stromlo obszervatóriumból látták október 6-án, majd Alaszkából 8-án és Bécsből, 
az egyetemi csillagvizsgálóból 9-én reggel. Ugyanezen a napon sikerült a kanadai 
Neivbrookban különleges fényképezőgéppel lefényképezni, valamivel később pedig, 
október 10-én hajnalban a New Haven melletti (USA) holdkövető állomás pontos 
helyzetét távcsövek segítségével határozta meg.

A Smithsonian Csillagvizsgáló Intézet elektronikus számolóberendezéssel ekkorra 
már 3 megfigyelés alapján kiszámította és közzétette a szputnyik pillanatnyi pályájá
nak adata.t. Ez a hordozórakéta harmadik lépcsőjére, a kis műszeres gömbre és az 
orrot védő kupakra egyaránt vonatkozott, noha e három új égitest gyorsan önállósulni
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kezdett. Már az első héten kimutatták, 
hogy a keringési idő a rakétánál 1,84-szer 
gyorsabban csökken, mint a tulajdon
képpeni hold esetében, vagyis a két 
égitest 186 cm másodpercenkénti sebes
séggel távolodik egymástól. Idővel, mint 
tudjuk, a fényes rakéta több ízben „lekö
rözte”  a halvány holdacskát, s erősebben 
fékeződve, pályafutását egy hónappal 
hamarabb fejezte be.

Forog-e a h old  ?
E szputnyik méreteit annak idején 

a TASZSZ közölte. De közvetve, földi 
mérések segítségével mit tudhatunk meg 
Földünk új kísérőiről? A  mesterséges 
holdakon elhelyezett rádióadók segítenek 
a szputnyikok tengelyforgásának tanul
mányozásában. Egyes rádióberendezések 
megfigyelték ugyanis, hogy a hold 
„hangja”  szabályos időközönként gyen
gül, majd erősödik. Az elhalkulások né

hány másodpercenként követték egymást. Ha e jelenséget valóban az antennák 
irányának megváltozása hozza létre, akkor a holdacska forog tengelye körül, mintegy 
7 fordulatot téve meg percenként.

A  forgástengely helyzete állandón változik —  ez már a rádiómegfigyelésekből 
is kiderült — , de hogyan? E jelenség részletes tanulmányozása azért lenne érdekes, 
mert a tengely mozgási sebessége mindenekelőtt annak a légrétegnek az ellenállásától 
(sűrűségétől) függ, amellyel a szputnyik útközben találkozik. Javasolták ezért, hogy a 
legközelebbi holdakat borítsák be tükröző lapokkal, vagy felületük egyes sávjait. 
fessék különböző színűre. Ebben az esetben a hold fényessége a tengelyforgós követ
keztében szabályosan változni fog.

Némileg hasonló úton, a fényképfelvételeken tapasztalt fényességingadozós 
alapján határozták meg Írországban az első szputnyik hordozórakétájának tengelyfor
gási idejét (1 perc körüli?). Érdekes viszont, hogy angol megfigyelők szerint az áram
vonalas rakéta végig orral előre repült, tehát ha forgott is hossztengelye körül, „buk
fenceket”  nem vetett repülés közben. Hogyan lehet erről meggyőződni? Először radar- 
berendezésekkel megmérték a hold és a rakéta felénk forduló oldalának nagyságát. 
A radar útján kisugárzott hullámok ugyanis valósággal letapogatják a visszaverő 
felületet, ezért ez az eszköz a méretek meghatározására is alkalmas. Eredmény: fél 
négyzetméter a holdnál (ez megfelel a közölt adatoknak) és 10 m2 a rakéta esetében. 
De a rakétán tapasztalt fékeződés viszonylag lassú volt, tehát az az oldala, amerről 
a levegő ellenállása érte, sokkal kisebb. így  alakult ki az a vélemény, hogy a rakéta nem 
billent ki eredeti helyzetéből, és végig orral előre keringett a Föld körül.

Nagyobb felülete miatt a rakéta sokkal fényesebb volt. Míg az első hold mindig 
csak a szabad szemmel láthatóság határán mozgott, rakétája időnként alig volt hal
ványabb a Szinusznál. A  fényesség természetesen függ az égitest pillanatnyi helyze
tétől, távolságától is ; erről az adatról a pálya ismeretében kaphatunk felvilágosítást.

A z első tudom ányos eredm ények
A szputnyikok pályájáról az Élet és Tudományban beszámoltunk már (1957. évi 

47. szám). De nem említettük még, hogy hogyan határozzák meg ezeket az adatokat. 
Ha két, egymástól néhány méternyire elhelyezett rádióvevővel felfogjuk és össze
hasonlítjuk a mesterséges hold „hangját”  egy bizonyos átvonuláskor, akkor a szput
nyik irányát ívpercen belüli hibával ki lehet számítani. Ugyanekkor azt is rögzíthet
jük, hogy a felfogott jelek hullámhossza hogyan változik az átiepülés ideje alatt, 
ebből viszont a  hold sebességét és távolságát lehet meghatározni.

Angliában 9 állomás mérte ezeket az adatokat; volt éjszaka, amikor 8 átvonu
lást is fel tudtak használni a mérések céljaira. A  berendezés pontosságának ellen
őrzése október 15-én egy rádióadóval is felszerelt repülőgép segítségével történt,

A Jodrell Bank-1 rádiótávcső
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amely ismert magasságban háromszor 
repült el az állomások felett. Eredményül 
azt kapták, hogy a mért adatok hibája 
2%-nál kisebb.

A rádióval mért irány-, sebesség- és 
távolság-adatok teszik lehetővé a holdak 
pályájának közelítő meghatározását, 
ameddig a rádió telepei még működnek.
A szputnyik „elvesztésétől”  tehát már 
nem kell tartani. Ezután lépnek munkálni, 
a  fényképezőgéppel felszerelt távcsöves 
holdkövető állomások és a radarberen
dezések, hogy a tudományos célokra 
megkövetelt pontosságot (mely gyakran 
százszorosa a rádiómérésekének!) el lehes
sen érni.

A  radarberendezésekre kétségtelenül 
nagy jövő vár még; ezen a téren. A  Jodrell 
Bank (Anglia) melletti hatalmas rádiótáv
csövet felfogó rövidhullámú antennáknak 
használva október 16-án már 1430 km- 
ről sikerült a holdat felfedezni, és távol
ságát kibocsátott rádiójelekkel meg
mérni. Egy mindössze 14 méteres anten
nával a hold helyzetét 1600 km-röl 1 km-en belüli pontossággal határozták meg. Ezek 
a mérések —  a rádió útján kapottakkal kiegészítve —  már alkalmasak Földünk és a 
felső légkör szerkezetének vizsgálatára.

Az első ilyen jellegű tudományos eredmények a légkör sűrűségére vonatkoztak. 
A holdak fékeződése alapján arra lehetett következtetni, hogy a sűrűség váratlanul 
nagy, 230 km magasan az elméletileg számítottnak mintegy ötszöröse. Megmérték azt 
is, hogy mennyi az elektromosan töltött részecskék száma az atmoszféra alsó, 475 km 
alatti részében. Angliában egymás után többször előfordult, hogy hallani lehetett a 
Szputnyik I. adását, amikor az még valahol India felett járt. Ebből arra következ
tettek, hogy a kibocsátott rádióhullámok nem terjednek egyenes irányban, hanem 
elhajlanak, megtörnek az elektromosan töltött részecskékből álló légrétegek között. 
Végül Földünk lapultságát is sikerült a Szputnyik I. pálya lkjának lassú elfordulásá
ból újólag meghatározni. Érdekes, hogy ez az elfordulás az elméletileg vártnál vala
mivel kisebbnek adódott.

1957. december 1-én a hordozó rakéta befejezte pályafutását. Reggel Kaliforniá
ból még megmérték magasságát a föld felszíne felett (170 km), és megállapították, 
hogy keringési ideje már csak 88 perc. Ugyanezen a  napon valamivel később az angliai 
radarberendezés már nem jelozte a várt átvonulást. A  rakéta nyilván közben teljesen 
áttüzesedett és szétrobbant. Azóta, mint a TASZSZ jelentette, január 4-én maga a 
Szputnyik I. is elpusztult. Kilencvenkét napos keringése alatt kb. 1400 fordulatot 
tett meg, teljes mértékben betöltve azt a szerepet, amelyet megalkotói negyed évvel 
előbb neki szántak.

Felvétel a Szpninylli ll.-röl 
115 tuáHodperces expozícióval készüli kép)

A  m ásodik  szputnyik m egfigyelése
Az első mesterséges hold megsemmisült ugyan, de a második —  előreláthatólag 

májusig —  tovább kering a Föld körül. (A hosszabb életet a nagyobb magasság indo
kolja.) Megfigyelését —  mely az első holdnál alkalmazott módszerekkel zavartalanul 
folyik —  megkönnyíti, hogy ez a szputnyik nagyobb és fényesebb. Keringési ideje a 
legújabb hírek szerint naponta 1,4 másodperccel csökken, magassága 220 és 1620 km 
között változik.

Az MTA Csillagvizsgáló Intézetében a nemrég érkezett szovjet távcsövekkel 
január 23-án megkezdtük a második szputnyik rendszeres tudományos megfigyelését. 
Nemsokára a vidéki állomások felszerelése is befejeződik. Tapasztalatainkból és álta
lában az ilyen megfigyelések módszereiről hamarosan be fogunk számolni az Élet és 
Tudomány olvasóinak.

Almát Iván
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Előző cikkünket (Élet és Tudomány 
1958. 2. sz.) azzal az első pillanatban 
talán meglepő kijelentéssel zártuk, hogy 
a  negatív visszacsatolás elve a természet
ben, az élő szervezet bizonyos funkcióiban 
is megfigyelhető. Ez valóban így is van. 
Tegyük azonban hozzá, hogy ezt a tényt 
a biológusok, illetve a fiziológusok már 
mintegy fél évszázaddal ezelőtt felismer
ték, csak éppen másképp nevezték. Ami 
valóban új, az annak a fölismerése, hogy 
a mérnökök öntudatlanul is olyan elvet 
„találtak fel” , amelyet a természet „már 
régen”  alkalmaz. Lássunk egy példát.

A  b io ló gia i hőszabályozás
Földünkön az élet meghatározott fel

tételekhez van kötve. Közülük az egyik 
legfontosabb a megfelelő hőmérséklet. 
Ha az élő szervezet hőmérséklete 5 fok 
alá csökken, vagy 42 fok fölé emelkedik, 
az élet többnyire lehetetlenné válik, 
megszűnik.

A  biológia egyik legcsodálatosabb jelen
sége a meleg vérű élő szervezeteknek az a 
képessége, hogy saját hőmérsékletüket a 
külső hőmérsékletnek sokszor szélsősé
ges változásai ellenére is hihetetlen pon
tossággal tudják állandó értéken tartani. 
Az egészséges ember testének hőmérsék
lete —  a napszaki ingadozásokat nem 
tekintve —  ritkán süllyed 36 fok alá, ha 
pedig eléri, vagy éppen meghaladja a 37 
fokot, már lázas állapotról, betegségről 
beszélünk. Az emberi test hőmérséklet- 
szabályozása tehát néhány tizedfokon 
belül pontos.

Hogyan szabályozza a természet a test 
hőmérsékletét?

A szervezet belsejét a külvilágtól a bőr 
határolja el. Egyéb feladatai mellett a bőr 
bonyolítja le a külső környezet és a test 
közötti kőcserét. A  bőr hőszigetelése vi
szont attól függ, hogy az alatta húzódó 
erek mennyire látják el a bőrt vérrel. 
Ha bőven el van látva vérrel (ilyenkor 
kipirosodik !), hővezető és hősugárzó 
képessége nő. Hidegben a bőr alatti 
erek összehúzódnak : a vérellátás csök
ken, tehát a bőr sápadtabbá válik, s ezzel 
kősugárzó képessége lecsökken, hőszige
telő képessége pedig megnő és megaka
dályozza, hogy a test l>elsejéből nagyobb 
hőmennyiség jusson a külső környezetbe.

A szervezet azonban a külső hőmér
sékletnek csak kisebb ingadozását tudja 
ígv kiegyenlíteni. Ha a külső hőmérsék
letváltozás nagyobb (a lehűlés vagy a  fel- 
melegedés erősebb), a természet „beveti 
a tartalékait” . Ezek már a nagyobb fel
adatoknak megfelelően különbözők asze
rint, hogy „túlhűlés” -röl vagy „túl- 
melegedés” -ről van-e szó. Ha a külső hő
mérséklet erősen csökken, működésbe 
lépnek a bőr alatti izmok : az ember a 
hideg miatt reszketni kezd. Az izmok 
tehát munkát végeznek, s így a szervezet 
belső tartalékainak rovására hőt fejlesz
tenek, azaz növelni iparkodnak a test- 
belsejének hőmérsékletét. Ha viszont a 
külső hőmérséklet erősen emelkedik, 
nemcsak a bőrnek vérrel való ellátottsága 
nő, hanem működésbe lépnek a  verejték
mirigyek i s : az általuk kiválasztott iz
zadság (ez lényegében sós víz) a bőr felü
letére jutva elpárolog. A  párolgás a test 
felületéről hőt von el. Végső soron tehát 
a szervezet nagyobb mennyiségű hőt ad 
le, s így lehűl: alkalmazkodik a meg
változott külső körülményekhez. Mindez 
persze „automatikusan” , az ember akara
tától függetlenül megy végbe.

Term észete* hőm érők
Hogyan tudja azonban a  szervezet, 

hogy mikor s melyik hőszabályozó szerke
zetét kell működtetnie? Nos, erre a  célra 
a „természetes hőmérő” -k, az úgyneve
zett hőreceptorok szolgálnak (a receptor 
latin szó ; felvevőt, érzékelőt jelent).

A  hőreoeptorok tulajdonképpen a  bőr
felület alatt elhelyezkedő finom, rend
kívül érzékeny idegsejtek; egy részük 
csak hidegre, más részük viszont csak 
melegre érzékeny. Az elmúlt öt évben 
elektronikus hőműszerekkel jórészt tisz
tázták már, hogy e természetes hőmérők 
hogyan működnek. Ha a külső hőmérsék
let normális, ezek az érző sejtek egyen
letes szaporaságú villamos impulzuso
kat bocsátanak ki magukból. Ha a külső 
hőmérséklet hirtelen megváltozik, attól 
függően, hogy milyen irányban változott 
meg, hol az egyik, hol a másik típusú 
idegsejt lép működésbe. Ha a  levegő le
hűl, a  hidegre érzékeny idegsejtek impul
zusainak szaporasága hirtelen a normális 
érték fölé szökken, és csak akkor tér 
vissza egy valamivel magasabb, de ál

ló ó

landó szaporaságra, ha a  külső hőmérsék
let csökkenése megszűnik. Az ellenkező 
esetben, ha tehát a  külső hőmérséklet 
emelkedik, a fölmelegedést érzékelő ideg- 
sejtek impulzusai szaporodnak meg, s 
ütemük csak akkor válik újra állandóvá, 
ha a külső fölmelegedés megszűnik.

A hőmérsékletre érzékeny idegsejtek 
tehát olyan természetes hőmérőnek te
kintendők, amelyek nemcsak a külső hő
mérséklet nagyságát jelzik, hanem a hő
mérséklet változásának irányát (a föl- 
melegedést vagy a lehűlést) is. Egyszer a 
hőre érzékeny, másszor pedig a hideg
re érzékeny idegsejtek lépnek műkö
désbe.

Mi a szerepük az imént említett impul
zusoknak a szervezet hőmérsékletének 
szabályozásában?

A termo- (azaz hő-)reoeptorok által

Az elmondottakban a testhőmérséklet 
szabályozásának csupán a legfontosabb 
részleteit ismertettük, ezeket is erősen 
leegyszerűsített formában. A  valóságban 
ez sokkal bonyolultabb, s a külső hőmér
sékleten kívül sok más is közrejátszik 
benne, elsősorban magának a testnek a 
valóságos hőmérséklete. A  hőcentrum 
működéséről ma még nagyon keveset tu
dunk. Annyi bizonyos, hogy az idegek 
révén közvetített hőmérsékleti adatok 
benne hasonlítódnak össze a helyes test- 
hőmérséklettel. Azt azonban, hogy ez 
hogyan megy végbe és honnan kapja a 
szervezet a szükséges „információ” -kat, 
ma még ugyancsak nem tudjuk biztosan. 
Ám kétségtelen, hogy az utasítások ezek
nek az információknak az alapján mennek ■ 
ki a szabályozó szervekhez, amelyekről az 
imént volt szó.

\. ábra

kibocsátott impulzusok a megfelelő idegek 
mentén az agyvelőnek egy meghatározott 
helyére, az úgynevezett hőcentrumba 
jutnak. Az idcgimpulzusok szerepe tehát 
hasonlít azokéhoz a villamos impulzuso
kéhoz, amelyeket a posta használ, amikor 
a távíróvezetékek mentén táviratokat, 
továbbít. Ugyanúgy, ahogyan a postán 
használatos villamos impulzusok infor
mációkat továbbítanak (a táviratok tar
talmát), a hőreceptorok villamos im
pulzusai is , .információ ”  -k at továbbíta
nak a hőcentrum felé. Az agyvelőben el
helyezkedő hőcentrum —  attól függően, 
hogy a hőmérséklet változása milyen 
irányú és milyen nagyságú —  működésbe 
hozza egyrészt azokat az izmokat, ame
lyek a bőrfelületet vérrel ellátó ereket 
összehúzzák, illetve kitágítják, másrészt 
vagv a verejtékmirigyeket, vagy a bőr 
alatti izmokat, amelyeknek összehúzó
dása idézi elő a „libabőr” -t.

Próbáljuk meg a testhőmérséklet sza
bályozásának menetet vázlatosan ábrá
zolni. 1. ábránkon kis karikákkal jelez
tük a hőre, illetve a hidegre érzékeny 
idegsejteket. Hogy a bennük keletkezett 
villamos impulzusok az agyvelőben el
helyezkedő hőcentrumba jutnak, azt a  
nyilak mutatják. Innen három irányban 
futnak szét a kimenő impulzusok : egy
részt az ereket- szűkítő, illetve tágító iz
mokhoz, amelyek az elsőfokú hömérsék- 
letszabályozásról, a bőr vérellátásáról 
gondoskodnak. A  másik két nyíl már más' 
szervekhez vezet: az egyik a verejték- 
mirigyeket hozza működésbe, a másik 
pedig a bőr alatti izomzat remegését — 
a ,Jibabőr” -t idézi elő. Magát a börfelü- 
letet az egész kocka jelenti. A  kockán 
kívül eső rész a külső környezetet jel
képezi. A  nyilak részint a külső környe
zetből a bőrfelületre ható hőhatásokat, 
részint a szervezetből a bőrfelületen át a
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környezetnek leadott hőmennyiségek 
áramlási irányát jelzik.

Sok kOzOa vonás
Ha ezt a vázlatot összehasonlítjuk az 

előző cikkünkben közölt 2. ábrával (a 
könnyebb áttekinthetőség kedvéért 2. 
ábránkon itt is megismételjük), a kü
lönbségeken kívül sok közös vonást is 
megfigyelhetünk.

Mindkét ábrán megtaláljuk a végre
hajtó szg$vot. A  háztartási jégszekrény ese
tében a végrehajtó szerv a villanymotor, 
illetve a vele hajtott kompresszor volt. 
Az élő szervezetben a lényegesen bonyo
lultabb feladatoknak megfelelően a végre
hajtó szerv kettős: a bőrfelület vér- 
edényzetét szűkítő, illetve tágító izomzat, 
vagyis maguk a véredények, a második 
fokozat pedig a verejtékmirigyek, illetve 
a bőr alatti izomzat. Egy bizonyos : noha

ként képződik a hibajel, amelyet a ki
felé mutató nyilak mentén az idegek a 
végrehajtó szervhez visznek vissza.

A  biológiai hőszabályozásban tehát 
ugyanazzal az önmagába visszatérő zárt 
lánccal találkozunk, mint a háztartási jég
szekrény hőmérséklet-szabályozásában.

Persze a testhőmérséklet szabályozá
sának feladata hasonlíthatatlanul bonyo
lultabb, mint  a háztartási szekrényé: 
nemcsak a külső hőmérséklet, hanem a 
test belsejének hőmérséklete és sok más, 
élettanilag fontos tényezőnek is szerepe 
van benne. Ezek révén a  hőszabályozó 
rendszer a szervezet egyéb funkcióival 
sokszorosan összefügg. Az alapelv azon
ban mindkettőnél ugyanaz: olyan zárt 
lánc, amelynek egyik eleme érzékek a 
folyamatot, az érzékelés eredményét 
összehasonlítja a referencia-mennyiség
gel, s ennek alapján egy olyan végre

2 .  á b r a

fizikailag egészen'más a megjelenési for
májuk, mégis mindkét esetben azonos fel
adatú szervekről van szó.

A  másik szembetűnő hasonlóság az, 
hogy mindkét helyütt van egy olyan 
elem, amelynek a feladata az érzékelés, az 
érzékelt jeleknek az összehasonlítása va
lamiféle referencia-jellel, s ennek alapján 
a hibaj'l képzése. A  háztartási jégszek
rényben ezt a hármas feladatot lényegé
ben a villamos hőméi ő látta el. Az élő 
szervezetben —  ugyancsak a bonyolul
tabb feladatok miatt —  ez az érzékelő 
és hibajelt képző szerv több részre van 
bontva : a bőrfelület alatt elhelyezkedő 
hőreceptorok egy része hidegre, másik 
része melegre érzékeny. Ezek a tulajdon
képpeni érzékelők. A  belőlük eredő vil
lamos impulzusok az idegpályák mentén 
eljutnak a hőcentrumba. Egyelőre pon
tosan még föl nem derített módon itt 
történik meg az összehasonlítás a szük
séges hőmérséklettel. Ennek eredménye

hajtó szervet működtet, amely magát a 
folyamatot az eltérés csökkentésének irá
nyában módosítja.

Azt mondhatná valaki, hogy mindez 
csak felületes analógia : igaz ugyan, hogy 
a testhőmérséklet szabályozásában ha
sonló elvek figyelhetők meg, mint a villa
mos háztartási jégszekrényében, a szer
vezetnek azonban sok egyéb funkciója is 
van, amelyet a természet szabályoz, és 
nem biztos, hogy ezek is hasonló elvek 
alapján működnek. Ez igaz : korántsem 
ismerjüli az élő szervezet minden szabá
lyozási folyamatát, sőt még azoknak a 
folyamatoknak a részleteit sem ismerjük 
pontosan, amelyekről már tudunk. Mégis 
vitathatatlan, hogy azokban a szabályo
zási folyamatokban, amelyeket eddig az 
orvostudomány az élő szervezetekben 
megfigyelt, a negatív visszacsatolásnak 
itt ismertetett elve többé-kevésbé bonyo - 
lult formában ugyan, de fölismerhető.

Tarján Rezső

168

A  SZlVKOSZORÜÉR-TROMBÓZIS
Az elmúlt év egyik nyári hajnalán 

fáradt tekintetű, 42 éves szülész orvos 
lépett ki a klinika szülőszobájából. Csak
nem két évtized átvirrasztott éjszakáinak 
emléke villant át agyán. Szájában érezte a 
félig, negyedig elszívott cigaretták keserű
ségét. A  szülöanyáért és gyermekéért ér
zett éjszakai szorongás a felszálló hajnali 
köddel készült agyából elillanni. Az anya 
békésen szundított a csecsemőjével, s a 
szülész is készült a jól megérdemelt 
nyugovóra. Alig lépte át az ügyeletes 
szoba küszöbét, amikor addig sohasem 
érzett, elviselhetetlen fájdalom markolt 
szívetájába. Kezével odakapott, arca 
hamuszürkére fakult, és vastag, hideg 
csöppekben pergett róla a verejték. 
Fájdalmas nyögéssel roskadt ágyára. 
Felriadt ügyeletes társának halkan oda
szólt : „Hozz egy ampulla morfinot, 
mert koszorúér-trombózisom van !”

A  gyors injekció enyhítette az iszonyú 
fájdalmat, de arcszínén és verejtékezésén 
mitsem változtatott. A  percek alatt moz
gósított ügyeletes belgyógyász tanársegéd 
nem tehetett mást, mint helyben hagyta 
szülész kollégájának öndiagnózisát. A 
megejtett vizsgálatok a koszorúér elzáró
dásának jellemző tüneteit mutatták: 
alig mérhető vérnyomás, rendkívül sza
pora, nehezen tapintható pulzus, hő
emelkedés, fokozott vérsejtsüllyedés és 
nagyobb fehérvérsejtszám. Elektrokar- 
diogrammal pontosan sikerült megálla
pítani —  a szívizmon belül — az elzáródás 
helyét.

Csaknem egy hétig válságos volt az 
orvos állapota. A  következő öt hét teljes 
ágynyugalma után fölkelt. Tartósabb 
pihenés, kikapcsolódás előzte még meg 
munkábaállását. Ma újra dolgozik, csak 
éppen éjszakai ügyeletet nem lát többé el.

Mi történt az orvos szívében az emlé
kezetes nyári hajnalon? A  régi idők le
írásainak szívszélhűdéso, a koszorúér 
elzáródásának válságos és ijesztő folya
mata zajlott le szívizmában. A  „JAMA” 
című amerikai orvosi hetilap hetenként 
megjelenő orvosi emlékezései alapján az 
agyvérzés, a rák és a közlekedési bal
esetek után az orvosok halál okai között 
csaknem a „legelőkelőbb”  helyet a 
koszorúér trombózisa következtében be
állott szívhalál foglalja el.

Mi voltaképpen a koszorúér-trombózis? 
Ha a szívet tápláló koszorúér bánni okból 
elzárul, megszűnik vagv csökken a mö
götte levő szívizom oxigénellátása. Követ
kezményeképp idegi reflexes és helyi

elektromos elváltozások döntik el a beteg 
további sorsát. A  szívizmot csakúgy, mint 
vázizomzatunkat, sűrű érhálózat szövi át. 
Ellentétben a vázizomzattal, az emberek 
egy részének szívizomerei végső elága- 
zódásukban nincsenek egymással össze
köttetésben. Éppen ezért, ha az ág valahol 
elzáródik, a  mögötte levő szívizom csak 
az esetek egy löszében kaphat vért 
a környező szomszédos érterületről. A  szív 
úgynevezett végartériáinak elzáródása 
oxigénhiány miatt többnyire a szív
izom pusztulásához vezet. Az izom helyét 
a gyógyulás során elfoglaló hegszövetbe 
a környező ép izomszövetből nőnek új 
erek.

A szív saját erei 
az elülső oldalon.
1. Feji öblös véna;
2. aorlaiv; 3. Jobb 
tüdő vénük; 4. a 
s z í v  b a l  ko-zorúere; 
5. a szív nagy vé
nája; 6. a bal ko

szorúér kamrák
közli ága; 7. a szív 
Jobb koszorúere; 8. 
a szív bal husoldall 
vénái; 3. alsó öblös 
véna; 10. aorla le
szálló ága. A lüdö- 

ülöér átvágva

Egészen a legutóbbi időkig rejtély volt, 
hogy miért hal meg szívrohamban az 
emberek egy része, s miként marad élet
ben a másik része. A  kérdést Claude Beck 
clevelandi professzornak és munkatársai
nak több mint egy évtizedes kutató
munkája oldotta meg. Ha kutyának a 
szívén előzetes feltárás után a szívburkot 
megnyitjuk, s a koszorúér egy kisebb 
ágát elzárjuk, ugyanaz a folyamat ját
szódik le, mint az emberben. Az elzárt 
szívizomrésznek a  helye és nagysága 
szerint elektromos potenciálkülönbség lép 
fel az elzárt és a vérrel ellátott terület 
között. Ha a mért különbség elér egy 
bizonyos nagyságot a szívkamrákban, 
„kamrai remegés” -t (fibrillációt) idéz elő, 
s ez a szívösszehúzódást lehetetlenné 
teszi. Az agy vérellátásának hiánya miatt 
a kísérleti állaton —  akárcsak az emberen 
—  beáll a klinikai halál. Kutyán segíthet 
a kellő időben alkalmazott szívmasszázs, 
s az elektromos defibrülátor készülék
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újra megindítliatja a szívműködést. Ha az 
agyvértelenség nem tartott tovább 6 
percnél, a kutyák újjáélednek.

A további kísérletek során 1000-nél 
több kutyán clöműtétet hajtottak végre. 
Feltárták a szívburkot, a külső lemezt 
kimetszették, a belsőt pedig vagy hintő
pormi szórták be, vagy fenollal ecsetelték. 
Mindkét izgató anyag azt eredményezte, 
hogy a szívet körülvevő zsírszövet erei 
sűrűn behatoltak a szívizomba. Ha az 
ekként operált állatokon hónapok múlva 
valamelyik koszorúérágat elzárták, nem 
következett be hirtelen szívhalál. A  be
nőtt új erek megszüntették a kutyaszív 
ereinek végartériás jellegét. Az egymás 
közötti összeköttetés megóvta az elzárt 
szívizmot a teljes vértelenségtöl. Ugyan
azon nagyságrendű érnek az elzárása az 
előműtéten át nem esett kutyákon kam
rai fibrilláeió miatt hirtelen szívhalált, az 
előoperáltakon pedig csak átmeneti reflex
elváltozásokat idézett elő.

Mi a koszorúér-trombózis oka? Ritka 
eseteket nem tekintve, ahol az érfal reu
más, gyulladásos rögei fiatal korban 
zárják el a koszorúereket, a megbetegedés 
40 éves koron túl rendszerint érelmesze
sedés következménye. Az érfal három 
rétegből á ll: belhártyából, simaizomból 
és fedőhál tyából. A  középső és a belső 
réteg között végbemenő elzsírosodás 
mészlerakódást eredményez. Az érfal 
veszít rugalmasságából, belső mérete 
megszűkül, helyenként az ér belliár- 
tyája elhal, leválik, véralvadék rakódik 
rá és a véráram sodrába kerül. Nagysága 
szerint ott tömi el a mögötte levő árte
rületet, ahol megakad.

Férfiak jóval gyakrabban betegszenek 
meg benne, mint nők. Az érelmeszesedés 
oka a szinte már beláthatatlan kutatási 
eredmények ellenére még mindig tisztá
zatlan. Kétségtelen, hogy alkati — örök
letes tényezőkön kívül (ha izmos, zömök, 
kövérebb, atléta típusú az ember) a táp
lálkozásnak, a szervezet lipoid koleszterin 
háztartásának zavara játszik döntő sze
repet.

A  megbetegedett ember életében az el
záródás pillanata a sorsdöntő. Ha a beteg 
a végartériás csoportba tartozik, vagy ha 
az elzárt terület nagy, a beteg a szívé
hez kap, kamraremegés következtében 
vérkeringése megáll, s az agy vértelen- 
sége miatt holtan esik össze. A  gyakoribb 
és szerencsésebb esetben, ha az elzáródás 
kicsi, vagy ha az erek egymás közötti 
összeköttetése megvan, nem állítja meg 
a szívet, hanem reflektorikusan vér
nyomásesést, verejtékezést, szaknyelven 
sokkot vált ki.

Miképp gyógyítható a koszorúér trom
bózisa? Főként sebész orvosoknak, akik
nek betegét műtőben érte hirtelen a 
halálos sokk, kivételesen sikerült — 
az állatkísérletekből levont tanulságok 
alapján —  életet menteniük. A  lélekjelen
létét megőrző sebész orvos feltárja a 
mellkast, a szivet kezei közé fogja és 
masszírozza. Még előnyösebb helyzetben 
van, ha a szívsebészetben használt- 
elektromos defibrillátor van a keze 
ügyében. A  feltárt szíven ezzel megszün
tetheti a kamra remegését.

A  szívkoszorúér-elzáródás következmé
nyeinek különböző súlyossága szerint az 
orvos vagy nor-adrenaíint, vagy strofan- 
tint vagy csupán morfint, illetve hasonló 
értékű fájdalomcsillapítót ad. Legfonto
sabb a teljes testi és lelki nyugalom. Ma 
már miden koszorúér-elzáródáskor rend
szeresen adnak véralvadásgátlókat: he- 
parint, vagy pelentant. Szövettani vizs
gálatok és klinikai tapasztalatok alapján 
6 hét az a minimális idő, ami szükséges 
az elhalt szövet heges szervüléséhez.

Megelőzhető-e a koszorúér elzáródása? 
Mai ismereteink alapján —  minthogy az 
érelmeszesedésnek sem biztos okát, sem 
hathatós gyógymódját nem ismerjük —- 
a koszorúér trombózisát sem tudjuk biz
tonsággal kivédeni. A leírt állatkísérletek 
alapján egyre gyakrabban végeznek mű
téteket a szív vérellátásának megváltoz
tatására és javítására. Ezektől lenne vár
ható a hirtelen szívhalál jelentős csökke
nése. Persze, egészséges ember, aki kis való
színűséggel a koszorúér-trombózis váro
mányosa, nemigen vállalkozik rá, hogy 
felnyittassa a mellkasát, s engedje, hogy 
lehántsák külső szívburkát pusztán meg
előzés céljából. Beck professzor 5000 
kutvakísérlete után már 300 emberen 
végzett ilyen műtétet . A  műtét halálozási 
aránvszáma rendKivül csekély, nem na
gyobb, mint a gyomorfekély operációnál. 
Eredményei igen biztatóak. Főképpen 
súlyos mellkasi fájdalomban szenvedőket 
(angina pektoris), vagy már egy ízben 
koszorúér elzáródásban átesett betegeket 
operált.

Figyelemre méltó eredményt tapasz
taltak amerikai, legutóbb pedig cseh
szlovákiai kutatók a hetenként kétszer 
adott Heparin-injekcióktól. A  nemi hor
monok, a különféle lipoidoldó fermentek, 
a magas vérnyomás eredményes gyógy
kezelése, az életmód ésszerű rendezése, a 
helyes táplálkozás mind- megannyi biztató 
tényező, amely a koszorúér-trombózisok 
számát csökkenti.

Di. Szende! Adóin
belklinikái adjunktus

1 7 0

ÖRÖKLÉSTANI KÍSÉRLETEK
Az; R-tfpusú baktériumok átalakult tulajdonságai nemzedékeken át öröklődtek

A baktériumok örökléstanának egyik 
legérdekesebb kísérletsorozata indult meg 
1928-ban.

Orijfith, angol bakteriológus két pneu- 
mokokkusz (a tüdőgyulladások egy részé
ért felelős baktéri um) törzset választott k i: 
egy vastag, nyálkás tokot létrehozó, sima 
teleptípust kialakító kórokozó S-törzset, 
és egy toktalan, rögös típusú telepeket 
létrehozó ártalmatlan. R-törzset. A  hővel 
elpusztított S-baktóriumokat életerős R- 
típusokkal keverte össze, s a keverékkel 
beoltott egy egeret. Röviddel később az 
egér szervezetében tokos, élő.S-típusú bak
tériumokat talált. De a holt S-baktériu- 
mok anyaga nemcsak alaktani tulajdon
ságait, hanem fertőző képességét is át
adta az ártalmatlan R-törzsnek.

E jelenség kirítt a biológia klasszikus 
törvényei közül.

Először arra gondoltak, hogy Griflfith 
kísérleteibe hiba csúszott, és az „átala
kulást”  bizonyára néhány életben maradi
tok os pnpumoknklriiQ?. tömeges elszapo
rodása idézte elő. Ezt mondta a józan 
ész !

A  kísérlet eredményeit azonban más 
kutatók is megerősítették. így lassan még 
a leghevesebb ellenzőknek is bele kel
lett törődniük abba, hogy az élő bakté
riumok új, az elpusztítottak-„ból”  átvett 
tulajdonágai valóban öröklöttek voltak.

1931- ben Dawson és Sia hasonló ered
ményeket ért el, mégpedig ez alkalom
mal úgy, hogy az élő és elölt mikrobákat 
nem az egér szervezetében, hanem kém
csövekben tenyésztették.

1932- ben Alloway az S-típusú bak
tériumokat még össze is zúzta, és a  sejt- 
maradványok vizes oldatát olyan szűrőn 
szűrte át, amelyen élő baktérium nem jut
hat keresztül. Az átalakulás, a  transzfor
máció ez esetben is megtörtént. Ettől 
kezdve bizonyossá vált, hogy a Íratást nem 
élőlények okozzák, hanem valamilyen 
biokémiai hatóanyag.

Később e kivonatot tovább tisztítot
ták, és fölismerték, hogy ez az öröklődő 
megváltozás bizonyos jellegzetes örökítő
anyagnak, a dezoziribontikleineavnak (rö
viden : DNS-nr k) az átvitelével kapcso
latos. Márpedig a DNS a sejtmag kromo
szómáiban elhelyezkedő gének alapvető 
alkotórésze. A  gének pedig az öröklődés 
elemi részecskéi.

Eszerint a tulajdonságok itt tapasztalt 
átvitele úgy képzelhető el, hogy a kromo

szómákon meghatározott sorrendben el
helyezkedő gének egyike vagy másika a 
többitől különválva bejut és beépül a 
másik élő szervezet örökítő anyagának 
állományába. Ez pedig tulajdonképpen 
„nemi ártus” -ként fogható fel.
A  nemiség nem egyenlő a szaporodással

Hol itt a nemiség, a szekszualitás? Az 
új géneknek a sejtbe való bejutása mu
tat-e kapcsolatot a nemiséggel? Bizony 
vajmi keveset! —  mondhatják a két
kedők.

Pedig téved, aki így gondolkozik. A  sza
porodás nem mindig nemi aktuson ke-

A pneumobokkuoz bét alfaja: fenn K-típusá, 
csupasz baktériumok; lenn: S-típusú, tokos
baktériumok felepei. S típusú baktériumokból 
származó D.VS beépül az R-iípusú baktériumokba, 
és azok fertSzSképes teke* bakeéríomekki válnak

resztül megy végbe. Amikor a férfi ondó
sejtje megtermékenyíti a nő petesejtjét — 
az apai és az anyai tulajdonságok keve
rednek - ,  s új egyed jön létre, akkor a sza
porodás nemi egyesüléssel történik. De 
amikor az új egyednek —  az embriónak 
— szervei 8 szövetei épülnek, sejtjei sza
porodnak, fhhez már nem szükséges 
nemi aktus. A  szövetek sejtjeinek örökítő 
részecskéi: génjeinek állománya nem vál
tozik, hanem pontosan az eredeti álla
potban tovább adódik.

A kizárólag ivartalanul szaporodó élőlé
nyek azért korcsosulnak el hosszabb ideig 
történő ivartalan szaporodás után, mert, 
génállományuk nem keveredhet, nem 
frissülhet, föl.
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Az ivartalanul, gumókkal szaporított 
burgonyához hasonlóan miért nem rom
lanak le az ivartalanul, egyszerű ketté- 
osztódással szaporodó baktériumok? Sót, 
épp ellenkezőleg áll a dolog : ők alkotják 
az élő világ egyik „legéletrevalóbb”  cso
portját.

Azért, mert időnként ők is „párosod
nak” , mégpedig az egysejtű ázalékállatok- 
hoz hasonló módon összekapcsolódnak —  
csak ezt nagyon keveseknek sikerült 
megfigyelni.

Eme élőlények örökítő anyagának 
keveredése nagyon egyszerűen megy 
végbe. Két állatka egymással egyesül, 
kromoszómáik fele kicserélődik, majd 
az állatkák elválnak egymástól. E nemi
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A z öröklési tényezők Átadásénak három módja 
van a baktériumok világában, a) A transzíormáeló: 
az ember mesterséges kísérletben széttöri egy 
baktérium kromoszómáját, és ennek töredékét egy 
másik egyedbe viszi át. b) A transzdukcló s egy 
vírus megöl egy baktériumot, és abból génjei egy 
részét egy másik baktériumba viszi át. c) Két 
baktérium megszakított konjugációja. A  „hím”  
kromoszómaloualkál behatolnak a „nősténybe” . 
Ha egyik vagy másik pillanatban megakasztják 
a konjugációt, azt tapasztaltuk, hogy szigorúan 
megszabott sorrendben adja át a Jellegeit hordozó 
génjeit. Ez azt mutatja, hogy a tulajdonságok a 
kromoszómák génjeiben mindig azonos sorrend

ben következnek

aktusnál szaporodás tulajdonképpen nem 
történik, hiszen semmiféle új egyed nem 
jött létre. A folyamatot konjugációnak 
nevezzük.

Legújabban Lederberg és Tatum a bak
tériumok szaporodásakor is megtalálták 
a konjugációt, ök  a  koli bélbaktériumok
nál azt figyelték meg, hogy a „hím”  szere
pét vivő baktérium a maga génjeinek egy 
részét átadja a  „nőstény” -nek, s így egy

új tulajdonságokkal felruházott, élőlény 
keletkezik.

Az egyes tulajdonságok átadása min
dig ugyanabban a sorrendben megy 
végbe — s a konjupációt megszakítva — 
a gének elhelyezkedésének sorrendjét a 
kromoszómákon szinte föl térképezték. A  
konjugáció a legegyszerűbb nemi folyamat: 
az egyik élőlény a maga „örökségének”  
egy részét egyszerűen átadja a másiknak.

A tulajdonságok átadásának van egy 
másik módja is : köztudomású, hogy a 
vírusok a legegyszerűbb élőlények. Csak 
élő sejtben képesek szaporodni. Ha egy 
vírus megtámad egy baktériumot, bur
kolatát elpusztítja, anyagának egy részét) 
így a baktérium DNS-ének egy részét is 
fölfalja, bekebelezi. Ezt azután átviheti 
magával egy másik baktériumba. Ha egy 
ilyen idegen DNS-t hordozó vírus az új 
baktériumsejtben elveszti szaporodó ké
pességét, de a baktérium életben marad, 
a vírus által hozott másik, kimúlt bak
térium DNS-ét —  vagyis az új tulajdon
ságokat —  utódjainak átadja. Ez a folya
mat a tranazdukció.

így  tehát az élővilág több módon gon
doskodik jövőjéről, fennmaradásáról : a 
klasszikus ivaros szaporodással, vagyis a 
két fél örökítő keveredésével; az alncso- 
nyabbrendű élőlények pedig konjugáció• 
val és tramzdukcióv&l. Mindehhez az em
ber mesterségesen —  kísérleti úton — 
kidolgozta még az „átváltoztatás”  — 
transzformálás —  módszerét: kivonja az 
egyik egyed génjeit, illetve DNS-ét, hogy 
átadja a másiknak.

A  m ik ro b á k  g enetikája

Valóban az örökléstan új fejezetéhez 
érkeztünk el. Nézzük meg kissé köze
lebbről a kérdést. Miért lettek a baktériu
mok már-már nélkülözhetetlen labora
tóriumi „kísérleti nyulak” ? Azért a fel
becsülhetetlen tulajdonságukért, hogy 
minden félórában egy új nemzedéket 
hoznak létre. Ezzel ugyanis a kutatások 
nagyon meggyorsulnak.

Az új baktériumsejtek szilárd tápláló
közegen elszaporodva szabad szemmel is 
látható telepeket hoznak létre. Ezek alka
tilag, szerkezetileg, színükben a régiek
től megkülönböztethetők. Az új tulajdon
ságok megfigyelése néha nagyon egyszerű. 
Például penicilin jelenlétében csak az e 
gyógyszerrel szemben ellenálló sejtek ké
peznek látható telepet.

A  baktérium-átalakulás (transzformá
ció) gépezetének megismerésében Hotch-
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/áss és Weiss amerikai kutató jutott leg
messzebbre. Ök a tulajdonságokat átadó 
törzsből DNS-kivonatot készítettek. A 
dezoxiribonukleinsav évekig hatásos ma
radt. Ezt hozzáadták az átalakítandó bak
térium tenyészetéhez. „"Ügy látszik —  
írják — , hogy a DNS behatol az átalakí
tandó baktériumokba, és életműködésük 
egy részét —  akárcsak a saját- gének 
teszik —  irányítja.”

így huszonötnél több tulajdonságot 
vittek át az R-törzsbe, de legtöbbször 
csak egyet egyszerre. Például a Rocke
feller Intézetben egymillió pneumokok- 
kuszt kezeltek olyan DNS-sel, amely há
rom képességet hordozott: 1. penieilinnel 
és 2. sztreptomicinnel szemben ellenálló 
volt, és 3. tokot képezett. Körülbelül 
50 000 baktérium alakult át: egy tulajdon
ságot vett át 49 000, kettőt 800 és hár
mat mindössze négy sejt vett át. Ezzel 
valószínűvé vált, hogy egy DNS mole
kula csak egy tulajdonságot, helyeseb
ben képességet hordoz. Több tulajdonság 
csak ritka esetekben jelenik meg : ha egy 
sejtben véletlenül egyszerre több DNS 
molekula rögződött.

Vannak kapcsolt tulajdonságok is, 
amelyek átvitelkor „ragaszkodnak”  egy
máshoz, például a fenti kísérletekben a 
a sztreptomicinnék ellenálló képesség 
hozzá volt kötve egy bizonyos cukor fel- 
használásának képességéhez.

A z  á tly u g g a to tt kártyák

Az a benyomásunk támadhat, hogy az 
ember már az öröklődés tényezőivel való 
bűvészkedésre készül. De ha a biológiai 
eszmefuttatásokat a laboratóriumi való
sággal cseréljük fel, már nem látszik ilyen 
rózsásnak a helyzet. A  jelenlegi bio
kémiai eljárásokkal nemcsak hogy az 
egyes jellegeket hordozó örökítő részecs
kéket nem lehet elválasztani, de a külön
böző DNS molekulákat vagy molekula- 
csoportokat sem tudjuk még csak meg
különböztetni sem egymástól.

Hogyan válnak egymástól különbözövi 
ezek a csodálatos dolgokra képes mole
kulacsoportok?

Először: ezek óriásmolekulák. Hatal
mas építményeikben az egyes alkotó
részek kapcsolata sokban eltérhet anél
kül, hogy fizikai vagy-kémiai vizsgálatok
kal fölfedezhetnénk e különbségeket. 
Egyedül a biológiai —  különösen a gene
tikai —  módszer ad eredményt. 
Csakis ezek az eredmények érzékenyek 
annyira, hogy különbségeket tárhatnak fel 
a DNS különböző molekulái között-. Ezek

az eredmények azok a tulajdonságok, 
amelyeket az illető DNS hordozott és 
létrehozott.

Itt kell megemlítenünk azt a találó 
hasonlatot, amelyet újabban mind gyak
rabban használnak a jövőbeli genetikával, 
a „mérnöki genetiká” -val kapcsolatban.

Eszerint a szervezet génállománya 
olyan automatizált gyárak vagy szá
mológépek átlyuggatott kártyáihoz ha
sonlítható, amelyek alapján a gépek 
egész munkafolyamatokat irányítanak, 
vagy bonyolult számolási műveleteket- 
végeznek el. Ezek a kártyák sokkal több 
árnyalatot képesek kifejezni, mint ahány 
lyuk van rajtuk, mert nem a lyukak

Két kollbaellus konjugációja. A „hlm” -et reá
tapadó vírusokkal Jelelték meg (kis gömböcskék 
körülötte), hogy a mikroszkóp alatt felismerhető 

lényén

száma, hanem ezek kombinációs lehető
ségei a mérvadók. Mint ahogyan az ábécé 
betűivel a szavak csoportosításának vég
telenek a lehetőségei és nyelvek százainak 
bonyolult kifejezéseit" írhatjuk le, úgy 
100 mutált gén kombinációi is meghalad
ják a i  öklünkön ma élő emberek teljes 
lélekszámút. így válik lehetővé, hogy az

Elektronmikroszkópos (elvétel a nedvességnek 
kitett DNS-flömbÖeskéröl (75 ezres nagyítás)
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egypetés ikrek kivételével nincs két egy
forma génállományú ember. Hát ha még 
a sejtben levő DNS molekulák megszám
lálhatatlan kapcsolódását tekintjük !

Miként a laikus sem tudja megkülön
böztetni az, átlyuggatott kártyákat a  lyu
kak elhelyezkedése alapján, akként lehe
tetlen —  egyelőre —  két DNS molekulát 
is megkülönböztetni.

Ebből a szempontból a gének —  az örö
kítő részecskék —  olyan átlyuggatott 
kártyákhoz hasonlítanak, amilyeneket a 
számológépekben és más kibernetikus be
rendezésekben használnak. A  gének ilyen 
tulajdonságairól ez ideig nem tudtunk, de 
most már az élő anyagból a géneket ki
vonjuk, tisztítjuk, kristályosítjuk, fel

oldjuk és egy másik szervezetbe átvisz1 
szűk.

Mikrobát átalakítani — a kibernetika 
fogalmi nyelvére áttéve — annyit je
lent, mint  „program ijába olyan utasí
tást elhelyezni, amely korábban egy 
másik mikrobához tartozott.

Bár a vizsgálatok eddigi eredményeiből 
még nagyon korai volna végső következte
téseket levonni, annyit máris megállapít
hatunk, hogy a jövendő biológiai kutatá
sok szempontjából sokat ígérő és lelke
sítő távlatot mutatnak.

Plorre de Laliinak
a „Sciences et Avet*ÍT, ’-ban 

n&gjelent cikke nyomán

»

KÉRDEZZ  —  FELELEK
Bődé István budapesti olvasónk kér

d ed : Mi okozza az srepirulást és az el- 
sápadást? -

Dr. Harsány! István főorvos válaszol:
Mind az elpirulást, mind az elsápadást 

az idegrendszernek, mégpedig az úgy
nevezett vegetatív idegrendszernek a 
működése okozza. A  vegetatív idegrend
szer szervezetünknek akaratunktól füg-
Stien működését szabályozza. Kezünk, 

búnk mozgását — vagyis az akaratunk
tól függő mozgásokat — agykérgünk 
szabályozza, ellenben szívünk, tüdőnk, 
belső elválasztásé mirigyeink, gyomrunk 
é3 beleink működését a vegetatív ideg
rendszer irányítja. Ugyancsak ennek ha
táskörébe tartozik az érrendszer műkö
désének szabályozása is. Az elpirulás a 
hajszálerek kitágulásának, az elsápadás 
pedig a hajszálerek összehúzódásának

eredménye. Ez annyit jelent, hogy az arc 
bőre a szükségesnél több vagy kevesebb 
vért kap. Az elpirulásnak és az elsápadás - 
nak egyaránt lehet testi (szomatikus) és 
lelki (pszichikai) oka. Testi ok például 
az, ha az ember futtában vagy meleg 
helyiségben fölhevül, kimelegszik. Testi 
ok a láz is. A  lelki okok között leggyako
ribb a hirtelen, váratlanul érzett harag, 
szégyen, lelkesedés, ijedség, szomorú hír.

Következő számunk 
tartalmából:

A magyar dohány problémái — A mag
fúzió a jövő energiaforrása — Hűvös 
sivatagok — Budapest városfejlesztési 
feladatai — A  balkáni gerle — A  tracho
máról — Kísérletezzünk és gondolkoz

zunk — A tudomány világa

Felhívjuk Olvasóink figyelmét, hogy — mint már előző számunkban
közöltük —  az

Élet és Tudomány kalendáriuma
ebben az évben is megjelenik!

Á ra : 13 forint.
M e g r e n d e l h e t ő :  a  Gondolat Kiadó terjesztési osztályán (Budapest, VI., 

Révay utca 16. Telefon: 315—708).
Az utánvételes küldés a  kalendáriumot nagyon megdrágítaná, ezért kérjük 
megrendelőinket, hogy a  12 forintot előre küldjék be a  Gondolat Kiadó 
terjesztési osztályára

a 68.915.27®—5&-es ©ssMsszámra, Kalendárium megjelöléssel. 
Kalendáriumunk február végén jelenik meg.
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/gyakorta szemére vetik az Országos 
Természetvédelmi Tanácsnak, hogy 

ezt vagy amazt a parkot, sziklát, fát vagy 
állatot nem védelmezi, s engedi, hogy 
elcsúfítsák, tönkretegyék, természeti mi
voltából kivetkőztessék vagy kiirtsák. 
Általános a  megdöbbenés, amikor a mél
tatlankodók megtudják, hogy a tájat, 
növényeit és állatait a Természetvédelmi 
Tanács nem helyezte védelem alá. Az 
intézményes természetvédelem eszerint 
csak bizonyos tájakra s természeti vonat
kozásokra terjed ki, hogy páratlan értékű 
természeti kincseket mentsen meg a 
pusztulástól. Ezeket — őshonos erdőket, 
egzotikus élőfa-gyüjteményeket, a  föld- 
történeti múlt élő és élettelen emlékeit, 
sziklákat, forrásokat, barlangokat, növé
nyeket és állatokat —  ősi, eredeti állapo
tukban iparkodik fenntartani. Miért T 
Mert ha mindent megváltoztatunk, nem 
lesz, ahol a  természet hamisítatlan tör
vényeit tanulmányozhassuk. Nem lesz 
lehetőségünk az összehasonlításra, hogy 
ésszerű változtatásainkat ellenőrizhessük, 
nem fogjuk tudni tanulmányozni a vál
toztatások módját, mértékét vagy a 
természeti törvényszerűségek követendő 
útját.

Kopár területeket erdősítünk, éghaj
latvédelmi fásításokat végezünk, forrá
sok, folyók vízgazdálkodását rendszere
sítjük, kőfejtőket telepítünk, bányákat 
nyitunk. Ezek mind 
kisebb-nagyobb ter
mészeti változásokat 
jelentenek, bár a vál
tozásokat természeti 
törvények ismereté
vel, a köz érdekében 
végezzük. Hogy mi
lyen volt a természet 
az ember változtató 
beavatkozása előtt, 
azt láthatjuk azokon 
a  védett területeken, 
amelyek változatla
nul, eredeti épségük
ben, érintetlen termé
szeti szépségükben 
megmaradtak.

Bajos lenne mind
azt intézményes véde
lem alá helyezni, amit

valamilyen szempontból érdekesnek vagy 
érdemesnek találunk. Az efféle túlzott 
védelem összeütközne az ország gazda
sági érdekeivel. A  mód nélkül megnöve
kedett területeket nem is tudnánk ész
szerűen és kellőképp ellenőrizni. Nagyon 
meg kell gondolni, mi az, ami üyen vagy 
olyan okból intézményes védelemre szorul.

A  védelem eljárásában, a  védett tájak 
és tárgyak megvál n»7.té«áha.n bizonyos 
fokú gyakorlat alakult ki. Van, ahol meg
felel a  terület lakosságának felvilágosí
tása vagy a hatósági közegeknek és erdé
szeknek helyi védelmi intézkedése, de 
előfordulhat az is, hogy az államhatalom 
fegyveres védelmet kénytelen kirendelni.

Némelykor egész országrészeket, össze
függő tájegységeket helyeznek védelem 
alá, vagy bizonyos növények és állatok 
minden egyes élő példányát védik. Gon
doljunk például az észak-amerikai mam- 
mutfenyőre vagy az európai bölényekre.

A  védelem annál sikeresebb, minél ala
posabban világosítják föl az embereket. 
De az is megesik, hogy a védelem nehéz
ségeit nem turisták vagy a helyi lakos
ság értetlensége okozzák, hanem nagy 
gazdasági súllyal fellépő vállalatok, intéz
mények, s ezekkel szemben akárhányszor 
csak a törvény erejével boldogulhatunk. 
A  táj szépségét örök időkre elcsúfító és 
tönkre si lányi tó kőfejtők nyitása, erdők 
teljes kiirtása, lápok, nádasok, mocsarak

A Kisholaloii. Ködös Zala (Pietscb n é n i W v.)
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lecsapolása nem egy esetben évtizedekig 
tartó kemény küzdelmet ró a Természet- 
védelmi Tanácsra, kivált ka olyan nyers
anyagok kitermeléséről van szó, ame
lyekre az országnak múlhatatlan szük
sége van, és máshol megfelelő mennyiség
ben vagy minőségben nem állnak rendel
kezésre. ilyenkor megtörténik, hogy mind 
a két félnek a „középutat”  kell válasz
tania. De még e súlyos esetekben sem 
lehetetlen kielégítő megoldást találni. 
A  nagy távolságokon átfutó kötélpályá
kat át lehet telepíteni. A  messziről lát
ható óriási sebhelyeket a hegy oldalában 
erdősítéssel álcázhatjuk.

A z Alföld
A  természeti táj, ha lassan is, de örö

kösen változik. Vele együtt változik nö
vény- és állatvilága. Kitűnő példa erre 
az Alföld. Egyetlen évszázad leforgása 
alatt alakult át teljesen, és lett a hazai 
föld egész palettára való napfényes, me
leg színnel szegényebb. Ma már csak a 
múlt század derekának irodalma őrzi 
Petőfi, Arany, Tompa verseiben, Jókai 
vagy akár Eötvös József tájleírásaiban, 
milyen volt ez a síkság. Ha egy hajdani 
magyar tájat akarunk bekóborolni, fo
gadjuk meg kalauzul Györfjy István 
Nagykunsági Krónikáját. A  könyv külö
nös tájakon vezet, különös emberek kö
zött. Hogy ezt a régi alföldi tájat, termé
szetét, a táj és az ember együttesét meg
ismerhessük, elég néhány sorát elolvasni.

„Tisza-szabályozásig tart az a ma
már letűnt világ, melynek ideje alatt a

Nagykunság csupa láp, csupa szitlyó, 
csupa rideg gulya, vadon élő konda és 
ménes, velük rideg legények, kik télen- 
nyáron szabadban hálnak, ott éjszakáz
nak, ahol az állatok akarják, farkassal,

vízzel küzdenek, kenyerük a gyékén- 
böndő, ételük harmatkása, leginkább 
azonban tej és hús. A csikósok bora: a 
kancatej, ínyencfalatja a gyermekcsikó 
húsa s a t járhatóvizem, a rónán fogott

Uzsaposzta (IfJ. Tlldy Zoltán (elv.)

hal. Rideg legények ezek, sohasem nősül
nek, a falvak menyecskéi és leányai bo
londulnak értük, kanyargós, veszélyes 
lápi utakon keresik fel őket; külön világ
ban élnek, világuk ország az országban, 
a vármegye hatásköre gyakorlatüag 
megszűnik a terét-i határán, oda már 
csak a pásztorok merészkednek be. 'Hiva
talukat, ha számtalan évek után meghal
nak egyszer, nem fiaik veszik át, hanem 
azok, akik valami okból a rétbe kellett 
hogy vegyék magukat —  vért ontottak, 
vagy nem akartak katonának állni. Itt 
az állatok, a vadvizek, a madárseregek 
birodalmában biztonságban lehettek. Nem 
ismerte ki magát a tájon senki, csak aki 
közéjük tartozott. Körülöttük mindenütt 
■víz, itöméntelen madársági. Ez idő tájt 
Karcagról Füzes gyarmatra még hajón 
mentek a kunok, ha a víz leapadt, egy 
sajátos hazai alkotmányon, a sár
hajón, melyet ló vontatott a sártengeren 
át. A  durvákat szelídítve a háznál neve
lik 8 a lányok hattyú-toll párnán hajtják 
álomra fejüket. A vizes réteken lomha, 
tokás madarak, gödények vagy peliká
nok járnak. E  valószínűtlen táj köze
pén, apró száraz szigetek ölében, szántó
földek övezetében állnak a Nagykunság 
falvai és városai.”

M i m aradt m eg m in d ebből 
napjainkra ?

Semmi ! A  Kunságon kalásztenger hul
lámait hajtotta maga előtt a szél már a 
múlt század második felében. Hol élnek 
ennek az elsüllyedt világnak utolsó jel-
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lemzői, növényei és állatai, ha élnek ? 
A  Tisza néhány holtágának eldugott, em
ber nem járta mocsaras erdőségeiben, a 
szegedi íehértó természetvédelmi terü
letén és néhány védett őslápban. Sem 
gödény, sem vadhattyú, sem kormorán 
nem él már a tájon. A  táj örökre eltűnt. 
Egy-két madár —  ennyi az egész, ami 
megmaradt.

Ne értsen senki félre ! Nem a feneket
len mocsárvilágct sajnáljuk és kívánjuk 
vissza az aranykalászé rónaság helyébe. 
De ha csak fél évszázaddal hamarább kel 
életre a Természetvédelmi Tanács, egy 
vagy két védett területen, ezer-kétezer 
holdon sok mindent meg tudott volna 
menteni, és unokáink számára legalább 
írmagja maradt volna annak, ami az 
Alföld volt egykor —  hazánknak, de 
egyúttal Közép-Európának is e legna
gyobb pusztasága —  tájban, növényben, 
állatban.

Kétségtelen, hogy a szabad természetet 
a  növény és az állat nemesíti bensőségessé, 
meleggé. Belőlük árad az emberi szívekbe 
az élet varázsa. Ha természetvédelemről 
beszélünk, mindig ezekre gondolunk elő
ször.

Persze, a  természet alapjelensége mégis 
csak a  táj, a szilárd földkéreg felszíni 
alakulása. A  föld külső és belső törvé
nyei, a  természeti erők folyamatos mun
kálkodása évezredek alatt is csekélységet 
változtattak ott, ahol az élő anyag

S zem nél —  t!szó lás  erdő (P Ictsch  R e n f ft lv .l

bizonytalan sorsával percről percre, év
ről évre veszélyben van. A  táj az a való
ság, amely legtovább állja az időt az 
összes természeti motívumok között. 
A  Kárpátok koszorúja évmilliók óta áll, 
Alföldünk alföld azóta, hogy a vizek árja 
letakarodott róla. A  Balaton menti tűz
hányók egyike-másika még működött az 
ősember idején, s maga a Balaton tava 
is 20 000 éves. Tudjuk, hogy a táj sem 
állandó, de ha nem sietteti az ember keze, 
rendszerint oly lassú az átalakulás, hogy 
évtizedek, sőt egész emberöltők alatt is 
alig veszünk észre rajta változást.

Mi következik ebből ? Az, hogy
elnŐDoriun mx é lő t k e ll védeni,

azt, aminek meg vannak számlálva per
cei, és örökre eltűnik, ha biztos kézzel 
oltalomban nem részesítjük. Egy helyen 
például tógazdaságot létesítenek, nádat 
vágnak és lecsapolják a  vadvizeket. 
A  Természetvédelmi Tanács kötelessége 
megértetni, hogy a gazdasági föllendülés 
keresése nem szükségszerűen vezet kipusz
tított növények és állatok tetemei között. 
Vadvizek nélkül, nádas nélkül nincs ma
dárélet a vizek mentén, és számos ős
honos növényünk kipusztul. Ki kellett 
tellát jelölni a szegedi Fehértavat, a  Kis- 
balaton évezredes nádasait, egy-két holt 
Tisza-kanyart, őslápot, ahol a törvény 
ezután védi, őseredeti állapotában meg
tartja a természetet. Ezeken a területe
ken minden emberi beavatkozás előtt ki 
kell kérni a  Természetvédelmi Tanács 
engedélyét, de természetromboló munkát 
senki emberfia nem folytathat.

A  nádasok, tavak, lápok és vadvizek 
sorsa csak egy példa a sok közül. A  véde
lemre sorolás munkája esztendőkön át 
tartott és tart ma is szakadatlanul. Vele 
együtt folyik a hivataloknak és a köz
véleménynek a tájékoztatása, a  figyelem 
felhívása, a törvényes rendeleteknek szép
szóval vagy hatalommal való megtarta
tása. S miután az élőket már védelem alá 
helyezték, gondoskodtak tájak, kisebb- 
nagyobb területek, hegyek és földtani 
tárgyak védelméről. így  lett természet- 
védelmi táj hazánkban az egész Tihanyi- 
félsziget, ahol fasorok, ligetek, erdők, 
csendes tükrű tó és nedves ágyazású 
rétek váltogatják egymást száraz gyep
pel borított hegyoldalakkal, tarka, rücs
kös, vulkáni sziklahátakkal és a  száznál 
több gejzírkúp hévizekből lerakódott 
szirtjeiveL Itt nem szabad többé a 
Tanács engedélye nélkül a földművelés 
eddigi módjait megváltoztatni, tehát 
legelőt feltörni, gyümölcsöst, szőlőt vagy

más növényeket telepíteni. Nem szabad 
bányát vagy kőfejtőt nyitni. Tilos a fa- 
termelés, bokrok kivágása, gallyak törde
lése. Nem szabad a  vadon elő állatokat 
bántani, nem szabad, vadászni, vagy 
akár madártojást szedni. A  törvényes 
védelem így iparkodik óvni a  tájképi 
szépségeket is.

A  földtani természetvédelemnek is 
nagy a fontossága. Gondoljunk hazánk 
híres cseppkőöarlangjeái&. Az aggteleki 
Baradlára, az 1952-ben lölfedezett Béke- 
barlangra és az azóta is feltárt újabb 
barlangrendszerekre. Hatalmas termeik, 
rendkívül változatos cseppköképzödmé- 
nyeik, tavaik, vízeséseik, mésztufa gát
jaik nemcsak érdekes látványosságok, 
hanem a föld kérgében működő erők 
tanulságos bizonyítékai. A  legtöbb nagy 
barlangnak egészen különleges állatvilága 
is van. fvüliöldön külön biológiai meg
figyelő állomások épültek a barlangok
ban, hazánkban pedig a kutatóintézetek 
kísérik állandóan figyelemmel a barlan
gok élővilágának eseményeit. Sok szo
morú példa bizonyítja, hogy a legszebb 
barlangokat is esztendők alatt elpusz
títja a kíváncsiak tömege, akik újra meg 
újra kirobbantják a barlang száját elzáró 
vasajtót, életüket kockáztatva mászkál - 
nak keresztül-kasul az üregekben, és 
még a derékvastagságú cseppkőképződ
ményeket is kidöntik és összetörik.

Országszerte sok helyen van ma ter
mészetvédelmi terület. Védjük Veszprém 
megyében a ezentgáli tiszafáé erdőrészt. 
Köztudomású, hogy a tiszafa Európában 
pusztaiéban levő, nagyon szép fenyőféle. 
Az ember esztelenül irtotta, s ezért ma 
idehaza is, külföldön is alig találni egy- 
egy tiszafás területet. Ez a fa a Bakony
ban őshonos. Ott a mészkő- és dolomit
hegyek meredek északi oldalán, főleg a 
bükkfák védelme alatt él magoskőrissel 
és berkenyével egy társaságban.

Veszprémben van az uzsapusztai ter
mészetvédelmi terület, a Leseneevölgy 
mellett. Az ország legérdekesebb tájai 
közé tartozik. Sovány, kvarcos homok és 
vegyülékes málladéktalaján a hajdani 
nagy kiterjedésű tölgyesek helyén cser
fával, bükkel és tölggyel kevert nyíres 
fejlődött, sűrű borókával és seprőzanóttal 
tarkítva. A  kvarckavicsos, nyíres lejtő
ket a csarab olyan tömegesen nőtte be, 
hogy hazánk legnagyobb csarabosa ez 
a vidék. Tele van érdekes és ritka növé
nyekkel. A  növényegyüttes az Alpok 
aljának egykor idáig elért növényzetéből 
visszamaradt sziget.

A  Dunántúlon, a Balaton vidékén

általában sok helyen védenek növény- 
ritkaságokat. Kénesén túl, fű z fő  felé 
menve, a napsütötte déli löszös, füves 
lejtőkön díszük a tátorján. A  délorosz 
pusztaságok növényének Magyarorszá
gon ez az egyetlen ismert lelőhelye.

A  Balatonhoz sok tekintetben hasonló, 
de annál jóval kisebb terjedelmű nádas
tavunk

a  K  laka laton .
A Balaton déli sarkánál, a Zala folyó 
torkolatánál terül el. Sekély vizű, mo
csaras, ingoványos nádrengeteg. Ritka 
és mindinkább ritkuló vízimadaraknak, 
elsősorban a hófehér gémféléknek, a 
kócsagoknak tanyája. Ott él a szürke
gém, a kisebb vörösgém, a kiskócsag, a 
galamb nagyságú ustököegém, a varjú 
nagyságú bakcsó. Öregjei fején hosszú 
feher dísztollak lengenek. Ott él náda
saink legkisebb gémje, a poegém és egy 
másik gémféle madar, a bölömbika is. 
Ott tanyázik és költ a pompás, fehér 
színű kanalasgém, a fekete íbisz és a 
ritka feketególya. Európa egyik leg
nagyobb gémtanyája ez. S ma már 
nyugat felé az utolsó, egyetlen számot
tevő mentsvára e madaraknak. Ott fész
kel a ritka nagypóling, a kampóscsőrfi, 
fekete, vadlúd nagyságú, víz alatt halászó 
kormorán és a tundralakó északi madár
faj, a réti fülesbagoly.

Védett területek vannak a Kőszegi- 
hegységben, a Mecsekben, a Mátrában 
és a Bükkben is. Putnok és Aggtelek 
között, Kelemér község közelében védik 
a híres Mohos-tavak tőzeglápjait, jég
korszaki ritka maradvénynövényekkeL 
Az Alföld északkeleti részében, Szabolcs- 
Szatmár megyében szintén vannak tőzeg- 
moha-lápok, a Nyires-tava és a Bábtava. 
Ezeket is védik. Szántóföldek között 
régi, elhagyott folyómederben fedezték 
föl őket 1951-ben. Itt él hazánk egyik 
legősibb maradványnövénye, a tőzeg
áfonya. Egy sereg ritka mohafaj, a tőzeg
eper, a  fölesfüz és a  babérlevelö fűz. De 
jógkoiszaki maradványnövényeket talá
lunk még az Alföld másik különleges ter
mészetvédelmi területen is, a 90 holdnyi 
terjedelmű Bátorligeten. E  területet bota
nikusok és állatbúvárok részletesen, évek 
bosszú során át kutatták, s rendkívül 
érdekes, tudományosan fontos növény- 
és állatanyagát kim éri tőén feldolgozták és
S* likóltáb. Átkutatása és tudományos 

olgozása élénken bizonyítja, hogy a 
természetvédelem fontos célokat szolgál.

Tasnádl Kubaeska András 
a föld- és ásványtani 

tudományok kandidátusa
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74 gázdutf&incíó
GÉPKOCSI MOTOROK
Nem győzik elegen és eléggé hangsú

lyozni, hogy a gépkocsimotorok az utóbbi 
időkben nemigen tökéletesedtek ; újabb 
típusaik jóformán csak külső alakban 
különböznek elődeiktől.

Csakugyan elérkeztünk volna már az 
autómotor pályafutásának csúcsára ? 
Nagyjából igen. A  motorok elméleti kér
dései tisztázottak, és a kivitelezés tech
nikájától is vajmi kevés újat vagy éppen 
meglepő fordulatot várhatunk. A  mai 
géptervezőknek és újítóknak már alig 
van egyéb dolguk, mint a bevált típusok 
csiszolgatása. A delelőpont elérésére vall

sok szeretnék a gépkocsijukat minél 
egyszerűbb kezeléssel, könnyűszerrel ve
zetni. Vágyálmuk az önműködő sebesség- 
váltás.

S persze sokan mihamarabb célba sze
retnének érni. Ha pedig már a gépkocsi 
utazósebességét korlátozzák a biztonsági 
rendszabályok, legalább azt szeretnék, 
hogy a közlekedési rend és biztonság kí
vánta kényszerű lassítások után a kocsi 
gvorsan elérje utazósebességét. Végül, 
bár nem utolsó sorban általános óhaj, 
hogy a  gépkocsi kevés üzemanyagot fo
gyasszon, és ha fogyasztása számotte

vően nem csökkenthető, 
legalább a jelenleginél 
olcsóbb üzemanyaggal 
működjék.

A benzin- és a diesel
motoroktól c  kívánalmak 
kielégítése dolgában ke
veset várhatunk. El
mondhatjuk azonban, 
hogy a célra vezető utat 
mégis megtaláltuk. Jó 
megoldással kecsegtet 
ugyanis a gázturbinás 
hajtóművek használata. A 
nagyobb autógyárak
máris eredményesen kí
sérleteznek vele.

1. Alira. GAztnrbinús hajtómű vázlata : 1. Indító elektromotor, 2. centrl- 
fuaúlli kompresszor, 3. bctecskendczö fúvóka, ■!. égótér, 5. a komp

resszort meghajtó tnrblnat 6. munkuturblna, 7. fogaskerék-áttétel

az is, hogy a világ különféle országaiban 
gyártott autómotorok legjellemzőbb ér
tékei és alapvető szerkezeti megoldásai 
szinte hasonmásai egymásnak.

Bármennyire tökéletesnek tartják is 
az autómotorokat, a gépkocsik használói 
mégis akként vélekednek, hogy még lehet 
és kell is őket tökéletesíteni.

Milyen legyen az autósok kívánsága 
szerint az eszményi motor ? Legyen egy
szerű, azaz kevés alkatrészből álljon. Ez 
már csak azért is fontos, mert ha kevés 
az alkatrész és egyszerű a szerkezet, akkor

A  gázturbinás hajtó
művek a második világ
háború után a repülőgé-

kevesebb a hibalehetőség is. Legyen minél 
kevesebb súrlódó és kopó alkatrésze. 
Legyen könnyebb, mint az eddigiek, 
hogy azonos teljesítő képességű gépkocsi 
több hasznos terhet szállíthasson. Ha
sonló meggondolásból az is kívánatos, 
hogy kis helyet foglaljon el. Az autó-

diadalútjukat. 
a repülőgépek átlépték, túlszárnyalták a 
hang sebességét. Ezt a dugattyús moto
rok hajtotta légcsavaros repülőgépekkel 
nem sikerült elérni.

Kéretlenül is kínálkozott a gondolat., 
hogy a gépkocsikban ugyancsak gáztur
binás hajtóművekkel helyettesítsék a 
dugattyús motorokat. A  gázturbinás 
hajtóművekkel fölszerelt repülőgépek egy 
részét —  a híres TU— 104-et is —  a hátul 
kilépő gázok reakció-ereje hajtja előre. 
E motorok azonban a gépkocsikban nem 
használhatók, mert az efféle autó mögött 
nem lehetne közlekedni: a kiáramló forró 
gázsugár a robogó kocsi mögött legalább 
150—200 méterre mindent fölperzselne. 
A  Szovjetunióban ugyan építettek egy 
ilyen gépkocsit, de csakis azért, hogy 
sebességrekordokat döntsenek meg vele.

I S O

(Megjegyezzük, hogy ez a gépkocsi nem 
váltotta be a hozzá fűzött reményeket.)

A  gázturbinás hajtóművekben kelet
kező energiát azonban nemcsak úgy 
hasznosíthatják, hogy a gázsugárt a jár
mű hátsó részén nagy sebességgel kiára
moltatják, hanem úgy is, hogy a keletkező 
gázok egy turbinát és fogaskerék-áttétel
lel a  kerekeket hajtják.

Milyen is egy ilyen motor ?
Két fő része van. Az első a gázgenerá

tor. Egy sűrítőbői, égőterekből és a sűrí
tővei közös tengelyen forgó turbinából 
áll. Ehhez tartoznak a segédberendezé
sek : a szivattyúk, szelepek, a gyújtó
szerkezet és egy elektromotor. A  második 
fő rész a munkaturbina, amely —  mint 
mondottuk —  a fogaskerék-áttételen át a 
kerekeket hajtja (1. ábra).

Indításkor az elektromotor megforgatja 
a sűrítőt, s ez levegőt 
nyom az égőterekbe.
Ugyanide nagy nyomás
sal üzemanyagot fecsken
deznek, jól elporlasztva, 
hogy az az egész égőtérben 
eloszoljon. Azt a szivaty- 
tyút, amely az üzem
anyagot az égőterekbe 
fecskendezi, a kompresz- 
szor tengelye hajtja meg.
Amikor az égőterekben 
együtt van a nagy nyo
mással bepréselt levegő 
és az ugyancsak nagy 
nyomással bepréselt 
üzemanyag, az elegyet 
villamos szikra meg
gyújtja. Gyújtásra csakis 
a kocsi beindításakor 
van szükség, mert ezután az égés folya
matos.

Az égés következtében a gázok föl- 
hevülnek, tágulnak és sebességük megnő. 
E nagy sebességű és forró gázokat most 
egy turbinába vezetik. Ha csak annyi 
tüzelőanyagot fecskendezünk az égő- 
terekbe, hogy a kiáramló gázok a turbi
nák lapátjait percenként 8000— 10 000- 
szer pörgetik meg, csupán annyit értünk 
el, hogy a turbina működteti a közös ten
gelyre kapcsolt kompresszort, a szivaty- 
tyúkat, a dinamót és a többi segéd- 
berendezést. Hanem mihelyt növeljük az 
üzemanyag mennyiségét, a kilépő gáz 
sebességi és hőenergiája akkora lesz, hogy 
a turbina fordulatszáma jelentősen nö
vekszik, és nemcsali az említett berende
zéseket hajtja meg, hanem a gépkocsi 
kerekeit is. Az eddig kialakított hajtó
művek fordulatszáma percenként általá

ban 50 000— 60 000, és a  turbinába be
lépő gáz hőmérséklete mintegy 800 C fok.

A gázturbinás hajtóművek hatásfoka 
több tényezőtől függ. A  legfontosabb i 
milyen a turbinába beáramló és a kilépő 
gázsugár hőmérséklete. Minél nagyobb 
az első és minél kisebb a második, annál 
nagyobb a motor hatásfoka.

A  belépő gáz hőmérsékletét azonban 
csak egy bizonyos határig növelhetjük. 
A  nagy hőmérséklet erősen igénybe veszi 
a turbinalapátok anyagát, különösen 
azért, mert ugyanakkor a nagy sebességen 
fellépő centrifugális erő megnyújtani is 
iparkodik a lapátokat. Tehát csakis olyan 
fordulatszám, illetve hőmérséklet enged
hető meg, amelyen a turbinalapátok 
anyaga még nem deformálódik károsan. 
A  távozó gáz hőmérsékletének csökken
tését szolgálja az úgynevezett hőkicserélő.

gázturbina beépítése a gépkocsiba

A gázturbinás gépkocsimotorok elterje
désének ma az a fő akadálya, hogy bonyo
lult és költséges a nagy fordulathoz mért 
különleges csapágyazásnak, az elfogad
hatóan kis méretű, jó hatásfokú hő- 
kicserélőnek, továbbá turbinalapát, égő
tér stb. céljára olyan anyagnak a gyár
tása, amely a nagy hőmérsékletet és az 
erős igénybevételt állja.

Mik az előnyei a gázturbinás hajtó
műveknek a dugattyúsokéhoz képest?

A  dugattyús motorokban a dugattyú, 
a szelepek és a hajtókar működésük során 
szüntelen változtatják a sebességüket, 
sőt minden fordulatkor kétszer is —  a 
holtponton —  megállnak. Ez az egye
netlen járás kellemetlen következmények
kel jár az egész gépkocsira: az anyag 
gyorsan fárad,_ nagy a rázkódás stb. 
A  gépszerkesztők mindig is szívesen al
kalmaznak olyan megoldásokat, ame-

2. ábra. A
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lyekben az alkatrészek mozgásának se
bessége és iránya nem változik. Kivált 
ott iparkodnak az egyenetlen járást el
kerülni, ahol az alkatrészek nagy töme- 
gűek és sebesen mozognak. E  szempont
ból a gázturbinás hajtóművek eszményi
nek mondhatók. Alkatrészeik Állandóan 
egy irányban forognak, és sebességük 
csak akkor változik — akkor is simán 
és egyenletesen —, ha a motort gyor
sítjuk vagy lassítjuk. Ezek a motorok 
teljesen rezgés nélkül járnak. Azért is 
előnyösebbek a dugattyús motoroknál, 
mert kevesebb az alkatrészük. Egy ben
zinmotornak tízszer annyi alkatrésze van, 
mint egy hasonló teljesítményű gázsugár- 
motomak.

A  dugattyús motorok gyártásának 
legfőbb problémája a sok csúszó és súr- 
lódó alkatrész; meg kell találni a meg
felelő anyagot, és biztosítani kell az egy
máson csúszó súrlódó felületek tökéletes 
illesztését. A  gázturbinás hajtóművek
ben egyáltalán nincsen csúszó súrlódás
sal illeszkedő alkatrész. Csapágyazni is 
csupán a kompresszor-, illetve a turbina
tengelyeket kell, de ez is megoldható 
az egyszerűbb gördülő csapággyal. Mind
ezek miatt á  gázturbinás motorok élet
tartama általában hosszabb, mint a du
gattyúsoké, ha pedig elromlanák, javí
tásuk egyszerűbb és olcsóbb.

A használatban is számos előnyük mu
tatkozik. A  dugattyús motorokhoz ké
pest kisebb a súlyuk meg a térfogatuk. 
Így a  gázturbinás autók több és súlyo

sabb hasznos terhet szállíthatnak, mint 
az azonos teljesítményű dugattyúsok. 
Kemény télen az autó beindítása sok 
üggyel-bajjal jár. A  gárturbinás motorok 
a legcsikorgóbb hidegben is ugyanolyan 
könnyűszerrel indíthatók, akár nyáron. 
Vezetésük, kezelésük is egyszerű. A  du
gattyús motorú autók szerkesztői nagy 
erőfeszítést tesznek, hogy automatizálják 
a sebességváltó kezelését. Az autó veze
tésének ez a legkellemetlenebb része. 
A  gázturbinás gépkocsikban sebesség- 
váltóra semmi szükség sincsen. E  haj tó- 
műtípust ugyanis az jellemzi, hogy for- 
gatónyomatéka általában kis fordulat-. 
számon, vagyis indításkor a legnagyobb. 
Ezért is gyorsul fel olyan hamar. Egy- 
egy gázturbinás autó 8— 10 másodpercen 
belül eléri a  100 kilométeres óránkénti 
sebességet.

Ne hagyjuk figyelmen ldvül azt sem, 
hogy e géptípusoknak is megvannak a 
hátlányaik, gyöngéik. Az egységnyi tel
jesítményre vonatkoztatott tüzelőanyag
fogyasztásban ma még nem versenyez
hetnek a dugattyús motorokkal. Azaz : 
amazok összehasonlíthatatlanul kevesebb 
tüzelőanyagot fogyasztanak. Egy 100 
lóerős gázsugármotor 50—tiO liter üzem
anyagot emészt, ellenben egy hasonló 
teljesítményű benzinmotor csupán 30— 35 
litert. Igaz, a tüzelőanyag minősége tekin
tetében kevésbé válogatósak. A  gáztur
binás motorok közönséges petróleummal 
is kifogástalanul működnek. Olajfogyasz
tásuk pedig csak néhány ezreléke a du
gattyús motorokénak.

A  nagy üzemanyagfogyasztáson a sűrí
tés növelésével és a turbinába lépő gáz 
hőmérsékletének emelésével iparkodnak 
segíteni olyképp, hogy hőálló turbina
lapátokat es jó  hatásfokú hőkicserélöket 
kísérleteznek ki.

A  gázturbinás motorok problémái közé 
tartozik az is, hogy nagyon sokba kerül
nek. Az alkatrészeit zöme drága ötvözet. 
Szériában még nem gyártják őket, ezért 
az egyes kísérleti példányokra jutó szel
lemi munka szerfölött költséges. Azt is 
panaszolják, hogy zajosan működnek.

De talán nem túlozunk, ha azt állítjuk, 
hogy mindezek gyermekbetegségek. A 
technikának ez az újszülötte már néhány 
éves múltjával is életrevalónak bizonyult. 
A világ minden táján vannak lelkes és 
szakértő szülői, gondozói, akik fölnevelik, 
tökéletesítik, hogy végleg legyőzze a 
régit, és jobban szolgálja az embert, mint 
elődei.

V ie s e k  Ferenc
repalőmémök
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Jó talajvédelem  —

jó  csapadék-hasxnosítás
A talajerózió —  a talaj felületének el- 

hordása a víz által —  olyan régi, mint 
a talaj. Ámde az ember beavatkozása 
előtt a sziklák elmnllása, a talaj képző
dése gyorsabb volt, s így a talajréteg 
nőttön nőtt. Végzetes pusztulás csak a 
városépítéssel kezdődött.

A  sivatagokban a mai világvárosokhoz 
hasonló méretű városok romjait találjuk. 
E  városokat az egykori építők nem siva
tagba építették, hanem nagyonis termé
keny vidékekre. A  fokozott művelés 
hatásaképp a talaj gyorsan pusztult. 
A  lakók nem könnyen hagyták el a szép 
várost, a megszokott kényelmet. Öntö
zéssel próbálták a további termékenysé
get biztosítani. Ez ideig-óráig segített 
ugyan, de olykor még gyorsította is a 
pusztulást. Az egykori városok romjai
nak tőszomszédságában többnyire ősi 
öntöző berendezések maradványai is elő
kerültek.

A talajeróziót a csapadékvíz és a szél, 
tehát éghajlati tényezők okozzák. Ezeket 
ugyan nem tudjuk megváltoztatni, de 
tudunk védekezni káros megnyilvánulá
suk ellen. Az eróziót többnyire a talaj
felületre nagy sebességgel ütődő esőcsep
pek indítják meg. Mennél nagyobb az 
esőcsepp és mennél rövidebb idő alatt 
esik le ugyanaz a vízmennyiség, annál 
nagyobb a talajpusztító —  erodáló —  
hatása. Álló, sekély tócsa vizének talaj
tartalma akár 20 százalék is lehet, na
gyobb zápor-eső zúdulásakor. S mennyivel 
több föld sodródik el ilyenkor a víz
folyásokban ! Bármi
lyen lassan folyó víz 
még teljesen sík te
rületről is sokat el
sodor a talajból. Mi
helyt megszűnik az 
esőzés, a vízfolyások
ban megkezdődik a 
leülepedés; mennél 
lassúbb a víz folyása, 
annál nagyobb mér
tékben. Ha a talaj 
az egész vizet még 
az esőzéskor beissza 
olyképp, . hogy nincs is 
vizelfolyás, ilyenkor 
erózió sem lehet, s 
az elválasztott talaj- 
szemcsék is helyben 
maradnak. De ahol

már megkezdődött az erózió, ott roha
mosan tért hódít, mert a talaj felső, 
rendesen nagyobb humusztartalmú ré
tege veszi be leggyorsabban a vizet. Ezért 
az erózió előrehaladásával növekszik az 
elfolyó víz mennyisége. A  szerkezet nél
küli vagy rossz szerkezetű altalaj részecs
kéi kevésbé tapadnak egymáshoz, köny- 
nyebben válnak el egymástól, s ez nem
csak meggyorsítja az eróziót, hanem azt a 
leeső vízcseppek hatása nélkül is lehetővé 
teszi. így  hát ott az eső megszűntével 
sem szűnik meg a talaj elhordása, hanem 
addig tart, amíg a vizelfolyás meg nem 
állapodik. A  talaj felülete sohasem egyen
letesen sima, ezért a víz nem egyenletes 
vastagságú rétegben folyik, a vastagabb 
réteg folyása gyorsabb is, így több talajt 
sodor magával, s megkezdődik a baráz
dás, majd az árkos erózió. De nem min
dig előzi meg az árkos eróziót a nagyobb 
mértékű felületi erózió, hanem sokszor 
rendszeresen nem művelt területen, határ- 
barázdákon, legelőkön és utakon kisebb- 
nagyobb talajsérülésekből indul ki. A  leg
több árkos-szakadékos vízmosást túlter
helt legelőkön találjuk. De nem mind
egyikük keletkezett legelőn. Az árkos 
kimosások gyakran annyira megnehezí
tik a szántóföld művelését, hogy a műve
lést megszüntetve, a területet legelőnek 
hagyják. Általában csak az árkos eróziót 
nevezik vízmosásnak. A  felületi elmosást, 
ahol a talaj felületéről évente néhány milli- 
métemyit vagy néhány centiméternyit 
visz el a víz, általában nem veszik észre.

A vizlftroló (skatulyázó) fiyiirfishrujier nyomón Ilyen lesz a talaj
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Víztároló (skatulyázó) tolt<S(j«jtö

A z  é ssz e r ű  v é d e k e z és
az ok elhárítására irányul. Az esőcseppek 
ütő, a talajrészeket elválasztó hatását 
egyszerűen védhetik ki, mégpedig meg
felelő növénytakaróval. Az alkalmas nö
vénytakaró a  lefolyó víz sebességét csök
kenti, s a lassabban folyó vízből a már 
megmozdított, lebegő talajszemcsék te
kintélyes hányada is hamarább leülep
szik. Az erdő régóta ismert, kiváló talaj- 
védő hatását főként a talajt borító levél
alomnak köszönheti. Mennél sűrűbb a 
növényzet, annál hatékonyabban véd.
A kukorica, a gyapot, a burgonya és 
általában a kapásnövények nemcsak véd
telenül hagyják a talaj nagy részét, ha
nem ritka állásukkal a víz folyását is 
kevéssé fékezik, és a gyomok irtására 
egyelőre nélkülözhetetlen kapálással meg
lazított talajrészek könnyebben sodród
nak a vízzel. Alkalmasan kötik s védik 
a  talajt az évelő növények. Ezek tőbbé- 
kevésbé az egész éven át takar ják. Ha 
az esőcseppek ülő hatásától nem védkeljük 
a talajt, legalább a viz elfolyását ipar
kodjunk megakadályozni ' A  tartósan jó 
szerkezetű talajt az esőcseppek ütő ha
tása is csai; lassan bonthatja meg. To- 
hát a talaj szerkezetének javítása, a 
tartósan jó talajszerkezet helyreállítása 
is már hatékony védekezésmód a talaj
erózió ellen, bár egymagában nem min
dig elégséges, és nem mindig sikerül elég 
gyorsan megvalósítani.

A  jó szerkezetű talaj gyorsabban veszi 
be a vizet: ugyanabból a esapadékmeny- 
nyiségből több szivárog be a talajba, 
kevesebb folyik el, több jut a növényzet
nek. Ez a többlet értékesebb, mint öntö
zéssel a talajba juttatott ugyanolyan víz- 
mennyiség, mert növényi táplálóanyag

többletet is jelent, 
amit az elfolyó víz 
elvitt volna. Ámde 
nem ez az egyedüli 
módja a vízelfolyás és 
ezzel a talajerózió 
megakadályozásának 
vagy csökken tűsének. 
További, gyakorta cél
szerűen alkalmazható 
módszerek: a sánco
lás, a'vízszintes műve
lés, a szalagos vetés, és 
a talaj felület megfelelő 
kialakítására alkal
mas, különleges eszkö
zök, aminő a víztároló 
(skatulyázó) gyűrűs
henger és a víztároló 
(skatulyázó) töltögető. 

Gyakran csak ezek alkalmazásával sike
rül az erodált talajon az első, jó  növény- 
takarót kialakítani, s ez aztán megköny- 
nyíti a talaj szerkezetének javítását is.

A  sá n colá s
lényege a hosszú lejtőnek rövidebb, 10— 
40 méteres szakaszokra tagolása, még
pedig oly módon, hogy az egyik szakasz
ról ne folyhasson víz a másikra, de a 
talajművelő gépek és eszközök akadály
talanul közlekedhessenek, s a sánc ne 
csökkentse a termő területet. Ha a  sánc 
pontosan vízszintes, és végei zártak vagy 
fölfelé vannak kanyarítva, akkor az egész 
csapadékvizet visszatartja, tehát a talaj
eróziót is tökéletesen megakadályozza. 
Hazánk legnagyobb részén ilyen vízszin
tes sáncolás a legmegfelelőbb. Csapadéko
sabb vidéken, így az ország nyugati 
határszélén vagy nagyon vízáthatlan tala
jon, ahol nem kívánatos az egész csapa
dék visszatartása, lejtős sáncolás a meg
felelőbb. Ennek legfeljebb fél százalék, a 
terep lejtésére keresztirányú hosszlejtése 
van, vagyis ennyivel tér el a rétegvonal
tól. A  sáncolás kiváltképp célszerű a 
gyakorlatilag sík, szabad szemmel észre 
sem vehető lejtésű területeken. Az efféle 
terepen az egész csapadékvizet vissza
tartja, egyszersmind a vadvizek képződé
sét is megakadályozza, s így a növényzet
nek tökéletesen hasznára van. Az ilyen 
helyen a sáncolás kiadási tételei alig 
haladják meg egy középmélységü szántás 
költségét. Amellett a talaj művelését 
egyáltalán nem akadályozza. Megtakarít 
egyéb munkálatokat, minő a belvíz- és 
árvízvédelem. 10— 12 százalékosnál me- 
redelcebb lejtőn a sáncok már nehezíthe
tik, 15—20 százalékosnál nagyobb lejtőn

IS A

pedig általában lehetetlenné teszik a gé
pesített szántóföldi művelést. Ámbár jó
val meredekebb lejtőkön is érdemes 
munka lehet a sáncolás, mégis az efféle 
sáncolt területen szántóföldi művelés 
helyett kívánatosabb fásítani, mondjuk : 
gyümölcsöst alakítani, mogyoróbokrokkal 
beültetni vagy erdősíteni.

A  sz a la g o s  v e tés
elve ugyanaz, mint a sáncolásé. Sáncoló 
művelet ez is, csak itt földsáncok helyett 
növénysáncokat formálnak. A  lehetőleg 
vízszintesen, a rétegvonalakkal párhuza
mosan haladó, 10— 50 méter széles szala
gokon sűrűn növő és erősen gyökerező 
növényt, leginkább takarmányt vetnek. 
A szalagok között maradó sávokat bár
mely növény termesztésére hasznosíthat
ják, de célszerű a két- vagy többféle 
növényt akként választani meg, hogy 
sohase maradjon az egész terület növény- 
takaró nélkül. Egész vetésforgó elfér így 
egyetlen táblán. Sáncolt területen is 
hasznos lehet a szalagos vetés. Ilyenkor 
a szalagok nagyobb mértékben is eltér
hetnek a rétegvonalaktól: egymással 
párhuzamosak is lehetnek, s ez meg
könnyíti a művelést.

Szőlőben a bakhátak helyettesíthetik 
a sáncokat. A  nem pontosan vízszintesen 
háladó bakhátak közötti árkokat azon
ban helyenként el kell zárni, meg kell 
szakítani. Ez az említett víztároló töltö
getővei külön munka nélkül elvégezhető. 
Ugyanez az eszköz burgonyához és más, 
töltögetéssel művelt növényhez is hasz
nálható. Alkalmazása még gyakorlatilag 
sík területen is növeli a termést, mert 
megakadályozza a víz összefolyását, tó
csák képződését, s így egyenletesebbé teszi 
a növények ellátását vízzel.

A  gyümölcsfát mindig a sánc legmaga
sabb vonalára, a sánc gerincére kell ül
tetni. Itt a  legvastagabb rétegű a feltalaj, 
és a fasorokra -ősszcszántva a sáncokat 
minden szántással növeljük, szélesítjük, 
a sáncok kopását kiegyenlítjük. A  sánc
távolságoknak persze a gyümölcsfák 
kívánatos sortávolságához kell alkalmaz
kodniuk. Ha így a talajvédelem szem
pontjából kívánatosnál közelebb kerül
nek a sáncok, a szokásosnál kisebb töme
gűre, alacsonyabbra készítjük őket; ha 
távolabb kerülnek, nagyobb tömegűre, 
magasabbra.

A z  e l s ő  h a za i sá n c o lá so k  b iz ta tó  
e r e d m é n y e i

Az első sáncolást hazánkban 1934-ben, 
Felsőiregen (ma Iregszemcse), Tolna me
gyében végeztük. Az aratás után sáncolt

90 kát. hold 10— 15 százalék lejtésű terü
letre a következő évben kukoricát vetet
tek. A  gazdaság közlése szerint „egész 
nyáron át, a nagy szárazság ellenére, a 
kukorica —  eltérően a többi tengeritől 
—  mindig üde volt” . Egy 50 milliméter 
körüli eső a sáncolt területen egyenlete
sen, 40— 42 centiméter mélyen áztatta 
át a talajt, ellenben a tőszomszédos, 
ugyanolyan lejtésű s ugyancsak kukoricá
val bevetett földön már csak 20 cm mé
lyen. A termést a sáncclás megkétszerezte. 
A  következő évben, 1935-ben a Műszaki 
és Gazdaságtudományi Egyetem pátyi 
tangazdaságában sáncoltunk 72 kát. 
hold, 5— 8 százalékos lejtésű, erősen le
mosott, köves szántóföldet. Közvetlen a 
sáncolás előtt holdanként 9,67 mázsa zab 
termett. A  sáncolás eredményeképp 1936- 
ban 19,72 mázsa csöves kukorica, 1937- 
ben 13,12 q  tavaszi árpa, 1938-ban 31,51 
q  baltacím széna, 1939-ben 18,50 mázsa 
búza, 1940-ben 35,20 q  csöves kukorica 
termett. A  következő években a tan
gazdaság nagy részét sáncoltuk. Sánco
lás után egyetlen aratáskor sem volt 16 
mázsánál kisebb búzatermés. Például 26 
kát. hold, 8—15 százalékos lejtésű szántó
föld a sáncolás előtt: 1935-ben holdan
ként 12,71 mázsa kukoricát, 1936-ban 
6,48 q  tavaszi árpát termett; a sáncolás 
után: 1937-ben 29,06 mázsa kukoricát, 
1938-ban 10,06 q  árpát, 1940-ben 17,94 
q  búzát. Sáncoló műveleteink mindig 
hasonló jó  eredményre vezettek.

Az Angol Mezőgazdasági Egyesület 
XCIX. évkönyvében ezt olvastuk : „A  ta
lajerózió máris nemzeti veszedelem, vagy 
azzá válik Északnyugat-Európán kívül 
a világ majdnem minden országában. 
Világjelenség, annak az összhanghiány
nak a következménye, amely a főként 
nyugat-európai mintára szabott mező- 
gazdasági rendszer és a nyugat-európai
tól nagyon különböző talaj- és éghajlati 
viszonyok között fennáll. Nemcsak a 
mérnökök és mezőgazdák feladata, hogy 
módot találjanak az erózió megfékezé
sére. Fel kell használnunk mindazt, amit 
a gyakorlati és a tudományos munkások 
kicsiny csoportja végzett, hogy szembe
szálljunk ezzel az aggasztó helyzettel, 
melyhez nincs hasonló a történelemben.”

Kund Ede
ny. egyetemi tanár, 

Kossulh-díjas mezőgazdasági 
gépészeti kutató
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A kormányozható
léghajó

Hatvan esztendővel ezelőtt, 1898. 
január 21-én a késő esti órákban egy 
háromtagú küldöttség jelent meg Schwarz 
Dávid keszthelyi fakereskedő özvegyé
nek bécsi lakásán. Egy szerződést és 
15 ezer márkát hoztak az özvegyasz- 
szonynak. Schwarz Dávidné aláírta a 
szerződést és a nyugtát. A  kormányoz
ható léghajó feltalálójának özvegye ezzel 
az aktussal mondott le egy nagy talál
mány összes jogáról. Lapozzunk néhány 
hónapot visszafelé a  históriában : 1897. 
november 3. Berlin mellett, a tempelhofi 
repülőtéren izgatott nézők előtt tartotta 
próbarepülését a Schwarz Dávid tervezte 
és építette alumínium léghajó. Egy hir
telen ében betanított léghajós őrmester 
volt a pilóta. Nem sokat értett e géphez 
és főleg a kormányzásához. A  léghajó 
mégis egy perc alatt száz méter magasra 
emelkedett, majd elérte a négyszázméte- 

Sclm-arz Uúvld alumínium lui|tiuióju xes magasságot, s a szakértők egyhangú
véleménye szerint tervszerűen, simán 

kormányozható volt. Egy-két percig repült már, amikor megtörtént a baj. A  motorról 
lepattant a hajtószíj, és az újsütetű pilóta a levegőben nem tudta a hibát kijavítani. 
Elhatározta magát a kényszerleszállásra, csakhogy túlságosan sok gázt eresztett ki 
a léggömbből, s ezért gépe gyorsan süllyedt és egyensúlya megbomlott, lengeni kez
dett, és a  szeles, zivataros időben csak zökkenőkkel ért földet, s darabokra tört. A  pilóta 
kiugrott és nem történt semmi baja. A  siker — még így is — osztatlan volt. A  L’Aero- 
nauta című olasz lóg hajózási szaklap hosszas beszámolót szentelt a tempelhofi bemu
tatónak, s megállapította: „Schwarz elgondolása bebizonyította, hogy fémből is építhetők 
léghajók, e azt is, hogy a fém léghajókat légcsavarokkal is elláthatjuk.”  Schwarz „lég
gömbje”  nem gömb alakú volt, hanem 47,5 méter hosszú, 13,5 méter átmérőjű, két 
végén kúpos, henger alakú léghajó. A  testet 0,2 milliméter vastagságú alumínium 
lapokkal borított rácsszerkezetű váz — „héj”  — alkotta. Ez volt a világon az első 
héjszerkeze tű jármű. A  gondolát alumínium tartókkal mereven a léghajótesthez 
erősítették. Schwarz így akarta elérni, hogy a gáztartály minden körülmények között 
és állandóan megtartsa eredeti alakját, s egyformán bírja a motor nyomását és a lég
nyomást is. A  tartótest térfogata 3607 köbméter volt, tehát a legnagyobb az addig 
épített léghajóké közül A  két méter átmérőjű légcsavarokat 505 kilogramm súlyú, 
négyhengeres, 16/12 Le Daimler-motor hajtotta.

Alig fél esztendővel a bemutató után, 1898 júniusában Németországban meg
alakult egy társaság, amelynek célja a léghajózás előmozdítása volt. Alaptőkéjének a 
felét — 400 ezer márkát — Ferdinand Zeppelin jegyezte. Ugyanaz az ember, aki 
Schwarz Dávid özvegyétől a találmányt megvette . . .

Vajda Pál
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HAZÁNKBAN IS MEGINDUL

A GYERMEKÉTEL-KONZERVEK GYÁRTÁSA
A gyermeknek megfelelő tápértékü és 

vitamintartalmú ételekkel s változatos 
étrend szerinti táplálása az évnek nem 
minden szakában megy könnyen. Egy
részt a gyermekételek legfőbb alapanyagai 
—  a főzelékfélék és a  gyümölcsök —  az 
évnek csak egy-egy rövid szakaszában 
kaphatók friss állapotban. Másrészt a 
gyermekétel helyes összetételének meg
választása és szakszerű elkészítése hoz
záértést és megfelelő konyhai fölszere- 
relést kíván. A  helyes gyermekétkezte
tésnek kérdéseit célszerűen megoldhat
juk a gyermeki ételkonzervek gyártásá
val. így  a szülő az óv bármely szaká
ban kellő összetételű, jól elkészített és 
szakszerűen tartósított gyermekételeket 
vásárolhat, hogy az anyatejen kívül 
vagy azzal együtt -ezeket is etethesse 
csecsemőjével, a fokozatos elválasztás 
idején is, egészen 12— 18 hónapos koráig.

Az iparilag fejlettebb országokban már 
általánossá vált a gyermekétel-konzervek 
fogyasztása. Minden számottevőbb kon
zerviparral rendelkező országban gyárta
nak ilyen konzerv eket, mégpedig — 
minthogy ez különös figyelmet, nagy 
pontosságot és szigorú egészségügyi rend
szabályokat kíván —  a legkorszerűbb s a 
lehető legteljesebb gépesített és automa
tizált üzemekben.

Kormányzatunk régóta érezhető hiányt 
pótol azzal, hogy megindíttatja a gyer
mekétel-konzervek gyártását. A munka 
a  magyar gyermekorvosok és csecsemő- 
gondozó szakemberek tapasztalatainak 
figyelembevételével, a Szovjetunió és a 
nyugati államok gyártási módszereinek, 
valamint a magyar Konzerv-, Hús- és 
Hűtőipari Kutatóintézet kísérleteinek 
alapján indul meg a következő irány
elvekkel :

1. Csak elsőrendű, friss nyersanyagot) 
használnak fel.

2. A  legszigorúbb egészségügyi rend
szabályokat megtartva végzik a gyártást.

3. Folyamatosan működő, zárt gyár
tási berendezéseket állítanak üzembe.

4. Változatosságra és a táplálóérték 
növelésére törekszenek. Ezért készül oly 
sokféle gyermekétel-konzerv: különféle 
főzelék (sárgarépa, paraj, karfiol, bur
gonya stb.)-tartalmú püxék, borjúhús-, 
illetve borjúmáj-tartalmú főzelékpürék, 
C-vitaminban gazdag gyümölcspüré- és 
gyümölcsbefőtt-féleségek.

5. A  konzervek nagyobb biológiai 
értékét a gyors feldolgozás során a levegő 
oxigénjének távoltartása, valamint a 
mesterséges vitamindúsítás biztosítja.

6. A  készítményeket jó  minőségű — 
aranyszínű lakkal bevont —  kis dobo
zokba zárják, mert így a gyártás és a 
tárolás alatt zamatjukat jól megőrzik, és 
nem kapnak mellékízt.

7 A  kicsi (125 gramm töltősúlyú) 
dobozoknak az az előnyük, hogy rövid 
ideig kell őket magas hőfokon cslrátlaní- 
tani, és tartalmukat 1—2 nap alatt még 
a legkisebb baba is elfogyasztja. (Fel
nyitva hűvös helyen 1 napig, jégszek
rényben 2 napig tárolhatók.)

8. A  gyártást és a készterméket szi
gorú orvosi, mikrobiológiai és vegyi ellen
őrzésnek' vetik alá.

A  gyermekétel-konzerveknek hamaro
san meginduló hazai gyártása nagy segít
ségére lesz gyermekeink helyes táplálásá
nál;, enyhíteni fogja az anyák gondjait, 
s főként a  háztartáson kívül is dolgozó, 
„második műszak” -ot is teljesítő anyák 
munkáját könnyíti majd meg. (Bállá 
Ferenc)
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M erész  terv a Fold belsejének feltárására
Nem furcsa-e, hogy az ember, miközben egyre magasabbra, helyesebben a Főidtől 

egyre távolabbra törekszik, s kezét már más bolygók és a Hold jelé is kinyújtja, még 
azt sem tudja pontosan, milyen valójában az a bolygó, amelyen él ?

A Föld belsejének még csalc egy kis részét ismerjük. A kutatás 7,5 kilométernél 
mélyebbre még sosem jutott a Föld belsejébe, pedig ez édeskevés, ha arra gondolunk, 
hogy a Föld középpontjától a felszínéig terjedő távolság ( a földgömb sugara) 636S 
kilométer.

Ám a geológiának még így is elég biztos „értesülései” , adatai vannak a Föld mé- 
lyebb rétegeiről — a nehézségi erő és a sűrűség összevetése alapján. Megállapították 
ugyanis, hogy minél mélyebben hatolunk a Föld belsejébe, annál nagyobb a mindenkori 
földtömeg helyi sűrűsége. A Föld nehézségi erejét és a földrengéseket vizsgáló kutatások 
eredményeképpen alakult ki elképzelésünk a Földet felépítő különféle zónákról.

A nemzetközi geofizikai év keretében a Föld belsejét is tanulmányozzák._ A tudo
mányos vizsgálódás céljaira mesterséges földrengéseket idéznek elő. Az igazi földren
géseket ugyanis nemcsak nehéz kivárni, hanem legtöbbször nem is olt keletkeznek, ahol 
a megfigyelők várják. „Műföldrengés”  -t azonban ott és akkor idézhetnek elő, ahol és 
amikor a tudósoknak szükségük van rá. 1957 nyarán Névadóban 600 méter mélyen 
a Föld belsejében atombombát robbantottak. A kísérlet nem járt a várt eredménnyel. 
A földrengés befutása a robbanás helyétől számított 8 kilométeres körön belül felelt csak 
meg az előre kiszámított beérkezéseknek.

A Torontóban tartott geofizikai kongresszuson most Harry Hess és Walter 
Műnk amerikai geofizikusok merész tervvel álltak elő: 10 000 méter mélyre
akarnak lefúrni a földbe, és ott a névadóinál is nagyobb hatású bombát akarnak rob
bantani. A fúrásra legalkalmasabb helynek a csendes-óceáni Eniwetok-szigstet tartják. 
Azt remélik, hogy a nagy mélységben Iceltett mesterséges földrengés-hullámok terjedésé
nek mérésével pontosabb képet kap a tudomány Földünk belsejéről. (Arbeitér-Zeitung)

MILYEN VASTAG A HOLD LÉGKÖRE?
Több kutató már a múlt század 

közepén azt állította, hogy a Hold
nak — bár nagyon vékony, mégis ala- 
csonvabbrendű 'életjelenségek létezését 
lehetővé tevő — légköre van. Nelson

Eéldául úgy vélte, hogy a Hold lég- 
örének vastagsága körülbelül megfelel 

a földi légkörvastagság három ̂ -négy
század részének. Audouin Dollfus leg
utóbb beszámolt a franciaországi meu- 
doni csillagvizsgálóban végzett ez irányú 
kutatásairól. Ezek szerint a Hold lég
körének vastagsága legfeljebb egymil- 
liárdnvi része a Föld légkörének.

Dollfuss abból indult ki, hogy egy 
mégoly vékony légkörnek is szürkület 
nyomait kell mutatnia a Hold sarlóján 
az első és a negyedik negved idején. 
Ennek meghatározására kétféle vizsgá
latot is végzett.

Ezek eredményéből azt a következte
tést vonta le, hogy a Holdon egy köb- 
centiméterben semmi esetre sem lehet 
több 10 milliárd molekulánál, míg a 
földi levegő a tengerszint felett 27 trillió 
molekulát tartalmaz köbcentiméteren
ként. (  Wissenschafl und Fortschritt)

Rádiósugarakat bocsátott ki 
az Arend— Roland-üstökös 

csóvája
1957 tavaszán hosszabb időn át meg

figyelhették az Arend—Roland-üstököst. 
Az üstökösnek különösen a Nap felé 
mutató mellékcsóvája keltett figyelmet. 
Ennek a csóvának az irányából ugyanis 
most első ízben — hála a  rádiótelesz
kópoknak — rádiósugárzást sikerült fel
fogni.

Az üstökös április 8-án került leg
közelebb a Naphoz, és április 9-én Brüsz- 
szelbcn 50 centiméteres hullámhosszon 
észleltek rádiósugárzást. Március 10-én, 
majd 16-án, azután pedig szinte naponta 
észlelték a rádiósugárzást. Erőssége na
ponként plusz—mínusz 30 százalékos in
gadozást mutatott. A  sugarak meglepő 
módon nem az üstökös fejéből, hanem 
a o óvijából, a fejtől körülbelül 11 
millió kilométeres távolságból érkeztek. 
Március 20—21-én a rádióforrás levált, 
és a csóva irányában a Naptól távolodva 
eltávozott. (  Wissenschafl und Fortschritt)
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D G i O
A francia oktatásügy reformja már 

régóta esedékes. Minden francia oktatás
ügyi miniszter örököl az elődjétől vala
miféle reformtervezetet, de mindegyik 
tovább is adja az utódjának. A  kormá
nyok jönnek s mennek, ám az oktatás 
menete és rendje még mindig a régi.

Lássuk előbb az elemi iskolákat. Itt 
főként a falusi és a tanyai iskolákkal van 
sok baj. A  tanulók 5 —14 éves korukig 
ugyanabba a tanterembe zsúfolva, tanul
nak, mert az iskolák osztatlanok. A  gyer
mekek közül sokan napi 4—8 kilométert 
gyalogolnak az iskoláig és vissza. De 
nem kisebb gondot okoz az oktatás tar
talma sem. A  lakosság háromnegyed 
része csak elemit végez, ez azonban jó 
formán semmire sem készít elő. Tovább
tanulás ? Magasabb fokú ipari vagy 
mezőgazdasági szakismeretek szerzése Y 
A legtöbb falusi számára elérhetetlen 
álom. Vannak ugyan ösztöndíjak, de 
csak kevesek számára. Amellett a vá
rosi iskola a maga szigorú követelmé
nyeivel és zárt fegyelmével sokszor csak 
elriasztja a falu gyermekeit.

A  középiskolák rendszere megdöbben
tően bonyolult, senki sem ismeri ki ma
gát benne. Azt, hogy ki milyen iskolatí
pusba fog járni, milyen szakmát fog ta
nulni, legtöbbször a véletlen, a szülők 
előítéletei és tudatlansága határozzák 
meg — csak nagyon ritkán a rátermett
ség s még ritkábban az ország valóságos 
igényei. Nem csoda hát, hogy a  humán 
tagozatok — a klasszikus (latin, görög) 
nyelv és műveltség kultuszának e műhe
lyei — nemcsak virágzanak, hanom el
nyomják a többi iskolatípust. Előfordul, 
hogy tanárhiány miatt — tetszik, nem 
tetszik — átirányítják a növendékeket 
az iskolából a humán tárgyakat oktató 
iskolába, vagy fordítva. A  matematikai 
oktatás gyengesége is sok tanulót el
riaszt a műszaki pályáktól. Maga a taní
tási módszer a pszichológusok megálla
pítása szerűit csupán a tanulók 8 száza
lékának felel meg. Csak lezárt ismerete
ket, megváltoztathatatlan törvényeket 
s szent és sérthetetlen mítoszokat tanul
tainak velük. Megtöltik az agyukat „a 
priori”  elvekkel, azaz reális alap nélküli 
spekulációval. Az élő, fejlődő tudomány 
előtt bezárják az iskola kapuit. így a 
fiatalokból kiölik az új iránti fogékony

ságot, az alkotó kezdeményezést és a 
tapasztalaton nyugvó gondolkodást. A 7- 
„eredmény”  : á kevés beiratkozottnak
is csak 20 százaléka teszi le az érettségit.

Rossz a vizsgarendszerük is. A  vizsga 
lassacskán az oktatás fő céljává vált. 
Sok helyütt csak két minősítést ismer
nek : .^megfelelt” , „nem felelt meg” .
A  tanuló szakadatlanul maga előtt látja 
szülei fenyegető szemeit, a szomszédok 
gúnyos arcát, és tanul, tanul a végkimerü
lésig, hogy letegye a vizsgát. Hiszen az 
érettségi bizonyítvány a polgársághoz 
tartozás oklevele.

Az egyetemek is a régi, megcsontoso- 
dott és megváltoztathatatlannak hitt 
módon képeznek ki szakembereket. 
A  bölcsészkarokon" nagy a túltermelés. 
Az egyetemet végzett diplomások gyak
ran olyan állásokért könyökölnek, ame
lyeket érettségivel is betölthetnének. 
A  munkaadók nem is szívesen alkalmaz
zák őket, mert nem mernek a munka
körüknek megfelelő alacsony bért fizetni 
nekik. így  — szinte azt mondhatnék — 
futószalagon termelnek pályatévesztett, 
csalódott embereket, akik életük végéig 
megrekednek a középszerűségben. A  be
iratkozott egyetemi hallgatóknak nagy 
százaléka idő előtt abbahagyja a tanul
mányait. Az első évre beiratkozottak 
közül a jogi karon 77 százalékuk, a ter
mészettudományin 75, a nyelv- és iro
dalmin 72, az orvosin 52 százalékuk nem 
fejezi be az egyetemet. Pedig az iparban 
óriási szükség van szakemberekre. A  fran
cia ipar néhány éve hatalmas erőfeszíté
seket tesz a korszerűsítésre. Óriási össze
geket fordítottak új beruházásokra, de 
nem gondoskodtak új szakemberekről. 
A  jövő iparágai, az elektronika, a kő
olaj- és műanyag-kerámia és a magfizika 
megszüntethetnék az ország állandó gaz
dasági bajait, s lehetővé tehetnék az élet
színvonal emelkedését. Igen ám, csak
hogy kétszerte, négvszerte, sőt néhol tíz- 
szerte több mérnökre volna szükség, 
mint amennyi van. Az Egyesült Államok 
tízszerte több mérnököt képez ki évente, 
mint Franciaország, s ott ez is kevésnek 
bizonyul.

De a  statisztika egy másik rémmel is 
riogat. A  háború után annyira felszökött 
a születések arányszáma, hogy ha az is
koláztatás rendszere változatlan marad,
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akkor 1960-tól kezdve évente 200 000 új 
munkanélkülivel kell számolnia az or
szágnak.

Mi az oka az ésszerűtlenségnek ? Mi az 
oka, hogy semmibe veszik az ország leg
elemibb érdekeit és a fiatalok vágyait ? 
Nos, az uralmon levó, öregedő hivatal
nok-réteg félti a helyzetét, s a közműve
lődést, az oktatást hívja segítségül pozí
ciói megtartására. Hiszen emberöltőkön 
át oly szépen szálltak apáról fiúra az állá
sok ! Hogy Franciaországban feleannyi 
az egyetemi hallgató, mint a többi fejlett 
államban ? Hogy a modem államok közül 
itt a legalacsonyabb fokú az iskolai 
végzettség ? Ez nem érdekli őket. Ha 
meg akarják tartani vezetőhelyüket, 
meg kell válogatniuk, hogy ki kap maga

sabb képesítést. A  statisztika világosan 
mogmutatja e válogatás jellegét. Az egye
temi hallgatóknak mindössze 5 százaléka 
származik parasztosaládból (holott a 
lakosság 35 százaléka földműves), 2 szá
zaléka munkásszármazású (a lakosság 
42 százaléka munkás), 27,5 százalék a 
köztisztviselőknek (a lakosság 5 száza
lékának !) gyermeke és 14,6 százalék a 
szabad foglalkozásúaké (a lakosság 3 szá
zalékáé).

Ezen a helyzeten tehát változtatni 
kell. így  kívánják Franciaország gazda
sági érdekei és az ifjúság érdekei is. De 
változtatni csak az egész oktatási rend
szer gyökeres átalakításával lehet.

( Science el Vie)

C 5Q0 kM etes
A kasseli természettudományi múzeum

ban páratlanul érdekes gyűjteményt őriz
nek. A több nagy szekrényben lévő 500 kötet 
„könyv” -ben mindössze néhány sor írás 
található, mégis sok bennük az „olvasni
való” . Azitszáz kötet ugyanis ötszázféle 
'fából készült. Gerincüket a fa kérgéből for
málták. Felül a fafajta fiatal példányainak 
keresztmetszete, alul az öreg fák törzsei lát
hatók. A  gerincen, amelyre a könyvek címét 
szokás nyomtatni, a fának Linné által 
meghatározott latin neve és a német elneve
zése olvasható. Ha a könyvet fe Inyiljuk, egy 
csírái, gyökérdarabct, maghéjat, ágat, virti-

Miért köhög az iskolásgyermek 
és a tanító a tanítás ideje alatt ?

A z  angol iskolaorvosok gyakran tapasztalták, 
hogy ha iskolai szünet van, a nevelők és a diákok 
még a tavaszi szénanáthás időben is alig-alig 
köhögnek, annál többet a tanítás ideje alatt. 
A  „rejtélyt” most oldották meg. Valahány
szor letörlik a krétával teleírt táblát, hatalmas 
krétafelhő szennyezi a levegőt, s izgatja a taní
tónak meg főképp az első padsorokban ülő 
tanulóknak a légzőútjait. Most pályadíjat 
tűztek ki por nélkül eltávolítható írószer 
feltalálására. A  vizes ronggyal és szivaccsal 
végzett törlés is nagy porképződéssel jár. 
A z  úgynevezett perspex fehér tábla, amelyre 
színes és fekete zsírkrétával írtak, nem felelt 
meg, mert egy-egy osztályban a tanulók egy- 
harmada volt csak képes elolvasni a fénylő 
tábláról az írást. A z  angol diákok —  s nyilván 
a világ minden iskolája —  kíváncsian várják.

"FAkÖNWTÁR,,
got és egy darab faszéiul találhatunk benne, 
a szükséges magyarázó szöveggel. Az érté
kes gyűjteményt Schildbach jószágigazgató 
állitctta össze 1776 és 1816 között. Nemcsak 
a Németországban, illetve Európában, ha
nem úgyszólván a világ minden részén föl
ülhető fafajtákat felöltli. (Orion)

(Schilábach jószágigazgató úgy látszik 
több sorozatban is elkészítette „fakönyv- 
tár” -át, mert az —  ha nem is hiánytalanul 
—  Európa más múzeumaiban és botanikai 
intézeteiben is megvan. A budapesti Nem
zeti Múzeumban 61 „kötet”  van belőle. — 
A szer kJ

hogy végre feltalálják a por nélkül törlő 
berendezést vagy a port nem okozó krétát.

(Die Tat)

Milyen a legjobb ceruzátok 
a munkaélettan szerint. . .

Láng Sándor, az ismert munkaélettani 
kutató a budapesti Ideg- és Elmeklinikán 
vizsgálatokat végzett arra vonatkozólag, 
hogy milyen a ceruzátok legcélszerűbb 
alakja, súlya, átmérője, hossza és anyaga. 
Abból az elgondolásból indult ki, hogy a 
célszerűtlen alakú ceruzátok erősebben 
fárasztja a ceruzát tartó ujjak izmait, 
mint a helyes alakú. A  nagyobb elfáradás 
ugyanis a mozgás ügyetlenebbé válásával 
jár, ami műszerrel is kimutatható. Vizs
gálatai szerint legcélszerűbb 10—12 
centiméter hosszú, 8—11 milliméter átmé
rőjű, kerek, sima műanyagtokot használni-
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Ogyesszában jó eredményekkel kecseg

tető eljárást dolgozlak ki gyümölcs- tfs főze
lékféléknek a sajtolást megelőző kezelésére. 
Az elektroplazmolízisnefc nevezettí eljárás 
során a gyümölcsmasszán 50 Hz jreicven- 
ciájú és 220 Volt feszültségű váltóáramot 
vezetnek át. Az áram megnöveli a sejtfalak 
áteresztő képességét, s ezért több lé présel
hető ki a gyümölcsből vagy főzelékből. M íg 
az egyéb módokon legfeljebb 50—60 száza
léknyi levet lehet termelni, addig elektro- 
plazmolizissel eperből 1,8-szerte, 2-szerte, 
almából és szőlőből 15—20 százalékkal- 
nagyobb a hozam. Ehhez persze egy új 
ipari berendezésre is szükség van. A Szov
jetunióban a sajtölásnak e módszerét több 
gyümölcsfeldolgozó vállalat ki is próbálta 
már. (Kosmos)

Előadóterem, alumíniumból
Az Egyesült Államokban újszerű mó

don készítettek el egy kétezer személyes 
előadótermet. A  koncertek, kisebb szín
házi műsorok és felolvasások, valamint 
előadások rendezésére alkalmas épület 
egyetlen hatalmas, gömb alakú alumíni
um kupola, amelynek átmérője 44,40 
méter, magassága 15,10 méter. Á  kupola 
— a nagyobb sátrakhoz hasonlóan — a 
középen felállított oszlopra támaszkodik.

A hatalmas előadótermet 38 ember 
20 munkaóra alatt állította fel. A  kupola
héj toljes egészében alumíniumból ké
szült, 2,75 x  3,50 méteres merevítőkkel 
összeillesztett alumínium lemezekből áll. 
A  helyiség a legmagasabb ponton levő 
nyíláson át szellőzik. (Heating A ir Gon - 
ditioning Conlractor)

Sok millió tonna
kén a levegőben

A  szón elégetésekor nem
csak értéktelen égéstermé
kek távoznak a levegőbe, 
hanem olyan anyagok is, 
amelyek egyébként fel- 
használhatók volnának. 
Egyebek között kén is, 
mégpedig — egy Angliában 
végzett számítás mutatja 
— nem is kevés. Angliában 
ugyanis egy év alatt 2,5 
millió tonna kén kerül a 
szénből a levegőbe, nagy
részt kéndioxid, kisebb 
részben kénhidrogén alak
jában. Ehhez csak maguk 
az elektromos művek 1 
millió tonnával járulnak 
hozzá.

Ellenben a gázművek 
és az olajfinomítók tisztít
ják a távozó gázokat, úgy
hogy ezen a módon évi 
170 000 tonna ként vissza
szereznek. (  Angeicandte 
Chemie) _______

Épül
az első kínai televízió

Kína első televíziós adó
állomásának teljes műszaki 
berendezése belföldön, Kíná
ban készül. Teljesítménye 
1000 uxUi, és legalább 25 
kilométeres körzetben vár

ható a zavartalan vétel. 
Amikorra az adóberendezés 
elkészül, addigra a kínai 
híradástechnikai ipar for
galomba hozza első, saját 
gyártmányú televíziós vevő
készülékeit is. (Elektroteoh- 
nik Eildienst)

FÜGGÖNYFALAS
MÓDSZERNEK

nevezik az egyik új s több 
országban egyre terjedő épí
tési módot. Az épületek 
vázát betonból készítik, s a 
vázak közötti teret üvegtáb
lákkal töltik, ki. Az üveg 
vastagsága 8 milliméter, leg
nagyobb terjedelme 1,5 x  2 
méter, öntéssel és henger
léssel készül, és kívülre ke
rülő felülete mintás. A belső, 
sima felület különböző színű 
zománcokkal- van fedve, s 
ezt vékony alumínium réteg 
védi. Az alumínium vissza
veri a hösugarakal, így tehát 
a váskitöltő üveg jó hőszi
getelőnek bizonyul. Az üveg
táblákat edzik, ezért négy- 
szerte-ötszörte szilárdabbak, 
mint a közönséges tükör- 
üveg. Az ú j — „függöny
falas”  — módszerrel főként 
iskolákat-, hivatalokat és köz
épületeket építenek. (The 
Glass Industry)

Új padlóburkoló 
anyag

Drezdában Edwin Kunze 
barnaszénből elkülönítette 
a még el nem szenesedett 
farostokat, kötőanyaggal 
préselte össze őket, s így 
padlók, faiak vagy mennye
zetek burkolására kitünően 
alkalmas lemezeket kapott. 
Az effajta lemezt gombák 
nem támadják meg, jobb 
hő- és hangszigetelő, mint 
a fa, s kevesebb nedvessé- 
getszív magába, mint amaz. 
(Erjindungs- und Vor- 
schlagsuxsen)

Áramfejlesztő 
a nyílt tengeren
Baku közelében a  Kaspi - 

tóban egy mesterséges szi
getet építettek, távol a 
parttól, s ezen villamos 
áramfejlesztő telepet állí
tottak feL Ez az első ilyen
fajta telep a világon. Fűtő
anyagát földgáz szolgál - 
tatja. A  kazánok vízigényét 
a tengerből elégítik ki. 
A  vizet különleges készü
lékben desztillálják. ( Prí- 
roda)
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MEGOLDÁS AZ 51. SZÁMBÓL 

Olyan helyen, ahol nincs ne
hézségi erő (például a mester
séges holdon, ahol a Föld 
vonzóerejét épp kiegyenlíti a 
centrifugális erő), Így a folya
dékrészecskéket összetartja a 
kohéziós erő, de ki nem ömlő
nek. A  folyadékot ugyanis, 
nehézségi erő jelenlétében (pél
dául Földünkön), a felső víz
rétegek súlya folytán létrejövő 
nyomás készteti kiömlésre. Ha 
nincs nehézségi erő, a viz „le
beg az edényben", nincs súlya, 
nincs nyomás: nem ömlik ki.

ÜJ FELADAT 
Erzsiké a leckéjét írja. Tél 

van, de a központi fűtés jól 
működik, úgyhogy a szobában 
20 C fok meleg van. Erzsiké 
mégis veszekszik a kisöccsével, 
amiért az nyitva hagyta a szom
széd szobába vezető ajtót, öcsi 
azonban kívülről visszafclcsel: 

— Mit akarsz? A  szomszéd 
szobában nincs senki, nki za
varna: üres. Amikor kimentem, 
az összes kifelé vezető ajtókat

becsuktam, hogy huzat ne 
legyen. Ugyan mi bajod van 
azzal az eggyel, amelyik a másik 
szobába nyílik? Hiszen ott is 
működik a fűtés, és a hőmérőn 
láttam, hogy ott is ugyanúgy

20 fok van, mint a te szobád
ban!

—  Én mégis fázom, ha ez 
az ajtó nyitva van —  így 
Erzsiké.

Melyiküknek van igaza?

Törökország
VÍZSZINTES 

1. Földközi-tengeri 
öböl a török parton.
Sziriu közelében. 14.
Elektromos égók. 15:
Ritka női név. 16. Hű 
háziállat. IS. Csók — 
jassz nyelven. 19.Tiszt- 
viselö röv. 20. Vörös 
Segély. 22. Rendelkezz 
tudással 23. Szám
rendszerünk alapszá
ma. 24. Fa, franciául.
26. Egv Shakcspcare- 
diáma hőse. 28. Női 
hév. 29. Egy nemes
fém eleje (!). 00. A
Kisázsiát Európától elválasztó tengerszoros. 
34. Hóhér. 35. Sebhely. 36. Zamatok. 38. Neves 
francia filmszínész. 40'. Ásványi fűszer. 42. Azo
nos mássalhangzók. 43. Futás, németül. 45. 
A  Szovjetunió egyik népe. 47. Lángész (főnét.). 
50. Svájc fővárosából való. 51. Igavonó állat. 
52. Törökországon áthaladó fontos közlekedési 
vonal. 53. Gyermcksirás.

FÜGGŐLEGES
1. Nyugati, tengerparti város Törökországban. 

2. A vízsz. 23. négyzete. 3. Betegség. 4. Fordított 
kicsinyitő-képző. 5. Férfinév (bibliai király is). 
6. Igekötö. 7. Verssor-végződés. 8. A  réz 
vegyjele, fordítva. 9. Pedagógiai tevékenységet 
folytat. 10. Többes számú személyes névmás. 11. 
De', angolul. 12. Öt előkelő férfiú. 13. Ókori 
álluin Klsázsla nyugati partvidékén. 14. A régi

török főváros. 17. Műemlék-bazilika u függ. 
14-ben. 19. A  Klsázsla déli partjain húzódó 
begy-vonulat. 21. Kiváló török kültö a XVI. 
századból. 24. Hím kecske. 25. Perzsa uralkodó. 
26. A felsőfok előragjn. 27. Rossz úton teszi a 
szekér. 30. A tucat tizenketted része. 31. A 
második személyinek. 32. Egy világtáj. 34. Dél
afrikai holland telepes. 37. Egy testrész. 39. 
Régi űrmérték. 41. Északi iparvárosunk. 42. 
Torbágy szomszédja. 44. Az ENSZ angol monog
ramja. 46. A  nátrium vegyjele. 48. Hitlerista 
katonai alakulat monogramja. 49. Nemzeti 
Vállalat. 50. Bánat.

A 4. sz. keresztrejtvény megfejtése :
„ A  titokzatos sugarak áthatolták a kéz izmos 

részét és csak a csontokon és fémgyűrűkön 
akadtak meg.”
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