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M ű a n y a q i i o l m i l i  ápo lap ása
S'/Amos, mindennap használatos mű

anyag tárgy készül polivinilkloridhói, nép
szerű nővén PVO-böl. Esőkabátot, kö
penyt, főj kendőt, kötényt, asztalterítőt, 
abroszokat készítőnek belőle, sőt végáru- 
ként, is kapható. Legismertebb a színtelen, 
opálszerűen át látszó PVC, de készül színes 
átlátszó, és át nem látszó kivitelben is. 
A gyártásánál felhasználható egyik anyag 
a szervezetre mérgező hatású, de ezt a ma
gyar ipar már évek óta nem alkalmazza. 
A külföldi PVC azonban ártalmas lehet, 
ezért élelmiszeresomagolásm rsak belső 
borítással szabad használni.

Ne tévesszük össze a PVTl-t a teljesen 
átlátszó, eelofánhoz hasonló polietilénnel, 
amelynek készítéséhez semmiféle: ártal
mas anyagra nincs szükség, és ezért élői - 
miszorosomagolásra, uzsonna-zacskónak 
stb. is alkalmas.

A PVC-bői hegesztéssel készítenek ru
hafélét, mert a varrást nem tűri. Otthoni 
javításával ne kísérletezzünk, mert ehhez 
hegesztő berendezésre van szükségünk. 
Rendes használat mellett a PVC-bői ké
szült ruhaneműk 2 — I! évig tartanak, de 
szoros összecsomagolásban összeragadnak 
és kiterítésnél szétszakadhatnak. Ezért 
fogasra akasztva tegyük el a szekrénybe. 
Ezek a tárgyak hőmérsékletre igen érzéke
nyek. Tűző napon lágyulnak, olvodoznak 
és már a fagypont körüli hőmérsékleten

törékennyé válnak. Télen tehát a PVC 
fóliából készült esőköpenyek nem használ
hatók.

Különféle műbőrök is készülnek PVC- 
ből. ITőhatású préssel valamilyen hordo
zóanyagra (molino. flanell stb.) nyomják, 
fagyálló lágyítót használnak hozzá, és 
ezáltal vízhatlan, hajlékony, tartós anya
got kapnak. A hőmérsékleti különbsége
ket, ez már jobban bírja, 10 C fokig nem 
törik, és jobban munkálható, varrni is 
lohot. Ilyen anyagokból különféle táskák, 
eső-, átmeneti és télikabátok is készülnek, 
utóbbiak megfelelő béléssel.

A használat folyamán elpiszkolódott 
PVC alapanyagú tárgyunkat, semmifék' 
különleges krémmel vagy pasztával nem 
kell kezelni. Kellő óvatossággal, enyhén 
langyos szappanos vízzel is tisztára mos
hatjuk, de vigyázzunk, mert az átlátszó 
anyag könnyen opálossá. tej üveg-szerűvé 
válik. Táskák, övok szennyeződéseit mosó
poros lemosással távolíthatjuk el. Oldó
szert- (acetont, benzint) semmiesetre sem 
szabad használnunk. Tintafoltot ilyen 
anyagból nem lehet eltávolítani, ne is 
kísérletezzünk vele.

Mind a fóliás, mind a műbőrré alakított 
PVC műanyag ruhanemű javítását bíz
zuk szakemberre. Olcsóbb is, jobb is.

Barna Mihály

Főszerkesztő: Kocsis Ferenc A  szerkesztő bizottság elnöke: Csűrös Zoltán
A  szerkesztő bizottság tagjai : ,

Ács Miklós, Altos Károly, Bruzsa László, Fátli János, Fényes Imre, Futó József, Haraszty Árpád, 
Haraszti István, Ilarsányi István, Janlsky Béla. Jánossy Andor, Kulin György, Makkai László, Ma
kin Mihály, Matolcsi János, Mibalik Sándor, Németh Béla, üveges József, Székely Sándor, Szlmne- 
niczky István, Tangl Háruld, Turján Rezső, Tusnádi Ivubacska András, Véesey Zoltán, Zách Alfréd. 
K iad ja: a Gondolat K önyv- Lapkiadó ós Terjesztő Vállalat, Budapest, V I I I . ,  Bródy Sándor 
utca 16. Felelős kiadó: Havas Ernő, a Gondolat K iadó igazgatója. Terjeszti a Magyar Posta. 
Előfizethető a helyi, Budapesten a kerületi kézbesítő postahivataloknál és a kézbesítőknél. E lőfize
tési díj negyedévre 13,50 F t. Külföldiek a „K u ltú ra”  Könyv és H írlap Külkereskedelmi Vállalatnál 
(Budapest, 62. postafiók) vagy külföldi képviseleteinél és bizományosaiknál fizethetik elő.

.. Szerkesztőség: Budapest, V II . .  Leállt körút 5. Telefon: 223-899.
Kéziratokat nem őrzőnk meg.

63.3176 Egyetemi Nyomda, Budapest

802

V T  ti  1) O M i S Y O S  I S  M  K  U K T  T  l í  U J K S  Z I Ö  T  Á II S II  I. A  T  II  K  T  I  I. A V  J A 

--------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A T A R T A L O M B Ó L :
Segíts magadon: Müanyagholmil■ ápolása — Vándormunka -rendszer Fekete 
Afrikában — Miből keletkeznek a csillagok? — Bodor Főtér a székely ezer
mester — Nyelv és élet — Keszthely és Hévíz az egyesülés útján — A nő és a 
kozmikus orvostudomány— Miért szép? — Szievizsyálnt táróiból — A tudomány 

világa — Optikai csalódások.
V.____________ . _________________________ - J

V ándormun ka-rendszer
F ekete-Afrikában

nPíz évvel ezelőtt, egy dél-afrikai hivatalos jelentés tipikus példaként említi az 
egyik afrikai munkás alábbi „munkakönyvi” adatait: Tizenhat éves korá

ban állt először bérmunkába, (ötvenhárom éves koráig összesen tizen hatszor cserélt 
munkahelyet., s eközben tizenháromszor fért vissza falujába. Dolgozott mint vasutas 
és bányász, háztartási alkalmazott, építőmunkás és lejkihordó, munkát vállalt acél
gyárban, villamossági üzemben, majd ismét, elszegődött háztartási alkalmazottnak, 
bányásznak stb. Munkakönyvében a bejegyzések Cape Townból. Bonomból, Wit- 
wal.ersrandcnböl. Johannesburgból, azután Pretoriából. Délnyugat-Afrikából stb. 
származnak. Vagyis nemcsak foglalkozásait váltogatta sűrűn, hanem a városokat is, 
ahol dolgozott. De valahányszor hazatért, a falujába, ott újra meg újra földműves 
lett.

Ez a példa nemcsak Dél-Afrikára jellemző. A fekete-afrikai bérmunkások zöme 
rnndormunkás: hol a városok üzemeiben, ültetvényeken, bányákban dolgoznak, 
az imént említett társukhoz hasonlóan váltogatva, munkahelyüket., foglalkozásukat, 
hol pedig a földet művelik otthon a falujukban. TC vándorlás nem ismer országhatá
rokat. Például Dél-Rhodésiálmn a foglalkoztatott, munkásoknak majdnem a fele, 
FOszak-1 thodésiában egy negyede, Ugandában nagy többsége Afrika más területeiről 
való. A Dél-afrikai Köztársaság bányavállalatai és jórészt ültetvényesei is a környező 
országokból, elsősorban Basutóföldről. Boesuanaföldről és Swaziföldről bevándorló 
munkásokat alkalmaznak. Basutóföld munkaképes férfilakosságának 50—60 száza
léka, Xyaszaföldének 40 —50 százaléka dolgozik az ország határain t.úl vándormunkás
ként. lleesuánaföldről és Swaziföldről a felnőtt férfiak 25 — 30 százaléka, Dél-Mooarn- 
hique-ból több mint a fele vándorol el. Fia figyelembe vesszük, hogy legalább ennyire 
nagyarányú az egv országon belüli munkaerövándorlás is, nem túlzunk, ha azt mond
juk, hogy a vándormunka-rendszer a néger falvak és rezervátumok felnőtt férfi- 
lakosságának 60- 100 százalékára terjed ki.

A munkásvándorlás, persze, nem valamiféle kizárólagos afrikai sajátosság. 
Másutt , Nyugat.-Eu répában és az Egyesült Államokban is ismeretes. Köztudomású, 
hogy Budapesten és vidéki városainkban is szép számmal akadnak — főleg építő
ipari - munkások, akik családjukat falun hagyják, és csak hetenként vagy kétheten
ként látogatnak haza. Ez összefügg a nagyarányú városi építkezésekkel, az ipari 
fejlődés révén megnövekedőt,! munkaerösziikséglet tel. a mezőgazdaság átalakulá
sával és, persze, a I ermolőcröknck a múlt ból örökölt egyenlőt len területi megoszlá-
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sával is. E „vándorló” 
munkásokat azonban ál
landóan foglalkoztatják, 
többségük ugyanabban a 
szakmában, ugyanazon u 
munkaliolyon dolgozik, 
bérük az általános IxSr- 
szi n vonni hoz igazod ik.

A fekete-afrikai ván- 
do rmunka- rondszomek 

egészen más a jellege.
Minthogy a bérmunkások 
zö mi' vándormunkás, e 
„rendszer”  meghatározóan 
hat a bérekre, a foglal
koztatottságra, a mun
kásosztály összetételére, 
szakmai színvonalára, tu
datára.

Hogyan alakult ki 
ez a „rendszer”  s miért 
maradt fenn í

A második világhá
ború előtt — különösen 
pedig a kényszermunkát 
megtiltó 1935. évi genfi 
egyezményt megelőző
en — a fekete-afrikai gyarmatokon általánosan elterjedt a kényszermunka. Eleinte 
a gyarmati hatóságok vagy a nagy gyarmatosító társaságok fölfogy vérzett emberei 
-  se szó se beszéd — annyi férfit és nőt hurcoltak el az afrikaiak falvaiból, amennyire 

éppen szükségük volt, s fegyveres őrizet alatt dolgoztatták őket. Később a gyarma
tosítók olyan törvényeket hoztak, amelyeknek alapján több hónapi kényszermunkára 
ítélhették mindazokat az afrikaiakat, akik alkalmazás nélkül voltak, illetve alkal
maztatásukat, nem tudták igazolni. Hasonlóképpen „törvényes”  rendelkezésekre épült 
a kényszermunkának egyik legsajátosabb válfaja : a bérelt jagyertemunka. Ez abban 
állt, hogy a különféle okok miatt, (adóhátralék, igazoltatási kötelezettség megsze
gése stb.) letartóztatott és internált afrikaiakat a börtönökből, illetve táborokból 
,,!)érbe”  adták a munkaerőt igénylő tőkés társaságoknak. Ezek rabszolgaként kezd
ték őket. Noha az efféle módszerek bizonyos fekete-afrikai területeken fennmaradtak 
a legutóbbi időkig is —■ sőt a portugál gyarmatokon és Dól-Afrikában ma is nagymér
tékben szokásosak —, a tőkés üzemek és ültetvények egyre inkább közvetlen nyers 
erőszak nélkül, a gazdasági kényszerítés eszközével: ti vándormunka-rendszer révén 
jutnak munkaerőhöz. A gyarmatosítók olyan gazdasági viszonyokat teremtettek, 
hogy az afrikai munkás kénytelen időnként otthagyni faluját, időről időre [tódig 
visszatérni oda.

A városba való áramlásban bizonyára közrejátszik ti városi életnek, az. idegen 
országoknak és vidékeknek a vonzóereje, a kalandvágy stb. is. De az elsődlegesek. 
a kényszerítő hatásúak a gazdasági okok. Mindenekelőtt az ősi mezőgazdaság hanyatlása. 
Az ősi naturális gazdálkodás a gyarmati rendszer előtt — ha csak alacsony szinten is 
biztosította a törzsi lakosság élelmiszerellátását. A gyarmatosítók azonban — első
sorban Közép-, Kelet- és Dól-Afrikában — hatalmas földterületeket sajátítottak ki 
erőszakosan, rendszerint, az afrikaiak legjobb földjeiből, s ültetvényeket, telepítettek 
rajtuk. Az afrikaiakat pedig elkülönített, területekre, rezervátumokba kényszerí
tették. Ott, a megművelhető föld kevés és gyenge minőségű, s még az éhezés szintjén 
sem tudja eltartani az oda zsúfolt lakosságot . Gazdasági szükséggé vált. tehát, hogy 
mind többen bérmunkát, vállaljanak a rezervátum területén kívül. Az európaink 
sokszor nem is azért sajátítot ták ki az őslakosság földjeit, hogy helyükön ültetvénye
ket szervezzenek, hanem hogy a már működő tőkés gazdaságok számára biztosít va 
legyen a megfelelő számú és nekik kiszolgáltatott munkás.

Az Afrikában meghonosodott adórendszer is sajátos módon nem elsősorban 
arra irányult, hog\ az állam bevételekhez jusson, lmnem arra, hogy afrikaiakat bér

Spanyi
Szaha,

u m m 'j

S I M Á K  j  Nózomálifiart

s/m/mfHiy-. 
m m - '. 

íKfÁmcsomir

Becs.fi‘’Becsuánaföld
B-BURUNDI
D.-D/IHO.W
F:Y.=FELSŐ-V01FA
KiMvBmm
Ga-Gambia
R.= Rio Muni
R -m m
T.-FOOO

(Br)<Brit(5p)' Spanyol 
(Pórik Portugál

rA .í't \s- Gzarabérrw)

t a ,ola
(.........iyNyasiik ' .  . J

(Mfftahötf.) ry  v y
.W/Swaiiföld (eö) 

AFRIKÁI K itt. GBasutofffldrwi)

sót

munka vállalására kényszerítse. Egyrészt olyan adót vetettek ki, amely meghatáro
zót,t, munka elvégzését követelte tőlük, de a munkát pénzzel is megválthatták, vagy 
fordítva: a pénzben követelt adót, munkával is lo lehetett- róni. Másrészt .a jövedelem 
nagyságától független összegű fej ad ót, illetve „kunyhóadót”  vetettek ki rájuk. 
Minthogy azonban az őslakosoknak nem volt annyi fölösleges terményük, amelynek 
eladásával az adó összegét előteremthették volna, bérmunkái kellett vállalniuk, 
hogy pénzhez jussanak.

Am a faluból kirajzó afrikaiak újra meg újra visszatértek eredeti lakó
helyükre. Miért?

Ebben is jelentős szerepe volt az olyan szubjektív tényezőknek, mint a törzsi 
közösséghez tartozás érzése, a régi környezet és szokások visszahúzó ereje. De a leg
fontosabbak itt is azok az okok, amelyek a már-már munkássá vált afrikaiakat a 
falujukba való visszatérésre kényszerUr.ttck: mindenekelőt t a bérpolitika és a fa ji 
megkülönböztetés.

A gyarmatosítók a béreket, olyan alacsonyan szabták meg, hogy azokból a. 
munkás és családja semmiképpen sem élhetett, meg. Ezért a munkás nem szakadhatott 
ki végleg a törzsi közösségből, és nem telepedhetett le családjával együtt a városban. 
A vándormunkarendszer révén az általános bérszínvonal annak az „egyedülálló” 
íérfimunkásnak a megélhetési költségeihez igazodott, aki családjától elszakadva 
csak átmenetileg dolgozik az ültetvényen, a városban, illetve valamely bányatelepen, 
nem tart el családot s munkásbarakkban vagy nyomorúságos kalyibában lakik.

Az afrikai dolgozók kereseti viszonyai tehát olyanok, hogy sem a földművelés a 
rezervátum területén, sem a városban vagy az ültetvényen vállalt bérmunka egymagá
ban nem elegendő a család fenntartására és az adók kifizetésére. Ez a magyarázata 
annak, hogy a férfiak a városi nyomor és a magányosság elől — egy-egy jó termés 
reményében is — vissza-visszatérnek a falujukba, és onnan megint vándorútra kény
szerülnek. Így tehát az alacsony béreknek — a többi között — a vándormunka
rendszer az oka, ez utóbbi viszont jórészt az alacsony bérek miatt maradt fenn.

A vándormunka-rendszernek a tőkés 
ültetvények és a bányaüzemek tulajdono
sai szempontjából az is az előnye, hogy 
mindig újabb dolgozókat fogadhatnak fői. 
s a viszonylag' rövid időre alkalmazott 
munkásokat, feszítettebb termelésre kény
szeríthetik. Ezért maguk a munkáltatók 
ragaszkodnak a rövid lejáratú szerző
désekhez. Ez is az. oka a munkaerők 
állandó cserélődésének, a munkneröhul- 
lámzásnak. Például 1953-ban Nairobiban. 
Kenya fővárosában a munkások 48 
százaléka egy évnél rövidehb időt tölt öt t 
akkori munkahelyén. Salishuryben, Dél- 
Uhodésia fővárosában a munkások két 
harmada négy és fél hónapig sem dolgo
zik ugyanazon a munkahelyen. A Dél- 
afrikai Köztársaságban a becslések sze
rint egy-egy bantu bányamunkás átla
gosan 14, az ipari munkás IC.- 19 hónapig 
dolgozik ugyanazon a munkahelyen egy
folytában.

Az afrikai vándormunkást az is a 
törzsi közösséghez, a faluhoz, kötözi, 
hogy betegség és rokkantság esetén, s hft 
megöregszik, szociális gondoskodás hiá
nyában teljesen magára marad. A gyar
mati kormányzat és az európai munkál
tatók nem biztosítónak neki sem lakást, 
sem orvosi ellátást, táppénzt, nyugdíjat 
vagy családi pótlékot. A munkás egyet
len „mentsvára" tehát a törzsi közösség, 
ahol tető van családja feje fölött, ahol.
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ha csak siralmasan 
is, do valamiképp 
eltengődik, s be
tegség vagy mog- 
öregedós cselén 
meghúzhatja ma
gát. Emiatt tehát 
nemcsak a gyere
kek és a/, asszo
nyok, hanem a. 
megöregedet t vagy 
beteg f'érfimunká- 
sok eltartásának 
terhe is a hanyatló 
törzsi mezőgazda
ságra hárul. En
nek nagyon is ter
mészetes követkozményoképjicn az afrikai falvak és rezervátumok nyomora egyre 
növekszik.

Azokon a gyarmatokon, ahol viszonylag nagyszámú európai telepedett le, és 
széles körben alkalmazták a faji megkülönböztetést, ot t rendszerint törvényes ren
delkezések is megnehezítették, liog.y az afrikai munkás a városba költözzék család
jával együtt és véglegesen városiakévá váljon. A gyarmat osít ók a városokat, igyekeztek 
a fehér ember számára fenntartani, s oda csak annyi afrikait, engedtek be lehetőleg 
csak férfimunkást —, amennyire a fehér lakosságnak és az európai tulajdonban levő 
üzemeknek szükségük volt. Tehát ha az afrikai dolgozó bére ezt egyébként, lehetővé 
tette volna is, még akkor sem szakadhatott ki véglegesen a falusi közösségből.

Ily módon váll a vándornálnka Fekotc-Afrikában rendszerré. amely már önmagát 
élteti, és jé ideig még egyik-másik feltételének megszűnésé után, a gyarmati felszaba
dulást, követően is szükségképpen tovább érvényesül.

A vándormunka-rendszer Keket e-Afrika egész gazdasági és társadalmi életére 
rányomta liélyegét. Szerepe és hatása nemcsak az. hogy folyamatosan biztosítja az.

európai vállalko
zóknak ások, olcsó 
és ('résen mogliaj- 
szolható inuuka- 
erőt, liánom egyik 
fő akadályul a szak
ká [izeit afrikai
munkásréteg kiala
kulásának s az ál
landó városi pro
letariátus létrejöt
tének is. Minthogy 
a vándormunkás 
nemcsak munka
helyét., hanem leg
többször foglalko
zását is váltogatja, 
egyetlen szakmá
ban sem szerezhet, 
kellő jártasságot, 
képzettséget.

Tniljliinyikni n(-j|rr 
munkásul.'

Asszonyok £*s nyirokéit
n U ikujiik rezijtvútu- 

múlni n

SOH

Kíknjit vúiidornninkú- 
sok

A  vándormun
ka- rendszer továb
bi következménye, 
hogy a Fekoto-Af- 
rikában kialakult, 
munkásosztály fé- 
lig-meddig még az 
ősközösségi-félfou- 
dális viszonyokhoz 
kötődik. Ezt a 
munkásságot nem
csak Szoros szálak 
fűzik a négor fal
vak lakosságához, 
mint a gyarmati 
jellegű proletariá
tust általában, ha
nem jobbára azo

nos is velő, hiszen ugyanaz a férfimunkás, aki vándorlása során bérmunkát vállal 
a t.őkés ültetvényeken vagy bányaüzemben, hazatérve ismét a bennszülött mező
gazdaságban dolgozik, a törzsi vagy családi földet műveli. A munkásosztálynak csak 
viszonylag szűk rétege állandó munkás. Ezért azután a primitív törzsi viszonyok és a 
modern tőkés bérmunka viszonyai egyaránt hatnak az afrikai munkás szellemi, 
tudatbeli és politikai fejlődésére.

Súlyos társadalmi problémát okoz az is. hogy a vándormunka-rendszer szét
szakítja a családokat. Megbillenti a férfiak és a nők arányának egyensúlyát: a váro
sokban kevés a nő, a falvakban kevés a férfi. A nyugati sajtóban gyakran emlegetett. 
..fekete huliganizmus” , amely néhány afrikai város külterületein ölt nagyobb mére
teket.. ugyanúgy a legszorosabban összefügg a vándormunka-rendszerrel (és a munka- 
nélküliséggel), mint az e városokban meglehetősen elterjedt prostitúció.

Ugyanalckor a vándormunka rendszerének megvan az a pozitív hatása, hogy 
hozzájárul Afrika népeinek közeledéséhez, elősegítheti a nemzetté válást, mert a törzsi 
környezetből kikerülő munkás idegen népek fiaival,nyelvével,kult úrájával és szokásai
val ismerkedik meg.

Előbb-utóbb azonban a vándormunka rendszerét a felszabadult országoknak 
meg kell szüntetniük. De ez nem következhet be egyik napról a másikra, csak foko
zatosan. E folyamat viszont csak akkor lesz zavartalan, ha az afrikai országok szoro
sabb gazdasági együttműködésével párosul. Hiszen láttuk, több afrikai országot más 
— rendszerint a szomszédos — országok „látnak el”  munkaerővel. Amilyen mérték
ben az utóbbi országokban megvalósuló gazdaságfejlesztési tervek honi munkalehet ő
ségeket teremtenek, úgy bomolhatuak meg az előbbiekben a munkaerőkínálat, kiala
kult. arányai. Ennek elhárítása végett szükségessé vélik a tervek összehangolása, a 
szorosabb gazdasági együttműködés megteremtése, s ez. erősítheti azokat a törekvése
ket. is, hogy Afrika országai nagyobb gazdasági egységekben tömörüljenek.

Dr. Szentes Tamás

KÉRDEZZ
Kelemen Éva kecskeméti olvasónk 

kérdezi: Mit nevezünk napfényegységnek?
Knapp Oszkár, a műszaki tudományok 

doktora válaszol:
Egy napfényegység egyenlő egy mikro- 

ourie mennyiségű stronoium 90-nel. A 
stroneium 00-es tömegszámú radioaktív

FELELEK
izotópja az atomrobbantások hnsndási 
terméke, behatol az. élő szervezetbe, és 
ott a kalcium iont. kicserélve mérgezést 
okoz. Az emberi szervezet nem bír el 
többet, mint 100 napfény-egységet, sőt 
a fiatal szervezetben már fél egység is 
mérgezően hat..
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A mai <\si11 ugászat-niik egyik fő jt;l- 
lemző vonása, hogy a csillagokat és 
általában az égitesteket fejlődésükben 
igyekszik vizsgálni. Ezek ugyanis előbb 
kialakulnak — keletkeznek — a Világ
egyetem anyagából, majd szünidőn vál
tozásokon mennek át, s végül elpusztul
nak, azaz átalakulnak másfajta égi
testekké vagy az anyag más formájává.

Hogy az égitestek keletkeznek, vál
toznak és elpusztulnak, azt ma már 
számos megfigyelés bizonyítja. A Napon 
szüntelenül végbemenő változásokat, mű
szereinkkel közvetlenül is megfigyelhet - 
jük. Rendszeresen vizsgáljuk a fényüket 
változtató csillagokat is. Több üstökös a 
kutatók szeme láttára esett. szét, több 
darabra, majd apró meteorokra. A szá
mos lehetséges példa közül még megem
lítjük a külső burkukat ledobó nova és a 
szinte szétrobbanó szupernóva csilla
gokat.

Tapasztalati tény, hiszen a csillag- 
társulások megfigyelése bizonyít ja, hogy 
csillagok manapság is keletkeznek.

Talá lkozhatnak-e  a csil lagok?

A  körülöttünk levő óriási csillag
városban: a Tej útrendszerben mintegy 
löO milliárd csillag mozog. De nem mind
egyik rója fiiját magányosan: sokuk 
kisebb-nagyobh csoportokban vándorol. 
Gsillaglársulásnak azokat a csoport okai 
nevezzük, amelyekben viszonylag keve
sebb, csupán néhány tucat, mégpedig 
csupa azonos fajtájú csillag, például 
csupa fehér óriás- vagy sárga törpc- 
esillag van együtt.

Ambarcumjun szovjet csillagász meg
vizsgálta. hogy miképp is keletkezhetett 
egy-egy ilyen csillagtársulás. Talán bi
zony véletlenül találkoztak össze a 
csillagok, és aztán mintegy kötelékben 
folytatták égi útjukat V

Gondoljuk csak meg: találkozhat,unk-e 
véletlenül egy nagyváros mellékutcájá
ban egyszerre húsz-harminc ismerősünk
kel V Emtok valószínűsége a matematikai 
számítások szerint, oly kicsi, hogy gya
korlatilag lehetetlennek tekinthető. A mi 
csillag városu tikban csaknem ötvenszer 
több csillag található, mint amennyi 
ember az egész földkerekségen él. Néhány 
tucat az.ouos fajtájú csillag véletlen 
összetalálkozása tehát még kevésbé való

színű, mint kél-három tueut, egymást 
ismerő ember véletlen összekerülése egy 
külvárosi mellékutcában.

Vitathatatlan azonban, hogy vannak 
osillagtársulások. Hu a társulást alkotó 
csillagok nem a Tejútrendszer különböző 
térségeiből gyűltek össze, akkor ez csak 
úgy történhetett, hogy valamilyen közös 
anyagtömegből együttesen keletkeztek. I )'■

A Onsslopein <->lll:i(|Uéji lirlkclcli (úján liiliillmtő 
rstlliifilinlmazok és ködök

mikor? — kérdezhetné valaki. Hiszen a 
társulásokat éppen arra hozt uk fel példá
nak. hogy csillagok ma is keletkeznek;

Fiatal csillagok a társulásokban
Mi a sorsa a társulásokban együttesen 

keletkező csillagoknak ' Minden társulás 
csillagaira hat a Tejútrendszer többi — 
sok milliárd csillagának tömegvonzása. 
ICz a hutás elöbb-utóbb folbomlasz.tja •- 
társulásokat. Kiszámíthat ó, hogy a többi 
csillag zavaró Itatására a társulásoknak 
néhány milliét éven belül fel kell bomla- 
niuk. Egyik-másik társulásról tudjuk, 
hogy csak néhány százezer évig maradhat 
meg. lla tehát megfigyelhetünk ilyen 
társulásokat, ez annyit jelent , hogy még 
nem lelt el a felbomlásukhoz szükséges 
idő, azaz nem lehel nek idősebbek néhány 
millió vagy néhány százezer évnél. 
Ennyi idő a Világegyetemben jelennek 
számít,, hiszen a geológusok tanúsaga

stliv

szerint Küldünk kérgének kora 11 I 
milliárd év, és a Nap idősebb, mint ti 
Költi.

Elmondhatjuk hát. hogy csillagok 
jelenleg is keletkeznek. niég))cdig cso
portosan.

Az ilyen vizsgálatok nemcsak elméleti 
szempontból vagy világképünkre gyako
rolt. hatásuk miatt, fontosak. Az égites
teken végbemenő és keletkezésükkel, 
fejlődésükkel szóróstul összefüggő válto
zások vizsgálata révén olyan törvénye
ket. ismerhetünk meg, amelyeket u gya
korimban és más természeiliidományokluni 
-ás- alkuimázhatunk. Közi itdomású, hogy

Sött-t r- vilúfiitö t|á/- r- purtrlliöl. .1 tit-li írt 
llöinlmil látható Arii („O ltá r '-) csillanlu-plim

például a Napon történő változások 
tanulmányozása milyen fontos a geo
fizika, a meteorológia és a rádiótechnika 
szárnál'!!. Minden újabb ismeret , amelyet 
az égitestek keletkezéséről, fejlődéséről 
szerzünk, aluprtlő jelentőségű a csilla
gászul és ezen keres/1 iil a többi természet 
tudomány szempontjából. A csillagok 
fejlődésével foglalkozó tudománynak 
egyik lényegbe rágó — ós nagyrészt csak 
eztán megoldandó problémája, hogy 
miből, milyen anyagból keletkeznek a 
csillagok.

Mi a protocsil lag?

A csillagászat i szakirodalomban álta
lában arról olvashatunk, hogy a csilla
gok a köztük levő térben található gáz- 
és port.öinegel; üsszcxürííxiidéxéből kelet
keznek. IC/, a megállapítás azonban már 
mtm megfigyelésen alapul. A csillagászok 
többsége azért gondolja, hogy így van.

mert egyrészt jelenleg nem ismerünk a 
Világegyetemben más olyan anyagot, 
amely őse lőhetne a csillagoknak, más
részt u fiatal csillagok a gázködökben 
vagy azok közelében vannak,

Ambarcumjun azonban egy másféle 
lehetőségre is gondolt. Szerinti' a csilla
gok nem a gázködök tömörüléséből szár
maznak. hanem a csillagokat, és a gáz- 
ködöket. egyaránt az anyagnak valami - 
fiié mán. eddig még senkitől meg nem 
figyeli formái hozhatták létre. Ezt az 
ismeret len. megfigyel hetet len égitestet 
nevezi,e el Anibarenmjaii protoesilltiy- 
nak

Az. új elméletet érl-holő idegenkedéssel
fogadták. A csillagász nehezen fogadja 
el, hogy a csillagokat szülő anyag kívül 
esik megismerésünk határain.

M ié rt  nem  észle lhetjük a 
protocsi Magokat?

Ambarcumjun azonban nem azt állt- 
tolla, hogy a protocsillag valami elvi
leg megismerhet cl len. titokzatos anyag
ból áll. Szerinte ez, lehet, egy nagy 
tömegű ryiie.il hiszen tucatjával szüli a 
csillagokat és agázködöket, — mivel pedig 
mégsem észlelhetjük, nsndlciriili st'írű- 
.légiíiiek. de az. előbb említett föltevéssel 
éppen ellenkezőleg egészen kis méretűink 
kell lennie. IC roppant sűrűségű anyagban 
el képzel bel el lenül nagy belső energiák 
feszülhetnek. Ambarcumjan ezt a fölté
telezett anyagot presztelláris - azaz 
csillag előtti anyagnak nevezte el. 
Elmélete szerint nemcsak a csillagok, 
hanem a csillagok nagy városai: a
galaxisok is ilyen szítpersűrííségíí. óriási 
energiákat rejtő presztelláris anyagból 
alakultak ki.

H ír t  ad m agáró l a csillag e lő t t i  anyag?

A mi Tejút .rendszerű akiien és a hozzá 
hasonló csillagvárosok (galaxisok) vilá
gában újabban több olyan jelenséget 
fedezlek fel, amelyek nehezen magya
rázhatók meg az eddig ismert, hatásokkal.

Több galaxis magjából anyagkilövel
lést vagy nagymérvű gázkiáramlást f i 
gyeltek meg. A mi Tej útrendszerünk 
magjából például évente a Nap tömegével 
azonos mennyiségű gáz áramlik a Tej
út,rendszer más részeibe. Még hatalma
sabb tömeg (aszílődik ki az N(.l(' 4480 
jelzésű galaxis magjából. A kilövellt 
sugár egyes helyein levő anyag-sűrűsö
désekben lévő tömeg megközelíti ti kis 
galax'isok I ömegél.
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11a a/.t hisszük, liogy a galaxis mag
jában csak csillagok és szétszórt- gáz- 
és poranyag van, akkor mai tudásunk 
alapján megmagyarázhatatlan, hogy mi 
dobja- ki onnan ezeket, a hatalmas anyag
tömegeket.

Ainbarcumjam szerint lehetséges, hogy 
a galaxisok magjában még ott- vannak 
a maradványai a dús energiájú pre- 
szlelláris amjagnak,amelyből egykor maga 
a galaxis keletkezett. Ez. idézi elő a ma 
még rejtélyesnek látszó jelenségeket.

A galaxisok, a galaxiscsoportok tag
jainak mozgása is olyan, mintha valami 
robbanás vetette volna ki őket kiala
kulásuk helyéről. Az ismert energia
fajták erre sem adnak felvilágosítást.

T íz m i l l i ó  tonna egy  gombostűfejben

lilképzclhető-e egyáltalában olyan 
rendkívüli sűrűségű anyag, amilyennek a 
protocsillagot gondolják V

Ambarcumjan és Szaakjan kimutatta, 
hogy elméletileg igenis lehetségesek olyan 
égitestei-, amelyeknek tömege, zömmel egy 
kis, hi/peronokból alléi magban összpon
tosul.

Mi a hipiyront A tudomány a közismert, 
elektronon, protonon és neutronon kívül 
még sok más, összesen vagy 110 elemi 
részecskét tart nyilván, -le elemi részek 
..óriásai”  a kiperonok. Tömegük több 
mint. 2n00-szere.se az elektronénak.

Az ilyen hipttroncsillagok mérete csilla
gászati mérőével mérve parányi: átmé
rőjük mindössze kb. 10 km. Tömegük 
azonban a Napéval vetekszik! A hipe- 
ronesillag anyagából készített- gombostű
fej tízmillió tonnát, nyomna!

Az anyagnak efféle roppant sűrű álla
potát eddig esak elméletileg tanulmá
nyozták. Ambarcumjan sem gondolja, 
hogy éppen a hiperoitesillagokban fogjuk 
megtalálni a föltett presztcllftrjs anya
got. De ezek az elméleti fejtegetések is 
rávilágítanak arra, hogy az anyag eddig 
megismert formáin belül is elképzel
hetők óriási sűrűségű égitestek.

Előre lend ítő  és v isszahúzó e lm é le tek

A pusztán elméleti jellegű fejtegetések, 
persze, még nem bizonyít ják, hogy pre- 
sztelláris anyag valóban van. De többször 
előfordult- már a tudomány történetében, 
hogy az elmélet megelőzte a tapasztalatot. 
és irányt mulatott a jövő kutatóinak: 
Kopernikusz lerakta az újabbkori csil
lagászat alapjait, pedig az ő világ
képére a korabeli tudomány nem tudott- 
tapasztalat i bizonyítékokat szolgáltatni.

Az is megtörtént- azonban már, hogy 
bizonyos elméleti meggondolások elő
ítéletekké csontosodtak, és hátráltatták 
a tudomány fejlődését. Gondoljunk pél
dául arra. hogy a csillagászatban mily 
mereven ragaszkodtak az égitestek töké
letes körmozgásáról szóló elméletekhez! 
F. ./. /'Ágéi szovjet csillagász szerint a 
kozmogóniai kutatásokban ugyanilyen 
egyoldalú és elfogult lehel az a föltevés, hogy 
az égitestek csak valamilyen csekély sűrű
ségű szétszórt, gáz- és poranyag tömörülé
séből alakulhatnak ki, jóllehet- az ókori 
görög filozófusok ,,ősanyog” -ker©sésé- 
t.ől kezdve Kant első tudományos elmé
letén keresztül a mai napig mindig 
úgy képzelték el a Világegyetem törté
netét, hogy a jelenlegi égitestele őse 
valamilyen rendezetlen ködgomoly, gáz- 
ós porrészecskék kaotikus halmaza volt. 
Ezek az elméletek a csekély sűrűségű 
testektől a jóval sűrűbbek felé való hala
dást- vélték a fejlődés „felszálló”  szaka
szának, míg az égitestek széthullását a 
„lefelé”  haladónak.

Zigel észrevételéhez még hozzátehet
jük, hogy a világnak nőm volt- kezdete: 
az anyagi világ fejlődése örökös. Az az 
anyag, amelyből a Világegyetem eddig 
megismert részében mozgó égitestek ki
alakultak, már számtalan fejlődési szaka
szon és formán ment át. Elvileg éppúgy 
lehet kis sűrűségű, mint rendkívül nagy 
sűrűségű anyag, de lehet- az anyagnak 
valamilyen oleddig még ismeretlen for
mája is. Hogy milyen volt, azt majd a 
megfigyelés, a tapasztalat- fogja eldön
teni.

A világot- fokozatosan ismerjük meg. 
Minden évtized nagy meglepetéseket 
hozhat. Fékezné a tudomány haladását, 
ha nem fordítanánk figyelmet az ebben a 
cikkben is vázolthoz, hasonló, ma még 
szokatlan, merész feltevésekre, és mindent, 
esak a hagyományos nézetek keretein 
belül próbálnánk megmagyarázni.

Az atomenergia felszabadulását elő
ször elméletileg, a Nap sugárzásával kap
csolatban tanulmányozták. Nem lehe
tetlen, hogy a csillagok kialakulásának 
kutatása az. anyag újabb formáinak, 
újabb energiafajtáknak feltárásával gaz
dagítja majd a tudományt.

Róka Gedeon
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Bodor Pétert, bátran sorolhatjuk a 
Székelyföld nagyjai közé. Igazi ezer
mester volt: muzsikáló kutat épített
Marosvásárhely főterén, bicskával szár
nyas oltárt faragott, gazdasági gépeket 
alkotott, templomokat., udvarházakat és 
kastélyokat, sőt- hidat, épített, és már 
Stoplienson előtt megalkotta Jlolyai Far
kassá} együtt a „magától járó, gőzzel 
hajtott, szekeret” . Freskókat, festett, 
orgonákat- állított fel, amelyek a mai 
napig is pompásan működnek, óraműve
ket, szerkesztett, amelyek világhírű meló
diákat zenélnek minden óraütéskor, hasz
nos vízimalmokat, ványolókat épített 
ügyes székely furfanggal.

Bodor Péter eddig ismeretlen helyen és 
időben s/.ületett. legendás körülmények 
között, és ismeretlen sírban nyugszik 
Kolozsvárt a házsongárdi temetőlxm.

Ihletéről hiteles adatok híján nagyon 
keveset tudunk. Valamikor 1770—1780 
között született-, a szájhagyomány szerint 
Erdőszentgyörgyön vagy a környékén. 
A legenda szerint szerelemgyerek volt- 
Mondják papi gyermeknek, mondják 
gróf kisasszony és kertészlegény fiának, 
mondják szobalány és földesúr titkolt 
szerelmi gyümölcsének. Annyi bizonyos, 
hogy megszületett, s főúri támogatással 
már lS0(i-ban Béeshon tanul a poli
technikumon. Később a külföldet járja. 
1815-ben újra Erdélyben van: gróf
Bethlen Lajos udvarházában dolgozik 
mint építész és műszerész. 1 tárom év 
múlva, 1818-ban.
Marosvásárhelyen 
telepedik le, s 
addigi éveiről maga 
mondja naplójában 
a következőket.:
„•5000 rhénus forrni 
készpénzt gyűjtöt
tem össze aranyban 
ezüstben, és ezen
kívül 2000 rhénus 
forintom van ki
adva. interesre,. Iiap- 
tam pedig ezeket a 
pénzeket orgona isi- 
nálásért, vízmester
ségért , mechanika i.,

muzsikai.építési és útcsináló mesterségén" 
Marosvásárhelyen, a mai Jókai Mór ut ca 
környékén levő sótakortjében körhin
tát és hajóhintát állít fel, s ott né
hány garasért mindenféle elmés játé
kon szórakozhatott az akkori ifjúság. 
Megépíti a református vártomplom fara
gott torony lépcső jót. s mint. „városi 
geométra”  hozza létre az idegenektől is 
megcsodált, egyetlen vasszeg nélkül 
épült híres Maroshídját, a Bodor-hidat, 
amelynek szélessége 8 méter, hossza IÍ8 
méter volt. Ekkor történt, hogy az 
akkoriban divatos pénzhamisításokkal 
kapcsolatban Bodor Pétert, nagyon meg
bántotta egy illetlen kihívás. „Hidat 
csinálni az kismiska, bankó|)énz.l csi
nálni — az kunszt !”  — mondták neki. 
Bodor Péter, az ezermester szinte vir
tusból fogott hozzá a pénzhamisításhoz. 
Mint törvénytisztelő ember, pontosan 
megtartotta a rendelkezéseket. A ban
kókra. a papírpénzre fel volt írva, hogy 
az utánnyomást a törvény szigorúan 
bünteti. ő  hát nem is nyomta a pénzt, 
hanem ahogyan a legenda mondja: 
a küszöbére elhelyezeti, elmés gépezet. 
a kitűnő bankó prés minden belépő láb 
nyomására hullatott egy-egy ropogós 
10 forintos bankó pénzt, a pincében elhe
lyezett kosárba. Ezért a pompás gépe
zetért. persze nem kapott elismerést, 
hanem pénzhamisítóként perbe fogták. 
A maros vásárhelyi levéltárban őrzött 
jegyzőkön\ \ fölsorolja, n pénzlmmisí-
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tusra használt és lefoglalt bűnjeleket. 
Kimondja továbbít, hogy Sombori István 
városgazda két darab gyanús 10 forintost, 
kapott- ISl'.l. október 2-án reggel 0 
árakor, amely Modor Páter városi geo- 
mát rát-61 származott.

Ami" 1S20 ás 1822 között vizsgálati 
fogságban volt. meghízták öt, azzal, 
hogy rendezze ál a piactéren elromlott 
közkulat. fgv kászitette el híres zenélő 
kútját, amely t> óránként szólalt meg 
oly erősen, hogy 10 kilométeres körzetben 
a szomszédos falvak is jól hallhatták a 
zenét. Modor kút járói ezt. írja Orbán 
Balázs a Marosszék kötetében: ,,A piae 
közepén van a híres Modor kútja, örö
kösen csörgedező négy vízsugarával. 
A kút felső része oszlopos, nyílt csarnok. 
A víz által mozgásba hozott oly gépezet 
volt elhelyezve Irénné, mely a nap biz- 
nyos szakáb.an maga magától ■ zenélt.”

A zenélökút 12 méter magas és 10 
n tér átmérőjű kupolaalkotmány volt. 
Az angol nyelvű Edinburg Rewiew 
1825-ben ezt írta róla: ..Háromezer
vödör vizel tartalmazó gyűjtőmedonoéje 
volt. Középső teraszára hat faragott 
oszlopon álló. templomszcrű kupola bo
rult. s őrinek l>olsejél>on rejtőzött, a 
esodálíitos zenélő szerkezet.”  A kút a 
tűzoltóságnak is szolgáltatott vizet, s

H mlor Icái Ji'iitnU n iá so ln ln  u
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ezért alapépítményében helyezték el a 
tűzoltószertárt. Modor Péter a vizet a 
300 méter távolságban lévő Várhegy 
alatt fakadó forrásból vezette a kúthoz a 
saját maga építette cserfa csatornákon. 
s a mintegy ló méternyi szintkülönbség 
kinetikai energiáját használta fel arra. 
hogy a zenélőgépet mozgásba hozza, 
A kút tetején egy Xeptun-Szobor állott, 
s az. minden 2-1 órában egyszer megfor
dult saját tengelye körül, mutatva az, 
órát. A zenélő szerkezet naponta- négy
szer szólalt- meg. egy rövid dalt. jálsx.va. 
Maga a szerkezet egy egyszerű orgonából 
állott, amelyet az óramű kintorna- 
hengerrel hozott működésbe. A hengerre 
leköt i ázot t, dal szegei az orgonasí |X>k 

szelepeit a dal kottái szerint- hol megnyi
tották, hol meg elzárták. Az orgonaszer
kezet fúvóit, szintén az. óramű működ
tette.

A Modor-kutat bű másolatban újra 
felépítették Mudapesten I935 3('.-ban
a Margitsziget északi végében. Márvány- 
tábláján ezt. olvashatjuk: ,.K kút hű
mása Modor Péter, székely ezermester 
I820 22-ben Maros vásárból yen épített 
és I!) I I - bon lebontott kútjának.” Jankó 
Gyula tanár és Páll Andor mérnök nevé
be/ fűződik a gyönyörű alkotás. VVehner 
( léz.a zeni-művészeti főiskolai tanár ke
reste ki hozzá a Nemzeti Múzeum XIX. 
századi művészettörténeti anyagából a 
legmegfelelőbb dallamokat. A margit
szigeti Modor-kút ja nemcsak minden hat 
órában muzsikál, hanem a látogatók 
kívánságára azonnal is, fémpénz bedobá
sára ugyanis egy elektromos készülék 
nyomban megindítja a zenélögépot-.

Modor Péter biztosan remélte, hegy
ezzél a, nagyszerű, díjtalanul készített 
müvével kiengeszteli a szigorú bíróságot., 
s ezért fokozott, örömmel és buzgósóggal 
fejezte In- remek munkáját. Ámde ., Peielle 
Vencel, nemes Marosvásárhely Szabad 
Királyi Város főbírája” előtt tett. töre
delmes vallomása után a törvényszék 
halálra ítélte ül. A legenda azt meséli: 
amikor az ítélet kimondása után I S23-ban 
a szamosit jvári hört.önlte szállították, 
utolsó kívánságára a. kút-jához engedték, 
hogy búcsút vegyen föle. Ott kivett 
valamit a szerkezetből, úgyhogy a kút 
azonnal megnémult, s többé senki sem 
tudta megszólaltatni i.

Molyai Karkasnak, hű barátjának és több 
marosvásárhelyi polgárnak a közbenjárá
sára Peielle Vencel kérést, intézett, az 
„Erdélyi Felséges Főigazgató Tanát shoz” , 
hogy kegyelmezzenek meg Modornak. 
Ebben ezeket. írta: ..Mechanikus Modor
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Péter, aki papirospénz hamisításért: elfo
gatott, hibája helyrehozására több hasz
nos, nevezetes munkákat tett, anélkül, 
hogy a város előmenetelére tett fárad
ságáért- az allodiális (városi — A szork.) 
kasszából nagy jutalmat kívánt vagy 
vett. volna. Bátorkodunk alázatos tisz
telettel Excollenciátoknak könyörögi) i, 
hogy feladott okainkat fontolóra venni 
és Bodor Pétert, feltételesen itten meg
hagyni s a Felséges Udvar előtt itten 
leendő liagyatatását kegyesen kieszkö
zölni méltöztnssék. Örökös tisztelettel 
maradván Peielle Vencel főbíró.”  A ké
rést, teljesítették. így  Modor Péter meg
szabadulván víusbilineseitől, nappal dol
gozott . éjszakára azonban a vár egyik 
bástyacellájába zárták be mindig. Vég
leg 1827-ben szabadult meg a börtönből 
I- Ferenez császár kegyelme folytán. 
Érdekes, hogy a szamosújvári börtön
ben töltött- idejét templomi freskók fes
tésével enyhít et te. Ez alkalommal sok 
kellemetlenséget okozott neki a vár
börtön német származású parancsnoka, 
báró Sosinczky Antal. Ezért róla som 
feledkezett meg, hanem egyik freskóján 
megörökítette őt Jézus társaságában 
mint Júdást, hű arcmásolatban. A börtön 
szomorú igazságtalanságai után bús
komorságba esett, teljesen visszavonult a 
közélettől, s főként orgonákat készítet.!, a 
templomok zárt, hüs termeiben. Ekkor 
készítette' a Vámosgátfalvi és a kibédi 
orgonát is. A legszebb a kibédi orgona 12 
változattal és pedálszorkozottol. 1847 
luísvélján adta. át- az orgonát a kibédi 
református egyháznak. Munkájáért nem
esük 2400 rkénus forintot. ka|»tt, hanem 
még külön 50 forintot. Az átadási jegy
zőkönyvben ezt olvastam: ..Én nem
haszonkeresénből épüellóin meg a kibédi 
orgonái, hanem meg akartam mulatni, 
hogg a magyar ember in tud, n mán nemzet 
in tanulhat tőle!”

Utolsó alkotását. 1848 szabadsághar
cából ismerjük: sokcsövű orgönaágyút, 
szerkesztett láncos golyókkal.

1840. augusztus (i-án hunyt cl szív
roham következtében Kolozsvárt, Bőm 
tábornok főtéri hadiszállásának elő
szobájában. Megérdemli tiszteletadásun
kat, mert alkotot t, mindig jót. akart, s a 
székely népnek adta. önzetlenül ezer- 
mostorségét!

I)r. Lévai Lajos

Az előkelő idegen
Új „borféleség”  jelent, meg néhány 

hónapja (vagy már régebben?) a esemo- 
gebolfokhan. Az ízéről nem tudok nyilat
kozni, de a nevét nagyon megcsodáltam; 
úgy hívják, hogy chassclas. Bizony- 
sokáig kell nézni, míg az. ember felismeri, 
hogy nini! hisz. oz. már régi ismerős, 
nem más, mint a — sanda. Csak most 
ilyen díszes külsőben jelent, meg, hadd 
pironkodjék az egri leányka, Imiid egye 
a sárga irigység a móri ezerjót meg a 
szegény falusi rokon köindinkát.

Az persze igaz, hogy a saszla „ősi 
jusson”  nevezteti magát ilyen előkelő 
módon: Franciaországból jött, hozzánk, 
s ott. így nevezték. Rokonait még ma is 
így hívják odaát. Csakhogy telt-múlt- 
az illő, a chassclas megszokott a magyar 
glóbuson, s ősi francia nevéhez sem 
ragaszkodott már olyan akkurátusán, 
íg y  lett belőle sasda, amelyről — ránéz- 
tibon — már nem is gondolja, az. egyszerű 
ember, hogy milyen messziről jött. 
S most, íme, valaki megirigyelte egyszerű. 
Lisztes magyar nevét, s visszaelőkelő- 
sítolfe. Ha ez így megy tovább, joggal 
félhetünk, hogy valami jongleur (zsong
lőr) mutatvánnyal a nedon is újra 
ehaise.-longue. lesz, a sál meg nhawl, a 
zsandár meg gendarmc. Az lesz aztán a 
ehique (sikk)! S a háziasszony — ha ad 
valamit az előkelőségre — nandwich-et 
ad meg sauce-t szendvics és szósz (vagy 
mártás) helyett. A  „jobb”  vendéglőkben 
máris ragoűl-ként esszük a ragu-t. Egy
szerűbb helyeken azonban csak ragou( !) 
járja. Sőt, már azt is leírta ogv étlap
felelős — a saját szememmel láttam — 
hogy — borjou ragon! Nyilván azért, 
hogy a borjú ne okozzon fennakadást a 
netán betévedő franciáknak.

I)r. Lőrinc,zo Lajos
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Keszthely és Hévíz az egyesülés útján
Az utas, aki alkonyat.kor megáll a 

keszthelyi mólón, és körültekint a sze
líd öböl, a hódító szépségű hegyek, 
dombok, a szétszórt hegyközségek pano
rámáján, keresve som talál szebb, han
gulatosabb nevet e hely megjelölésére, 
mint Keszthely. E kéttagú szó szinte 
tömöríti a szubmediterrán környezetű 
Balaton vidéki város jellegét. S aki nem 
firtatja a helységnév eredetét, az is 
szívesen eljátszik o szóval. Például 
sokan társítják véle o tájon ősidők óta 
termő szelídgesztenye nevét. Szintúgy 
a szláv koslelu szót, s ezt már okkal, 
mert a kora középkorban egy szláv 
erődítmény állt Keszthely környékén. 
A  helynévmagyarázó nyelvészek azon
ban ldmutatták, hogy a latin casleJlum, 
azaz táborváros szóból ered, s így a 
római hódítás emlékét idézi.

Egymást keresztező utak metszés
pontjában alakult ki Keszthely. A  fon
tosabb östelepülések mégsem a mai város 
helyén voltak, hanem a közelében: 
a rómaiak idejében Fenékpuszta hatá
rában, a szlávok korában Zalarárou. 
Különben csöndes, békés település volt, 
olykor még hadas időkben is afféle 
menedékhely, amelynek határáért ős a 
jobbágynépe fölötti hatalomért a közép
kori nagyurak egymás közt marakodtak 
mindaddig, amíg nem jelent meg a lát
határon mindnyájuk közös ellensége
ként a török. A török hódítás elhárítá
sára a dombra épített ferences templomot, 
és kolostort, amolyan régi-ári erőddé ala
kították át, palánkkal vették körül.

A török visszaszorításával megszűnt 
Keszthely végvári szerepe. A jobbágyi 
és zsellér! sorba beilleszkedni nem tudó 
végvári katonaivadékok mint öntudatos 
mezővárosi, polgárosodó törekvésű szaba
dos elemek, elszivárogtak Keszthelyről, 
s a környező szőlőhegyekbe települtek 
meg, csoport.osan.jígy alakult ki Keszthely 
környékén Cserszegtomaj, Gyenesdiás, Vo
nyarcvashegy. A  kiszivárgó magyar törzs- 
lakosság helyébe zömmel megbízhatóbb 
német ajkúnkat, telepítettek, akik azóta 
olmagyarosodtak. A X V III. század dere
kától a város széles határterülete a 
Festetics-család birtoka lett.

Közép-T)unántúl legmonumentálisabb 
kust.élypalotáját építtetik meg a Fes
teticsek, 1745-től 1887-ig folyamatosan. 
A  kastély híres berendezését, asztalos, 
lakatos- és egyéb munkáit akkortájt még 
jobbára helybeli remekelő iparosok vé
gezték, s ez ékes bizonyítéka a keszt
helyi kézművesipar régi rangjának. Az 
európai látókörű, felvilágosult Feste
tics György a tudománynak, a művé
szetnek, a haladásnak barátja — a 
Hajnóczy — Martinovics — Lackovics-félo 
magyar jakobinuspör gyanúsítottja — 
1797-ben alapítja Európa első mező
gazdasági szakiskoláját, a Georgikont. 
Tanárul szerződteti az ugyancsak jako
binus forradalmár felfogású Nagyráthy 
Jánost.. Tessedik Sámuel legkiválóbb 
barátját. A Helikoni ünnepek rendezé
sével (1 S09-től, de különösen nagyszabá
sú formában 1817 —18-ban) pedig a 
magyar nemzeti nyelv, kultúra, iroda

lom lelkes pártfo
gójaként tevékeny
kedik. Hajóépítő 
manufaktúrát ala
pított korszerű
női nzotgazd asági 
elgondolásokkal. 

Ezek ugyan köz
hasznú vállalkozá
sok voltak, de — 
fájdalom — a kez
deményező szemé
lyiség halálával
úgyszólván nyom 
nélkül eltünedez
tek. A későbbi
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Keszthely az IRRO-ns 
években (ICfiykorú met-

Foto Vajkul)

ha műtörtónoti kincsekben, kulturális 
látnivalókban sem szűkölködik. Hát. 
Keszthely- ezekben nem szegény város! 
A volt ferences rendház temploma — ma 
főplébániatemplom — egyike a legszebb 
dunántúli gótikus építészeti remekeknek. 
Nagyszabású műemlék európai viszony
latban is u Fostofies-kastély, belső épí
tészeti kiképzésével s főként a páratlan 
Helikon-könyvtár traktusával. Ezt han
gulatosan egészíti ki az öreg park vén 
fáival. Aztán ott a Balaton-part — mo
dern hajókikötőjének, a mólónak virág
erdőbe boruló, parkosított környeze
tével ! Igaz, e friss park pazar szépsége 
szomorkás és némiképp nyugtalanító 
képzetekkel is társul. Helyén ugyanis 
még alig negyed évszázaddal ezelőtt a 
Balaton hullámai csapdostak, s azóta 
meghökkentő gyorsasággal, szinte sze
münk lát tára iszaposodon el a keszthelyi 
öböl <■ darabja. Ma még nagy gondot 
jelent a keszt helyi öböl felrakodási folya
matéinak megakadályozása, ámbátor a 
tudományos vizsgálatok régebben meg
indultak ez irányban, s remélhetően a 
megoldás már nem sokáig késik.

Keszthely idegenforgalmi jövője múlt
jának adottságaival függ össze. Nyugodt, 
csendes városként méltatták, s ilyen 
híre vonzotta ide a húszas-harmincas 
években a nyugdíjasok százait letele
pedésre. Noha fejlődésének üteme im
már gyorsult, azért a jövőben is első
sorban nyugalmas pihenést kereső üdü
lők számára érdemes itt. helyet biztosí
tani, állandó és alkalmi jelleggel egy
aránt, Környezete a Balaton vidékének 
legenyhébb helyi éghajlatú szubmedi-

IIcvíz lltlíti-linii (Kin
tion! rajz. Koto Vajkot)

Mezőgazdasági 
Akadémia már nem 
a hercegi címet ka
pott. méltatlan Fos- 
tetics-ivadékok ál
dozatából, nem 
családi alapi (vény
ként jött létre, 
hanem állami 
intézményként.

A hercegi föl
desúr és hatalma 
később egyre nyo
masztóbban hatott 
a város életére. Pél
dául a herceg ugyan 
vízvezetéket épít
tetett kizárólag 
családi használatra 
több millió aranykorona költségen, 
de egyetlen garassal som járult hozzá, 
hogy a város közönsége is vízvezetéket, 
kapjon. Ellenben a város főútvonalát, 
félkörbe vezették a Polgárvárosból, hogy 
a polgári népség zaja ne zavarja a 
kastély urát. Az uraságé volt a Balaton 
egy része is a partvonulattal, s 1902-bon 
nagy kegynek számított, amikor Fes
tetics Tasziló herceg megengedi,e, hogy a 
szomszédos Balatongyörök község hefá- 
sítsa a partot és ott a vendégek a Bala
toniján fürödhessonok.

A vasútépítés kora sem kedvezett 
Keszthelynek. A Déli Vasúti Társaság 
1862-ben épített balatoni vonala a várost 
elkerülve kanyarodott Nagykanizsán át, 
Fiume és Trieszt felé. Ezt követően az 
1908-ban a Balaton északi partja mentén 
létesített MÁV vasúti fővonal végállo
mása Keszthely kihagyásával Tapolca 
lett. Városunk így kiesett, a főút vonal- 
beli forgalomból mc" a pezsgőbb piacú 
kereskedelemből. A  kapitalizálódás ide
jén a gyáripar sem gyökerezett meg. így 
a húszas-harmincas években a város 
jóformán csak a Mezőgazdasági Aka
démiájával büszkélkedett. És hasznosí
tani iparkodott fürdővárosi helyzetét.

Keszthelyen az első, a parthoz közel
álló szigetfürdő 1864-ben épül, így v i
szonylag korán kibontakozóban van a 
fürdőélet, s utóbb mindinkább „a  Bala
ton fővárosa”  megtisztelő címre törek
szik. Az idegenforgalom a modern idők
ben már nagyon is jelentékeny gazdasági 
tényező, amelyre mint közhasznú jöve
delmi főforrásra bátran tervezhet, és 
építheti jövőjét egy ilyen város, kivált

sir,
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i'ri'ilni <5s ké^s- 
ségoiket. az irodalom
ban,a zenében,a lánchun,az előadóművé
szét ben s több tudomáiiyágazatban is.

Végül, di' nem utolsó sorban Keszthely 
a betegek gyógyhelyi! is — a velő hova
tovább egybefonódó, egybeforró, elke
rülhetetlenül egyesülő H M z  révén. Bete
gek számára Füreden kívül ez az egye
düli gyógyhely a Balaton mentén. TÜs 
inig Balatonfüred gyógyvízforrása csak 
a betegeket tudja kielégíteni, Hévíz
nek jóval bőségesebb áradáséi gyógy
vizű forrásai az egészséges emberek ezres

tömegeinek strandiéirdözésére, léli-nyári 
sportfürdőzésére is alkalmasak. Keszt
helynek tehát távlati szempontból ész
szerű ős gazdaságos Hévízre alapoznia 
a fürdővárost életet. Amiképpen Bala- 
tonfiircd vasas-szénsavas gyógyvize jóval 
előbb vonzotta a fürdöző közönséget, 
mint a Balaton vize. ugyanígy elmond
hatjuk ezt- Keszthely gyógyfürdő váro
sáról, Hévízről is. A kilenc kát, holdra 
kiterjedő testmelegei tonnái vizes tó már 
n X V III. százaiIhah népszerű — főleg 
paraszti tömegeket vonzó —’ gyógy
fürdőhely. Ily értelemben méltatta 11 irhát- 
•íny Jósee/. Zala megye egykori tiszti 
főorvosa 1795-ben kiadott kalauzoló 
könyvecskéjében. Fejlődését azonban a 
Kesteties-esaláil. mint e terűiéinek is 
birtokosa jó ideig hátráltatta. Igazában

terrán tája, amely miként mondo
gatják „zord időkben is nehezen
komorodik el” .

M ű velődéstörténet i hagyományainak 
kivételes gazdagsága arra serkent, hogy 
az eddig nem eléggé kihasznált kastély- 
palotát és parkját színvonalas előállások, 
hangversenyek, zenei esték, kiállítások, 
tudományos és gazdasági tanácskozások 
színterévé avassák. A keszthelyi Urdu- 
Ion-Múzeum a debreceni Déri-Múzeumon 
kívül a magyar vidék legmodernebb 
múzeumépülete, méreteiben is nagyváro
sias. és így eleve nagyobb idegenfor
galmi látogatottságot igényel. Valóság
gal a lelkét tükrözi a Balaton világának, 
szemléiéies Iermészet I ndományi. művé
szeti, néprajzi és régészeti anyagával. 
Alkalmi kiállításai során hűen repró
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a  századforduló körül épült ki. amikor az 
ügyes, vállalkozó szellemű /ó’j'.sWd-csalAd 
liérhevette át. hosszú lejáratú szerződéssel 
a hercegtől. A hercegi hit bizomány 
hanyag ura ellenében a jó üzleti fantá
ziájú, egyszerű polgárbóiíönck nagy ter
vei voltak Hévízzé!. „A  magyar Karls- 
hadot akarták ott fölépíteni, bár kissé 
Monté Oarlóra is emlékeztetve”  — szá
molt be Iteisohlék vállalkozásáról az 
egykori napisajt ó. Csakhogy az első világ
háború „befagyasztotta”  az építkezése
ket,, s a háború után lelassult a fürdőfoj- 
lesztő munkálatok üteme. A bérlőnek ere
deti szándékától eltérően meg kellett 
elégednie a régi épületekkel s a tó vizére 
emelt ti vegt ötös fü rdőházzal, no meg azzal. 
hogy _ buzdítsa a régi OTI-t, MABI-t, 
OTBÁ-t, a szakszervezeteket, és a többi 
szociálpolitikai szervet s intézményt a 
tó környékének szorgosaid) beépítésére.

így  terebélyesedet t gyógyfürdő város
ként Keszthellyel gazdaságos kölcsönha
tásban Hévíz. Azóta Hajdúszoboszló nagy 
versenytársa lett Hévíznek, de kulturált
fürdőéletben még ma is vitathatatlanul
Hévíz vezet. A rádiúmos iszappal és 
intézményeivel párosítva Hévíz még 
mindig országos vonzókörű fürdőváros, 
s további fejlesztéséért érdemes sokat 
áldozni és ezt meg is tesszük.

Erről tanúskodik a többi közt a 
vadonatúj Bányászűdülö önálló kor
szerű téli fürdővárosi negyede. No meg az 
is, hogy az el következendő néhány 
évben százhúszmilliót fordít kormány
zatunk Hévíz korszerűsítésére! Az új 
program szerint nagy, ezer beteg für
désére alkalmas modern téli fürdőt 
építenek, bővítik a fürdőváros vízveze
ték- és csatornahálózatát stb.

8 ami nagyon előnyösen megkülön
bözteti Hévizet valamennyi vidéki gyógy - 
fürdőhelyünktől, az Keszthelynek, ennek 
a művelődési intézményekben gazdag 
Balaton környéki városnak a tőszom
szédsága. A harmóniát csupán az zavarja, 
hogy Hévíz még mindig nem kapcsoló
dott össze közigazgatási egységbe Keszt
hellyel. Holott ezt a teljes összefonó
dást nem érdemes sokáig halogatni. 
Már lílOS-bán fölvetődött egy Keszthely — 
Hévíz közti villamosvasút terve. Ha a 
megelőző hosszadalmas versenytárgya
lásokkal nem húzzák-halasztják az időt a 
világháborúig, amely feledés homályába 
süllyesztette ezt a tervet, a két fürdő
telep egyesítése bizonyára már régen 
befejezett tény lett volna. Ma már, 
persze, gyors és eleven forgalmú autó
busz köti össze Keszthelyi Hévízzel, 
de „távolsági”  járatokkal, s a rövid úl 
költségesebb a kelleténél. Ha Hévíz 
hivatalosan is Keszthely város szerves 
része lesz, könnyobi) lesz megoldani a 
téli üdültetés kérdéseit is. Régi, de 
mindeddig megvalósítatlan program, 
hogy a balatoni idényt lehetőleg meg 
kell hosszabbítani. Erre. ha, a nagyszerű 
tájképi környezetre gondolunk, meg
vannak a lehetőségek. Hévíz esetében 
még inkább megvan az adottság a téli 
üdültetésre, ha az üdülöházak java 
hányadát megfelelőképpen átalakítják. 
Hiszen az üdülőtelepen könnyen fűl
hetnének a közeli zalai olajmozőkről 
idovozotondő gázzal. így  aztán a kémé
nyek füstje nem rontaná a telep levegőjét. 
A hévízi téli üdültetések lehet őségét már- 
esak termolőszövolkozoti parasztságunk 
érdekében is érdemes megteremteni. 
Ugyanakkor a téli üdültetés különösen 
megköveteli, hogy Hévízen mielőbb meg
építsenek egy megfelelő befogadóképessé
gű művelődési házat,hiszen agyógvtónyo- 
zök közé tartozik a kuli líráit szórakozás is.

I)r. Vajkai Aurél
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doni azokat a tényezőket, amelyek már 
felülmúlják a. földi viszonyok között élő 
szervezet teherbíró képességét. A legutóbbi 
néhány évben kialakult tudományágnak, 
a kozmikus biológiának és orvosludomány- 
nak tulajdonképpen ez a tartalma és fel
adata. Az. űrutazásokkal járó új hatá
sokat három csoportba sorolhatjuk:

1. A kozmikus repülések dinamikájával 
kapcsolatos tényezők: túlterhelések, gyor
sulások, vibráció (testrezgés), hanghatá
sok, súlytalanság.

2. A  kozmikus térségnek azok a sajátos 
feltételei, amelyek hatást gyakorolnak a 
szervezetre: ultraibolya, infravörös és 
látható sugárzás, ionizáló sugárzások, 
gáz-összetétel és -töménység és ezek 
változásai, hőhatások.

3. Az űrhajó mesterséges /eltételeinck 
hosszabb-rövidobb ideig az élő szerve
zetre gyakorolt hatása: izoláció, vagyis 
elzárt magányosság, ennek pszichológiai 
hatása, a zárt, korlátozott kiterjedésű 
környezet, a mikroklíma sajátosságai, a 
táplálkozás, az anyagcsere folyamata 
és végtermékeinek eltávolítása és közöm
bösítése. életritmus.

A világűr biológiai vonatkozásainak 
megismeréséhez fontos, hogy ne csak 
férfi, hanem nő is legyen az űrhajó fedél
zetén. Természetesen a női szervezet 
sajátosságait az alkalmasság általános 
feltételeinek meghatározásán kívül* az.

Az űrutazással az élőlények teljesen 
megváltozott környezetbe kerülnek és 
az út sikere attól függ, hogy a szervezel 
mennyiben képes alkalmazkodni a merő
ben új és szokatlan feltételekhez.

A külső és a belső környezet hatására 
az élő szervezet, feltétlen és feltételes 
reflexekkel reagál. A feltétlen reflexeket 
az élő szervezet kialakulása és törzs
fejlődése során, nemzedékeken át, folya
matosan szerezte meg és adja át utódai
nak, vagyis azok veleszületett tulaj
donságok. A feltételes reflexeket az élő
lény egyedi ólotélxm alakítja ki, változó 
környezetével való állandó kapcsolata 
révén. Minél magasubbrondű a szer
vezet, annál könnyebben képes feltételes 
reflexeket kialakítani és szükség szerint 
megváltoztatni.

A már kialakult feltételes reflexek 
módosításával vagy megváltoztatásával új, 
a megszokottól eltérő szokások sorozata 
(napi tevékenység, életrend, ébrenlét
alvás stb.), vagyis új dinamikus sztereo
tip alakít ható ki. Az. új dinamikus sztereo
tip kialakítása jelenti tulajdonképpen a 
szervezet alkalmazkodási képességét a 
külső környezet megváltozott viszonyai
hoz. Ezért fontos az űrhajózásban, 
hogy előzetesen helyesen és pontosan 
számítsák ki azokat a várható új hatá
sokat, amelyekkel az űrrepülés alkal
mával az űrhajósnak számolnia kell. 
Ehhez mérten vá- 
lasztják ki azután a 
legjobb alkalmaz
kodási képességű 
személyeket; az 
előkészítés, kikép
zés idején pedig 
minél inkább meg 
kell közelíteni, ut á
nozni kell azokat a 
megváltozott felté
teleket, amelyek az 
emberre az űrben 
várnak. Csakis így 
lehet segíteni a 
szervező t alkal mi vz- 
kodását azok hatá
sához. illetve kivé-
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egyes személyek kiválasztásában is fi
gyelembe kell venni. Legfőbb szempont 
az alkalmazkodó képesség megítélése, 
mégpedig fizikai és pszichikai szempont
ból egyaránt.

A kozmikus repülés dinamikájából 
eredő megterhelést csak a teljesen egész
séges szervezet viseli el. A repülés úgy
nevezett aktív szakaszában, a pályára 
állítás ideje alatt, az űrhajó az indulási 
relatív 0 sebességről — Föld körüli kör
pálya esetében — kb. másodpercenként 
1,0 kilométer sebességre gyorsul fel. 
A z egyenletes sebesség már közömbös a 
szervezet szempontjából, a gyorsulás 
azonban egy sereg élettani funkciót 
megváltoztat. Mindenek előtt megváltoz
nak a várkeringés feltételei, tudományos 
szóval a hemodinamika. A vér mint 
folyadék, tehetetlenségénél fogva a vér- 
pályának a gyorsulás irányával ellen
tétes részébe tódul. Ha pékiául a gyor
sulás a fejjel előre mozgó szervezetet 
éri, akkor a vér elsősorban az. alsó 
testfél ereiben helyezkedik el, kevés jut 
a felsőtestbe és a koponyába, elégtelen 
lesz az agy vérellátása, ami az agysejtek
ben oxigénhiányt okoz. Ennek következ
tében zavar támad a nagyagykéreg és 
az egész központi idegrendszer tevékeny
ségében, ami a szervezet munkaképes
ségének romlásához, esetleg ájuláshoz 
vezet. A gyorsulások idejére ezért helye
zik el az űrhajóst úgy az ülésbon, hogy a 
gyorsulás a vérkeringést legkevésbé káro
sító mell-liát irányba érje. A vérkerin
gés megzavarása mellett a gyorsulás 
deformálja a test lágyrészeit és belső 
szerveit. zsigeroit. ezért ' a belőlük ki

induló szokatlan sz.ervórzések idegi- 
reflektorikus úton megzavarják a köz
ponti idegrendszer működését. A női 
test. felépítéséből következik, hogy a 
férfiaknál tapasztalt, eltéréseken kívül 
átmenetileg deformálódnak az emlők is 
és nagyfokú feszitésnek-húzódásnak van
nak kitéve a méh függesztő szalagjai. 
A belőlük kiinduló szervingerek a férfi 
szervezetéhez képest többlet ingerhatást 
jelentenek és számolni kell különböző 
mechanikai károsodásokkal is, például 
bevérzésekkel a petefészekben, esetleg 
éppen a tüszőkben, ami korai pete- 
leválást. okozhat, vagy a sárgatestben 
(ez a menstruációs ciklustól függ). Valón- 
ntyina Tyereskova vizsgálati adataiból 
választ várhatunk többek között erre a 
kérdésre is.

A tulajdonképponi űrrepülés idején, 
az út úgynevezett passzív szakaszán 
az. űrhajó és a benne elhelyezkedő vala
mennyi tárgy és test a súlytalanság 
állapotában van, mert a tehetetlenségi 
pályán tartózkodó űrhajóra ható erők 
eredője zérus. Ezt dinamikai súlytalan
ságnak nevezzük. Beszélünk statikus 
súlytalanságról is, ami a Földről való 
eltávolodással párhuzamosan növekszik, 
s a Föld körüli alacsony pályákon csak 
..szubgrnvitáoiót”  jelont. A  gravitáció 
értéke — tehát a nehózkedés — a Föld 
felszíne felett 6400 kilométerrel 1/4-c, 
12 800 kilométerrel l/í)-e, 57 600 kilo
méterrel 1/100-a a Föld felszínén mért 
érléknek.

A földi élet feltételei mellett kialakult 
élőlények számára a súlytalanság soha 
nem tapasztalt állapotot jelent, amelyben 

elsősorban az érzék
szervek 'működése, és 

együttműködése, 
mindenek előtt a 
térbeli tájékozódás 
szenved zavart. 
Térbeli helyzetün
ket érzékelő szer
veink közül a sze
men kívül az összes 
többi érzékszerv 
normális működé
séhez a nehézségi 
erőtér hatása szük- 
séges.Súlytalanság
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bán elmaradnak az egyensúlyozó szerv 
i veszi ibuláris rendszer), valamint a tapin- 
t esi érzések és a belső szervek nyomáséi-//) 
ingerei. A mélyérzés megszűnése miatt 
i mozgáshoz szükséges izomtevékenysé
gei kizárólag a látás határozza meg. 
Egyéb okokból kifolyólag azonban a 
szem működése is korlátozott. A nagy
fokú légritkaság következtében ugyan
is megszűnnek a látható hullámoknak a 
légkörben ismeretes fizikai jelenségei: a. 
fény visszaverődése, szóródása, törése 
stb. Megszűnnek a félárnyékok, nincs 
ál menet a vakító világosság és a teljesen 
sötét, között, ezért, éles kontrasztok 
keletkeznek, megszűnik a normális tér
érzékelés és mélységlátás, felfüggesztődik 
a szem ideghártyájának alkalmazkodása a 
fényváltozásokhoz, a szemlencse alkal
mazkodása közeire és távolra, a szem
golyók együttmozgása, illetve együtt
látása. Egyes kutatók véleménye szerint 
i nő idegrendszere könnyebben leküzdheti 
az érzékszervek megváltozott, megzavar! 
működéséből származó érzékosulódásokal, 
könnyebben helyesbíti azokat, mint a 
férfiaké. A Vosztok-ö útját.ól ebből a 
szempontból is érdekes adatokat várunk.

Az űrutazásnak egy másik sajátos 
problémája köztudomás szerint a külön
féle hullámhosszúságú kozmikus sugárzás; 
••/. n néhány száz méteres rádióhullá
moktól a pár Angström (az Angström a 
millimóter százezred része) hosszúságú, 
úgynevezett lágy röntgensugarakig és 
az elektromágneses tulajdonságú gamma 
sugárzásig, a sugárzó energia valamennyi 
formáját tartalmazza. A kozmikus sugár- 
sasok ellen a Földünket körülvevő levegő- 
köpeny olyan védelmet nyújt, amely 
egyenlő körülbelül 1 méter vastag ólom fal 
elnyelő képességével. Ezért ez a jelen
ség a maga teljességében csak a Föld 
légkörén kívül tanulmányozható. A su
gárzások biológiai hatására jellemző, 
hogy halmozódnak, maradandó elvál
tozásokat okoznak és jelentős befolyással 
annak az átörökítő tényezőkre és az 

utódokra is. A sugárzásokra vonatkozó 
ismereteink még nagyon hiányosak. így 
nem ismerjük kielégítően hatásait a 
vérképző rendszerre, az ivarszervekre és 
i szem lenesére som. A sugárzások gene
tikai hatása a gyorsan szaporodó egy
sejtűnkön jobban tanulmányozható, mint 
magasabbrendű élőlényeken. A második 
xzputnyiktól kezdődően a kozmikus sugár
zások biológiai tanulmányozása a lég
it iilönbözöbb alanyokkal rendszeresen 
folyt: emlősökkel (kutya, egór. patkány, 
leiu»erimalac). rovarokkal (legyekkel és

A V n s z lo k -6  u ljisn  I'il/.ós k ö ztirn

muslicákkal), növényekkel (tradeseantia, 
gabonamagvak, borsó, kukorica, hagy
ma), klorella-félc algákkal, mikrobioló
giai és sejttani alanyokkal (szövetek, 
sejtek, vírusok, fágok. fermentumok, 
nminosavuk. dezoxiribonukloinsav).

Mindezek szaporodása gyors és így 
rövid idő alatt több nemzedéken keresz
tül tanulmányozható a sugárzások gene
tikai hatása. Ezekkel a biológiai ala
nyokkal folytatott kísérletek azt bizo
nyítják, hogy a Földünket körülvevő, 
nagy aktivitású sugárzási övezet, (vagyis 
az átlagosan 600 kilométer és 25 000 —■ 
40 O()0 kilométer között elhelyezkedő 
úgynevezett, magnetoszféra) alatt az 
űrhajózás a kozmikus sugárzások szem
pontjából veszélytelen. Nyugodtak lehe
tünk tehát, hogy Valentyina Tyeros- 
kovát. valamint esetleges későbbi utó
dait nem fenyegeti a sugárzások káros 
következménye. Mellékesen megjegyez
hetjük azt is, hogy ma már ismerünk 
olyan szereket, amelyek az egyébként 
káros sugárzások előtt adagolva növelik 
a szervezet ellenálló képességét a sugár- 
hatásokkal szem ben.

Az űrutazásokkal járó hatások barmá
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dili csoportjába tartozik az izoláció 
vagyis elszigeteltség és a zárt., n mozgás
lehetőségeket korlátozó belső környezet. 
A bevezetőben utaltunk arra. hogy az 
űrhajózás sikere nagymértékben attól 
függ, mennyire sikerül megoldani a 
szervezet alkalmazkodását a megvált ozott 
életfoltétclekhoz. Míg az olőbh említett 
második csoportba tartozó körülmények, 
a kozmikus térség sajátságos feltételei 
ellen meg kell találni a kielégítő védelmet, 
midig az első és a harmadik csoport körül
ményeihez lehetséges az alkalmazkodás.

Az űrhajósok előkészítése főként éppen 
az alkalmazkodás célját, szolgálja. Labo
ratóriumi körülmények között olyan 
eszközöket, úgynevezett szimulátorokat. 
készítenek, amelyekben utánozni igye
keznek az űrrepülés egyik vagy másik 
tényezőjét. így  megfelelő eszközök, szok- 
tató-kabinok stb. a levegő nyomásának 
csökkenését, a gyorsulások különféle 
tényezőit, különféle hőhatásokat utá
noznak. Külön szimulátor szolgál az 
űrhajó kabinjában történő munka, pihe
nés, étkezés, valamint az anyagcsere 
végtermékek eltávolításának szoktatá
sára. Tulajdonképpen ebben a szimulá
torban kell az űrhajósnak az eddigi 
életének napi ritmusától eltérő új szoká
sokat, az, úgynevezett dinamikus sztereo
tipet kialakítania. Az űrhajós előkészí
tésének ez az egyik legfontosabb sza
kasza, amelynek sikerétől az egész űr
hajózás sikere függ. A  hosszú ideig tartó 
magányossághoz való szoktatás hivatott 
kivédeni az űrhajózás talán legnehezebb 
pszichológiai következményét és vele
járóját. A nők nagyfokú alkalmazkodó
képességét ismerve feltételezhető, hogy 
ilyen irányú kiképzésük könnyebb és 
gyorsabb, mint a férfiaké. A kiadásra 
kerülő közleményekből fogjuk majd pon
tosan megtudni, hogy az űrhajósok kikép
zési programját, előkészítését mennyiben 
kellett módosítani a nők számára.

Az előkészítés másik fontos része, a 
szervezet ellenálló képességének növelése 
a legkülönfélébb hatásokkal szemben. 
A közhittel ellentétben az űrhajó piló
tájának nem kell repülőgépvezetői 
képességekkel rendelkeznie, hiszen az égi 
mechanika törvényei alapján tehetet
lenségi pályán mozgó űrhajó kézi stabi
lizálása semmilyen kapcsolatban nincs a 
légkörben haladó repülőgép vezetésével. 
Ezért nem volt szükséges, hogy Tyeres- 
kova pilóta legyen, ellenben kiképzését, 
elősegítette ejtőernyős múltja. Az ejtő
ernyős sporthoz ugyanazok az egyéni 
pszichológiai sajátosságok szükségesek.

mint amilyenek az űrhajózáshoz. Az 
ejtőernyős ugrása közben találkozik a 
súlytalanság állapotával — a repülőgép 
elhagyásától mindaddig amíg a levegő 
ellenállása nem hat rá fékezően. Ki van 
téve különböző gyorsulásoknak is; elő
ször akkor, amikor a repülőgépet elhagyva 
az áramló levegő ellenállásával talál
kozik, majd negatív gyorsulással az 
ejtőernyő kinyit,ódásalcor és a földet érés 
pillanatában, amikor a sebessége nullára 
csökken. Nem ismeretlen előtte az át
menet, a túlterhelóses állapotból a súly
talanság, majd a súlytalanság állapotából 
ismét, a túlterhelés állapotába, ami fontos 
szerepet játszik az űrhajózásban is.

Az első női űrutazásról szóló tudomá
nyos beszámolókból — az elmondottak 
értőimében — számos érdekes kérdésre 
várunk választ. Az űrutazások előkészí
tésének továbbfejlesztésén és tapasztala
tok gyűjtésén kívül minden bizonnyal 
bővülni fognak ismereteink a női és 
férfi szervezet biológiájának és élettani 
különbségeinek megértésében is.

Dr. Echler Tibor
repülőorvos alezredes

KÉRDEZZ -  FELELEK
Kása Boldizsár budapesti olvasónk 

kérdezi: Milyen legnagyobb szélsebességet 
mértek eddig i

Dr. Zách Alfréd, az Országos Mete
orológiai Intézet h. igazgatója válaszol:

A  Föld alsó légkörében, vagyis a 
troposzférában, az eddigi legnagyobb 
szélsebességet a réteg felső határán, a 
tropopauzában uralkodó légáramlásban, 
az úgynevezett jet stream-ben (futó- 
áramlásban) mérték: másodpercenként 
100—120 métert.. A magasabban fekvő 
tormoszférában másodpercenként 300 mé
teres szélsebességet is megfigyeltek.

Az emberi lakott helyeket is érintő 
viharok közül a tornádókban a szél 
sebessége gyakran meghaladja a másod
percenkénti 100 métert, és a jelek szerint 
a maximum a másodpercenkénti 500 
méter körül van. Ezt azonban műszerrel 
mérni már nem lehet, és nagyságára 
csak a pusztítás mértékéből következtet
hetünk.

Hazánkban az átlagos szélsebesség 
2,3 m/mp évi átlagban. A  legnagyobb 
szélviharok idején a szél sebessége kivé
telesen meghaladhatja a másodpercen
kénti 30 méteres átlagot, és egyes szél
lökések elérhetik a másodpercenkénti 
40 méteres sebességet is.
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A  román temp
lomok és kolosto
rok farngott díszei 
között, a legkülön
bözőbb mértani 
ékítményeket, fo
nott szalagra emlé
keztető véséseket, 
leveles díszítést t a
láljuk. A  díszek 
között vicsorító ál
latok, sárkányok, 
omberfejü ször
nyek, madarak, kí
gyók és torz em
beralakok bújnál; 
meg. Ezek a külö
nös faragások az 
északi germánok
nak és a népván
dorlás törzseinek 
ősi művészetéből 
kerültek a keresz
tény templomokra.

■ \  :l í r a
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A  jt ít i templom knptijiímik mérlanlns és kusza vnnnlú (nrn||iísni. 
köztük tjtntns/.likils miulúrnlaknkkal

Sznlnninntler a patmoiiluilirii székescnyliúz .'nyílt 
pillérének a Inlapzitttíti

A nyájaikkal vándorló nomád lovas
népek nem építkeztek, s így festészetük, 
szobrászati!k sem volt. T)o szerették a 
szép holmit. Feltárt sírjaikban sok díszes 
szerszámot, fegyvert., ékszert találtak, 
s ezok elárulják, hogy jól ismerték a 
fémöntés, a diszítőfaragás, az agyag- 
edény-kószítés és a börmívesség mes
terségét.

A különféle népek más-más díszeket 
kedveltek, művészetüknek azonban közös 
jellemzője, hogy emberalakot csak elvétve 
találunk alkotásaikon. Állatokat már 
inkább! Fegyvereikre és szerszámaikra 
mértani vonalú meg szeszélyes kanyar
gásé ábrákat véstek, ezek közé pedig 
mesebeli griffmadarak, agnnesos szarvai 
sok, tigrisek és inás állatok képét illesz
tették. Ezek az állatképek hihetőleg az 
ősi műveltségű népek állatimádatának 
tanúi, őseink turulmadara, a népmesék 
táltos lova vagy a mondái csodaszarvas 
is ilyen védőistenség volt.

A nomád népek letelepedése után 
ősi művészkedésüknek is vége szakadt. 
Bálványaikat — a szépséges görög és 
római istenszobrokkal együtt a papok
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A  veszprémi. X I. században épült román bazi
lika purliány-ldredékénok a íarajiúsa feltűnően 
hasonlít a honfofjlaláskori kardliüvely darab 

diszitötáblá jóhoz

kíméletlenül lodöntöttők. Az új vallás
sal együtt, járt az újfajta művészet. 
A  régi tilossá vált, tilossá a források, a 
szent fák és a sziklák tisztelete, az ősi 
istenmondák és énekek terjesztése vagy a 
pogány ünnepek megtartása. Az új hit 
igájába került népek, bizony, nehezen 
értették meg és fogadták el az. egyisten- 
bit vallását. De kaptak különféle szen
teket. akik hasonlóan a régi istenekhez, 
ennek vagy annak a dolognak, természeti 
tüneménynek a pártfogói voltak. Angya
lok helyettesítették az ősi hitregék tün-

A  llírrs 7.il!dlinlonipns7.tui. 
aranylemezből (loinliorítou 
szkíta s-znrvus n népvúiidorln- 
konilidl

déréit és jó szellemeit, a 
gonosz démonok pedig a 
pokol ördögeivé változ
tak.

Hasonló módon kerül 
tele a román templomol 
falaira a barbár idői 
diszítöábrái. A mássz 
délről jött építömesti 
reknek segítő jobbágyot 
a maguk ősze és ízlése 
szerint faragták az oszlo

pok meg a. kapuk díszeit, becsempészve 
közéjük a pogány hitregók szent állat ait, 
sárkányszörnyeit. Az ilyenfajta ábrá
zolások megtalálhatók ama kézzel írott 
könyvekben is, amelyeknek lapjait már 
a honi föld szülötteiből lett. szerzetesek 
díszítették népünk ősi mintáival.

A román művészet kialakulásában 
tellát jelentős szerepe volt, az északi 
őslakók és a népvándorlás kori törzsek 
ősi eredetű művészetének is.

Artner Tivadar

Kusza vonalú, sárkúnyalakos Iniciálé. X II. század

LAj könyvek
Juhász Gyula: Orbán lelke (Szépiro

dalmi, 15.— Ft.)
Globális huncutságok — Ludas Matyi 

antológia (Magvető, 5.— Ft.)

Centkiewicz: A hatodik világrész tit
kai (Tánics, 15.50 Ft.)

Lukács Urnöné—Tarján Rezsőné : Vi
dám matematika (Móra, I I ,— Ft.)

Té(h Judit: Tűzfalak. (Szépirodalmi. 
8.20 Ft.)

,N-2-1

i ú ú M é t

( Ú j  h a z a i  o r v o s i  m űsze rek )

A szív — működése közben — elekt
romos áramot termel. (Az áram a vér
ből u szívizomzatba jutó kálium- és 
nátriumionok koncentráeiójának válto
zására keletkezik.) F/zt a gyenge (lmY) 
elektromos jelzést megfelelő erősítés után 
alkalmas műszerrel, az eleld.rokardio- 
gráffal (EKG-vel) rögzíthetik. Az orvos 
a készülék mellett fekvő beteg végtag
jaira csatolt kát telek segítéségével ké
szíti el a szív elektromos fényképét, 
az. olektrokardiogrammot, röviden: az 
EKG-felvételt. Ehhez az szükséges, hogy 
együtt, legyen a megfelelő érzékeny
ségű EKG-készülék, a beteg ős a szak
orvos.

E három tényező azonban gyakran 
— és éppen a legfontosabb esetekben — 
nincsen együtt. A balesetek színhelyén 
például nincs EKG-s laboratórium, s a 
mentőautóban sem lehet a rázásra érzé
keny EKG-készüléket szállítani. E hiá
nyok pótlására készítettük el a telefonon 
toeábbithalú KK<!-adaptert.

Ez a kis méretű, könnyű, a rázást, is 
elviselő tranzisztoros műszer zseblámpa- 
elemmel működik. A beteg szívének 
elektromos jeleit fölerősíti, és hang for
májában közvetítésre, rögzítésre alkal
massá teszi. A változó magasságú han
gokat telefonon korlátlan távolságba 
továbbíthatják. A  telefonon közvetített 
hangot a kórháziján egy másik kis 
műszer veszi át. Ehhez kapcsolják az 
EKG-készüléket, amely a hangot, fénnyé 
alakít ja, és a távol fekvő beteg szívének 
elektromos jelzéseit filmfelvétel formá
jában rögzíti. A felvétel értékelése alap
ján a szakorvos telefonon azonnal taná
csot adhat a lietegnól várakozó kollegá
jának. Ha a heteg közelél Kin nincs tele
fon, a hangot magúétofonszalagra rög
zítik, ős a legközelebbi telefonon továb
bítják. A mentőautóból rövidhullámú 
rádióadókószülók révén akár szállítás 
közben is közvetíthetők a beteg EKG- 
jelei a kórházba, ott tehát felkészül
hetnek a beteg fogadására, a mentőorvos 
pedig már útközlien irányítási kaphat.

]la  a továbbított, hangot: fénnyé ala
kítják. ez arra is alkalmas, hogy kilier- 
nctikai berendezést vezéreljen. A IIollo-

ritli-lyukkártyákra rögzített. számokká 
átalakított EKG-görbékkel tudományos 
vagy statisztikai céllal egy egész ország 
EKG-adatait is könnyen földolgozhatják 
s megtehetik a szükséges intézkedéseket . 
Például a szívbetegségek számának emel
kedésekor az ilyen berendezés nagy segít
séget nyújthat.

A telefonos EKG-hálózatnak tehát 
az a lényege, hogy a lieteg és a kórházi 
EKG-s szakorvos között kapcsolatot 
teremt a beteg mozgatása nélkül. E gon
dolat megvalósítását, a híradástechniká
nak köszönhetjük: a tranzisztorokkal
ás a frekveneiamoduláoió módszerével 
hidalhatták át, a szakorvos és a távol 
fekvő beteg közti távolságot. E háló
zat a világon előnzör hazánkban nalóxul 
meg.

Mindenki olvashatta, az Űrrepülők 
orvosi el len főzésé ről szóló jelentéseket. 
Ott. rá<Iióösszelvöttct.és közölte a szív
működés. a lélegzés, a hőmérséklet 
adatait. Hasonló módszerrel a mozgó 
ember szívritmusa a sportpályáról, mun
kahelyről, kórházból is továbbítható, 
(ilyenkor a végtagok mozgása is ad 
ugyan elektromos jeleket, .de ezeket. 
,, kiszűrik” .)

A budapesti Sportkórháznak szintén 
van egy hasonló készüléke. Ezt úgy 
szerkesztettük meg, hogy a szívrit
mussal egy időben a hőmérséklet válto
zását. is közvetítse. Erre azért, van szük
ség, mert kifáradás esetén a végzett 
munkához képest aránytalanul meg
gyorsul a szívműködés, elleni kmi a munka, 
közben emelkedő hörliőmérséklet hirtelen 
csökkenni kezd.

Ezzel a rádión EKO-vel ellenőrizhetjük, 
hogy helyes-e a sportolók edzéseinek 
beosztása, hogyan hatnak a munkafolya
matok a szívre, milyen ütemben gyógyul
nak a szívbetegek. A könnyű, kis méretű 
adó nem zavarja a mozgást. A tranzisz
toros, t leépített keret antennán kis mű
szert, két gumipánt tál erősítjük a váltakra. 
A vevőkészülék fény- és hangjelekkel 
mozgás közben is állandóan jelzi a vizs
gált személy szívritmusál s börliőmór- 
sókletének változásait.
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Vermes Melindának á 
„Vörös Meteor”  ver
sen yzöj é nek s/. ív mű kü
rtösét vly„sj|álják trénin- 

Hfczés közben 
(Ro.llúr Oftó felvétele)

De cgv sport,ág- 
bán — az úszás- 
bán — móg ezzel a 
könnyCí és kicsi 
rádióadóval sem 
akartuk megterhel
ni a sport olókat. 
Pedig talán itt a 
legfontosabb a szív 
munkájának ellen
őrzése. Helyette 
egy sokkal egysze
rűbb eszközt vá
lasztott unk: egy 50 mél er bosszú, vékony, 
árnyékolt kóteríi kábelt, Egyik végét az 
úszóra erősített észlelő kis fémlapokhoz, 
az elektródokhoz csatlakoz! aljuk. A ká- 
1h>1 másik vége a parton elhelyezett 
EKG-készülékhez vezet . Az KKG-készii- 
lék úszás közben is pontosan jelzi a 
szívműködés ritmusát és változásait.

Az. úszók meghatározott pályán mo
zognak. s a kábel így semmit sem zavar. 
Kis súlya a vizlxm nem jelent terhelést. 
Gondot okoz azonban az észlelő elekt
ródok elhelyezése. Mint. ismeretes, a 
fémlapokat a fekvő betegek végtagjára 
csatolják, s innen vezetik el a biológiai 
áramjelzéseket. Lassan mozgó emlx-rnél 
a mellkas bőrére erősítik a kis fém elekt
ródokat. Erősen mozgó emlx-r esetére 
más megoldást kellett, keresni.

Mi a homlokra és a bal csípőre erő
sítünk egy kis fémlemezt, mert ezek még 
erős mozgás esetén is a test legnyugod
tabb részei. Itt a végtagok biológiai 
árama sem okoz zavart, és ami úszóknál a 
legfontosabb, a fejre húzót t gumisapkát al 
vízhatlanul elzárhatják az egyik elekt
ródot a másikt ól. A medence vize ugyanis 
összeköttetést, rövidzárlatot okoz a két. 
pólus között, és okkor elmarad a bioló
giai áramjelzés.

E sportágban nagyon sok és párat lanul 
értékes adathoz jutottunk ezzel a mód
szerről. Sehol sem valósították meg eddig 
az. úszás közben történő vizsgálatot. 
Hazánkban három év óta pontosan 
leoszthatják az edzés szakaszait. Kide
rítettünk olyan lappangó betegséget, 
amelyről még az úszó sem tudott. 
Elkerültük a „túledzés”  káros hatá
sát az edzésadagok csökkentésével. Úszni

engedtük a tehetséges és szorgalmas jelöl
tet.. mert a nyugalomban észlelt aggasztó 
tünete óppen úszása közlien tűnt el. 
Szí vizomgyulladásból gyógyult gyere
kek játékos formában úszni tanulhattak 
szakorvosi ellenőrzés közben.

Mindez a műszaki és az orvosi tudo
mányok együttműködésével jött létre. 
Az elektronikának az orvost adományban 
való bevezetése olyan új korszakot jelent, 
mint annak idején a mikroszkóp. Akkor 
a szervezetből kivett, szemmel látha
tatlan részleteket tették láthatóvá, most 
az élő szervezet működését figyelik 

- e működés megzavarása nélkül.
Einthoven, az EKG fölfedezője írta: 

..Minden gondolkodó szellem mayától érte
tődően megpróbálja a megfigyelt jelen
ségeket megérteni és eredetükig, okozójukig 
követni.”  Ennek a törekvésnek köszön
hető az elért eredmény, és ez az akarat 
nyit újabb távlatokat, az emberi hala
dásnak.

Dr. Hollós Olivér

Következő számunk 
tartalmából:

Amiről beszélnek — A  „Vosztok”  mű
helytitkaiból — Kurdisztán — Harminc
két évszázad a tenger mélyén — Régi 
magyar fürdőélet — A fotoszintézis 
fokozása termesztett növényeinkben — 
Beszéd gége nélkül — A tudomány 

világa — Élet az Állatkertben
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Kézi Viijg, clcUlnmms időmérésnél cjiyimínl az imlílü pisztolya altja inon il/ 
időmérés kezdőpontját, l-ílcktroinos Időmérésnél azonban mint képünkön 
látható az Imlitépiszlnlyt kálid költ össze a mérőberendezéssel és 
a startlövés automatikusan üzembe helyezi az. árát és n eéllian elhelyezett 

fotonénál (baloldalt)

Számos sport,ág
ban az eredmény 
megítélésének dön
tő szempontja az 
idő. Az időmérés 
ezekben többnyim 
úgy történik, hogy 
amikor a/, időmérők 
észlelik a startpisz
toly kis füstfelhő
jét, megnyomják a 
stopperórát. Ha ez 
valóban ugijancd)- 
ban a pillanatban 
történik, akkor az 
indító pisztolylövés 
és a stopperóra 
megindítása között, 
nem túl ódik emlí
tésre méltó késede
lem. Az emberek 
azonban különbé-

Különösön sívorsonyokon vélt lio e*/, n níjiy- 
szoros. n cőllmn olliolyozoí f fénysorompó

/.óképpen reagálnak : ki lassabban,ki gyor
sabban. Megmérték, hogy az ember reak
cióideje 0.1 és 0,:t másodpere között mozog. 
(A statisztikai középarány 0,17 másod
pere.)

A szakembereknek az a véleményük, 
hogy az. elektromos időmérés bevezetése 
elengedlietol.len, tekintettel a fokozódott 
teljesítményekre. Tudományos vizsgála
tok megállapították, hogy a nap folyamán 
az időmérők reakcióképessége csökken, 
és 0,4 másodperces eltérések is adódhat
unk.

Az időmérés tekintetében a könnyű 
atlétika elmaradt a fejlődéstől. A bob- 
sportban, a motoros- ós sísportban már 
évek óta elektromos időmérőket használ
nak, amelyekkel 1/100 másodpercnyi 
pontossággal mérhetik az időt. A sílesik- 
lö- és szlalomversonyoken például olyan 
időmérő készüléket használnak, ame
lyet. maga a versenyző indít és állít meg 
a következőképpen: a startnál kb. térd- 
magasságban elforgatható fémpálca vagy 
láthatatlan fotocella-sorompó van. Ami-
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Ivr’/.i liNiim'-n-sknr (a ) az időmérő szem élyei; roiijinliisi íilülurlnmnnak küvetkezlélteii mérési hibák 
keletkezhetnek. amelyek ejjyiitt elérheti k a 0,17 mp-et Is. I'.lektromos időmérésnél (l») a relé loji- 
rüljehh 0.05 mp-et késhet a hckupesohískor (a startnál), ile a eélban is (Ijjyaiiennylt késik. s ifiy a  kát

hiba kipfiyenlíti >*liy lllűs hatását

kor a vcrst'ny'/.fi Áthalad ezen. megindul 
t stopperóra. A célban az órát megállító 
elekt romos impulzust vagy a hóban, a 
cél egész, szélességében húzódó küszöb, 
vagy szintén fotocella adja meg.

Az úszósportban is már évek óta alkal
mazzák az elektromos^ idfimérést. a vég- 
léces helyezést azonban a célbírók döntik 
el. A római olimpia 100 méteres Szabad 
stílusú úszóversenyének döntőjében ho
zott bírni döntés még két évvel később, az 
1002. évi nemzetközi úszószövetségi kong
resszuson is heves vitát váltott, ki. Rómá
ban az elektromos időmérés szerint az

amerikai harsén győzött, a célbírók 
ellenben az ausztráliai Dewittnok ítélték 
oda az olimpiai pálmát: mindkét úszó 
idejét 55,2 másodpercben állapították 
meg.

A sok „valódi”  és „hamis”  olimpiai 
győzelem és világcsúcs körüli vitának 
gyorsan véget lehet vetni. Ma már több 
— ha nem is olcsó — pontos időmérőszer- 

kezet létezik. A sportcélokra kapható 
négy különleges készülékből három Svájc
ban. egy az. NSZK-ban készül. Három 
ezek közül 1/100 másodpercnyi pontos
sággal regisztrálja az időt. [Hobbi/)

A* elektronika a sportoktatás szolgálatában
Angliában olyan újfajta hírközlő rend

szeri fejlesztettek ki, amely a sportok- 
l atóknak lehetővé teszi, hogy tanítványa
ikkal akkor is kapcsolatot tarthassanak, 
• unikor nem láthat ják őket, vagy a tanít
ványok éppen víz alatt vannak. A beren
dezés előnyös atlétikai edzők számára, 
emellett a tűzoltók és más mentők kikép
zésében is.

A hírközlés e módjának lényege a 
következő:

Vezetékből kört formálnak azon terület 
körül, amelyen belül az összeköttetésre 
szükség van. A’ízitevékenység esetében

mint például úszás, könnyűbúvár
kodás, vitorlázás, vízi balett st.h.— a 
vezetéket a vízbe meríthetik. A kábel két. 
végét csatlakoztatják az oktatóhoz közel 
elhelyezett, gépkocsi-akkumulátorról táp
lált adókészülékhez.

Minden egyes tanítvány fejre erősít
hető miniatűr vevőt (3,(5 emX 5 einx 2 cm) 
visz magával, amelyhez két apró fej
hallgató csatlakozik. A fejre erősíthető 
készülék lágy műanyagból készült, ké
nyelmesen áll a fejen, és viselése semmi
lyen kellemetlenséget sem jelent.

(Rr i t i sh In f o rmat i on  Service)

S2S

BARNAMEDVE
Valaha a /árkán roll a barna medre fő 

ellensége. — tnanapsát7 az embertől és a 
vele vadászó kiitgiiklól f ii  /'(/inkább. A 
legtöbb esetben elmenekül az rmbrr elől. A 
lappok azl /ártják, hogy a medre, félénk 
állal. Iia azonban hirtelen rátörnek, én nem 
hi1 módot a menekülésre, védekezik. 
Ilyenkor két. lábra éli. mellső lábait szeme 
lédé emeli — mintha jobban akarna látni 
— és meiimorog ja támadóját. A lappföldi 
vadászuk azl állítják, hogy ezzel el akarja 
ijeszteni ellenfelét. Előfordul, hogy agresz- 
szirebh magatartást tanúsít. De akkor is 
beéri azzal, hogy földre dobja az embert és 
ami g az igyekszik fe/tápászkodni. ö cgérulat 
keresne elmenekül.

A barnamedve, családi eleiében a hímnek 
nem sok a szerepe. A párzási, időtől elte
kintve egyáltalán nem érdekli ót a párja, 
a bacsók iránt pedig teljesen közömbös. 
Sőt. h jeleli asl bizonyítják, hogy amíg 
kicsinyek a borsok, a nőstény medre valóság
gá/ kerüli a hitnél, félve, hogy az kárt tesz 
bennük. Az anyamedve nagy odaadással 
neveli kiesingeit. Veszély esetén szájéiban 
viszi őket biztonságosabb helyre. Ilii 
azonban az anyamedvéi barlangjában le
pik meg. sokszor maga öli meg kiatinye.il. 
jóként ha vadászkutyák a támadók. Amikor 
a borsok már akkorák, hogy maguk is kö
vetni tudják öt, saját biztonságéival mit sem 
törődve, megvédi őket. A lappföldiek azt 
vallják, hogy a legveszedelmesebb az egyéves 
borsaival lévő anyaölednél megtámadni 
vagy akárcsak találkozni is vele,. Ha ez a. 
távolból észreveszi a veszélyt, a földre, lapul, 
kicsinyei a hátára másznak, és így szállítja 
el étket védettebb helyre. A patakokon keresz
tül is hálán hordja át a borsokat. Amidőn, 
■nagyobbak lesznek, megtanítja étkei fára 
mászni, és részéig esetén fiira kér geli jel ki
csinyeit. (l.ábra .) Már négy hónapos ko
rukban komoly fáramászói-tréninyre fogja 
kölykeil, dühöt színlelve, kergeti átkel feljebb 
és feljebb a fatörzsönt, mígnem jól megta
nulják e műveletet. Ha a. mászás jól sikerült, 
jutalmul játszik velük, és tűri. hogy cihái jak.

Az északi barnamedve általában növé
nyekkel, rovarokkal, csigákkal és más apró 
állatokkal táplálkozik. (2. ábra.)  Csak ritkán 
öl meg nagyobb vadai, rémszarvasi stb. 
De. a háziállatok körében gyakran okoz kárt.

Svédországban megkülönböztetik a „gyil
kos medvét'' és a „fRevét medrét". Az e/öblii 
juhokat, kecskéket tép szél. az utóbbi nem 
tör a nagyobb háziállatokra, lla a „gyilkos 
medve”  felbátorodik, egyre gyakrabban 
ragadja el a juhokat, és sikerrel dézsmálja 
meg a nyájul az istállóban is.

Svédországban csak 200—200 darab 
északi barnamedre él, ezek évente mintegy 
100 juhot pusztítanak el. Finnországban 
300— 100 barna-medrét tartanak számon, 
de Norvégiából miír úgyszólván eltűntek.

(Kosmos)
|A medve jellegzetes védekező-támadó 

reakcióit nemcsak az északi népek, hanem 
más népek is észlelték, pl. Kedélyben a
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szélen)yok és a románok is. Az ..imponál ás
nak”  novozott magatartásmód is védők ez
zé állapot (pl. a felborzolt szőrzet oka 
adrenalinhatás). A z  ivadékok elpusztí
tása is védekező reflex következménye, 
s ezt szintén a félolcmingor kelti. Ez 
nemcsak a medvénél tapasztalható, ha
nem általában a fejlettebb agyú (raga
dozó) fajoknál. A törzsfejlődés alacso
nyabb fokán álló erszényesek, párások 
(kovés kivétellel) vagy aktívan védekez
nek (marha, ló elefánt), vagy elhagyják 
ivadékaikat. Az elefánt;, gyakran el is 
pusztítja őket — ami szintén fejlettebb 
központi idegrendszeri szerkezetre utal.

A  ..gyilkos medve”  rendszerint öreg, 
ezért főleg háziállatokat, vagyis gyorsan 
menekülni nem tudó állatokat és ombei t 
támad meg éhsége miatt. Az ilyen állal 
még halat is eszik. — A szerte.]

Á L L A T O K  A Z
Egy híres ausztráliai úszöedzö egyszer 

azt, mondta: a gyermekeket nem kell úszni 
tanítani, megtanulnak ,, ösztönösen”  is. 
leltáré,, hogy a víztől való félelmet, nem 
plántáljuk beléjük, Ezt a /eltérését arra, 
alapítja, hogy a legtöbb emlősállat „ösztö
nösen”  úszik, ha szükséges. Igaz, a leg
több emlősállat képes röridebb táron úszni, 
menekülés közben patakon átkelni stb. A 
vakondok például több száz méteres hosszt 
fáradság nélkül úszik, a vaddisznók is 
úsznak 1 — 7,-5 km-t, A patkány, a borz és a, 
vidra a vízben éppen olyan otthonossággal 
mozog, mint szárazföldön. Érdekes, hogy a 
jegesmedve, nehéz bundája ellenére is 
könnyen úszik. Nem mondhat juk azonban, 
hogy az állatok ..ösztönösen”  úsznak. In 
kább helyes az a megállapítás, hogy azok, 
az állatok-, melyeknek menekülés közben 
szükségük van az úszásra, többnyire ..meg
tanullak'’ úszni.

E vonatkozásban érdekes megfigyeléseket 
tettek Rhodesiáiban, ahol a Zambezi folyón 
épített duzzasztógát következtében hatalmas 
terület került az elmúlt öt érben víz alá, A 
terület elárasztásaolyan lassú ütemben folyt, 
hogy az állatok legtöbbjének roll ideje és 
módja elmenekülni. Mégis megállapították, 
hogy voltak olyan állatok, amelyeket vagy 
szállítani vagy legalábbis vezetni, irányí
tani kellett a szárazföldre. Ezeknek az álla
toknak a mentését a kormány megszervezte: 
ezt. „Noé-válkdkozásnakP (operation Hoc)
nevezték el.

Ö Z Ö N V Í Z B E N
Az így szerzett tapasztalatok szerint az 

elefántok óránként 2 km-rs sebességgel ki
tartóan képesek úszni, ha kell, akár ó ti 
órán át is. A nagymacska!élék is segít
ség nélkül menekültek el az áradat elől. 
A közhiedelem szerint a macska nem tud 
úszni — ezzel szemben bebizonyosodott, 
hogy bár nem kedveli a vizet, de ha az élete 
függ tőle, fenntartja magát benne.

Az antilopjajok minden nehézség nélkül 
úsznak kb. 2 km-es távot, a nagyon fiatal 
állatokat azonban el kellett fogni és elszállí
tani. Ezzel szemben a mókusok teljesen kép
telenek az úszásra: perrel; alatt elmerülnek. 
legfeljebb 10 méteres darabon maradnak 
fenn a vízen. A nyulak úszó- ,,teljesítménye” 
is mindössze ló méter. A rinoccrosz. amely 
a mocsaras helyeket kedveli, szintén nem 
tud úszni. E hatalmas vastagbörűekel hálók
kal jogiák el. majd hatalmas fecskendőkkel 
nyugtató injekciókat nyomtok a bőrük alá, 
nehogy dühös szabadulási kísérleteikkel, kárt 
legyenek önmagukban, tezután tutajokon 
szállították új otthonukba és csak olt enged
ték szabadon őket. Érdekes, hogy a maj
mok néhány faja úszik, mások pedig hama
rosan. elmerülnek: a makako, a bábuin 
(Papio bábuin) és a rerkó/ma jom jól úszik. 
Ezek a majmok a Kék-Nikis mentén élnek, 
és szívesen átúsznak e. széles folyón is. A 
gibbon azonban egy pere, múlva — amint 
hosszá szőre átnedvesedik — elmerül. A 
csimpánz és a gorilla úszólethelségéről még 
nem sikerült meggyőződni, (Science et Vicj

s:Ul

SZOVJET* KATAM ARAN
A katamaran szó még nem is olyan 

régen csak a polinézek kettős csónak
jainak egzotikus elnevezése volt. Ezek a 
vízijármüvek közismerten biztonságosak 
még az óceán hullámain is. A mérnökök 
éppen ezért érdeklődni kezdtek a két
tör zsű hajó elve iránt, és kísérleteket 
végezlek velük, a jelenleg ismeri legpon
tosabb műszerek felhasználásával,

A szovjet mérnökök elméleti munká
jának eredményeként felépítették az első 
katamaran hajókat.

A kétlörzsű hajó előnye, hogy szélesebb, 
mint a közönséges folyami hajók, és több 
utast képes befogadni.

A két törzs nagy stabilitást és 25 km/óra 
sebességet biztosit. Egyébként a turisták

A tripszin, a mágneses tér és 
az ibolyántúli fény

Nemrégiben megfigyelték, hogy ha a 
tripszint (a hasnyálmirigy fehérjebontó 
enzimjét) szabiul szemmel nem látható 
ibolyántúli fénnyel sugározzák be, akkor 
enzimatikus aktivitása csökken, még
pedig a besugárzás idejétől függően; 
nagyon nagy sugáradag teljesen meg is 
szünteti.

Ha azonban a tripszint nem túl nagy, 
legfeljebb 5000 Gauss térerősségű mág
neses tér hatásának teszik ki, aktivi
tása 1 —2 óra alatt 20 — 25 százalékkal 
megnő. A  természetes és az ibolyántúli 
fénnyol besugárzott, valamint a mágne
ses tér hatásának kitett tripszin szerke
zetének vizsgálata alapján arra következ
tettek. hogy a hosszú láncmolekula 
ibolyántúli besugárzásra rendezetlenebbé, 
a mágneses tér hatására viszont rende
zettebbé válik.

(Chemical Engineering and News)

R Á D I Ó A N T E N N A  G U M IB Ó L
A  Goodyear gumigyár kutatói olyan rádióan

tennát szerkesztettek gumiból, amely lehetővé 
teszi, hogy az űrutas kabinját gyorsan és biztosan 
megtalálják a tengeren. A z  antenna egész tartozé
kával együtt kb. 1 kg súlyú. Mihelyt a vizet érinti, 
automatikusan felfúvódik és felveszi tervezett alak
ját, egyben bekapcsol egy kis rádióadót, amely 15 
órán át sugározza jelzéseit. Ezeket a jelzé
seket egy 9000 méter magasban haladó repülőgép 
400 kilométeres körzetben foghatja. (D/e Tat)

tengeri szállítására is beválik a part 
menti övezetekben, a i-cs erősségű hullám
zást is kibírja. Az első katamaran rend
szerű teherhajó jelenleg a Volgán közle
kedik, és 700 tonnányi súly szállítására 
is alkalmas. A gorkiji hajógyárban most 
fejezik be az ,,Oldüh”  (Pihenés) nevű 
első utasszállító katamaran építését. Az 
idén folyókmi és víztárolókon próbálják 
ki, a jövő év tavaszától pedig több társa 
kezeli meg menetrendszerű útját a kirán
dulási vonalakon.

A kényelmes és korszerű katamaran 
egyik fedélzetén 350 férőhelyes filmszín
házat, a felső fedélzeten pedig zenekari 
dobogót és táncparkettet, építettek,

(APN — Novosztyi Hírügynökség)

Ú j  p a p í n i y c r s a n y a g o k

A  oukornádszár (bagcssz), amelyet 
eddig főképpen tüzelőanyagnak használ
tak, most — úgyszólván az egész világon 
folyó széleskörű laboratóriumi és 
üzemi kutatások és kísérlctsorozatok 
alapján — a papírgyártáshoz gazdaságo
san felhasználható nyersanyagnak bizo
nyult. Egy közepes nagyságú cukorgyár
nál évente 40 000 tonna oukornádszár 
marad vissza. Ebből mintegy 10 —15 ezer 
tonna cellulóz gyártható, ami már elegen
dő egy közepes papírgyár számára. 
Kairóban már több ily gyár van üzemben, 
és Indiában is élnek az új lehetőséggel. 
Több oukornádszár-nyersanyaggal dol
gozó papírgyár tervezése, sőt már építése 
is folyamatban van. Indiában egyes tró
pusi és Himálaja vidéki jófajták, valamint 
a bambusznád mellett az új papírgyára
kat, erre a nyersanyagra is állítva,számol - 
tévőén kívánják fejleszteni papíriparukat 
és így csökkenteni a külkereskedelmüket 
súlyosan terhelő újságpapírimportot.

( Allgerneine Papier Rundschau)

Dinosaurus- fészek
Nunsiungban (Kína) két Dinosaurus-fészekrc 

bukkantak. Ezekben a sok millió évvel ezelőtt 
kihalt állat megkövesedett maradványai voltak: 
több mint 40 tojás, közöttük néhány 20 cm átmé
rőjű is, néhány Dinosaurus-fióka és egy teknős
béka 120 cm hosszú páncéllal. A  leletek korát 
több mint 70 millió esztendőre becsülik.

(Volksstimme)
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OPTIKAI CM1CI1DMC14
„Minők ezt bebizonyítaniV Látnivaló az ábráról, hogy úgy van!” 
Geometriai bizonyításokkal szemben sokszor hallani ilyen ellenvetést. .Jogos-c; ez a 

kifogás? Bizony nem — több ok miatt sem. Alább csak az egyik ilyen okról lesz szó.

Az 1. ábrán egyszerű kis rajzokat láthatunk. Egyetlen pillantásra világos, hogy 
az I. rajzon a G pont felezi az AB távolságot, a II. és a IX . rajz háromszöge egyenlő- 
szárú, a Ill-on két- egyforma körív, a IV-en két egyforma távolság, az V-en két egyfor
ma négyzetben két ogyforma kör van. A VI. rajzon egyetlen egyenes látható, a VII. 
és a V ÍII. téglalapját pedig két párhuzamos egyenes egyenlő sávokra bontja.

És most nézzük meg a 2. ábrát. Az 1. rajzra néhány nyíl került. Az ogyenlőszárú 
háromszögeket paralelogramma keretbe foglaltuk, sőt a IX. rajzon ezt még be is

vonalkáztuk. A 111-on az AB ívet egy húrral kötöttük össze, a IV-en az egyik távol
ságot. függölogcs helyzetbe forgattuk. A négyszögeket „kiszíneztük” , a téglalapokba 
vonalakat húztunk, a VI. ábra egyenesét pedig két sávval megszakítottuk. Éz t ö r tén t, 
semmi más (tessék ellenőrizni körzővel és vonalzóval) és ezzel az előbb elsorolt ténye
ket sikerült kitűnően elrejteni.

Az az „egyetlen pillantás” , szemmórtékünk, sokszor bizony egész mást mond. 
mint a valóság, pedig csak a környezetet változtattuk meg. A szemmérték tehát megbíz
hatatlan; a körülmények erősen befolyásolják. Ezért ha meghízható ismereteket akarunk 
szerezni, pontos mérésekhez vagy precíz matematikai bizonyításokhoz kell folyamod
nunk.

(b —  h)
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A Z  É LE T  ÉS T U D O M Á N Y  M ELLÉ KLETE

Rádió- és feievízióm űsor
Á l l a n d ó  m ü s o r s z A m o k :

KO SSU TH  R Á D IÓ : 4.30: H írek. Időjárás. 4.35—7.58: Zenés műsor, közben 5.00. 6.00 és 
7.00: H írek. Időjárás. 7.05: K ön yvek . K b . 7.30: Színház- és mozim űsor. —  8.00: Műsor
ismertetés. 10.00: H írek. Lapszem le. Időjárás. — 12.00: H írek. Időjárás. Kb. 12.58: V idék i 
színházak műsora. 15.00: H írek. K özlem ények . 17.00: H írek. Időjárás. 20.00: Esti kró
n ika . Idő járás. 22.C0 és,24.00: H írek. Idő járás. 0.10: Zene.

PETŐ FI R ÁD IÓ : 5.45—8.00: Zene. közben : 6.10: Torna. G.30: H írek. Időjárás. — 8.00: 
H írek. Idő járás. 14.00: Idő járás. V ízállás. 14.15: M űsorismertetés. 16.00. 18.00. 19.00. 21.00 
és 23.00: H írek. Időjárás.

URH : 18.30 és 23.30: H írek . Időjárás.

H ÉTFŐ , JÜL1US 1.

KO SSU TH  R Á D IÓ : 8.10: N y ito tt borí
tékban. 8.15: Operettrészl. 9.00: Lányok, 
asszonyok. 9.20: Zenekari muzsika. 10.10: 
G yerm ekrád ió. 10.30: Nép i muzsika. 11.00: 
F iatalok  stúdiója. 11.20: Operarészi. 12.10: 
A  műsort összeállították a hallgatók. 
13.47: K önnyű fúvósmuzsika. 14.10: Heti 
zenés kai. 15.05: Válaszolunk hallgatóink
nak. 15.20: M ezei csokor. 15 40: A  piros- 
kendős lány. V II. 16.10: Uttörö-hiradó.
16.30: ö tó ra i tea. 17.36: Ghana nemzeti 
ünnepe. 18.14: S ztravinszkij: Pelruska.
Balettszvit. 18.50: If j .  Rádió. 19.10: Csínom 
Palkó. D alj. Közben : 19.50: Mese. 21.37: 
Versek. 21.45: Dzsessz. 22.15: Sport. 22.30: 
Kam araz. 23.15: Hunyady S.: Olasz ven
déglő. 23.33: M agyar muzsika.

PE TŐ FI R Á D IÓ : 14.00: Operettdaiok.
14.25: Táncz. 15.05: Zenekari muzsika.
16.11: Fenákel J. e lő. 16.31: Brahms:
N égy  kom oly ének. 16.50: A  v ilág  m in
den tá járól. 17.05: W agner operáiból.
17.50: Egy hónap a világgazdaságban. 
18.00: Tüm egdalok. 18.15: A  modern in
donéz költészet és próza. 18.35: Köny- 
nyűz. 19.05: Arany J.: Szibinyáni Jank. 
19.10: H angv 19.35: ' Gazdaszem m el ha
zánk  m ezőg.-ról. 19.50: Édes anyanyel
vűnk. 19.55: Nép i z. 20.23: Hangv. 21.40: 
Bokányi Dezsőről, összeáll. 22.00: Köny- 
nyűz.

URH : 18.40: Operetlrészl. 19.10: M agyar 
századok: M ikes Kelem en 20.45: Bemu
tatjuk a Pódium G3-at. 21.00: Táncz. 21.45: 
O lasz operákból.

KEDD. JÚLIUS 2.

KOSSUTH R ÁD IÓ : 8.10: M agyar nóták. 
8.35: If j .  Rádió. 9.22: Operarészl. 10.10: 
Irkutszkl történet. Színmű. 11.23: Régi 
m agyar operettekből. 11.52: Napirenden. 
12.15: Táncz. 13.00: Pándt Pál: O lvasó
naplómból. 13.15: Zenekari muzsika. 14.10: 
Kórusok, népi zenekarok. 14.40: Szabó

Csilla zongorahangv. 15.05 és 15.25: G yer
m ekrádió. 15.45: Könnyűz. 16.10: Faluról 
falura. 16.50: Farsang csütörtökje. K om é
dia. 18.13: M agyar muzsika. 18.45: Esti 
beszélgetés. 19.00: Beethoven: D -dúr szo
náta. Op. 10. 19.25: Szabó család. 19.53: 
Mese. 20.23: Könnyüz. h íradó. 21.15:
Tranzisztoros szerelem . Rádióhovella . 
22.15: Mai szemmel. 22.25: Hándel: Sán
dor ünnepe. Orat.

PE TŐ FI R ÁD IÓ : 14.00: W eber: Oberon. 
Óceán-ária. 14.25: Riportmüsor. 14.40: Ba
lassa T . együttese. 15.05: Kam araz. 15.45: 
Serkentő anyagok a mezőgazdaságban. 
16.00: Zenekari muzsika. 16.30: Nem zetk. 
kérd. 17.05: Könnyüz. 18.00: M iért szép? 
18.45: K ínai íúvószeno. 19.05: F ilm z. 19.25: 
Oporahíradó. 19.30: A  Társadalm i Szem le 
új szám áról. 20.00: Szim i. hangv. 21.05: 
V asvári I. verseskötetéröl. 21.15: Buzsáki 
Iíis z -la k od a lm a s. 21.37: Bach : Jesu meine 
Freude. Motetta. 22.00: Táncz.

URH : 18.40: Operarészl. 19.15: Táncz.
20.15: Em lékezés Lehotay Árpádra. 21.00: 
Zenekari muzsika.

SZERD A, JÜLIUS 3.

KO SSU TH  R Á D IÓ : 8.10: Operaegyütte
sek. 9.05: Szám okkal a könyvekről. 9.20: 
Népek  zenéje. 10.10: I f j .  Rádió. P ető fi 
útján. n . 10.50: Zenekari muzsika. 11.25: 
Szabó család. 12.15: Táncz. 13.00: Vála
szolunk hallgatóinknak. 13.15: Operett
részl. 14.10: Kórusm űvek. 14.25: Lányok: 
asszonyok. 14.55: Zongoram üvek. 15.40: 
A  Dlroskendös lány. V i l i .  16.10: K öny- 
nyüz. 17.05: Pereskedő válla latok . 17.20: 
Zenekari muzsika. 18.10: Nem zetk. tükör. 
18.20: Operettdalok. 18.40: Kántorné. Rá
d ió i. 19.15: Operarészl. 19.54: Mese. 20.25: 
Táncz. 21.10: Vallom ás a m űfordításról. 
22.20: Sport. 22.35: Ügető 22.38: Verbun
kosok. népdalok. 23.10: Operarészl.

PETŐ FI R Á D IÓ ; 14.0b: J. Bream  lanton 
játszik. 14.25: M agyar nóták, csárdások. 
15.05: Regényism . 15.25: Táncz. 16.00: Z e 
nekari muzsika 17.03: Könnyüz. 17.40: 
O rvosi tan. 17.45: H irdelőoszlop. 18.00:



Három negyed ütemben. 18.15: József A t
tila  szabadegyetem . 18.40: Muzsikáló ké
peslapok. 19.05: Esztrádz. 19.55: Brahms- 
müvek. 20.30: Vidám  fé ló ra  K eleti László
val. 21.05: Dalok szárnyán Bretagnetól 
AuergneLg. 21.23. Operettrészl. 22.15: Z e 
nekari muzsika.

URH : 18.40: Zenekari muzsika. 19.40: 
Műszaki Magazin. 19.55: Táncz. 20.37: R. 
Strauss: Elektra. Opera.

CSÜTÖRTÖK, JJ0L1US 4.

KO SSU TH  R ÁD IÓ : 8.10: Hangv. 8.55: 
Édes anyanyelvűnk. 9.00: I f j .  Rádió. Pe
tő fi útján. I I I .  9.40: G yerm ekrádió. 10.10: 
Jíépl z. 10.55: Operarészl. 11.32: József 
A ttila  szabadegyetem. 12.15: Táncz. 13.00: 
Rövidzár. R iport. 13.10: Falurádió. 14.10: 
Kamaraz. 15.05: Halhatatlanok szerelmes 
leveleibő l. 15.30: Operetthangv. 16.10: z e 
nekari muzsika. 17.05: A  hidegháború tör
ténetéből. 17.2o: Nép i muzsika. 18.15:
Esztrádz. 18.40; I f jú  figye lő . 19.00: Verdi: 
A z  álarcosbál. Opera. Közben : 19.54: Me
se. 20.52: G yerm eknev. 22.15: Táncz. 23.20: 
Anakreon  és Sappho versei. 23.30: Zene
kari muzsika.

PE TŐ FI R ÁD IÓ : 14.00: Táncz. 14.85: V i
rágénekek. 14.40: If j .  Rádió. 15.05: Fúvós- 
átiratok. 15.20 és 15.41: Gyerm ekrádió. 
16.00: Könnyűz. híradó. 16.50: A  leüli,
sajtó hasábjairól. 17.05: Rádióegyetem .
17.55: Operettrészl. 18.15: M agyar törté
nelm i anekdoták. 18.40: Liszt—Darvas:
Patetikus koncert. 19.05: Zenés est Rá
day Im rével. 20.02: E. Fischer zong. 20.20: 
E lőszóval, muzsikával. 22.55: Galopp.

U R H : 18.40: Könnyűz. 19.30: A  próféta 
harangjai. Dráma. 20.42: Debussy-est.

PÉ N TE K , JÜLIUS 5.

K O SSU TH  R Á D IÓ : 8.10: Előfordul,
h o gy  . . . 8.15: Táncz. 8.55: Megtudtuk, el
m ondjuk. 9.10: Rádióegyetem . 10.10: Gyer- 
m ekrádió. 10.30: K ön n yez. 10 59: Lottó. 
11.00: M ennyei ügyekben utazom. Rádiói. 
12.17: M indenki kedvére. 13.45: Gazda- 
szem m el a nagyv. mezőg.-ról. 14.10: 
Szviesnvlkov-kórvs. 14.30: I f j .  Rádió.
15.00: Nép i z. 15 37: A  piroskendős lány. 
IX . 16.10: Dózsa G yörgy . Operarészl. 16.45: 
Gyújtópontban: A z  ütemes termelés.
17.00: Ö tórai tea. 18.15: Csajkovszkij: Vo- 
nosszerenád. 18.45: Darvas! I . :  A  nép
front-politika történelm i szükségszerű
sége. 19.00: Pódium  63! Közben : 19.54: 
Mese. 23.20: Kamaraz.

P E T Ő F I R ÁD IÓ : 14.00: K is  fúvósegyiit- 
tesek. 14.25: KönnyOz. 15.05: M ahler: Dal 
a földről. 16.10: M iko  Ervin : Halászok. 
16.30: Népdalok. 17.05: Muzsikáló fiatalok. 
17.30: If j .  őriárat. 17.45: Han*v. 18.15: 
Előadás. 18.30: Operettrészl. 19.05: Z e 
nés krónika. 19.26: Művészetkritika. 19.46; 
R ég i m agvar dalok és táncok. 20.13: 
Köz.v. M ilánóból. Hsnev. 21.38: Snnrt.
81.53: Könnvűz. 22.40: O idiousz Operapészl.

URH : 18.40: KönnyQz. t'.IO : Superttszta 
vezvü letek . 19.25: Kam araz. 20.15: Táncz. 
81.00: xodálv-kőrusok. 21.20: L ooez  ope
rettjeiből. 81.40: Zenekari muzsika.

SZO M BAT, JÜLIUS 6.

KO SSU TH  RÁD IÓ : 8.10: Lányok, asz-
szonyok. 8.30: Könnyűz. 9.00: A  barátság 
hullámhosszán. 9.10: Zenekari muzsika. 
10.10: Pódium 63! Ism. 11.45: Suppé: K öltő  
és paraszt. 12.15: Táncz. 13.00: K ön yv
szem le. 13.15: S zov jet együttesek. 13.45: 
Hirdetöoszlop. 14.10: Schubert-művek.
15.05: I f j.  magazin. 15.30: Fúvószene. 15.50: 
K tilpol. 16.10: Előszóval, muzsikával. 18.10: 
Népdalfeldolgozások. 18.25: Gondolat.
19.05: Suisse Romande zenekar. 19.55: M e
se. 20.25: Fele  próza. 22.15: Sport. 22.30: 
Ügető. 22.33: Táncz.

PE TŐ FI RÁD IÓ : 14.00: M adrigálok.
14.25: Bélyeggyű jtőknek. 14.30: Könnyűz. 
15.05: Operarészl. 15.35: Válaszolunk hall
gatóinknak. 15.50: Cigánydalok, csárdá
sok. 16.08: Pacsirta rádió. Rádiój. 17.05: 
Hangv.-kalauz. 17.45: A  kutya dicsérete, 
összeáll. 13.00: Hangl.-gyűjtöknek. 18.20: 
Orvosi tan. 18.25: Könnyűz. 19.05: K ör
hinta. Zenés színj. Részi. 19.35: G. Si
meon eib. 19.55: U. Bindi énekel. 20.07: 
Századunk zenéjéből. 21.48: E cv  tanárnő 
naplójából. 22.02: Nép i z. 22.29: A  Lúd- 
láb k irályné. Jelenetek.

URH : 18.40: Kamaraz. 19.30: Könnyűz. 
20.00: Zenekari muzsika. 21.05: Táncz. 
22.00: Operarészl.

VASAV.NAP, JÜLIUS 7.

KO SSU TH  R ÁD IÓ : 6.10: Zenés műsor. 
7.00: Műsorok ism. 7.15: Falusi életképek. 
8.00: H írek. 8.10: Csinn-Bumm! 9.00: Édes 
anyanyelvűnk. 9.03: Könnyüz. 9.20: Fő
városi színházak vetélkedése, n . n .00: 
Szim f. hangv. 12.15: Népi z. 12.50: Hét
vég i jegyzetek . 13.00: M űvészlemezek.
13.45: Rádiólexikon. 14.15: A  v íz  özvegy. 
Részi. 14.55: Nem zetk. kaleidoszkóp. 15.15: 
Zenés posia. 1G.07: Táncz. 16.35: Ü1 Zenei 
Üjság. 17.00: Családi körben. 18.05: Ma
gya r népköltészet, . m agyar népdalok. 
18.25: Zenekari muzsika. 19.00: Feltéte
les megálló. 19.10: M argitszigeti változa
tok. 19.55: Mese. 20.10: X av ier C.ugat zene
kara. 20.50: E gv n yár Mónikával. Hangj. 
21.35: Nép i z. 22.10: Sport. 22.25: Galopp. 
22.28: Fényes Sz. operettjeiből. 23.00: Fú
vószene. 23.30: Könnyíiz.

PE TŐ FI R ÁD IÓ : TlSO: A  r. kát. egyház 
félórá ja. 8.00: Onernkalauz. 9.00: M it hal
lunk a jö vő  héten? 9.30: Miska bácsi 
lemezesládája. 10.10: Gazdaszemmel a 
nagyv. mezőg.-ról. 10.25: Térzene. 12.15: 
Fiatalok az üzemben. 12.30: Bach-művek. 
13.00: M átyás F. versei. 13.10: Kcnnyűz. 
14.25: M eseiáték. 15.12: A  M. Rádió és 
T V  Gyerm ekkórusa. 15.25: L iszt Ferenc 
és a lengyel költészet. 16.10: V. Snoiala 
elb. 16.27: Nótnesokor. 17.00: Tudósaink 
arcképcsarnoka. 17.15: Schumann-művek. 
18.00: A z  1002. éjszaka. Mescj. 19.40: Szé
kely  M ihály em lékest. 20.42: K u li. K ró 
nika. 21.00: Zenei műsor. 21.30: Prágai 
Tavasz 1963. Hangv.

URH : 18.35: Táncz. 19.00: Zenekari mu
zsika. 19.55: A  mi erdőnk alján. Rádiój. 
20.52: Kamaraz. 21.52: Könnyűz.

A T E L E V ÍZ IÓ  MŰSORA
KEDD, JÜLIUS 2. 18.15: H irek. 18.25: 

K i m inek m estere? 19.00: Hűsítő jégkoc
kák. 19.30: Tv-h íradó. 19.45: Mezőgazdá
szoknak. 19.50: Mese. 20.00: Bátortalan 
szerelem. S zov jet í.  21.25: Népzene. 21.40: 
A m irő l beszélnek. 22.00: H írek. Tv-hiradó.

SZERDA, JÜLIUS 3. 9.50: Tv-hiradó.
10.05: Bátortalan szerelem. Ism . 11.30: Hű
sítő  jégkoekák. 18.50: H írek. 19.00: M. 
Hird. 19.10: A  Technika Házából. 19.30: 
Tv-vllágh . 19.45: Mese. 19.55: Lichten- 
steln. 20.10: M iéi néni két élete. M. f. 
14 éven felü l. 21.35: A  születésszabályo
zásról. 22.10: Hírek. Tv-világh .

CSÜTÖRTÖK, JÜLIUS 4. 18.25: H írek. 
18.35: Paletta. 19.05: Telesp. 19.30: T v- 
híradó. 19.45: Mese. 19.55: Műsorlsm. 20.05:

Mai vendégünk. 20.20: Erőd a szigeten. 
Jug. f. 14 éven felü l. 21.55: K is f. 22.05: 
H irek. Tv-hiradó.

PÉ N TE K , JÜLIUS 5. 10.00: Tv-hiradó. 
10.15: Telesp. 10.30: M ici nén i két élete. 
14 éven felü l. 11.55: Műsorism.

SZO M BAT, JÜLIUS 6. 16.55: Fiatal te
hetségek műsora. 18.45: H írek. 18.53: 
K isf. 19.20: Hétről hétre. 19.30: Tv-hiradó. 
19.45: Mese. 19.55: Üdülőknek üdülőkről. 
21.40: A  porondról je len tjük. 21135: Theo- 
dule Sabot gyónása. Fr. f. 14 éven felü l. 
22.20: H írek. Tv-hiradó.

V A S Á R N A P , JÜLIUS 7. 8.55: Durov
apó és barátai, a z  állatok. 9.4b: Űttörő- 
hiradő. 9.55: M ezőgazdasági fllmmüsor. 
10.50: M. H ird. 18.10: K i m it tud? Döntő. 
Sziin.: TV-h iradó. ICb. 21.30: H írek.

A  M agyar Rádió és T e lev íz ió  a műsorváltoztatás jogá t fenntartja.

A TUDOMÁNY TÖRTÉNETÉBŐL
Leonardo da V inci 

(1452—1519) ír ja  a má
giáról, boszorkány
ságról:  macská
vá. farkassa és egyéb 
állattá varázsolt em- 
Oerek — h o lo tt . .
(az idézet folytatása 
a vizsz. 1., 34.. függ.
20., 1. sorok alatt).

V ÍZSZ IN TE S : 14. KR.
15. Folyadékkal táplá
ld. 10. Szem revéte
lezve. 17. Róm ai 600.
18. A  vidék, a  kör
nyezet. 19. A  rubicüum 
és a z ox igén  vegy je- 
.e. 2!. Folyadékot fo 
gyasztani. 23. K öz
egészség- és járvány
ügyi intézetünk monogram ja. 25. Áruba 
bocsátott dolog je lző je . 2G. T réfás  törté
net. 28. R itka férfin év . 30. Menyasszony 
(fö lös  ék.). 32. K özlekedési vonalak. 33. 
Levegő . 38. Am erikai film ek  fényérzé
kenységének mértéke. 39. YR . 40. Ilyen  
név is van. 41. Leszármazott. 43. Zamat. 
44. Etelsavanyító. 46. Behozatali illetéket 
ró ki. 49. Halkan, zenei műszóval.

FÜGGŐLEGES: 2. A  cirkónium  vegy- 
Jeie. 3. Pengetés hangszer. 4. Leveses 
edény, névelővel. 5. Lárma. 6. A  techni
kai atmoszféra rövidítése. 7. Műalkotá
sok kiállítása. 8. Halogat. 9. Libahang. 10 
Hírügynökségünk monogram ja, l l .  O ltal
mazna. 12 Dél-amerikai futómadár. 13. 
Róm ai S és 500. 18. Törvén yek  rendszere.

névelővel. 22. A  görög i  betű neve. 24. 
Derékszíjára. 27. Gép, gépezet, idegen 
eredetű szóval: 29. E  város m ellett épül 
a Dunai Cement- és Mészmü. 31. H ajó- 
far. 34. Földbe hinti (a magot). 35. Fo
lyadéka. SG. Zérus, röviden. 37. Egyip- 
tom í-etiópiai keresztény. 40. A  szabad
ságharc legendás tábornoka. 42. Átlátszó 
üvegkép. 45. K étjegyű  mássalhangzó. 47. 
Keresztül. 48. Állatszállás. 50. AN .

(A z  o és a z ó, valam int a z  ö  és az ő 
belüket a rejtvényben  nem különböz
teti ük meg.)

A  25. sz. keresztrejtvény m egfejtése: 
..Ti jobban rettegtek. ítéletem et kimond
va. m int én. k it ez ítélet sújt/*



A  HARMADIK FORDULÓBAN 
FELTETT KÉRDÉSEINK 

MEGFEJTÉSE

I. A = l ,  B=5, C=4, D =2 és E=0.
II. A  mondott helyen és időben a 

Nap 9 óra 15 perckor kel és 14 
óra 45 perckor nyugszik.

III. A  villamoson 45-en utaztak 
(15+16+10+3+1 =  45).

IV. C-nek van igaza: az egyensúly 
nem változik.

V. 2, 3, 1, 3, 2.

A  NEGYEDIK FORDULÓ 
KÉRDÉSEI

I. Két ló húz szét egy rugós erő- 
mérőt, egyenként 100 kg-súlynak 
megfelelő erővel. Mennyit mutat a 
mérleg mutatója? (4 pont)

II. Keressük össze a felfedező, ill. 
feltaláló nevét, a felfedezést és an
nak idejét!

M ely ik  festő  született Kapos
várott?  ........................................

Hány szigetből állnak a Fülüp- 
s z ig e tc k ? .................. ....  . . .  .

M it neveztek  c l A fr ik áb an  A l-  
mássy L á s z ló r ó l? .................. ....

M ely ik  csatorna hosszabb? . .

H ány év ig  tartott a  „30 éves 
háború’ ’ ? . . . . . .  i  .  .

(2—2 pont)

L M. és P . Curie A. relativitás-
e lm élet

a. 1895

2. Becquerel B. rádium b. 1898
3. Einstein C. rad ioak tiv i

tás
c. 1898

4. Marconi D. kvantum -
elm élet

d. 1900

S. Pianck E. drót nélkü li 
távíró

e. 1905

(1—1 pont. Megfejtés röviden, pl. 2Ec.)
III. Két turista indult egyszerre 

két városból, egymással szembe a 
társa városa felé. A találkozáskor 
kiderült, hogy az első turista 4 km- 
rel kevesebb utat tett meg a másik
nál. Ezután az első 4 óra 48 perc, 
a másik 3 óra 20 perc múlva ér vég
céljához. Mekkora a távolság a két 
város között? (6 pont)

IV. Egy 75 kg súlyú világjáró az 
egyenlítőtől a Déli-sarkig repült. 
A szerint 40 dkg-mal lett több a sú
lya, B szerint 4 dkg-mal, míg C sze
rint a súlynövekedés mérhetetlenül 
kicsi. Melyiknek van igaza? (5 pont)

V.
1 2 3

Hippi-Rónai Vaszary J. m indkettő

27 77 107

repü lőtér szálloda utca

M oszkva—Volga Szuezi Panama

28 30 32

A  megfejtéseket a következő címre kell küldeni: Élet és Tudomány. 
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