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K É R D E Z Z
Kovács János traktoros, sátoraljaújhelyi 

olvasónk kérdezi: „Mi az érelmeszesedés ? 
Mik a tünetei ? Mivel lehet a betegséget 
megelőzni? És mi a gyógyítása?"

Dr. Láng István, a Korányi-kórház 
főorvosa válaszol:

Az érelmeszesedés az ereknek főleg 
idősebb korban fellépő olyan elváltozása, 
ami az érfalak vastagodásával, keménye- 
désével jár. A folyamat előrehaladó jel
legű, és idővel mész lerakódására és az 
ér beszűkülésére is sor kerülhet az ér
falban.

Az érelmeszesedés kezdetben nem okoz 
tüneteket. A  folyamat előrehaladtával a 
látható bőr alatti erek megvastagodnak, 
kanyargóssá válnak, keményebb tapin- 
tatúak. A  többi tünet aszerint változik, 
hogy melyik érterület elváltozása nagyobb 
fokú. Ilyenkor ugyanis a megfelelő test
rész, illetőleg szerv vérellátása megrom
lik, s ez már tüneteket okoz. így  a 
szív koszoriís ereinek elváltozása, az ú. 
n. angina pectoris, az ér elzáródása, a 
szívtrombózis tüneteit okozhatja. Ro
hamszerűen erős fájdalom jelentkezik 
ilyenkor a mellkasban, ami esetleg a 
karokba is kisugárzik, és amit félelem
érzés is kísér. A szívizom vérellátásá
nak romlása, annak elfajulására, ennek 
folytán keringési elégtelenségre vezet
het. Az aorta elmeszesedése annak kitá
gulását vonhatja maga után, ez a 
szegycsont mögötti fájdalommal járhat, 
és röntgenvizsgálattal köimyen felismer
hető.

Az agyi érelmeszesedés az agy velő vér
ellátásának romlása folytán a szellemi 
képességek csökkenését, feledékenységet, 
a jellem, hangulat megváltozását, elme
gyengeséget okozhat. Egyes erek lezáró
dása vagy vérzés esetén öntudatzavar, 
bénulások, beszédzavar jöhet létre.

- F E L E L E K
A vese kisereinek érelmeszesedése, ami 

leginkább vérnyomás-betegséghez csat
lakozik, magas vérnyomással jár és idővel 
a veseműködés csökkenését, végül elég
telenségét okozza. A nagyobb veseerek el
változása különösebb tüneteket nem okoz.

Az alsó végtagok ereinek elmeszesedé- 
sére az időszakos sántítás tünetei jel
lemzőek.

Egyébként a végtag-erek elmeszese- 
désére jellemző tünet azok zsibbadása, 
hűvösebb tapintata, elhidegülése, szeder
jes elszíneződése, az ott futó ütőerek 
pulzusának, lüktetésének eltűnése, súlyos 
esetben a végtag üszkös elhalása. Az ér
elmeszesedés, ha nagy kiterjedésű ér
területre vonatkozik, vérnyomásemelke
déssel is jár.

A betegség megelőzésére biztos mód
szer nem ismeretes. Ma már kétségtelen
nek látszik, hogy az érelmeszesedés az 
agykéreg és a szervek közötti összeköt
tetés kóros megváltozásán alapuló, ú. n. 
„vegetatív" betegség. A  testi és a lelki 
kondíciónak minél tovább való megőrzése, 
kiegyensúlyozott, mértékletes életmód 
szerepet játszik a megelőzésben. Mivel a 
magas vérnyomás az a legfőbb kiváltó 
tényező, ami az érelmeszesedést már fia
talabb korban is előidézheti, ezért a ma
gas vérnyomás elleni védekezés egyben 
az érelmeszesedés megelőzésében is fontos.

Gyógyítás szempontjából ugyancsak az 
életmód szabályozása fontos. Ezt kiegé
szítheti a gyógyszeres kezelés, ami asze
rint változik, hogy milyen következmé
nyes betegség lépett fel. Angina pectoris 
esetén, de egyébként is, a nikotin elvo
nása, értágító szerek (nitroglycerin), szív
trombózisnál szigorú fekvés 6—7 hétig, 
atriphos adagolása, agyi érelmeszesedésnél 
jódkáli. A vérnyomás-emelkedéssel járó 
esetekben különösen a nyugtatószerek 
(bróm, szevenál) szedése jó hatású.

CÍM KÉPÜHK, T engeri csillag
„Tengeri csillag a válaszúton”  című cikkünkhöz.
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A TARTALOMBÓL:
’Sigmond Elek „a talajtan magyar klasszikusa”  — Az olvasó írja — Az Uránusz 
— A patkány — A legújabb kínai ásatások színhelyén — Tengeri csillag a vá
laszúton — Hírek a tudomány és a technika világából —- Radioaktív izotópok és 
ipari alkalmazásuk —- Hogyan idomítjuk jó vadásszá a ragadozó madarakat — 

Kísérletezzünk, gondolkozzunk

’SIGMOND ELEK
„A  TALAJTAN MAGYAR KLASSZIKUSA" 

(1873—1939.)

'Sijjmoml Elek, a műegyetem néhai híres lan ára 1878. február 26-áii született Kolozs
várott. Vegyészmérnöki tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte, majd 1898-ban 
bölcsészdoktori oklevelet nyert. 1899-től 1905-ig a magyaróvári országos növénytermesztési 
kísérleti állomáson, utóbb annak aradi kirendeltségén működött. A műegyetem megbízásából 
két évet töltött Európa különböző országaiban és az Egyesült Államokban, s 1908-ban az újonnan 
felállított és általa szervezett mezőgazdasági kémiai technológia tanszékére nevezték ki tanár
nak. 1910-ben lett a Nemzetközi Talajtani Társaság kémiai bizottságának elnöke s élete végéig 
irányító szerepet töltött be a társaságban. A talajtan, egyik megteremtője, a hazai talajtani 
tudományos munka megszervezője és irányítója, a Magyar Tudományos Akadémia tagja volt. 
Meghalt 1989. szeptember 80-án.

,,‘Sigmond Elek a talajtan magyar klasszikusa“  — így jellemezte a szovjet talajtani 
folyómit mintegy félívnyi méltatása. Mert két évvel ezelőtt még csak a külföld 
— a szovjet szaksajtó — emlékezett meg születésének 80. évfordulójáról. Halálá
nak 15. évfordulóján azonban már a magyar kémikusok, volt munkatársai és tanít
ványai is többnapos tudományos konferenciát rendeztek emlékére, melyen ismer
tették érdemeit és jelentőségét a, magyar mezőgazdasági tudományok fejlődé
sében.

Ami most kormányzati céllá vált — a talaj javítását, termelőképességének 
fokozását — ’Sigmond Elek és munkatársai, tanítványai már évtizedekkel ezelőtt, 
alapos kísérletek, vizsgálatok közepette szorgalmazták, 1938-ban pedig — halála 
előtt egy évvel — megkísérelte, hogy az általa kezdeményezett vegyészmérnöki 
előadássorozaton kartársaival összefoglalja vegyészmérnökeinknek a mezőgazdasá
gunk fejlesztéséhen betöltendő feladatukat. Az itt elhangzott útmutatások még ma 
is megszívlelendők.

'Művelődéstörténeti tény, hogy a modem talajtan megteremtéséért még a cári 
időkben is az orosz tudomány tett a legtöbbet. Az az ország, melynek nemzetgazda
sága — elmaradott viszonyai következtében — túlnyomóan a mezőgazdasági terme
lésen nyugodott, és ahol ezért tudósok, hazafiak, népüks hazájuk érdekében elsősorban 
a mezőgazdaság fejlesztésének terén működtek. A modern talajtan hazája tehát 
Oroszország volt. A második hazája pedig Magyarország ! Dokucsajev tanításainak 
jelentőségét is legelőször a magyar tudósok — nevezetesen Treilz Péter és Timkó 
Imre — ismerték fel orosz-földi tanulmányútjukon 1908—1909-ben. És hogy ezeket 
az eredményeket az egész tudományos világ lássa, értékelhesse, világhírű Lóczy 
Lajosunk megszervezte a Talajkutatók Nemzetközi Szövetségét.
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•magyar talajtan később, a két világháború között is lépten-nyomon, figyelemmel 
kísérte az orosz eredményeket. És ez elsősorban 'Sigmond Elek és tanítványai 

érdeme.
'Sigmond Elek „tovább fejlesztette Dokucsajev és Glinlca tanításait“  — olvassuk 

a Nagy Szovjet Enciklopédiában (16. köt. 122. lap). Dolsucsajevhez — és kortársához, 
Viljamszhoz — hasonlóan ő is a talaj fejlődésének, mégpedig az ember gazdasági 
tevékenységével kapcsolatos és a növényzettel kölcsönhatású fejlődésének elvét 
vallotta. A  fejlődés elméletére épített rendszertana a legtökéletesebb talajrendszerek 
egyike. Benne élesen szembefordult az egyoldalú — például a Riehthofen-féle — s az 
éghajlat kizárólagos szerepét valló elméletekkel. Rendszerébe olyan közbenső talaj
típusokat is felvett, aminőket addig nem ismertek. A „sós tőzeglápokat*' később 
a Szovjetunióban a Kubán és a Volga deltájában, valamint Nyugat-Szibériában 
csakugyan felfedezték, s ez a gyakorlatban bizonyította be a 'Sigmond-féle rend
szertan helyességét.

„Széles körben ismeretesek a szikesekre és azok javítására vonatkozó kutatásai 
Munkásságának talán legértékesebb eredményeit ezen a téren érte el. Elmélyítette 
és tovább fejlesztette Hilgard amerikai tudós magyarázatát, aki a szikesek keletkezését 
az aszályos éghajlattal hozta összefüggésbe. Rámutatott arra, hogy a szikesek az

ilyen éghajlat alatt is csak akkor kelet
kezhetnek, ha egyes területek időnként 
túlságosan bő és gyorsan elpárolgó ned
vességben részesülnek, és — főleg — 
ahol a felszínhez közeleső vizetzáró al
talaj-rétegek vannak. Itt ugyanis a víz
ben feloldott sók nem tudnak elszivá
rogni, besűrüsödnek és átalakítják a 
talaj fizikai és kémiai alkatát. —- Hasonló
képpen tovább fejlesztette a sziícesek mi
benlétére vonatkozó magyarázatokat is. 
Addig ugyanis a szikesek káros tulajdon
ságait a talaj sziksó (szóda) tartalmának 
tulajdonították. 'Sigmond megállapí
totta, hogy a sziksós vagy szódás talajok 
á szikes talajoknak csak egyik csoportját 
alkotják. A másik', jóval elterjedtebb 
típus, az úgynevezett kötött szik- vagy 
széktalajok típusa, mely sziksót nem 
tartalmaz. A két talajtípus közös jellem
zője a nátriumsók (nátrium- zeolitok) fel- 
halmozódása a felső szintben. Ez az oka 
a szikes talajok rendes talajoktól eltérő 
fizikai és biológiai tulajdonságainak.

A szikesek keletkezésére és mibenlétére vonatkozó elméletének megfelelően 
tudományos magyarázatát adta és ezzel tovább fejlesztette az addig tökéletlenül 

végzett szikjavítási eljárásokat. Két mód kínálkozik ugyanis a szikesek javítására : 
az egyik a káros sók kilúgozása öntözéssel vagy alagcsövezéssel, a másik pedig a 
szikes talaj alkáli- (nátrium-) bázisának helyettesítése kalcium-bázissal, a meszezés, 
vagy a gipszezés. Ez utóbbi eljárások költségesek, s ezért sokszor előnyösebb a víz
gazdálkodással való szikjavítás. Ezt az eljárást követjük ma is a tiszántúli szikesek 
hasznosításánál rizstermeléssel vagy tógazdaságok létesítésével. Maga 'Sigmond Elek 
a tiszántúli szikesek javítása mellett különösen a Pest megyei Dunavölgy szikes terü
letei javításának kérdésével foglalkozott, s az itteni területek öntözéssel való haszno
síthatóságát hangsúlyozta. — A szikjavítás terén elért tudományos és gyakorlati 
eredményeit „A  hazai szikesek és megjavítási módjaik" című, s 1923-ban megjelent 
munkájában foglalta össze. Ezt a munkáját 1927-ben angol nyelvre is lefordították. 
'Sigmond úttörő vizsgálódásainak és kísérleteinek köszönjük, hogy szakembereink 
ma már behatóan tanulmányozhatják a talaj foszforsav-tartalmát. •

Kétségtelen, hogy 'Sigmond Elek a talajtan továbbfejlesztése terén elért ered
ményeivel — a talajtan megalapozásában való közreműködésével ! — írta be nevét 
a tudományok történetébe. Nem kis része volt a talajtan önálló tudománnyá való
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Szikes a Hortobágyon. A szikesek kiszáradt 
felülete annyira megrepedezik, hogy a gyökereket 
elszaggatja. A képen Jobbra -i cm széles repedések 

vannak

alakításában. — Munkássága azonban nem korlátozódott a talaj megismerésére : 
foglalkozott a mezőgazdasági kémiai technológia ezernyi egyéb kérdéseivel is. Külö
nösen a táplálkozás, anyagcsere, élelmiszerkémia, növénytermesztés és trágyázástan • 
tanulmányozása terén ért el eredményeket.

Nem marad tudományos tevékenységének jelentősége mögött oktatói, nevelői 
munkája sem. Ő szervezte meg Műszaki Egyetemünkön a mezőgazdasági kémia
technológia tanszékét. Közvetlenséggel és szerénységgel párosuló hatalmas tudása 
a Műegyetem egyik legnépszerűbb tanárává tette. Fel tudta ébreszteni hallgatóiban 
a szunnyadó hivatástudatot, önálló kutatásra, kezdeményező készségre nevelte őket. 
Olyan tanítványai voltak, hogy csak a legismertebbeket említsük, mint Kreybig 
Lajos, a fiatalon elhunyt Mados László, Di Gleria János, Telegdy Kováts László, 
Páter Károly professzorok, Zucker Ferenc és Arany Sándor. Tudományos és gyakor
lati munkássága eredményeinek összefoglalását, „Általános talajtan“  című munkáját, 
azért adta ki a saját költségén, hogy tanítványai kezébe megfelelő kézikönyvet ad jon. 
Ezzel a gyakorlat számára is megőrizte munkás élete gazdag tapasztalatait. Műve 
világszerte ismertté \*ált. Angol nyelven Londonban adták ki “ The Pirinciples of 
Soil Science" (A talajtan alapelvei) címen.

Id e  nem érte be a níQegyetemi katedrával sem: a Műegyetem falain kívül is sokat 
fáradozott, hogy tudományának — nemzetgazdaságunk fejlődésére oly nagy- 

jelentőségű. — eredményeit közkinccsé tegye. Tevékeny részt vett a tudományos 
egyesületek, társulatok munkájában s a tudományok népszerűsítésében. Tagja volt a 
Tudományos Akadémiának, és ő szervezte meg 1929-ben a Természettudományi 
Társulat egyetlen gyakorlati jelentőségű szakosztályát, a mezőgazdasági szak
osztályt.

A  tudomány terjesztését szolgálta rendkívül kiterjedt irodalmi tevékenységével 
is. A magyar, német, angol, francia stb. folyóiratokban mintegy másfélszáz — köte
tekre; menő — tanulmánya jelent meg. Munkásságát az egész tudományos világ 
ismerte és megbecsülte.

Nemzetközi tekintélyét mutatja a — jmagyar kezdeményezésre alakult — Nem
zetközi Talajtani Társaságban betöltött tiszte is. A társaság 2. — kémiai — bizott
ságának 25 éven keresztül irányítója, majd tiszteletbeli elnöke, az Alkalitalaj-Al
bizottságnak 10 éven keresztül elnöke s a Társaság örökös tiszteletbeli tagja volt.
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Szikes öntözött rét Békéscsaba környékén

Ő szervezte meg és irányította a hazai talajtani tudományos és kísérleti intéz
mények nagy részét is : az Állandó Központi Talajjavító Bizottságot, az Országos 
Kémiai Intézet talajtani osztályát, a békéscsabai, debreceni, miskolci, kalocsai, pécsi 
és soproni vegykísérleti állomások keretében működő talajtani laboratóriumokat.

Kern lenne teljes a kép, amit róla adunk, ha nem emlékeznénk meg ’Sigmond 
Elekről, az emberről. Soha nem felejtette el hangsúlyozni, hogy eredményeihez 
jórészt nagy mestere — Cserháti Sándor adta az indíttatást. Elevenen élt benne a múlt, 
a hagyományok tisztelete, és ismételten hangsúlyozta a magyar mezőgazdasági 
ludományok régi eredményeinek gyakorlati jelentőségét. (És mi — éppen róla feled
keztünk meg !) Szerénységénél és a tudománya iránti rajongásánál csak hősiessége 
volt nagyobb. Ez a hősiesség, hazafias lelkesedés tette képessé a fáradhatatlan mun
kára, arra, hogy hosszú éveken, sőt évtizedeken át tartó súlyos —- végül is halálos — 
betegsége ellenére is olyan eiedményeke-1 érjen cl, olyan hatalmas munkát végezzen, 
mely előtt tisztelettel áll meg kortárs és utókor egyaránt.

Igaz, hogy ’Sigmond Elek gyakorlati munkásságának jelentősége — a mostoha 
körülmények miatt — messze mögötte marad elméleti eredményeinek. De éppen 
tudományos munkájával, a Műegyetem katedráján 1908-óta kifejtett oktatói tevé
kenységével, a mai magyar vegyészmérnöki kar nevelésével készítette elő a mi mai 
gyakorlati feladataink megoldását.

Károlyi Zsigmond,
a Műszaki Egyetem könyvtárosa

A következő szám tartalmából

Fadrusz János, a Mátyás szobor mestere 
Új honos madarunk; a szerecsen- 

sirály — Milyen lesz az atomkorszak ? — 
„A  jó öreg Dél — a nyomorúság földje”  
— Alcöldi homoki borszőlőink — A hör
gő tükrözés és története — Kísérletezzünk, 
gondolkozzunk.

A Társadalom és Természettudományi Ismeret' 
terjesztő Társulat előadássorozatot indít 
„Hullámok és elektronok”  címmel. Az előadás- 
sorozat célja, hogy azok, akik a rádiótechnika, 
vagy más elektronikus iparágakban egy-egy 
szőkébb szakterület ismerősei, lehetőséget kap
janak arra, hogy megismerjék azt a hatalmas 
területet, melyet összefoglaló néven elektronika 
címszóval illetünk, s amelynek ismerete elő
segíti úgyszólván valamennyi ipar dolgozói 
műszaki színvonalának emelését.

Az egyes előadásokat a kérdések kiváló szak
emberei tartják olyan színvonalon, hogy az elő
adások anyagát a kisebb szakképzettségű 
dolgozók is megértsék. Az előadásokat igen 
változatos, az előadások anyagának megértését 
jól elősegítő szemléltetéssel, készülékek bemuta
tásával kísérik az előadók.
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Barabás János csornai olvasónk folyó évi 
január 16. keltezéssel az alábbi levelet intézte az 
Élet és Tudomány szerkesztőségéhez:

.,Az Élet és Tudomány 1954. évi XLVII. 
számát —  magam és Varga Pál előfizetőtársam 
nevében is —  több mint egy hónapja reklamáltam. 
Abba a levélbe foglaltam a helyi postakézbesítő 
ama kijelentését is, hogy a 47-es számot senkinek 
sem tudta kézbesíteni, mert nem jött meg. Végre 
e hó 12-én megkaptam a reklamált számot egy 
levél kíséretében, amelyet betekintés végett, 
másolatban, idezárok. . . ”

Mielőtt tovább idéznők olvasónk levelét, közbe
iktatjuk a Posta Központi Ilfrlapirodájának 
Barabás Jánoshoz címzett „P-228Ö-ad/8-1954/ 
1953.”  számú, január 10-i keltezésű hivatalos 
levelét.

Egy fara hivatalos felelet
Az „Ügyintéző: Le”  jelzéssel ellátott levél 

szóról szóra így hangzik:
„Lapkiadó Vállalathoz írt levelével kapcsolat

ban közöljük, hogy az Élet és Tudomány e. lap 
47. számát a postahivatal valóban nem kapta 
meg, illetve ezzel a számmal kapcsolatban vissza
jelentést adott.

Kivételesen megküldjük a kért 47-es számot, 
bár ez nem a Központi Hírlapiroda feladata.

A jövőben, ha ilyen eset előfordulna, —  mivel 
az előfizetés a postahivatalnál történt —- szíves
kedjék a lap előfizetési díját a helyi postán 
keresztül a Megyei Postahivatal Hírlaposztályától 
visszakérni. Közlésünk szíves tudomásul vételét 
kérjük.”  —  Budapest, dátum és pecsét, aláírás : 
Horváth János csoportvezető.

A % olvasó viszontválasza
Az épületes hivatalos értesítést Barabás János 

így értékelte :
„ . . . E  levél tartalma valóságos iskolapéldája 

a kötelezettség alóli kibúvásnak a Vállalat (már
mint a Posta Központi Hírlapiroda) részéről.”

Először is sérelmezi a „kivételesen”  kifejezést • 
Miért? „Nyilván csak azért — s Itt újra olvasónkat 
idézzük — , mert a helyi posta Igazolja vissza
jelentésével a reklamációm jogosságát. Meggyő
ződ lein, hogy Varga Pál szomszédom nem kapta 
meg a nevében is reklamált számot. Ennek 
alapján nem csalódom ama föltevésemben, hogy 
a többi előfizető sem.

Másodszor sérelmezem a levélben foglalt 
kioktatásnak a formáját. Az előfizetőnek nem 
az elveszett pénz, hauem az elkallódott szellemi 
érték hiánya fáj.

Ezek után az a tiszteletteljes kérésem a t. 
Címhez, szíveskedjék odahatni az illetékes 
szervnél, hogy szabályaikba iktassanak be olyan 
pontot, amely az előfizető érdekét megóvja. 
Talán ennyi is elegendő :

A jövőben, ha a lap néni érkezik meg a szokott 
időben, a helyi posta hivatalból reklamálja, még
pedig táviratilag vagy telefonon az illetékes szerv
nél, amely azonnal és nem „kivételesen” , hanem 
kötelezően indítsa el a másod-példányt, avagy 
példányokat. Azután nyomozza ki, hogy kit 
terhel a felelősség az elkövetett hibáért.

Megértő és szíves közbenjárásukat előre Is 
köszöni: Barabás János.”

A szerkesztőség válasza

A két levélre a választ részben már meg is adtuk 
azzal, hogy szükségesnek tartottuk közzétenni 
mind olvasónk levelét, mind a Posta Központi 
Hírlapirodája kurta-furcsa feleletét. S ez utóbbinál 
álljunk meg egy szóra ! Amennyire jogos olvasónk 
panasza, olyannyira felelőtlennek mutatkozik az 
illetékes szerv válasza. A Posta Központi Hírlap
irodája kezeli „központilag”  előfizetőink ügyét, 
s e hivatalos szerv irányítja az árusítási példá
nyokat is. Amikor a magyar posta keretében 
nem működött ilyen vállalat, a posta akkor is 
felelt a küldemények sorsáért. Nemcsak álhuni 
törvények, de a nemzetközi postaszabályzat értel
mében is. Ma még fokozottabb mindkét viszony
latban a posta felelőssége. Annál különösebben 
hat az a vélekedése, hogy csak „kivételesen”  jár 
el, mikor megküldi az elmaradt példányt. S tette
tett naivitással azt is föltételezi olvasónkról, hogy 
esetleg 80 filléres kártérítésért elnéz egy ilyen 
súlyos kötelességmulasztást. Az Élet és Tudomány 
olvasói nem árunak tekintik lapjukat, hanem 
vásári cikknél jóval becsesebb szellemi portéká
nak, segítő társnak, barátnak. De ha még nem is 
így tekintenének lapunkra olvasóink, akkor is 
minősíthetetlenül fonák az idézett hivatalos 
felelet. A mulasztók megfegyelmezése helyett 
kárvallott előfizetőnket leckéztetni, olvasónk fejét 
mosni —  kissé már a cinikus felelőtlenség határát 
súroló példa. Akik ilyfajta hivatalos választ 
mernek írni, azok nemcsak palástolnak egy 
vétkes mulasztást, de már-már bűntársai Is a 
vétkeseknek. Ha túlszigorú a vélekedésünk, meg
változtathatjuk, —  ha a jövőben a postán soha 
többé ilyen eset elő nem fordul ! . . .

K É R D E Z Z -F E L E L E K

Brandt János lökösházai olvasónk kérdezi: 
Az Élet és Tudomány november 3-i 44. számában 
megjelent „Mit tudunk a kozmikus sugarak 
keletkezéséről”  című cikkel kapcsolatban arra a 
megállapításra jutottam, hogy a Föld tömege 
állandóan nő. Természetesen ez —  még a meteor- 
hullást is figyelembe véve —  viszonylag ele
nyészően csekély. Viszont a Földet nem hagy
hatja cl semmiféle anyag, mivel nincsenek meg 
azok az erők, amelyek olyan kezdősebességet 
biztosíthatnának, hogy az a Föld vonzóerejéből 
kikerüljön. Kérdezem. így van-e és hozzávető
legesen menuyi lehet az a mennyiség, ami így a 
Földünkre kerül?

Dr. Somogyi Antal, a Központi Fizikai Kutaló 
Intézet tudományos munkatársa válaszol:

A Föld tömege valóban állandóan növekszik, 
azonban elsősorban a meteoritek és nem a koz
mikus sugarak következtében. A kozmikus suga
rak alig jelentenek néhány milligramm tömeg
hozamot évenként, mig a meteoritek évi hoza
mát 10—20 tonnára kell becsülnünk. Ez azon
ban még mindig elenyésző a Föld hatezer trillió 
tonnás tömege m ellett...
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A Merkúr, a Vénusz, a Mars, a Jupiter 
és a Szaturnusz mind igen fényes, 
szabad szemmel jól látható égitestek, és 
ameddig csak visszanyúlnak a csillagá
szati emlékek, mér ismerték ezeket a 
bolygókat. A távcső felfedezése után a 
csillagászat rohamos fejlődésnek indult, 
% egyre-másra fedezték fel az új égi
testeket, de a Naprendszer bolygóinak 
száma csak nem gazdagodott. Kérdéses 
/olt, hogy van-e egyáltalán az ősidők
től fogva ismert bolygókon kívül más 
s, s hogy ez a kérdés akkoriban milyen 
izgató volt, erről tanúskodnak Bode 
német csillagász '1772-ben írt sorai:

Willhim Hershel

„Ilyen tetemes tehát a Nap tartománya. 
Ilyen bámulatos távolságon át, és ilyen 
hatalmas égitestek fölött terjeszkedik az a 
uralma, az eddigi ismereteink szerint. 
Hihető-e azonban, hogy a Föld lakója 
előtt, aki felfegyverzett szemével és annyi 
fáradsággal, alig 160 év alatt felfedezte 
a Jupiter és a Szaturnusz holdjait, a Nap
rendszer egyetlen bolygója ismeretlen ma
radhatna ? Valóban ott lennének tehát a 
Nap birodalmának határai, ahol mi a 
Szaturnuszt látjuk, avagy lehetséges, hogy 
létezik még több nagy bolygó, amely a 
Szaturnusz pályáján túl írja le hatalmas 
köreit a Nap körül, és amelyet az ember 
sohasem fog meglátni 1“

Ezeket, mint említettük, 1772-ben 
írta Bode, és már 1781-ben, tehát mind
össze 9 év múlva William Hershel angol 
csillagász a következő hírt tette közzé :

„Márc. 13-án, kedden este 10h és l l h 
között, mialatt vizsgáltam a H Beminorum 
( az Ikrek csillagkép egyik csillaga)  
körüli csillagokat, észrevettem egyet, amely 
láthatóan nagyobb volt, mint a többi. Meg
lepve nem közönséges nagyságától, össze
hasonlítottam a H Geminorummal és az 
Auriga ( Fuvaros) és a Gemini ( Ikrek) 
közötti négyszögben lévő kis csillagokkal, 
és mivel azt találtam, hogy mindegyiknél 
sokkal nagyobb, úgy gyanítottam, hogy az 
egy üstökös.

Akkoriban állócsillagok parallaxisának 
észlelésével voltam elfoglalva.. .  és mivel 
ezek az észlelések igen erős nagyítást köve
telnek meg, kéznél voltak okulárok 227- 
szeres, 460-szoros, 932-szeres, 1536-szoros, 
2010-szeres nagyítással. Mindezeket siker
rel alkalmaztam ebben az időben. A nagyí
tás, amelyet először alkalmaztam az üstökös 
észlelésekor, 227-szeres volt. Tapasztalat
ból tudom, hogy erősebb nagyítással az álló
csillagok átmérői nem arányosan nagyob
bodnak, mint a bolygók esetében (ugyanis 
az ,,állócsillagok“  olyan messze vannak, 
hogy még a legerősebb távcső sem nagyítja 
őket szemmel észrevehetően. A szerző meg
jegyzése.), ezért áttértem a 460-szoros és 
932-szeres nagyításra, és azt találtam, hogy 
az üstökös átmérője arányosan növekedett 
a nagyítással, ahogy kell is lennie, azzal 
a feltételezéssel, hogy nem állócsillagé

Néhány nappal később :
„Márc. 19. Az üstökös látszó mozgása 

2% ívmásodperc óránként. Az állatöv 
csillagképei sorrendjének megfelelően mo
zog, és pályája kevéssé tér el a földpálya 
síkjától.“

A behatóbb vizsgálatoknál azonban 
óriási meglepetésre — Lexell számításai
ból kiderült, hogy ez az égitest, amit 
Hershel felfedezett, nem üstökös, hanem 
hatalmas, a Földnél négyszer nagyobb 
gömb, amelyik a Szaturnuszon kívül 
kering a Nap körül, csaknem kör alakú 
pályán. Egy új bolygó. Kiderült, hogy 
ezt az égitestet, amely tiszta, holdtalan 
éjszakán szabad szemmel is még éppen 
kivehető, már többször látták. Volt 
olyan csillagász, aki 12 ízben is, de

232

mindannyiszor csillagnak hitte. Elneve
zése körül egész kavarodás keletkezett. 
Maga Hershel Georgiám Sidu-s-nak, 
azaz „György-csillag“ -nak akarta elne
vezni a király tiszteletére. Ez az ötlet 
azonban nem nagy tetszést váltott ki. 
miért kerüljön éppen III. György neve 
az égboltra, mikor semmi köze sem volt 
a csillagászathoz. Sokan azt ajánlották, 
hogy legyen az új bolygó neve Hershel. 
Végül is Bode javaslatát fogadták el, és 
Uránusz-nak nevezték. Ezzel megegye
zésben maradtak azzal a régi szokással, 
hogy a bolygók mitológiai istenalakok
ról kapják nevüket.

Az Uránusz már igen távol, nagyjából 
20-szor messzebb van a Naptól, mint a 
Föld ; a Naptól, a fény sebességével ha
ladva is, csaknem 2 óra 40 perces volna 
az út a bolygóig, míg a Földig csupán 
8 perc. Tehát az Uránusz pályája is 
körülbelül 20-szor nagyobb. Ezt a hatal
mas utat kb. 84 év alatt teszi meg, így 
sebessége lényegesen kisebb, mint a 
mienk. (Ez következik Kepler harmadik 
törvényéből.)

Hogy ez a nagy távolságra lévő bolygó, 
ha halványan is, de egyáltalán látható 
szabad szemmel, azt jelentékeny mére
teinek köszönheti. Átmérőjét egészen 
pontosan megállapítani nem sikerült. Az 
egyes mérések eredménye az átmérőnek 
elfogadott középértékétől 10%-os eltéré
seket is mutat. Ennek oka az, hogy az 
Uránusz a távcsőben elmosódott szélű, 
zöldes korongnak látszik, és az éles kon
túr hiánya nagyon megnehezíti az ész
lelést. Átmérője mindenesetre körülbelül 
négyszer akkora, mint a Földé, és így 
térfogata 64-szer akkora.

A tömegét a holdjai, másrészt a Sza- 
turnuszra gyakorolt vonzása segítségé
vel már sokkal nagyobb pontossággal 
határozták meg. A  Föld tömegének 
14,6-szerese adódott. A térfogat (64- 
szeres) és tömeg (14,6-szeres) összehason
lításából egyszerű számítással kapjuk, 
hogy sűrűsége 0,23-ad része a Földének, 
nagyjából a víz sűrűségével egyező. Ez 
a kicsiny átlagsűrűség arra vall, hogy 
vastag lehet a bolygó légköre. A légkör
ben valószínűleg felhők lebegnek, mint 
a Jupiter esetében. Erre vall a viszony
lag nagy fényvisszaverő-képesség. Egyes 
megfigyelők a felhőzetnek a Jupiteréhez 
hasonló sávos elrendezését vélték ész
lelni, de csak nagyon halványan, s az 
eredmények nem túl összehangzók. Egye
sek olyannak látták a felhősávokat, hogy 
azok a bolygó egyenlítőjével bizonyos 
szöget zártak be, míg mások határozót-

Az l ’ránusz (halra) és a Föld (jobbra). Arányosan 
kicsinyítve

tan állították, hogy párhuzamosak vele. 
Biztosat- egyelőre nem mondhatunk, 
mindenesetre valószínűleg az utóbbi ész
lelőknek volt igazuk. Minden jogunk

A rajz azt mutatja, hogy az l'ráiuisz-holdak pálya
síkját —  amelyek, mint láthatjuk, 82 fokos szöget 
zárnak be a bolygó pályasíkjával —  úgy is meg
kaphatjuk, hogy a szaggatottan megrajzolt kört 
1)8 fokkal elforgatjuk. Ilyen jelölés mellett a 
holdak keringési iránya ugyanaz, mint az 

Uránuszé

megvan arra, hogy az Uránusz légkörét 
a Jupiteréhez hasonlónak képzeljük. 
A  támpont, amire ezt a következtetést 
alapítjuk, a bolygóról jövő fény szín
képe (spektrurpa).

A gázok ugyanis, ha fénysugarat 
bocsátunk rajtuk keresztül, a fehér fény
ből — amelyben minden hullámhosszú
ságú fény megvan — elnyelnek bizonyos 
hullámhosszokat, vagy hullámhossztar
tományokat. Amikor aztán a fényt szét
bontjuk, akkor az elnyelt hullámhosszok 
helyén a spektrum sötétebb. Ha csak 
úgynevezett diszkrét hullámhosszokat nyelt 
el a gáz, akkor vonalak, ha egész hullám
hossztartományokat, akkor sávok látha
tók a. színképben. Más-más gáz más
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más hullámhosszú fényt nyel el, így az 
elnyelés jellemző az illető gázra.

Ennek segítségével a bolygó légkörének 
összetételére tudunk következtetni, hi
szen a napfény behatol a bolygó légkö
rébe és egy része a légkör különböző 
mélységeiből visszaverődik,. felhőkről, 
porszemekről, nagyobb sűrűségű lég
tömegek határfelületéről, a bolygó fel
színéről stb. A visszavert fény Földünkre 
jutó része tehát már járt az égitest gáz
burkában, így színképéből ennek össze
tételére következtethetünk.

Képünk egymás' alatt mutatja a Jupi
ter, a Szaturnusz, az Uránusz és a Nep
tunusz spektrumát. A négy színkép sok 
hasonlóságot mutat. Mindegyik óriás
bolygó légköre gazdag metántartalmú, 
erre mutatnak az elnyelési sávok a szín
kép vörös, narancssárga és zöld tartomá
nyában. A képen különösen jól látható 
a. vörösben lévő elnyelés. Szembeszökő, 
hogy ez a sáv fokozatosan erősödik, leg
gyengébb a Jupiteren és legerősebb a

A rajz ballYléu a spektrográf rése (AB) és a 
iáiható spektrum (A’B’A” B”  téglalap) láthatók. 
A rés A pontján áthaladó fehér fénysugár szét- 
homlik A\\”  egyenessé. Ugyanígy a B-n áthala
dó. ÍVB”-vé. A jobboldali rajz azt mutatja be, 
mikor a rést ráállitjuk a bolygó egyenlítő
jére. B-n olyan fénysugár jön át, amelyik a bolygó 
közeledő részéről érkezik, tehát minden hullám
hossz lejjebb tolódik az ibolya felé. Ennek eUeií- 
kezője igaz A-ra. Tehát a spektrum vonalai 
elferdülnek. Az elferdülés szögéből kiszámítható 

a forgássebesség

Neptunuszon. Elhamarkodott lenne azon
ban az a következtetés, hogy a metán- 
tartalom (természetesen százalékban 
mérve) ennek megfelelően legkisebb a 
Jupiteren, míg a legnagyobb az Uránu
szon (illetve a Neptunuszon). Lehet, hogy 
igy van, de a csillagász dolga általában 
nem ilyen egyszerű, mindig számolnia 
kell a valóság bonyolultabb összetételé
vel. Az alább felvázolt elmélet például a

metántartalom szempontjából még a 
fordított sorrendet is megengedi!

Mindhárom bolygó légköre tartalmaz 
ugyanis ammóniát is. A Jupiter szín
képében még meglehetősen erős elnyelési 
sávok vannak, az Uránuszé azonban már 
csak nyomait mutatja. Ebből azonban 
mégsem következik, hogy az Uránuszon 
általában kevés az ammónia, csak az., 
hogy a légkörben kevés a gázhalmaz
állapotban lévő. Figyelembe kell ven
nünk azt, hogy az Uránusz csaknem négy
szer olyan messze van a Naptól, mint 
a Jupiter, így vagy 15-ször gyengébb 
már ott a Nap sugárzása. Az Uránusz 
felszínén mínusz 180° C a hőmérséklet. 
Ebben az irtózatos hidegben a légkörből 
az ammónia, ellentétben a metánnal, leg
nagyobbrészt kifagy, és a kristályok 
leszállnak a légkör alacsony részeibe, 
vagy éppen a felszínre. Ezzel viszont 
erősen „megtisztulnak*1 a felsőbb légrél 
tegek. A napsugár, amelyik a Jupiternél 
nagyrészt a légkör felsőbb részeiben 
visszaverődik, az Uránuszon — mivel 
itt az ammónia a légkör aljára szállt 
— sokkal mélyebbre hatolhat. Nagyobb 
utat tesz meg a bolygót körülvevő gáz
tömegben, mint azt a Jupiternél tette 
volna és igy több metánon halad át, még 
akkor is, ha a légkörben a százalékos 
metántartalom csak akkora, vagy akár 
kisebb, mint a Jupiteren.

Már ILershel felfedezte az Uránusznak 
két holdját, és állítólag megpillantott 
még négyet, de ez utóbbiakról ő maga sem 
állította, hogy bizonyosan léteznek is. 
Minden bizonnyal tévedhetett, mert máig 
mindössze három új holdat fedeztek fel. 
Talán egy bolygó holdjai sem kaptak 
ilyen szép, Shakespeare-től közismertté 
tett neveket, mint ez az ö t : Mirande, 
Ariéi, Umbriel, Titania, Oberon. Ezek 
már nagyon nehezen megfigyelhető égi
testek. A Titania és Oberon még látható 
lenne a szabadsághegyi csillagvizsgáló 
30 cm-es reffaktorával, de az Ariéit és 
Umbrielt a 60 cm-es reflektorral is alig 
lehetne látni, a Mirandát pedig fényké
pezni is bajos.

Mind az öt hold csaknem egy síkban 
mozog, szinte teljesen köralakú pályán. 
Mozgásuk síkja az Uránusz pályasikjára 
majdnem merőleges : 82,2°. És ami
szinte rendkívüli, mozgásuk retrográd. 
Naprendszerünkben ugyanis van egy 
kitüntetett keringési irány. Észak felől 
nézve az óra járásával ellenkező (ezt 
nevezzük pozitív forgásiránynak). Az 
Uránusz holdjai fordítva keringenek. 
Szokták úgy jelölni, hogy a holdak
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pályasíkjának hajlása, nem 82,2°, hanem 
97,80, azaz úgy veszik, mintha ezt a 
síkot úgy kapnánk az Uránusz pályasíkjá
ból, hogy azt elkezdjük forgatni és túl
forgatjuk a függőleges álláson. Ilyen 
jelöléssel a holdak keringése is pozitív 
irányú, de “ez csak jelölés, formaság. 
Lényegében, ha az északi irányból né
zünk, az Uránusz-holdak fordítva kerin
genek, a Naprendszer legtöbb égitestéhez 
viszonyítva. Erre a különleges szabály
talanságra elfogadható magyarázatot 
még nem tudott adni a tudomány.

Most pedig térjünk át az Uránusz for
gására. A holdak, mint mondtuk, szinte 
teljesen egy síkban keringenek. Mecha
nikai meggondolásokból adódik, hogy ha 
a bolygó forgásiránya nem egyezne meg 
a holdak keringésirányával, továbbá a 
holdak pályasíkja nem esne egybe a boly
gó egyenlítőjének síkjával, akkor — a sar
kainál bizonyára némileg lapult — Uránusz 
vonzása a holdak mozgásában bizonyos 
,,rendellenességeiret“ okozna. Ilyet nem 
észleltek, tehát a holdak keringését is
merve, már ismerjük az Uránusz forgá
sát is. Ez ilyenféleképp ugyancsak retro
grád, és a forgástengely (mivel az egyen
lítő síkja megegyezik a holdak pálya- 
síkjával, és az csaknem merőleges a 
bolygó pályasíkjára) csaknem egybeesik 
az Uránusz pályasíkjával.

Ez a meggondolás tökéletes összhang
ban van a forgássebesség meghatározá
sára irányuló mérések eredményeivel. 
Forgásiránynak ugyanez adódott, csak 
ezek a mérések még a sebességet is meg
adták. A mérésmódszerek ugyanazok 
voltak, mint amiket a csillagászatban 
általában használni szoktak, és amiket 
például már a Szaturnusznál Ls alkalmaz
tak. Az egyik, a spektroszkópikus mód
szer, a Doppler-effektuson alapszik, amely 
szerint, ha egy fényforrás közeledik 
felénk, az általa kibocsátott fényben 
minden hullámhossz a „normálishoz" 
képest megrövidül, míg távolodó fény
forrásnál meghosszabbodik. Mivel a for
gásban lévő égitest egyik fele közeledik 
hozzánk, a másik pedig távolodik, a 
hullámhosszak eltolódásából a forgás- 
sebességet ki lehet számítani. (Részlete
sebben lásd a rajzot és aláírását.) A spek
troszkópikus mérések eredményéül 10% 
óra adódott egy körülfordulásra, tehát 
igen nagy forgássebesség. A  másik és 
kézenfekvőbb módszer, hogy megfigye
lünk a bolygón egy sötétebb foltot, és 
ennek mozgásából adódik a forgás sebes
sége. De ez a módszer sokáig nem volt 
alkalmazható az Uránusznál,' mivel túl

kicsinek és homályosnak látjuk. Mintegy 
40 éve azonban azt figyelték meg, hogy 
a bolygó 10 óra 49 porcos periódusban 
változtatja fényességét, mintegy 13 szá
zalékkal. Ez a fényességváltozés lassan 
gyengült, majd teljesen elenyészett. Két 
egymásutáni elhalványodás közötti idő
szak csaknem teljesen egyezett a forgás - 
idővel, biztosra, vehetjük tehát, hogy 
valami felhőcsoportosulás vagy más ok

K ik  Zöltl sárgít piros infnnörö-

A Jupiter, ti Szaturnusz,azUrámiszésaXeplumisr. 
színképe. Szembetűnő n hasonlóság és a metán

elnyelési sávok erősödése

miatt az Uránusz egyik fele egy időre 
sötétebb lett, mint a másik, és ez okozta 
a periodikus fényességváltozást.

Herczeg János

Ismeretterjesztő rádióelőadások
FEBR. 24. CSÜTÖRTÖK. Kossuth-rádió:

13.00 : A gőzhajózás megindulása Magyarorszá
gon. Venczel István előadása. Petőfi-rádió : 17.45: 
A Duna egykori óriás hala : a viza. FEBR. 2.5. 
PÉNTEK. Kossuth-rádió : 17.10 : Ember és
világ: az emlősállatok kialakulása. Szunyogliy 
.János előadása. Petőfi-rádió : 19.25 : Nép és 
nemzet. Darányi Gyula előadása. FEBR. 20. 
SZOMBAT. Kossuth-rádió : 15.20 : August Bebel, 
a német munkásmozgalom nagy harcosa. Farkas 
Sándor előadása. Petőfi-rádió : 16.20 : Mit jelent 
az átmeneti korszak Kínában. Pathó Imre elő
adása. FEBR. 27. VASÁRNAP. Kossuth-rádió : 
13.30 : Rádió-lexikon. Petőfi-rádió : 15.00 : Hol 
tart a mai technika. Gaál E/idre Kossuth-díjas 
főmérnök előadása a modern közlekedési eszkö
zökről. FEBR. 28. HÉTFŐ. Kossuth-rádió : 
12.45 : Afrika az álmok világában és a valóság
ban. V. A hófödte Kilimandjáron. Kossuth-rádió :
21.00 : Mi újság a tudomány és technika világá
ban. A rádió tudományos híradója. MÁRCIUS 
1. KEDD. Petőfi-rádió : 17.30 : Beszélő atlasz : 
a Mecsek. Dániel György előadása. 20.40 : Jet- 
ting Károly, a magvar Robinson. MÁRC. 2. 
SZERDA. Petőfi-rádió: 18.30 : Növeljük a
magyar ipar világhírnevét. 21.20 : A serdülő kor 
problémája. Dr. Roboz Pál előadása.
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/js ré g i ellenségünk a patkány. Régi 
^  írások tanúsága szerint az ősegyipto- 
miak macskával igyekeztek távoltartani 
őket a gabonaesűr üktől. Hérodotosz el
mondja, liogy az asszírok háborúját a 
zsidók ellen patkányok beavatkozása 
döntötte el Izráel népe javára. A  patká
nyok ugyanis éjszaka elrágták az asszírok 
nyílíveit és vesszeit.

A patkányok meghonosodása a Föld
közi-tenger partjain a föníciai, az ógörög 
és a római kereskedelem felvirágzása ide

jére vezethető vissza. A Földközi-tenger 
partvidéki országaiban a pestis-járványo- 
kat főképp a patkányok terjesztették.

Az antik Rómában nagy pénzjutalmat 
adtak az eredményes patkányirtóknak. 
Ez idő tájt a patkány kártevése még nem 
volt oly tetemes, mint a középkorban és 
napjainkban.

Látszólag lassan terjeszkedtek. A XII. 
században Bizáncban már tagadhatatlan 
volt a patkányok kellemetlenkedése. 
Magyarországon 1224-ben a Dél-Balkán
ról behurcolt patkányok olyan pestis- 
járványt okoztak, amely „emberben és 
állatban egyaránt nagy pusztítást tett“ . 
Franciaországban a XV. század előtt 
még nem ismerték, Angliába Hódító 
Vilmos uralkodása idején kerülhettek, 
Dániába pedig 1000 körül. Elképzelhető 

- bár nem bizonyítható —, hogy Közép- 
Európába a keresztes háborúk idején

került a patkány, a hazatérő hajók nem- 
kívánatos utasaként.

Nemcsak történelmi kútfők tanúskod
nak a patkányok régi garázdálkodásai
ról, hanem a népi mondák is. Ilyen a 
hamelni patkányfogó német mesealakja, 
aki a monda szerint 1284-ben Hameln 
hannoveri városkában teljesen kipusztí
totta a patkányokat.

Házipatkány, vándorpatkány
Az ősi patkányfajta tulajdonképpen az 

úgynevezett házi- 
patkány. Bizonyára 
a mezőkről, helye
sebben a megmű
velt földekről ke
rült a házhoz. A 
rágcsálók rendjébe 
tartozik. A  rágcsá
lók apró, gerinces 
állatok. Metszőfo
gaik állandóan nő
nek, fejlettek, s 
ezek koptatása ér
dekében állandóan 
rágniuk kell. Innét 
ered nevük is. A 
rágcsálók — közi
bük tartoznak az 
egerek is — nö
vényevők, és igen 
szaporák.

A házipatkány 
színe bársonyos 

barnásfekete, átlagos testhossza 16 
centiméternyi, farka a testénél hosszabb, 
füle aránylag nagy és szőrtelen.

A vándorpatkány vörösszürke színű, a 
házipatkánynál nagyobb és erősebb. Át
lagos testhossza 42 centimétemyi, suiya 
elérheti a háromnegyed kilogrammot.

A házi patkány a száraz és meleg helyet 
szereti. Ezért tartózkodik a házban, ezért 
keresi az emberi hajlékot. Gyakran „fész
kel" a padláson, az éléstárban és a pincé
ben. A vándor patkány inkább a ház 
környékén tanyázik. Legszívesebben a 
ház tövében vagy közeléljen földbe fúrt 
lyukban lakik, vagy pedig ólban, pincé
ben. Városokban a csatorna a patkányok 
tartózkodási helye s vonulási útja. A 
házipatkánnyal ellentétben a vándorpat
kány nem tisztálkodó állat. Szőrére több
nyire örökösén homok- és szennyréteg 
tapad.

Templomi freskó a XIII. század elejéről, amely a templomot mep- 
lámadó patkányok és az épületet védő macskák harcát ábrázolja 

(Koller: Das Hattenbueh című könyve nyomán)
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Manapság gyakoribb a vándorpatkány. 
Vannak azonban .helyek, ahol egymás 
mellett él mindkét fajta. A hajókon ma 
is inkább a házi patkány garázdálkodik. 
Az ember szoros közelségében pestist és 
egyéb veszedelmet terjeszthet.

A patkányok elszaporodásának kedvez 
a megfelelő búvó- és fészkelőhely és bősé
ges táplálék. Az előbbiekről már beszél
tünk. Most lássuk, mivel táplálkozik.

Finnyásnak éppenséggel 
nem mondható

A házipatkány kedveli a teljesértékű 
táplálékot, amelyben egyaránt van gabo
nanemű és húsféle. Éppen többirányú 
tápszükséglete miatt a gabonaraktárak
ban élősködő patkány inkább az állati 
fehérje iránt mutatkozik fölötte falánk
nak. A vágóhídi számára viszont a kenyér, 
általában a keményítős, lisztes élelem a 
csábító í nyes falat. Á félig nedves és folyé
kony táplálékot kedveli. Ahol sok a szá
raz eleség, ott keresi az iható folyadékot . 
Egyébként dé-soálja a .hulladékot, ki
kezdi a dögöt, K megesik, hogy elhullott 
beteg társai teteméből lakmározik. Na
ponta átlag 3 — 5 dekagrammnyi élelmet 
fogyaszt. Megtámadja az élő apró jószá
got : a csirkét, a növendékkacsát, a házi
nyúl kicsinyeit s így tovább. Megeszi a 
tojást, kikezdi az emberi hullát, s van 
eset, Hogy még az eleven csecsemőt is 
megtámadja.

Hosszas koplalásra nem hajlamos. 
A  fiatalok 2—3, az öregek 3 — 5 napig 
tartó koplalástól elpusztulnak. Evési 
módjuk is egészen sajátos. A talált táplá
léknak nem esnek neki, hanem csak kós
tolgatják. Közben másfelé is keresgélnek, 
mászkálnak, és így térnek vissza ahhoz az 
étekhez, amiből végtére jóllaknak. Vég
szükségben, megfelelő táplálék híján, 
egymást támadják meg, s az erősebbek 
kiirtják a gyöngébbeket. Ez utóbbi ok 
miatt is eredménytelen a néhol „beválta
nak hirdetett olyanféle irtási mód, ami
kor például az elfogott patkány szemét 
kiszúrva, farkára csengőt akasztva — 
társainak elrettentő például — a meg
kínzott, elcsúfított állatot visszaeresztik 
a lyukba. Ez a mód nemcsak ízléstelen, 
de haszontalan is. Hiszen a farkán csilin
gelő csengővel a megvakított állat aligha 
tehet meg nagy utat, mert társai kanni
balizmusának esik áldozatul.

A patkány hosszú hónapokon át tar
tózkodik olyan ételtől, amelyiktől beteg 
lett. Ez a tartózkodás még a többi 
patkányra is ráragadhat. Ha életkörül
ményeik előnyösek, ritkán vándorolnak.

Hanem mihelyt veszélyi gyanítanak, el
vándorolnak. A tömeges vándorlás som 
ritka eset.

Veszedelmes szaporaság, 
betegségterjesztés

Csak egyetlen patkány-,,házaspár" 
telepedjék meg valahol, s már egy éven 
belül a szaporulat elérheti' az ötszázat. 
A  háromhónapos patkány már ivarérett. 
Évente nyolcszor is lehet terhes, egy
szerre 5 — 6 kölyökkel.

Városokban a patkányok számát általá
ban megközelítően annyira tehetjük, 
amennyi a lakosság száma. E szerint Buda
pesten és közvetlen környékén hozzávető
legesen másfél-kétmillió patkány lehet. 
Mennyi élelmet fogyaszt ez a hatalmas 
„patkánynépség" '! Ha minden patkány 
csak 3 deka élelmet pusztít naponta, ez 
Nagy-Budapesten napi hat vagonnyi 
veszendőbe ment élelmiszernek felel meg. 
A valóságos veszteség azonban ennél is

YúmtorpafkúiiY (Das Itaüenbm-h etniíí könyv 
után)

nagyobb, mert a patkány azt is kikezdi, 
összerágja és beszennyezi, amit nem 
eszik meg. Az épületekben és a haszná
lati tárgyakban okozott patkány-károk 
is tetemesek.

A patkányokkal szemben kialakult 
félelem és undor az embert már régen 
e kártevők pusztítására ösztökélte. Ha az 
éléskamrában földerített „ellenséget" jól 
irányított találattal agyoncsapjuk, va
jon gondolunk-e arra, hogy ezzel szám
talan járványos betegségnek terjesztő
jét és gazdáját tettük ártalmatlanná ? 
Pedig a pestist is a patkány terjeszti, 
amelyet az emberre a patkánybolha 
viszi át, és a bolhacsípés nyomán jelent
kezik a betegség.

A legkülönbözőbb olyan állati járvá
nyoknak is terjesztői, gazdái a patká
nyok, amelyek emberre is átragadha t -
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nak. Ilyen a kiütéses tífusz egyik for
mája, a tularémia, a veszettség, iszapláz. 
Igen elterjedt az ilyfajta betegségek 
sorában a tricbina-fertőzés. (Trichina: 
húsban élő féreg.) A  trichinás patkányt 
felfalhatja a sertés, s az ilyen disznónak 
húsa — ha nem sütik-főzik alaposan — 
az embert is megfertőzi. A  sarokba szorí
tott patkány nem egyszer megmarja 
üldözőjét. A szájában élősködő kórokozó 
a patkányharapás betegségét (Sodoku) 
idézi elő. A megmart ember visszatérő 
lázat kaphat.

Az állat egyaránt látogatja a trágyát 
és az élelmiszert. így  terjeszt veszedel
mes betegségeket, minők a hastífusz, 
a kolera, a vérhas, a járványos gyermek- 
bénulás, a bélférgesség és egyéb nyava
lya. A patkány-szennyezésektől meg
romolhat az étel, ez pedig súlyos étel- 
mérgezést okoz.

A patkány vakmerőségéről sok mende
monda járja. Általában ugyan félénk 
természetű, de nem egy olyan esetről 
hallottunk már, amikor a sarokba szorí
tott. állat üldözőjének lábába, kezébe 
vág}7 arcába harapott. A  vízbe esett 
patkány is szívósan küzd a létért: akár 
ötszáz méter is úszik sőt víz alá bukva 
is jó távúszónak bizonyul. Kitűnően 
mászik. Sima esőcsatornán is felkapasz
kodik. Nem egyszer elesudálkoznak a 
harmadik emelet lakói : miképp is kerül
hetett „vendégük” ilyen magasra ? Még 
az angol rendszerű, vagyis vízöblítéses 
illemhelyek bűzelzáró szifonján keresztül 
is akadálytalanul fölcihelődhet a felsőbb 
emeletekre.

Patkányirtás és riasztás
Milyen eljárásokkal semmisíthetjük meg 

e veszedelmes gazdasági és egészségügyi 
kártevőt ?

Ha fáradozásunk eredményeképpen 
mondjuk 800 patkány közül 790 elpusz
tulna, a megmaradt tíz 4 hónap alatt 
természetes szaporodással pótolhatja a 
hiányt. Az irtást tehát iparkodjunk ismé
telni.

A  patkányok ellen nehéz a védekezés. 
E pillanatban még egyetlen tökéletesen 
bevált módszert sem tudunk. Mégis szá
mos eredményes eljárást ismerünk, s 
ezek között kell választani, és azokat 
gyakran, többször váltogatva alkalmaz
zuk, hogy komoly eredményt érjünk el.

A  különféle vadon élő állatok közül 
többet is használtak patkányirtásra. így 
például a vadászgörényt, a mungót, a 
borzot, sőt a trópusokon mérges kígyó
kat is. Madarak közül igen nagy gyakor
lati jelentőségük van szabadban a bag
lyoknak. A  megfigyelések szerint például 
a fülesbagoly a fiainak egy éjszaka alatt

19 patkányt, 22 egeret, 42 pockot és két 
kismadarat hordott össze. A  baglyot 
(uhu, fülesbagoly) igen jól lehet e célra 
hasznosítani. A bagoly a patkányt meg
eszi, a szőrös bőrét pedig kihányja.

A mechanikus patkányirtó eljárások 
közül első helyen említjük a csapdákat. 
A rúgós patkánycsapda úgy eredményes, 
ha rúgó ja erős, és az ellenoldalon fogazat 
van. A  csapdákat néhány napra helyez
zük ki csalétekkel, és csak azután húz
zuk fel, mikor a patkányok már meg
szokták őket. Ajánlatos a csapdát szal
mával, szeméttel álcázni, hogy csakis 
a csalétek látsszék ki belőle. Állítsuk a 
csapdákat a fal mellé, félig dugott helyre, 
de ne közvetlenül a patkánylyuk elé.

Egyszerre nagyszámú csapdával dol
gozzunk, de ne hosszú időn át. Néhány 
hónapi szünet elmúltával újra alkalmaz
hatjuk őket. így jó eredményt érhe
tünk el.

1. Váiulorpatkúny, 2. Házi patkány, (Illbrich : Die Bisamratte t-íniű könyve nyomán)
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Más rendszerű a csonkakúp-(varsa-) 
bemenetelű, dróthengeres, bebújós csap
da. Az ilyen csapdák a patkányt élve 
fogják. Hosszabb időre kell őket kitenni, 
mert néha hónapokig, hetekig nem fog
nak, de ha egy patkány bemerészkedik, 
társai gyakran követik. így egyetlen 
csapdával is tömérdek patkányt fog
hatunk egyszerre.

A  billenő, kelepce-rendszerű csapdá
ban a csalétek felé vezető úton csapó- 
ajtó van, mely a patkány beugrása 
után helyére visszabillen. Az ilyen rend
szerű csapdát leghelyesebb a földbe 
ásni.

A  csapdákat ne fogjuk meg dohányos 
kézzel. Csaléteknek legajánlatosabb a friss 
zsömlye, vagy a kolbász. A csapdás pat
kányfogás elég sok munkával és ismételt 
ellenőrzéssel jár. Élelmiszerfeldolgozó üze
mekben, ahol mérget nem használhatunk, 
jó eredményt érhetünk el velük.

A vegyszeres irtás a patkány-pusztítás 
legelterjedtebb módja. Ezzel az eljárás
sal a patkányirtó vállalatok foglalkoz
nak. Leggyakrabban használt vegyszer 
az Antu — a magyar készítmény Supra- 
tan néven kerül forgalomba, — valamint 
a régtől fogva bevált tengerihagyma.

A gázosítás sem megvetendő módja 
a patkányirtásnak. Vidéken jól alkal
mazható a lyukgázosítás. Zárt gázpuská
ban égetéssel kéndioxidot állítunk elő. 
A gáz beeresztése után a lyukat lezárjuk. 
Helyiséggázosítást patkányok ellen csak 
kivételesen használunk, mert a patká
nyok gyakran fészkelnek a helyiségen 
kívül. Hajókban szokássá vált a patkány- 
irtást ciánnal, vagy generátor-gázzal 
végezni.

Igen jó szolgálatot tesznek terepen és 
udvaron a patkányfogó kutyák. Kivált
képp azok az ebek használhatók, melyek 
nem ugatnak és nem harapnak, de annál 
ügyesebben lesik meg és fogják el a 
patkányt, mint például a rattler és a 
foxi.

Végezetül szólnunk kell a riasztó szerek
ről is. A patkányok a kátrány termékek és 
kőolajtermékek szagát nem állják. Tehát 
a búvóhelyükről el lehet kergetni őket 
ilyen anyagokkal. Elsősorban a krezol, 
kreolin, kátrány7, klór-fenol és lizol alkal
mas e célra, de még a petróleum is. Szo
kás ezeket a lyukakba betölteni vagy 
befecskendezni és a nyílást ilyen anyag
gal átitatott kóccal eltömni. Még a naf- 
talinnak is van riasztó hatása, s ezt 
jobbára úgy használják fel, hogy a pat
kányjárástól védendő területeken szór

ják szét. A riasztószer alkalmazása egy
magában helytelen, mert a patkányok 
elvonulnak és másutt ütnek tanyát.

Még csak annyit, hogy ne álljunk 
ölhetett kezekkel ott, ahol az egészsé-

1. Varsa-bemenetű csapda, 2. íves-csapós csapda. 
(Ulbrich : Die Bisamratte című könyve nvonlán)

günket veszélyeztető ártalmas kártevők 
feltűnnek.

Jurányi Róbert,
a Közegészségügyi 

és Járványügyi Állomás orvosa
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KÍNAI ÁSATÁS0K
SZÍNHELYÉN

Legkorábbi, 1. e. 13— 11. századi, mázas agyag- 
edény. Lelőhelye: Csengcsou. (Kiegészítve)

Kevés olyan népet találunk, amelyik a legkorábbi 
idők óta olyan nagy érdeklődéssel kutatta volna 

saját múltját, mint a kínai. Különösen az írásuk fejlődése 
foglalkoztatta őket. Az időszámításunk kezdetéig eltelt 
évszázadok alatt ez az írás már másfélezer éves fejlődést 
tett meg, és érthetően az írásjelek formáján, „írásmód- 
juk“ -on többször változtattak. Viszont az elavult, ósdi 
írással sem hagytak fel teljesen, ünnepélyes feliratokon 
és pecséteken továbbra is használták. Az írástudóknak 
tehát ismerniük kellett az írás egész fejlődését.

Ezek után elképzelhetjük, ha egy időszámítás előtti 
időben készült bronzedény került elő, bevésett felirattal, 
eziránt — elsősorban is az írása miatt — mily nagy 

■ érdeklődés mutatkozott. Nagyon korai időkben, a Szung- 
császárok korában — időszámításunk 960— 1276. évei
ben — császári rendeletre az ilyen leleteket könyvben 
foglalták össze. Ezt a könyvet a világ legelső régészeti 
adattárának tekinthetjük. Egy másik gyűjteményes 
munkához 1749-ben kezdtek. Ez utóbbi nemcsak a maga 
idejében bizonyult mintaszerű tudományos munkának, 
hanem — kellő kritkával —- ma is jól használható.

A  régészeti kutatás, a régiségek iránti érdeklődés 
Kínában így messzi múltra tekint vissza. Mégis csak 
mintegy harminc éve kezdődtek meg a 
modern, tudományos igényű ásatások, 
amelyek együtt tartják az összes előkerült 
leletanyagot, egészen az utolsó cserép
töredékig, gondosan lejegyezve, alap
rajziba berajzolva a lelet-tárgyak fekvé
sét és rétegeit. Akkor is csak elszigetelten, 
egy-két lelőhelyen. A  Kína nagy részében 
előkerült más leletek azonban — akár
csak a régi sírok fosztogatói által felelőt
lenül forgalomba hozott tárgyak — a 
külföldi gyűjtöményeket gazdagították.
Legtöbbjéről a kínai szakemberek csak 
akkor szereztek tudomást, mikor köny
vek vagy tanulmányok jelentek meg 
róluk. Az ilyen darabok lelőhelyét, lelet- 
körülményed sohasem lehetett megtudni,

Legkorábbi időitől ismeretes eeset, bambusz- 
turtóviil. I. e. 3—2. század. Csangsa (Hunon)

Cserépből készült 
lófigura. Uan- 
korszak (i. e. 

206 - i .  u. 220). 
Csengni 

(Szcesiian)

Szeladon parfüm-égető. i. u. 300 körüli Időből. 
Lelőhelye: I Szingcsou. (Kiangszu.) A leg
régebbi színes porcelánok egyik legszebb példánya

így tudományos következtetésekre csak igen kis mérték
ben voltak felhasználhatók, noha nem egy közöttük a 
régi kínai művészetnek valóságos remekműve.

A kínai nép felszabadításával e téren is gyökeresen 
megváltozott a helyzet. A  Kína-szerte megindult újjá
építésben, a nagyarányú építkezések alapozásánál elő
került emléktárgyakat a legnagyobb gonddal, tudomá
nyos módszereknek megfelelően ásták Id. Ásató szak
emberek százaira lett szükség. Az építkezések üteme 
azonban megkívánta, hogy mielőbb munkába állítsák 
őket, s így nem lehetett a képzést csak az egyetemre 
bízni. Hathónapos tanfolyamon ad fák át a legjelesebb 
egyetemi professzorok és a múzeumok régészei tudásuk 
alapjait a pálya iránt kedvet érző fiataloknak. E sorok 
írója is meggyőződött róla Kína különböző városaiban 
s vidékein jártában, hogy a régészeti gyors-tanfolyamok 
kibocsátottjai milyen jó felkészültséggel és mily- ügy
buzgalommal végzik munkájukat. Pedig rendkívül 
igénybe vannak véve. Az utolsó négy évben több mint 
150 000 lelet került elő Kínának mondhatnék valamennyi 
részében. A  feltárás legtöbbször gyors munkát kíván, 
nehogy az építkezéseket túl hosszú ideig tartsák fel.

Ebből a hatalmas leletanyagból választották ki a 
legérdekesebbet, a legszebbet, a legjelentő
sebbet a pekingi Történelmi Múzeum 
1954. évi nagy kiállítására. Jóllehet az 
egykori császári palota egyik legnagyobb 
csarnokában (Vu-Men) rendezték i ki
állítást, mégis csak mintegy 3700 darabot 
tudtak kiállítani. Ez volt a legnagyobb 
arányú régészeti kiállítás, amit valaha 
is rendeztek Kínában.

E sorok írója e kiállítást többször 
is fölkereste, anyagát behatóan tanulmá
nyozta. Kína más városaiban tett láto
gatásai során pedig jó alkalma nyílt arra, 
hogy a kiállításra fel nem küldött anyag
hoz is hozzájusson. Sőt, nem eg.y helyen 
a legújabb, az azóta is folyó ásatásokat 
is fölkereste. Úgy látta, azt tapasztalta,

Kapu. lián-kori 
(i. e. 206—  i. ii. 
226) agyngtégla 
levonata, Paocsi- 
Cscngtu vasút

vonal építkezése 
(Szecsmui)
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Fent: Lovasság, llan-korl (1. e. 206—i. n. 220) 
agyagtégla levonata. Csengtu (Szeesunn). Jobbra : 
Közigazgatási hivatal alkalmazottjai. Síríreskó- 
rcszlet az i. u. 1— 2. századból. Vaugtu járás (IIopei)

hogy mindazok, akik Kína művészete és 
kultúrája történetével foglalkoznak, leg
sürgősebb feladatuknak tekintik az új 
régészeti kutatások eredményeivel való 
megismerkedést.

Miről tanúskodnak ezek az új leletek?
Erre a kérdésre néhány példával 

felelek, hozzátéve, hogy a legtöbbnek fel
dolgozása, azaz megszólaltatása még 
igen sok szakembert hosszú időn át fog
lalkoztat majd. •»

Az eddigi szakkönyvek úgy taní
tották, hogy Kínában a cserépedénye
ket mázzal először a Han-dinasztia 
korszakában (i. e. 206—i. u. 220) von
ták be, és hogy az első kínai — világ- 
viszonylatban is első — porcelán edénye
ket a XI. században készítették. A  pe
kingi kiállítás bizonyítja, hogy a leg
korábbi kínai mázas cserépedény a Sang- 
Jin korszakból származik (i. e. 1523— 
1028), továbbá, hogy Kínában gyártottak 
már színes és nem-fehér porcelánt az 
időszámításunk III. századának végén, 
s a IV. század elején is. E leletek 
kormeghatározása biztos. Nemcsak 
egyedülálló darabokról van szó, hanem 
hasonló darabok révén immár folytatásu
kat is nyomon követhetjük.

A lakkművességnek — e mesterség
nek is Kína a szülőföldje — ugyancsak 
meglepő új adataival találkozunk. Már 
egy-két évtizede ismeretessé vált, hogy 
a kmaiak az i. e. IV. századtól kezdve

vontak be lakkal fatárgyakat, főleg dobo
zokat, tálakat. A  Hunan-tartománybeli 
Csangsa vált híressé az ilyen, legkorábbi 
lakkleletek révén. Most a felszabadulás 
után végre ezen a helyen is hivatásos, 
képzett szakértők munkálkodnak a lele
tek megmentésén. Az ottani, a közönség
nek egyelőre még meg nem nyitott mú
zeumban több ilyen korai lakktárgyat lát
hattam, lakkfestéssel borított pajzsot, 
figurális festéssel díszített piperedobozo
kat, mint bizonyítékait annak, hogy a 
lakkfestós az i. e. századokban már a 
fejlődésnek igen jókora útját tette meg, 
továbbá, hogy a lakkfestés alkalmazása 
a kínai festészet fejlesztésére igen nagy 
hatással volt.

Az ilyen korai lakktárgyak feltárása 
kényes munka, igen nagy körültekintést 
kíván. A  lakktárgy fája, a mély sírokból 
évezredek múltán újra napvilágra kerül
ve, legtöbb esetben tovább vetemedik és 
valamennyire össze is húzódik. Ennek 
megakadályozására az ásatónak mind
járt vízzel telt edénybe kell a darabot 
tennie és — többnyire — később is 
állandóan vízben kell tartania. Mas szó
val, az ilyen korai lakkoknak mégnem 
találták meg a helyes konzerválási eljá
rását. De ezen a területen is megtört már 
a jég. Korele József barátommal Kanton
ban, az ottani Kultúremlékvédelmi Inté
zetben átnéztük a legújabb ásatások lele
teit. A többi közt időszámításunk kezdete
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Balra: Bambuszpálcikákból összeállított „könyv”  
lapjai, 1. e. 3—2. század. A tussal és ecsettel 
való írásnak legkorábbi emléke. Csangsa (Ilunan). 
Fent: Hídon áthaladó fogat. Han-korl (1. e. 206— 
i.n. 220)ytgyagtégla levonata. Csengtn (Szcesuan)

körüli századokban készült olyan lakk
dobozokat mutattak meg, amelyeket egy 
egészen sajátos helyi eljárással nagy
szerűen konzerváltak. A  konzervált tár
gyak első pillantásra azt a benyomást 
keltették, mintha, újonnan készültek 
volna.

A feltárások során nagy gondot for
dítanak a földben megrozsdásodott, vas
ból készült termelőeszközök megmenté
sére. A  vas használata, a „vaskor" kez
dete Kínában körülbelül i. e. 500 körüli 
időre tehető. A  felszabadulás előtti szór
ványos leletekből azonban nem lehetett 
látni, hogy a vasszerszámok készítése 
mennyire gyors ütemben fejlődött. Egy 
újabb, igen fontos lelet szerencsére e 
kérdésre is megadja a feleletet. Zsehol 
tartományban, a Szinlung járás Sou 
Vang-feng falujában egy, i. e. IV —III. 
századbeli vasöntő műhely mintáira buk
kantak. A tömör vasból készült minták 
kések, sarlók, balták öntésére készültek. 
A  nagyszerű kivitelezés láttán kétségte
lenné vált, hogy a vasszerszémok hasz
nálata Kínában rövid időn belül messzi 
vidékeken elterjedt, és a gyártás — 
ugyancsak egy-két évszázadon belül — 
már igen magas fejlődési fokot ért el.

Az új ásatások merőben új meg
világításba helyezik a kínai építészet, 
szobrászat és festészet fejlődését is. A 
Hopei tartomány Vangtu, járásában az 
időszámításunk kezdete körüli századok
ból származó olyan sírkamrára bukkan

tak, amelynek falait freskók díszítik. 
A sírba egy magasrangú tisztviselőt te
mettek, és a falakra fölfestették irodájá
nak egész személyzetét, 24 kissé meghajló 
tisztviselőt. Mindegyik mellé felírták a 
beosztását. Ez a sír így a Han-kori 
festészetnek újabb, sorrendben harmadik, 
rendkívül fontos emléke. Noha az egyes 
alakok megfestése kissé vázlatos, sema
tikus, az arcok mégis már egyéni ki
fejezéseket adnak vissza. A vonalvezetés 
könnyed, és nem belemagyarázás, ha 
kissé gúnyos hangúnak nevezem.

Hogy ez a kor (i. e. 206—i. u. 220) 
a kínai művészet fejlődésében az egyik 
virágkort jelentette, ezt a tényt legvilá
gosabban a szecsuani tartományban elő
került műemlékek bizonyítják. AJangce- 
folyó felső vidékén kiindulva új vasút
vonalakat építenek Csunking és Csengtu 
között, továbbá Paocsi és Csengtu kö
zött. Előkerült például több, egy méter
nél magasabb, agyagból megmintázott és 
kiégetett ló-figura. Nagyszerű plasztikai 
alkotások. De még meglepőbbek a sír
kamrák egyes, figurálisán díszített tég
lái. Sóaknában dolgozó bányászokat, 
rizsarató parasztokat, vadkacsákra nyi- 
lazó vadászokat, továbbá fogatokat, lovas 
testőröket, paloták kapuját és paloták 
belsejét stb. szemlélhetjük e téglákon. 
Ezek rajzolatát a nedves agyagba nyom
ták bele, égetés után pedig a tégla felü
letét színezték. Az eredeti rajz szépsége,
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\ atlaszok, rizsaratúk. ilaa-kori (i. t*. -Öli
levonata. Csenfltu (Szecsuan)

finom eleganciája egészen bámulatos. 
Ugyanakkor a Ilan-kori életnek olyan 
tökéletes ábrázolását tükrözik, hogy az 
ókori életnek egyetlen más időszakát 
nem ismerjük olyan jól és hitelesen, mint 
éppen a Han-korszakét.

A kínai írás története szempontjából 
is jelentős emlékek kerültek napvilágra, 
az előbb már említett Csangsa városban. 
Az első lelet a pekingi kiállításon volt 
látható : 40 darab, lapos bambuszpálcika 
(átlagos hosszúságuk 17,0 centiméter), 
tussal írt írásjelekkel. Amelyiket végig
írták, azon húsz jel is található. Egy 
másik sírból írásra használt ecset került 
elő, az első, amelyet ismerünk. Ez a sír 
az i. e. IV —III. századból való. A  múlt 
nyáron, augusztus hónapban, Csangsától 
négy kilométerre északra egy újabb ha
sonló jellegű sírra bukkantak. Ebből 72 
rövidebb (12 cm hosszú) lapos bambusz 
pálcika került elő, közülük harminchéten 
nem volt föl jegyzés, a többin csak egy 
vagy két írásjel. Viszont ezeken a pálci
kákon felül és alul nyomok mutatták és 
kis ékalakú bevágások bizonyították, 
hogy eredetileg selyemzsinórral lehettek 
összefűzve, s e formájukkal a kínai irat- 
tekercs vagy könyv legkorábbi példányát 
tárják elénk. Ez a második lelet az i. e. 
III. századból való. Mindkettő a tussal 
való írásnak legkorábbi emléke.

A felsorolt példák bizonyítják, hogy 
a kínai kultúra és művészet történetét 
gyorsan és gyökeresen át kell dolgozni a 
most előkerült emlékek alapján. Ez az 
első nagy tanulsága a pekingi kiállításnak.

ti. -20) agyagtégln

A második pedig az, 
hogy az új Kína 
építése együtt jár a 
múlt emlékeinek leg- 
példásabb megbecsü
lésével.

A meglátogatott 
ásatások közül a legje
lentősebb vitathatat
lanul a Csengcsou-i. 
Csengcsou újabban 
Hónán tartomány fő 
városa. A  Sárga föl jó  
mentén fekszik, fontos 
vasúti csomópont. Az 
Erh Li-kan nevű elő
városában előkerült le
letek olyan' emlékeket 
hoztak napvilágra, 
amelyek a kőkomak 
a bronzkorba való át
menete idejéről, vala
mint a Sang-Jin állam 
kezdeti időszakából 

(i. e. 1523 — 1300) származnak. Eddig 
Sang-Jin kori emlékek Anjangból (Cseng- 
csou-tól 120 km-re északnak) és környé
kéről voltak ismeretesek. E vidékre csak 
1300 körül helyezték át a fővárost. Az a 
város, amely a mai Csengcsou helyén 
feküdt, egyike volt annak az öt, Anjang- 
nál korábbi városnak, amelyek a Sárga 
folyótól délre feküdtek. E sorok írója 
november derekán látogatta meg a lelő
helyet. Az ásatás vezetői, Jin Huan- 
csang és An Zsin-huai szeretettel kalau
zoltak körül. Az előző napokban meg
talált bronzöntő műhely maradványai 
még a helyükön, a földben feküdtek. 
Az öntőminták tanúsága szerint a bor
áldozat bemutatására szolgáló kannákat 
készítették e helyen. Köröskörül a földbe 
felivódott zöld pöttyök az öntésnél el- 
folyott bronzcseppek nyomait mutat
ták.

Egy másik lelőhelyről is még sokat 
fogunk olvasni a tudományos irodalom
ban : Pen-po-ról. E falu Sziántól 6 kilo
méterre keletnek fekszik. A Kínai Tudo
mányos Akadémia ásatása most ősszel 
indult meg, Sin Szün-pan vezetésével. 
A kínai újabb kőkori települések tömér
dek tisztázatlan kérdésének megoldását 
várják ettől az ásatástól. Ottjártunkkor 
a feltárás már meglehetősen előrehaladt. 
Négyszögletes házak nyomai kerültek fel
színre, ledöngölt padlókkal, agyagból épí
tett kerítéssel körülvéve. Továbbá tűz
helyek, csontból, kagylóból készített esz
közök, kezdetleges ékszerek. Egyik he
lyen csigák egész kis halmot tettek ki.
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Szrrszámmlntúk vasöntésre, i. c. •{—3. századból. Lelőhely: Sou Vano-fcng (Zsebel)

Az egykor eleséget tartó kis verem sok 
agyagedénytöredéket szolgáltatott. Az 
egyiken még fölismerhető volt a díszítő 
festés nyoma.

Horváth Tifcor,
a Keletázsiai Múzeum igazgatója 
a TTIT közp. művészettörténeti 

szakoszt. tagja

0 M Y V E K M . 9 1

Hont László :
SZÉN VEREJTÉK N ÉLKÜ L

(Művelt Nép könyvkiadó „Ember és Világ”  
sorozat, 192 old. Ára : 20.—  Ft).

Könyv a szénbányászatról. Legfontosabb ener
giaforrásunk korszerű kiaknázása napjaink köz
ponti problémája. De ez a probléma nem esupán 
gazdasági életünk vezetőit, nemcsak a szak
embert foglalkoztatja —  ez a kérdés, mint iparoso
dásunk alapvető kérdése, általános érdeklődés 
homlokterében áll. Ez az érdeklődés hívta életre 
ezt a könyvet és erre igyekszik a szerző felele
tet adni.

Nem ez az első könyv a szénbányászatról, amely 
a magyar olvasóközönség elé kerül, de az első 
olyan könyv, amelyben feleletet kapunk minden, 
a szénbányászat korszerűsítésével kapcsolatos, 
a napisajtóban is bőven tárgyalt kérdésre. A könyv 
célja : azt a tudatos tervező és szervező tevékeny
séget bemutatni, amelynek nyomán a szellemi 
és fizikai munka közötti lényeges különbség el
enyészik ; az ember mentesítését a nehéz munka
folyamatok elvégzése alól —  amely előremutat 
a nehéz földalatti munkát gyáripari termeléssé 
átalakító technika felé.

is csupán rövid visszapillantást vet. Ez egy, az 
érdeklődő közönség számára írott könyvnél 
hiányosságként volna felróható, azonban ez a 
körülmény semmit nem von le a könyv „olvas
mányos”  voltából. Éppenígy —  a szöveg közé 
nyomott munkaszervezési grafikonok is csak első 
tekintetre hatnak riasztóan az olyan olvasóra, 
aki nem érzi magát felkészültnek grafikon 
olvasására. A szerző megjelenítő előadása nyomán 
a holt vonalak már megelevenednek, s az olvasó 
máris visszalapoz az ábrához, hogy a szöveg 
fordulatait ott is nyomon kövesse.

A szöveget gazdag képanyag élénkíti és meg 
kell dicsérni azok hibátlan, tiszta nyomását. Kár. 
hogy a szöveg tördelése tankönyvszerű.

Herczeg Ede

ÚJ ISMERETTERJESZTŐ KÖNYVEK
Felhívjuk olvasóink figyelmét az alábbi ismeret- 

terjesztő könyvekre :
OJZERMAN : Az Imperializmus katolikus filo
zófusai.
(Népszerű filozófiai füzetek)
(Szikra)

A szerző részletesen elemzi napjaink kato
licizmusának filozófiáját, az úgynevezett 
neotomizmust. Rámutat arra a szerepre, 
melyet a Vatikán az amerikai imperializmus 
világuralmi törekvésének támogatásában 
betölt.

(•47 old. Fűzve 2,70 Ft)
A szerző elvezeti az olvasót a bánya különböző 

pontjaira ; megismerteti az ott folyó munkával, 
az ott alkalmazott gépekkel s nyomon követjük 
fejlődésüket. A híres Donbassz kombájn ismer
tetése például megvilágítja, hogy a bányász mun
kájának termelékenysége hogyan emelkedik a 
komplex gépesítés nyomán a nagyüzemi termelés 
szintjére. Miután bányagépesítésről van szó, 
természetes, hogy a Szovjetunió élenjáró munka
módszerei és gépei elsősorban nyernek ismertetést 
a könyvben,

A szerző minimális előtanulmányt, vagy ismere
teket feltételez, s anélkül fog a téma tárgyalásához, 
hogy — mint ezt előszavában közli — a bányászat 
legfontosabb alapfogalmait ismertetné. A múltra

HORVÁTH JÁNOS : Kisfaludy Károly és író
barátai.
(Irodalomtörténeti tanulmányok 1.)
(Művelt Nép)

A régóta várt új irodalomtörténeti sorozat 
első kötetének két tanulmánya a reform
kori irodalom egyik jelentős szakaszáról 
nyújt áttekintést.

(182 old. Kötve 15,50 Ft)
KODÁLY ZOLTÁN : A zene mindenkié.
(Zeneműkiadó)

A kötet Kodály válogatott zenepedagógiai 
Tanulmánvait tartalmazza.

(128 old. Fűzve U ,— Ft)
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Tengeri csillag a válaszúton
ürdekes kísérletet végeztek a tengeri 
* J csillaggal. Kivették a vízből ezt az 

ötágú, tüskésbőrű állatot s egy polcra 
tették. A tengeri csillag nem pusztul el 
rögtön a szárazon. Tengervízzel telt 
edényt tettek a polc mellé. A tengeri 
csillag megérezte párolgásáról a vizet, 
s belemászott az edénybe. Megmenekült 
a pusztulástól. Mozgása ily értelemben 
célszerűnek bizonyult.

Hogyan jutott a tengeri csillag az 
edénybe ? Önszántából ? S mi az oka 
mozgása célszerűségének ?

A tudomány tisztázta az állatok moz
gásának eredetét. Az állatokra hatnak a 
környezet ingerei. Ilyen inger például a 
tény, a hang, a hő, s a tengeri csillag 
esetében a víz párája is. Mi történik, ha 
egy állatot inger ér ? Az állat az ingerre 
többnyire mozgással válaszol:

Itt van a légy lárvája. Nyáron csak 
felfordítunk egv trágyakupacot, s rend-

A Mnkrofllossza lepke

szerint ott nyüzsögnek alatta a fehér 
lárvák. Mihelyt fény éri őket, rögtön a 
mélybe fúrják magukat. Ezt a mozgást 
a fény hatása váltja ki a fényforrás 
irányával ellentétesen.

Vannak lények, amelyek mozgását 
szintén meghatározza a fény, de nem 
taszítja, hanem vonzza őket.

Az állatok mozgásait az őket érő inge
rek gépies szabályossággal határozzák 
meg, ez azonban nem jelenti azt, hogy 
az inger és a válasz összefüggése mindig 
ilyen egyszerű. A Makroglossza nevű 
lepke csak világosságban repül. Ha olyan 
szobában száll, ahol villany ég, s hirte

len eloltjuk a lámpát, szárnyai össze
csukódnak és azonnal a földié hull. 
E rovarnál tehát a fény nem szabja meg 
a röpülés irányát, csupán előfeltétele 
minden mozgásának. Egy moly féle,ség 
pedig világos alapról elszáll, ha hang éri, 
sötét alapról azonban nem.

Az állatok mozgását tehát nem akara
tuk, hanem a környezet hatásai határoz
zák meg hol egyszerű, hol nagyon bonyo
lult formában.

Hogy állunk a célszerűséggel ?
A légylárva, ha fény éri, a leg

nagyobb veszélyben forog, hiszen ínyes 
falatja a madaraknak, s kiváltképp a 
baromfinak. Mikor a világosság elől a 
sötétségbe törekszik, voltaképpen rejtő
zik, vagyis az életét menti. E mozgása 
tehát célszerű.

Az Euproktisz lepkefaj annak a nö
vénynek a tövébe rakja petéit, melynek 
leveléből él a kikelő hernyó. Mikor a 
lárva kikel, először a nehézkedési erő 
hat rá, mégpedig taszítólag. így  kerül a 
föld felszínére, s innét a fény vonzóereje 
vezeti a levelekhez. E mozgásokat a 
környezet ingerei Írják elő az azokra 
öröklött módon válaszoló hernyónak. 
E mozgások — mint látjuk — célszerűek.

A természetben tehát célszerűségekre 
bukkanunk. Sokan sietnek is levonni a 
tanulságot, hogy a természetben egy 
átfogó, bölcs célszerűség uralkodik. De 
így van-e valóban ?

Próbáljuk csak meg, mint cselekszik 
tengeri csillagunk, ha nem egy, hanem 
két edényben rakunk melléje vizet, jobb- 
ról-balról egyenlő távolságban. A két 
edény felől egyenlő, de ellentétes irányú 
inger hat rá. A tengeri csillag az ellentétes 
késztetések hatása alatt mozdulatlan 
marad, s ott pusztul el kiszáradva a 
levegőn, két edény víz közt. Pedig ezek 
bármelyike megmenthetné az életét. 
Valóságos Hamlet, tüskésbőrű kiadásban. 
Ha ember volna, azt mondhatnék róla, 
hogy a habozás áldozata. Pedig csak 
úgy járt, mint egy kocsi, melybe elölről 
is, hátulról is lovakat fogtak be, s a 
lovak a kocsit ellenkező irányba húzzák. 
Az igásállatok megfeszíthetik erejüket, 
a kocsi azonban meg sem mozdul.

Hol marad azonban a célszerűség ’!
Megváltoztak a feltételek. Ami más 

feltételek közt célszerű volt, most teljes
séggel célszerűtlenné vált.
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Nézzük csak a fénykedvelő hernyókat, 
régi ismerőseinket. Egy csőbe tesszük 
őket, s a cső egyik felébe kedvenc leve
leiket rakjuk, a cső másik felét pedig 
az ablak felé fordítjuk. A hernyók a 
világosság felé húzódnak. Itt éhen pusz
tulnak, holott a cső másik végén van a 
táplálékuk. Más körülmények között elő
nyükre vélik a fény iránti vonzódásuk, 
itt és most halálukat pkozta.

Vagy nézzük a trópusi tájak hírhedt 
ragály terjesztőjének, a cece-légynek pél
dáját. E rovar aszerint vonzódik a fény 
vagy sötétség felé, ahogy a hőmérséklet 
40 O fok alatt vagy fölött ingadozik. 
E szokása a természetben feltehetően 
hasznára válik. Végezzük el azonban a 
eece-léggyel a következő kísérletet. Egy 
szekrény egyik fele világos legyen, a 
másik fele homályos. A szekrényben 40 
C fok felett van a hőmérséklet. A sötét 
oldalt azonban annyira felhevítik, hogy 
ott élet nem maradhat meg. A világos 
oldalon a hőmérséklet elviselhető. Ha e 
szekrénybe eece-legyeket helyeznek, azok 
minden késedelem nélkül a sötét oldalt 
választják, s a halálba sietnek.

Az állatok mozgásai úgyszólván gépie
sen követik a környezet hatását. E moz
gások a természetben, az állatok meg
szokott környezetében célszerűek, de 
ha a környezeti feltételek megváltoz
nak, a legnagyobb mértékben célszerűt
lenekké is válhatnak. A célszerűség oka 
a • természetben a megszokott, tartósan 
alakult viszonyokban van. De honnét 
ered ez a fajta célszerűség ?

Az állatok öröklik a környezet inge
reire felelő mozgásaikat. Mi történik 
vel,ük, ha e mozgások nem a legmeg
felelőbbek ? Ha a légylárva nem menekül 
a fény elől, rövidesen a. madarak zsák
mánya lesz. Csakis azok a hernyók talál
ták meg a leveleket, melyeket a fény

K É R D E Z Z  -
Csomós Ferenc budapesti olvasónk kér

dezi : Mi a könny ?
I)r. Radnótii Magda professzor, az I. 

számú Szemklinika igazgatója válaszol :
A könny sókat és kevés fehérjét tar

talmazó folyadék. A könny mirigy ter
meli, és a szemgolyó felszínének nedve
sítésére szolgál. A felesleges könny a 
könny-orr vezetéken keresztül az orrba 
jut. Bizonyos mennyiségű könny állan
dóan termelődik és szükséges a kötő
hártya és szaruhártya normális működé
séhez. A kötő- és szaruhártya megbeteg- * 
szik, ha valamilyen okból kevesebb könny

felvezetett a levelekhez, a többi elpusz
tult.

Azok az egyedek maradtak életben, 
amelyeknek előnyös tulajdonságai vol
tak és e tulajdonságaikat utódaikra is 
átörökítették. A meg nem felelő tulaj
donságok hordozói elpusztultak. így 
maga a természet, válogatta ki a környe
zethez előnyösen- illeszkedő alakokat, 
ezek szaporodtak el. A kevésbé illeszke-

Oee-léfly

dők viszont elpusztultak. Hogy a meg
maradt lények mozgása célszerűnek bi
zonyul a környezetéhez képest, éppoly 
kevéssé meglepő eszerint, mint az, hogy 
a folyók mindig a völgyekben és lefelé 
folynak. A jól alkalmazkodó fajok fenn
maradását és a kevésbé alkalmazkodottak 
kipusztulását Darwin a. természet ki
választó működésének nevezte el. A foly
tonosan alakuló környezet egyre bonyo
lultabban alkalmazkodó fajokat hozott 
létre, az egyre változó formák közül min
dig a legelőnyösebbek megtartása útján.

Ákos Károly

F E L E L E K
termelődik, vagy egyáltalán nem terme
lődik könny. Ha több könny termelődik, 
mint amennyi a könny-orr vezetéken 
keresztül -az orrba tud jutni, akkor a 
könnytöbblet a szemrésből az arcra jut. 
Erre az állapotra mondjuk, hogy könnye
zünk. Fokozott könny termelést minden
féle külső inger előidézhet: por, füst , 
idegen teststb. Létrejön azonban a könny
mirigy fokozott működése idegrendszeri 
befolyásra is, például síráskor, mikor a 
fokozott könnytermelés olyan nagyfokú, 
hogy nem vezetődik el elég gyorsan az 
orr felé.
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|^ IR EK  Á  T U D O M Á N Y  ÉS A  T E C H N IK A  V ILÁ G Á B Ó L
BAZALTBÓL nagyszerű hő

szigetelő anyagot állítottak elő a 
Szovjetunió Lvegrost-Intézeté- 
ben. A gyártás menete a követ
kező : A bazaltot magas hőfokon 
megolvasztják, azután a tartály
ból kifolyó, megolvadt bazaltra 
erős nyomású levegőt fújnak. A 
légsugár több ezer parányi cseppre 
porlasztja az anyagot. Ezek a 
cseppek a további eljárás során 
megnyúlnak és az ember hajánál 
vékonyabb szálak formájában 
rakódnak le. Ily módon egy 
vattaszerű anyag keletkezik, 
melynél a rostok a „vatta”  tér
fogatának csupán 2—3 száza
lékát alkotják, á többi —  levegő. 
Ezzel magyarázható a bazalt- 
vatta kiváló hő- és hangszigetelő 
képessége. A kísérletek most 
abban az irányban folynak to
vább, hogy a bazalteseppekct ne 
rövid szálakra, hanem ho^szab- 
bakra ülepítsék le, olyanokra, 
melyek már szövetek készíté
sére" is alkalmasak.

*

Az elektromos rövidhul
lámoknak az egyes növé
nyek csírázására és fejlő
désére gyakorolt hatásával 
kapcsolatban folytattak kí
sérleteket a Lengyel Nép- 
köztársaságban. A besu
gárzáshoz 20 watt erősségű, 
2,4—5 m hosszúságú hullá
mokat alkalmaztak. Nö
vényfajták szerint az ered
mények különbözők. A be
sugárzás a cukorrépa és az 
árpa csírázását általában 
meggyorsította, más növé
nyekre viszont kedvezőtlen 
hatással volt. A kutatók 
további vizsgálatokat tar
tanak szükségesnek.

*
AZ ÖNTVÉNYEK nyomás- 

állóságát impreguálással fokoz
zák. Impregnáláskor az öntvény 
pórusait nagy nyomás alatt 
műgyantával töltik ki. Régebben 
impregnálás előtt nem légmente
sítették a pórusokat, és így idővel 
az összepréselt levegő kiszorí
totta a tömítőanyagot. Ezen 
avval javítottak, hogy impreg
nálás előtt kiszivattyúzták a 
levegőt a pórusokból. Az így 
kezelt öntvény mechanikai tu
lajdonságai megjavultak. Egy 
amerikai szaklap arról szá
mol be, hogy további minőség- 
javulást értek el úgy, hogy 
műgyanta helyett rendkívül fi
nom fémport £s vízüveget hasz
náltak a tömítéshez. A fémpor

tapadó képessége nagyobb, mint 
a műgyantáé, jobban betapad 
a pórusokba. Azonkívül 1100 
fokra is felmelegíthető, míg a 
műgyanta-tömítés csupán né
hány száz fokos hőmérsékletet 
bír ki.

*

Villamoshajók tervét ké
szítették el a Szovjetunióban. 
A tervek szerint a folyók 
partjain oszlopokat állítanak 
fel és ezekre szerelik a két 
vezetéket. A villamos ener
giát a partról hajlékony ká
belen vezetik a hajóhoz, ame
lyen egy kábeldob szabá
lyozza a huzal feszülését a 
hajó irányának megváltoz
tatásakor. A tervek szerint 
a villamos hajó irányításá
hoz egyetlen egy emberre van 
szükség.

*

AZ AUTÓKÖZLEKEDÉSI Tu- 
dományos Kutató Intézetben az
zal kísérleteznek, hogyan lehetne 
az ólom-akkumulátorok negatív 
lemezét alumíniummal helyet
tesíteni. A kísérletek sikere ese
tén nagy mennyiségű ólom be
hozatala válnék feleslegessé. Je
lenleg eljutottak odáig, hogy 
sikerült az azonos nagyságú 
ólom akk ti m u Iá toro k k a p a el t ásá- 
nak 60—70 százalékát — 18— 20 
kisülésig —  elérni. A kísérletek 
tovább folynak az alumínium- 
óloinakkumiilátor élettartamá
nak megállapítására, továbbá az 
élettartam növelésére.

*
Két burgonyatermés egy 

évben. Ismeretes, hogy a 
tavasszal elültetett burgo
nya az aszályban, különö
sen a homokon, „leromlik". 
A  csökkent ellenállóképes
ségű növényt ilyenkor szá
mos betegség támadja meg, 
és a beteg gumó nem alkal
mas továbbszaporításra. 
Liszenko szovjet akadé
mikus vetette fel először 
azt a gondolatot, hogy 
aszályos vidéken a burgo
nyát nyáron kell elvetni, 
hogy a gumókötés ideje 
már túl legyen a forró idő
szakon. Ezt az eljárást ná
lunk is jó eredménnyel al
kalmazzák. A  baj csak az,

hogy az ősszel felszedett és 
a következő év nyaráig 
tárolt burgonya jelentős 
hányada megromlik, meg
betegszik. — Ezen a bajon 
segít az az új termesztési 
eljárás, amelyet a Szegedi 
Tudomány- Egyetem Nő
vén yélettani Intézete több 
mint 10 köztélmesztéshen 
szereplő fajtára kidolgo
zott. A  burgonyát első íz
ben tavasszal, jarovizálás 
után ültetik, majd június
ban, amikor a gumók több
sége a vetőgumó-nagyságot 
elérte, felszedik és fajtán
ként megbatározott vegy
szer-adaggal kezelik. A ke
zelés abból áll, hogy lég
mentesen záró és tökélete
sen sötét helyiségben etilén- 
klórhidrin, etiléndiklorid és 
széntetraldorid keverékét 
permetezőgéppel finoman 
elporlasztják, hogy az a 
gyümölcsös ládákban egy
másra rakott burgonyákat 
elpárolgása közben egyen
letesen érje. Az így kezelt 
burgonya két-három héten 
belül csírázik, és a kezelés 
után egynapos szellőztetés 
közbeiktatásával azonnal 
ültethető. Őszre másodszor 
is termést ad, és a tárolási 
veszteség minimumra csök
ken, mert a melegebb idő
szakban már a főidben és 
nem a veremben van a 
burgonya.

*

líismanol a'neve annak 
a legújabb mágneses ötvö
zetnek, amelyből permanens 
mágneseket készítenek. Az 
új ötvözet, amely nevét alkotó 
részeitől (bizmut és mangán) 
kapta, erővonalsűrűségével 
felülmúlja az eddigi perma
nens mágneseket a platina
kobalt ötvözet kivételével. M i
vel a bismanol porkohászati 
úton készül, gépi megmun
kálás nélkül, nagy pontos
sággal állíthatók elő belőle 
bonyolult alakú darabok is.

24.8

Radioaktív izotópok
és ipari alkalmazásuk

Az atomok az atommagból és az úgy
nevezett elektronhéjból állanak. A  mag
ban vannak a pozitív töltésű protonok 
(jelük -)-) és a semleges neutronok 
(jelük n). A  protonok — a pozitív töltések 
— száma határozza meg az atom kémiai 
jellegét, vagyis azt, hogy — mondjuk — 
szén-, oxigén-, vagy vas-atommal van-e 
dolgunk. A  protonok s a neutronok ősz
szege adja közelítőleg az atomsúlyt. 
(1. ábra.)

Az elektronhéjon keringenek az elekt
ronok, általában annyi, ahány pozitív 
töltése van a magnak.

Az atom magjában a protonok száma 
mindig állandó, a semleges részek, a 
neutronok száma azonban változhat. így 
előállíthatunk olyan szénatomokat, me
lyekben a neutronok száma különböző.

a 37-es atomsúlyú klóratomok, hogy az 
átlagos atomsúly 35,46. Ez az arány 
mindig ugyanaz.

Vannak a szénnek olyan izotópjai, 
amelyek nem állandóak, vagyis több
kevesebb idő múlva külső behatás nélkül 
átalakulnak. Ilyen az a szénizotóp, amely 
csak 4 neutront tartalmaz. Van olyan, 
mely csak 5, s van olyan, melyben 8 a 
neutronok száma. (2. ábra.)

Az egyes elemek izotópjait mestersége
sen is előállíthatjuk. Az atommáglyákban 
fellépő erős sugárzások hatására alakul
nak át ily módon az elemek atomjai 
(kalcium, foszfor, kobalt stb.) könnyen 
boruló, nem állandó izotóp atomokká.

A nem állandó, könnyen bomló atomok 
hosszabb-rövidebb idő múlva átalakul
nak, s eközben energiát sugároznak ki.

Hidrogén Hélium Lítium Nátrium
Atomok vázlatos fe/épife'se.

A természetben előforduló szénatom 
magja túlnyomó többségben 6 protont és 
6 neutront tartalmaz. Van olyan fajtája is 
— és ez is előfordul a teimészetben —, 
melyben a neutronok száma 7. Ez a két 
szénatomféleség — az úgynevezett stabil 
szén — nem változik, nem radioaktív. 
Az olyan atomokat, amelyek ugyanazon 
elem atomjai, de magjaik a neutronok 
számában különböznek, izotóp atomok
nak nevezik. Tehát az említett két 
szénatom a szén kétféle izotópja.

A  kutatás megállapította, hogy majd
nem minden elem ilyen izotóp atomokból 
áll, s ezek a legtöbb esetben állandó 
százalékos arányban lelhetők bárhol a 
világon. A természetben például több
fajta klóratomot ismerünk. A  leggyako
ribbak atomsúlya 35, illetve 37. Nagyobb 
mennyiségben a 35-ös fordul elő. A 37-es 
atomsúlyú klór izotóp atommagja tehát 
2 neutronnal többet tartalmaz. A klór- 
gázt olyan arányban alkotják a 35-ös és

E sugárzás erőssége mérhető, s hasonlít 
a röntgenkészülék, vagy a rádium által 
kibocsátott sugárzáshoz. A felbomló izo
tóp atomokat radioaktív izotópoknak 
nevezzük. Az izotóp szénatom kémiailag 
teljesen a szén tulajdonságait mutatja, 
de ezenkívül még sugároz is. Az ilyen 
szénatom ugyanúgy alkot vegyületeket 
s vesz részt különböző kémiai, élettani 
folyamatokban, akár a közönségesek. 
Nagy előnyük azonban, hogy sugárzásuk 
révén felismerhetők, s helyileg nyomon 
követhetők.

Az iparban ma már több területen 
használják a radioaktív izotópokat külön
féle gyártási problémák, anyagvizsgálati 
s minőségi kérdések tisztázására.

Egyik eljárás során az acél alkatrészek 
külső részét keményítik, szaknyelven: 
„cementálják".' Ilyenkor grafitba ágyaz
zák a keményítendő alkatrészeket, s 
megfelelő hevítéssel elérik, hogy a külső 
réteg szenet vesz fel és kemény külső
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felületet nyer. E réteg vastagsága az 
eljárás idejétől és hőmérsékletétől függ ; 
fontos kérdés, hogy milyen mélységig 
cementálódott át az alkatrész. Ha radio
aktív grafitot tartalmazó cementáló ágyat 
alkalmaznak, a fölvett szénréteg radio
aktív sugárzást mutat. Ha az így ce
mentált idom metszetét fényérzékeny 
papírra helyezzük, a cementált réteg 
feketedéssel jelentkezik a papíron.

Kohászati folyamatok közben a radio
aktív foszfor alkalmazása során figyelem
mel kísérhetjük a nyersvas vagy az acél, 
valamint a salak foszfortartalmának el
oszlását. Ezáltal a salakolást megfelelő 
alapokon irányíthatjuk, és a gyártott acél, 
illetve nyersvas elsőrendű minőségű 
lesz.

Érdekes alkalmazást találtak a radio
aktív izotópok az olajiparban. A hosszú- 
távú olajvezetékeket tisztítani kell, s e 
célra kaparó testeket juttatnak a veze
tékbe. Ha nagy volt a csővezeték szony-

Jlasznosan alkalmazzák a radioaktív 
izotópokat a vízellátásban, s a földtani 
kutatások területén. Ha folyóvízhez 
néhány csöppnyi radioaktív izotóp- 
oldatot adnak, és a folyás irányában 
mérik a sugárzást, belőle kiszámítható 
a sebesség. Ha pedig mintát vesznek a 
különböző rétegekből, s megmérik a su
gárzás erősségét, pontos képet kapnak a 
folyó áramlási viszonyairól. Ily módon 
megállapíthatják különböző eltűnő, s 
újra előbukkanó vizek azonosságát, meg
határozhatják egész földalatti összefüggő 
vízrendszerek útját.

A vegyipar területén sok, eddig nem 
egészen ismert szakasz pontos lefolyására 
derítettek fényt radioaktív izotópfélesé
gek alkalmazásával. Különösen a mű- 
benzin-gyártás vegyi folyamatait tanul
mányozták a radioaktív szén-izotóp segít
ségével. Ezenkívül a vitaminok s hormo
nok szerkezet-kutatásainál és előállítási 
eljárásaiknál alkalmazták jó eredmény
nyel e módszereket.

nyeződése, előfordult, hogy ezek a tisz
títóberendezések elakadtak. Elakadásuk 
helyét nehéz volt felkutatni, sok fölösle
ges munkával járt. Ha radioaktív izotó
pot helyeznek ezekre a készülékekre, 
mondjuk radioaktív kobaltot, sugárzása 
elárulja mindig a kaparótest helyét. Egy
szerűen végigröpülnek a vezeték fölött, 
s a repülőgépen elhelyezett sugárzásmérő 
jelzi az elakadás helyét. Csak ott kell 
a vezetéket megnyitni s az akadályt 
elhárítani.

Ha egy olajvezetéken különböző minő
ségű s eredetű olajat akarnak egymásután 
szállítani, radioaktív izotópokkal köny- 
nyen jelezhetik, hogy merre halad a más 
minőségű olaj. A határfelületre radio
aktív izotópkészítményt adnak, s a veze
ték végén sugárzásmérő jelzi érkezését. 
Ily módon a kétféle olajat egymástól 
tisztán el lehet választani s különböző 
tartályokban felfogni.

Az ipái- több más ágában is — a gumi-, 
a textil-, a papír-, az üveg- és a kerámia- 
iparban — sokféle lehetőség nyúlik a 
radioaktív izotópok alkalmazására. Az 
említett példák csak néhány területet 
világítanak meg, az izotópok alkalmazási 
lehetősége azonban szinte korlátlan. Az 
eddigi eljárások hátránya, hogy egyelőre 
elég drága készülékeket igényelnek, s 
kezelésük nagy hozzáértést kíván. Mégis 
kifizetődő, mert olyan problémákat old
hatunk meg velük, amelyekhez más úton 
nem lehet eljutni, s ezenkívül pontosak 
és gyorsak. A további fejlődés nemcsak 
az eddigi módszerek tökéletesítésére kor
látozódik, hanem — mint az a néhány' 
példából is látható — magában rejti a 
nagyipari folyamatok izotópok által való 
vezérlését, s végeredmény-ben tökéletes 
automatikus irányítását,

Pőeze László
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RAGADOZÓ MADÁRBÓL -  ÜGYES VADÁSZ
Több olvasónk kérte, magyarázzuk mén, 
hogy mi a ragadozó madarak idomításá- 
nak tudományos alapja és hogyan tör
ténik az idomítás.

Az állatok idomíthatóságának megértéséhez és 
az idomítás legeredményesebb módszereinek ki
dolgozásához a pavlovi feltételes reflexek tana 
adja a kulcsot.

Tudjuk, hogy a környezet ingereire a szervezet 
—  az idegrendszer közvetítésével —  a mozgás 
különböző formáival felel. Ezt nevezzük reflexnek. 
A reflex-tevékenység lehet úgynevezett t e l t é t -  
1 c n, vagyis veleszületett. Ha éhes állatnak enni 
adunk, nyálmirigyei minden esetben, azonnal mű
ködni kezdenek. Ez esetben feltétlen reflexszel 
állunk szemben.

Van azonban másfajta reflex is, olyan, amely az 
állat életében, például idomítás során alakul ki. 
Ha egy feltétlen reflexet kiváltó ingert, például az 
etetés ingerét egy önmagában véve közömbös in
gerrel : sípszóval, kurjantássai vagy más hívó 
hanggal kötjük össze, akkor bizonyos számú is
métlés után az idomítandó állat e közömbös in
gerre is ugyanúgy válaszol, mint a feltétlen ref
lexet kiváltó ingerre. Ez a f e l t é t e l e s  reflex. 
A ragadozó madár idomítója tehát ilyen feltételes 
reflex kiváltása céljából például a madár falatozása 
közben állandóan hallat sípszót, vagy más hívó 
haugot. Többszöri ismétlés után a madár e han
got Összeköti az evéssel: amikor e haugot meg
hallja, nyálmlrigyei működésbe jönnek és figyelni 
kezd idomítójára.

Az idomítás további szakaszán azt kell elérni, 
hogy a madár e hívó hangra az idomító kinyúj
tott* kesztyűs öklére szálljon. A kesztyűre azért 
van szükség, hogy védje az idomító kezét a madár 
karmaitól. Ennek gyakorlása akként történik, hogy 
az idomító, kesztyűs markában húst tatva, 11—20 
centiméter távolságban a madár elé áll, miközben 
egymásután hallatja az ismert hívó hangot. A ma
dár először ide-oda toporog állványán, nyújtogatja 
fejét az eléje tartott falat után, hátha eléri. 
Az állandó, jól ismert hívó hang okozta ingerület 
végül is legyőzi az embertől való ösztönös félelmet 
és a madár rá röppen a kinyújtott ökölre. Amikor a 
madár a hívó hangra már mindenhonnan az ido
mító öklére száll, kiépítettük nála ezt a feltételes 
reflexet.

A madarat a továbbiakban arra idomítjuk, hogy 
a kiszemelt zsákmány után repüljön. Először el
engedünk előtte egy a leendő zsákmányhoz ha
sonló háziállatot. Ha például héjánkat vadnyúl 
fogására akarjuk tanítani, akkor egy vadszőrű 
házinyulat engedünk el előtte. 11a fogolyra akar
juk betanítani, akkor egy fogoly-barna, nyirbált 
szárnyú házigalambot (a fogolynak hegyes a szár
nya, mint általában a galamboknak). A „tini- 
madarat" vagy a „tan-nyulat44 egy bokor vagy más 
fedezék mögül engedjük el, miközben arra kell 
ügyelnünk, hogy a madár ne vegye észre a ,.trük
köt44. Azt kell hinnie, hogy a „vad** magától 
„röppent" vagy „futott44 ki rejtőkéből. Ha nem 
akarna a „vad44 után röpülni, kinyújtott karunk
kal ellendítjfik a futó vagy repülő „tan-állat4* felé. 
Ha madarunk megfelelő kondícióban van, el is fogja 
azt. Az elfogás után azonnal oda kell futni, az 
elejtett „vadat44 le kell taglózni és hagyni, hogy 
madarunk fogyaszthasson belőle. Egy-két ilyen 
..tan-madárral,, való röpítes után már valóságos 
vadra vihetjük tanítványunkat.

Sokan azt hiszik, hogy az idomított ragadozó
madarak kutya módjára gazdájukhoz viszik az 
elfogott vadat. Ez általában nem áll. Akármilyen 
jól Is idomítottuk madarunkat, nem „gazdájának44

fogja meg a zsákmányt, hanem azért, hogy lakmá- 
rózhasson belőle. A vadászkutya az idomítás során 
megtanulta, hogy a lelőtt vad a gazdáé. S ha a gaz
dának odaviszi, dicséretet kap érte. Sok vadász
kutya az apportírozás ösztönével születik, ugyan
úgy, ahogy a vadász-madár is azzal az ösztönnel 
kel ki a tojásból, hogy ha élni akar, meg kell fog
nia azt a bizonyos vadat. Ezeket az ösztönöket fel
használva és fejlesztve idomítja a vadász madarát. 
Az idomított radagozó madarak tehát csak utána 
röpülnek és elfogják a zsákmányt ; azután a ki
múlt zsákmányon állva várják, míg gazdájuk oda
ér. Csak kivételesen akadnak olyan madarak, ame
lyek a kisebb zsákmányt, mint például a hím-héja 
az elfogott fürjet, a hívó szóra a solymász öklére 
viszik. A lég több vadászni adár kopasztani kezdi {az 
elfogott vadat, vagy madarat. De arra, hogy meg 
is kóstolja, legtöbbször már nem kerül sor, mert a 
solymász gyorsan a helyszínen terein és a tarisz
nyájából elővett „csali44-falattal kínálja meg mada
rát.. A vadászmadár pedig, amint meglátja a feléje 
nyúló jutalom-falatot, szívesen engedi át a megfo
gott zsákmán yt.

A vadászmadarak saját testsúlyuknak 2—3- 
szorosát is elejtik, mint például az 1,2 kilós tojó
héja a 2,5—3 kilós mezcinyúlat, vagy a 70 dekás 
hím-héja az 1,3—1,5 kilós fácánkakast. Ilyen 
zsákmányt legyűrni szép teljesítmény ezektől a 
ki«ebb madaraktól!

Bástyái Lóráml 
solymász, 

tudományos kutat '*

Törpesas a levágott fácánkakason (Homoki-Vágy 
István felvétele)



Hogyan kaphatunk fotográfiai negatívunkon 
közvetlenül pozitív képet

Azt hiszem, minden fényképező gon
dolt már arra, amikor negatív filmjét 
kihúzta a fixirből, hogy milyen jó lenne, 
ha mindjárt a kész pozitív képet kapta 
volna meg, és nem kellene még a máso
lással is bajlódnia. Ez a kívánság bizo
nyos mértékig teljesíthető. Azt az eljá
rást, amelynél valamely negatív-anyagon 
közvetlenül pozitív képet kapunk, fordí
tós hívásnak nevezik.

M i a fo rd ító s  hívás a la p ja ?
Ismeretes, hogy a fotográfiai fény

érzékeny rétegek zselatinban eloszlatott 
ozüsthaloid-, leggyakrabban ezüstbro- 
mid-szemcsékből állanak. Előhívás alkal
mával csak a megvilágított ezüstbromid - 
szemcsék alakulnak át fekete fémezüstté.

A  megvilágítatlan és ezért előhívatlan 
ezüstbromid-szemcséket a fixálás alkal
mával a nátriumthioszulfát (fixir.só) Oldja 
ki.

Eljárhatunk azonban fordítva is. Elő
hívás után nem az ezüstbromidot, hanem 
a fémezüstöt oldjuk ki. Ekkor a rétegben 
ezüstbromid marad vissza, azaz a réteg 
továbbra is megtartja fényérzékeny tulaj
donságát.

Milyen eloszlású ez a visszamaradt 
ezüstbromid ? Nyilvánvaló, hogy azokon 
a helyeken, amelyeken a réteg sok fényt 
kapott, az előhívás során sok ezüst válik 
ki, és a réteg alján kevés vagy semmi 
ezüstbromid sem lesz. Az árnyékos, fény- 
nemérte helyeken viszont sok ezüst
bromid marad vissza. Ennek megfelelően 
az ezüst kioldása után visszamaradó 
ezüstbromid egy pozitív képnek meg
felelő eloszlású lesz. Ha most a réteget 
másodszor megvilágítjuk és ismét elő
hívjuk, a kiváló ezüst már a pozitív 
képnek fog megfelelni. A fordítós hívás 
tehát szintén kétszeri megvilágítással és

kétszeri hívással dolgozik, mint a szoká
sos pozitív eljárás. A döntő különbség 
az, hogy ezt a két folyamatot ugyanazon 
rétegen végzi el, és a második kép kialakí
tásához szükséges ezüst mennyiséget az 
első kép kialakulásánál fel nem használt 
ezüstbromid szolgáltatja.

Az elmondottakból nyilvánvalóak a 
fordítós hívás hátrányai és előnyei. A  
legnagyobb hátránya az, hogy ilyen 
módon csupán egyetlen képhez jutha
tunk. Ezen a hibán ugyan segíthetünk, 
ha a kapott képről másod-negatívot és 
erről további pozitiveket készítünk, ez 
persze sok fölösleges munkát jelent. A 
második hátránya az, hogy diapozitívet 
kapunk, ami kevésbé alkalmas mutoga
tásra, mint a szokásos papírmásolatok. 
A diapozitívek igazi alkalmazási területe : 
a vetítés, amikor nagy nézőközönség 
előtt mutatható be a kép.

A hátrányokból következnek az elő
nyök is. A fordítós hívás sokkal egysze
rűbb, mint a közönséges hívás és az azt 
követő másolási eljárás. Bizonyos anyag- 
takarékosságot is jelent, mert csak egy 
anyagra, a filmre van szükségünk, min
denféle másoló- vagy nagyító-berendezés 
feleslegessé válik, sőt tankhívás esetén 
még sötétkamra sem szükséges.

Legnagyobb előnye a fordítós hívásnak 
a nagyközönség előtti vetítésre szolgáló 
diapozitívek készítésénél mutatkozik. 
Igen sok esetben tartanak vetítettképes 
előadásokat, amikor is az ábrákat vala
mely könyvből veszik ki. Leginkább az 
episzkópos vetítést alkalmazzák, ami 
ugyan semmiféle fotográfiai eljárást nem 
igényel, viszont a kép minősége is mindig 
hagy kívánnivalót, mert rendszerint sötét, 
nehezen áttekinthető vetített képeket ad. 
Sokan azért irtóznak a diapozitív-készí- 
téstől, mert nem akarnak a másolással
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bajlódni. Ilyen esetben nagyon előnyös 
az itt leírt fordítós hívás alkalmazása. 
De az amatőrfényképezés területén is 
érdemes vele foglalkozni.

M ilyen  fi lm e k  alkalm asak  
fo rd ító s  hívásra ?

Elvileg minden fotóanyag. A gyakor
latban azonban szép képeket csak bizo
nyos anyagokon érhetünk el. A  köz- 
ismeit Agfacolor fordítós színes filmeket 
csak fordítós hívásra készítik. A fekete
fehér anyagok közül az amatőr-mozi fel
vételeket szokták külön erre a célra 
készitett fordítós anyagra venni.

A  legfontosabb fotográfiai követel
mény, melyet a fordítós anyaggal szem-

Exponálás. Á  filmet az eredeti érzé
kenységének, vagyis 17/10 DIN érzékeny
ségnek megfelelően exponáljuk.

Első hívás. 7 perc, 18°-on.
Metol ..........................  2 g

nátriumszulfit
(vízmentes) ..................  30 g

hidroehinon........ .............. 15 g
káhumbromid ................  2 g
káliumrodanid ................  3 g
nátriumhidroxid..............  2 g
káliumkarbonát ...........i . 40 g
vízzel feltölteni ..............  1 1-re

Az anyagokat az itt megadott sor
rendben oldjuk fel. Kivétel a nátrium
hidroxid, melyet célszerű külön 150 cm3 
vízben feloldani és lehűtés után a végén

iiiw raiii iraillE elso.kuonbozoíl
..........III;!|II1M|!I|'I|!I!I||||Ierősségű megvilágításIlimül..... J ■első hívás után ezüstoldás után

megvilágított ^  
ezüstbrom id^'

'változatlan

S

ezüstbromid

második (diffúz),111! 11111 .• i; 11 1. 111
megvilágít as\

megvilágított
ezüstbromid

második hívás után a
a végső képben 

az ezüst eloszlása 
az árnyékoknak 
m egfelelő

kész pozitív kép

A fordítás hívás sematikus menete

ben támasztunk, az, hogy az első meg
világítás nyomán a világos helyeken a 
hívásnál minden ezüst kiváljon. Ha 
ugyanis ez nem következik be, a második 
hívásnál a fényérte helyeken jelentős 
alapfátyol marad vissza, ami használ
hatatlanná teszi a képeket. Ezért a for
dítós hívásra szánt filmeket ezüst halóid
ban szegényre készítik, hogy az első 
megvilágítás elegendő legyen az összes 
ezüst előhívásához a fényes helyeken. 
A tapasztalat is azt igazolta, hogy a nagy 
érzékenységű, nagy ezüsttartalmú negatív 
anyagokat nem lehet fátyolmentesen for
dítós hívásnak alávetni. Igen jó eredmé
nyeket kapunk azonban közepes vagy 
alacsony érzékenységű negatív anyagok
kal. Tapasztalatom szerint a kitűnő minő
ségű hazai gyártmányú Forte Finepan 
17/10 DIN-es negatív anyag kiválóan 
alkalmas fordítós hívásra. Kísérleteinket 
erre az anyagra végeztük el. Az alábbiak
ban megadott recept szerint szép, árnya - 
latokban gazdag pozitív diákat kapunk :

az oldathoz adni. Az oldásnál kevesebb 
vizet vegyünk, mint a végtérfogat és a 
végén egészítsük ki 1 literre.

Mosás. 5—10 percig folyó vízben.
Ezüstoldás. 3 perc,

Káliumbikromát . . . .  5 g
cc. kénsav........ .. 10 cm3
vízzel feltölteni . . . .  1 literre

Mosás. 5 perc folyóvízben. 
Semlegesítés. 5 perc.

N átriumszulfit
(vízmentes) ........  100 g

vízzel feltölteni . . .  1 literre
Megvilágítás. Történhet úgy, hogy 

100 wattos lámpával 2 méter távolságról, 
négy percen át megvilágítjuk a film 
mindegyik oldalát. Egyszerűbben úgy 
járhatunk el, hogy a filmet fél percre 
világos ablak előtt kifeszítve tartjuk. 
A megvilágítás ideje nem kritikus, túl- 
világítani nem lehet. Meg kell jegyezni, 
hogy az ezüstoldástól kezdve a műveletek 
alatt a filmnek nem szükséges sötétben
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lennie, hanem tompa, szórt világításnál 
tarthatjuk.

Második hívás. 6 percig.
metol ............ ...........  5 g
nátriumszulfit

(vízmentes)..........  40 g
hidrochinon..............  6 g
káliumkarbonát . . . .  40 g
káliumbromid ........  2 g
vízzel feltölteni . . . .  1 literre

Mosás. 5 percig.
Fixálás. 5 percig.

nátriumthioszulfát . . . .  200 g 
káliummetabiszulfit. . . .  20 g
vízzel feltölteni . . .  1 literre

Mosás. 30 percig.
Szárítás.

Az összes műveleteket 18 fokon végez
zük. A mosások mind folyó vízben történ
jenek. Az oldatok készítésénél a vegy
szerek mindig a megadott sorrendben 
oldandók fel.

KÉRDEZZ -  FELELEK
Magyar Etele kétegyházai olvasónk 

kérdezi: Valahol olvastam, hogy a Tihanyi 
apátság alapító levele a legrégibb magyar 
nyelvemlék. Eddig úgy tudtam, hogy a 
Halotti beszéd. Mi az igazság 1

Keresztes Kálmán, a Tudományos 
Akadémia Nyelvtudományi Intézetének 
tudományos munkatársa válaszol:

A Halotti beszéd keletkezésének idő
pontját 1200 tájára teszik. A Tihanyi 
apátság alapító levele 1055-ben kelet
kezett, tehát kb. másfél századdal ko
rábban, mint a Halotti Beszéd. A Ha
lotti Beszéd viszont az első olyan nyelv
emlékünk, amely összefüggő magyar szö
veg. A Tihanyi alapítólevél ugyanis latin 
szövegű, s magyar szavak (földrajzi ne
vek stb.) szórványosan fordulnak elő 
benne. Ezért az ilyen nyelvemlékeket 
szórványemlékeknek nevezzük. Megjegy
zendő, hogy a Tihanyi alapítólevélnél 
van még régebbi keltezésű szórványem
lékünk is (pl. a veszprémvölgyi apácák 
adománylevele, kb. 1002-ből), de ez nem 
eredetiben, hanem csak későbbi másolat
ban maradt ránk. Sőt van még egy-két 
nem magyarországi keletkezésű, régebbi 
nyelvemlékünk is .(arab-perzsa és görög 
kútfők), melyek a magyarság népnevét, 
egy két méltóságnevet és személyneve
ket tartalmaznak.

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy ha 
hosszabban exponálunk, vagy az első 
hívás idejét megnöveljük, akkor az ezüst
oldás alkalmával a szükségesnél több 
ezüstöt távolítunk el a fényérzékeny 
rétegből, és a visszamardó ezüst mennyi
sége csak árnyalatokban szegény pozitív 
képet ad.

Ezzel a módszerrel mind normál, mind 
0 X 0-es méretű filmeket hívhatunk elő 
fordítósán. Lehetőleg olyan anyagot vá
lasszunk, melynél a réteget" hordozó 
celluloid nincs fényudvarmentesítés céljá
ból szürkére festve. A celluloid színezett- 
sége egyébként nem jár nagyobb hát
ránnyal, különösen vetítés esetén nem, 
amikor a festett celluloid kékes színe 
kedvezően befolyásolja a vetítő izzók 
vöröses fényét. Ha ismeretlen tulajdon
ságú anyaggal kerülünk szembe, különö
sen fontos előbb próbafelvételeket vé
gezni a legkedvezőbb expozíciós idő 
megállapítására.

Szimdn Oszkár,
n Fotókémiai Kutató munkatársa

Február 24.

Az akvériumkészítés techni
kája. Előadó : Hankovszky 
Dezső. Tudományegyetem, 
(Múzeum krt. 4/a. A. ép. fszt.). 
Du. 6.
A fényképezés története.Előadó: 
Szimán Oszkár, MEDOSZ szín
házterem. (VJ., Jókai u. 2— 4. 
Du. 6.

Február 27.

Barabás Miklós. Előadó : Bíró 
Béla. Szépművészeti Múzeum. 
De. 11.
Állatábrázolás a művészetben. 
I. rész. Előadó : Lenkei An- 
dorné. Mezőgazdasági Múzeum 
De. 11.
Horváth Tibor, a Keletázsiai 
Művészeti Múzeum vezetőjé
nek beszámolója kínai tanul
mány út járói. Iparművészeti 
Múzeum, De. 11.

Március 1.

A görög tragédia. Előadó : 
Trencsényi-Waldápfel Imre. 
MEDOSZ színházterem, Du. 6. 
Üjabb eredmények a rák gyó
gyításában. Előadó : Dr. Jenő 
Andor. X I. kér., Szakorvosi 
Rendelőintézet ( XI .  kér., Fe
hérvári út 12). Du. 6. 
Detektortól a katódsugárcsőig. 
Előadó : Palócz István. Tudo
mányegyetem Jogikar IX-es 
■előadóterem, (V., Egyetem tér 
1—3). Du. 6.
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(A /ok részére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, 
köböljük az eseményekre vonatkozó magyar nyelvű irodalmat Is.)

1852. február 29-én halt meg Beszédes József, egyike a legjelentősebb magyar 
mérnököknek, aki a múlt század folyamán hazánkban az európai kontinens 
legnagyobbszabású ármentesítési munkáit végezte. Az ő nevéhez fűződik a Pozsony 
megyei mocsarak kiszárításává sárvízi lecsapolási és árvédelmi munkálatok, a 
Fertő és a Hanság lecsapolása, továbbá a Rába szabályozásának tervei. Része 
volt a század legnagyobb vízépítő munkája, a Tisza-szabályozás előkészítésében is. 
De Beszédes nemcsak a vízierő felhasználásával, hanem az öntözés területén is 
úttörő volt. A  vízrendezési munkálatok első stádiumának tekintette csak a lecsapo- 
lást és ármentesítést. A vízhasznosítás a vízépítés második és fő feladata —  mondta. 
Fiatalabb munkatársai és a következő nemzedék kiemelkedő tagjai éppen ebben, 

az öntözés jelentőségének felismerésében látták legfőbb érdemét. Beszédesben a mérnöki hivatás
tudat a politikai öntudattal párosult. Világosan látta a természettudományok és az alkalmazott tudo
mányok szerepét az emberiség fejlődésében. —  Beszédes József élete és működése (1780— 1852), Bp. 
1958.; Farkas László: A Beszédes-féle csatorna (Búvár, 1948. 897. old.).

Hiány bán

1840. március 1-én született Dokuesajev orosz tudós, a termőtalajról szóló tudo
mány úttörője. Az orosz feketefölddel kapcsolatos kutatásai világhírűek. Prog
ramját „Steppéink azelőtt és most”  című munkájában fejti ki. Ebben felvázolja 
a folyók szabályozását, vizüknek öntözésre történő egyidejű felhasználásával, 
valamint vízválasztó tavak és artézi kutak létesítését, a steppében szigetszerű 
erdőültetvények és szántóföldvédő erdősávok létrehozását stb. Mindez nem más, 
mint a termelés fizikai-földrajzi feltételeinek rendszeres és gyökeres megváltoz- 
latását célzó munka. Dokuesajev ebben a vonatkozásban messze megelőzte kor
társait. A dokucsajevi programot teljes egészébeu csak most valósítják meg a 
Szovjetunióban. —  Polinov : V .V. Dokuesajev és Viljamsz szerepe a természettudo- 

és a mezőgazdaságban. (A tudományok története a Szovjetunióban. Bp. 1950. 388—380. o.)

1839. március 2-án született Krenner József mineralógus, számos új ásvány fel
fedezője ; ezeknek egy részét hazai tudósokról nevezte el, m int: warthait, fizelyt, 
schafarzikit, andorit, semselyit stb. Egyik legszebb felfedezése volt az Eötvös 
Lorándról elnevezett lorandit, amelyet a macedóniai Allachar-bányából írt le. 
Különösen szívesen foglalkozott a hazai tellurércekkel. Facebáján a telluritot, a 
tellur oxidjá't fedezte fel, a botesbányai tellurezüstről, a hessitről megállapította, 
hogy kristályai a szabályos rendszerbe tartoznak. A Nemzeti Múzeum ásványtárát 
úgyszólván a semmiből teremtette meg. 1871-ben megszerezte az ásványtár 
részére Lobkovitz János világhírű ásványgyűjteményét, amely 41.217 darabból 
állott. (A 800 mázsa súlyú ásványtömeget 11 vagon szállította)." Érdemeit a tudo

mányos világ azzal méltányolta, hogy a Nagyágon^általa felfedezett tellur-arany-ezüst-ércet krennerit- 
nek nevezte el. — Természettudományi Társulat Évkönyve, 1939. 92—93. old.

1875. március 2-án megszólalt Grnham Bell találmánya : a telefon. Bell távbeszélő 
készüléke egyszerű imígnes, amelynek egyik sarka előtt vékony vaslemez van 
kifeszítve. Ha a vaslemezre rábeszélünk, ez rezgőmozgásba jön, s a rezgés a mágnes 
mágneses mezejét megváltoztatja, a mágnesrúd körül levő indukciós tekercsben 
áramot gerjeszt. Ez az indukált áram a beszélő- és hallgató-készüléket összekötő 
vezeték útján a másik készülék tekercsébe jut, ott a mágnes mágneses mezejét 
ugyanolyan ütemben változtatja, mire a másik készülék vaslemeze rezgésbe jut, 
az adólemez készülékéhez hasonló rezgéseket végez, vagyis az eredeti hangot 
adja vissza. Röviden: a Bell-féle telefon a hangrezgéseket elektromos árammá, majd 
az elektromos áramot ismét hangrezgésekké alakítja át. Bell angliai siketnéma- 

oktató volt, és eredetileg látvabeszélő készüléket akart szerkeszteni siketnémák részér^. — Balázs 
Barna: A távíró és távbeszélő története, Bp. 1952. 29. oldal.
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LOGAR MISKA feladatai
MEGOLDÁSOK AZ 5. SZÁM

BÓL

1. Közismert dolog, hogy ha 
nagyon magas hegyekre me
gyünk, a légnyomás csökkenése 
miatt rosszullét lép fel, esetleg 
vérzések kíséretében. Ugyan
csak rosszullét léphet fel a 
légnyomás növekedése folytán 
is (bűvárharangban dolgozó 
munkások). Rnnelc oka az, 
hogy testünk belsejében az 
általában megszokott légnyo
másnak megfelelő nyomás ural
kodik, a külső nyomás megvál
tozása tehát rendellenességek 
bekövetkezésével jár.

Ugyanez érvényes nyilván az 
állatokra is. A vízben élő álla
tok testében nagyobb nyomás 
uralkodik, mint a szárazföldie
kében, mert a vízben a nyomás 
a mélység növekedésével 10 
méterenként kb. 1 atmoszférá
val növekszik. A dunai halak 
csak néhány méteres mélység
ben élnek, a vízbői való kifo
gáskor tehát a külső nyomás 
csökkenése számukra nem olyan 
jelentékeny, kibírják. A tenge
rekben azonban több kilométer

mélységben is élnek halak, 
ami azt jelenti, hogy a testük
ben uralkodó nyomás több
száz atmoszféra. Az ilyen halak 
testét a tengerből való kieme
léskor a belső nyomástöbblet 
szét is veti.

2. Igen, lehetséges!
Nem aszerint fázunk vagy 

van melegünk, hogy milyen a 
környező hőmérséklet, hanem 
aszerint, hogy testünk ugyan
annyi idő alatt mennyi hőt 
veszít. (Ezt azonnal beláthat
juk, ha például arra gondolunk, 
hogy nagy hidegben szíveseb
ben fogunk meg fa-, mint réz- 
kilincsét, pedig a kettő hőmér
séklete nyilván egyforma ; a 
rézkilincs azonban gyorsabban 
elvezeti kezünk melegét, mint 
a fa.) Levegőben lényeges hűtő 
hatást gyakorol a verejték 
párolgása (ez akkor is jelen van, 
amikor nem érezzük, hogy 
„izzadunk” ). A párolgás mér
téke pedig lényegesen függ attól, 
hogy mennyi a környező levegő 
páratartalma. Nagyobb szobá
ban a páratartalom jobban 
szétoszlik, viszonylag kevesebb,

á párolgás tehát erősebb lesz í 
jobban fázunk. Ugyanez az 
oka annak is, hogy ha ugyan
abban a helyiségben többen 
vannak, akkor —  ugyanakkora 
hőmérséklet mellett —  kevésbé 
fáznak.

Helyesen tehát akkor fűtünk, 
ha nem egyszerűen abból indu
lunk ki, hogy a helyiségben ennyi 
és ennyi fok hőmérsékletnek 
kell lennie, hanem a megkívánt 
hőmérsékletet függővé tesszük 
attól, hogy egy emberre hány 
légköbméter esik.

ÚJ FELADAT
Két kerékpáros indul el 

ugyanarról a helyről, ugyan
azon az úton. Az egyik órán
ként 30 km-t tesz meg és min
den 50 km után 5 perc pihenőt 
tart, a másik pedig óránként 
36 km-t halad ugyan, ennek 
azonban minden 40 km után 
van pihenőre szüksége.

Hány percet pihenhet minden 
alkalommai a második kerék
páros, ha azt akarja, hogy a 
360 km távolságra levő célba 
éppen egyszerre érkezzenek 
be?

A mágnesség
VÍZSZINTES ;

1. Mimién elektro
mágnes alapvető alkat
része. 11. Névelő.
Pestmegyei község,
Torbágy szomszédja.
13. Mutató névmá
14. Kötőszó. 15. Mág
neses, régebbi néven.
18. Személyes névmás, 
lord. 20. -ig, németül.
21. Még nincs, de . . .
23. Az elektromágnes 
egyik alkalmazása: hír
közlő eszköz. 24. Ellen
tétes mágnessarkok kö
zött áll fenn. 25. Halál 
utáni szállás. 27. For
dítva : belemegy az
ajánlatba. 28. A beszámolót követi. 29. Szigetelt 
tekercs belsejében lágy vasmag. 34. Alak. 35. 
L-lel a végén : ritka férfinév. 36. Nehéz fém. 
39. Önként, idegen szóval. 40. 1500 római szám
nál. 41. Elektromágnes alkalmazása: hang- 
erősítésre. beszéd közvetítésre szolgáló eszköz. 
42. Névelővel : ahol nincs semmi.

FÜGGŐLEGES :
1. A legkönnyebben mágnesezhető anyag. 

2. Névelő. 3. Mi fog történni? 4. Női név, ford.
5...........ktív =  tárgyilagos. 6. Jöjj gyorsan! 7.
Vonz ellentéte. 8. Dátumszó. 9. Mutatószócska. 
10. Hosszúságmérték röv. 14. Tizenkét hónap.
15. Elektromágneses áramforrás. 16. Elsőnek is

az eleje. 17. Fényszórókban használatos elek
tromos lámpa (két széncsúcs között képződő 
fényívvel világít). 18. Felfüggesztett mágnestű. 
Iránymeghatározásra szolgál. 19. Erkölcs, szokás 
(közhasználatú idegen eredetű szóval). 20. Pálcám. 
23. Árpád atyja. 24. Jókedvű. 26. Ford.: szagló- 
szerv. 28. Az elektromágnes legelterjedtebb 
alkalmazása: csaknem minden lakásban van. 
29. Ford.: régi magyar űrmérték. 30. Kémlel.
31. Ford.: ilyen hártyája is van a szemnek.
32. Mozi, ismert idegen szóval. 33. Állatlakás. 
37. SM. 38. Szomszédos magánhangzók.

A 7. szám keresztrejtvényének megfejtése : 
Szabadságszobor, jánoshegyi kilátó, Halász- 
bástya : Sztálin út. Országház, Lánchíd.
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