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KÉRDEZZ
Kalász József makói olvasónk kérdezi: 

Honnan származik a „szikvíz“  elneve
zési

Kovalovszky Miklós, az M TA Nyelv
tudományi Intézetének tudományos 
munkatársa válaszol:

A  szikvíz vagy köznyelvi nevén szóda
víz, röviden szóda, széndioxiddal (COa) 
mesterségesen, több légköri nyomással 
telített ivóvíz, illetve széndioxidnak és 
a víznek könnyen bomló vegyülete, vizes 
oldatban. A  sziksóhoz nincs köze, nevűk 
mégis valami rokonságot éreztet. Mindez 
azonban csak a régi vegytani elnevezések 
zavarából ered.

A  sziksó kristályvizet tartalmazó nát
riumkarbonát (NaaC03, lOHoO). Más 
neve : kristály szóda, szóda. A  szóda név 
a középlatinból va ló : eredetileg bizo
nyos fűféléket, majd a belőlük kivonható 
nátriumot (sodium), illetve ennek vegyü- 
leteit jelentette.

A  nyelvújítás korában a nátriumot 
szikenynek nevezték el, a szikes terüle
teken tenyésző szikfűről, illetve a talaj 
felszínén ott kivirágzó nátrium tartalmú 
sziksóról, amelynek neve a régi vegytani 
munkákban: szénsavas szikéleg, azaz
szénsavas nátriumoxid. Mivel ez volt a 
legismertebb, leggyakoribb, szinte spe
ciális magyar szénsavas vegyület, a szik 
szóval nevezték el a szénsavas vizet is, 
nem gondolván arra, hogy a sziksónak 
nem a szénsav, hanem a nátrium a lényegi 
alkotórésze. Hasonlóképpen kapta nevét 
a szódavíz vagy népszerűén: szóda is. 
A  szikvíz névvel a múlt század második 
felében, Czuczor—Fogarasi és Ballagi 
magyar szótárában találkozunk először 
(1870, 1872). A  név azonban csak szűk

- FELELEK
körű, szinte kivételes használatban él, 
akárcsak a távbeszélő.

Hofbauer Ferenc budapesti olvasónk 
kérdezi: Hogyan {üthetünk gazdaságo
san az egyaknás Neo-kaior kályhákban?

Falta Imre okleveles gépészmérnök 
válaszol:

A  Neo-kalor kályhák —  miként álta
lában az egyaknás, úgynevezett ír rend
szerű kályhák —  közepes minőségű 
hazai szenek és brikettek tüzelésére 
alkalmasak.

Leggazdaságosabb tüzelési módjuk: 
az aknát gondosan kitisztítjuk, majd 
attól függően, hogy milyen hideg van, 
félig-háromnegyedig megtöltjük darabos 
szénnel. A  szén tetején papírral, fával 
tüzet gyújtunk. Az alsó ajtót ezalatt 
nyitva tartjuk. A  tűzre néhány darab 
szenet dobunk, és a felső ajtót lezárjuk, 
légbeeresztő nyílását úgy szabályozva, 
hogy fehér (nem kormozó) lánggal égjen. 
Ha az előzetesen berakott szén meggyul
ladt, az alsó ajtót is lezárjuk, s az alsó 
légbeeresztő nyíláson annyi levegőt en
gedünk be, hogy a hőszükségletnek meg
felelő erősségű legyen a tűz. Ha a lobogó 
láng megszűnt, a felső ajtót teljesen le
zárjuk. Amint a szoba elérte a kívánt 
hőmérsékletet, az alsó ajtót is elzárjuk. 
Az eljárás alatt a tüzet piszkálni, a ros
télyt rázni stb. nem kell.

Ha ez a tüzelési mód valami okból 
nem alkalmazható —  túlságosan poros 
vagy nagy darabokból áll a szén — , 
a rostélyon kell , tüzet gyújtani, és a 
szenet kis adagokban rárakni. Az eljárás 
egyébként megegyezik az előzővel.
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A TARTALOMBÓL:
Az Anschluss 20. évfordulójára — A placébo — ,,Baj” van-e a magyar pulyká
val ? — Gerincesek és ízeltlábúak. — Jégtömbökbe zárt kincsek — Méreg a levegő

ben — Kísérletezzünk és gondolkozzunk — A tudomány világa

AZ ANSCHLUSS 20. ÉVFORDULÓJÁRA
XTúsz esztendővel ezelőtt, 1938. március 12-én hajnalban a német Wehrmachl
•*-*- és az SS alakulatai átlépték az osztrák határt, és Bécs felé törtek. Másnap 

a német nyomásra kinevezett Seyss-Inquart-íéle osztrák kormány új alkotmányt 
adott ki, amelyben kihirdette, hogy „Ausztria a Német Birodalom országa” .

Milyen külső és belső erők sodorták Ausztriát e végzetes útra ?
A  X IX . század derekán a kedvező gazdasági föltételek hatására a szét

aprózott kis német államok egységes államba tömörültek. A  két legerősebb német 
állam —  Poroszország és Ausztria —  között akkoriban éles ellentétek dúltak amiatt, 
hogy a német szövetségben kié legyen a hegemónia, azaz a vezető szerep. Az 
1866-os porosz— osztrák háború, amely az osztrákok vereségével végződött, el
döntötte a vitát: a kisebb német államok vezetője és központja Poroszország lett, 
Ausztria pedig kiszorult a német szövetségből, és sok nemzetiségű államként ön
állóan élt tovább. Ausztriának sokkal régibb nemzeti múltja volt, semhogy önként 
alávethette volna magát Poroszország vezetésének. A  közös nyelv ellenére alapvető 
gazdasági, művelődési, vallási és egyéb különbségek választottók el Poroszországtól.

A  századfordulóig Ausztria különállását maguk a poroszok is végleges történeti 
ténynek fogadták el, és csak amikor a gazdasági terjeszkedés imperialista módszerei 
váltak uralkodóvá, kezdtek a „befejezetlen német egység” -röl beszélni. A z Anschluss 
(hozzácsatolás) követelése nemzeti jelszóként hatott, de végső soron az Ausztria 
területéhez fűződő német stratégiai és gazdasági célok megvalósítására szolgált.

A z Anschlussra irányuló törekvést tehát nem Hitler találta fel. ő  „csak” 
a fasizmus által meghonosított erőszakosabb, a belső ellenálló erőket fel- 

őrlő eszközökkel tört Ausztria bekebelezésére. Egyik híve, Glass Fridolin, akit az 
Anschluss után „érdemei elismeréséül”  a bécsi propagandahivatal főnökévé neveztek 
ki, az osztrák hadseregben szervezte a „barna sejt” -et és a „néma osztag” -ot, amely
nek a hadsereg belső bomlasztása volt a feladata. Hol itt, hói ott robbant egy po
kolgép vagy kézigránát. Éretlen sihederek színházi és mozielőadásokat könnyfakasztó 
és bűzbombák robbantásával zavartak meg. (Ez történt például a bécsi Apolló mozi
ban a „Nyugaton a helyzet változatlan”  című film bemutatásakor.) A  háború után 
kiderült, hogy Hitler évente 2 millió schillinget költött az ausztriai államellenes 
szervezkedés pénzelésére.

Az ausztriai német bahatolást megkönnyítette az, hogy az osztrák uralkodó 
osztály egy része, különösen Hitler hatalomra jutása után, maga is támogatta Német
ország Anschluss-törekvéseit. Ezek a fasiszta Németországban kerestek védelmet 
az osztrák munkásosztály ellen, amelyet az 1929— 33-as gazdasági válság szenvedései
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kemény harcra kényszerítettek. (Az osztrák: munkásmozgalom azért is számottevő 
erőnek számított, mert 1918 óta fegyveres erő —  a Republikanisché Sohützbund— - 
volt a kezében.)

A Dollfusa-féle osztrák kormány, amely az olasz—francia és angol orientációjú 
tőkés köröknek, továbbá a katolikus klérusnak a politikai érdekeit fejezte 

ki, a munkásmozgalom oldaláról fenyegető veszélyt nem Ánschlussal, hanem olasz 
segítséggel, a nemzeti függetlenség megőrzésével vélte leküzdeni. Valamiféle „kon- 
kurrens”  fasizmust akart, amely nemcsak a munkásmozgalommal, hanem a „barna 
áradat” -tal szemben is védőgátat jelenthet.

Ez vezette Dőli juss kancellárt, amikor a Republikanische Schutzbund le
fegyverzése céljából 1934. február 12-én a Starhemberg herceg vezette Heimwehr- 
alakulatokkal váratlan támadást indított a bécsi munkásnegyedek ellen. A  munkásság 
lefegyverzését első lépésnek szánta a polgári demokratikus szabadságjogok felszámo
lásához vezető úton. A  munkások hősiesen védekeztek, de végül is az egyenlőtlen 
küzdelemben alulmaradtak. Bécs utcáit a kiontott munkásvér festette vörösre. Ámde 
a történelem hamarosan keserű hosszút állt az áldozatokért, mert Dollfuss, a tömeg
gyilkosság értelmi szerzője, fél esztendővel sem élte túl a februári mártírokat.

1934. május 1-én 
új osztrák alkot
mány lépett életbe,

korábbi funkcióját 
megszüntette, s az 
állami és a közigaz
gatási tisztségek 
betöltését választás 
helyett kinevezés
hez kötötte.

Hitler és az An- 
schluss osztrák hí
vei örültek Doll
fuss intézkedései
nek, mert a demok
ratikus erők gyen
gítésében saját esé
lyeik növekedését 
látták. 1934. július 
25-én akcióba lép
tek : fegyveres
puccsot robbantot

tak ki, s el akarták távolítani a kormányt. Végső céljuk az Anschluss erőszakos 
megvalósítása volt. A  fegyveres bandák néhány órára elfoglalták a rádió és a kancellá
ria (miniszterelnökség) épületét, s a fogságba ejtett Dollfusst meggyilkolták. A  lázadás 
talán elérte volna a célját, de Olaszország több hadosztályt vonultatott a Brennerre, 
hogy Ausztria függetlenségét s ezzel saját közép-európai érdekeit, ha szükséges, 
fegyverrel is megvédje.

Németország még nem volt felkészülve arra, hogy egy háborút megkockáztasson, 
ezért Hitler első Anschluss-kísérlete kudarccal végződött. A  náci lázadást elfojtották.

TAollfuss után Sciiuschnigg került a kancellári székbe. Elődje politikáját követte.
Ausztria belpolitikai rendszerét változatlanul hagyta, s a függetlenség védel

mét ő sem belső erőkre, hanem a német—olasz külpolitikai érdekellentétekre alapozta. 
A  két fasiszta nagyhatalom külpolitikai érdekei azonban csakhamar találkoztak, 
mert mindketten a gyarmatok és a nyersanyagforrások korábbi felosztása ellen törtek. 
Németország ügyesen kihasználta, hogy Olaszország elszigetelődött az Abesszínia el
len viselt háborúja miatt, s a népszövetségi tilalom ellenére nagy tömegben szállított 
részére hadianyagot és repülőgépet. Együttműködésük főként a spanyol polgárháború 
kirobbantása után vált szorossá. Kezdett kialakulni a „Berlin—Róma”  tengely.

Olaszország a németek barátságát az érdekszférák új felosztásával fizette meg. 
Fokozatosan le kellett mondania az Ausztria feletti protektor szerepéről és a Közép-

amely a politikai 
pártokat felszámol
ta, a parlament

Ré<s, felirmírja : uz cmnkriufli iminkúsolthon szétlőtt homlokzatit
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Európa fölötti hegemóniáról. En '>k fejében a németek megígérték, hogy támogatni 
fogják az olaszok földközi-tengeri törekvéseit.

Németország szabad kezet kapott Ausztriában. Herbert Scholz, a washingtoni 
német követség első titkára 1936. áprilisában kifecsegte, hogy „miután Németország 
minden baj nélkül megúszta a fegyverkezés bejelentését és a Rajnavidék meg
szállását, a következő nagy lépés Ausztria elfoglalása lesz” .

A  Schuschnigg-kormány 1936 július 11-én —  olasz ösztönzésre is —  arra kény
szerült, hogy maga is közeledjék Németországhoz. A  megkötött szerződést diplomáciai 
Anscklussnak is nevezhetjük, mert arra kötelezte Ausztriát, hogy német államnak 
tekintse magát, és külpolitikáját az „össznémet”  érdekeknek —  Hitler vezetésének 
—  vesse alá. Néhány nappal a szerződés megkötése után Hitler magához rendelte 
Rainert és Globoczniggot, az osztrák nácik két vezetőjét. Utasításait így foglalta 
össze: „A  Wehxmacht háborús felkészítésére még nyugalomra van szükségem, ezért 
nem tekintem azonnali feladatnak Ausztria lerohanását. Azt a feladatot tűzöm az 
osztrák nemzeti szocialisták elé, hogy továbbra is épüljenek be az osztrák állami 
szervezetbe. Amikor azután elérkezettnek látom majd az időt, nem fog késni a 
határozott beavatkozás.”

A további fejle- 
ményeket 

nem érthetjük meg 
a nyugati országok 
álláspontjának is
merete nélkül. Az 
1919-es békeszer
ződésben még ők 
szavatolták Auszt
ria nemzeti függet
lenségét. Miért 
húnytak később 
mégis szemet a véd
telen kis ország el- 
tiprása fölött, s mi
ért kerestek utóbb 
a Népszövetségben 
formulát az agresz- 
szió igazolására Y 
És miért utasítot
ták vissza a Szov
jetunió indítványát 
amely hasonló ese
tek megelőzésére 
irányult ?

A  nyugati országoknak, főként Angliának a vezetői éppoly jól tudták, mint. 
Hitler, hogy Ausztria lerohanását előbb-utóbb egy Szovjetunió elleni háború fogja 
követni. Ezt a végcélt a nyugati államok uralkodó osztályai helyeselték, s ezért, 
nem gördítettek akadályt a német felvonulási tér meghódítása elé sem. Másfelől — 
különösen az angol Chamberlain-kormány —  elégtétellel nézték, hogy a német ter
jeszkedés a saját érdekkörükön kívülálló területek felé tolódik el. Ezért közölte 
lord Halifax angol külgyi államtitkár 1937 végén Hitlerrel: „Angliát az osztrák 
kérdés nem érdekli túlságosan” . Franciaország álláspontja az osztrák kérdésben 
különbözött Angliáétól, mert jelentős gazdasági és politikai érdekek fűzték a közép
európai status quo —  fennálló helyzet —  fenntartásához, de Anglia nélkül egymaga 
semmit sem tehetett.

Hitler osapatak b evon u lnak  BAi-she u z A i im *Ii Iuss után

1937— 38 fordulóján Németország elérkezettnek látta az időt a cselekvésre. 
Az osztrák nácik már nyíltan beszélték, hogy 1938 elején felkelést robbantanak 
ki. Kisebb-nagyobb csoportjaik a német határ közelében épült táborokban fegyveres 
kiképzést kaptak. 1938 januárjában a bécsi rendőrség házkutatást tartott a nácik 
hírhedt „hetes bizottság” -ának helyiségében. Az iratok között egy 1938 elejére szóló 
akcióprogramot találtak. Eszerint a német kormány határmenti katonai demonstráció 
kíséretében ultimátumot fog intézni az osztrák kormányhoz, s követelni fogja, hogy 
a nácikat, vonják be a kormányba. Ha nem teljesítik, megszállja az országot. Jellemző
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a Sohuschnigg-kormány gyengeségére. hogy »  súlyosan terhelő bizonyítékot nem 
merte felhasználni a hazaárulók ellen.

A nácik felidézte belső zűrzavar arra kényszerítette Schuschniggot, hogy 1938 
februárjában elfogadja Hitler meghívását Berchtesgadenbe. Ott közölték vele a 
német kívánságokat. A  történelem során kevés államférfi szenvedett el olyan meg
aláztatást, mint akkor Scliuschnigg. Hitler őröltként száguldozott a teremben, 
nyakán kidagadt erekkel rikácsolta, hogy Ausztriát —  ha akarja —  órák alatt meg
semmisítheti. Durva személyes sértéseket és fenyegetéseket szórt Sehuschniggra, 
mert az néhány szóval védeni merte Ausztria önálló állami létét. Hitler azt követelte, 
hogy március 18-ig a náciknak adjanak teljes mozgási szabadságot, vezetőiket pedig 
vonják be a kormányba.

Schuschniggnak választania kellett: vagy teljesíti Hitler parancsát, vagy az 
osztrák nép Anschluss-ellenes rétegeivel összefogva szembeszáll a német törekvésekkel. 
A  floridsdorfi munkások határozatban biztosították a kormányt, hogy „az osztrák 
munkásság minden pillanatban kész harcolni az ország függetlenségéért” . Csupán 
azt kérték cserébe, hogy az 1934-es alkotmány által elrabolt jogaikat visszakapják.

Ámde a Schuschnigg-kormány attól való félelmében, hogy a munkásság szélesebb- 
körü demokratikus jogokat harcol ki magának, visszautasította a segítésre nyújtott 
kezet. Inkább a Hitlerrel való alkudozás és egyezkedés útját választotta, gondolván : 
ha maradéktalanul teljesíti a német parancsokat, a néptömegek segítsége nélkül is 
elkerülheti az ország megszállását. Hitler erre egyébként Berchtesgadenben ígéretet 
is tett. Schuschnigg tehát a német kívánság szerint 1938. február ló-án új kormányt 
alakított a három náci : Seyas-Inquart, Adamovics és Stepski-Doliwa bevonásával.

De Schuschniggnak nemsokára tapasztalnia kellett, hogy engedményeivel csak 
fokozta az országra nehezedő nyomást. A  bécsi magyar követ jelentése szerint: 
„már az új osztrák kormány hivatalbaiépése napján röpcédulák jelentek meg, amely
ben az Anschluss azonnali, radikális, kompromisszumok nélküli végrehajtását követel
ték” . Bécsben és más városokban véres utcai verekedésekre került sor a nácik és 
az antifasiszta tüntetők között'. A  fasiszták „Egy nép —  egy birodalom —  egy 
Führer!”  jelszavára a munkások „Nem kell harmadik birodalom!” , „Nem kell 
egytálétel!”  jelszavakkal feleltek.

A válság mélypontján Schuschnigg kétségbeesett s a megszállást csak siettető 
lépésre szánta magát: március 15-re váratlanul népszavazást hirdetett annak 

eldöntésére : kívánja-e Ausztria népe a függetlenség megőrzését ? A  nácik —  most. 
már a kormányon belül is —  vad dühvei szembeszálltak Schuschnigg tervével. 
Tudták, hogy az osztrák nép többsége nem óhajt Hitler fennhatósága alatt élni. Ezt 
Hitler maga is tudta. Ezért nem várta meg a népszavazást, hanem az osztrák ügyekbe 
való durva beavatkozással lemondásra kényszerítette Schuschniggot, s helyére 
Seyss-Inquartot ültette, akinek első teendője a német csapatok behívása volt.

Ausztria sorsa eldőlt. A  németek akadálytalanul nyomultak a kívülről és belülről 
egyaránt elárult ország testébe. A  hitleri Németország hét esztendőn át a legkegyet
lenebb elnyomás alatt tartotta „testvéraemzetét” , amelynek korábbi „elviselhetet
len”  sorsáért annyi júdőskönnyet hullatott.

Kerekes Lajos
a Történettudományi Intézet munkatársa

A  GONDOLAT KIADÓ

mürésxettOrténetl füzet sorozatot
Indít. Tematikája a TTJT József Attila szabad- 
egyetemének művészettörténeti előadásait követve 
nyomon —  felöleli a mfivészrt euész történetét 
az őskortól napjainkig. Célja a népszerű Ismeret- 
terjesztés, a művészettörténeti szakirodalomban 
járatlanok számára Is közérthető formában. A 
3—6 íves fűzetek összefoglalják az egyes művé
szeti korszakokban az építészet, a szobrászat, 
a festészet és az Iparművészet alakulását, elemzik 
a legjellegzetesebb műemlékeket, s gazdag szem
léltető anyagot Is adnak. Szerzőik neves roűvészet- 
lörténészelnk.

A  GONDOLAT KIADÓNÁL 
a közeljövőben megjelenik:

Thaly Tibor: A  200 éves Városliget c. 
könyve, amely minden érdeklődő szú. 
mára színes, élvezetes módon ismerteti 
a Városliget történetét a régi törté
nelmi koroktól napjainkig. Megtud
juk, hogyan települt he az egykori 
mocsaras pusztaság, s m lyen szerepet 
játszott a pesti életben. Az érdekes vá
rostörténeti írást gyönyörű fényképek, 

eredeti térképek teszik változatossá.
Ara : kötve kb. 20 Ft lesz
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Az ősidők mágusaitól, kuruzslóitól és 
sámán papjaitól napjaink természettudós 
orvosáig évezredek teltek el. Tévedés 
volna azonban a gyógyító orvost valami
féle „egészségügyi mémök” -nek tekin
teni. A  bonyolult berendezésű laborató
riumokon, csillogó műtőkön és hatalmas 
gyógyszertárakon kívül az orvos munká
jában —  a gyógyításban —  még ma is 
nagy szerepe van a betegek ismeretlen 
vagy kevésbé ismert lelki-szellemi tevé
kenységének.

Németországban napjainkban is mű
ködnek orvosi képzettség és oklevél nél
kül „gyógyító művészek” (Heilpraktiker). 
Budapesten is akad egy-egy füvesasszony, 
aki számottevő sikert könyvel el gyakran 
ott is, ahol a tudományosan képzett 
orvos minden igyekezete csődöt mondott. 
Mégsem vitás, hogy az efféle emberek 
tevékenysége nem kívánatos, olykor 
pedig egyenest káros. A  közelmúltban 
10 évi fegyházra ítéltek egy német „gyó
gyító művészt” , aki egy 17 éves, súlyosan 
tüdőbeteg, kavernás leányt fél évig — 
haláláig —  gyógyfüvekkel kezelt. Néhány 
évvel ezelőtt egészségügyi szerveink fog
lalkoztak egy gyakorló orvosunknak a 
gyomorfekélyt kezelő eljárásával. Számot
tevő sikert ért el mellékpajzsmirigy- 
hormonos tablettákkal. A  jóhiszemű 
orvos —  sikerei láttán —  alig akart 
beletörődni gyógyeljárásának tilalmába.

Mindezekből az tűnik ki, hogy az 
ismert vegyi szerkezetű, ismert hatású 
anyagokon kívül is vannak dolgok, 
amelyek mai gyógyszertani ismereteink
kel meg nem magyarázható gyógyhatóst 
eredményeznek. Ennek az ismeretlen 
gyógy hatásnak, a „placébo” -hatás okának 
földerítésére, megmagyarázására világ
szerte széleskörű kutatásokat végeznek.

M i hát a piacéba f
Latinul annyit jelent: „tetszeni fogok” . 

Átvitt értelemben az orvosságra vonat
koztatva jelentheti, hogy „használni 
fogok” . A  X V III. század óta szerepel 
mint orvosi fogalom. A  szó fedte fogalom 
az orvosi irodalomban és gyakorlatban 
ma már egységes. Mi hát maga a placébo ? 
Külalakjára teljesen ugyanolyan injekció, 
tabletta, pilula vagy kúp, mint amelyet 
a beteg már ismer és szedett, azzal az 
alapvető különbséggel, hogy nincs benne 
hatóanyag. A  placébo-kutatást végző

klinikák személyzete —  kivéve az ered
ményeket feljegyző vezetőt —  maga 
sem tudja, mikor ád a betegnek morfiu
mot a fecskendőben és mikor közönséges 
konyhasó-oldatot. Szintúgy a betegnek 
sincs sejtelme, hogy kombinált porában 
benne van-e a szokásos amidazofen és 
koffein, vagy csak közönséges tabletta
alapanyagot vesz be a megszokott formá
ban.

Az amerikai Yale-laboratóriumbaji vég
zett vizsgálatok meglepő eredménnyel 
zárultak. 200 migrénes fejfájásban szen
vedő betegüknek adtak koffeines kombi
nált port felváltva placébóval. A  koffeines 
tabletta 84 százalékban, a placébo 52-ben 
tüstént megszüntette a főfájást és migré
nes tüneteket. Egy másik kutatócsoport 
a John H'opkins Hospiialban a műtét 
utáni fájdalom megszüntetésére adott 
morfiumot és placébót. Meglepő módon 
a placébo hatása csak 20 százalékkal 
volt gyengébb a morfiuménál. A  Harward 
Egyetem gyógyszertani intézetében önként 
jelentkező egyetemi hallgatókon végeztek 
összehasonlító vizsgálatokat. Kodeint, a 
közismert köhögéscsillapítót és placébót 
adtak nekik, majd köhögési ingert elő
idéző ammónia-citromsav-gőzkeveréket. 
lélegeztettek be velük. A  köhögést ki
védő hatás kodeinnal is, placébóval is 
ugyanolyan volt.

A  placébo csak első ízben hat ennyire. 
Másodszorra már csak 30 százalékban 
szüntette meg és 30 százalékban csökken
tette a migrénes főfájást, 40 százalék
ban pedig hatástalannak bizonyult. A 
különböző gyógyeredmények magya
rázatát a kísérletekben részt vevők lelki 
alkatának vizsgálata derítette ki. Jó- 
kedélyü, magabiztos, kiegyensúlyozott 
lelkületű, derűs életszemléletű betegek
ben a placébo sikert ért el, ellenben 
hatástalan volt vagy ritkábban használt 
lehangolt, levert, borongós kedélyállapotú 
embereken.

Érdekes összefüggés derült ki a gyógy
szer ára és hatékonysága között. Minél 
ritkább és -drágább volt valamely gyógy
szer, annál hatásosabbnak bizonyult .

M i adja a placébo rejtélyének
természettudományos magyarázatát V 
A  mi egyetemi kutatóintézeteinkben, 
gyógyszergyárainkban és klinikáinkon 
csakúgy, mint világszerte a hasonló
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intézményekben a különböző vegyi szer
kezetű anyagok százezreit vetik alá 
rendszeres vizsgálatnak. Rendszerint al
tatott állatokon kísérleteznek. Külön
böző vizsgálati módszerekkel rögzítik a 
nyál- és a gyomomedvtermelést s a belső 
el választású mirigyek válaszát, mérik a 
szív munkáját, a vérnyomást, az erek 
állapotát, az alapanyagcserét, a test 
hőmérsékletét, a lélegzést s más egyéb 
elváltozást a különféle gyógyszerek hatá
sára. Olykor ezer, máskor meg csak tíz
ezer vegyület közül hasznosítható gyógy
szerként egy-egy. Az altatott állaton 
vagy baktérium-kultúrákon gyógyszer
ként kipróbált vegyületeket szakképzett 
orvosgárda próbálja ki emberen. Az

ti,vógyszerlintúslnnl kísérlet bélrészlettel. A  bél ( ;1) 
élettani konyhasó-oldatos kádban (2) 0 9%-os
konyhasó-oldalban, isiiben van Izolálva (1). Ha 
tölcséren (-5) keresztül az oldatba blrlunisznlfiítot 
adagolunk, a bél üsszehúzódik. Ha papaverint 
csepegtetünk belé. eilanyhul (kinyúlik). E hatá
sokat az írószerkezet a forgóhengerre följegyzl

ember ugyanis gyakran másképp reagál 
a gyógyszerre, mint a kísérleti állat.

Az ember betegségeinek egy része 
zavart lelki életének, agykérgi tevékeny
ségének eredménye.

Az alkat, a külső körülmények és a 
megbetegedések száma között feltűnő 
összefüggést talált egy New York-i bizto
sító intézet a telefongyári munkások 
sorában. Két esztendő munkaóra-mulasz
tásai a vizsgálat második évében 91 
százalékban ugyanazoknak a munkások
nak a mulasztásaiból tevődtek össze. 
A  gondos szociológiai és lélektani vizs
gálat rendezetlen anyagi, társadalmi, 
nemi és lelki hátteret mutatott ki a 
„rendszeres "(notórius) mulasztók mögött. 
Gondjaikból, problémáik elől valósággal 
a betegségbe menekültek.

De fordítva is áll a dolog : szervi beteg
ségek visszahatásukban okozhatnak agy- 
beíi-lelki károsodást. A  gyógyító orvos 
munkája közben mindkettőt egyenlő 
mértékben szem előtt tartja. Modern 
gyógyszerkincsünk —  amely a nagy 
gyógyszergyárak statisztikai adatai alap
ján az elmúlt évtizedben 70 százalékkal 
gyarapodott —  a mai orvosnak bizton
ságérzetet ad, sokszor teljes biztonságot. 
Inzulinnal a súlyos eszméletlenségben 
fekvő cukorbeteg kómás anyagcseréjét 
rendezni tudja, ugyanakkor az egészséges 
ember vércukrát annyira süllyesztheti, 
hogy súlyos, görcsös eszméletvesztésbe 
zuhan. Ez a súlyos állapot érbe fecsken
dezett szőlőcukor-oldattal másodperce
ken belül megszüntethető. A  súlyos 
szívbeteg szívgyöngeségét, vérkeringésé
nek teljes összeomlását strofantinnal ki 
lehet védeni. A  műtét közben vagy kísér
leti állatból kimetszett vékonybél-darabka 
sima izmának görcsét megfelelő kísérleti 
berendezésben papaverinnal oldani lehet. 
De gyógyszer helyett adott placébo nem 
normalizálhatj a a vércukrot, nem segít 
a szívgyöngeségen, sem kimetszett vé
konybél-darab görcsét nem oldja, jól
lehet élő emberben néha súlyos görcsöket 
megszüntet. Ezzel voltaképp el is érkez
tünk a placébo-rejtély nyitjához.

Feltétlen és feltételes reflexek

Az emberiség fejlődése során feltétlen 
reflexek alakultak ki bennünk : ezek a 
szervezet szükségszerűen bekövetkező vá
laszai a környezetből érkező hatásokra. 
Feltétlen reflexe szervezetünknek például 
az, hogy megfelelő adag sz^venálra el
alszunk. Ha a szevenált 10— 15 ízben 
este altatóul bevette a beteg, feltételes 
reflex alakult ki benne a gyógyszer 
csomagolásával, színével, formájával szem
ben, s ennek hatásaképp legközelebb — 
ha történetesen nem szevenált szed, 
hanem ehhez hasonló csomagolású, for
májú, színű, de hatóanyag nélküli placé- 
bót —  ugyancsak elalszik. A  placébo- 
kutatás tehát lényegében a feltételes 
reflexek, illetve a szellemi és a testi 
tevékenységek összefüggését, vizsgálja. 
Számszerű adatokat szolgáltat arról, 
hogy milyen szervi hatásai vannak a 
beteg lelki tevékenységének : az orvosba 
és az orvosságba vetett bizalmának.

Szakosított orvosainknak a sokszor 
magasfokú mérnöki képzettséget igénylő 
laboratóriumi és röntgenteehnika mai 
színvonalán is nehéz megállapítaniuk, 
hogy egy-egy beteg panaszainak hát-
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terében szervi, avagy pusztán idegrend
szeri, lelki elváltozás áli-e. A  jó orvosnak 
mindig tudnia kell, hogy a mérhető, 
ismert hatású gyógyszereken kívül mikor 
nyúljon placébóhoz. Lelki, funkcionális 
betegség esetén az orvos tekintélye, 
bizalomgerjesztő ereje, segítökészsége és 
különböző színű pilulái egyaránt és 
együttesen hatékonyak lesznek.

Ebben a megvilágításban válnak ért
hetővé a „gyógyművészek'’ és füves
asszonyok sikerei a funkcionális, ideg- 
rendszeri zavarok esetében —  és tragi
kus, végzetes tévedései, bűnei a szervi 
betegségek során. Napjainkban a gyógyító

Szükségesnek tartom, hogy az „Ország- 
Világ”  1957. december 31-én megjelent 
számának Négy napon át a kigyó ölelésé
ben című cikkéhez néhány bíráló meg
jegyzést fűzzünk.

Az „E  heti kis történetünk”  főcímmel 
közzétett cikk egy ősrégi és a Szovjet
unióban -— legalábbis európai részében 
— úgyszólván mindenütt ismert népmesét 
tálal fel, de úgy, mintha valóságosan s a 
minap történt volna meg. Egy kisfiúra 
rátekerödzik egy 4 méteres mérges
kígyó, s négy napon át tartja ölelésében. 
A  kígyó csak ebben a helyzetben és csakis 
tányérból eszik. Végre egy megfelolő 
pillanatban sikerül agyonlőni őt.

Az ismeretterjesztésnek legalapvetőbb 
követelménye —  még ha szórakoztató cél
ból írunk is hasonló témákról — , hogy 
csakis tudományosan megállapított s ellen
őrzött tényekből, nem pedig babonákból, hie
delmekből és mondákból indulhatunk ki.

Márpedig a szóban forgó kigyóhistória 
elejétől a végéig szemenszedett valótlan
ság, illetve babona, még akkor is, ha a 
szerző netán valamelyik vidéki szovjet 
lapból vette át. Hajlandó vagyok azt 
hinni, hogy a tudósító —  ha valóban 
ilyen forrást használt, fel —  elmulasztotta 
belőle átvenni a leglényegesebbet, az 
elbeszéléshez bizonyára hozzáfűzött ma
gyarázatot : azt, hogy akadnak egy-
ügyűek, akik még mindig hisznek efféle 
mesékben.

A  cikk minden egyes állítása elképesztő 
abszurdum. Biológiailag és pszicholó
giailag, tehát élettudományi szempontból, 
valamint az elbeszélésben szereplő kígyó 
és az emberek magatartása szempontjá-

művész és a füvesasszony tevékenységé
nek nincs létjogosultsága, mert bár gyógy - 
sikereik is vannak, természettudományos 
képzettség híján végzetes és jóvátehetet
len károkat is okozhatnak.

De nem áll hivatása magaslatán és nem 
is tudományosan megalapozott az az 
orvosi gondolkozás, amely óriási ismeret- 
anyaga és szinte áttekinthetetlen gyógy
szerkincse mellett figyelmen kívül liagyja 
a ma még kevéssé ismert vagy éppen is
meretlen agykérgi, szellemi-lelki tevé
kenységet.

Dr. Szendéi Ádám  
belklinikái adjunktus

jából egyaránt képtelenség. A  mérges
kígyó sohasem tekeredik áldozatára, s a 
kígyók csak mesékben esznek tányérból. 
Arról nem is beszélve, hogy Európában 
4 méteres mérgeskígyó nincs, s a nem 
mérgesek között is csak egy éri el — 
ritkán —- a két és fél méteres bosszú
ságot, De Ukrajnában ez sem fordul elő. 
Különben a behavazott kárpátukrajnai 
erdőkben a kígyók már régen téli nyuga
lomra tértek, s nemcsak kedvük nincs 
a tekerödzésre, de erejük sincs hozzá.

Az ilyenfajta „szórakoztató ismeret- 
terjesztés”  ellen a leghatározottabban 
fölemeljük a szavunkat, az olvasóközön
ség és a kígyók nevében is. Az előbbiek 
nevében azért, mert azt tételezi föl 
róluk, hogy kritikai érzékük csak közép
kori szinten mozog, a kígyók nevében 
pedig azért, mert az ártalmatlan és hasz
nos kígyóink ellen gerjedt s teljesen 
megokolatlan ellenszenvet hisztériává fo
kozza, s irántuk nem kíméletre, hanem 
kiirtásukra buzdít.

Hasonló, bár az ismeretterjesztés szem
pontjából némiképp enyhébben minősít
hető az „Érdekes Újság”  1957. december 
14-i számának Az anakonda szorításá
ban című- cikke. Ez is félrevezeti az 
olvasóközönséget, mert. nem mondja 
meg, hogy az esemény nem a vadon
ban és nem váratlanul zajlott le, hanem 
filmezésre gondosan előkészített jelenet 
volt. Nem ír arról, hogy az anakonda 
valószínűleg már idomított példány volt. 
Mélyen hallgat arról is, hogy „a  hős 
vadász”  a z . esetleges erősebb szorítás 
vagy harapás ellen a ruhája alatt kellően 
fel volt vértezve. Trükkről van tellát 
szó. Ez némelykor —  ha a valóságot 
nem torzítja el —  meg is engedhető, 
do közölni csak a körülmények pontos 
megjelölésével lett volna szabad.

Dr. Boros István
a Természettudományi Múzeum főigazgatója

2 6 $



„&AJ” VAN -E A M A G YA R  PULYKÁVAL?
Európában a pulykát csak Amerika 

fölfedezése után ismerték m eg; először 
—  1519— 20-ban —  Spanyolországban, 
ahonnét aztán mindenfelé gyorsan elter
jedt. A  finom pulykapecsenye eleinte 
s jó ideig fejedelmi vacsorák ínyes falatja 
Volt, s a polgárosodás révén vált ünnepi 
minősítésben —  népszerű eledellé.

Hazánkban az új szárnyast a XV I. 
század végefelé ismerték meg, s több 
irodalmi emlékben „indiai tyúk” -kónt 
emlegették. Tartásának elterj edtével 
csakhamar megindult a nemesítő munka 
is. Ma már a fajták száma a húszat 
is meghaladja. Csak az Egyesült Álla
mokban hét standard fajtát és 10 fajta
változatot tartanak számon.

A  hazánkba került fekete, fehér és 
bronzszínű pulykák részben a mos
toha viszonyok, részben a belte
nyésztés révén apróbb testűék lettek, 
abetegségeknek ellenálló erejük csökkent. 
Fölnevelésük sok üggyel-bajjal járt. Az 
utóbbi évek tenyésztő és nemesítő mun
kája során azonban mind egységesebbé 
válik pulykaállományunk, országszerte 
a külső formájában is szép, edzett, az 
éghajlati szélsőségeket tűrő bronzpulyka 
terjed el.

Magyarország pulykatenyésztése fő
képp a századforduló után az egyre 
bővülő külkereskedelmi kapcsolatok ré
vén kezdett föllendülni. A z  1928. évben 
még 245 000 pulykánk volt, 1935-ben 
pedig már kerek 400 000. A  háború 
óta azonban a rossz értékesítési lehető
ségek, de a birtokváltozások miatt is,

a pulykaállomány csak renyhén nőtt, s 
ma is csupán 280 000 körül ingadozik.

Ha országhatárainkon túlra tekintünk, 
láthatjuk, hogy a legtöbb pulyka az 
USA-ban van —  5 millió — , csaknem 
annyi mint egész Ázsiában. tJtána Kana
da, Lengyelország, Franciaország, Bra
zília, Argentína, Anglia, Törökország, 
a Szovjetunió és Írország következik, 
ahol mindenütt meghaladja az 1 mil
liót.

Hazánk pulykatenyésztése jórészt az 
Alföldön összpontosul. Pulykaállomá- 
nyunknak csaknem a fele Csongrád, 
Békés, Bács-Kiskun és Szolnok megyé
ben van, ahol ezer lakosra 70 darabnál 
is több jut. De a Dunántúl nyugati 
megyéiben 10 is alig . . .

Mi magyarázza ezt az aránytalansá
got ? A  pulyka nemigen tűri a zárt kis 
udvarokat. Fő életfeltételül nagy terü
letet, szabad mozgást kíván, s ezt az 
alföldi tanyarendszerben zavartalanul 
megtalálja. Igényeinek kiválóan megfe
lelnek a legelők és a rétek, a rovarpecse
nyében gazdag cserjés, bokros erdők, 
tarlók, szérüskertek s répa- és lucerna- 
táblák. Napi 3— 5 kilométeres utat 
bebarangolva egy-egy pulyka begye több
száz kártékony rovarnak, gilisztának 
lesz a temetője. Jó étvággyal fogyaszt
ják a gyíkot, az egeret és a békát is. 
Csukás Zoltán professzor szerint ez úton 
a 4— 6 hetes pulyka a táplálékának egy 
negyedét, 7— 9 hetes a felét, a 10— 12 
hetes már 85 százalékát maga szerzi. 
Kivételes példákban (répa- vagy burgo- 
nyabogár-invázió) a legelő teljesen ellát

hatja a pulykákat, sőt 
a rizstarlókon egyéb 
takarmány híján az 
állatok fel is javulnak. 
A  haszon tehát kettős. 
Egyrészt az egyéb
ként értéktelen hulla
dékanyagokból, rova
rokból a pulyka jó 
minőségű húst ad, 
másrészt a rovarkár
tevők elleni biológiai 
védekezés fő tényező
jeként a növényter
mesztés eredményeit, 
növeli.

A  mezőhegyes! állami gaz
daság növendék pulykái 
etetés közben

vagy típusok kitenyésztésén. Ezt a meg
különböztető elnevezést érdemük alap
ján kapták, hiszen egy 7 hónapos ilyen 
pulyka összsúlyának a mell- és combhús 
súlya a 43 százaléka, ellentétben egyéb, 
nem széles mellű fajtákkal, amelyeknél 
csak 37 százalék.

Bármilyen szép utat tett is meg 
pulykatenyésztésünk az elmúlt évtize
dekben, népünk ízlését nem tudta elhó
dítani a paprikás csirkétől, a sült kacsá
tól és a rántott sertéskarajtól. Ha jól 
megnézzük, bizony csak az alföldi nép 
körében „rangos”  étel a pulyka ünne
pélyes alkalmakkor. Pedig a mai árak 
mellett, még a piacról élő pesti embernek 
is érdemes elgondolkozni azon, hogy
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Terű lét-igény éré jellemző az is, hogy 
tartása általában a nagyobb gazdaságok
ban terjedt el. A  jóval nagyobb számú 
tyúkállománynak csak alig négy tizede 
van az 5 kát. holdnál nagyobb gazda
ságokban. Ellenben pulykáinknak több 
mint hat tizede. Érthető, hogy az állami 
gazdaságokban és termelőszövetkezetek
ben is a baromfitartásnak éppen ez az 
ágazata tudott leghamarabb gyökeret 
verni s gyorsan fejlődni. De beszéljenek 
a számok. Az ország pulykaállományá
nak csaknem egy tizede van az állami 
gazdaságokban, a tyúkállománynak csu
pán egyszázad része, a kacsának 4,5 
százaléka, a lúdnak még 1 százaléka sem. 
Kedvező értékesíthetőség esetén még 
gyorsabb ütemű 
fejlődéssel számol
hatunk.

A pulykát majd
nem kizárólag a 
húsáért tenyésztik.
Bár tojása azonos 
biológiai értékű a 
tyúkéval, étkezés 
céljára termelni 
mégsem gazdasá
gos. Hiszen egy 
pulykatojó évente 
csak 30— 60 da
rabot tojik, holott 
a tyúk ennek há
romszorosát adja, 
s feleannyiba ke
rül. Persze, vannak 
kivételek is ; —  a 
„Purina'’ nevű kí
sérleti gazdaság
ban (USA) eléri. 
világrekord 251.

Nem így vagyunk a hústermeléssel, 
amely mind belső piacra, mind külföldre 
fölöttébb gazdaságos. Egy-egy tojó évente 
—  szaporulata révén —  100— 120 kiló- 
nyi hús termelését teszi lehetővé, s ez 
élősúlyának 15-szöröse. Ugyanakkor egy 
lúdtojó saját súlyának csak 11-szeresét, 
a sertés (koca) 5-szörösét képes egy 
évben az előbbi értelemben elérni.

A  háziasszonyok közül sokan nem 
tudják, hogy a pulyka mellehúsa („fehér- 
hús” -nak is nevezik) az egyik legértéke
sebb fehérjetartalmú húsféleség. Átla
gosan 25 százaléknyi könnyen emészthető 
fehérje van benne, holott a sertéshús 
csak 18 százalékot, a sovány marhahús 
22%-ot, a hal 16%-ot tartalmaz. Ez 
is magyarázza, hogy az amerikai tenyész
tők oly serényen fáradoztak a „széles- 
mellű”  pulykafajták (bronz és fehér)

pulykát, avagy más húsféleséget vegyen-é. 
H iszen 50 forintért pulykát várárolva 
1,8 kiló, luddal és sertéssel már csak 
1,7 kg, kacsával 1,5 kg, csirkével 1,1 kg 
ehető színhúshoz juthatunk.

M i hát az oka mégis, hogy a pulyka 
fogyasztása húsának nagy táplálóértéke 
és viszonylagos olcsósága ellenére sem 
terjedt el szélesebb körben ? A z egy lakosra 
jutó elfogyasztott pulykahús mennyisége 
évek óta csak 10— 15 deka, s ez az ösz- 
szes megevett baromfihúsnak csupán 
1— 2 százaléka.

A  fogyasztóközönség jórésze húsának 
száraz s erősen rostos voltára hivatkozva 
idegenkedik tőle. Mások általában túl
ságosan nagynak tartják az átlagos csa
lád részére. Egy 7— 8 kiló élősúlyú puly
kát négytagú család is csak négy-öt 
evésre tud elfogyasztani. Termetes szár-
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nyas a lúd is, mégis szívesebben veszik, 
mert ilyen súlyú lúd után a húson kívül 
2— 3 liter zsír is marad, amiben az egy 
evésre, el nem fogyasztott hús kényel
mesen eltartható esetleg hetekig is. Sőt, 
szerencsés esetben 50—60 dekás, ugyan
annyi forintot érő májat és értékes tol
lat is kapnak.

Véleményem szerint mindkét aggály a 
fiatalkorú, kis súlyú (3— -5 kilós) puly
kák piaci árusításával oldható meg, még-

]jedig egy csapásra. Az ilyen puly
kák húsa porhanyóbb, „lédúsabb”  s 
gyorsabban és változatosabban készíthető 
el. Egy tanulságos Mount Morris-i próba
ízlelésen a különböző fajták combhúsá
nak lédús állapotát bámulva, a zsűri 
a kis típusú Bestville fehér fajtának 12,7 
százalékkal több pontszámot adott, mint 
a nagyobb fajtáknak. A  kis típusnak az 
elterjedésére jellemző adat, hogy az 
Egyesült Államokban 1947-től 1953-ig, 
6 év alatt a Bestville fajta létszáma 
csaknem megtizenhatszorozódott.

Az angol és az amerikai kereskede
lemben egyre terjed a „ready to cokk” 
(főzésre vagy sütésre kész) feliratú, 
l— 2 kg súlyú kicsi pulyka-részek (comb, 
mell stb. külön-külön és egyben) árusí
tása. Különben már nálunk is történtek 
kezdeményezések arra, hogy az alacso

nyabb minőségi osztályú pulykákat szalá
migyártásra használják fel.

Jóval nagyobb becsben tartják a pulyka
húst az angol, az amerikai és a francia 
konyhán. Angliában cgy-egy lakos évente 
átlagosan 10-szerte többet eszik meg 
belőle, mint a magyar ember. Nem is 
beszélve Kanadáról, ahol az elfogyasztott 
mennyiség a 3 kilót is eléri. A  pulyka 
értékére jellemző, hogy az első osztályú 
áru ára általában a csirkéével egyenlő 

(nálunk 30— 40 százalék
kal olcsóbb), sőt az USA- 
ban 10— 15 százalékkal 
drágább is.

Az angol emberek puly
kahús-kedveléséről szólva 
nem kerülhető el, hogy 
említést- ne tegyek kivite
lünkről. Hiszen az első 
világháború óta az évente 
kivitt 40—50 ezer mázsa 
tételnek kilenctizedé az 
angol ember asztalára ke
rült (lásd a 3. ábránkat). 
De az 1949-ben megsza
kadt kereskedelmi kap
csolatot máig sem tudtuk 
e téren visszaállítani. Ta
lán azóta kisebbek lettek 
az igények? Ellenkezőleg, 
a kereslet ma is nőttön- 
nö. A  fő és talán az 
egyetlen ok : állategész
ségügyi helyzetünk tart
hatatlan állapota. Anglia 
s még egy-két ország 
határozottan elzárkózik 
minden olyan behozatal
tól, amely pestissel fer
tőzött országokból szár

mazik. Ez a korlátozás a csirke- és tyúk
exportunkat is akadályozza. Ezért tovább 
kellene szélesíteni pestis nélküli körzetek
nek tavaly megkezdett kialakítását, ki
vált a fő árutermelő vidékeken.

Mégis meg kell jegyeznünk, hogy ma- 
pulykakivitelünk az elmondottak elle
nére sem elsősorban elhelyezési gond, 
hanem termelési kérdés. A  Kecskemét, 
Békéscsaba, Püspökladány, Debrecen, 
Kiskunfélegyháza, Hajdúböszörmény ha
tárában és környékén termelt, ízében 
sajátos magyar pulykahús csakhamar 
megtalálta új vevőit, egyszerre vagy tíz 
országban is. Hacsak a mostani legna
gyobb felvevő piacaink —  Olaszország, 
Nyugat-Németország, Csehszlovákia ~~ 
igényeit akarnánk is — és csak nagy
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jából —  kielégíteni, nyugodtan megsok
szorozhatnánk kivitelünket.

Végeredményben mind a belföldi fo
gyasztás, mind a kivitel növelése több 
termelést kíván hazánktól. Érdemes lenne 
egy széleskörű ,,pulyknszerződtető’ ' moz
galmat indítani, amelyben garanciát 
látna minden tenyésztő a biztos értéke
sítésre. Jelesül az állami gazdaságoktól 
és a termelőszövetkezetektől remélünk 
sokat. Talán a felvásárlási árak is ren
dezésre szorulnak. Nem ártana foglal
kozni azzal sem, hogy a pulykanevelés 
intenzív jellegűvé váljék. S a nemesítő 
munkát érdemes olyan irányba terelni, 
amelynek szülötte a kívánt típus és. 
szokvány lesz.

Szlameniczky István l’uh Uulaika nz alföldi szikesen

A x E le t én Tudomány kalendárium a
ebben az évben is megjelenik!

Ára: 12 forint.
M e g r e n d e l h e t ő :

a Gondolat Kiadó terjesztési osztályán 
(Budapest, VI., Révay utoa 16. Telefon: 315—708). j P M g

Az utánvételes küldés a kalendáriumot nagvon megdrá
gítaná, ezért kérjük megrendelőinket, hogv a 12 forintot
előre küldjék be a Gondolat Kiadó terjesztési osztá fuss? i
Ívára a 69.915.278—50-es csekkszámra, Kalendárium

megjelöléssel. píiM luMKalendáriumunk február végén jelenik meg.

Az alrtL>i>i rendezvényekre jegyek a helyszínen 
és nz Uránia Ismeretterjesztő Boltban (V II., 
Lenin krt. 6. Telefon: 422—754) elővételben is 
kaphatók. Látogatásokhoz előzetes jelentkezés 
szükséges.

Lőtte Welmarban. A
Március 3. ,,Thomas Maiin élete és

-------------------- munkássága" c. sorozat
keretében. Előadó: Vajda György Mihály főis
kolai tanár. A  MEDOSZ előadótermében (VI., 
Jókai u. 4.). Du. 6 órakor. Belépődíj 4 forint. 

~  ~1 a  barlangok világa. Elö-
MárClUS 4. adó: Jakucs László. Az

------- ------------1 előadás titán az ,,Agg
telek”  c. filmet vetítik. A  MEDOSZ előadóter
mében (V I., Jókai u. 4.). Du. 6 óra. Belépődíj 
4 forint.

Egri István művészete. 
Előadó: Borsos Miklós
szobrászművész. A z clö-

Márclus 5.

adást vetített képek bemutatása követi. A  Tár
sulat székházának előadótermében (V III ., Mú
zeum ti. 7.), Du. 6 óra. Belépődíj 3 forint.

Mexikó. Előadó: Hurkai Fal. Az előadás után 
Eisenstein: „Egy évezred Mexikóban" c. film
jét vetitik. A  Társulat székliázának előadó
termében (V III ., Múzeum u. 7.). Este y,8 óra. 
Belépődíj 3 forint.

Látogatás a Ganz Vagon
é i Gépgyárban. De. 10 
óra. Részvételi díj 5 fo-

Márclus 7.
rlnt.

Március 9.
London. ,,A világ nagy 
városai”  c. sorozat kere
tében. Előadó : Csemegi 

József főiskolai tanár. Az előadás után a „Lon
donban jártunk”  c. filmet vetítik. Az Uránia 
Filmszínházban (V III ., Rákóczi út 21.). De.
V ili óra. Belépődíj 5 forint.
'Rembrandt művészete. Előadó: Garas Klára 

művészettörténész. Az előadás után a „Remb
randt”  c. angol Ilimet mutatják be. A  Társu
lat székliázának előadótermében (V III., Múzeum 
ii. 7.). De. 11 óra. Belépődíj 4 forint.

Az Ismeretterjesztő Mozi műsora 
(VI., Népköztársaság útja 82.)

Március 6—11-ig: Jól megjárta. A vízilabda 
művészei. Földünk útitársai.

Az előadások 3, y25 és 6 órakor kezdődnek. 
Szerdán szünnap!
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és úfĵ Wa&tíaK
Az állatvilág törzsfája nagy főágakra 

oszlik, mintha csak az élet különböző 
típusokkal kísérletezett volna. A  sikerül
tebb típusokat egyebek közt az is jellemzi, 
hogy sok fajuk van s az egyes fajoknak 
rengeteg példányuk. Vannak ellenben 
kevés fajt és kevés - jgyedet felmutató 
csoportok is : ezek rosszul sikerült típu
sok, rokontalanul tengődnek, esetleg 
már kihalófélben vannak.

Az állatvilág legnépesebb törzsét az 
Ízeltlábúak alkotják több mint 800 000 
fajjal. Utánuk következnek a puhatestűek 
105 000 fajjal, és csak a harmadik helyen 
állanak a gerincesek a maguk kerek 
60 000 /ójával. Bár a puhatestűeké a 
nagyobb csoport, mégis az elsőbbségért 
az ízeltlábúak és a gerincesek közt folyik 
a harc. A  puhatestűek már réges-rég 
megjelentek ugyan a tenger életterében. 
A  lábasfejűek óriásai a vizek rettegett 
fenevadjai, s éppen a lábasfejűek között 
nem egy „ravasz és szilaj rabló" is akad. 
A  csigák is szinte mindenüvé elérkeztek, 
olykor sok gondot okoznak a kertészek
nek, de mégis hol vannak attól, hogy 
versenyre kelhetnének a gerincesekkel 
vagy az ízeltlábúak legnagyobb osztályá

val, a rovarokkal. A  különféle életterek
ben a legnagyobb, legelterjedtebb állatok 
a gerincesek és az ízeltlábúak közül 
kerülnek ki.

A  gerincesek és az ízeltlábúak külön
ben nagyon távol állanak egymástól. 
Persze mindkét törzsbe többsejtű állatok 
tartoznak, sőt: mindkét törzs fajaira 
jellemző, hogy olyan ősöktől származnak, 
amelyeknek a teste eredetük szerint 

alapvetően egyező 
tagokból, szelvé
nyekből, „szegmen
tum” -okból épült 
föl, s ennek a nyo
mai még a ma élő 
fajokon is megta
lálhatók. (Gondol
junk például —  
hogy messzire ne 
kalandozzunk — az 
ember csigolyákból 
álló gerincoszlo
pára, bordáira stb.)

Egyes tudósokat 
ez a hasonlóság 

arra csábított, 
hogy a gerinceseket 
az ízeltlábúakból 
—  mondjuk az ős
halakat az ősrá
kokból —  származ
tassák. Ez azonban 
teljességgel helyte
len föltevés.

Á  két törzs föl
építésében olyan 
sarkalatos-különb

ségek vannak, amelyek miatt elkép
zelhetetlen, hogy a gerincesek az ízelt
lábúakból erednek. így  amíg az ízelt
lábúaknak a fő idegdúcaik a hasi ol
dalukon találhatók, addig a gerincesek
nek a testük háti oldalán. Az ízelt
lábúaknak összetett, sok elemi szemből 
álló szemeik vannak; a gerinceseknek 
lencseszemük. S a legfontosabb talán, 
hogy az ízeltlábúak kemény váza kívül
ről borítja a testüket, a gerinceseknek 
viszont gerinchúrból, porcból vagy csont
ból álló belső vázuk vau.

A  két állattörzs fejlődéso egyaránt 
homályos. Elsők voltak —  minden 
bizonnyal —  az ízeltlábúak. Félmilliárd 
esztendővel ezelőtt, az úgynevezett kamb
riumi időszakban már bőven éltek a

Az ízeltlábúak és a gerincesek fejlődése. Az ábra baloldalán a kb. ."00 millió 
ívvel korábbi helyzet látható. Jobboldalon a mai. Fent az ízeltlábúak, lent 
a Gerincesek csoportjai. A z elágazások a rokonságot, a fehér vonalak vas
tagsága az egyes csoportok elterjedtségét, virágzását. Illetve hanyatlását

ábrázolja
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tengerekben rákok, az első gerincesek 
nyomai azonban csupán a 440 millió 
esztendeje elkezdődött szilurból marad
tak fenn. A  fennmaradt kövületek korát 
megelőzően nyilván ízeltlábúak is és 
gerincesek is éltek, de az ízeltlábúak 
már jelentős sikereket értek el, amikor 
a gerincesek még alighogy megjelentek.

Az ízeltlábúakat kemény páncélú rákok, 
ragadozó ős-skorpiók képviselték az óce
ánban, amikor az első emlősök még 
csupán puha testű, kicsiny állatok voltak. 
A  sziluxban 2 méternyire is növő óriás- 
skorpiók éltek, hatalmas ollókkal föl- 
fegyverzet'ten. A  gerincesek azonban 
renyhe mozgású, a mai lándzsahalakra 
emlékeztető fenéklakó lényekből páncélos 
óriáshalakká fejlődtek. Az óriásrákok kor
társai-, vetélytáisai- és ellenfeleiként ha
talmas halak jelentek meg, s ezek fenn
maradt fogaik tanúsága szerint könnyen 
összeroppanthatták az óriásrákok pán
célját. A  növekedésben a gerincesek az 
ízeltlábúak fölé kerekedtek. A  ráknak, 
amint növekedett, le kellett vedlenie 
kinőtt páncélját. Ez nehéz, hosszadalmas 
folyamat, s következményeképp az állat 
egy ideig védtelen. Amellett úgy látszik, 
hogy bizonyos méreten (2 méteren) túl 
a páncél már nem is növelhető. A  gerin
cesek növekedésének azonban nincsen 
akadálya, a csontváz fokozatos növeke
dést biztosít. A  devonban —  320 millió 
esztendeje kezdődött —  a halak már 
6 méternyi hosszúra nőttek.

A  jövőt azonban nem ezek az óriások 
képviselték, ők  csak eldöntötték az 
ízeltlábúak óriásaival vívott ütközet sor
sát. A  ma élő halak ezeknek az ősi óriás
halaknak csak oldalági rokonai.

A  gerincesele még csak a vízben úsz
káltak, amikor az ízeltlábúak mór ki
törtek a szárazföldre. Elsőül az ős-skor
piók alkalmazkodtak a levegőn való élet
hez. A  devonban már rovarok éltek, és a 
devont követő karbonban (265 mülió 
évvel ezelőtt) már röpködtek is. Sváb
bogarakhoz, szitakötőkhöz hasonló alak
zatban jelentek meg, de nem akármilye
nek ám : 10 centiméteres svábbogarak és 
a szitakötők között akadt akkora faj is, 
hogy két szárnyuk hegye között a távol
ság elérte a háromnegyed métert!

Ámde a gerincesek a szárazon is állják 
a versenyt. A  devon végén már megjelen
tek a halak leszármazott aiként az első 
kétéltűek. Ezeknek az első szárazföldi 
gerinceseknek rettenetes ellenfeleik le
hettek. A  mai szitakötők ragadozó lárvái 
is ádáz ellenfelei a béka- és a gőtelárvák
nak. Micsoda pusztítást vihettek végbe

az első kétéltűek között az óriási szita
kötők lárvái !

A  gerincesek azonban növekedésben 
mindig az ízeltlábúak fölé kerekedtek. 
(Hiába, a csontváz sikerültebb meg
oldás !) Mihelyt az óriáshalak túlszár
nyalták az óriásrákokat, az őskétéltűek 
is megnőttek helyenként 4 méter hosszúra 
is ! A  kétéltűek fennmaradtak, s ki
alakulták belőlük a víztől már független 
hüllők, amelyek átmeneti életformában 
a levegőt is meghódítják, hogy azután 
átengedjék a 165 millió esztendeje meg
jelent madaraknak. S ekkor már élnek —  
bár csekély számban —  az első emlősök. 
Az első emlősök legnagyobbika is leg
feljebb akkora volt, mint a kutya. 
Ennek tűnt volna fontosnak ez a csoport 
a gigászi méretű hüllők szomszédságá
ban ?

Az ízeltlábúak közül az ősrákok csak
nem 450 millió éve virágzottak, s aztán 
kihaltak. A  rákok ma is virágkorukat 
élik, a pókok tartják magukat, a rovarok 
még mindig fejlődőben vannak, A  rovarok 
az összes állatosztály közül a leggazda
gabbak fajokban. E csoportba olyan 
különleges formák tartoznak, mint a 
társaséletet élő hangyák és termeszek.

A  gerincesek késve indultak, de vissza- 
szoríthatatlanul törtek előre. A  halak, 
a kétéltűek és a hüllők utón megjelentek 
a madarak, s megjelentek az emlősök. 
Meleg vérük, azaz állandó testhőmérsék
letük lehetővé tette, hogy elterjedjenek 
a szárazon a sarkvidéktől a trópusokig, 
a tengerben (így a cetek) s a levegőben 
(pé dóul a denevérek), s végül —  mi 
az a pár százezer esztendő az élet törté
netében? —  megjelent egy különös faj, 
amely ott él szárazon, de ma mái- a 
vízen, a víz alatt és a levegőben is köz
lekedik, hamarosan a világűrbe is eljut, 
s nincs és sohasem volt még hozzá 
hasonló : az ember.

Ezzel a gerincesek és ízeltlábúak 
viszonya új szakaszba lépett. A z ember 
nemcsak szakadatlan vegyi háborút visel 
a sáskák és más kártevő és élősködő 
rovarok ellen, hanem egyes ízeltlábú 
fajokat be is fog a szolgálatába, s házi 
állatává szelídíti őket, mint a méheket 
vagy a selyemlepke hernyóit.

így  áll jelenleg a gerincesek és az 
ízeltlábúak több száz millió esztendeje 
alakuló viszonya.

Ákos Károly
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0. Sz. VJalov tanár, geológus 
talajvizsgálatot tort a MlrnlJ- 

telep közelében

A Llttle Amerika V. meteoro
lógusa műanyag borok alatt 
Jegyzi a légkör felső rétegeibe 

szállt rádlószonda adatait

Rádióval irányított „nyomozó berende
zés” . A pnjzsszerü, parabolikus reflek
tor felfogja a rádiószondák Jelelt. A  mű
anyagból bordázott tetőn áthatolnak

a rádiójelek

JEGTOMBOKBE ZÁRT KINCSEK
A  geofizikai évben kereken ötven 

ország mintegy 60 millió dollárt fektetett 
be egy első pillantásra tisztán tudomá
nyos célzatú nemzetközi vállalkozásba. 
De vajon elméleti értékű megállapításo
kon kívül várhat-e a világ valami kézzel
fogható hasznot is e nagy vállalkozás
ba ?

Az egy éve elhunyt Byrd (Björd) 
ellentengernagy írta a jelenlegi antark- 
tiku8 kutatómunkáról szóló utolsó írásá
ban : „A z  Antarktika a 
természettől berendezett 
óriási laboratórium, tele 
a tudományok fejleszté
sére használható legizgal
masabb lehetőségekkel, 
íg y  hát ez a laborató
rium a világra vonatkozó

ismereteinket új és meglepő anyaggal fog
ja gazdagítani.”

A  geofizika egyik legfontosabb fel
adata a Föld mágneses tulajdonságainak 
vizsgálata. Földünk déli mágneses sarka 
az Ántarktiszon van. Ott tehát a föld- 
mágnesség vizsgálata a hajózás és a 
repülés számára kiválóan hasznos.

Ugyancsak pazar eredménnyel kecseg
tet a meteorológiai állomások munkál
kodása. Az Antarktisz jéggel borított

területét 12,6 millió négyzetkilométerre 
becsülik. Ez ötszöröse a Föld összes 
többi jégmezőjének (2,7 millió). Ha szeré
nyen 1880 méterre becsüljük a jégtakaró 
átlagos vastagságát, ez 23,7 millió köb- 
kilométer jégtömeget jelent. Olyan óriási 
jégtömeg ez, hogy ha megolvadna, 15 
méterrel magasabbra emelkednék a világ
óceánok szintje. Annyi bizonyos, hogy 
a 20 000— 30 000 billió tonna súlyú 
antarktikus jégtömeg óriási hatással van

Stíllé szerint a földtörténeti 
hajnalkor (protogitlkum) vé
gén egyetlen nagy őskonllnens 
tömeg (Megagea) alkotta a 
szárazföldet. Ezt keleten és 
nyugaton az Ös-I'aelflkum 
övezte. A  Megageaba az arktl- 
kns-atlantikus ősóceánok me

dencéje mélyedt

a déli félteke, de meg az egész Föld ég
hajlatára is. Ma a déli félteke időjárásá
nak motorját általában az Ántarktiszon 
keresik. Antarktisz éghajlatának ismerete 
döntőképp tökéletesíti az éghajlattan 
(klimatológia) tudományát, és segíti a 
hosszabb időtartamokra vonatkozó idő
járási előrejelzést.

„Ántarktiszon —  emlékezik Byrd — 
a különböző helyeken mért hőmérsékletek 
átlagosan 22 fokkal mélyebbek az Ark- 

tiszéinál. Hasonlatként 
egy túlméretezett mély- 
hűtéses berendezés jut 
rögtön az eszünkbe. Az 
irgalmatlan metsző hideg

Hatalmas törések a Megogeu 
nagy területeit a mélybe rán
tották. Ezekből űledékgyűjtő 
nagy medencék, geoszlnkllná- 
llsok lettek (tónussal Jelölve). 
A  Megagea szárazon maradt 
területei alkotják a múl konti
nensek magvűt, az őspajzso
kat. A  déli féltekén hatalmas 
öskontluens terül e l: Gond- 
wanla. Az Os-Atlantl-óceán 
déli medencéje ennek az óriási 
szárazföldnek csapán szerény 
beltengere

3 7 2 2 7 8



a levegőt annyira megtisztítja, mint 
sehol másutt. Ott mintha megállott volna 
az idő ! Nincs rothadás, rozsdásodás, 
nincs penész, sőt eddigi tudásunk szerint 
baktériumok sincsenek. (Az amerikai 
állomások beszámolói szerint az állomások 
személyzetének néhány tagja akkor beteg
szik meg náthában, amikor hazai csoma
got vagy levelet bont fel. —  A azerk.) 
Ez a bámulatos tény különösképp élesen 
ötlött szemembe, amikor embereim egy 
négy évtizeddel ezelőtt elhagyott tábor
helyre bukkantak. A  kunyhó deszka
falai mintha újak lettek volna. A  szögek 
fényesen csillogtak. A  kunyhó közelében 
a havon egy kutya foküdt. Oly vidámnak, 
annyira élőnek látszott, mint saját eszki
mókutyáink, holott már több évtizede 
elpusztult. A  délsarki hideg konzerváló 
hatását egy napon talán majd arra hasz
nálhatjuk föl, hogy a romlandó élelmi
szereket, sőt egész aratás-fölöslegeket 
helyezhetünk el a természetnek e nagy
szerű hűtőházában. Nemzetközi ellátási 
kamrát építhetünk majdki.s a raktárakat 
természeti katasztrófák, ínségek idején 
fölhasználhatjuk

Az antarktikus kutatások során nem- 
csali a geofizikai esztendő keretébe tar
tozó problémákkal foglalkoznak a kuta
tók. Igyekeznek megállapítani majd, 
hogy milyen hatással van a nagy hideg 
az emberi szervezetre, s hogyan alkalmaz
kodik az ember a sarki viszonyokhoz. E 
kérdés vizsgálata az orvostudomány szá
mára lesz gyümölcshozó. Csaknem min
den parti állomáson s a belső „oázisokon” , 
vagyis az itt-ott felbukkanó vízmeden
cék környezetében vizsgálják a tartósan 
megtelepedett alacsonyrendű életet és 
a nagy vendégállatok életmódját. Érde
kesek a földtani vizsgálatok is, amelyek 
a déli félteke földtani viszonyait, fejlő
déstörténetét derítik föl. És e vizsgálatok

során fölvetődik majd ez 
a kérdés is : van-e ásvá
nyi kincs az Antarkti- 
szon? Hiszen régóta száll
nak kósza hírek, hogy az 
Antarktisz mérhetetlen 
gazdagságban rejt ásvá
nyi kincseket a jégtakaró 
alatt és a jégből kiszaba
dult sziklákban.

Már pusztán az a meg
fontolás, hogy egy Euró
pánál másfélszer na
gyobb (14,1 millió négy

zetkilométeres) kontinensen szükségképp 
ásványi kincseket is kell találni, arra 
vezette a régebbi expedíciókat, hogy föld
tani vizsgálatokat végezzenek. Byrd első 
expedícióján Lawence M . Gold geológus 
a Maud királynő-hegységben nagy terje
delmű kőszéntelepet fedezett föl. A  ké
sőbbi expedíciók különféle ércek nyomára 
bukkantak.

A  jégvilág kontinensének földtani szer
kezetéből nagy valószínűséggel követ
keztetnek bizonyos ásványfajták elő
fordulására. Az érdeklődést elsősorban 
felcsigázza az urán, az atomkorszaknak 
e legbecsültebb alapanyaga. Az eddig 
talált mintegy 200 ásványfajtában nincs 
egyetlen urántartalmú ásvány sem. Mégis 
nagyon bíznak benne, hogy uránt is 
találnak majd.

A  hasznos ásványi telepek fölfedezésébe 
horgonyzott reménységek a kontinens 
fejlődéstörténetének és szerkezetének fel
ismerésén alapulnak. A  mai Antarktisz 
teljes épülete a földtörténet ókora előtti 
(prekambrium) alapvázon nyugszik. Egy 
nagy törés- és vetődésvonal mentén — 
amely valószínűleg a Weddell-tenger ke
leti partjának mentén a kontinensen át
húzódik, és azután a Ross-tenger nyugati 
partját követi —  a kontinens két nagy 
részre tagolódik: Keleti- és Nyugati-
Antarktiszra. E vetődési vonal mentén 
a Ross-tenger öblének teljes nyugati és 
délnyugati oldala nagy mélységbe le
szakadt, s a földkéregnek egy meg
gyöngült öve képződött. Ebben számos 
vulkán emelkedik, mint a még működő 
Erebus (4055 méter) és társa, a kialudt 
Terror (3277 méter), a Gauss-hegy és 
még több más.

A  Keleti- és a Nyugati-Antarktisz föl
építése és fejlődéstörténete merőben el
térő. Keleti-Antarktika olyan őskonti
nens, amelynek rétegei már többé nem

Szovjet hldjrológusok monlu 
közben
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A WIscouHln-egyctem geofizi
kusai a nehézségi erőt mérik. 
A baloldalon álló párnázott 
tokban két érzékeny kvarclngn 
leng. Lengésük sebessége hely
ről helyre a nehézségi erő 
változásával változik. Az Ingák 
tükröző felületéről visszavert 
fény lüktetését a középen álló 
fotoelektron-sokszorositó elekt
ronikus jelekké alakítja, s 
ezeket a háttérben látható, az 
Időközt számláló gép feljegyzi. 
Infravörös fénnyel a helyiség 
hőfokát 28 C° fölé emelik, 
mert kisebb hőfokon a készü

lék nem működik precízen

gyűrődtek, s amelyek a 
belső erők feszítésére már 
csak törésekkel reagálnak.
Ezek a kontinensek magvát alkotják, 
s a későbbi gyűrődés folyamatai kapcsol
ták hozzájuk a gyűrt hegyvidékeket, 
íg y  alakultak ki a mai szárazföldek, 
Antarktisz is. A  déli féltekén ilyen ős
kontinens tartozéka még a brazíliai 
hegytömeg, az afrikai masszívum és az 
ausztráliai tömb is. Ezek egykor minden 
bizonnyal egyetlen hatalmas ősi konti
nenst, az úgynevezett Qond'oana-földet 
alkották. Az antarktikus őstömböt a 
földtörténet ókorában váltakozva tenge
rek borították, majd szárazulattá vál
tozott. A  devon korszakban sivatagi ég
hajlat uralkodott ott. Lagúnák és hosszú 
homokgátak borították az ősföldet, s 
olyan szélviharok száguldottak végig raj
ta, aminők a Szahara hírhedt számumai. 
Sajátos páncéloshalak népesítették be a 
lagúnákat. A  karbon és a rákövetkező 
perm korszakban óriási erdőségek borí
tották a déli félteke őskontinensét, s e 
két korszakban képződtek a lagúnák 
mocsár-erdőiből a nagy kőszéntelepek. 
E „szárazföldi korszakok”  emlékei Keleti- 
Antarktisz hatalmas „Beacon” -homokkő 
rétegsorozatai. Ezekben van a kőszén !

A  földtörténeti „középkor” -ban heves 
vulkáni működéssel kapcsolatos száraz
földi korszakok váltakoztak a tengerek 
kisebb-nagyobb betöréseivel. A  „harmad- 
korban”  is, a Föld „meleg korszakában” 
Antarktisz egy több millió évre terjedő 
szárazföldi időszakaszt élt át. Gazdag 
növényvilág borította akkor földjét.

Nyugati-Antarktisz viszont Dél-Ame- 
rika tükörképe. A  harmadkorban a déli 
féltekén hatalmas hegyképződési folya
mat ment végbe. Dél-Amerika nyugati 
részén fölemelkedtek az Andok, s a 
gyűrődés i övhöz tartoznak Dél-Amerika 
és az Antarktisz között húzódó sziget
láncok. Ekkor emelkedtek fel Nyugati- 
Antarktisz gyűrt hegységei, s a gyűrődés

folytatódott a szubantarktikus Balleny- 
és Macquerie-szigeteken át Új-Zealandig.

Még vitatott kérdés, hogy a 10 millió 
négyzetkilométer területű Keleti-Antark- 
tisz és a harmadkori Nyugati-Antark
tisz összefüggő földdarab-e, avagy a 
Weddell- és a Ross-tengert egybekapcsoló 
tengerszoros elválasztja-e őke^. Eddig 
úgy vélték, hogy még ha van*-is ilyen 
keskeny csatorna, a jégpáncél akkor is 
eléri rajta a tenger fenekét, s az Atlanti- 
meg a Csendes-óceán vize nem cserélőd
hetik.

Mármost Antarktisz nagy vonalakban 
megrajzolt fejlődéstörténetének ismere
tén alapulnak a hasznos érctelepek lé
tezésébe vetett reménységek. Különös
képp Keleti-Antarktisz földje ígéretes. 
Az egykori Gondwana-főld roncsainak 
kőzetei nagy szélmezőket, értékes ásvá
nyokat és érceket rejtenek. Onnét szár
mazik a mostani gyémánt-, cirkon- és 
monocíf-termelés legnagyobb része, nem
különben ott vannak Földünk legnagyobb 
niíbium-, tantól-, kobalt-, beryllium- és urán
készletei is. A z arany világtermelésé
nek nagyobb része is e területekről kerül 
ki. A  felsorolt kincsekből kiválóan becses 
a jövő atomiparának fő üzemanyaga, a 
monacüból kapott tórium, az alumínium- 
iparban értékelt cirkon és beryllium, a 
kemény fémek és e höólló anyagok (lég- 
lökéses repülőgépek) készítéséhez nél
külözhetetlen kobalt és nióbium. végül 
az urán !

A  Gondwana-földek érceinek, ásványai
nak roppant mennyisége láttán föltétele
zik, hogy telepeik Antarktiszon is folyta
tódnak. Bizonyosnak látszik, hogy a 
földtörténeti ókor devon és karbon idő
szakában a Gondwana-földek kapcsolata 
még nem szakadt meg. A  Beacon-réteg- 
összlet. felépítése és ősmaradvány tar-
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halma nagyon hasonló az indo-ausztráliai 
Gondwana-roncsokéhoz.

Persze, ma még nem tudjuk teljes 
bizonyossággal, milyen Gondwana-típu
sú ásványokkal számolhatunk. Ezek 
ugyanis egyenlőtlenül oszlanak meg a 
Gondwana-földeken. Így  az uránt Afriká
ban és Ausztráliában, a monacitot Indiá
ban és Brazília partvidékén találják.

Az antarktikus Andok ugyanazokat 
az ásványi kincseket rejthetik, aminőket 
dél-amerikai testvérhegyeikben bányász
nak. jlgy elsősorban rézre és krómra, 
aztán aranyra és ezüstre, végül kőszénre 
számíthatunk. Ma már Dél-Amerikában 
az Andok keleti lejtőjének hosszában 
köolajtelepeket nyomoztak ki, mégpedig 
az Andokat az ősi Gondwana-tömbbel 
egybekötő övben. Az Antarktiszon idáig 
semmi nyomát sem találták a kőolajnak, 
még csak bitumenes kőzetfajtát sem 
leltek, amiből olajra következtetnének. 
Minthogy a többi Gondwana-roncson 
sincs kőolaj, nem valószínű, hogy Koleti- 
Antarktiszon valaha is kőolajra bukkan
janak. Legfeljebb az antarktikus Andok 
peremöveiben rejtőzhetik kőolaj.

Moly ásványi kincseket remélnek hát 
biztosan ?

Keleti-Antarktiszon főként „atomikus” 
nyersanyagok, aztán gyémánt és bizonyos 
fémes ércek felbukkanására számítanak. 
A  szovjet Mirnij- és Bunger-oázis állomás 
geológusai már készítik is munkaterepük 
geológiai térképét, s ez részletesen fel
tünteti a már megállapított ásványi 
kincsek lelőhelyét. A  szovjet expedíciótól 
keletre dolgozó Mawson ausztráliai állo
más geológusai az általuk fölfedezett 
Prince Charles Mt. hegységet kutatják 
át, amely idáig a jégtakaró alól leg
nagyobb szakaszon kibontakozó hegység
nek-ígérkezik. A jelentések szerint mind-

SzelzmoRkusztlkus módszerrel 
mérik a Jégtakaró vastagságát

két területen arany, vö
rösréz, ólöm, króm, molib- 
dén, antimón, horgany és 
ón előfordulásait állapí
tották meg.

Ez ideig javarészt kő
széntelepekre bukkantak, 
főként a Déli Viktória- 
földön és Little America 
körzetében. Ezek zömmel 
a Gondwana-maradvány 

*  ■- Beacon-összletében for
dulnak elő. Az eddig meg

állapított köszénterület kerek egynegyed 
millió négyzetkilométerre terjed ki. Leg
újabban Vivian Fuchs csoportja a Weddell- 
tenger partjával párhuzamosan húzódó, 
most megismert Theron-hegységben álla
pított meg elsőrendű anthr'acit-előfordu- 
lást. Lawrence M . Gold, aki elsőnek 
bukkant kőszénre az Antarktiszon, s 
most a geofizikai év amerikai antark
tikus munkájának igazgatója, úgy véli, 
hogy az Antarktiszon van a Föld leg
nagyobb kőszénkészlete. Eddig a Föld 
megbecsült készletének csupán egy husza
dát teszik ki az Antarktiszon feltárt 
készletek.

Még több évtizednek kell eltelnie- 
amíg a tudomány feltárja Antarktisz 
kincseinek világát. E kincsek nagyobb 
részét jégtakaró borítja. Egyelőre csak 
arról lehet szó. hogy a hozzáférhető 
részek kincseit aknázzák ki. Ehhez is 
nagyon sok problémát kell megoldani. 
Ezért is vizsgálják a tudomány minden 
ágának képviselői Antarktisz viszonyait. 
Talán a századfordulóra valóra válik 
Byrd álma, s a ma még csak tudósok 
látogatta jégvilág peremén bánya
városok sora épülhet ki, hogy új készle
tekkel pótolják az emberiség fogyatkozó 
nyersanyagait.

Dr. Yécsey Zoltán

Következő számunk 
tartalmából

Munkamegosztás a családban — Áit-e 
a fagy a magvaknak t — Féltés és edzés 
— Almás gondok a „magyar Kalifor
niában”  — Vietnam — A  kenőolajfi
nomítás új módszere — Gáz és por a 

világűrben — A tudomány világa
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Az első világháború küszöbén, 1913- 
ban Glasgowban, a skótoknak akkor 
800 ezer lakosú fővárosában négy héten 
át a halálozások aránya a korábbinak 
hat és félszerese volt. Meuse- Walley - bán, 
Belgium egyik ipari városában, 1930 
decemberének első hetében az emberek 
százait szállították súlyos állapotban 
kórházba, s közülük hatvanan meg is 
haltak. Az Egyesült Államok Boncra 
nevű, 14 000 lakosú ipari városában 
1948 októberének utolsó hetében a lakos
ság kétötöde hirtelen megbetegedett, 
közülük húszán halálosan. London lakói 
1952 decemberének elején „a  kellemet
lennél is rosszabbul érezték magukat” , 
s a különben is légzőszervi betegségben 
szenvedők közül 4550-en —  rövid ro- 
szullét. után — meg is haltak.

Mi idézte elő e sok váratlan, végzetes 
bajt ?

A  tömeges megbetegedések és elhalá
lozások idején mind a négy városban 
szélcsendes volt az idő, úgyhogy a szo
katlanul nehéz és mozdulatlan füst, s a 
füst okozta köd szinte ráfeküdt az ut
cákra. Londonban mind a tíz önműködő 
levegővizsgáló állomás mérései azt jelez
ték, hogy a szóban forgó négy napon 
át a levegőben 3— 11-szerte több korom 
és 3—7-szerte több kéndioxid volt, mint 
az előző év ugyanazon napjain. Egyéb 
vizsgálatokból is nyilvánvalóvá vált, 
hogy a betegségeket és a halálozásokat 
a levegőnek aggasztóan megszaporodott■ 
szennyeződései okozták.

A  levegő tisztaságának —  legalábbis 
ösztönös —  őrzése régi hagyomány. 
Több mint kétezer évvel ezelőtt a tehe
tősebb görög és római polgárok házaikat 
faszénnel fűtötték, és ennek mérges 
gázok nélküli elégeté
séhez jobban értettek, 
mint a mai háziasszo
nyok a faszenes vasa
lók szításához. A z ipa
ri tüzelések ártalmas 
levegőrontásáról a 
legrégibb foljegyzés 
Sztrabo görög geográ
fus-utazótól ered (i. 
e. 19-ig élt). Arról 
írt., hogy az ezüstol
vasztók kéményeit 
magasra építik, „mert 
füstjük nehéz és ár
talmas” . A  múlt szá
zadban az iparosodás
sal együttjárt az is.

hogy egyre több szenet tüzeltek el, s 
így a „fekete füst ellen”  hamarosan 
megszülettek az első szabályrendeletek. 
A  XX . században a még * rohamosabb 
ipari fejlődés a füstöt és a különböző 
gyártási eljárásokból eredő egvéb levegő- 
szennyeződéseket tovább szaporította.

Nagyon is helyénvaló hát a kérdés ; 
mikor tiszta a levegő, és milyen összetétel
ben válik veszélyessé?

A  tiszta levegőnek 21 százaléka oxigén, 
78 százaléka nitrogén és 1 százaléka ar
gon. Közülük csak az oxigén biztosítja az 
életet. Ha a levegő oxigéntartalma 21 
százalékról 17 százalékra csökken, az 
embert csakis a gyorsabb lélegzés és 
a szaporább szívműködés tarthatja élet
ben. A  városi levegőben ezenkívül min
dig van 0,03 százaléknyi széndioxid, 
és helyek szerint változó mennyiségben 
por, gáz, gőz és szagot terjesztő anyagok 
egész sora. Ha ezek mértéken felül 
kerülnek a levegőbe, ártalmassá válnak, 
A  városi levegő egy-egy köbméterében 
általában 200 millió porszemese van. 
Ezek növényeknek, szőröknek, élelmisze
reknek a parányáiból, virágok hímpotá- 
ból, szénből, hamuból, pernyéből, szilí
ciumból és más ásványi meg ipari eredetű 
anyagokból származnak. A  levegőben 
úszó por belélegezve éles széleivel izgatja, 
sérti, esetleg vegyi hatásával is támadja 
a nyálkahártyákat. Leginkább a felső 
Iégutakban okoznak bajt (náthát, torok- 
gyulladást, légcsőhurutot), vagy a szem 
kötőhártyájában gyulladást. Elsősorban 
a már amúgyis beteg vagy gyenge szer- 
vozetűek és öregek szenvednek tőle. De 
bizonyos bánya- vagy iparvidékeken 
állandóan ható s egyazon por fajtából 
álló szennyeződésektől egészséges omho-

A kUdbe hurkolt városban a füst nem száll fel
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rek is [megbetegedhetnek. Például kova
sav tartalmú porok szilikózist, a szén- 
tartalmúak antrákózist, a vasszennye
ződések pedig sziderózist okozhatnak. De 
a por az épületeket, berendezésüket ■ és 
ruházatunkat is beszennyezi. A  réteket 
stb. belepő porfelhők a növények leve
leire rakódnak, akadályozzák lélegzésü
ket,rontják a termőföldeket és ártalmasak 
a legelő jószágra. A  szerves eredetű por 
valósággal tápláló talaja az erjesztő- és 
a penészgombáknak, amelyek megindít
ják az élelmiszerek rothadását. Néhány 
fertőző betegség baktériumainak szapo
rodását is segíti. Egyébként a por köz
vetve is bajt idézhet elő. Nedves időben 
ugyanis kondenzáló, sürítő magokat al
kot, amelyek körül a harmatpontot 
elérő párák kicsapódnak. így  alakul ki 
a köd.

Az alacsonyan elhelyezkedő, városo
kat és embereket beburkoló köd különös
képp megfogja a szennyeződéseket, első
sorban a gázokat (emezek közül a kéndi
oxid és a szénmonoxid a legveszélyesebb). 
A  köd persze azért is veszélyes, mert 
súlyos közlekedési baleseteket is okoz
hat.

A  részint kémények füstjéből, részint 
a gyárak technológiájából eredő és a 
levegőbe került gázok közül a kéndi
oxid a növényeket már akkor is veszé
lyezteti, ha csak 0,2— 0,5 milligramm 
van belőle minden kilogramm levegő
ben. Az emberekre 10 mg/kg arányú 
eloszlásban már ártalmas, szagával pedig 
5,0 mg/kg-on okoz rossz érzést. Ezen
kívül valószínűleg, de még nem egészen 
tisztázott módon és mértékben a kéndi
oxid veszedelmes hatása más gázokkal 
együtt fokozódik. A  levegőben úszó

kénvegyületek mind 
ártalmasak emberre, 
állatra, növényre, épü
letekre, valamennyi 

vagyontárgyunkra. 
Veszedelmes vérméreg 
a szénmonoxid, amely 
már 2 ezrelékes arány
ban, hosszabb időn át 
belélegezve bénulást, 
eszméletlenséget, eset
leg halált okozhat. 
Más ipari gázok ha
sonlóképpen súlyos 
kórokozók lehetnek. 
Általánosságban ki
mondhatjuk, hogy a 
gázok —  ugyanolyan 
súlyarányban —  a 
porféléknél legalább 

tízszerte veszedelmesebbek. Egyes szagok 
is nemcsak kellemetlen érzést keltenek, 
hanem az egészségre is károsak, mert 
renyhítik a lélegzés ütemét.

Hogyan védekezzünk és mit tegyünk 
a bajok elhárítására?

A  szennyezések ellen a legjobb olta
lom az, ha megakadályozzuk a levegőbe 
jutásukat. Ezt elérhetjük azzal is, hogy 
tüzelésre csak korszerű kályhákat ás 
kazánokat és megfelelő tüzelőszert hasz
nálunk. No meg a fűtéshez is jól kell 
értenünk !

A  por alakú szennyezőknek a levegőbe 
keveredését 95 százalékra megakadá
lyozhatjuk portakmitá készülékekkel. A 
gázok „megfogására”  már sokkal na
gyobb felkészültség kell, s néha csak a 
legkorszerűbb készülékek segíthetnek 
(száraz-nedves por- és gáztalanító eljá
rás, lekötés vegyi úton st,b.).

A  tapasztalat szerint csak a háztar
tások kéményeinek füstölését nehéz meg- 
rendszabályozni (reméljük, csak egyelőre), 
mert a háziasszonyok többsége ma is 
úgy fűt jó kályhákban rossz tüzelővel, 
mint nagyanyáik a rossz kályhákban a 
mainál jobb szenekkel. (Az embereket 
már az iskolában meg kellene tanítani a 
helyes,, gazdaságos fűtésre !)

De hiábavalók a legkitűnőbb talál
mányok is, s hiába tudjuk —  elméletileg 
is, gyakorlatilag is —  a levegő szennye
ződését a tűrhető határig csökkenteni, 
ha a probléma iránt nincs meg mindenütt 
a kellő érdeklődés. (Sajnos, épp ellenkező 
a helyzet, mindenütt kétségbeejtő tájé
kozatlanságot, közönyt és felelőtlensé
get tapasztalunk.) Pedig az üzemeknek 
elsőrendű anyagi érdeke is azt paran
csolja, hogy védekezzünk a füst ellen.
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A  fekete füst messziről elárulja, hogy a 
kazánokban, kemencékben rosszul tüzel
nek, s fölöslegesen pazarolják a tüzelőt. 
A  jobb tüzelés révén elérhető megtaka
rításokból rendszerint egy-kettőre meg
térülnek a szükséges befektetések. Egy 
5 kazánt üzemeltető budapesti gyárban 
az egyik kazán olyan rossz állapotban 
volt, hogy leállították, s a gőztermelés 
mégsem csökkent semmivel, ellenben 
naponként 67 mázsa szenet takarítot
tak meg.

Ahol a tüzelőanyagok jobb felhaszná
lására nem tudjuk érvekkel rászorítani 
az embereket, ott szigorú rendszabályo
kat kell érvényesíteni.

I I .  Edward angol király 1306-ban egy 
alattvalóját azért, „mert szénnel fűtött 
és kéménye feketén füstölt” , felakasz
tatta. Ez szolgált elrettentő például 
652 évvel ezelőtt. Mi persze nem vagyunk 
ilyen vérengzők, de éppen az egészséges 
élet érdekében megfelelő rendeletekre és 
azok szigorú megtartására okvetlenül 
szükség van.

Egyébként mind a gazdaságosságot 
szem előtt tartó gondoskodásra, mind 
a rendszabályok eredményes érvényesí
tésére vannak példáink.

Hamburgban a legtöbb füstöt kibocsátó 
gyárak saját érdekeiket tartották szem 
előtt, amikor 1902-ben egyesületet ala
pítottak a tüzelés hatásfokának javítá
sára. Elsőrendű tüzelőtechnikusok szak
tanácsai alapján a tagok kazántelepeit 
évenként háromszor műszerekkel meg
vizsgálták, a hibákat felkutatták, s a 
füstölés elhárítására alkalmas korszerű 
készülékek beszerzését javasolták.

Kényszert alkalmaztak —  egyebek 
közt —  az Egyesült Államok Saint-Louis 
nevű, 800 ezer lakosú városában, 1920 
és 1925 között. Megvizsgálták a mérték
telen füstölés okait, és szakszerű taná
csokkal látták el a közönséget is. Azo
kat, akik az előírásokat nem tartották 
meg, szigorú büntetésekkel sújtották. így 
elérték, hogy a füst sűrűsége távolból 
tekintve 22 százalékkal, 400 méterről 
nézve pedig 57 százalékkal csökkent.

Magyarországon a levegő tisztaságá
ért a világháború előtt a Magyar Mérnök 
és Építész Egylet indított mozgalmat. 
A  Gyáriparosok Országos Szövetsége azon
ban akadályozta e munkát, mert fél
tette tagjait a tüzelőberendezések kor
szerűsítésével járó költségektől, jóllehet 
ezek a tüzelés hatásfokának javulására 
előbb-utóbb megtérültek volna.

Dr. Waldbauer Olga vegyész 1932-— 
34-ben megvizsgálta Budapest levegőjé

nek kéntartalmát, 1936— 38-ban pedig' 
a koromtartalmát. Méréseredményei már 
akkor is minden szakembert meggondol- 
koztattak. A  közelmúltban dr. Mórik 
József (Országos Közegészségügyi Inté
zet) megismételte e vizsgálatokat. Meg
állapította, hogy Budapest levegőjében 
1933—1957 között a kéntartalom 47,5 
százalékkal emelkedett, a koromtartalom 
pedig 1937-től 1957-ig 55,5 százalékkal 
nőtt meg. Mórik vizsgálatai során kiderült 
az is, hogy iparvidékeink (sorrendben: 
Ózd, Tatabánya [felsögallai rész], Buda
pest, Diósgyőr és Pécs) —  ha kedvezőt
len körülmények játszanak közre —  
ugyanolyan veszedelmes helyzetbe ke-

Korszerű száraz—nedves por- és kéndioxld-levá- 
lasztó : 1. Forró szennyes füstgáz- 2. Száraz 
portalanító. 3. Porzár. -J. Száraz úton portala- 
nítolt gáz. 5. Füstgáz-hűtő. 6. Frissvíz-vezeték. 
7. Vízcsévék. 8. Lehűtött portalnnított gáz. 9. Ven
tillátor. 10. Első Öblítővíz. 11. öblítővíz-nyomó 
vezeték. 12. Szivattyú. 13. Nedves füstgáztisztító, 
ló . Tisztított füstgáz. 15. Második Öblítővíz. 16.

Szennyezett Öblítővíz

rülhetnek, mint annak idején Glasgow 
vagy a többi említett város. S az is 
bebizonyosodott, hogy a mai állapot 
már köd nélkül is veszélyes.

Előkészületben van egy új országos 
építésügyi szabályzat, amely különös 
gonddal írja majd elő az új építmények 
létesítőinek idevágó teendőit. Ezenkívül 
egy olyan mozgalom is kezd kibonta
kozni, amely mérnökök, orvosok, mete
orológusok és sok más szakember köz
reműködésével minden lehetséges módon 
küzdeni akar a levegő tisztaságáért.

Remeniczky Károly 
mérnök
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E L E K T R O K É M IA I  K ÍS É R L E T E K
I. A váltóáram és az egyenáram kémiai hatása

E rovatunkban nem először foglalko
zunk a villamosság és a kémai folyama
tok összefüggéseivel. Végeztünk már 
olyan kísérleteket, amelyekben sósavból 
hidrogént és klórt, rézgálie-oldatból rezei 
kaptunk. Kénsavba merülő cink- és réz
lemezekről annyi áramot termeltünk, 
hogy zseblámpaizzónk világított (Élet és 
Tudomány X. évf.. 3.. 6. és 33. szám).

Olyan transzformátorra (áramátalakí
tóra) van szükségünk, amely a hálózati 
áram 110 vagy 220 voltos'  feszültségét 
lecsökkenti. Jól megfelel a S voltot 
szolgáltató csengőreduktor s még inkább 
a kis dia vet (tógépek reduktora. (12 V 
A  feszültség értékét csökkentő transz
formátorokat. nevezzük reduktornak.) A 
reduktor persze drágább, mint néhány

konnektorbainnen vesszük 
kisérleteink-^k 
hez aSV-nájí 
áramot ™

csengőreduktor

L. ábra

Most szeretnénk közelebb kerülni a 
kémia néhány alapvető kérdésének meg
oldásához :

Milyen atomszerkezeti változások men
nek végbe egy-egy kémiai folyamat köz
ben?

Hogyan indíthatunk el kémiai folyama
tokat elektromos árammal?

Hogyan használhatjuk a kémiai folya
matokat áramfejlesztésre?

Áramforrásunk olyan legyen, hogy a 
kísérletezés ne legyen véle veszélyes 
(még jól vezető, nedves kézzel sem !). 
Ezért nem szabad használnunk közvet 
lenül a hálózati áramot. Kísérletezhe
tünk két vagy három, sorbakapcsolt 
zseblámpaelemmel (1. ábra), ezek azon
ban hamarosan kimerülnek, és pótlásuk 
nem olcsó. Célszerűbb hát, de meg 
tanulságosabb is, ha a hálózati áramot 
alakítjuk át veszélytelenné.

zseblámpaelem. de egyéb célokra is 
használható, s ha helyesen kezeljük, 
mindig egyenletes, olcsó és veszélytelen 
áramot, szolgáltat kísérleteinkhez (2. 
ábra).

Reduktort csak váltóáramú hálózaton 
használhatunk a feszültség csökkenté
sére. Az egyenáramú hálózat, tönkre
teszi. Ha csak egyenáramú hálózatunk 
van, kísérleteüikot közvetlenül a háló
zattal, reduktor helyett, izzólámpa köz- 
beiktatásával végezzük (3. ábra).

Akkor is legyünk óvatosak, ha reduk
tort használunk ! Elektrokémiai kísér
leti összeállításainkon, kis vezetékeinken 
átalakításokat végezni és anyagokai 
hozzátenni vagy elvenni csak akkor 
szabad, ha a reduktor „erősáramú” 
vezetékét kihúztuk a fali konnektorból. 
Ez talán egy kicsit kényelmetlen, de ha 
megszoktuk, mindig gondolunk majd rá.
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és megóvjuk magunkat egy-egy komo
lyabb áramütéstől. Akkor is, ha — 
mondjuk — egyéb villamos készülékek
kel bajmolódunk. Kezünk sohase legyen 
nedves, a vezetékeket, a szerszámokat és 
a kísérleti edények külsejét is tartsuk 
szárazon. Kísérleti fölszerelésünknek fon
tos kelléke egy törlőkendő.

A  fali konnektor két fémhüvelye között 
„feszültség”  van. Ez annyit jelent, hogy 
az egyik csatlakozóban elcktronfölösleg 
van, a másikban pedig hiány. Az áram- 
fejlesztő (amely esetleg több száz kilo
méterre van tőlünk) a vezetékeken át 
elektronokat küld a konnektor egyik 
csatlakozójára, ugyanekkor a másikból 
elektronokat „ s z ív  el” . Ha a konnektor 
két csatlakozóját összekötnénk egymás
sal, az ideküldött, elektronok a másik 
vezetéken keresztül visszajutnának az 
áramforrásba. íg y  elektronáramlás indul
na meg, amelyet ekektromos áramnak 
nevezünk. Ha az áramlás Akadálytala
nul folyhatna, annyira fölmelegíthetné 
a vezetékeket, hogy meg is olvadhatná
nak, tűz keletkezhetne ! Hogy az aka
dálytalan áramlás ne tarthasson hosszabb 
ideig, a villanyóra melletti biztosítékok 
könnyen olvadó drótdarabkán vezetik 
át az áramot. Ha a melegedés túlságo
san erős. a kis vezeték elolvad, s az áram 
megszakad, mielőtt nagyobb baj kelet
kezhetne.

Ha az áramot reduktoron keresztül 
használjuk, ennek az úgynevezett rövid
zárlatnak a veszélye is majdnem teljesen 
megszűnik. Nagyon ügyeljünk, hogy a 
konnektor és a reduktor közti vezeték 
szigetelése ép legyen !

Ha 8 voltos reduktort használunk, a 
leágazó vezetéket magunknak kell elké
szítenünk. 30—40 centiméteres szigetelt 
réz- vagy vasvezetékeket használunk kí
sérleteinkhez. Mindkét végükről egy da
rabon eltávolítjuk a szigetelést. Használt 
borotvapengével körülvágjuk, majd kissé 
megcsavarva lehúzzuk a fémszálról (4. 
ábra). A  csupaszon maradt- drót-véget egy 
kis csiszolópapír (smirgli) között húzo
gatva megtisztítjuk oxidrétegétől s az 
esetleg rajta levő zománctól. Szép, fényes 
legyen. (Ezt, a csiszoló tisztítást gyakran 
végezzük el kísérleteink drótvégein. Jobb 
lesz az áramvezetés: jobban sikerül a ki 
sérlet!) A  vezetékek egyik végére banán
dugókat szerelünk. Vigyázzunk, hogy a 
kis csavarok megszorításakor ne sodród
jon ki a drót a csavar alól ! A  reduk- 
torokon gyenge áramú kivezetéseket, 
találunk. Innen vesszük a kísérletekhez 
szükséges áramot. Csengőreduktorral 8

V-ot vegyünk. A vezetékek szabad végeit 
fogjuk, a kísérletekben használni.

Ha az országos vezetékhálózatban az 
elektronok áramlása mindig egy irányú 
volna, akkor a konnektoroknak és a 
iájuk kapcsolt reduktoroknak is mindig 
az egyik kivezetésében halmozódna fel 
a feszültséget jelentő elektrontömeg, a 
másikról pedig elszívódna. A  nagy áram- 
fejlesztők azonban másodpercenként 
százszor változtatják az áram irányát, 
tehát minden másodpercben 50-szer az 
egyik, 50-szer a másik levezetés telik 
meg elektronokkal. Ez a váltóáram.

Reduktorunk tehát kis feszültségű váltó
áramot szolgáltat.

| 1. kísérlöT
Vizsgáljuk meg az áram hatását kony

hasó oldatában.
Kísérleti edénynek porcelán kistányért 

használjunk. Jobb, mint az üvegtálka. 
mert az alá még fehér papírt is tennünk 
kell a színváltozások könnyebb fölismer-

:i. almi

he tősége céljából. A  t&nyérkám tegyünk 
egy kevés vizet, és szórjunk bele csipet
nyi konyhasót. Borsónyi mennyiségű 
fenolftaleinport is oldanunk kell a víz
ben. (Gyógyszertárban olcsón megkap
hatjuk.) A  fenolftalein nehezen oldódik, 
ezért célszerű az oldást kémcsőben, rázo- 
gatva végezni.

Vizsgáljuk meg a fenolftalein visel
kedését ! A  fenolftalein vizes oldatához 
pohárban vagy kémcsőben adjunk egy 
kevéske szalmiákszeszt vagy szappan- 
oldatot. Ezek a lúgos anyagok megpiro
sítják. Ezután csepegtessünk hozzá ece
tet vagy sósavat. Erre elszíntelenedik. 
A fenolftalein sav- és lúgjelző festék, 
azaz indikátor.

Reduktorunkat kapcsoljuk be a kon
nektorba. Ha a két szabad drótvéget egy 
pillanatra összeérintjük, szikra keletke
zik, jelezve, hogy az egész összeállítás 
jó. (Összeérintéskor a reduktorban rövid-
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zárlat keletkezik; ha ez hosszabb ideig 
tart, tönkreteheti !)

Most a két drótvéggel többször köze
lítsünk a tányéron levő oldat felszínéhez 
körülbelül 1 centimétemyi távolságból. 
Az érintések mind hosszabb ideig tart
hatnak. Közben gondosan figyeljük az 
oldat színesedését a drótok mellett. Mind
két drótvégnél mutatkozik pirosodás (a 
fonolftalein lúgot je lez!),_ de nagyon 
kismértékben, s hamar eltűnik, sőt nem 
is jelenik meg minden közelítésre, érin- 
(ésre. A két drótvég kémiai hatása tehát 
egyforma, de mindkettőé gyenge, hatá
rozatlan. (Most kapcsoljuk ki az áramot!)

•4. ábra

| 2. kísérlet |
Termeljünk egyenáramotl 
A  vezetékekben ide-oda száguldó elekt

ronokat nem tudjuk egy irányba terelni, 
de készíthetünk olyan csapdát, amelyben 
az egyik irányba haladók megakadnak, 
a másik irányúak nem. Igaz, meg kell 
elégednünk feleannyi elektronnal.

Az általunk használt egyenirányító 
kémiai folyamatokon alapszik. Ezeket 
majd később beszéljük meg részletesen.

Félliteres, széles szájú befőttesüveg- 
ben oldjunk fel kávéskanálnyi szódabi
karbónát kb. 3 deciliter vízben. Merítsük 
bele a reduktor egyik gyenge áramú 
vezetékét. Szükségünk van még egy 
félméteres, szigetelt vezetékre, de ez 
csak alumíniumdrót lehet! Mindkét végét 
megtisztogatjuk 5 cm-es darabon. Az 
egyiket a szódabikarbónás oldatba me
rítjük, a másikkal kísérletezünk. Kis

áramkörünkben már három készülék 
van : a reduktor, a szódabikarbóna olda
tát tartalmazó üveg és a tányér a konyha- 
só-fenolftalein oldatával (5. ábra).

Most ismét érintsük meg a szabad 
drótvégekkel a konyhasó oldatának fel
színét, sőt egy ideig benne is hagyhatjuk 
a vezetékeket. A  reduktorról közvetlenül 
jövő vezeték körül piros folt támadt.

Az áramkör két vége (pólusa) más
más módon■ viselkedik. Ennek az az oka, 
hogy az egyikből elektronok érkeznek az 
oldatba, a másik elektronokat szív el. 
Magyarázatra vár, hogy melyik okozza 
a fenolftalein pirosodását, vagyis a lúg
képződést.

Az elektronoknak másodpercenként 
100 ide-oda áramlásából csak 50 egy 
irányút hagytunk meg. A  másik 50 
— „csapdába esett”  — áramlőkés idején 
nincs áram a vezetékben. A folyadékos

váltóáramú fali 
konnektor

Reduktor
> r  éz i |
Konyhasó -  fenolftalein

(alumínium t

oldatt por cellán kistányéron

5. ábra

alumínium egyenirányító lüktető egyen
áramot szolgáltat.

A  teljesség kedvéért meg kell jegyez
nünk, hogy az egyenirányító oldatába 
merülő két drót közül az egyik csak 
alumínium lehet, a másik bármi, de nem 
alumínium! Szódabikarbóna helyett más, 
lúgos vegyületek oldata is alkalmas (szó
da, hamuzsír stb.).

A  konyhasó-fenolftalein oldatává 
átitathatunk fehér papírszeletkéket, ét 
megszárítva el tehetjük. Ha meg kel 
állapítani, hogy valamely áramkörbe! 
váltó- vagy egyenáram van-e, megned 
vesítjük a papírt, és hozzáérintjük a: 
áramkör két pólusát. Az eredmény ugyan 
az, mint az oldattal. A  nem pirosít* 
vezetéket a papírra szorítva, a másikka 
könnyedén rajzolhatunk, írhatunk t 
nedves papíron —  a hozzá nem értők 
legnagyobb csodálatára. Póluskereső pa
pírnak nevezzük, mert lehetővé teszi, 
hogy megállapítsuk, vajon az áramkör 
végei egyformák-e vagy különböző jel
legűek.
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Egészségesebb-e
A  FALUSI EMBER, MINT A  VÁROSI?
Az emberek —  még az orvosok is —  

hajlamosak azt hinni, hogy a nagyváro
sok zsivajgó, rohanó s olykor idegroncsoló 
életénél jobb, előnyösebb, egészsége
sebb a falvak csendje, nyugalma, s azt 
a következtetést vonják le, hogy a falusi 
lakosság átlagos egészségi állapota jobb, 
mint a nagyvárosok lakóié.

A  Nyugat-Németországban nemrég 
újonnan megindult katonai sorozások 
mást bizonyítanak. A  dél-németorezági 
parasztfiatalok egészségi állapota ugyanis 
egyértelműen rosszabb, mint a városi 
ifjúságé. Ezt különben az osztrák sorozó
hatóságok tapasztalatai is réges-rég iga
zolták. Ott már két évtizeddel ezelőtt 
a megvizsgált parasztlegényeknek csu
pán 68,2 százaléka bizonyult alkalmasnak 
katonai szolgálatra, míg a nagyvárosi 
gyárak vasmunkásainak 81,6 százalékát 
találták „tauglich” -nak.

Dr. S . Haubold müncheni orvospro
fesszor most orvosaival tanulmányozta a 
falusi lakosság egészségi állapotát, és 
munkatársakkal — állatorvosokkal, ve- 
yészekkel, mezőgazdákkal, állattenyész- 
” kel — környezetüket is megvizsgálta. 

Megállapította, hogy a falun felnövő

S érmékét már kora ifjúságában minden- 
e káros hatás éri. Az év minden sza

kában és bármilyen is az időjárás, meg 
kell tennie a többnyire aránytalanul 
hosszú utat az iskoláig és vissza. Az 
iskola befejeztével rögtön olyan meg
erőltető testi munkákat kell végeznie, 
amüyenekre szervezete még korántsem 
érett meg. De a megerőltetés nem is 
csak az iskolai évek után kezdődik. 
Egy nyugat-németországi falusi tanító 
elmondotta, hogy ő már reggel 6 ólára 
az iskolába rendeli növendékeit vala
milyen könnyű, időtöltő foglalkozásra.

nehogy szüleik már hajnali négy órakor 
munkába fogják őket.

A  háborút követő években Dél-Német- 
országban az iskolaév eleji orvosi vizs
gálatok a városi gyermekek 20,6 száza
lékát találták teljesen egészségesnek, a 
falusiak közül viszont csak 14,7 száza
lék volt az. A  leánygyermekek körében 
30,3, illetve 23,8 százalék volt a megfelelő 
arány. Egy észak-németországi körzet
ben a falusi elemi iskolások 33,4 száza
léka, a városiaknak viszont csak 17,2 
százaléka volt lúdtalpú és rossz test
tartásé. A  városi középiskolások 21,7, 
a mezőgazdasági iskolai növendékek 
16 százaléka volt kifogástalan egészségi 
állapotban.

Az is kétségtelen, hogy a paraszt
gyermekeket sokkal inkább fenyegeti a 
szarvasmarha-tuberkulózis fertőzésének 
veszélye, mint a városiakat.

A  falusi körzeti orvosok tapasztalatai 
szerint a vidékiek rosszabb egészségi 
állapota nem korlátozódik csak a gyer
mekekre. A  parasztasszonyok hármas 
hivatása —  az, hogy egyidejűleg házi
asszonyok is, mezőgazdasági munkaerők 
is és anyák is —  fokozott megerőltetést 
kíván. Ezt a statisztikai adatok így 
tükrözik : városon száz 65 éves férfira 
111 hasonló korú nő jut, falun viszont 
csak 89.

Haubold professzor nagy figyelmet 
szentelt a táplálkozással összefüggő kér
déseknek is. A  háború utáni években 
ijesztő módon megszaporodtak —  kivált 
a falusi nők körében —  a golyvás bete
gek, a pajzsmirigyzavarokban és az 
idegzavarokban szenvedők, a fogromlá- 
sosak, és a szokásosnál több gyenge
elméjű és angolkóros gyermek született.
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A  bécsi Wagner-Jauregg mór évtize
dekkel ezelőtt hangoztatta, hogy e je
lenségeket a különféle vitaminok hiánya 
okozza. Haubold vizsgálataiból kiderült, 
hogy elsősorban az A-, a B-, a D- és az 
S-vitamin hiányáról van szó. Csökkent 
a falusi kenyérsütések száma, úgyhogy 
a régebben fogyasztott és sok L-vita- 
mint tartalmazó parasztkenyeret egyre 
inkább kiszorította a fehérkenyér. így 
a S-vitaminon kívül a termékenységet 
fokozó S-vitaminon „korpa”  is teljesen 
elveszett az emberi táplálkozás számára. 
Az -4-vitamin hiánya a mezőgazdasági 
termelés háború okozta megváltozásá
nak következménye. Ez ugyanis kiszo
rította a karotinoidban gazdag hüve
lyeseket.

Az egészségi állapot alakulásában fon
tos szerepe van annak is, hogy milyen 
korban hozzák világra gyermeküket az 
anyák. Az, hogy sok férj későn került 
haza a hadifogságból, mások ugyancsak 
későn láthattak hozzá az önálló gazdál
kodáshoz s így a családalapításhoz, is, 
és még számos egyéb, háború okozta 
körülmény azzal járt, hogy a paraszt
asszonyok csak idősebb korukban szül
hettek gyermeket, ennek pedig olykor 
egyik következménye az újszülöttek 
gyengeelméjűsége. Ötven gyengeelméjű 
gyermek közül kettőt 25— 30 éves anya 
hozott a világra, 7 gyermek anyja 
30— 35 éves volt, 18 gyermeké 35 és 
40 év közötti, 22 gyermek pedig 40 
évnél idősebb anyától született. ( Kosmos)

Az alsó lábszár visszértágulatai elég gyakran fekély képződéshez vezetnek, 
mert a visszeres bőr nemigen tud ellenállni a fertőzéseknek, tehát olykor apró seb
zésekből is nagy fekélyek keletkeznek. Az alszárfekély gyógyításában fontos szerepe 
van a visszértágulatok sebészi kezelésének. De talán még ennél is fontosabb az alszár 
anyagcseréjének megjavítása. Ez eleve föltétele a seb gyógyulásának.

Az ohiói egyetemen kísérletek folytak az alszárfekély gyógyítására méhlepény- 
nyel- (placentával). Az alszórfekélyt méhlepénydarabókkal borították be, kötéssel 
rögzítve őket. A 22 kísérleti fekélyből 16 hét. héten belül meggyógyult, a többinél 
egyéni kezelésre is szükség volt.

A  gyógyító hatást a méhlepénynek a sejtek újraképződését serkentő anyagaival 
magyarázzák. Állítólag ezek segítik elő a fekély begyógyulását, hámosodását. Mind
azonáltal idült, lábszárfekély esetében nem ajánlják ezt az eljárást. < Archives of 
Surgery)

Teljes süketséget gyógyított 
két francia orvos

Két francia orvos —  Dr. Charles Eyrés 
és Dr. André Djourno —  sikert ért el 
a teljes süketség gyógyításában. Eyrés 
egy olyan beteget kezelt, akit évekkel 
azelőtt krónikus középfülgyulladás miatt 
megoperáltak, és teljesen megsüketült. 
Az orvos hallott Djournóról, aki 
nyulakon egy bizonyos idegnek elektro
mágneses izgatásával izomreagálásokat 
idézett elő. Segítségül hívta kollé
gáját, és közösen is kipróbálták az eljá
rást, először állatokon, majd a süket 
betegen. Berendezésük a hanghullámo
kat ugyanolyan frekvenciájú elektromos 
impulzusokká változtatja át. Ezekkel az 
elektromos jelekkel közvetlenül inge
relték a hallóideget. Az egyik elektródot 
a szabaddá tett hallóideghez erősítették, 
a másikat a temporális izomba helyezték.

A műtét óta a beteg hangot hall az 
idegszálon keresztül, és megért bizonyos 
számú szót- ( Discovery)

A nagyvárosok lármája és a hallásunk
J .  K n is t e r , a philadelphiai egyetem tanára 

5 évig tartó hallásérzékenységi vizsgálatokkal 
megállapította, hogy a városlakó ember 5 esz
tendei városi tartózkodás után elveszti hallá
sának 10 százalékát, és további 10 százalékot, 
ha a városban állandóan zárt helyiségben tar
tózkodik. A  nagyváros lármája tehát rontja 
a hallást. A  rezervátumokban nomád életet 
élő indiánok egyik-másikának a hallása két
szerié élesebb, mint a modern városlakóé. 
Nagy pontossággal észlelik a zörejeket és azok 
irányát; 5 kilométeres távolságról —  ha külön
ben teljes csönd van —  meghallják a tábortűz 
ropogását, s 4— 5 km-ről a kutyaugatást. 
A  10 éve városban élő indián elveszti ezeket 
a képességeit.
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Ásatások

Diocletianus

palotájában

Dioelctlnnus palotája (a romok alapján készített modell)

Diocletianus római császár a I I I .  szá
zadban hatalmas palotát- építtetett magá
nak Spalatóban (Spalato azonos a mai 
Splitíel), Jugoszlávia dalmát tengerpart
ján. A  palota idővel valóságos várossá és 
katonai táborrá növekedett. Az ókori épü
let romjain épült később a középkori város 
központja. Az évszázadok viharai során 
az eredeti épületek némelyike végleg eltűnt, 
vagy a fölismerhetetlenségig átépült. 
Tomislav Marasovics jugoszláv régész, 
akit a csodálatos ősi császári palota helyre
állításával bíztak meg. az ásatásokról ké
szült tervrajzok átvizsgálásakor észrevette, 
hogy az oszlopokkal szegélyezett, központi 
udvartól nyugatra elterülő, meglehetősen

nagy területen csupán egyetlen kics-i- ókori- 
templom romjai emelkednek. Proeulianus 
antik kéziratait tanulmányozva arra a 
következtetésre jutott, hogy ezen a területen- 
az ásatások még sok meglepetést tartogat
hatnak. A terület déli részén valóban csak
hamar fölfedezték egy kerek templom rom
jait, míg északabbra egy eddig ismeretlen, 
hatszögletű szentély került napvilágra. 
A régészek most a I I I — IV .  századból 
származó antik lépcsősoroknak és föld 
alatti termeknek a jeltárása után további 
teletek után kutatnak. A  palota újabban 
feltárt részletei közül a legérdekesebb az a 
titkos folyosó, amely a császári lakosztály
tól a tengerpartra vezet. (Borba)

Rézbányászat
Az osztrák régészek már hosszabb idő 

óta kutatnak a Kilzbühel melletti Kelchalm 
és Salzburg közelében Wirtsalm őskori 
rézbányavidékeken. Tirol az ókorban Euró
pa egyik legnagyobb bányavidéke volt.

Kiderült, hogy az ércválogató hányák
tól boritett terep valamikor teraszszerűen 
volt kiképezve. Az ásatások során a terasz 
egyik lépcsőjén több lapos vízmedencét, 
két. —  jó állapotban megmaradt —  já 
téknál és két, köböl épült kemencét fedeztek 
föl. Továbbá felszínre hoztak ütőköveket, 
alátétlemezeket és faékeket, amelyekkel az 
érctartalmú kőzetet szétzúzták.

.4 leletek és megfigyelések sokasága 
alapján jogaimat alkothatunk magunknak 
a késői bronzkorszak bányaüzeméről. A 
vájárok a hegyoldalba hajtott tárókon ke
resztül jutottak az érctelérékhez, ahol köböl 
és fából készült egyszerű szerszámaikkal 
fejtették —  „jövesztették”  —  az ércet. 
Az érctartalmú kőzetet először erősen föl-

a bronzkorban
hevítették, majd vízzel lehűtötték. A hir
telen hőmérsékletváltozás miatt keletkező 
repedésekbe faékeket vertek, s így törték 
ki véglegesen az ércdarabokat. Az ércet 
favödrökben és bőrputtonyokban kézi erővel 
szállították a szabad ég alá. Itt  ülőkövek 
és alátétlapok segítségével felaprózhatták 
az egyes darabokat. A Kelchalmban és nuis 
helyeken is talált vízmedencékben és fatek- 
nökben. öblítés (szerelés) útján külön
választották az érctől a felaprózott meddő 
kőzetet- (Ezért van az, hogy az ércválo
gató hányák mindig vizforrások közelé
ben terülnek el.) Utolsó munkafolyamat
ként az agyaggal kitapasztalt kőkemencék
ben ( pestekben)  az érc olvasztása követ
kezett-

A biztonsági intézkedések nyomai is 
tanulságosak A beomlás veszélye ellen 
—  akár cs ik ma —  már akkor is fa- 
ácsolatokkal biztosították a föld alatti üre
geket. (Urania)
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Néhány év óta világszerte egyre több helyen igyekeznek úszó, mesterséges „sziget"-ék
ről feltárni és kiaknázni a tenger alatti kőolaj-előfordulásokat. A  Perzsa-öbölben ez 
év április óta kutatnak tenger alatti olajtelepek után. A  „sziget" egy 60 méter hosszú, 
30 méter széles acéllemez, amely négy darab 3 méteres átmérőjű. „láb” -on áll. Minden
egyes lábat hidraulikus emelőszerkezet mozgat le- és fölfelé. A  sziget teljes súlya 4500 
tonna. Miután a sziget rendeltetési helyére érkezett, lábait leengedik, míg csak el nem érik a 
tenger fenekét. A  legnagyobb elérhető mélység 40 méter. Ezután a lábak tovább nyújtóz
nak, 8 a szigetet mintegy 15— 20 méterrel a tenger szintj3 fölé emelik úgy, hogy a leg
magasabb hullámzás se csaphasson ál rajta. A szigeten egy 48 méter magas fúrótorony és 
fúróberendezés van, amelyet 2700 lóerős dieselmctor tart üzemben. Az 50 tagú kezelősze
mélyzet ugyancsak a szigeten, a reá épített épületben lakik. Ennek belsejét klímaberendezés 
függetleníti a környező éghajlattól. Az épület teteje teraszos, sík terület s alkalmas arra, 
hogy egy-egy helikopter föl- vagy leszálljon ott. A helikopter biztosítja az összeköttetést a 
szárazfölddel. A mesterséges olajkutató sziget kizárólag a kutatás szolgálatában áll. 
Kitermelésre nem használják. Egy-egy sikeres vagy akár sikertelen munkálat után a 
lábakat előbb leeresztik a tengerszintig, majd a tengerből is felvonják, s a szigetet új rendel
tetési helyére vontatják. Ha kőolajtelepre bukkantak, a feltárt olajat tankhajók vagy lera
kott olajvezetékek szállítják a szárazföldi tankállomásra. (Überseepost)

Elektrointegrátor
a kőolaj kutatásban

Krilov professzor, a Szovjet Kőolaj- 
kutató Tudományos Intézet helyettes 
igazgatója nemrég ismertette az elek- 
Irointegrátombk nevezett új készülék 
alapelvét és működését. Vele a kőolaj
mezők kiaknázása egyszerűbbé válik.

A  föld mélyebb rétegeiben levő olaj
telepek kőolajának mozgása bizonyos 
matematikai törvények (képletek) sze
rint történik, amelyek megegyeznek a 
váltakozó ellenállású vezetőhálózatban 
keringő villanyáram törvényeivel, kép
leteivel. Ezen a felismerésen alapszik 
az elektrointegrátor is, amely valójá
ban a kiaknázandó terület elektro- 
modelljének tekinthető. E modellben 
elektromos vezetők egy tized másodperc 
alatt jelenítik meg egy-egy kút termelé
sének —  hogy úgy mondjuk —  a törté
netét. A  készülékben így egyszerre, egy
idejűleg 750 kút munkáját kísérhetjük 
figyelemmel, és kiválaszthatjuk a leg
megfelelőbb termeltetési megoldást. 
Megállapíthatjuk a kutak minimális 
számát az adott olajmezőben, felvázol
hatjuk ésszerű elosztásukat, termelé
kenységüket, a nyomó szivattyúk elhe
lyezését stb. És fordítva: egy terme
lésben levő olajmezőben földeríthetjük 
annak pontos felépítését, az olaj föld 
alatti mozgását. Jelenleg a készülék az 
alábbi feladat megoldásán dolgozik :

megállapítja az olaj mozgását egy 188 
kútból álló mezőben a célból, hogy száz
ra lehessen csökkenteni a kutak számát 
a hozam csökkenése nélkül. (Science et 
Vie)

SVÁJCBAN IS KUTATNAK KŐOLAJ UTÁN
Bár a Svájcban végzett kőolajkutatások idáig 

semmiféle eredményre nem vezettek, az egyre 
fokozódó kereslet miatt nemrég a nagy nemzet
közi konszernek részvételével társaság alakult, 
amely feladatául tűzte ki az ország egész területé
nek rendszeres geológiai felkutatását. A  nagy 
anyagi áldozatot igénylő újabb kísérletre az adta 
meg a döntő lökést, hogy a közép-európai olaj
kutatás a Svájcéhoz hasonló geológiai viszonyok 
közt bizonyos eredményekkel járt. De attól is 
tartanak, hogy a máris tapasztalható energia
hiányt a jövőben esetleg nem lehet import útján 
teljes mértékben fedezni. A  svájci kőolajkutató 
társaság vállalta, hogy a munkálatok során a táj 
esztétikai képét lehetőleg megkímélik. A  rend
szeres kőolajkutatás a Molasse-medencében máris 
megkezdődött. (N eue Zürcher Zeitung)

Olajszállítás műanyag-tartályban
A hamburgi kikötőben a tengeren túli olaj- 

szállításnak új módját mutatták be. Az olajat az 
eddig használt acéltankok helyett tutajra erősí
tett műanyag-tartályokba töltik. A  tutajt vonta
tóhoz kapcsolják. A  szállításnak ezzel a módjával 
sok költséget takarítanak meg. Más kérdés, hogy 
beválik-e viharos tengereken is. (Die Tat)
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ÉPÜL SKÓ CIA
Skóciában érdekes kísérleti atomerő

művet építenek. A  reaktorában elhelye
zett plutóniummagot természetes urán
köpeny borítja, amely a magreakció ha
tása alatt új plutóniummá alakul. Ezzel 
az eljárással több plutónium tüzelő
anyag keletkezik, mint amennyi elhasz
nálódott. A  reaktor tehát nemcsak villa
mos energiát termel, hanem új tüzelő
anyagot is.

A  jövő atomerőművei szempontjából 
ez a kísérlet nyilván nagy jelentőségű. Az 
új módszerrel fokozottabban kihasznál-

Kétszerte erősebb fényű  
fénycsövek

Az Egyesült. Államokban olyan fény
csöveket fejlesztettek ki, amelyek azonos 
méretűek az eddigiekkel, mégis két
szerié több fényt sugároznak ki.

A  kérdés műszaki megoldásúnak lénye
ge az, hogy a fénycső buráján egy tengely
irányú mélyedés-sorozatot képeznek ki. 
A  mélyedések összeszűkítik a eső belső 
terét, és megnövelik a fénycső felületét. 
Ezzel azt is elérik, hogy a lámpában ke
letkező ultraibolya-sugárzást a lámpa 
belsejében levő gázok és gőzök kevésbé 
nyelik el, és így e sugárzás jobb hatás
fokkal gerjeszti világításra a fénycső 
falának lumineszcens bevonatát. A  felü
let növekedése a lámpa lehűlésének föl
tételeit is javítja, s ezért a lámpába be
vihető elektromos teljesítmény növel
hető.

( Electrical Engineering)

„ T a p o g a tó iv a l
ellenőrzik az alagutákat

Franciaországban körülbelül 700 kilo
méternyi vasútvonal fut a különféle 
hegységek alagút jaiban. Az alagutakra 
nehezedő hegyek állandóan csúsznak, repe
deznek, úgyhogy a pályatest is fokozot
tabban ki van téve elmozdulás veszélyeinek. 
Ezért az alagutak mennyezetét és oldal
falait rendszeresen ellenőrzik, hogy meg
előzhessék az esetleges katasztrófákat.

Az alagutak ellenőrzésére a francia ál
lamvasutak érdekes „tapogató"-t épített :

ATOMERŐMŰVE
hatóvá válik az uránium. Az összehason
lítás kedvéért megemlítjük, hogy míg 
Calder Hall erőműveiben 1 tonna urá
nium teljesítménye 10 000 tonna széné
nek felel meg, addig az új kísérleti erőmű
telepen 1 tonna uránnal 1 millió tonna 
szén teljesítményét kívánják elérni. Az 
erőműtelepet olyan reaktorral is fölsze
relik, amellyel a sugárzásnak a különféle 
anyagokra gyakorolt hatása is kipróbálha
tó. A  teljes erőművet még ez évben üzembe 
helyezik. A  közhálózat részére 15 MW ára
mot fog szolgáltatni. ( P r  iroda a spoloőnost)

egy vasúti kocsira görgőkben végződő 
fémszárakat szereltek megfelelő szögben 
és irányokban. A  fémszárakat erős rugók 
tartják. Amikor a tapogató ellenállásba 
ütközik, a fémszár elfordul a tengelye- 
körül, és mozgását átadja egy benőden - 
vezetéknek, amely irószerkezeiben végződik. 
,4 vezeték grafikonjai egy felvevő dobra 
rajzo'-ódnak, és az eltérésekből megállapít
hatók az alagút burkolatának elváltozásai.

( S c i e n c e  et  A  v e n i r )

Lavinafékkel kísérleteznek
A Dürstelen patak völgyében, Ander- 

mattnál, ahol gyakoriak a lavinaomlások, 
a legveszélyeztetettebb útszakaszmi egymás 
mellett 8 darab, öt-öt méter magas föld
kupacot emeltek, s vasbeton burkolattal 
vették körül őket. E  „fék” -ek arra szol
gálnak, hogy felfogják a hegyekből lezúduló 
hótömeget, s azt részekre bontsák úgy, hogy 
az áradat ne juthasson el lakott területre. 
Ha a kísérlet beválik, más veszélyeztetett
útszakaszokon is építenek effajta „lavina- 
fék"-eket. (Basler Nachrichten)

RÉNIUM K A ZA H SZTÁ N BA N
A  Kazah Szovjet Szocialista Köztársaság Tudo

mányos Akadémiájának Fizikai Intézete színkép- 
elemzéssel réniumot talált a közép-kazahsztáni 
Jezgazgan környékén feltárt lelőhelyek mélyen 
fekvő rézércrétegeiben.

A  fölfedezés azért jelentős, mert megkönnyíti 
a réniumnak, e rendkívül ritka elemnek a kiter
melését ipari célokra. Ez az elem —  például —  
helyettesítheti a wolframot és a molibdént a 
villanylámpák izzószálainak anyagául. Réniumot 
eddig csak molibdenitből (molibdénszulfidból) 
állítottak elő, az utóbbiból azonban csak nagyon 
kevés van világszerte. (Discovery)
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Villamoson, autóbuszon stb. utazók állandóan 
tapasztalhatják, hogy ha a jármű hirtelen meg
indul, hátraesnek, hirtelen megálláskor pedig 
előre.

Mi ennek az oka?
Aki valamikor már tanult valamit a fizika 

elemeiből, azonnal rámondja: a testek tehetet
lensége. Valóban, így is van. Nézzük meg azon
ban egy kissé alaposabban is, mit jelent ez.

Amikor a jármű hirtelen megindul, a sebes
sége hirtelen megnő; ez azt jelenti, hogy jelentős 
gyorsulást kap a haladási irányban, azaz előre. 
Ugyanakkor az utas hátraesik, tehát valamilyen 
erőnek kell rá hátrafelé hatnia. Hirtelen meg
álláskor ugyanígy hátrafelé irányuló gyorsulást 
kap a kocsi, az utasra pedig elörelökö erő hat.

A  testek tehetetlensége —  így is megfogalmaz
hatjuk —  azt jelenti, hogy gyorsulással mozgó 
rendszerekben minden testre a gyorsulással ellen
kező irányú erő hat: az erő nagysága bármely 
testre a szóban forgó test tömegének és a rend
szer gyorsulásának szorzatával egyenlő. (Az 
erő — tömeg s gyorsulás összefüggés ismeretes 
fizikából.)

Lejtőn guruló vasúti kocsink is ilyen gyorsulás
sal mozgó rendszer. A  gyorsulást a nehézségi 

erő szolgáltatja. A  vas
úti kocsira ható ne
hézségi erőt (p) ugyan
is —  a vektorfelbontás 
ismert módján —  két 
összetevőre bi-.that- 
ju k : az egyik (a) mu
tasson a lejtő irányába, 
a másik (b) pedig le- 

,, gyen a lejtőre merö- 
'leges (1. ábra). A  b 
összetevő csak a lejtő 
talaját nyomja, moz

gató hatást nem gya
korol; mozgató hatása 
csak az a összetevőnek 
van. ennek megfelelő 
gyorsulással mozog a 
kocsi a lejtőn lefelé.

Ez azonban azt je
lenti, hogy a kocsiban 
— mint gyorsulással 

mozgó rendszerben — 
minden testre az e 
gyorsulásnak megfe
lelő erő hat ellen
kező (tehát a lejtőn 
vissza, felfelé mutató) 

irányban. Az 1. ábrát most is használhatjuk, 
csakhogy most p nem a kocsi, hanem bármilyen 
benne levő test súlyát fogja jelenteni. Az ábra 
szerint a p súly azzal egyenértékű, hogy a testre 
egyszerre hat az a és a b erő; a lejtőn lefelé irá
nyuló gyorsulás miatt azonban itt minden 
testre még az a erővel egyenlő nagyságú, de 
azzal ellenkező irányú erő is hat. Ez a test p 
súlyának u összetevőjét éppen megsemmisíti; 
maiad tehát a b összetevő.

Ugyanezt az eredményt kapjuk akkor is, 
ha a p erőhöz (a test súlyához) a vektorösszeadás 
szabálya szerint hozzáadjuk az a-val egyenlő, 
de azzal ellenkező irányú —a erőt (2. ábra).

A  lejtőn megszakadt kocsiban tehát a nehéz
ségi erő nem függőleges, hanem a lejtőre merő
leges irányú, és a rendesnél kisebb (minél mere- 
dekebb a lejtő, annál többet csökken). Eszerint 
a rugós mérlegen a súlyok ilyen irányban (a 
Terde helyzetű kocsi padlójára merőlegesen) 
lógnak, a rugós mérleg pedig kevesebbet mutat: 
nem megbízható.

ÜJ FELADAT
Vajon a közönséges kétserpenyös mérlegek ho

gyan működnének a lejtőn megszaladt kocsiban?

fi korm ányozható 
légh a jó

Egy egykori olasz 
szaklap méltatása 
Scliwaroz Dávid ta
lálmányáról : folyta
tólag a vízsz. 1., 
függ. 16. és a viz.sz.
30. sorokban

VÍZSZINTES
16. Francia szkep

tikus filozófus a 
X V II. században.
17. Kicsiny egysé
gek jelzője (görög 
eredetű). IS. Bal
kezes. 19. Véredényes. 20. Fekete festék. 21. 
Védett kikötőhely. 23. Kötést szüntető. 2-1. 
Kettős (latin eredetű elörag). 25. Télisport. 
26. Üt, szerbül. 28. Utó. zat. 37. Görög betünév. 
38. Keresztül. 39. Morse-jel. -10. Azonos magán
hangzók. 41. Állatlakás. 43. A  rubidium és a 
nitrogén vegyjcle. 45. Német folyó. 47. A  könyv
ben egyik a' másik alatt következik. 49. Ilyen 
unoka is van. 50. Tisztasúly. 52. Fcstőszerszám. 
54. Híres német bölcselő.

FÜGGŐLEGES
2. Zeus leánva, a termőképesség istene. 3. Brit 

folyó. 4. Középfokhoz hasonlító szócska a 
németben. 5. Fordított német ő. 6. Kihalóban 
levő ausztráliai futómadár. 7. Olajáról nevezetes 
dunántúli helység. 8. Gépkocsi rüv. 9. Szagló- 
szerv-tő. 10. Barkós ember a bibliából. 11.

Szibériai folyam. 12. l'a te l—  =  indokínai or
szág. 13. Ü l ellentéte. 14. A  folyó legerősebbr. I..: ... í r 0(1 níimmürr m/oiilnlvnl!

31. Véredény. 32. Postai szállítási díj. 33. Hiva
tásos. 34. Káté! 35. Szlovákiai folyó, Esztergom
nál torkollik a Dunába. 36. Feltételes kötőszó. 
42. Román pénz, többesszámban. 44. Vastagabb 
pálca. 45. Német én. 46. Összeadásnál használt 
szócska. 48. Minden rendben —  amerikai ki
fejezéssel. 49. Teniszszerszám. 51. Azonos mással
hangzók. 52. E. A. 53. Kétjegyű mássalhangzó. 
55. Nóta bene!

A  8. az. keresztrejtvény megfejtése
Az elemzőt a sarkítóval egyező állásából a 

fénysugár körül derékszöggel elforgatva, a fény 
eltűnik.


