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<_Sarki-fény és Meleghullám februárban
utóbbi kétszáz év legerősebb naptevé-Február 11-én 2 óra 50 perctől 4 óra 35-ig 

sarki-fény ragyogott hazánk felett az 
északi égbolton. Csaknem az egész or
szágban látták. Sajnos, egyes helyeken, 
így a fővárosban is sűrű ködtakaró aka
dályozta, hogy akik a hajnali órákban 
fenn voltak, gyönyörködhessenek e ritka 
természeti tüneményben. A  Szabadság- 
hegyen azonban már látták.

A  sarki-fény 50— 60 fok magasságban 
jelentkezett a látóhatár felett és 70—- 
80 fok szélességben tündökölt. Valószínű 
magassága 100— 150 km-en volt. Elő
ször halványvörösen izzott, inajd 3 óra 
20-tól 3 óra 55-ig igen erősen, utána 
fokozatosan gyengült és eltűnt. Meg
jelenési formája az úgynevezett „dra
péria”  volt, ugyanis imbolygott. a fénye 
és ez kelti a drapéria jelleget. Közben 
két sugár (kéve) kilövellést is láttak. 
Egyébként ez a leggyakoribb előfordu
lási formája.

Az ország legkülönbözőbb helyein lát
ták, így Monor, Mezőhegyes, Keszthely, 
Párád, Tatabánya, Budai-hegyek stb.

Az utóbbi évtizedekben legerősebb fel
tűnését 1938. január 25-én, majd 1940, 
március 24-én jegyezték fel. Ezt nem 
közelítette meg a mostani, de hasonló 
volt hozzájuk.

1526 óta a mostanival 93 esetben 
jegyeztek fel sarki-fényt hazánkban. 
Ebből láthatjuk, hogy milyen ritka ter
mészeti tünemény. Utoljára igen gyen
gén 1957. január 12-én, tehát, egy eszten
dővel ezelőtt tűnt fel, de sikkor csak 
a Mátrában levők láthatták. Bizonyos 
időszakokban gyakrabban tűnik fel, más
kor viszont évtizedek múlnak el anélkül, 
hogy egyáltalán megjelenjen a mi föld
rajzi szélességünk alatt. Gyakrabban tűnt 
fel 1869 és 72 között, 1920 iís 27 között, 
1938 és 42 között ős 1947-től napjainkig.

A sarki-fény feltűnése akkor gyako
ribb. ha erős a naptevékenység. Az

kenysége éppen most van és ezért a 
szakemberek mintegy előre várták már 
megjelenését. Ugyancsak igen erős mág
neses zavarokat észleltek ezekben a 
napokban.

A  sarki-fény feltűnésének pontos fizikai 
ismereteivel rendelkezünk már. Mégis 
egyesek babonás jóslatokat fűznek hozzá 
és háborús hiedelem tölti el őket, de 
voltak olyanok is, akik a feltűnéssel 
kapcsolatban atombomba robbanásának 
fényét vélték látni.

*

Az idei télen nem a hideghullámokról, 
hanem éppen ellenkezőleg, meleghullá
mokról tesznek említést a tudósítások. 
Valóban, e télen már. harmadszor fordul 
elő, hogy minden átmenet nélkül a 
télies időt szokatlan enyheség, „tavasz 
a télben”  váltja fel.

A z első meleghullám december S— 
15-ig tartott és 14-én tetőzött. A második 
január 7— 20-ig 1 ártott és ismét 14-én 
érte el csúcspontját. A harmadik feb
ruár 4-én vette kezdetét. Az első dél
keletről érkezett, a második és harma
dik délnyugatról. Mindkettő az Azori- 
szigetek és környékéről származó rend
kívül meleg szubtrópusi levegővel árasz
tott el bennünket. A  hőmérséklet min
den alkalommal 10— 15"-ig, sőt afölé 
emelkedett és ezekben az időszakokban 
az éjszakák fagymentesek voltak. [Íven 
hőmérsékleti eloszlás március végén és 
április elején szokásos.

A rendkívüli időjárásnak közvetlen 
oka, hogy az ilyenkor szokásos zónális 
(nyugat keleti) áramlást meridionális, 
délről északra tartó áramlás váltotta 
fel és maradi túlsókéig uralmon. Ennek 
oka viszont a rendkívüli naptevékeny
ségben keresendő. Ennek különben fényes 
bizonyítéka' a február ll-i sarki-fény 
feltűnése is.
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A TARTALOMBÓL:

Atompörök a múltban — Gombostű — Televízió V I. — Örökléstani kísérletek 
— Az ókereszténység művészete — Börtalp ? Gumitalp ? — Kedvenc itcúunk a 

joghurt — A tudomány világa

ATOMPÖRÖK A MÚLTBAN
Nem mint óriási energiák, hanem mint kiapadhatatlan viták forrása : így jelent 

meg az atom az emberi művelődés történetében. Immár 25 évszázad telt el azóta, 
hogy az Abdera városból származó Demokrítosz kiejtette az a-tom („oszthatatlan” ) 
szót. De az oszthatatlan sorsa —  úgy látszik —  már kezdettől fogva az volt, hogy 
ellentétes táborokra ossza a tudósokat és az embereket. Ma, amikor az atom szó 
a modem technika hihetetlen csodái mellett a rettenetes pusztító háború képét is 
felidézi az emberek fejében, talán hajlamosak vagyunk úgy gondolni az atomnak 
erre a hosszú, némileg filozófiai korszakára, mint a békás paradicsomi állapot korára : 
az atom segítségével ugyan akkor még nem gyógyítottak rákot., de városokat sem 
tüntettek el a föld színéről.

A  valóságban másként áll a dolog. Ez a békétlen parány viharokat és drámá
kat okozott már akkor is, amikor még csak a tudósok képzeletében élt.

Mi volt a viharos viták oka ? Az atomon alapuló természetfelfogás. Csak az űr 
van és az atomok ! —  állították a régiek. Az atomok szabad szemmel nem látható, 
kemény, oszthatatlan testecskék. Minőségileg mind azonosak egymással, csak geomet
riai formájuk és méreteik különböznek. Az atomok szabadon, egyenes vonalú pályá
kon mozognak ide-oda az űrben, összeütköznek, egyesülnek, és csoportosulásuk után 
új minőségi jelleggel felruházott összetett testeket hoznak létre. Az atomok a világ- 
egyetem megsemmisíthet.etlen, örök mozgásban levő alapelemei. Nemcsak megsemmi
síteni, de teremteni sem lehet őket. A  világban létező tárgyak és történő események 
az atomok véletlenszerű, semmiféle isteni gondviselés által nem irányított mozgá
sának eredményei. Az egykori atomelmélet sem a pogány, sem a keresztény isteneknek 
nem hagyott többé helyet a természet- magyarázásában.

Demokxitosz könyvei már az ókorban is a tiltott írások közé tartoztak. A  hagyo
mány szerint legnagyobb részüket megsemmisítették. Állítólag maga Platón kezdte 
meg Demokrítosz könyveinek elégetését- Arisztotelész volt az atomisták egyik leg
nagyobb tekintéllyel rendelkező ellenfele.

A keresztény középkorban ismét feléled az atomizmus üldözése, lsidorus His- 
■panensis rágalmakkal halmozzad Epikuroszt. az ókor egyik legnagyobb atomista gon
dolkodóját. „Nem a bölcsesség, hímem a hívságok tisztelője ez az Epikurosz, akit 
már az ókori filozófusok is közönséges disznónak neveztek.” Miért mindez? Epi
kurosz azt. állítja, hogy a világot nem isten teremtette, nem isten vezeti, hanem az 
atomok. J

Az atomisták vak és sajnálatra méltó emberek —  írta Nagy Dénes, Alexundriu 
püspöke — . minthogy ők isten szépséges és bölcs müvét a véletlen játékának tekin-
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tik. „De ha ezek a nyomorultak nem akarják is, mégis úgy van, ahogy az igazak 
hiszik : a nagy Isten teremtette az atomokat, s az 6 igéje vezérli őket pályájukon.”

mert „„  _ _
egy párizsi koncílium megtiltotta a görög atomista filozófusok írásainak olvasását. 
Öt évre rá a párizsi egyetem alapszabályai közé iktatta ezt a tilalmat. 1225-ben 
elégették Erigena egy művét, amelyben a szerző az atom eszméjét védelmezi. 1235- 
ben IX . Gergely pápa némileg enyhítette a párizsi határozatot azzal, hogy a görög 
természetbölcseíők művei használhatók, de csak miután előzetesen az összes tévely
géstől megtisztíttattak.

A  tilalmat gyakorlatilag nem lehetett fenntartani. Az atomista felfogás mind
jobban terjedt a gondolkodó fők körében. A  domonkosrend valószínűleg ettől meg
rettenve tiltotta be 1245-ben általában mindenfajta fizika tanulmányozását. Mindez 
hiábavalónak bizonyult. A  X IV . században az atom fogalma kezdett már uralko

dóvá válni, főleg a ,,keveredés” -nek 
nevezett vegyi folyamatok, aztán a gőz- 
és a esapadékképződés magyarázásában.

1348-ban Nicolaus de Ultricuris fran
cia tudós könyvet írt, amelyben támadta 
a hivatalos egyház és a skolasztika ter
mészetfelfogását, s a természet jelensé
geit az atomok mozgásával magyarázta. 
A  természetről szóló felfogásunk min
den bizonytalansága megszűnne, ha Arisz
totelész és kommentátorainak könyvei 
helyett magukat a dolgokat tanulmá
nyoznánk -— írta de Ultricuris. Aztán 
részletesen kifejtette, hogy a dolgok 
nem keletkeznek és nem múlnak el, 
hanem örökké léteznek, s a természet
ben nincs más, csak az atomok folytonos 
mozgása, egyesülése és szétválása. Űj 
dolog keletkezik akkor, ha atomok egye
sülnek, ők határozzák meg tehát, a dol
gok természetét, s elmúlik valami, ha 
alkotó atomjai szétválnak.

A  fény maga is a Napból vagy egyéb 
világítótestekből kiáramló testecskék 
mozgásának tulajdonítható. E fénytes- 
tecskék véges sebességgel mozognak, 
akár a hang. A  világegyetem minden 

egyes része örök és elpusztíthatatlan. Az emberi test is atomokból áll.
A  párizsi egyetem megvizsgálta de Ultricuris könyvét, s összesen 60 eretnek, 

az apostoli szék által elítélt tételt fedezett föl benne. A  könyvet elégették, szerzőjét 
pedig arra kényszerítették, hogy eretnek tételeit a nyilvánosság előtt vonja vissza. 
A  kiátkozástól és a halálos veszedelemtől való félelmében de Ultricuris meg is jelent 
bírái előtt, s visszavonta „eretnek”  tételeit.

Ezek az intézkedések bizonyára nem múltak ei nyomtalanul. Az üldözött atom 
hosszú ideig csak ritkán jelenik meg.

A  X V I. század végén ismét élénkül az atom iránti érdeklődés. Giordano Brúnó, 
ez a lángeszű, vulkanikus erejű nagy olasz gondolkodó volt az, aki az atomista fel
fogást új életre ébresztette, világos, lényegében ma is helytálló formában kifejtette 
és fáradhatatlanul propagálta. Brúnó egy egész könyvet szentelt az atomnak, amely 
„De minimo”  (A  legkisebb parányiéi) címmel jelent meg. Felfogásának az a lényege, 
hogy minden természeti jelenségben van egy legkisebb rész, amely a jelenség szem
pontjából oszthatatlan, azaz ha felbontjuk, akkor a részek már nem bírnak ugyan
azzal a jellemző tulajdonsággal, mint az egész. Például —  modem kifejezessél élve
__a vízmolekula a víz legkisebb része. Mint víz, oszthatatlan, mert ha felbontjuk,
akkor a részek egyike sem víz többé. Ezt nevezi Brúnó ,,minimum” -nak, azaz „a 
legkisebb parány” -nalc. A  tér minimuma a pont, a testé az atom. Az atomok tökéle
tesen gömbölyű testecskék. A  közöttük levő tér nem üres, ahogyan Demokritosz

Arlsáotelrsz
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hitte, hanem egy mindenen áthatoló éter tölti ki. Üres tér —  tér testek nélkül —  
nincsen a valóságban. Ilyen csak elvont fogalomként létezik. A  térben mindig van 
valami; ha más nem, az éter. Ez maga a f izikai tér. Az atomok maguk minden 
minőségi meghatározásnak híján vannak. A  kenyér, a hús vagy a kő atomjai semmiben 
sem különböznek egymástól. Valami újat teremteni nem lehet; amit annak neve
zünk, az csupán az atomoknak egy új kombinációja.

Bár Brúnó könyvében mai szemmel nézve sok naivitás van —  persze számtalan 
zseniális megsejtés is ! — , a fenti alapgondolat, amelyet a modem tudomány azóta 
igazolt, Brúnó lelkes, tűzzel teli agitációjával kezdte meg nyilvános szereplését. 
Az érdeklődés azonban mindenekelőtt az egyéb eretnekségeket is hirdető Brúnó 
személye felé irányult. Ismeretes a nagy gondolkodó későbbi tragikus sorsa. Talán 
kevésbé ismeretes, hogy az inkvizíció nemcsak a kopernikuszi tanokkal, hanem —  
nem ugyanazzal a súllyal —  az atomizmussal is vádolta őt. A  római egyház újabb 
irtóhadjáratot indított az eretnek tanok ellen. 1616-ban Kopernikusz tanait Róma 
eretnekségnek nyilvánította. 1632-ben 
az inkvizíció pörbe fogta Galileit Koper
nikusz tanainak hirdetése miatt.

Hasonló sors várt az atomizmus hir
detőire is. A  Galilei-pör előtt nyolc 
esztendővel a szent inkvizíció már meg
rendezte Párizsban az első atompört is.
A  „Mercure Francois”  című francia 
újság 1685. évfolyamában olvashatjuk, 
hogy 1624. augusztus 25-én három pári
zsi tudós, Jean Bidault, Antoine Villon 
és Etienne de Claves nyilvános vitára 
akart bocsátani néhány, Arisztotelész 
ellen és az atomizmus védelmére irá
nyított tételt. A  teológiai kar ezeket 
„hamis” -nak, „vakmerő” -nek és „eret- 
nek” -nek nyilvánította.

Másnap kellett volna megtartani a 
disputát. Az óriási érdeklődésre jellemző, 
hogy a disputa helyére, Margit királynő 
palotájának udvarába már jóval a hir
detett időpont előtt körülbelül ezer 
ember gyűlt össze. Amikor a három 
atomista az emelvényre lépett,, megjelen
tek a parlament emberei is : Claves-t 
letartóztatták, Villon pedig —  talán a 
nevéhez fűződő hagyomány megőrzése 
végett —  megugrott. Bidault sorsáról semmit sem tudunk. Valószínűleg megszaba
dult. Szeptember 4-én a párizsi parlament ítélő végzést hozott a vita rendezői ellen, 
amelyben egyebek között ez á ll : „A z  ítélőszék megparancsolja, hogy nevezett 
Claves megintessék, és jelenlétében a nevezett tételek megsemmisíttessenek. Neve
zett de Claves, Villon és Bidault lakhelyein egy poroszló hozza tudomásukra az 
ítélőszék végzését, amelynek értelmében Párizs városát 24 óra alatt elhagyni köte
lesek. Az ítélőszék ugyancsak megtiltja számukra, hogy a körzetébe tartozó bár
melyik városba visszatérjenek, és hogy filozófiájukat bármilyen egyetemen hirdessék. 
Testi fenyítés terhe mellett megtiltja az ítélőszék bárkinek, hogy a nevezett téte
lekben tartalmazott megállapításokat védjék, nyilvánosságra hozzák, eladják vagy 
terjesszék, függetlenül attól, hogy ennek a királyságnak a területén vagy máshol 
nyomtatták-e ki azokat. Halálbüntetés terhével megtiltatik mindenkinek a régi, elfo
gadott szerzők ellen bármily tételeket fenntartani, tanítani vagy disputára bocsá
tani.”  1625-ben ugyancsak a „Mercure Francois”  lapjain Marin abbé, egy ismert 
nevű teológus megpróbálta megcáfolni a három párizsi atomista tételeit. Érvelésé
nek lényege az volt, hogy az atomista felfogás ellentétben áll az evangéliumi csodák
kal. Ebben kétségtelenül igaza volt.

A  párizsi atompör után félelem ülte meg a tudósokat. A  szellemi terrort fokozta 
aztán a Galilei ellen indult hajsza is. A  következő két évtizedben Franciaországban 
az atom szót jóformán ki sem merték ejteni. A protestáns országokban ellenben
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nyíltan folyt a vita az atomról. Hullámai a távoli Erdélyt- is elérték, ahol az atomnak 
számos védelmezője és ellenzője akadt.

Ekkor az atomista felfogás már kezdte fokozatosan levetni erősen spekulatív 
jellegét. Megindult a konkrét fizikai és vegyi folyamatok részletekbe menő atomista. 
magyarázata, helyesebben a tapasztalati tények keresése az atomista filozófia iga
zolására. De ez csak az első lépés volt.

Az atomista felfogást ismét jogaiba helyező első mű 1649-ben jelenik meg, s 
ugyancsak Párizsban. Szerzője Gassendi francia matematikus, fizikus és csillagász 
volt. Gassendi azonban nem volt Giordano Brúnó. O az atomizmust egy ravasz fogás
sal tette sebezhetetlenné a teológiai támadások ellen : azt igyekezett könyvében 
bebizonyítani, hogy az atomizmus nemcsak hogy nem áll ellentétben a vallással, 
de hogy az evangéliumi csodákat másként, mint atomista alapon, nem is lehet meg
magyarázni. Gassendi ezenkívül befolyásos egyházi ember, Bichelieu bíborosnak a 
pártfogoltja is volt, ami bizonyos mértékig megvédte a támadások ellen.

A  X V II. és a X V III. század az atomista füozófia fellendülésének kora. Az 
atom fogalma lassanként bevonul a különféle vegyi és fizikai folyamatok elméleteibe. 
Atomista volt Sennert, a neves vegyész és orvos, Cyrano de Bergerac, a híres verekedő 
író és filozófus, az orosz Lorramoszov, a Bernoullik. és sokan mások.

De az atomnak még rengeteg akadállyal és előítélettel kellett megküzdenie, 
míg végül a X X . század elején kiverekedhette magának az őt megillető helyet.

Azóta megszűnt a vita az atom léte vagy nemléte körül. A testek atomi föl
építését ma már senki sem tagadhatja.

Tóth Imre

rendszeren belül is. Végül harmadszor: 
ez miért tenné lehetővé meteorológiai 
mérések eszközlését, holott a Holdon 
gyakorlatilag még légkör sincs, amivel 
kapcsolatban ilyen megfigyelésekről be
szélhetnénk.

Két mondatban három súlyos hiba —  
lehetséges, hogy mindezt egy csillagász 
professzor állítja? Aligha. Sokkal való
színűbb, hogy csak a cikk-kivonatot ké
szítő újságíró. A  professzor az ismertetést 
nem olvashatta, a szaklektorálás e közle
ménnyel kapcsolatban nyilván szintén 
elmaradt, s az olvasó bosszankodik. Nem- 
esak a szakemberek —  s ez örvendetes 
jelenség ! — , hanem sokan az érdeklődők 
közül is. (Például Tóth József tapolcai 
tanító, aki felhívta figyelmünket a fenti 
közleményre.) Sajnálatos, hogy az űr
hajózási cikkekben —  különösen az ellen
őrzés nélkül leközölt kisebb hírekben — 
még oly sok a felületességből eredő hiba, 
de már az is nagy eredmény, hogy igényes 
olvasóink követelik ezek gombostűre 
tűzését. Köszönjük, folytatni fogjuk !

Aimár Iván

SZERKESZTŐI ÜZENET

Kérjük az Elektrokémiai kísérletek 
című cikk szerzőjét, hogy sürgősen je
lentkezzék az Élet- és Tudomány szer
kesztőségében .

Megáll az űrhajó ...
S nem a Földön, vagy valamely égi

testen, hanem kinn a világűrben, hogy 
műszerei zavartalanul vizsgálhassák a 
Hold túlsó oldalát!

Ugyan ki mer ilyet állítani? Hát a 
gravitáció ott nem érvényesül? A  január 
Jö-i napilapok egyöntetű véleménye sze
rint úgy látszik nem, mert minden kom
mentár nélkül átveszik a Kijevből kelte
zett jelentést Csebotarev professzor cik
kéről. A közleményben szó szerint- ez 
olvasható :

„Mennél közelebb kerül a holdrakéta 
a Naphoz és a Holdhoz, annál inkább 
csökken mozgási sebessége, végül pedig 
a nullával lesz egyenlő. Ez lehetővé teszi 
önműködő műszerek segítségével a Hold 
Földről nem látható részének megfigye
lését, . . .  meteorológiai mérések eszköz
lését.”

Először is érthetetlen, miért kellene a 
holdrakétának a Naphoz közelednie, 
holott a Hold a Nappal ellentétes oldalon 
is lehet. Másodszor pedig elvileg elképzel
hetetlen, hogy egy test a világmindenség
ben teljesen nyugalomban legyen ; a hold- 
rakéta még pályájának legtávolabbi pont
ján is mozogni fog, nemcsak a Földdel 
együtt a Nap körül, de még a Föld—Hold
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Á TIIEYIZSO
VI. A  televíziós közvetítések „kulisszatitkai”

Korábbi cikkeinkben ismertettük a 
televíziós adó- és vevőberendezéseket, 
a képbontást és a képösszerakást, vala
mint az adó és a vevő közötti összeköt
tetést. Most lássuk: miképpen közvetítik 
a televíziós műsorokat a gyakorlatban ?

Látogassunk el a Magyar Televízió 
„idegközpontjába” , a budapesti Szabad
ság téri volt tőzsdepalota stúdióiba. Ezek 
voltaképp osalc előhírnökei az ugyanott 
most épülő hatalmas, két emeletnyi 
magas, 22 X 12 méter alapterületű vég
leges stúdiónak. Érmek elkészültével — 
néhány hónap múlva —  a mostani 
stúdiókat próbatermeknek használják 
majd, s bennük a rendezők sorozatos 
próbákon készítik elő a műsorszámoknt 
az adáshoz.

Az „eleven film " művészete
A  televízió nagy stúdióját hangszigetelt 

üvegfal tagolja két részre. A  kisebbik 
a megfigyeíőfülke, ahonnét- teljesen lát
juk majd a stúdió egész területét. Itt 
tartózkodik a rendező a maga „vezér
karával” , a képvágóval és a hangmér
nökkel. Innen irányítja a közvetítést, 
s utasítja a játéktérben fölvevőgépeik 
mellett tartózkodó operatőröket és vilá
gosítókat-. A megfigyelőfülkében egy 
hosszú pulton egymás mellett sorakozó 
televíziós képernyők pontosan olyanok, 
akár a közönséges 
televíziós vevőké
szülékek képernyői.
Meglepő módon kü
lönböző képeket 
közvetítenek... Kö
zülük három ti 
stúdióban levő há
rom, különfélekép
pen beállított fel
vevő kamera „sze
mével lát” , helye
sebben mindegyi
kük azt a képet 
mutatja, amelyet a 
hozzá tartozó ka
mera fölvesz. A 
rendező a beérkező 
képek közül kivá
lasztja a legmog-

A  Magyar Televízió 
helyszíni adást közve
títi! angol gyártmányú 

koeslju

felelőbbet és ezt továbbítja. A többi 
képernyőn a stúdióból az adóállomásra 
kisugárzó, illetve a vevőkészülékeken 
megjelenő képet, láthatjuk. Ezenkívül a 
stúdióból —  az ott elhelyezett mikro
fonokon át —  hang is érkezik, s ezt 
ugyancsak a rendező utasítása szerint 
„keveri”  közvetítésre a hangmérnök.

Vegyük szemügyre a stúdiót is. Érdek
lődő pülantásunk először a három kame
rára tapad, amelyeket egy-egy opera
tőr kezel. Minden egyes fölvevőgép négy 
opt-ikájú : a gépek egy helyben állva, 
tetszés szerinti irányokban mozgatha
tók, azonkívül kerekes kocsijukon helyü
ket. is változtathatják. Mindez a leg
különbözőbb beállításokat teszi lehetővé.

A kamerákon, valamint a játéktér 
megvilágítására szolgáló fényszórókon és 
a tömérdek izzólámpával égő, szekrény- 
szerű „sugárzótesteken” kívül néhány 
mikrofont is fölfedezünk a stúdióban. 
Ezek hosszú karú „gém” -ekről lógnak 
le. Elhelyezésük nemegyszer alapos 
körültekintést kíván a rendezőktől, mert 
a mikrofonnak ugyan a hangforrás köze
lében kell lennie, de mégsem szabiul 
„belógnia”  a képbe, veszélyeztetve a 
közvetítés hangulatát.

A televíziós stúdió legszembeötlőbb 
érdekessége, ami az első percekben a 
lájékozódást szerfölött nehezíti: akulisz-
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szák látszólagos összevisszasága. A  szín
falak ugyanis az egymást követő jelenetek 
színhelyeit ábrázolják. Mialatt —  mond
juk —  két kamera, a stúdió egyik sar
kában felállított romantikus városligeti 
pad szerelmespárjának beszélgetését köz
vetíti, a harmadik már jó előre „rámegy” 
a következő jelenet színhelyére, a stúdió 
másik sarkában álló budai utcarészletre, 
hogy a kellő pillanatban a rendező nyom
ban át válthassa a képet. ---

Ha mindezt, filmre vennék, cgy-két 
perces fölvétel után leállíthatnák a gépet, 
s a megfelelő előkészületek végeztével 
új díszletek közt folytathatnák a mun
kát. Csakhogy a televíziós közvetítés 
olyan, mint a jilmjelvétel nélküli eleven 
jüm  —  a közvetítésnek, tehát, a cse
lekménynek is folyamatosan, megsza
kítás nélkül kell peregnie. Ezért kell 
a három kamera és a gondosan kidol
gozott „haditerv” , amelynek sikeres vég
rehajtását a rendező és az operatőrök 
állandó, fejhallgatós telefonösszekötte
tése biztosítja.

A kékre festett hajtól a „gumioptikáig"

Ismerkedjünk meg a helyszíni köz
vetítések technikájával is. A  nagykö
zönség körében a televíziós közvetítése
ket valami misztikus légkör veszi körül. 
Már olyan riportot is olvastunk, amely 
szerint a televíziós színészek arcát zöldre 
meg narancsszínűre festik a jobb hatás 
kedvéért. . . Erre semmi szükség sincs. 
Igaz ugyan, hogy a televíziós fölvevő
készülék nem egészen úgy „lát” , mint, 
az emberi szem. A  kék (ibolya) színekre 
érzékenyebb, a vörös iránt, viszont érzé
ketlenebb. Ennek következményeként

a sötétkék színű tárgyak a televíziós 
vevőkészüléken fehérnek, a vörösek pe
dig feketének látszanak. Fekete-fehér 
televíziós közvetítéskor tehát, elég arra 
ügyelni, hogy az arcfestés vagy a dísz
letek színe ne ütközzék a televíziós kame
ra „látásának törvényei” -vei. Magyarán 
ez annyit jelent, hogy a színész a tele
víziós közvetítés során nem hangsúlyoz
hatja kék színnel a szemgödör sötétsé
gét, mert így épp ellenkező hatást érne 
el. De az arc kikészítésekor egyébként 
használt, többi szín használható, csak 
valamivel erősebben kell „sminkelni” , 
mint- filmhez vagy színpadra. Valószínű, 
hogy idővel majd kialakul a televízió 
számára legelőnyösebb festéstechnika is. 
Nem helyes, hogy a televíziós díszle
teket tervezőink ma még ugyanúgy szí
nezik, mintha színpadra szánnák őket,; 
alkalmasabbnak látszanék a fehér, a 
fekete és a szürke különféle árnyalatai
nak használata. Az egyik nyugati lap 
szerint egy színésznő televíziós közve
títés előtt kékre festette a haját, mert 
ettől remélte „csodálatos szőkeségének” 
teljes érvényesülését. De ez inkább csak 
reklámtrükk lehetett, mintsem komoly 
kísérlet. Ellenben már Magyarországon 
is mutatkoznak az előjelei annak a 
törekvésnek, amely a televízió külön
leges optikai és elektronikus lehetőségeit 
kívánja kiaknázni. így  a stúdiójáték ok
ban érdekes hatásokat érnek el a make- 
tekkel: az egyik jelenetben —  mondjuk 
—  a harangot látjuk és halljuk, majd 
rövid párbeszéd hangzik el a templom
kapu előtt, s rögtön utána egy kicsinyí
tett mákéiról, de a teljes valószerűség 
illúzióját keltve, megjelenik szemünk 
előtt 11 hatalmas székesegyház. Ezt ku

lissza formájában 
fölépíteni bizony 
lehetetlen volna... 
Ugyancsak érdekes 
ez a lehetőség: a 
szereplő egy egy
szerű fehér vászon- 
lap előtt játszik, s 
n hátteret filmből 
Uopírozzák az alak
ja mögé. A  televí
ziós fölvevőnek a 
kék szín iránti ér
zékenysége egyéb
ként színházi köz-
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vetítések során is hasznosítható. Ha 
ugyanis a színpadon valamely jelenetnek 
esti vagy éjszakai hangulata túlságosan 
sötét, hogysem úgy a televízió közvetít
hesse, akkor a színpadot —  a nézőtéren 
ülő közönség számára láthatatlan —  ibo
lyántúli sugárnyalábbal „derítik föl”  a 
televíziós kamera számára, lehetővé téve 
a közvetítést. Egy-egy színházi előadás 
televíziós közvetítése egyébként már a

helyszíni közvetítések
közé tartozik.

Ismerkedjünk meg hát kissé a budapesti 
utcákon egyre gyakrabban látható, kék 
színű televíziós közvetítő gépkocsival is.

A  belseje valóságos laboratórium. Egv 
pulton —  a stúdió megfigyelöfülkéjéhez 
hasonlóan —  képernyők sorakoznak. A 
pult mögött a rendező, a képvágó és 
a hangmérnök munkálkodik.

A  közvetítőkocsi televíziós berendezése 
négycsatornájú, tehát négy fölvevőké
szülék kapcsolható hozzá' egyidejűleg. 
Közülük mindig három van üzemben, 
a negyedik a tartalék. Az egyik kame
rára alkalmazható különleges berende
zés az úgynevezett gumioptika. Rendel
tetése a felvétel tárgyát távesőszerűen 
közel hozni a nézőhöz, mégpedig foko
zatosan, lencsecsere nélkül. A futball
mérkőzések közvetítése szinte elkép
zelhetetlen volna gumioptika nélkül, hi
szen a televíziós operatőr ezzel követheti 
nyomon a labda útját, s mutathatja 
meg akár a pálya túlsó szegletéről is a 
sarokrúgáskor nekirugaszkodó csatárt, 
a játékosok feszült arckifejezését, a. labda 
ívelését. Aztán _ fokozatosan szélesíteni 
tudja a látómezőt, úgyhogy már a kapu 
előtti egész térséget látjuk —  a tömö
rülő védőket, a helyezkedő csatárokat, 
s nemsokára talán, ha minden jól sike
rül, a gólt is az ellenfél hálójában . . .

Persze addig, amíg a közvetítés c 
csúcsponthoz érkezik, még sok előké
szület. szükséges. Amikor a közvetítő 
kocsi megérkezik a Népstadionba, elő
ször is kiépítik a közvetítő rendszert: 
a három kamerát megfelelő kiemelkedő 
pontokon elhelyezik, majd kábelekkel 
összeköttetést teremtenek a felvevőké
szülékek és a gépkocsi között. Ez a vá
rosi erősáramú vezetékből villamos ener
giát kap. A  közvetítő rendszer kiépí
tésének legfontosabb mozzanata a furcsa, 
kúp formájú parabola fémtükör elhe
lyezése. Ez kábelösszeköttetésben áll a 
gépkocsival, hogy az elektromágneses 
hullámnyalábbá alakítot t képeket á Sza
badsághegyen levő, hasonló fémtükörhöz

•■V l'ostu K ísérleti In tézel készítette televíziós 
íolvevöflép a M agyarország—Jugoszlávia Európa- 

Kupa labdarúgó m érkőzésen

továbbítsa az adóállomás számára. A 
fémtükörnek olyan helyet kell találni, 
ahonnét jól látható a Szabadsághegy 
csúcsa. A  Népstadionban ez könnyű fel
adat. —  de egyik-másik közvetítés során 
Budap>est háztengerében a televízió tech
nikusai néha bizony nyaktörő akrobata- 
mutatványokat. végeznek, amíg sike
rül rögzíteniük a fémtükröt valamely 
meredek háztető legmagasabb pontján, 
avagy valamely templomtornyon. Ami
kor a tükröt fölszerelik, a közvetítő 
rendszer üzemképtessé válik, szaknyel
ven „élni kezd” . A  közvetítéseket sem 
az esők, sem a hóviharok nem akadá
lyozzák : ilyenkor egy különleges műbőr- 
lopredővel borítják le a felvevőgépet, úgy
hogy az igazán kevesebbet szenved az 
időjárás viszontagságaitól, mint az ázó- 
fázó operatőr. Készült már televíziós 
közvetítés a gleccserek közt, mínusz 
20 fokos hidegben, Szíria homoksivatag
jaiban, 40 fokos izzó hőségben, s külön
leges kamerákkal már a tenger alatti 
televíziós közvetítés is megvalósítható.

Fi lm közvetítés, televíziós filmgyártás . . .
A  Magyar Televízió elég gyakran köz

vetít játékfilmeket, de előfordul az is, 
hogy külföldi, vagy korábban megtörtént 
események jilmszalagról kerülnek a tele
víziós adásba.

A mi televíziónk a filmközvetítéseket 
egy különlegesen berendezett gépterem
ből adja. ahol három filmvetítőgép áll.

sas



Készülődünk a stú
dióban n felvételre.

Kelemen Endre 
operatőr Orsolya 
Erzsivel tart mell

be* zélé*it

Estekben nem ívfény vagy villanykörte 
izzik a fényforrás helyén, hanem egy 
katódsugárcső. E cső belső falán olyan 
fénypor van, amely a katódsugarakat 
erős fénnyé alakítja át. Ez, a fény egy 
fotocellában elektromossággá alakul, és 
a kép a már ismertetett módon kerül az 
adásba.

Televíziónk fokról fokra kiépíti saját, 
rövidfilm-gvártását is. Ez nem pótolja 
majd sem a játék-, sem a dokument- 
filmeket, de alkalmus lesz arra, hogy 
kielégítse a televízió sajátos igényeit, 
így  egy valóságos üj filmgyár is épül a 
Szabadság téren . . .

Befejezésül hadd mondjuk még el 
televíziónk rohamosan gyarapodó közön
ségének, hogy az ríj 30 kilowattos adó 
üzembehelyezésével az adások térerős
sége a mostaninak az ötszörösét is meg
haladja majd. Budapesten és a város 
körüli övezetben, ahol a vétel most is 
élvezhető, a vételi viszonyok egészen 
zavartalanok lesznek. Az adóállomástól 
100— 150 kilométerre levő övezetben (pél
dául Kecskeméten), ahol pillanatnyilag 
a budapesti adó jelét veszik, de a vétel 
nem jó, a mostani „zaj”  (a szaknyelv 
így nevezi a képen mutatkozó zavaro
kat is) ötödére csökken, s a vétel kifo
gástalanná válik, úgyhogy televíziónk 
adásait az Alföldön délre talán még 
Szegedig is, kelet felé Debrecenig is 
élvezhetik. Kevésbé biztató a helyzet 
a Dunántúlon és Észak-Magyarországon, 
ahol a hogyek sok helyütt akadályoz

zák a vételt. .Miskolcon —  az Avas miatt 
— valószínűleg csupán akkor vehetik 
a televíziós adást, ha a városban majd 
helyi közvetítő állomás működik. Ez 
vonatkozik Szombathely és Pécs kör
nyékére is . . , Ahhoz, hogy a hazai tele
vízió adásait az ország egész területén 
vehessék, mintegy 3—4 közvetítőállo
mást. kell majd építeni. Ha a 30 kw-os 
adó, amely ma még csak műszaki próba- 
műsort sugároz, már rendszeresen adni 
fog, az eddig működő 1 kw-os adót 
leviszik Miskolcra. Béccsel és Pozsony- 
nyal 1958-ra, 1960-ra pedig a Szovjet
unióval is ultrarövid hullámú összeköt
tetést ígérnek. A  varázstükör tehát ná
lunk is megszületett, egyre távolabb 
visz majd bennünket és mind több né
pet, és egyre több tájat ismertet meg 
velünk.

Halász Zoltán

AZ AKVÁRIUM ÉS TERRÁRIUM
a magyar biológiai szakkörök közlönye. 
Megjelenik kéthavonta. Előfizetési díja 
egész évre 30, fél évre 15 forint- Egy 
szám ára 5 forint. Az előfizetési díjat a 
Gondolat, Kiadó terjesztési csoportjának 
címére (Budapest, VI., Révav utca Ifi.) 
a 69.915.273—50 esekkszámlaszámon 
kell befizetni pontos név ás lakcímmel 
és a lap címének megjelölésével.

*34

ÖRÖKLÉSTANI KÍSÉRLETEK
II.

A baktériumok örökléstanának az Élet 
cs Tudomány fi. számában ismertetett 
eredményeire gondolva könnyen meg
érthetjük, miért keltett akkora szenzá
ciót az a kísérlet, amelyet a francia- 
országi Auteuil-ban végeztek 1956—57- 
ben, s amely mind a mai napig is tart.

Jacques Bénáit professzor és munka
társa, Leroy kutató ugyanis azt a célt 
tűzték maguk elé, hogy magasabbrendü 
állatokon —  kacsákon —  váltanak 
k i irányított mutációt.

Ez. annál érdekesebb volt, mert. azt 
hihetné az ember, hogy az ilyen irányí
tott „átalakítást”  először az. alacsonyabb- 
rendű állatokon kellene megpróbálni — 
a véglényektől kezdve a puhatestűeken 
át s a halakon keresztül haladva a két- 
éltűekig, azaz a törzsfejlődés sorát kö
vetve — , s csak azután kísérelhetnénk 
meg a melegvérű állatokon. De a frau 
cia biológusok azonnal madarakkal kezd
tek dolgozni.

A választás azért esett épp a kacsákra, 
mert ezek már Benőit előző tapaszta
latai alapján is alkalmasnak látszottak 
az. ilyenfajta kísérletekre. A terv az 
volt, hogy khaki Campbell kacsák ivar- 
sejtjeiből és vörös vérsejtjeiből kivont 
DNS-et. adnak be egészen fiatal pekingi 
kacsáknak. (A. DNS [dezoxiribonuklein- 
sav] a sejtmag kromoszómáiban elhelyez
kedő gének alkotórésze. A gének' az. 
öröklődés elemi részecskéi.)

A  DNS kivonásának munkáját az o 
területen szaktekintélynek számító Roger 
és Cölelte Vendrely végezte el, s Benőit 
professzor nemsokára egy kis üveg 
finom, fehér pori 
kapott: a khaki 
kacsák DNS-ét.

Ami ezután tör
tént, azt legjobb, 
ha a Francia Tu
dományos Akadé
mia 1957. április 
29-én kiadott em
lékezetes közlemé
nyéből idézzük.

„1956 június 20- 
án leikéit, kilenc pe-

Benőit professzor két 
kausfiju. A  világos esíi- 
rii a/, eredeti peklnpi: 
testvére egészen fiatal 
korúban l>\S-I»jekoIó- 

kat kapott

kingi tojó és három gácsér hasüregébe 
8 napos koruktól kezdve a khaki kacsák 
DNS-ét oltották be. A  9 tojó 6 hónapra 
elosztva 19 héten át kapott egy-egy 
injekciót, a 3 gácsér egv hónap alatt 
ötöt.

1957 áprilisában 8 tojón és egy gácsé
ron mutatkozott jelentős testi elváltozás.

1. 5 tojó csőrének színe erősen meg
változott. Míg a pekingi csőre narancs
sárga és a khakié feketészöldes, addig 
a kezelt egyedek csőrének alapszíne 
sárga vagy rózsaszínű, és a csőr 4/5 
részét is elborító fekete vagy fekete- 
lilás foltokkal tarkított nyereggé egye
sültek.

2. A  pekingi kacsa feje rövid, széles, 
magas, pofái kiugrók ; a kezeltek hom
loka alacsony, ovális és finom vonalú, 
pofái nem erősek.

3. A  pekingi tollazata sárgásfehér, a 
khakié barna, a kezeiteké viszont min
den esetben fehér és selymes. Bibéjük 
vékonyabb, mint a pekingié, s e bélyeg 
tekintetében a kacsák a khaki fajtához 
hasonlítanak. A szárnyon elhelyezkedő 
tollcsokor szintén a khakire emlékeztei. 
Tollúk sima.

4. A kezelt, egyedek alakja is közelebb 
áll u khakiéhoz: kicsik és zömökek. 
Míg a kezeletlen pekingi kacsák alap
súlya 2500— 3000 gramm, a beoltottaké 
átlagosan 1780 gramm.

5. A kezelt kacsák testtartása és 
járásmódja is eltér az eredeti típusétól. 
Helvválioztntás közben nem emelik föl



sem a fejüket, sem a nyakukat, miként, 
a pekingiek.”

A  rendkívül óvatos következtetések
ből csak annyit jegyezzünk meg, hogy 
„a khaki DNS-e a fejlődést egy olyan 
állat felé térítette el, amely sem a 
kliakira, sem a pekingire, sem az ivaros 
keresztezéssel létrehozott Rouon típusú 
hibridre nem hasonlít, de emlékeztet a 
két kiinduló fajtára és ezek őseire.”

„Úgy látszik —  fejezték be közele" 
ményüket a szerzők — , hogy a kacsa 
öröklődő tulajdonságai, beleértve a nagy
ságot és az alakot is, még a születés 
után is befolyásolhatók egy másik fajta 
DNS-ével. Ez a testi mutáció kiegyen
súlyozott és harmonikus módon hat anél
kül, hogy bármiféle élettani vagy alak
tani rendellenességet tapasztaltunk 
volna.”

A kiskacsák szüléikre hasonlítottak

Az új változat tagjai —  hófehérkc- 
nek nevezték el őket —  rendes időben 
lettek ivarérettek és tojtak. Tojásaikat 
kikeltették, és nagy érdeklődéssel figyel
ték, vajon a kikelő kiskacsákban meg- 
lesznek-e mindkét „szülő”  tulajdonsá
gai ?

A  kérdés döntő jelentőségű volt, hiszen 
föltételezhették, hogy a fajtaidegen DNS 
nem hatolt be a madarak örökítő anya
gába, és nem öröklődő módosulásokat, 
hozott létre, azaz nem olyanokat, ame
lyek az utódokban is megjelennek.

Keltetést sohasem figyeltek még na
gyobb izgalommal; - a laboratóriumot, 
hetekig őrizni kellett a kíváncsiak elől.

A második akadémiai jelentés 1957. 
július ‘22-én jelent meg. s hírül adta,

hogy 2t> kiskacsa kelt ki. Az új változat 
tulajdonságai az először kezelt kacsák 
utódainak 3/4 részében jelentkeztek. 
Minthogy a madarak kicsinyeinek külseje 
merőben más, mint a nagyoké, a végső 
következtetéseket csak később, a kacsák 
teljes kifejlődése után vonhatják majd le.

A júliusi jelentésből azonban a kis
kacsák két tulajdonságát mégis meg
állapíthattuk : a csőr és a láb színét. 
A  pekingi fajta, amelyhez „átalakításuk” 
előtt a kiskacsák szülei tartoztak, sárga 
lábúak ás csőrűek. Az átalakító DNS-et. 
adó khaki fajta lába és őseire zöldes- 
fekete. Emitt viszont 10 kiskacsa lába 
sárga, Hi-é pedig különféle színű: 38,5 
százalékú pekingi típusú, fii,5 százaléké 
pedig „szokatlan”  típusú.

A  csőrön a színeződés még ámyal- 
tabb. Itt. 27 százalék pekingi típusú, 
73 százalék pedig olyan színű, amely 
nem felel meg az alaptípusnak. A 2íi 
kikelt kiskacsa közül csupán hétnek volt 
pekingi típusú csőre, ötnek rózsaszínű 
és tizennégynek sárgás rózsaszínű, tehát 
a pekingi kacsa sárga színanyagának 
termelése többé-kevésbé csökkent. A 
pekingi kacsák kikelésük után minden 
esetben sárga csőrűek. De a kiskacsák 
termetben, testalkatban, fejük és cső
rük alakjában is eltértek a pekingitől.

Nyilvánvaló, hogy a pekingi kacsák 
jelentős arányban már nem pekingiek. 
Ez döntő fontosságú és minden kételyt 
kizáró tudományos tény.

De miért nem egyformán kapta meg 
minden kiskacsa az új tulajdonságokat ?

Azért, mert az örökléstan számokkal 
kifejezhető törvényei reájuk is érvénye
sek. Például egy fehér meg egy fekete 
nyúl keresztezése esetén —  ha a fehér 
szín az uralkodó —  a második utód

nemzedék 3/4 része 
fehér lesz, 1 /4-e 
pedig fekete. Ezek 
az arányok össze
vágnak a kiskacsá
kon tapasztaltak
kal is.

Egy ellenvetés 
mégis adódhat.: 
„H á t a kiskacsák 
nem az első nem
zedékhez tartoz
nak?”  Nem, mert 
örökléstani szem-

llnlm Jac-ques ltcni.il 
professzor, jobbra Leroy 
tudós két kísérleti ka
cséval. Jobbra eqy ere
deti pekingi. halra egy 
atilláit kacsa

pontból az auteuil-i kiskucsák „a  máso
dik nemzedék hibridjei” . (Hibridnek 
nevezzük az olyan egyedet, amely eltérő 
szülői tulajdonságokat, egyesít, s ezek 
szaporodáskor ismét szétválnak, hasad
nak.) Ugyanis már a szüleik is hibridele 
voltak, hiszen öröldtő anyaguk állomá
nya (mind sárga, mind a zöldesfekete 
színt örökítő részecskék) az injekciók 
hatására —  legalábbis valószínűleg — 
már keveredtek. így  a francia tudó
soknak sikerült genetikailag az első 
hibrid nemzedéket „átugomiuk” . Hogy 
a tulajdonságok keveredése milyen mó
don megy végbe, azt még nem tudjuk.

Behatolt-e a DNS az örökítő anyagba?

Ez az a nagy kérdés, amely a geneti- 
kusokaf érdekli. Egyesek szerint vitat

De ha az idei kísérlet ismét sikeres 
lesz is, ez sem jelenti még a probléma 
megoldását. Nem, mert hosszabb idő 
keli ahhoz, hogy kiderüljön, miképp 
fejlődik az új faj, és mi történik a DNS- 
molekulákkal az ivarsejtekben: más
géneket helyettesítenek-e, a kromoszó
mák végéhez kapcsolódnak-e, avagy mint
egy beléjük ékelődnek-e ?

Leroy kutató szerint ahhoz, hogy e 
kérdésekre felelhessünk, még legalább 
15 év kell.

És mi lesz, ha az 1958-ban kikelő 
kacsaunokák nem mutatják a kezelt 
nagyszülők új tulajdonságait ? Vajon ez 
annyit jelentene, hogy a biológusok 
kudarcot vallottak, és kísérletük értéke 
csekély ? Korántsem! Álért még ha kide
rül is, hogy a DNS-injekeiókkal nem 
sikerül géneket bevinni a kacsák örö-

A lifiroi”  k t u i s a t o j t a  ,,s*e. Halfa u pukliiul kacsa, középen uz injekciók állal letrelött hibrid hó- 
ícnerke, jobbra a khaki, Hófehérke a pekingi örökségé vei született, de kapott a khaki Il.VS-fból. 

Csőrének színezete egészen eint a pekingiétől

hatatlanul behatolt, hiszen egy nemzedék 
már „örökölte”  az új tulajdonságokat!

A nőstényállat testében a tulajdonsá
gokat továbbadó tojások a petesejtből 
fejlődnek ki. Mármost a kacsák testébe 
bevitt DNS már a tojók legzsengébb 
korában behatolt a tojásaikba. A  DNS 
tehát már bent volt az injekciózott 
kacsák tojásaiból kikelt utódokban, és 
tulajdonképpeni öröklődés nélkül is ké
pes irányítani a kiskacsák fejlődését, 
így  tehát még nincsen meggyőző bizo
nyítókunk.

Másképp áll majd a dolog a következő 
nemzedéknél. Ha a DNS valóban beépült 
az örökítő állományba, a kromoszóma 
állományba, altkor a további szapo
rodás folyamán az új tulajdonságok 
minden utódban meglesznek; ha viszont 
nem épült be, az 1958-as kiskacsák, 
tehát a kezelt egyedek unokái vissza
térnek a pekingi típushoz.

kítö anyagába, Benőit és Leroy kísér
lete akkor is nagy jelentőségű biológiai 
esemény maiad.

Tegyük fel, hogy a DNS nem hatol 
be a sejtmagba, hanem megreked a 
sejtplazmában. Akkor is fény derült sok, 
eddig titokzatosnak vélt jelenségre, olyan 
tulajdonságokra, amelyeket nem a sejt
mag, hanem a sejtplazma örökít.

De a távlatok nem kevésbé lelkosí- 
tőek az állattenyésztés, sőt —  persze 
csak a messzi jövőben —  az ember 
szempontjából is. Afert ha az „átválto
zás”  nem állandósul is a leszármazottak
ban, magának az irányított „át.válto- 
zás” -nnk a lehetősége is óriási jelentőségű.

Más módszerekkel hasonló 
ered ményeltet

értek el szovjet tudósok is. P . M . Szó- 
pikov leningrádi kutató az örökítő anyag
ban változásokat tudott előidézni úgy,
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hogy csirkékbe pulykavért vitt be. Az 
így kezelt állatok utódai sem tyúkok, 
sem pulykák nem lettele, hanem egy 
átmeneti fajta jellegzetességeit mutat
ták. Ezt az eredményt a szovjet tudó
sok úgy magyarázzák, hogy a madarak 
vörös vérsejtjeinek magja viszi át a 
DNS-et.

Kushner professzor tiszta fajtájú Leg- 
hom tyúkokba New Hampshire tyúkok
nak vagy vadkacsáknak a vérét ömlesz
tetté át. Hetenként kétszer 5— 5 milli
liter vért juttatott a kísérleti állatokba 
két hónapon át vagy még tovább, úgy
hogy a vérüket valósággal kicserélte. 
De kísérletezett pulykával, kacsával és 
gyöngy tyúkkal is. A  kezelt tyúkokat 
saját fajtájú kezelt kakasokkal termé
kenyítette meg, és utódaikon —  akár
csak francia kollégája —  elsősorban a 
tollazat, az alak, a testtartás és a tojó
képesség változásait figyelte meg, ame
lyeket az állatok átadtak utódaiknak.

Ha a vérátömlesztéseket a már kezelt 
állatok utódaival is folytatták, a vál
tozások nagyobb számúak és szembe
tűnőbbek voltak. Előfordult, hogy a 
vérátömlesztés hatása csak a későbbi 
nemzedékijen nyilvánult meg, de voltak 
olyan egyedek is, amelyek egyáltalán 
nem változtak meg, és utódaik sem.

Ugyancsak más módszerekkel, de ha
sonló eredményeket értek el Lenin- 
grádban nyálakkal. Az emlősökkel bo
nyolultabb a helyzet, mert vörös vér
sejtjüknek nincsen sejtmagja, ezért átöm- 
lesztett vérükben sokkal kevesebb a 
DNS, mint a madarakéban.

Kusliner professzor véleménye sze
rint azok az ellenvetések, amelyeket a 
szovjet és a francia tudósok kísérletei 
ellen hoztak fel, s amelyek szerint örök- 
léstanilag nem tiszta állatokat, hanem 
hibrideket használtak —  megalapozat
lanok.

Benőit professzor a II. nemzetközi 
sejtbiológiai kongresszuson számolt be 
kísérleteiről. Semmiféle végső következ
tetést nem vont le, de megemlített, 
néhány lehetséges ellenvetést és magya- 
íázatot.

_1. Lehetséges-e, hogy a DNS-nek sem
miféle hatása sem volt, s a kiskacsák 
természetes hibridekből keletkeztek a 
szóban forgó tulajdonságok hasadása 
lévén '!
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A  kísérletek körülményei és a nem 
injekciózott egyedek állandósága nagyon 
valószínűtlenné teszi a föltevést.

2. Valóban a DNS a hatótényező ? 
Avagy talán a DNS-el együtt kivont 
fehérje okozza a változásokat ?

A  pontos kémiai vizsgálatok erre is 
nemmel felelnek.

3. Hathat-e a DNS oly módon, hogy 
—  öröklődő hatás nélkül —  csupán az 
állatok külső tulajdonságait módosítja, 
s így ezek a valódi, öröklődő mutációkra 
emlékeztetnek ?

Bár erre még nem adhatunk határo
zott választ, az a tény azonban, hogy a. 
szülőknek beadott injekciók az utódokat 
megváltoztatják, mégis csak arról tanús
kodik, hogy a DNS hatott az örökítő 
anyagra : vagy úgy, hogy' lehetővé tette 
addig rejtett tulajdonságok megjelené
sét, vagy mutáció révén hozott létre új 
tulajdonságokat..

4. Végül az is elképzelhető, hogy az 
állat testébe bevitt DNS felhalmozódott 
a tojásokban, s így ezen az úton került 
át az utódokba. Ebben az esetben a 
megváltozott tulajdonságok átszármaz
tatása kizárólag az anya révén történik, 
s ilyenkor a DNS hatása néhány nemze
tlék után megszűnik. Ám ezt majd csak 
a következő nemzedékek tanulmányo
zása után tudjuk eldönteni.

Mindent össszevéve, az állatok irá
nyított átalakításával foglalkozó kísér
letek nagy'on érdekesek és figyelemre 
méltóak, de még számos alapos genetikai 
vizsgálaton és ellenőrzésen kell átmen
niük, hogy általános érvényűeknek is
merhessük el őket.

Pierre de Latiinak
n „Sciences et Avenir’  *-!>an 

megjeleni cikke nyomán

k é r d e z z -
Soltész János romániai olvasónk kér

dezi: M ikor és ki találta tel a töltőtől lat .'

Szimán Oszkár vegyészmérnök vála
szol:

A  töltőtoll gondolata nagyón régi. 
Már a fém írótollak általános elterjedése 
előtti időkből, a X V III. század elejéről 
is maradtak fenn tollak beépített tinta- 
tartóval, amelyből a tinta szivárgás út . 
ján került a tollhoz. Ezeket „örökíró” 
vagy „utazási toll”  néven ismerték.
A  töltőtollak gyártásával csak akkor 
kezdtek jobban foglalkozni, amikor a 
fém írótollak már javában elterjedlek. 
1841-ben az angol Mailéit Ijevezeti az

FELELEK
iridiumos hegyű arany tollakat. Ezek 
azóta is használatban vannak.

A mai töltőtollak ősét 1853-ban ké
szítette Goodyear Angliában kemény'- 
gumiból (ebonitból). A  bonni Soeymecken 
gyár a múlt század 8()-as évei óta gyárt 
töltőtollakat. A  legelső példányok az 
akkor elterjedt, fémváz helyett fából 
készültek. Á  már megbízhatóbb töltő
tollak századunk első évtizede óta ter
jednek. Az akkori tollakat szemeseppen- 
tőhöz hasonló külön üvegcsővel töltöt
ték. Az első toliakkal nagyon sok baj 
volt.. Ay töltőtollak legújabb fejlődésére 
a műanyagok széleskörű felhasználása, 
jellemző (polietilén tintatömlő stb.).

-

A% Klet és Tudomány kalendárium a
ebben az évben is megjelenik!

Ára: 12 forint.
M e g r e n d e l h e t ő : / Y j  ' ; /

a Gondolat Kiadó terjesztési osztályán - o y  ; Y
(Budapest, VI., Révav utca 16. Telelőn: 315—708).

Az utánvételes küldés a kalendáriumot nagyon m égd rá-
gítaná, ezért kérjük megrendelőinket, hogv a 12 forintot
előre küldjék be a Gondolat Kiadó terjesztési osztá-
lyára a 63.915.273—50-es csefekszámra. Kalendárium A *

megjelöléssel. ifeSlFyfraflÍBipfJPKalendáriumunk február végén jelenik meg.
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A kereszténység kialakulása új areu- 
latot adott Európának. Abba a tele- 

vénybe mélyesztette gyökereit, amelyet 
az ókori görög művelődés, a hellénizmus 
alapformái termékenyítettek meg. Em- 
berszeretetet és boldogságot hirdetett s 
ígért. Elsősorban tehát azok felé fordult, 
akik az élet hajótöröttéiként tengődtek 
a római birodalom ragyogó városainak 
peremein.

A  szegények vallásának híveit politi
kai okokból üldözte a római hatalom

Római katakomba gyülekezeti hely

A régi Szent Péter-bazilika ke reszt u i e t  szele egy XVII. századi freskón

ó k c  K f: s z  t é  n y s  é a  
m ű v é s z e t e  '

ezért a három első században Rómában 
és másutt is a föld alatti katakombák 
sötétjébe kellett vonulniuk egyszerű vál- 
lási gyakorlataik végzésére, szeretteik 
sírja mellé. Templomépítésre sokáig nem 
is gondolhattak.

Ámde a sírok egyszerű kőlapjain már 
találunk vésett jeleket, amelyek művé
szi vonatkozásúnk : egy galamb együgyű 
körvonalait, csőrében az olajággal; Jóriás 
alakját, amint a cethal kiveti. Megannyi 
célzás a feltámadásra, az élet megújulá
sára. Sűrűn jelenik meg a kai képe, amely
nek görög neve az új vallás alaptételé
nek kezdőbetűit adja. (A  hal görög 
neve: ichtüsz, s a hal jelképe e görög 
kifejezés értelmét fedte: Iezosz Chrisz- 
tosz Theucüiosz Szotér, azaz : Jézus Krisz
tus, Isten fia, Megváltó. —  A  szerk.) 
Megjelenik a jó pásztor képe is, aki vál- 
laira veszi az eltévedt báránykát: itt 
a Megváltó misszióját jelképezi.

Valamennyinél nem maga az ábrá
zolás fontos, hanem az ábrázolás rej
lett értelme. A z efféle szimbolikus, jelképi 
ábrázolások még nem jelentenek művé
szi értéket, de meghatók a hozzájuk 
fűződő érzelmi elemek miatt. S fontosak, 
mert a jövendő keresztény művészet- 
szimbolizmusának, jelképi ábrázoló irány
zatának csíráit rejtik magukban.

Hasonló okokból érdeklődünk a kata
kombák tágasabb belsőségeinek festői 
dísze iránt: az egykorú római szobafestő
stílus többnyire szegényes, olykor gya
korlott kézből eredő kiadását- látjuk itt n 
terület mezőkre osztásában, a díszítő 
füzérekben, a szimbolikus alakokban. 
Ilyfajta munkák hazánkban is fönnma
radtak Pécsett valamivel késeibb kiadás
ban. Legtöbbjüket a római katakombák 
őrizték meg.

A kereszténység első három száza
dából nem maradt ránk egyetlenegy temp
lom sem. Holott bizonyára már az új 
hitet államvallássá nyilvánító Nagy 
Consantinus császár előtt is építettek 
ilyeneket a nevezetesebb gyülekezeti 
központokban: Alexandriában, Jlómá-
Iran, Antiochiában oly időkben, amidőn 
az üldözések heve lelohadt. Szükség volt 
iájuk, mert a hívek nagyon megsoka
sodtak. Nemcsak a rabszolgák, a sza
bados helyzetűek és az egyszerűbb 
polgárok közt terjedt, az új hit, hanem 
a római katonák közt is, s hovatovább 
az előkelők és módosabbak sem tudtak 
ellenállni a lenyűgöző áramlatnak. Es 
ha olykor egyik-másik gazdag keresztény 
lír a maga otthona csarnokát, meg is 
nyitotta az eleinte nagyon egyszerű 
istentiszteleti szertartás számára, ez csak

hamar elégtelennek bizonyult. A  keresz
tény templomépítés visszanyúlik a Nagy 
Constantinus olőtti időkbe. De hogy 
minő volt ez az őstemplom, számba ve
hető marad vámokkal nem tudjuk tanú
sítani.

Nagyon szegényesnek mondhatjuk a 
három első század szobrászati hagyaté
kát is, főképp ha elgondoljuk, mily 
töméntelen szobor ékesítette Rómát, 
Alexandriát s a roppant birodalom többi, 
hellenisztikus műveltségű városát. Ne

Krisztus képe u DomlllUa-kalukonibábúi a 111. 
század vénéről
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A  Jó l'á sz lo r  szobra :i 111 — IV . szúzuilbói 
Róm ában, a la trráiil im ízruinbaii

(elődjük, hogy a szobrászat az üldözések 
korában gyanús művészei lehetett az 
ókeresztények szemében, akiket kínzá
sokkal akartak arra kényszeríteni, hogy 
áldozzanak a régi- márványisteneknek vagy 
az isteni rangra emelt császár szobrának.

A  kereszténység a szív vallása volt. 
A z ókeresztények a maguk egyszerűbb 
biblikus felfogásához híven az istenségei 
a szív tisztaságában vélték meglátni, 
megtalálni; nem külső látványosságok
ban, hanem a szív tisztaságában látták
—  a „Hegyi beszéd”  tanítása szerint
—  a boldogság, az üdvösség, a. megiga- 
zulás egyik fő feltételét. A tiszta szív 
ellenében a szobrászatot általában a 
testiesség dicsőítésének tekintették az 
ókeresztények. Mindazonáltal maradtak

ránk szobrok a Nagy Constantinus előtti 
időből is. Hyen például a Jó Pásztor 
szobra, amely ugyan régi görög motívum, 
de a kereszténység beleolvasta a maga er
kölcsi igazságait. A z efféle szobrok a 
íómai-hellenisztikus képfaragás egysze
rűsített utánzatai, s távol állanak a kői
kig jelesebb faragásaitól. A  körül fara
gott szobrok ritkák. Annál nagyobb 
hőségben maradtak ránk domborművek
kel díszített kőkoporsók. Ezek édestest
vérei a kor görög— római kőkoporsóinak, 
hiszen többé-kevésbé ugyanazon mű
helyekből kerültek ki, s nagyjából ugyan
azok a formai vonások jellemzik őket, 
mint a római mesterek idevágó dombor
műves munkáit. Gyakran helyet kap 
e domborműveken az antik pogány- 
világ egy-egy jelenete vagy alakja is, 
de most keresztény értelmet, új vallási 
szimbólumot magyaráznak belé. Orfeusz, 
aki visszatér az alvilágból, nem a pogány 
lantos többé, hanem a feltámadás jel
képe. E müvek nem rosszabbak s nem 
jobbak a pogány római polgárok számáru 
készült kőkoporsóknál .

A  szenvedések kora, amelynek száza
dai során nőttön-nőtt a hívek száma, 
véget ért Nagy Constantinus türelmi 
rendeletétől 313-ban. Az üldözött val
lásból tűrt, majd befogadott s végül 
állami vallás lett. A koldus ókeresztény
ség megindult a világhatalom hódító 
útján. Nagyszerű templomok sokasága 
kezd épülni keleten s nyugaton. Falai
kat aranytól sajgó képek borítják. A 
stílus, a művészi kifejezés módja, ame
lyet képviselnek, most már telivér mű
vészeti stílus. Maga a császár jár elöl 
példával a templomépitésben mindkét 
fővárosában, Rómában és Bizáncban. 
De sem ekkor, sem a következő fél év
ezreden át nem beszélhetünk egységes 
típusú keresztény templomról. Oly sok
féle a terület kiszabása, a fölépítés, a 
födés módja s vele a téralakítás, hogy 
bámulnunk kell az építőerő termékeny
ségét s a képzelet gazdagságát., amellyel 
az építészek az új feladatot megoldot
ták.

A  templomépítő tevékenység legfon
tosabb színhelye Alexandria, bizonyos 
mértékben Jeruzsálem, nagyon kiadósán 
Szíria s egész Kisázsia föl Örményorszá
gig, végül Bizánc és Róma.

Nagyon különböző népek mesterei 
serénykednek a probléma körül. Persze, 
nemcsak a földrajzi és néprajzi különb
ségek hozták létre az ókeresztény temp
lom rendkívüli sokféleségét, és számos 
emlék csupán ezen az alapon nem magya
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sorsára. Ezt a két típust (ha nem is egé
szen találóan) ókeresztény bazilikának és 
Inzánci templomnak nevezhetjük. Kivált 
az első éreztette hatását az egész közép
koron át, az erdélyi hegyektől el egé
szen az Atlanti-óceánig.

Az ókeresztény bazilikának lényeges 
része a hosszúkás, négyszög alakú hajó, 
amelyben a hívek helyezkedtek el, és 
a hozzája csatlakozó, félkör alakú záró- 
rész, az apszis (tribuna), amelyben az 
oltár s ekörül a papság székei állottak. 
Nagyobb bazilikákban a hajót hosszában 
két vagy négy oszlopsor vagy pillér
sor osztja egy szélesebb fókájára s két 
vagy négy keskenyebb mellékhajóra. A 
férőhelyet akként is iparkodtak bőví
teni, hogy az apszis és a hosszú hajók 
közé kereszthajót, iktattak. A  hosszú 
hajók belépője gyanánt egy vagy (leg
inkább keleten) két előcsarnok (narthex) 
szolgált, amely előtt nyílt, pillérsorok
kal övezett négyszögletes udvar terült 
el, közepén a -tisztálkodáshoz szükséges 
vízmedencével. Ez az udvar inkább a 
kelet bazilikáinak tartozéka.

A  fölépítés elemei a hellenisztikus építé
szet szertárából valók: fal, pillér, oszlop, 
gerenda, ív, félkupola, esetleg kereszt- 
boltozat és dongaboltozat. A nagyobb 
bazilikák szerkezetében a főhajót a 
mellékhajóktól mindig oszlopok vagy 
pillérek választják el, amelyek több
nyire gerendát vagy félkörü íveket, ezek 
viszont falat tartanak, amelybe ablakok 
vannak bevágva. A mellékhajók sokkal 
alacsonyabbak a főhajónál. A  külvilág
tól egyszerű fal zárja el őket. A fő- és 
a mellékhajók falai, továbbá az elvá
lasztó oszlopok —  vagy pillérek — tarl-

rázható meg. Hiszen megtörténik, hogy 
egy keleten talált tagozat vagy szerke
zeti mód egyszerre felbukkan Rómában 
is, és viszont. Ennek magyarázata, hogy 
a sokféle népet még sokáig erős kapcsok 
fűzték össze: egyrészt a közös helle
nisztikus műveltség, másrészt a római 
hatalom acélabroncsa. Művészek jönnek- 
mennek, s hozzák-viszik az új és újabb 
építési formákat. A  nagy keveredés 
következtében máig sem állapítható meg 
biztosan e templomstílusok igazi szülő
hazája. Ez azonban éppen nem akadá
lyozza, hogy művészi értéküket vizs
gáljuk és szépségükben gyönyörködjünk.

Az ókeresztény templom, bármily for
mában álljon is előttünk, elsősorban 
abban különbözik a régibb görög és római 
templomoktól, hogy nem az istenség 
lakóháza, hanem a hitközség gyülekező
helye. A  hívek együtt és egyszerre van
nak jelen, hogy az evangéliumnak és az 
apostolok leveleinek tanítását közös
ségben (görögül „kommunion” ) meghall
gassák, s hogy Krisztus emlékezetére 
magukhoz vegyék „a  szent jegyeket” , 
a kenyeret és a bort.

A gyülekezeti helyül szolgáló rendel
tetés és az istentiszteleti rendtartás meg
szabta az építész területbeosztó felada
tát : helyet kellett teremtenie a hívők 
sokaságának, továbbá a szentség-kiszol
gáltatás (oltár) és a lelkipásztorok szá
mára, akik ezt a feladatot végzik.

Az építész e problémát megoldhatta 
centrális (kör vagy szabályos sokszög 
alakú), avagy hosszhajós alaprajzú épü
lettel, sőt e kettő egyesítésével is. A 
födés t  megoldhatták kupolával, bolto
zattal, lapos mennyezettel. A megoldá
sok különböző vál - 
fajairól tanulságos 
emlékek maradtak 
iánk. A  sok közül 
két típussal mégis 
foglalkoznunk kell 
azért, mert szélső 
tagjai a válfajok 
hosszú sorának, 
továbbá mert bi
zonyos uralkodó 
szerepet töltenek 
be emlékeink kö
zött, s végül mert 
erősen hatottak a 
keresztény temp
lomépítés további

A  Santa M aria 
Mnflfllora-templom

Rómában
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ják a többnyire vízszintes mennyezetet 
vagy a fedélszéket, amelyet a főhajón 
nyeregtető fed. Az apszist félkupola 
fedte. Ott, ahol a főhajó a kereszthajó
val találkozik, hatalmas félkörű ív ma- 
gaslik : a diadalív (arcus triumphalis). 
A z apszis oltárát négy oszlopon pihenő 
kőbaldachin, beépített díszsátorszerű 
alakzat koronázza. Alatta, a föld alá 
mélyített külön helyiségben (kripta) 
helyezték el ama vértanú földi maradvá
nyait, akinek a tiszteletére a templom 
szentelve volt.

Ilyen rendszerben épült Rómában egye
bek közt a régi, utóbb lebontott Szent 
Péter-bazilika, a San Paolo fuori le mura 
(a Róma melletti Szent Pál-bazilika. 
amelyet az 18‘23-i tűzvész után újjá
építettek), a S. Maria Maggiore, a régi
S. Clemente —  mind a IV. századbu 
nyúlnak viasza —: és sok más. Keleten 
(nyugaton csak nagyritkán) a mellék
hajók fölött árkádos empórák (karzatok) 
emelkedtek. Szíriában a kőből épült 
bazilikák kifelé is tagoltabbak. Nyuga
ton kopár a külsejük.

Az egyes építészeti elemek Rómában 
szorosan hozzásimulnak az odavaló épí
tészet elemeihez, hiszen elég gyakran 
egyszerűen átvették a pogány építészet 
maradványaiból a kész oszlopokat. Kele
ten, ahol ilyesmire kevés volt az alka
lom, sokféle új formai megoldást talál
tak k i : átdolgozták a korinthusi, illetve 
római kompozit (korinthuszi—ion egyesí
tett) oszlopfőt, éles alámetszésekkel ri
degebbre szabták díszítő formáit, fölé
jük gyakran új tagozatot —  egy gerenda
darabot — iktattak, s erre szerkesztették 
az ívet. Ez a forma visszatér Itália 
egyik-másik bazilikájában is. Magyar- 
ország összes ókeresztény bazilikája (Pécs, 
Székesfehérvár stb.) elenyészett, vagy csak 
töredékek maradtak belőlük.

Ókeresztény centrális 
tem plom  belseje (Santo 
Stefano Rotondo)

A római keresztény 
bazilika nem ismeri a 
tornyot. A  harang, 
amely istentiszteletre 
vagy temetésre hívja 
a híveket, különálló 
harangtoronyra (cam- 
panile) volt függesztve. 
Hasonlóképpen külön
álló, csaknem mindig 
centrális alaprajzú s 
kupolával fedett kis 
épület szolgálta a ke

resztelő kápolna (baptisterium) rendel
tetését.

A hosszú hajós bazilika nyugatnak
széliében elterjedt ókeresztény temp
loma. Nem az egyetlen típus, hiszen
magában Rómában is akadunk centrá
lis alaprajzú temlomokra. Hatásában 
azonban a hosszú hajós típus a legfon
tosabb, mert alapgondolatától a későbbi 
nyugati templomstílusok sem függetle
níthették magukat.

A fejlett bazilika mesteri módon tol- 
. mácsolja rendeltetését. A  belépő tekin
tetéi. egyenest a templom legfontosabb 
része, az apszis felé tereli az oszlopsor, 
az árkádok ritmikus sora. Az apszis 
maga végig aranyos mozaiktól ragyogva 
páratlan és nyomatékos zárt hátteret 
ád az oltárnak. A diadalív ékes félköre 
pedig nagyszerű keretet ír a szentély 
köré. Híven az új vallás bensőséges 
jelleméhez, minden dísz a templom bel
sejébe vonul; a mindennapi élet hiú 
vására felé kopár falak fordulnak.

Nagy Constantinus császár idejétől 
fogva az egyre szaporábban épülő 
templomok nagyszabású festészeti dísze 
fejezi ki legközvetlenebbül az új vallás 
érzületét. A legfontosabb technika most 
a mozaik. Csakhogy kőnyelvében nem 
érezzük az ecset egyéni kézjegyét. Ért
hető s az új vallás érzületének csakugyan 
megfelel, hogy a festett kép szinte sze
mélytelenné válik, mert egyetlen igazi 
célja az egyház tanításainak tolmácso
lása, az egyház dicsőségének ünneplése. 
Efféle célzatú képek borítják az apszis 
félkupoláját, a diadalívet, a főhajó fal
síkjait. Tárgyuk vagy teológiai: a ki
rályi Krisztus, az Istenanya, az apos
tolok mint a népek tanítói, avagy biblia
történeti : az ó- és újtestámentom jele
netei. A  megerősödött, államvallás dics
fényébe* vont, uralkodó becsvággyal is
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átszőtt, a tömegek lelke fölött hatalmas
kodó egyház amennyire távolodik az 
üldözött katakombás ókeresztények 
egyszerű erkölcsi felfogásától és élőhitü, 
meghitt gyülekezetközösségétől a hitelvek, 
a szervezeti és szertartási külsőségek s 
hatalmi keretek biztonságosságában, any- 
nyira kerüli már a Krisztus-történet 
tragikus részleteire, szenvedéseire s halá
lára hivatkozást. Inkább hatalmának, 
dicsőségének, ,,királyságá” -nak képei ke
rülnek a falakra. A  teológiai vonatkozású, 
fogalmi eredetű képekben gyakori a 
szimbolikus ábrázolás ; oly vonás, ame
lyet a naggyá terebélyesedő művészet 
a katakombák szerény művészetétől örö
költ. Nem a Biblia valamely hősének 
valószerű ábrázolása a cél, hanem föl
döntúli fenségének, hatalmának, dicső
ségének éreztetése. Ily  elvont dolgok 
ábrázolására kezes technika volt a mozaik, 
amelynek kötöttsége, szigorú és lapidáris 
(kőbe tömörített, összevonó irányú) stí
lusa alig engedi meg a földi realitások 
előadását. Eokozza ezt a közömbösített 
háttér: gyakran mélykék mező, utóbb 
mindinkább a még közömbösebb arany 
háttér feszül a hatalmasra méretezett 
alakok mögé. Ha valaha, úgy ebben a 
korszakban érte meg ez a technika szi-

forú köstílusának legnagyobb diadalait.
apidáris természetét és az építészethez 

erősen alkalmazkodó kötöttségét meg
értették és kiaknázták mesterei. Már a 
kompozícióban is megnyilvánul e z : a 
római S. Cosma e Damiano, S. Puden- 
ziana, S. Ágnese fuori le mura stb. 
templomok mozaikjain Krisztus vagy a 
templom védőszentje kerül a kompozí
ció, a művészi szerkesztmény közepébe, 
szimmetrikusan, azaz mértanias arányos
sággal vannak elhelyezve jobbján és 
balján a szentek, a jelenet szereplői. 
Eszerint a kép szorosan hozzásimul az 
építészet szimmetriájához és rendületlen 
nyugalmához, ezen túl azonban monu
mentális erőt is kifejez. Cselekvés nincs ; 
a túlontúl földies gondolat száműzve 
van onnét, ahol a művész gyakorta még 
csak a terep megjelölését sem tartja 
szükségesnek. Ugyanilyen elvont elgon
dolás, szimmetrikus elrendezés és szigorú 
kötöttség jellemzi a legszebb itáliai 
mozaikokat, a ravennaiakat. A  San 
Giovanni in fonté, a S. Vitale, a S. 
Apóllinare nuovo templomok nagy moza
ikjai (V—VI. század) klasszikus példái 
ennek. Ritkaság számba megy az olyan 
ábrázolás, mint Gállá Piacidia sírkápol
nájának hatalmas ihlettségű Jó Pásztora, 
ahol hegyes-völgyes, fás-bokros háttér

krisztus-mozaik (5:10 kiirül) a S. Cosmn «  
Darafano-templemhan

emlékeztet a földi természetre. A  kötött
ség és a stílus szigorúsága azonban itt 
sem kisebb, mint az egykorú képeken. 
A  S. Vitale gyarapítja az ábrázolás 
körét, mert itt egészen bizánci módon 
(s bizonyára bizánci mesterek kezéből) 
a bibliatörténeti és teológiai vonatkozá
sokon túl megjelenik a bizánci császár, 
Justinianus, és felesége, a hírhedt Theo- 
dora, pompás ruhájú udvari népével, 
ajándékokat tartva a kezükben. Ezek az 
alakok szorosan egymás mellé vannak 
rendelve, háttér és előtér nélkül. Mind 
szembe fordul, mind cselek véstelen. 
Itt  már a bizánci stílushoz érkeztünk.

Olyan szobrászatot, amely méltó párja 
volna a legszebb mozaikképeknek, sem 
a Nagy Constantinus korabeli Itália, 
sem az ezeréves bizánci művészet nem 
tud felmutatni.

Lyka Károly
Kossuth-díjas művészettörténész

Megérkezett a könyvesboltokba az 
Élet és Tudomány kiskönyvtárának

legújabb kötete :

« TUDOMÁNY éj utakon
238 lap Ára 12 Ft
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A  cipő vásárlás mindig fejtörést okoz : 
milyen cipőt vegyünk? Szeretnénk, hogy 
szép is, kényelmes is, meg tartós is 
legyen. A  szépség, a szín —  ízlés dolga. 
De hogy cipőnk kényelmes-e, egész- 
séges-e és tartós-e, az már az anyagtól 
és a gyártás módjától s főként átlói függ, 
hogy milyen minőségű és milyen techni
kával készült a talp.

Milyen a jó  cipőtalp ?
Vannak általános kívánalmak, A talp

bőrt erősen próbára teszi a sok járás
kelés. Hogy tehát bírja a ,,strapát” , bi
zonyos fokig feszesnek kell lennie. Járás
kor a talp összenyomódik és meghajlik. 
Ha tehát a bőr nem rugalmas, a nyo
más miatt deformálódili, s a cipő is 
elveszti eredeti alakját. A  gyártás során 
elkerülhetetlen a bőr áztatása. s nem 
könnyű feladat biztosítani, hogy szárí
tás után ne is zsugorodjék, ne is nyúljék. 
Ezért, a bőrgyárak olyan talpbőrt igye
keznek készíteni, amely a legkevésbé, szívja 
magába vagy ereszti át a vizet. E  tulaj
donság egyúttal a talp átázását is gátolja. 
A  talp erősen súrlódik a talajhoz, kopik. 
Fontos hát, hogy „kopásálló", vagyis 
tartós legyen. A  Szovjetunióban nagy
számú járópróba adatai alapján meg
állapították, hogy a 7— 10 éves gyerme
keknek gyártott cipők talpa általában 
25 nap alatt kopik 1 —  1 millimétert. 
Az azonos hőrhől készült férficipők 40 
százalékkal, a női cipők két és félszer 
tartósabbak. mint a gyermekcipők.

Feszesség, rugalmasság, nedvesség- és 
kopásállóság —  íme, uz általános kívá
nalmak. De látni fogjuk, hogy még

ezeket a tulajdonságokat sem mindig 
lehet egyetlen fajta cipőtalpban egye
síteni. Hát még a különleges igényeket! 
Azt a falusi embert, akinek sokszor kell 
dagasztania a sarat., nem elégíti ki a 
városlakók vékony talpú cipője, s ami 
például jó az erdőőmek, hogyan volna 
jó egy bálra készülő fiatalembernek.

A feladat tehát az, hogy a várható 
felhasználás módja szerint válasszunk a 
cipők között. De ahhoz, hogy jól választ
hassunk, tudnunk kell, melyik talp mi
ből és hogyan készül, mert ettől függ 
az is, hogy melyik, mikor és milyen 
célra a legalkalmasabb.

Hogyan készül a (a lpbőr ?
Általában a marhának a bőréből ké

szítik. A  bőr szerkezete azonban nem 
egységes. Az állat hátbőre, az úgyneve
zett krupon a legtömöttebb, ennek vas
tagsága a legegyenletesebb. Ezért a 
talpbőrt rendszerint ebből gyártják. A 
nyak- és a hasszél részeiből lesz a talp
bélés.

A  nyers bőr alapanyaga sűrűn össze
szövődött rostos fehérje (főként kolla
gén). E romlandó, rothadó anyag szám
szerű keménységgel szárad, hő ás víz 
hatására enyvesedik, ilyen formában 
nem is munkálhatjuk meg. Ahhoz, hogy 
feldolgozhassuk, cserezni kell. A cserzés 
által a bőr idő- és hőálló, kívánatosán 
száradó ás megmunkálható lesz.

A cserzés művelete ősrégi népi tapasz
talatokban gyökerezik. Annál meglepőbb 
hát, hogy a cserzés során végbemenő 
folyamat még mindig nincs kellőképp 
földerítve. A szakemberek egy része 

kémiai folyamatnak tartja, 
mondván, hogy a cserzősavak
nak és a bőrt alkotó fehérjének 
lúgos csoportjai vegyülnek egy
mással. Mások inkább a fizikai 
jelleg elsőbbségét, domborítják 
ki benne : a bőrbe diffúzió ré
vén bejutott cserzőanyag bebur
kolja a rostokat, s ekként óvja 
őket a rothadástól.

Cserzésre sokféle anyagot 
használnak. A legfontosabb a 
növényi és á krómon cserző-

'  baknaesok talpát szögezéssol erSsi- 
(ik föl (Balogh József felvételei a Duna 

CIpöflyár gyártmányairól)

A  könnyebb cipők talpát — akár bőr
ből, akár gnmiból vagy műanyagból van 
— célszerűbb ragasztással fölcrősilent

anyagok csoportja. Növényi
cserzőanyag több-kevesebb 

mennyiségben csaknem minden 
növényi alkatrészben van. A 
felaprított fából vagy kéregből 
a cserzősavat 80-—100 C hő
fokú vízzel lúgozzák ki. A z ily 
módon készült cserzőlé bamás- 
sárgás-vöröses színű folyadék.
Ez adja a cserzett bőr jelleg
zetes színét.

A  talpbőrök zöme növényi 
cserzéssel készül, a kész bőr 
mégsem lesz egyforma. De nem 
is törekszenek erre. Ellenkező
leg : háromféle típust gyártanak, asze
rint, hogy a talpat szegezéssel, varrással 
vagy ragasztással erősítik-e a felső rész
hez.

A szeges krupon. A szegezéshez feszes 
és rugalmas bőr kell, mert ha a bőr- 
rostok nem elég sűrűek és nem fonják 
körül rugalmasan a szöget, ez hamaro
san kihullik, és a talp leválik a cipőről. 
A  szeges krupon tehát a növényi cser- 
zésű talpbörök közül a legfeszesebb. 
Hogyan érik ezt el ? Tömött nyersbőrt 
használnak, s a rostok közti üregeket 
cserző és vegyi anyagokkal erősen kitöl
tik, vagyis a bőrt impregnálják. E  mód
szerrel egyúttal azt is elérik, hogy a 
talp kevésbé ázik át. Az ilyen talpú láb
beli kiválóan alkalmas strapacipőnek. 
Könnyűszerrel javítható. Sajnos, hátrá
nyai is vannak, főleg az, hogy —  mert. 
sok cserző- és töltőanyaggal készül — 
nehéz.

A varrott talp. A  varráshoz hajléko
nyabb bőranyagra van szükség, külön
ben a bőr átvágja a fonalat. A varrott 
talp tehát hajlékonyabb, könnyebb, de 
mert kevésbé impregnált, a vizet jobban 
átereszti. Ilyen talpat hordunk általá
ban városi cipőinken. Ez is könnyen 
javítható.

A ragasztott, úgynevezett ágó latpbör 
gyártásakor nincs szükség a rostok külön
leges rugalmasságára, sem a bőr tömött- 
ségére. Az ilyen talpbőrféleségböl ké
szülnek a könnyű női cipők talpai. 
Vékony, könnyű és hajlékony, de vise
lőjüknek vállalniuk kell, hogy esős idő
ben könnyen átnedvesedik, s hamarabb 
kopik. Elsősorban azokban az országok
ban jött divatba, amelyekben ugyan 
sok az autó és jók az utak —  de a cipő- 
talpalás aránytalanul sokba kerül. E 
ragasztott talpú —  olcsóbb —  cipőktől

nem várnak többet, mint azt, hogy 
néhány hónapig kitartson, s ha a talpa 
már elkopott, javíttatása helyett inkább 
új cipőt vásárolnak.

Vidéken, „elátkozott”  utakon, sok 
gyalogláshoz szegezett talpbőrü cipő a 
célszerű, városban, kellemes és enyhe 
időben vagy tánchoz könnyű, ragasz
tott talpbőrű, általában pedig varrott 
cipőt, hordjunk.

A  vegyes és a  krómon cserzés
A eipötalpak tartóssága tehát a gyár

tás módszereitől függ. Többé-kevésbé 
azonban mindegyik fajta talpbőr élet
tartamát meghosszabbíthatjuk, ha több
féle cserzési módot egymás után alkal
mazunk. Ezeknél: előnyös hatása . —  
bizonyos határok között —  összegezö- 
dik, és megváltoztatja a késztermék 
tulajdonságát. A  bőripar sokféle ilyen 
vegyes cserzést ismert, de leginkább a 
króm és a növényi cserzés kombinációját 
használják. Különleges módja ennek a 
növényi cserzés előtt alkalmazott króm- 
sós elöcserzés. Ez nem ad kifejezetten 
kromos cserzésű jelleget a bőrnek, de 
javítja hőellenállását, kopásállóságát, 
következésképp a minőségét, és növeli 
élettartamát is. A tisztán krómsókkal 
(krómtimsó) cserzett bőr könnyű, hajlé
kony, gyártása is olcsó és gyors. Cipőink 
felsőbőre általában így is készül. Tisztán 
krómmal cserzett talpbőr ellenben csak 
nagyon kevés van (foként csak a torna-, 
a tenisz-, a vívó- és a házi cipők céljaira). 
Megértjük ezt, ha esős időben króm
talpú cipőben próbálunk kilépni az utcá
ra. A  k rónios talp ugyanis erősen ázé- 
kony, és nedves állapotban könnyen 
csúszik. Nem szögezhető. így  hát csak 
meghatározott célokra és alkalmakkor 
réseit cipőn használható. Igaz. hogy

247



A városi használatra szánt cipők tal
pát varrással erősítik fel

kemény zsírok beégetésével vagy egyél) 
anyagú impregnálással javíthatunk o 
hibákon, de a jelenleg ismert impreg
náló szerek nem biztosítják a jó szellő
zést. Ezért az ilyen cipő nem egészséges 
és nem kényelmes. Ha sikerül olyan 
impregnáló anyagot feltalálni, amely e 
hibákat kiküszöböli s a levegőt és víz
gőzt átereszti, kiváló eipőtalpunk lesz !

A gumitalp
Az utóbbi időben egyre több gumitalpú 

cipő kerül forgalomba, sőt egyes cipő- 
fajták RFC-talppal is készülnek. Vajon 
érdemes-e elcserélnünk az értékes tulaj
donságokkal fölvértezett, bőrt ezekkel az 
anyagokkal 1

Gumitalp többféle van. A  szép, fehé
res színű kreppgumit, a 10— 16 méter 
magas kaucsukfa tejnedvéből gyártják. 
Többnyire fekete, vékony és nehéz faj
súlyú az úgynevezett regenerált gumitalp. 
Ezt csak olcsóbb cipőkre teszik, mert 
részben már használt anyagból készül, 
és külseje nem megnyerő. Újabban gyak
ran látjuk üzleteinkben a vörösesbarna 
mikropórusos gumitalppá cipőt is.

A  gumitalp általában sokkal kevésbé 
kopik, hajlékonyabb, mint a bőr és 
nem ázik át. Olcsóbb is. De nem engedi 
át a levegőt és a vízgőzt, tehát rosszul 
szellőzik, ' ezenkívül nedves talajon na
gyon csúszik. A  cipő talpaltatása körül
ményes, mert a legtöbb javítóhelyen 
hiányzik a szükséges berendezés. A  gumi
talp olajban duzzad, tehát olajos tala
jon nem használható.

A  gumitalpak közül leginkább a mikro
pórusos elégíti ki az igényeinket, ez vetél
kedhet leginkább a bőrtalppal. Fajsúlya 
nagyon könnyű is lehet, mert. e gumi
ban levegözárványok vannak. A szi
vacsos szerkezettől abban különbözik.

hogy a pórusok, az apró nyílá
sok zártak, egymással nincse
nek összeköttetésben. A  póru
sos szerkezetet úgy alakítják 
ki, hogy a kaucsuk-keverékbe 
olyan anyagokat] is belegyúr
nak, amelyek a vulkonizálás 
hőfokán gázokat fejlesztenek. 
A mikropórusos talp könnyű 
és hajlékony, tehát könnyen 
alkalmazkodik a talaj egyenet
lenségeihez, ez pedig csökkenti 
a kopást előidéző súrlódást, s 
ezért a talp kevésbé kopik. 
Hibája, hogy a cipő orrán a 

mikropórusos gumi íétegeződik és mor
zsolódik. Az ilyen talpú cipőben is 
könnyen izzad a láb, mert levegőt és 
vízgőzt áteresztő képessége ennek sincs. 
Ragasztással javítható, csakhogy erre 
alkalmas berendezéseink még nincsenek.

A PVC-talpnak kirívó hibája, hogy 
hidegben törik, tehát téli cipőkön nem 
használható. Jobbára ragasztással erő
sítik föl, mert szegezni is, varrni is 
nehéz. A  láb szellőzését nem biztosítja. 
Kevésbé kopik, mint a bőr, de esőben 
ugyancsak csúszik.

íme, a rendelkezésünkre álló talp
anyagok közül még mindig a bőrtalp 
közelíti meg leginkább eszményi elkép
zeléseinket. De akár bőrtalpú, akár gumi
talpú cipőt veszünk, le kell mondanunk 
arról, hogy egyetlen cipőn minden hasz
nos tulajdonságot megtaláljunk.

Amikor tehát cipőt veszünk, jól gon
doljuk meg, hogy mit kívánunk tőle, 
milyen alkalmakkor akarjuk viselni.

l)r. Vermes Mlklósné
Bőripari Kulit Iáintézel

A Természettudományi Közlöny,
a régi, n e m e s  hagyományokkal ren
delkező ism eretterjesztő fo lyó irat 

március óta újra megjelenik.

Ára számonként 5 forint, előfizetése 
egy évre 60 forint, fél évre 30 forint. 
Előfizethető a Posta Központi Tfirlap- 
irodánál, csekszámlaszám : 61 282

Utcai árusoknál is kapható

Megjelenik minden hónap 25-e és 30-ika között
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A savanyított tejnek ősi, legegysze
rűbb és általánosan ismert formája az 
aludttej. A z emberiség régesrégóta ked
veli a különféle savanyú tejtermékeket 
mint jótékony hatású, ízletes táplálékot. 
A török „Ja-urt”  (savanyú tej) szóból 
eredő joghurt ősrégi neve is erre vall. 
A délkelet-európai országokban készí
tették először, s onnét terjedt el szinte 
földkerekségszerte. Magyarországon bol
gárok révén vált ismeretessé. A magyar 
„tarhó”  —  a bánátiak kedvelt itala — 
azonos a joghurttal.

Hazánkban kivált az utóbbi két év
tizedben sokan fogyasztják a joghurtot. 
Ámde kevesen tudják, hogy az eredeti 
joghurt, juhtejböl készül, és tehéntejből 
jobbára csak a közép-európai tejipari 
üzemek tették divatossá. Másutt első
sorban juhtejböl, esetleg bivalytejből, 
ritkábban kecsketejből vagy a legkülön
félébb tejkeverékekből savanyítják. A 
joghurtot vagy a véle rokon tejterméke
ket, majdnem minden pásztomép kedveli. 
A juhtejböl készült joghurt nagyon el
terjedt a Szovjetunió délnyugati vidékein, 
Közép-Ázsiában, a Kaukázusban, Egyip
tomban, Kisázsiában, az örmények lakta 
vidékeken, az egész Balkán félszigeten, 
Szardíniában stb. És valóságos nemzeti 
étekké vált Bulgáriában meg Törökor
szágban. Bulgáriában évente mintegy 
100 millió kiló juhtejböl készül joghurt. 
A régi török fővárosban, Isztanbulban 
évi 3 miihó kiló joghurtot fogyasztanak. 
A joghurtot legáltalánosabban saját, fo
gyasztásra készítik a juhászok, és csak 
nagyobb városok ellátására gyártják tej
ipari termékként. A  mi tehéntejből ké
szített joghurtunk tejipari termék, és 
áruként kerül piacra.

A joghurt elefántcsont színű savanyí
tott tejtermék. Alvadéka kemény, össze
keverve sűrű, tejfelszerüen sima. íze és 
illata jellegzetes : édeskésen savanyú
aromájú. Sajátos jellegét a többi savanyú 
tejtermékétől eltérő tejsav baktériumok 
alakítják ki : a Streptococcus thermophylus 
és a Lactobacillus bulgarieus. Az eredeti 
joghurtban élesztősejtek csak szennye
ződésként fordulhatnak elő, bár a tej- 
savbaktériumokkal együttélésben nem 
hatnak hátiányosan a készítmény minő
ségére. A  tejipari üzemekben készült 
joghurtban —  amilyent a budapesti és 
a városi nagyközönség is fogyaszt — 
csak tejsavbaktériumok vannak.

A joghurt tejsavbaktériumai a meleget 
kedvelik, s 37 C foktól 45 C fokig ter
jedő hőmérsékleten növekednek és sza
porodnak legélénkebben. A Streptococ
cus thermophylus heve is erre vall, 
hiszen a „thermophylus”  szó „meleget 
kedvelő” -t jelent. Az Lb. bulgarieus 
ugyancsak meleget kedvelő mikroba. Te
nyészete gyakran rövid láncokat alkotó, 
1-—3 ozredmilliméter hosszú pálcikákból 
áll. Tevékenysége folyékony és cukor- 
tartalmú tápláló oldatban —  így a tej
ben is —  főként 50 0 fok körüli hőmér
sékleten élénk. Hatásos erjesztő. Gázt 
nem fejleszt, hanem főképp tejsavat, 
esetleg borostyánkősavat és nagyon kevés 
ecet- meg hangyasavat termel. Hatására 
a tej kazeinja (sajtanyaga) számba vehető 
változást nem szenved, és csak alig 
oldódik. A tejzsír szappanosodósa is el
enyésző.

Általában azt tartják, hogy a joghurt 
kellemes aromáját —  fent vázolt tevé
kenységének eredményeképp —  elsősor
ban az Lb, bulgarieus alakítja ki. E 
baktérium anyagcseretermékei a többi 
tej sav bak t ériuménál eredményesebben
fékezik a veszedelmes kólibaktériumok 
fejlődését. Egyrészt ezáltal, másrészt a 
t.ejsav fertőtlenítő hatásával csökkenti 
a belekben a rothadási folyamatokat. Az 
Lb. bulgarieus étrendi hatása azért is 
kiváló, mert- viszonylag nagy savfokot

Meleg vízzel lelt kádakban erjesztik a lílkész 
Joghurtot a Fővárosi Tejüzem llottenhlller itteni 
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bír eí. Egyes vizsgálatok szerint —  ellen
tétben más baktériumokkal —  az egész 
emésztőcsatornán végig hatékony. A 
vastagbélbe sértetlenül érkezik, s még 
a bélsárban is életképes marat 1. Ekként 
megtelepülve a belekben, a bélflórát, 
jótékonyan befolyásolva fékezi a mér
gező és rothasztó hatásúak működését.

A  joghurt-baktériumok révén majd
nem tiszta tejsuvas erjedés indul meg. 
Az igy képződő tejsav mennyisége a 
joghurt érettsége szerint változik. A 
friss készítményben a tejsav mennyisége 
nyolctized százalék alatti, az idősebben 
2 százalékon felüli szokott lenni. Az en
nél nagyobb —  2,5 százalékot is elérő 
—  tejsavtartalom már erősen savanyú 
Szt okoz. A  jól készített joghurtban sem 
szénsav, sem alkohol nem képződik.

A  hazánkban szokásos joghurt készí
téséhez főképpen Str. thermophylus és 
Lb. bulgaricus tenyészeteket szoktak 
használni. A  készen beszerzett, tenyésze
tet először pasztőrözött tejben szaporít
ják 42— 45 C fokos hőmérsékleten. Az 
ily módon készített savanyítóból 2— 5 
százalékot adnak az ugyancsak pasztő
rözött és 50 0 fokra lehűtött tejhez ; 
lehetőleg szitán áttörve. A beojtás után 
a tejet a közismert joghurtos üvegekbe 
fejtik, és 45 C fok hőmérsékleten 2y2—- 
3% óráig érlelik. Az érlelés során óvni 
kell az alvadó tejet minden rázástól, 
mert különben a joghurt savós lesz. Az 
alvadást az egyes palackok oldalra dön
tésekor figyelik meg. Ez akkor megfe
lelő, ha az alvadók kemény, szilárd, ko
csonyás, az üveg falától nem válik el, 
és savót nem ereszt. Ilyenkor a savanyo- 
dást azonnal meg kell szüntetni. Ezért 
a joghurtot 10 C fokra hűtik. E hőfo
kon 6—8 napig kifogástalan állapotban 
marad. Alacsonyabb hőmérsékleten hosz- 
szabb ideig is eltartható. Isztanbulban 
a fő tejelési idényben készített joghurtot 
hűtőházakban hónapokig tárolják 2— 4 
C fokos hőmérsékleten minden hátrány 
nélkül.

Anatóliában szárítás útján tartósítják 
a nyári joghurtot téli felhasználásra. 
A  délkelet-európai országokban befőzés
sel felére sűrített tejből is készítenek 
joghurtot. E költséges eljárás a tejipar
ban nem terjedt el. Az alvadók sűrítése 
végett nagyobb hőfokon hevítést, a 
zsírtartalom növelését és tejporos kiegé
szítést is alkalmazhatnak. A  Tejgazdasági 
Kísérleti Intézetünkben kidolgozott eljá
rás szerint jó minőségű ojtóstúrót 2— 2,5 
százalék szódabikarbónával „megöm- 
lesztenek”  oly módon, hogy a hő (80—

85 C fok) és lúg hatására a túró nátriunr- 
kazeirráttá alakul. Ezt az egynemű, sűrű, 
de folyékony pépet keverik a feldolgo
zandó nyers tejhez, hogy sűrűbb alva- 
dékot kapjanak. Az édeskés íz biztosí
tására e keverékhez némi tejcukrot, (li
terenként 20 grammot) is adagolhatnak.

Az úgynevezett reform-joghurtot a 
Szovjetunióban a Lactobaoillus acido- 
philus színtenyészetével készítik főképp 
diétás célokra. Állománya nyúlós,íze kife
jezetten savanyú. Az aroma-joghurtot 
a tejnek arómaanyagokkal, gyümölcs
izekkel való keverésével gyártják.

A  joghurt nemcsak kitűnő táplálék, 
hanem bevált erősítő- és védőital is. 
Kívánatos a jó kondíció megtartásához. 
Hízókúrára fogottaknak és lábadozók
nak is széleskörű jó tapasztalatok javall- 
ják. Meesnyikov ez irányú vizsgálatai 
szerint az állati belekben végbemenő 
rothadási folyamatok végtermékei (fenol, 
szkatol) olyan természetű változásokat 
feltételeznek a véredényrendszerben, ami
nő az emberi szervezetben az érelmesze
sedés (arteriosclerosis). Elméleti követ
keztetései szerint az említett mérgező 
hatású anyagok idő előtti öregedést és 
érelmeszesedést, okozhat nak. Ennek ellen- 
súlyozására a bélrothadási folyamat okra 
kedvezően ható joghurt állandó fogyasz
tását ajánlotta. Ez az elmélet ugyan 
még most sincs kellőképp igazolva, mégis 
bízvást használják sok betegség leküz
désében. Törökországban vérhas- fis tí
fuszjárványok idején védőitalként isszák. 
Általánosan szokták ajánlani emésztési és 
anyagcserezavarok eseteiben. A  joghurt 
életet, meghosszabbító hatásáról a szá
zadfordulón elterjedt hiedelmekét nem 
sikerült bizonyítani. A  példaképp fel
hozott s valóban nagyon hosszú élet
kort, megélő bolgároknál is — _ azt 
hiszem —  inkább az anyakönyvi be
jegyzések hiánya, mint a joghurt ivás 
volt a „hosszú élet. titka” . Mindez persze 
nincs ellentétben a joghurt, jótékony 
hatásáról mondottakkal, s az is tagad
hatatlan, hogy az említett bolgár ma
tuzsálemek egytől egyig joghurt-fogyasz
tók voltak.

<»aál László
az Agrártudományi Rgyesiilet 

szakosztály titkára

Következő számunk tartalmából
Az Anschluss — Meghosszabbítható-e 
az emberek élete? — „Baj”  van-e a ma
gyar pulykával ? — Küzdelem a levegő 
tisztaságáért — Gerincesek és ízeltlábúak 

— A sumírok — A  tudomány világa

zso

HOGYAN SZÜLETNEK AZ ŰJ ELEMEK?
Nemrég fedezték föl a 102. rendszámú, 

valószínűleg 250 tömegszámú (tehát a 
hidrogénatomnál kétszázötvenszer ne
hezebb) új mesterséges elemet, a nobe- 
liumot (kémiai jele : No). E fölfedezés 
hírére sokakban fölvetődött a kérdés : 
„Hogyan, milyen módon lehet létre
hozni új elemeket í ”

A módszer alapelvo : valamilyen nagy 
rendszámú elemet —  többnyire urá
niumot —  neutronokkal, alfa-részecskék
kel vagy még nehezebb atommagokkal 
„bombáznak” , vagyis sugárzósos hatás 
alatt tartanak. Ennek során a bombá
zásra használt részecske, ha elegendő 
energiája van hozzá, behatol a besugár
zott anyag atommagjába, s ez a „löve
déket”  befogja. Vele azonban tömege 
megnő, tehát nagyobb tömegű atom
maggá alakul át. Az így. létrejött atom
szerkezet azonban nem stabil, hanem 
bomlani kezd, elektronokat bocsát ki 
magából. Es eközben új elem keletke
zik.

A  bombázásra használt részecskéket 
elméletileg háromfajta eszközzel hoz
hatják létre. Az egyik típusba az óriási 
energiájú gyorsítók tartoznak (szin- 
kroeíklotronok, lineáris gyorsítók st,b.), 
a másikba az atomreaktorok, a harmadik 
típust viszont egyelőre csak a hidrogén
bomba képviseli.

A  második világháború alatt e három
féle eszköz közül csak ciklotronnal dol
goztak. Vele a 92. rendszámú uránium
ból kiindulva már 1940-ben sikerült 
létrehozni a 93. rendszámú neptu- 
niumot és a 94. rendszámú plut-oniumot. 
Persze ezek az eredmények a háború 
idején a legszigorúbb hadititkok voltak.

1944-ben az új elemekből már elegendő 
készletük volt ahhoz, hogy további kí

sérletek l>en felhasználhassák őket. így  
kiindulópontjai lettek azoknak a kísér
leteknek, amelyek során a 95. sorszámú 
americiumot és a 90. rendszámú curiumot 
állították elő. 1949-ben az időközben 
kifejlesztett atomreaktorok már ezt az 
utóbbi két elemet is elegendő mennyi
ségben állították elő, hogy céltáblákul 
szolgálhassanak azokban a nagy ener
giájú gyorsító berendezésekben, ame
lyek —  a háború előtti ciklotronokhoz 
képest —  sokszorosan nagyobb energiára 
gyorsították fel a részecskéket. így  szü
letett meg a 97. rendszámú berkelium 
és a 98. rendszámú califot'nium.

Újabb öt év múlva —  1954-ben —  
már a califomiumból is annyi volt fel
halmozva, hogy az atomreaktorban 
újabb elem létrehozására használhatták 
fel. Es „világra jött”  a 100. rendszámú 
elem. Ezt előbb centrumnak („száza
dikénak) keresztelték el, de később 
Fenni Nobel-díjas fizikusnak az em
lékezetére tjermiumníík. keresztelték 
át.

1952-ben, az első hidrogénbomba-kí- 
sérlet során a maradványok fizikai, 
illetve kémiai elemzésekor találták meg 
a. hiányzó 99. rendszámú elemet. Ezt a 
relativitáselmélet megteremtőjéről, A l
lűrt Einsteinről einsteiniumn&V: nevez
ték el. Katonai szempontok miatt ezt 
az eseményt csak 1955-ben hozták nyil
vánosságra.

Ugyancsak 1955-ben az akkor már 
„klasszikusénak számító módszerrel — 
alfa-részecskékkel való besugárzás út
ján —  állították elő a lö l. rendszámú 
elemet. Mengyelejevröl, a nagy orosz 
tudósról mendeleviumníúc nevezték el. 
Végül azáltal, hogy a curiumot a 13-as 
szénizotóppal bombázták, megszületett.



a legeslegújabb elem, a 102. rendszámú 
■nabelium.

.Ma még nem látjuk világosan, hogy 
melyik az a legnagyobb rendszámú 
elem, amelyet e módszerekkel még létre 
Jeliet hozni. Bizonyos, hogy minél na
gyobb rendszámú az elem, annál kevésbé 
stabil. Lehet persze, hogy a kísérletek 
során olyan hosszú felezési idejű anyag

hoz is eljutnak, amely gyakorlatilag 
még stabilnak tekinthető. Az elmélet az 
idevágó kérdésekre még nem tud felelni. 
A  fizikusok a kísérletektől várják a vá
laszt, és nagy érdeklődéssel fordulnak 
azok felé a kutatóintézetek felé, amelyek
nek atommáglyájuk vagy olyan nagy ener
giájú gyorsítóik vannak, hogy bennük új 
elemek is létrehozhatók. ( Natúré)

ÉR TÉK ESEB B  A Z  A R A N Y N Á L . . .
Az arany évszázadokon át az érték meg

testesítője, mértéke volt- Kétszáz esztendő
vel ezelőtt még alig akadt olyan anyag, 
amely drágább lett volna az azonos súlyú 
aranynál. A helyzet azóta gyökeresen meg
változott. Évről évre számtalan olyan anya
got hoznak létre izolálással ( elkülönítés
sel) vagy mesterséges úton, amely sokkal, 
de sokkal drágább az aranynál. M a Nyu
gat-Német országban egy gramm arany 
ára 5 márka, ellenben egy gramm germá- 
niumé 8, a platináé 17, a galliumé 18, 
a réniumé 25, a ruténiumé 27, a céziumé 
35, a rubidiumé 4.0, az ozmiumé 43, az 
irídiumé pedig 46 márka. Kiváltképp 
drágák a tiszta állapotban nehezen előál
lítható vegyületek. Például a legtisztább 
holmiumoxid grammja 1800 márkába 
kerül. Az árak persze változnak. 1911-ben, 
amikor az arany grammja 2,80 márka 
volt, még körülbelül 500 000 márkát fizet- 
tek egy gramm rádiumért, de ez az ár 
1923-ban már 210 000 márkáira csökkent, 
az Egyesült Államokban pedig 1950-ben 
a sokkal olcsóbb radioaktív izotópok ver
senye miatt 25— 30 dollárra zuhant (meg
jelel körülbelül 100— 120 márkának).

Meglepően drága egyik-másik olyan anyag 
is, amelyet állatok vagy növények termel
nek. Például egy gramm tiszta aminosuv 
ára 10— 100 márka, a heparin grammja 
34, a bilirubiné ( vörös epefesték-anyag) 
(0, a tiroxiné ( a pajzsmirigy jódos vegyii- 
lete) 96 márka, az urobilin nevű epejesték- 
anyag grammja pedig 4000 márkába ke
rül. A  Ji12 vitamint 0,001 milligrammos 
adagban 3 pfennigért, árusítják, tehát 
1 gramm, ára 30 000 márka.

De mindezek az árak nagyon is alacsony
nak tekinthetők, ha a nobeliumnak, a 102. 
rendszámú elemnek az árával vetjük össze 
őket. A stockholmi Nobel Intézetben 1957 
augusztusáig mintegy 50 nobeliumatomot- 
állítottak elő, s egy-egy atom költsége 
12 000 márka volt. Ez annyit jelent, hogy

a nobelium egyetlen grammja az eddigi 
eljárás alkalmazásával többe kerülne, mint 
az egész emberiség teljes reáljövedelme a 
kőkorszaktól napjainkig. (Kosmos)

40 évig a tengerfenéken — 
korrózió nélkül

A mone! nevű fémből az első világháború 
idején még nagyon-nagyon keveset gyártottak. 
(E fém 30 százalék rezet, 1,1— 1,7 százalék man
gánt, 0,9— 1,3 százalék vasat tartalmazó nikkel- 
ötvözet.) Mindazonáltal már akkor az antant 
hadigépezetének keresett nyersanyagai közé 
tartozott.

1917-ben a német tengeralattjárók megtorpe
dóztak egy sok tonnányi meleg hengerlése monel- 
rudat szállító hajót. A  hajó az Atlanti-óceán keleti 
részén elsüllyedt. Minthogy a roncs nagyon 
mélyen feküdt, a hajót és rakományát végleg el
veszettnek hitték.

Az utóbbi évtizedekben sokat fejlődött a hajó
roncsok kiemelésének technikája, s egyebek 
között a szóban forgó hajó rakományát is sikerült 
kiemelni. A  roncskiemelő vállalat a felszínre hozott 
rudakat eladta.

A  monelrudak bámulatosan csekély mértékben 
korrodálódtak. Némi rozsdát, sár- és festék
nyomokat nem tekintve —  ezek valószínűleg a 
környező anyagoktól származó szennyeződések 
voltak —  a rudak felületét alig lehetett megkülön
böztetni egy új, melegen hengerelt monel rúdétól. 
Még a hosszanti irányban haladó hengerbarázdák 
is felismerhetők voltak rajtuk. Sőt, a mikroszkó
piái vizsgálatok a meleg hengerlésü anyagokra 
jellemző reveréteget is kimutatták, a pórusokkal 
és az oxidzárványokkal együtt. Ha a monel fém 
korrodálódott volna, akkor e felületi rétegek már 
régesrég eltűntek volna.

Jóllehet a sósvíz huzamos hatása nem okoz 
olyan erős korróziót, mint —  mondjuk —  a sós
vizes p e r m e t ,  mégis figyelemre méltó, hogy 
az említett monel rudakon ennyi idő után sem 
észlelhettek semmiféle korróziót. (Technische 
Rundschau)
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A tengernek azokban a mélységeiben, 
ahol a víz felületéről behatoló látható fény
nek már csak 1 százaléka marad meg, a 
megvilágítás erőssége a legjobb esetben. 
10 00 Lux. (Egy Lux hozzávetőlegesen 
egyenlő egy gyertya fényének egy-egy 
négyzetméteres felületen megosztó Üzen
hetted részével.) Az 1000 Luxos fényerőt 
a tengervíz fényelnyelő tulajdonságaitól 
függően más-más mélységben mérhetjük: 
egyes víztípusokban 1— 2 méterrel, mások
ban 50—100 méterrel a jelszín alatt. Az 
1000 Lux megvilágítás elegendő ahhoz, 
hogy a fény erősségét fényképezéssel ké
nyelmesen vizsgálhassuk, akár színek sze
rint külön-külön is. Az egyes színek 
ugyanis megfelelő színszűrökkel elkülö
níthetők.

A tengerben alább szállva azonban 
rohamosan gyengül a fény, s a fényképe
zéshez szükséges megvilágítási idő több nap 
volna. Emiatt nem is lehet —  például —  
a megvilágításnak a napszakok szerinti 
ingadozását folyamatosan követni, hiszen 
az eredmény csak több napi fény közép
értékét adná. Lefelé, haladva a tengerben 
a napfény színeloszlása is jelentősen meg
változik: a fényből körülbelül 8—12 méter 
mélységben eltűnnek a vörös sugarak, 
kevéssel lejjebb a sárga sugarak is, és így 
e nagyobb mélységekbe csak a kék- és zöld 
sugarak hatolnak le, ezek is nagyon meg
gyöngülve, s java részük el is nyelődik 
útközben a vastag vízrétegben. '

E nehézségek felöl tekintve valóban 
jelentősnek mondhatók azok az ú j eredmé
nyek, amelyekről a mélytengerek fényjelen
ségeinek. két kutatója, G. L. Clarlte és 
K . Wertheim számolt be legutóbb. Külön
leges, nagyon érzékeny fotocellát eresztet
tek le a tengerbe, s a fotocellában felfogott 
villamos jeleket megfelelően fölerősítették. 
E műszerrel 60 méteres mélységben a fel
színi megvilágításnak körülbelül egybil- 
liomod részéi mérték. ( Ez nagyjából annyi 
fénynek felel meg, amennyit egy szál 
gyertya egy négyzetméteres felületen 
hoz létre —  háromkilométeres távolság
ból.)

Á nappali mérések eredményei meg
egyeztek a felszín közelében végzett, méré
sek alapján várható értékekkel. Éjszaka 
azonban új tüneményt észleltek: 300
méternyi mélységen túl —  valószínűleg a 
biolumineszcencia ( az élő anyagokban 
keletkező fényjelenségek.) következtében —

nem változott, sót inkább növekedett a 
fény erőssége. 600 méteres mélységben 
éjjel is, nappal is egyforma világosságot 
mértek. Az adatok értékelésekor persze 
ne felejtsük, el, hogy a fotocella nem min
den színű fényre érzékeny. Eszerint a 
megvilágítás értékei aszerint is változ
nak, hogy a fénynek mely színeit mérték.

A két kutató még egy érdekes jelenséget 
észlelt: éjszaka villajiásszerűen megnő a 
megvilágítás erőssége, s az ilyenkor mért 
legerősebb fény a „fenékvilágosság”  átla
gának ezerszereséi is elérheti. A  tengerben 
lefelé- haladva egyre sűrűbben mutatkoztak 
ilyen villanások, emiatt a tulajdonképpeni 
„fenékvilágosság” -ot alig tehetett megál
lapítani. Nappal nem észleltek ilyen vil
lanásokat. (Umschau)

(Tekintve, hogy a ,,fenékvilágosság” 
átlagos értékének még az ezerszerese is 
rendkívül gyengécske fény, talán nem 
alaptalan az a föltevés, hogy a „villaná
sokat”  a tengerben úszkáló világító halak 
okozzák a fotocella előtt elhaladtükban. 
Megerősíti ezt az a már régebben ismert 
körülmény, hogy a mélytengeri világító 
halak általában 500 méternél mélyebben 
élnek. —  A szerk.)

11 Japánban ledobott atombombák hatása
A  Kosmos című nyugatnémet, orvosi 

hetilap közölte a Sugárzások Hatását' 
Vizsgáló Nemzetközi Bizottság tudomá
nyos konferenciájának tanulságos jelen
tését az atombombák okozta, radio
aktív sugárzás hatásairól. E nemzetközi 
szerv 1945 áprilisától 1955 májusáig 140 
nagaszaki személyt vizsgált meg. Közü
lük 24-en fehérvérűségben, 30-an rákos 
betegségben, hárman pedig vészes vér- 
szegénységben szenvednek. Ez annyit 
jelent., hogy Nagaszakiban az atom
bomba hatásának kitett emberek köré" 
l>en a rosszindulatú daganatok előfor
dulásának aránya több mint. hatszorosa 
az átlagosnak.

Hirosimában megállapították, hogy a 
fehérvérűség előfordulása a robbanás köz
pontjától mért távolságtól függ. Sta
tisztikai adatok bizonyítják, hogy a 
bombarobbanás középpontjától 1 kilo
méteren lelül a fehérvérűségben meg- 
letegedettek száma csaknem százszorosa 
a szokásosnak.
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Szabályozhatjuk a születendő nyulak nemét
Emberemlékezet ölet foglalkoztatja a szülőket és az orvosokat az a kérdés, vajon 

nem lehetne-e a születendő utódok nemét valami módon befolyásolni, vagy legalább előre 
tudni, előre megállapítani. (Lásd Tudomány Világa 11)57. 28. szám.) Mindeddig 
nem sikerült véglegesen megoldani a problémát. Talán egy kis lépéssel előbbre 
jutottunk Manuel Gordonnak, a michigani egyetem genetika-professzorának kísér
leteivel, amelyek során bizonyos fokig sikerült szabályoznia a kísérleti nyulak utó
dainak nemét.

Gordon módszere azon alapszik, hogy ha a petesejt megtermékenyült, a várható 
utód nemét az határozza meg, milyen nemű volt a megtermékenyítő ondósejt. Az ondó- 
sejtek 50 százalékában X -kromoszómák vannak, s ezek nőnemű utódokat nemzenek. 
A másik 50 százalékát Y-kromoszómák alkotják, amelyek hímnemű leszármazottakat- 
hoznak létre. Az első lépés az utódok nemének meghatározására, sót szabályozására 
irányuló kutatásban az volt-, hogy az ondósejteket a megtermékenyítés előtt nem szerint 
elkülönítették. Dr. Gordon megállapította, hogy a házinyúl ondősejtjei teljesen azonos
nak látszanak, de egy csekély különbség mégis van közöttük: föltehetöleg a felületükön 
levő fehérje nem azonos. Ha ugyanis az ondósejteket felhígítva elektrolizálják, az X- 
ondósejtek a pozitív sarok, vagyis az anód felé, az Y-spermák pedig a negatív sarok, 
a katod felé haladnak.

■ Amikor ily módon sikerült a különböző nemű utódokat létrehozó ondósejteket el
különítenie, dr. Gordon nőstény nyulakat termékenyített meg velük. A nyulak általában 
felerészben himnemű. felerészben nőnemű utódokat hoznak világra. Azok a nyulak azon
ban, amelyeket dr. Gordon X  - ondósejtekkel termékenyített meg, 80 százalékban nőstény 
utódokat szültek. A himnemű utódok létrehozására irányuló kisérlelek nem voltak ilyen 
eredményesek.

Ez persze csak az első — ma még botladozó — lépés. Gordon szerint emberen vég
zendő kísérletekről egyelőre szó sem lehet. (Time)

A/, állatok alvására vonatkozóan érde
kes megfigyeléseket végzett H. Hediger, 
a baseli állat-kert igazgatója. Főleg az a 
kérdés foglalkoztatta, hogy hogyan és 
mennyit alszik az elefánt.. A logika 
szabályai szerint az ilyen hatalmas testek
nek hosszabb pihenőre van szükségük 
ahhoz, hogy feldolgozzák a több millió 
sejtben felhalmozódott, toxinokat, mér
gező anyagokat.

Hediger széleskörű megfigyelések alap
ján mást állapított meg: az, elefánt, fél- 
oldalára dőlve éjszakánként, átlagosan 
esak 2 óra 19 percet alszik. Eközben 
árverése 42, lélegzése 52. Francis Bene- 
dict amerikai fiziológus ugyancsak meg
erősíti ezeket, az. adatokat. Egy általa 
megfigyelt cirkuszi elefánt éjjelenként, 
átlag 2 óra 45 percet alszik. ( I I  Paese)

(  A problémával A n g h í  C s a b a ,  a 
budapesti Állatkert tudományos igazga
tója is foglalkozott. Nemcsak az Állatkert 
elefántjait figyelte, hanem a két világháború 
között és azóta nálunk járt nagy cirkuszok

idevágó tapasztalatai iránt is érdeklődött. 
Megállapította : az elefánt valóban fel
tűnően keveset alszik a féloldalára dőlve. 
Éjszaka viszont huzamosabb ideig egy 
helyben á l l v a  p i h e n .  Minden bizony- 
nyal így is tud aludni, máskülönben aligha 
volna elegendő számára a körülbelül 2 órai 
fekvés. Anglii feltételezi, hogy az elefánt 
mellkasövi és medenceövi függesztő készü
léke hasonlatos lehet a lóéhoz. Tudvalevő 
ugyanis, hogy a ló javarészt, állva pihen, 
s valószínűleg igy alszik is. Ilyenkor 
ugyanis mellkasom és medenceövi füg
gesztő készülékével mintegy megmerevíti a 
végtagjait, és törzse e merevítő anatómiai 
berendezés jóvoltából végtagjain felfüg
gesztve helyeződik el. A  ló ebben a test
tartásban nem fárad. Minth-ogy az elefánt 
több tekintetben rokon anatómiai berende
zésű a lóval-, feltételezhetjük, hagy az 
elefánt .sem fárad el álló helyzetben, s 
nyilván aludni is tud így.

A-nghi Csaba feltételezése bonctanilag 
még nincsen igazolva. (A szerk.)

2.W

Egy ú j sxíw tssgd ló m űszer
A  wroclavri orvostudo

mányi egyetemen H. Ko- 
warzyk professzor irányítá
sával egy új szívvizsgáló 
műszert. szerkesztettek. 
„Perspektivikus vektog- 
ráf” -nak nevezik. Míg az. 
elektrokardiográf vonalas 
diagram alakjában mutatja 
a szív működését, a vek-

tográf mértani alakzat for
májában ad képet, a szív 
tevékenységéről. Az, utóbbi 
előnye, hogy könnyen 
leolvasható és egyértel
műbb. Külföldi tudomá
nyos körök is érdeklődnek 
az, új műszer iránt. ( Len
gyel Kulturális és Sajtó- 
tájékoztató )

Wolframötvözet — a sugárbetegség ellen
_ klgy porfémkohászali el- a gammasugárzás ellen, 

járással megmunkált ú j mint az ólom. Az ú j ötvözet- 
ivolframötvözet különösen böl eddig elsősorban a kobalt 
alkalmasnak látszik a rádió- - 60-készítmények elleni vé- 
aktiv sugárzás elleni véde- delmiil gyártottak tartályo- 
lemre. Az ötvözet- kereken kot. (Wissenschaft und
(0 százalékkal jobban véd Forkschritt.)

ÉPÜL AZ

„a fo m k ó rh á z”
New Yersey-ben a Brook- 

haven National Labora- 
tory egy jókora atomreak
tort épít, kizárólag orvosi 
használatra.

Az új magreaktort első
sorban neutron-besugárzá- 
sos kezelésre kívánják fel
használni. A z operálhatat- 
lan agy tumor gyógyításá 
ban kedvező eredménye
ket várnak e besugárzá
soktól.

Az atomreaktor mellett 
egy 48 ágyas kutatókórhá
zat. is fölépítenek. (U n i-  
versum )

Kőolaj helyett 
kén

A  Mexikói-öbölben a par
ti vizeken, 10 kilométerre 
a parttól, olajkutató fúrás 
közben jelentős kéntelepet 
fedeztek föl. A z előfor
dulás kiterjedését néhány 
száz aere-ra (1 acre =  
=  4047 m2), vastagságát 
mintegy GO méterre becsü
lik, így 30 — 40 millió tonna 
kénkészletről van szó, te
hát a legnagyobbak egyi
kéről. A  nehézségek elle
nére — tengervíz alatti 
előfordulásról van sző! — 
Iribányászását hamarosan 
megkezdik. (Cs. G .)

Nikkel a kakaóban
Egyes növények jóval 

nagyobb töménységben 
gyűjtenek össze magukban 
különféle kémiai elemeket, 
mint amilyen arányban 
ezek a környező természet.- 
Ix:n előfordulnak.

Az. olasz egészségügyi 
intézet vegyészeti labora
tóriumában megállapítot
ták, hogy a kakaóbab nik
kelt halmoz, föl magában.

(Xauka i  Zsizny)

Koffer nagyságú zongora Uránérc —  Indiában
A  híres amerikai hangszer

készítő gyár, a Wurlitzer-cég 
forgalomba hozta a világ
nak eleddig legkisebb zongo
ráját. A  közönséges bőrönd
ben szállítható zongora súlya 
mindössze 36 kilogramm. Az 
a műszaki érdekessége, hogy 
a húrok helyett lemezkék 
—  lamellák —  vannak benne. 
Rezgésüket a zongorabillentyű 
leütése után egy elektroni
kus erősítő berendezés föl- 
erősíti, a hangszórója pedig 
hallhatóvá teszi.

(Feinwerktechnikl

. A  világ egyik legnn- 
gyobb radioaktív érctele
pének fölfedezéséről szá
mol be az Indiai Atom
energia Minisztérium. Becs
lések szerint, az Északkelet.- 
Indiában fölfedezett telep 
teljes érckészlete több mint. 
3,3 millió tonna. Ebben 
300 000 tonna a tórium-, 
10 000 tonna pedig az 
uránfém-tartalom. Ezen
kívül 80 millió tonna ilme- 
nitet- is találtak, (ez egy 
vas-titán érc)

Atomié Energy News-Lelter

HÍDEM ELÉS
Darmsladfban a vasútvo

nalak villamosítása miatt 45 
centiméterei feljebb kellett 
emelni a vágányok Jölötl át
vezető közúti hidat. A kocka
kővel burkolt beton hidpályát 
2 nyílású ( egyenként 15—20 
méter hosszú) acél pillérek 
tartják. A hídfőknél és a 
pillérek két oldalán a hossz
tartók aláfogására és emelé
sére bakállványokat állítot
tak- fel, nuijd ezekre összesen. 
30 darab ( egyenként 200 
tonna teherbírású) hidrau
likus emelőt helyeztek el.

-4s előkészületek után

az egész hidat egyszerre 
emelték, és a 45 centiméter 
magasságot S óra alatt érték
el. A  hídpálya az emelés 
során sértetlen maradt.

(Dér Stahlbau)

Uránt termelnek barna
szénből a volt bQkl cukor
gyárban. Több olvasónk 
figyelmeztetett arra, hogy 
fenti efinű cikkünkben 
névelírás történt. A  cikk
ben szereplő s osztrák terü
leten fekvő Hlrm a volt 
Félszerfalva községnél azo
nos, ellenben Itük Vas me
gyében. magyar területen 
fekszik.
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MEGOLDÁS AZ 1. SZÁMBÓL 

Ismeretes, hogy bár a Föld 
vonzóereje egy testnek minden 
porcikájára hat, a test súlya c 
részsúlyok összegeként mégis a 
súlypontban ható egyetlen erő 
gyanánt jelentkezik.

Fölvetődhet n kérdés: a
folyadékba merített testeknél a 
felhajtóerő (amely —  mini tud
juk —  a kiszorított folyadék 
súlyával egyenlő, hol hat ? A 
test mely pontjában ?

Helyezzünk egy üres tartályt 
vízbe. Erre most hat a felhajtó
erő. Töltsük meg a tartályt

v ízze l; ekkor a felhajtóerő nyil
ván megszűnik. A  tartályban

levő v í z  súlya tehát éppen ki
küszöböli a felhajtóerőt. A  viz 
súlya nyilvánvalóan a test 
geometriai középpontjában hat; 
így itt hat a felhajtóerő is. És ez 
a megállapítás persze nemcsak 
üres testekre vonatkozik, hiszen

a felhajtóerőt a test felszínére 
ható folyadéknyomás kelti; így 
ez független attól, hogy a test 
belsejét mi tölti ki és milyen el
oszlásban. Ha a test belsejében 
a sűrűség nem egyenletes, akkor 
a súlypont nem esik a test 
geometriai középpontjába. Így 
a jól készített hajónak olyan 
nehézre gyártják az alját, hogy 
a súlypont (S) alacsonyabban 
legyen, mint a vízbe merült

rész középpontja (K ), ahol — 
mint láttuk —  a felhajtóerő 
hat. Ez esetben ha a hajó oldalt 
dől, a középpont már nincs 
a súlypont fölött és így az 
ábrán látható módon forgató
nyomaték keletkezik, ami helyre 
billenti a hajót. Ha a súlypont a

középpont fölött volna, akkor 
— mint a rajzon láthatjuk — 
fordított volna a helyzet, a 
a forgatónyomaték tovább for
gatná a hajót a dőlés irányában, 
és így az felfordulna.

0.1 FELADAT

Feltételezzük, hogy minden 
olvasónk ismeri a Magyarorszá
gon oly népszerű lottójátékot. 
Kgy szimpla lottószelvény ára 
3,30 Ft. Mibe kerülne —  ha 
volna —  az olyan „kollektív 
lottószelvény” , amelyen a pályá
zónak öt helyett hat számot 
volna joga kijelölni ?

A  fénysarkítás
A fénysarkítás alap- 

kísérletéből elvont tör
vényt olvashatjuk a 
vízsz. 1., 24. és a függ.
1., 3. sorban folytató
lagosan.

VÍZSZINTES
15. Ivrét. 16. Indu

lás! 17. Szovjet állam
férfi, 1934-ben merény
let áldozatául esett.
18. Az Élelmezésügyi 
és a Földművelésügyi 
Minisztérium monog
ramja. 20. Fővárosi 
Közlekedési Vállalat.
22. Uöngysúly. 23.
---- drg =  dán kikötő
város. 28. Edényfajta.
29. Rendre egymás után. 31. Elefántcsont (la
tin nevén). 33. A  Mongol Népköztársaság fővá
rosának régi neve. 36. A harmadik személy 
nem kicsi ! 41. Földet forgat. 43. Vörös-tengeri 
kikötőváros. 45. Ipari növény, névelővel. 46. 
Kerget.

FÜGGŐLEGES
2. Jugoszláv vajdasági város, magyar nevén. 

4. Lom ikerszavn. 5. K. Ó. 6. Kétjegyű mással
hangzó az1 ábécé végéről. 7. Tizkétted erdei 
növény, ék.-hib. 8. Árpádházi magyar fejedelem. 
9. Apátlan-anyátlan (ék.-hib.). 10. „Cím nélkül”  
latinos rövidítése. 11. Egv felekezet rövidítése.

12. Személyre kérdő névmás, tárgyesetben.
13. Okmányunk. 14. Diszlakomájára. 19. Gyilkol. 
21. Észak-itáliai folyó. 24. Majdnem azonos 
mássalhangzók. 25. Fegyvert használ. 26. Bánat. 
27. Igekötü. 30. Rugós utazókocsi. 32. Kényelmes 
fehérnemű, utolsó betű fölöslegesen rnegkel- 
tözve. 34. Régi kelta nyelvjárás. 35. Tűzön 
pindsz. 37. Rövid üdvözlés, ford. 38. Angol és. 
39. így oroszul. 40. Ne a harmadik személy ! 
42. Sajátkezüleg. -14. Véredény. 46. Nem áll.

A  7. sz. keresztrejtvény megfejtése 
Kopasz-Cserhát, palóc, Bujáki-patuk. Hollókő, 

Csesztve. Nagyszál. Snsbérc. Jódaqua. Vác. Főt
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