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Csittaqászat éa
fauiázia
Kiegészítés Ivdnyi György:
18.000 éves tavasz e. cikkéhez.
A csillagászat, amely a Mindenség kutatásával foglalkozik,
nagyon sok olyan felfedezéssel
ajándékozta meg világunkat,
amelyek az emberi szellem leg
nagyobb eredményeinek tekin
tendők.
Mai tudásunk és főleg a ren
delkezésre álló megfigyelési
anyag . azonban még kevés
ahhoz, hogy a Világegyetem
ben évezredek és évszázezredek
alatt lefolyó jelenségeket törvényerővel meg lehetett volna
állapítani.
Az areturusi évről írott cikk
a Nap mozgásának problé
májával kapcsolatos. A kör
nyező csillagok megfigyelésé
ből annyit tudunk, hogy hoz
zájuk viszonyítva Napunk másodpercenkint 19,6, kereken
véve 20 km/sec, sebességgel
halad a Herkules csillagkép
irányába.
Hogy valójában
mennyi a Nap térbeli sebes
sége, azt egyelőre nem tudjuk,
csak a környező csillagokhoz
viszonyított sebességét ismer
hettük meg. Valószínű, hogy
a Nap valóságos sebessége, a
Tejút-rendszer közepéhez vi
szonyítva, 15-szÖr nagyobb en
nél a relatív sebességnél, tehát
mintegy 300 km másodpercen
ként.
Ha egy gyorsvonat 100 km
óránkénti sebességgel halad,
mellette a szomszédos sín
páron egy személyvonat 60
krn-es sebességgel megy, a
gyorsvonatnak relatív sebes
sége a személyvonathoz képest
40 km lesz. A csillagok ese
1<Í2

tében az abszolút sebesség
megismerésére nincs módunk.
A gyorsvonat százkilométeres
sebessége sem abszolút sebes
ség, azt is a Földhöz viszo
nyítjuk. A Földünk is forog
tengelye körül, kering a Nap
körül, és a Nap is halad a
Földdel együtt a csillagok teré
ben, s a csillagok is haladnak.
A z eddigi megfigyelési ada
tok egyelőre egyenesvonalúnak
mutatják a Nap mozgását a
Herkules csillagkép irányába.
Bizonyosak- vagyunk abban,
hogy ez a mozgásirány az idők
folyamán változik majd és
akkor meg lehet állapítani a
görbületét és ki lehet számí
tani, hogy valójában mi körül
kering naprendszerünk.
A fantázia birodalmába tar
tozik tehát minden olyan állí
tás, amely a tudományos ered
ményekre hivatkozva, akár az
Arcturus, akár más csillag
körüli keringésről beszél. Ilyet
nem állíthatott sem Newcomb,
sem más nagy csillagász, sem
pedig Tobey tanár.
Minden olyan csillagászati
tény, amelynek felderítése még
nem befejezett, könnyen ad
alkalmat elméletekre és a
fantázia csapongására. A fan
tasztikus elképzeléseknek sem
szabad azonban nélkülözni a
tudományos valószínűséget. Az
areturusi év gondolata pedig
még fantasztikus regénytémá
nak sem megfelelő.
A z Arcturus valóban óriás
a Naphoz képest, de vannak
az Arcturusnál jóval nsgyobfa
csillagok is.
A z Arcturus távolsága a
Naptól közel négyszázbillió
kilométer, azaz, a másodpercenkint 300.000 km sebesség
gel haladó fénysugár 41 év
alatt érkezik onnan hozzánk.
A cikk szerint most az arcturusi tavaszba léptünk. Ko
mor képet fest a cikk írója
az areturusi tél és nyár borzal
mairól. A cikk csak a jövőről
beszél. Márpedig, ha most
kezdődik az areturusi tavasz,
előtte volt az areturusi tél.
A Földnek most kellene der
medtségéből élednie, de az em
beriség és a Föld történelme
mást tanít nekünk.

A valóság az, hogy ha az
Arcturus egyik napról a má
sikra eltűnne az égről vagy
41 év előtt eltűnt volna —
akkor azt most vennék észre
ezzel a ténnyel egyetlen
Celsius fokkal, de még annak
kicsiny hányadával sem változ
nék meg a Föld hőmérséklete.
Hiszen mi a hőt és fényt nem
az Arctuzustól, hanem a Nap
tól kapjuk, amely állandóan
annyi energiát sugároz kicsiny
Földünkre, amely munkává
alakítva 230 billió ióerőmunkateljesítményre volna állandóan
képes. Ehhez képest igazán
mindegy az számunkra, hogy
van-e Arcturus vagy nincsen
az égen.
A cikk tartalma úgy lenne
alkalmas fantasztikus regénytémának, ha Napunk ki alvó
ban lenne és márcsak kevés
idő kellene ahhoz, hogy sötét
égitestté váljék. A z Arcturus
lenne a Nap csillagpárja, s e
kettős rendszer valóban kerin
gene egymás körül. Ha így,
Napunk egy elnyúlt elipszisen
keringene az Arcturus körül,
csak akkor kapnánk elég hőt
tőle, ha közelében járnánk,
egyébként dermesztő hideg
uralkodna a Földön és minden
bolygón.
,
Á Nap azonban igen gazda
ságosan és takarékosan bánik
fűtőanyagával, s a számítások
szerint még sok évmilliárdon
át elegendő hőt tud adni a
földi élet üzembetartásához,
a maihoz képest nem is észrevehetőieg csökkenő mértékben.
Aki azonban érdeklődik a
csillagászat iránt, ilyen fan
tasztikus dolgok nélkül is bő
ven talál tényeket, amelyek
képzeletét kielégítik.
Az Élet és Tudomány első
sorban arra hivatott, hogy
ismereteket közöljön és helyes
fogalmakat adjon a művelő
désre törekvő olvasóközönség
számára, A megjelent cikkért
nem is annyira annak Íróját,
mint az idézett Tobey tanárt
terheli a felelősség, ha köny
vében nem hangsúlyozta, hogy
privát elképzelésekről és nem
tudományosan
megalapozott
elméletről van szó.
Magyar Csillagászati Egyesület
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repülőút!** íja , a Kréta-korba a
óit repnlosárkány. Szárnyal
8 m étert fogtak át, A koponya
nagy hátsó taréja valósziufileg
az egyensúly biztosítására szói-
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M E S T ER E I N K
A LEVEGŐBEN
A repülésnek megvan a maga története
az állatok világában is. A z állatok is hosszú
küzdelmet folytattak a levegő meghódítá
sáért, akárcsak az emberek, s ez a küzdelem
sokmiílió éves múltra tekinthet vissza.
A repülőképesség óriási előnyöket bizto
sít az állat számára a létért való küzdelem
ben a repülni nemtudókkal szemben. A
szárnyasállat sokkal szabadabban, sokkal
függetlenebből mozoghat, naint a földhözkötött. A természetemelte akadályok, he
gyek, folyók, tengerek, sivatagok nem jelen
tenek akadályt számára. Tetszés szerint
változtathatja helyét, és mindig felkeresheti
a legkedvezőbb é'etlehetőségeket nyújtó
vidékeket, mint télen a vándormadarak. A
repülő állat sokkal könnyebben szerzi meg
zsákmányát. A portyázó sas, vagy más
ragadozómadár, egész Vadászterületét be
tekinti a magasból, s mint a nyíl csap ie
prédájára. A magasban kóválygó keselyűk
éles szemükkel mát nagy messzeségből észre
veszik az elhullott állat hulláját, és villám
gyorsan ott teremnek, mielőtt más állat
megelőzhetné őket. A fecske, meg sok más
madár, vagy a denevér, röptében kapja el
a sebesszárnyú rovart, amit különben soha
sem szerezhetne meg. S ha veszedelem
fenyeget, akár az időjárás, akár az ember,
vagy más ellenség részéről, megint csak
kitűnő szolgálatot tesz a szárny. A z állat
pillanatok alatt elmenekülhet a veszély köze
léből.
Futólag végigtekintve a Földet benépe
sítő élőlények sokaságán, nem is gondol
nék, mennyi köztük a repülni tudó. Körül
belül egymillió állatfajt tart számon a tudo
mány, s azok közül nem kevesebb, mint
600 ezer tud repülni. Ennek a rengeteg
repülő állatnak túlnyomó többsége a rova
rok és madarak sorából kerül ki. Rajtuk
kívül aztán csupán az emlősök vannak kép
viselve a repülő állatok között a denevérek
révén, mintegy 600 fajjal.

A repülés a mozgás és helyváltoztatás
legtökéletesebb módja. De egyben legnehe
zebb is. Kiszámították, hogy egy teljes
erejéből rohanó ember alig kétharmad ré
szét végzi annak a munkának, amit egy
gólya repülés közben kifejt 1 Pedig a gólya
aránylag kis izommunkával repül, lassan,
méltóságteljesen mozgatja szárnyait. A tró
pusok „repülő drágakövei1*, a kolibrik,
harminc-harmincötöt is csapnak szárnyaik
kal másodpercenként.
A rovarok szárnymozgása még ennél is
gyorsabb. A kis katicabogár például kilenc
venet csap szárnyaival egy másodpercben 1
A házilégy xpo-et ! A méh 200-at 1 Sőt
egyes hártyásszámyúak szárnyainak rez
gése meghaladja a háromszázat is 1 Azaz
percenként a 18 ezret 1
Nem nehéz elképzelni, milyen óriási
izommunkát ktván a szárnyak; ilyen gyors
mozgatása.
A repülés minden tekintetben igen nagy
követelményeket támaszt a szervezettel
szemben, s a természet nagyon nehéz fel
adat előtt állott, amikor a levegő meghódí
tására vállalkozott. Kétségtelen, hogy éppenúgv, mint ahogy az ember is csak lassan,
rengeteg küzdelem és sikertelen próbálko
zás után tudta vaióraváltani a repülés év
ezredes álmát, a természetnek is csak foko
zatosan,
lépésről-lépésre,
beláthatatlan

KSszénkor) óriás rovar,
Meffaneurtt Manyi, Szárnyai
70 centimétert tojtak át
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maelian Izmusa.
M ik or a tor alsó és íeisö részét összekötő kettős
Sranmiyaiób oieroyed, a szárnyak Setéié moxujjnnk.
A m ik or az iramok összéliúzóáisak, a íelső rész
peremé lenyom ja az alsó rész szélén emeltyű
módjára nyugvó szárny röviéebb részét, m ire
az emeltyű hosszabbik karja, a tulajdonképpeni
szárny. Jölíelé csapódik. A függőlegesen la té
izmuk közt látható két sötét io lt. n tor elülső és
hátulsó falát összekötő Izom nyalábokat jelöli.

bosszú fejlődési folyamat és bizonyára szám
talan eredménytelen kísérlet során sikerült
megnyitni a teremtmények előtt * levegő
birodalmát.
A legelső állatok, melyek a levegőt bené
pesítették, a rovarok voltak. A z első repülő
rovarok már nagyon régen, a Föld ókorá
nak közepén, a Devon-korszakban megje
lennek az élet színpadán. Körülbelül 350
millió esztendő választ el bennünket attól
az időtől. De akkor már legalább 50— öoo
millió éve volt élet bolygónkon. A z első
sikeres levegőbeemelkedés tehát aránylag
késői időpontban ment végbe. Abban a

korban kezdett a növényvilág nagyobb mér
tékben gyökeret verni a szárazföldeken, s
ezzel a folyamattal körülbelül egy időben
ment végbe a rovarok kialakulása. A Devon
kort követő Kőszén-korszakban, az akkori
csodás gazdagságú léperdőségekben, már
gazdag rovarvilágot találunk mindenfele.
Ebben a korban éltek a legnagyobb rovarok.
Valóságos óriások. Voltak közöttük olyanok,
melyeknek kiterjesztett szárnya 70— 80 cen
timétert fogott át.
Hogy a rovarok milyen állatoktól szár
maznak, a tudomány még nem tudta teljes
bizonyossággal kideríteni. Bizonyos jelek
ből azonban a tudósok arra következtetnek,
hogy őseiket az egykori háromkar éj ű ősrá
kok, a trilobiíák között kell keresnünk, Ezek
a különös testál kotású ősrákok, — nevüket
testük sajátságos hármas tagozódásától
kapták — roppant tömegekben és rendkívül
nagy fajgazdagságban népesítették be az
őstengereket. Egyes fajaik a tengerfenéken
mászkáltak, az iszapban hevertek, vagy
abba beásták magukat. Mások úszó élet
módhoz alkalmazkodtak, erős úszólábakat
fejlesztettek, melyekkel sebesen hasították
a vizet. Voltak olyanok, melyek a tenger
felszínén lebegtek. Ezeknek mindenféle
nyúlványaik fejlődtek, azok tartották őket
fenn a vizen.
Kétségtelenül akadtak köztük olyan fajok
is, melyek a sekély, iszapos parti vizekben
tanyázván, időnként. kijártak a szárazra,
mint ahogy a mai rákok közül sokan teszik,
a idővel teljesen hozzáidomultak a száraz
földi élethez. Ezekből fejlődhettek ki az
után idők folyamán a rovarok. Emellett
a feltevés mellett szól az is, hogy az ős
rovarok álcái kivétel nélkül vízben éltek,
— mint a ma élő rovaraink közül a szúnyo
goké, kérészeké, szitakötőké stb. — ami azt
mutatja, hogy a szülök petéiket lerakni még
visszatértek Őselemükhöz.
A rovarszárny vékony, rugalmas lemez,
mely két egymásratapadó hártyából tevő
dik össze. A szárnyon szabályos hálózat
vonul végig, az erek, vagy bordák, melyek
kitinből varrnak és belül üregesek. Belse
jükben idegpályák futnak. A bordák tart
ják kífeszítve a hártyákat s kapcsolják a
szárnyakat a törzshöz, a tor második és
harmadik gyűrűjéhez.
A szárnyak le és fel való mozgatását egy
szerű izomzat végzi. Mégpedig igen ere
deti és szellemes módon. Nem közvetlen
ízomzattal, hanem közvetve. Közvetlen
szárnymozgató izmaik csak a szitakötők
nek vannak. A többi rovarnál a tor alsóés felsőrészét összekötő kettős izomnyaláb
ütemes mozgása vivődik át a szárnyakra.
ffosszúíarkű fíharaphorhynfliws ropülősárliénj
«‘*nntv&za « .Jura-korból.
lehet látni a ropftlftiuh-i.yit kffesxi?fsínpU móriját.

Hogy ez hogyan történik, képünk minden
magyarázatnál világosabban mutatja. A
szárnyak a tor alsó és felső része között Izesüluek, mégpedig úgy, hogy egyenlőtlenkarú emeltyű módjára az aisórész peremén
nyugszanak. Ha a mozgatóizmok összehú
zódnak, azaz a felsőrészt lesüllyesztik,
annak pereme az emeltyű rövidebb karját
lenyomja, minek következtében a hosszab
bik kar — a szárny — felemelkedik. Ha az
izmok elernyednek, a háti rész újra felemel
kedik, az emeltyűre nehezedő nyomás meg
szűnik s a rovarszárny lesüllyed. A rovar
test izomzatának főrésze ennek az elrende
zésnek következteben a torra összpontosul,
s így szoros viszonosság jön létre a szárnyak
elhelyezése, az izomerő, a tepülőképesség
mértéke és a test alkata közt. A tor meg
felelő gyűrűi a legnagyobbak, legfejletteb
bek, a test súlypontja az aerodinamikai köve
telményeknek megfelelően a szárnyak köze
lében helyezkedik el, s a tor vastagsága
egyúttal megfelelő szilárdságot kölcsönöz
a testnek, ami szintén igen fontos a repülés
biztonsága szempontjából.
A repülő életmód különben minden
tekintetben rányomja bélyegét a rovarra.

Hogy a megerőltető izonununkával járó
erőteljes léíekzésnek a szervezet eleget tud
jon tenni, a légzőszervek erősen fejlettek.
A lélekzőfclületek nagyok. A test belsejét
légcsövecskék hálózzák be, az állat való
sággal átitatódik levegővel, aminek folytán
fajsúlya csökken s a repülés könnyebbé
válik.
Mindezeket a jellegzetességeket megta
láljuk már a legrégibb rovaroknál is. Csak
azok szervezetükben egyszerűbbek, kezdet
legesebbek voltak még. Ilyen kezdetleges
jelleg volt például, hogy a szárnyaikat nem
tudták összehajtogatni és a hátukra fek
tetni, mint a mai rovarok, hanem állandóan
szétterpesztve tartották, mint a szitakötők.
A rovarokon kívül csak a gerincesek
vannak birtokában a repülés adományának.
Három alkalommal is sikerült törzsfejlődés
folyamán a természet örökké tevékeny alko
tóerejének a gerinceseket a repülés képessé
gével felruháznia. Először a repülő-hüllők-

Siiii'Hytu uoató
rttvStíCiirbú röpülő**
hítrliáay. O. Ab*-! rajxa nyom án.

ben, vagy repülő-sárkányokban, azután a.
repülő emlősökben, a denevérekben, s végül
a madarakban. Itt azonban a természet
egészen más utakon haladt, mint a rovar
világban. O tt teljesen új szerv jelenik meg.
A rovarnak már a fejlődés korábbi szakában
megvolt végtagjai mellett szárnyai nőnek.
A gerinceseknél már meglévő szervek ala
kulnak át a repülés eszközévé, szárnyakká.
De mindhárom esetben más és más módon.
Ha az első repülő gerincesekkel, a repülősárkányokkal
akarunk megismerkedni,
vissza kell mennünk a földtörténeti közép
korba. Akkor éltek ezek is, a sok más szá
razföldi és vízi hüllővel egyidőben, s a
középkor végén amazokkal együtt kihaltak
valamennyien. D e azért a feltárt csontmaradványokból nagyon jól ismerjük Őket.
Denevérszerű állatok voltak, a szájukban
hegyes fogakkal. Testük oldalán, a mellső
végtagoktól a háíulsóig csupasz, börszerű
repülőhártya feszült. A bőrhártya a kar
csontokhoz és a kéz csodálatosan hosszúra
nyúlt negyedik állcsontjához tapadt. Ez a
hosszú, vékony ujjesont tartotta kifeszttve
a szárnyat.

Jlyfsféte toíó Rftgyiknuk képzelik a tudósok »
marta
ítsét,
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A repülő-gyíkok változatos és különféle
életkörülményekhez alkalmazkodott alakjai
nagy számban népesítették be a Jura- és
Kréta-kor egét. Köztük találjuk minden
idők legnagyobb repülőállatját, a Pteranodont, melynek kiterjesztett szárnyai nyolcméteres térközt fogtak át. De voltak a repü
lősárkányok között kisebb, varjú-, rigó-, sőt
verébnagyságúak is.
A Jura- és Kréta-kor hosszú évmilliói
alatt végigkísérhetjük a hüllők repülésének
fejlődését. A z első repülő-sárkányok gyönge
repülők voltak. Később aztán egyre töké
letesedik a szervezetük. Szárnyuk felülete
megnövekszik, alakja keskeny, hosszúkás, a
végén hegyesedő lesz, mint amilyen a leg
sebesebb röptű madaraké, ami arra mutat,
hogy repülésük gyors, könnyed, nyilaié
volt. Szájukból — melyet valószínűleg,
mint a madarakét, különféle alakú szaruképződmény, csőr vett körül — lassanként
elmaradnak a fogak, mint a repülést hát
ráltató fölösleges teher.
A törzs szilárdabb lesz és megrövidül.
Kezdetben a hossxúfarkú alakok, a Rhamphorhvnchus-félék az uralkodók, melyeknek
hosszú, botszerü farkuk volt, a végén víz
szintesen álló vitorlával. Később a rövidfarfeú repülősárkányok, a Pterodac(;ylus-ok
(ejtsd : píerodaktühisz) jutnak túlsúlyra. A
repülőképesség tökéletesedésével párhuza
mosan a csontokból lassan eltűnik a velő,
s helyét levegő foglalja el, mint a mada
raknál.
A legtökéletesebb reptüésű alakok, az
óriási Pteranodon-ok csontjai papírvékonyságúak voltak. Ezek fölülmúlhatatlan töké
letességgel alkalmazkodtak a repülő élet
módhoz. Jóformán, egész életüket a levegő
ben töltötték, A tengerek fölött tanyáztak
folytonosan. Kiterjesztett szárnyakkal le
begtek a hullámok felett, mint az albatro
szok. Lábaik ennekíolytán elkorcsosodtak,
járásra alkalmatlanokká váltak. A Pterodacíyíusok járni egyáltalán nem tudtak.
Pihenéskor denevérmódra felfüggeszkedtek.
Amik a repülő-hüllők voltak a csúszó
mászók között, azok a denevérek az emlő
sök között. A két állatcsoport közt nagy a
hasonlóság, szervezetükben sok a közös
vonás. De szorosabb rokoni kapcsolat nincs
köztük. A denevérek nem a repülő-sárká
nyoktól származnak. A hasonlóság csupán
az ugyanahhoz az életmódhoz való alkal
mazkodás eredménye.
A denevérek végtagjai között ugyanolyan
repülőhártya feszül, mint amilyen a repülőhüllőké volt. De a kifeszítés módja a dene
véreknél egészen más. A hüllők bőrszár
nyát, mint mondottuk, óriásira nyúlt ne
gyedik kézujjuk tartotta kifeszitve. A dene
véreknél mind az öt ujj csontja hosszúra
nyúlt, s azok közt feszül ki a hártya.

A denevérek szervezete is teljesen alkal
mazkodott a repülő életmódhoz. Pompás
repülők vannak köztük. D e mégsem töké
letes repülőszervezetek. Mert alkalmazkodá
suk egyoldalú, lábaik járásra alkalmatlanok.
Ha meg akarnak pihenni, kénytelenek felfüggeszkedni,
A legtökéletesebb repülőszervezeteket a
természet a madarakban hozta létre. Itt
is a mellső végtagok alakultak át szárnyakká.
Csakhogy az átalakulás egészen más módon
ment végbe és sokkal tökéletesebb szervet
eredményezett. A denevéreknél a hátulsó
végtagok is résztvesznek a repülőhártya
kifeszítésében, tehát a repülés szolgálatá
ban állnak, — ez volt a helyzet a repülőhüllőknél is -— s eredeti hivatásukat el
vesztették. A madaraknál a repülés felada
tát a mellső végtagok egymagákban látják
el. A hátulsó végtagok megmaradtak a föl
dön való helyváltoztatás szolgálatéban, A
madarak alkalmazkodása ennélfogva sokkal
harmónikusabb, és sokoldalúbb. A szá
razföldön és a levegőben egyformán ott
honosan mozognak. Sok azonfelül még a
vízben is otthon van.
A madárszárny kiváló tulajdonságait volta
képpen a tollak adják meg. Ezek a csodá
latos szaruképletek a repülő életmódhoz
való alkalmazkodás legsajátságosabb ter
mékei. A legkiválóbb tulajdonságokat egye
sítik magukban. Könnyűek, mozgékonyak,
felületük nagy, rugalmasak, s amellett mégis
kemények és ellenállók. De a madár szer
vezetének többi része hasonló tökéletesség
gel alkalmazkodott a légi élethez. A törzs
erős, merev. A z anyagcsere gyors. A lég
zés erőteljes. A csontok levegővel töltöttek.
A madarak az egyedüli repülő állatok,
melyeknek eredetéről és származásáról a
tudomány felvilágosítást tud adni. A tudó
soknak már régen feltűnt, hogy a madarak
és az őskori hüllők szervezetében sok a
közös vonás, amiből azt következtették,,
hogy a madarak az ősgyíkok nemzetségéből
sarjadtak ki. A bizonyíték azonban sokáig
hiányzott. Végre a véletlen segítségére jött
a tudománynak.
1861-ben Németországban, a solnhofeni
palabánya jurakori rétegeiből, tehát abból
a korból, amikor a repülő-sárkányok virág
korukat élték, egy különös állat megkövesüit maradványai kerültek napvilágra. K é
sőbb, nem messze az elsőtől, egy második
példányt is találtak. A z állatot, mely körül
belül varjúnagyságú volt, tollak borították.
Tehát madár volt. Lábai is madárlábak vál
tak. A farka azonban hosszú gyikfarok volt,
kétoldalt egy-egy sor tollal. A nyaka is
hasonló volt a madarakéhoz. A feje csőr
ben végződött. De a csőrben fogak ékte
lenkedtek ! Hegyes gyíkfogak !

A tudósok Archeopteryx-nek, ősmadárnak nevezték el a nevezetes leletet. Ezzel
megvolt a hiányzó láncszem, mely összekapcsolja a hüllők és madarak nemzetségét.
A zt azonban, hogy milyen hüllőktől származnak a madarak, nem tudjuk. Csak
annyi bizonyos, hogy nem a repülő fajoktól.
Azok sajátságai egészen mások, mint a
madaraké.
Pedig ennek a kérdésnek a tisztázása
nagyon fontos volna, mart szorosan összefügg egy másik kérdéssel. Azzal, hogy miképpen, milyen útori-módon is fejlődött ki
maga a repülőképesség?
Ebben a kérdésben a tudósok még nem
tudtak egységes véleményre jutni. Sokáig
az volt az uralkodó felfogás, hogy fánlakó
gyíkfajok voltak a madarak Ősei. Ögy gondolták, hogy a fákról való leugráíás, iesiklás
fejlesztette ki lassan a repülőképességet és
alakította át a mellső végtagokat szárnyakká.
A nagy magyar ősélet-búvár, Nopcsa
Ferenc volt az, aki kimutatta, hogy ez a
nézet helytelen. A denevérek és repülő
gyíkok talán így fejlődtek ki, de a madarak.
melyeknél a hátulsó végtagok
megmaradtak jellegzetes járólábaknak, seminiesetre sem.
Nopcsa szellemes okfejtéssel
bizonyította be, hogy nem a
fánlakó, hanem a könnyütestü,,.
kétlábon futó Ősgyikokat kell
a madarak őseinek tekinte
nünk.
Ezek az állatok, hogy futás
közben előrehaladásukat meg
könnyítsék, m eggyorsítsák,—
ez a magyar tudós gondolat
menetének lényege — mellső
lábaikkal hadonásztak, csap
kodtak, s azok a folytonos
mozgatás és igénybevétel foly
tán lassan hozzáidomultak új
szerepükhöz. Hogy új hivatá
suknak minél tökéletesebben
megfelelhessenek, erősen ki
fejlődtek, felületük megnöve
kedett, a mozgatóizmok meg
erősödtek, s a gyikok testét
borító pikkelyek megnagyob
bodtak, szétágaztak, toliakká
fejlődtek, és így a végtagok
fokozatosan átalakultak szár
nyakká.
A
futó szárnyas-gyíkok
kezdetben valószínűleg csak»
kisebb-nagyobb
ugrásokat,

Ilyennek gondolják a talált csont
maradványok alapján az 8s
mfHtnrat

szökelléseket tudtak végezni. Azután az
ugrások egyre nagyubbakká, hosszabb akká
váltak, a mindjobban kifejlődő szárnyak
csapkodása mind hosszabb ideig tartotta
lebegésben az állatokat, s így lassanként
kifejlődött a repülőképesség,
A földtörténeti középkor végén, a Krétakorban, már sok madár élt mindenfelé,
Egyik-másik már kitűnő repülő, hatalmasan fejlett szárnyakkal. De még mindegyik
magán viselte a gyík-eredet bélyegét. A
csőre mindnek hegyes fogakkal volt tele.
A fejlődés következő állomása a fogazat
elvesztése volt. A fogascsőrfi madarak a
Kréta-kor végén, a repülősárkányokkal egyidőben kihalnak. A Harmadkorban már mai
madárvilágunkat látjuk kialakulni. Minél
inkább közeledünk a jelenkorhoz, annál
többet találunk itt mostani madaraink közül. S ezzel az állatok repülésének története
végső szakaszába érkezett. Sokmillió éves
fejlődési folyamat eredményekép az állatvilág ezúttal végérvényesen és tökéletesen
meghódította a levegő birodalmát,
Bánki Sándor
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Amióta divatba jöttek a modern vizsgáló
módszerek, amelyek aránylag pontos szám
adatokat közölnek a szervezet vagy egyes
szervek elváltozásairól, megbetegedéseiről,
a napi gondokkal küzdő, agyonhajszolt mai
embernek egyik legkínzóbb problémája lelt
a vérnyomás kérdése. S hogy ebből probléma
lett, annak legfontosabbik oka valóban a ki
merítő, legyengiíő életmódban, az észszerűtIsn munkafeltételekben, helytelen táplálko
zásban rejlik, de nemkevésbbé fontos az az
indítóok, amelyet a modern embernek az
orvostudomány eljárásai iránt megnyilvá
nuló, sokszor kórosan túlzott érdeklődésé
ben és végeredményben abban a körülmény
ben találhatunk, hogy sok betegben a vér
nyomás fogalma zavaros módon tudatosul.
Ez magyarázza meg azt, hogy sok emberben
pusztán a magas vérnyomástól való félelem
az oka a valóban magas tenziónak,
F IZ IK A I F E L T É T E L E K
Ahhoz, hogy testünknek folyékony szö
veteleme, a vér folyamatosan táplálhassa a
szervezetet, zavartalanul kell keringenie a
véredényekben. E zavartalan keringéshez
hajtóerőre van szükség. E hajtóerő forrása
a szív ritmikus mozgása : tdó'dése és ürillése.
A szív — mint tudjuk — egyenletes ütem
ben préseli a vért a verőeres erekbe, ezeknek
falazatát kifeszíti és legyőzi azt az ellen
állást, amit részint az érfal, részint a távoli,
a vasszerekbe torkoló hajszálérhálózat jelent.
Amikor általában vérnyomásról beszélünk,
akkor nem a visszerek (vénák), sem a haj
szálerek (kapillárisok), hanem a verőerek
(artériák) belsejében uralkodó nyomásról beUIH

szélünk, bár a vénákban és kapillárisokban
is van jól mérhető nyomás. Így az ütőerek
ben uralkodó nyomás négy fontos tényező
től : a szívizom erejétől, összehúzódó (ú, n.
szisztolés) képességétől, tehát a szívürítéstöl, a vérmennyiségtdl, a verőerek rugalmas
falának feszülöképességétől, valamint a vér
életvegytani sajátságaitól függ. E sajátságok
alatt a belső súrlódást, folyékonyságot, —
alvadékonyságot értjük. A szívmotor két
féle mozgásának : az összehúzódásnak, ürí
tésnek, (szí sztélé) és az ernyedésnek, tetődéi
nek (diasztolé) megfelelően : kétféle nyo
más, helyesebben, a nyomás szabályszerű
ingadozása tapasztalható. A z említett haj
szálér és visszérhálózatban ismét más —
lényegesen kisebb — a nyomás.
?
A vérnyomást kétféleképpen mérik : véres
vagy vértelen úton. A véres vagy közvetlen
módszert állatkísérleteknél, műtéteknél hasz
nálják, amikor a szabaddá tett ércső belse
jébe hatolva mérik az ott uralkodó nyomást.
A mindennapos gyakorlatban természetesen
vértelenül, közvetve mérik a verőerekben
uralkodó nyomást. Ez annyit jelent, hogy
nem hatolnak az érbe, hanem kívülről gya
korolnak nyomást az ütőérfalra, s így a belső
nyomás értéke — amennyiben ellenállását
sikerült legyőznünk —- megegyezik a külső
nyomás mértékével, amit ismerünk.
A nyomásmérés kivitelezésére — külön
a véres és vértelen mérésre — az idők
folyamán többféle készüléket szerkesztet
tek. A vértelen módszer alkalmazására
legmegfelelőbb a Rwa-Rocci-féle nyomás

mérői (manométeres) készülék (1. az ábrát).
E mérőeszköz a kari verőér (art. brachialis) belsejében uralkodó nyomás m eg
állapítására szolgál. A csupasz felsőkarra
gumikarszalagot (ábrán: i.) erősítünk. A
tömlőszerű szalag gumicső útján fújtatóbalonnal (3) közlekedik. Ezzel levegőt fújta
tunk a karra szerelt szalagba, amely nyomást
fog gyakorolni a verőérre. Egy bizonyos időn
túl az alkar vérellátása megszűnik, amit úgy
ellenőrizhetünk, hogy kitapintjuk az ütőérpuizust a szokásos heleyen (art, rád.). Ha
az nem érezhető, még további levegőtnennyiséget préselünk a gumisza-lagba, majd a készü
lék szelepét (2) megnyitjuk s addig engedünk ki
levegőt, amíg az érlökést éppenhogy kissé tapint
hatjuk, Most leolvassuk a manométeren a
nyomást. Ez a szív összehúzódásából kelet
kező, ú. n. szisztolés nyomás. Újabb levegőmennyiség kiengedésekor, ha a pulzus ren
desen észlelhető, ismét elzárjuk a szelepet.
A nyomásmérő ilyenkor az ernyecléses (diasztolés) nyomást mutatja. Ez a nyomásingadozás
magyarázza meg a vizsgálatoknál megadott
két mérési számadatot. Pl., ha valakinek
120/80 & vérnyomása, akkor ez annyit je
lent, hogy az illetőnél az erek összenyomásá
hoz — szisztolé — alatt akkora légnyomásra,
van szükség, amely a barométerben, vagy
manométe.rben egy 120 milliméteres ■ higanyoszlopot tud egyensúlyban tartani; ekkora
tehát az érfalak feszültsége, a tulajdonkép
peni vérnyomás. Ugyanezen egyénnél diasz
tolé, tehát szlvtelitődés alatt — kisebb —
80 mm-es higanyoszlop nyomása is elegendő az
egyensúlyhoz. A pulzus-tapintás helyett hallgatöcsővel is figyelhetjük a nyomásokozta
zörejeket.
A könnyebb kezelhetőség kedvéért RecklinghaUsen, bécsi orvos, annyi változtatást
eszközölt a leírt nyomásmérőn, hogy a
higanyos manóméiért száraz, ú. n. aneroid
manométerrel helyettesítette. Ez nem olyan
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kényes, mint a higanyeszköz, amellett a
tapasztalati alapon szerkesztett (mint a V olt
mérőnél) skáláról kényelmesen leolvasható
— higany- v. vízmilliméterben — a mért
nyomás adata (1. az ábrát).
A N O R M Á L IS
ÉS A M A G A S V É R N Y O M Á S
Ismerve a vérnyomást fenntartó tényező
ket, ezeknek változásában kereshetjük a
nyomás magasságának vagy alacsonyságának
előidéző okait. Kóros csökkenése ugyanúgy
baj, mint kóros növekedése, bár sohasem
olyan nagy mértékben, mint ahogy a laikus
közönség hiszi. Ha a szív gyengül, ha az
erek nagy területen hirtelen kitágulnak, ha
csökken a vér mennyisége (pl. balesetnél),
a nyomás nagyon lecsökkenhet. Viszont, ha
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a szív erősebbet! dolgozik, a kis és középnagy verőerek, az artériácskák összeszűkül
nek, kórosan emelkedhetik a vérnyomás. Kor,
nem, testalkat, hajlam, életmód szintén be
folyásolja a. véráramlás lefolyását. Épszer
vezetű, egészséges ember rendes vérnyomá
sát úgy kapjuk meg, ha az életkor számához
100-at adunk. Ez a képlet azonban különö
sen a férőkor után nem fedi a valóságot. 10—
20 mm különbség könnyen adódhat, és nem
jelent zavart. Magas vérnyomásra hajlamos
egyénnek tehát nem szabad — a fenti for
mulát alkalmazva egészségi állapotára nézve
— súlyos következtetéseket levonnia. S
főként nem szabad a magasabb vérnyomást
hipochonder módon, mindenkor, mint „ón
álló' ‘ betegséget felfogni.
A Z É R E L M E SZE SZE D É S
Amint az alacsony vérnyomás, legtöbb
ször vérszegénység, testi gyengeség, anyag
csere és hormon zavarokra — pl. Addisonkór — vezethető vissza, úgy a magas vér
nyomás is gyakran csak kísérőjelenség, va
lamely megbetegedés kellemetlen tünete.
Vesebajok, vörösvértestek megszaporodása,
érelmeszesedés következtében fellépő érsérillések, szűkületek igen könnyen lehetnek
magas vérnyomás kiindulópontjai. Itt meg
kell jegyeznünk, hogy az érelmeszesedés,
vagyis az érfalra való mészlerakódás ön
magában nem volna hiba, mert ez a szerve
zet védekezése az ér apró sérüléseivel, feké
lyeivel, folytonossági hiányaival szemben. A
báj ott kezdődik, amikor a kötőszövet! ele
mek duzzadni kezdenek s a lerakódó mésszel
együtt páncélba szorítják az érhálózatot. A z
erek belvilága így megszűkül, az érfal el
veszíti rugalmasságát s az együttműködő
(szimpatikus) idegrendszer hasztalan mozgó
sítja az edénymozgató készülék (vazomotor)
központjait, az erek falába ágyazott izmok
hoz hiába fut. idegingerület, az izmok el
vannak temetve, mint a tengeri korall
zátonyok az iszap alatt, és a megkeményedett
érfal már nem tudja rugalmas alakváltozá
sával csökkentem a vér áramlásának sebessé
gét. Ilyenformán a szívnek arra kell beren
dezkednie, hogy béna, megszűkült érrend
szeren préselje keresztül a vért. íg y lassan
elkopik, elhasználódik, bár az a körülmény,
hogy az idősebbek nyugodt életmódot foly
tatnak, nagyban segítségére van a szívnek
megszaporodott munkája elvégzésében.
A M O D ERN EM BER
ÉS A V É R N Y O M Á S
M int említettük, az életkörülmények, a
munkamódszerek gyakran vádolhatok a
gyakori magas vérnyomásért. A z aránylag
fiatal korban jelentkező és az emberek
széles tömegeit páni félelemérzéssel eltöltő,
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kórosan magas vérnyomás, a tőkés termelési
rend, a rosszul alkalmazott technikai civili
záció specialitása.
A vérnyomásról cikket írni a nagyközön
ség számára nem is szabad anélkül, hogy
kellőképpen ne világosítsuk fel az olvasót
a vérnyomás igazi jelentőségéről. A z embe
rek nagy része szorongva fél a magas vér
nyomástól, mint a fertőző betegségektől, a
szervi bajoktól, a ráktól stb. Pedig súlyos
ságban nem hasonlítható ezekkel össze még
a kórosan magas vérnyomás sem. Meg kell
értenie mindenkinek, hogy a vértenzió az
egészségi állapotnak, a szervek összműködésének és egy csomó, ma még ismeretien
tényezőnek a függvénye, ne azonosítsuk
állandóan az érelmeszesedés, vtagy az „öná!ló“ (esszenciális) vérnyomás jelenségével.
A vérnyomás mindenkor a szervezethez
igazodik, és ez a szerencse. Nem szabad
az orvost állandóan a vérnyomás „leszállí
tására" és mindenáron való csökkentésére
buzdítani. Fajlagos gyógyszer ugyanis nincs
a vérnyomás ellen, de talán nem is kell.
A z öregkor magas vérnyomása mértékletes,
nyugodt életmód — szükség esetén — kevés
jódkálium vagy teobromin (kakaóbabból ki
vont gyógysezr) hozzásegíti a szervezetet
a keringés szabályozásához. Magas vér
nyomással is meg lehet élni matuzsálemi
kort.
A magasvérnyomású fiatalokra is vonatko
zik ugyanez, azzal a különbséggel, hogy keze
lésükre inkább indokolt a gyógyszeres el
járás, mint az Öregek esetében. Bosszúság,
szenvedély, izgalom, féltékenység, könnyen
okozhatnak alig mérhető vérnyomásemel
kedést, különösen az agyi erekben, valamint
a szív koszorús ereiben. A modern vérnyo
másos panaszok, a polgári társadalomban, a
rendkívül helytelen és a burzsoa morálnak
megfelelő nevelési elvekkel belénk oltott
félelmek, elfojtások, gátlások korában min
dennapi jelenségek. Ennek köszönhető sok
más, az alapvetően rossz életmóddal össze
függő panasz. A modem ember általában
nem alszik egészségesen, álmában görcsök
kínozzák (állkapocs-, rekeszizom-, bélhuzamgörcsök), amelyek megnehezítik légzését,
emésztését, és befolyásolják a keringés, az
erek állapotát.
A fűszeres ételek, húsok, nehéz táplálé
kok, italok (erős kávé, tea, alkohol), hajszolt
életmód kerülése mellett a vérnyomás nem
lehet ijesztő mumus, bármily korban is.
A kezelésben tehát teljesen hagyatkozzunk
az orvosra. Ha ismerjük vérnyomásunk
mm-értékét, ne tulajdonítsunk annak na
gyobb jelentőséget, m ini az orvos. De álta
lában ne is törődjünk a manapság oly könynyen hozzáférhető vizsgálati számadatokkal,
mert ezek csak emelik, de nem csökkentik
vérnyomásunkat.
Hídvégi Jenő

„ A könyveknek is megvan a
sorsuk" — mondja a latin köz
mondás, de megvan a — divat
juk is. A könyvek köntöse — be
kötése — különböző korokban
különböző volt. Maga a könyvkötészet története is a messze
ókorba nyúlik vissza, A z egyipto
miak és később a görögök és ró
maiak papírusztekercseiket, vagy
pergamentjeiket vékony rudakra
sodorták, és ezeket a tekercseket
Ósiiriíjj köns'Vt.irsoíy
Ógörög Siünjvtúbiu
őrizték sokszor gazdagon díszített,
simára gyalulták, színezték, márványozták,
drága cédrusfatokokban, A görögök és
sőt aranyozták is. A z így felöltöztetett
rómaiak azonban nemcsak pergamentre ír
könyvek persze drágák voltak, és csak a
tak, hanem viasszal bevont fatáblákra is —
nagypénzűeknek jutott osztályrészül, hogy
ezekre főleg a törvényeket és a közérdekű
könyveket gyüjthessenck, A maga korában
hirdetéseket írták, idővel ezeket a táblákat
a földkerekség legnagyobb könyvbarátja
egyre vékonyabbakra gyalulták, és az egy
Hunyadi Mátyás, magyar király volt, aki
máshoz tartozó szövegű táblákat vékony
nek ötvenezer kötetes könyvtára akkoriban
szíjakkal fűzték össze. Ezek az összeszíjavilágcsodának számított. Olaszországból ho
zott táblák már künyvalakúak voltak, hiszen
zatott könyvkötő mesterei a tölgyíalábiálapozgatni is lehetett bennük.
kat marokinnal vonták be. Sajnos, a gazdag
A kolostorok csendes celláiban szerzete
könyvtár később — a. török hódoltság idején.
sek másolták a Bibliát és egyéb akkori írás
— elveszett és csak évszázadokkal később
műveket. És ugyancsak a szerzetesek vol
bukkant elő egy-egy példány a világ vala
tak a mai értelemben vett könyvkötészet
melyik múzeumában.
első művelői is. A szerzetesek nemcsak a
A X V I.-ik század elején jött divatba a
könyvek sokszorosítását végezték el végtele
szafiián-kötés — a könyveket kecskebőrrel
nül türelmes másolgatással, hanem az álta
vonták be. Nemsokára elhagyták a fatáblá
luk másolt könyvek köntöséről is ők gon
kat és helyettük kecske- vagy borjúbőrrel
doskodtak. Eleinte pergamentböl készítet
bevont, kemény papírlemczekbe — papéntek a könyvek számára olyan borítékot,
deklíbe — kötötték a könyveket. Később
amely az irodákban használt iratgyűjtő
már bevezették a félbővkötést is, vagyis
dossziékhez hasonlított. Később — főleg
0 könyvtábíáknak csak a hátát és külső sar
az egyházi célokat szolgáló könyvekhez —
kait vonták be bőrrel, a fedetlenül maradt
már
díszesen faragott fatáblákból és
részeket pedig színes papírral, vagy vászon
bőrzacskókból összeállított tarsolyt ké
nal borították.
szítettek.
A könyvkötészet az idők folyamán •—■
Amikor a X V .-ik században Guíenberg
ahogy a könyvtermelés emelkedett — tö
János, a könyvnyomtatás feltalálója a kul
megmunkává fokozódott le, és egyre job
túra új korszakát nyitotta meg, a szerzete
ban veszített művészi jellegéből. A régi
seknek nemcsak az írásmunkája, hanem a
könyvkötőmüvész kézimunkával metszette,
könyvek bekötésének a munkája is meg
vagy domborította a bőrkötések magater
csappant, és a könyvkötő mesterség immár
vezte művészi díszítéseit, ma már min
polgári kenyérkereső iparrá alakult át.
dent gépi erővel végeznek a tömegmun
Nürnberghen már 1483-ban működött egy
kára
berendezett Lkönyvkötő-műhelyek
könyvkötő-céh, és később már mindenütt,
ahol könyvnyomtató műhely működött, ott
ben.
M ost nem térünk ki a könyvkötészetben
könyvkötészet is megnyílott. És ezzel a
használt gépek ismertetésére, hanem leír
könyvkötő-művészet fejlődése is megkezdő
dött. Mert az értékes könyvektől nem sajnál
juk, hogyan mehet végbe a hőnyvkötés
munkája — gépek nélkül. A z „É let és
ták sem a nyersanyagok javát, sem a díszí
Tudom ány" olvasói között bizonyára van
tést, de még az ötletet sem. A z első nyom
nak olyanok is, akik szeretnek barkácsolni,
tatott könyvek nemritkán aranykeretes tölgy
fatáblákba voltak kötve, — az egyes íveket
és ezek az alábbiakban útmutatást talál
már egymáshoz fűzték, a könyvek széleit
nak ahhoz, hogy pl. az „É let és Tudom ány"
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multévi számait saját maguk beköthessék.
Első teendő az Ivek (egy ív lő oldal)
összehajtogatása, hogy az oldalszámok egy
másután következzenek. A z „É let és Tudomány“ bekötésénél erre nincs szükség, mert
a lap már kész füzetek alakjában kerül az
olvasóhoz. Ezután következik az ivek összefűzése. Ehhez a munkához már szükség
van egy úgynevezett fűzőládára, vagy fűzőkeretre, amilyent az ábránk is mutat. Azon
kívül szükséges még egy elég hosszú varrótű,
amelybe erős, fehér varrófonalat füzünk be.
Kell még 2—-3 szál 1 cm széles, erős vá
szonszalag és végül egy kisebb edényben
megfelelő mennyiségű keményitőcsifiz —
könyvkötőnyelven : kleiszter — is legyen
kéznél. A kemányitőcsírizt a következő
képpen kell készíteni : egy kisebb lábasban
egy ujjnyi vizet teszünk a tűzre, és amíg az
felforr, addig egy ivópohár vízben elkeve
rünk egy kis marék keményítőt. A keverést
a pohárban addig folytatjuk, míg a lábas
ban a víz lobogva forrni nem kezd, ekkor
hozzáöntjük a keményitőoldatot és a tűz
fölött addig keverjük, míg a tejfel sűrűségét
eléri. A kész kleisztert levesszük a tűzről
és hűlni hagyjuk.
Most térjünk vissza a füzőládához. Ennek
megfelel egy kisebb faláda is, amelyet nyi
tott oldalával magunk felé fordítva az asz
talra állítunk. A ládanyílás alsó és felső
pereme közt kifeszítjük szögekkel a vászon
szalagokat olyképpen, hogy a két szélső
szalag az ívek sarkaitól kb, 3 cm távolságra
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kerüljön, a harmadik szalag pedig az ívek
közepére. Ezzel a fűzőláda is elő van ké
szítve. Tegyük a fűzőláda mellé az „É let
és Tudomány“ bekötendő, sorbarakott füze
teit, hogy azok a kezünk ügyében legyenek.
A z első szám címlapjára előbb egy úgy
nevezett előzékpapírt kell ragasztani. A z
előzékpapír egyszer van összehajtva, és így
összehajtva pontosan olyan nagy, mint a
füzetek egy-egy oldala. A lap első számá
nak címoldalát ott, ahol dróttal össze van
fűzve, vékony csíkban bekenjük kleiszterrel
olyképpen, hogy egy nagyobb papírlappal
letakarjuk a füzet címoldalát és csak a be
kenendő szélén hagyunk egy vékony —
2— 3 milliméter — sávot szabadon, és erre
kenjük a kleisztert. A fűzöláda aljára valami
vastagabb könyvet, vagy deszkát teszünk
és erre helyezzük az előzékpapírral ellátott
első füzetet az előzékpaplrral és a címoldalá
val lefelé fordítva. A füzetnek dróttal fű
zött hátának felénk kell esnie. A füzetet
ligy helyezzük el a ládában, a három kife
szített szalag mögött, hogy a szalagok el
helyezése szimmetrikus legyen. Most bal
kezünkkel felnyitjuk a füzetet a közepén,
jobbkezünkkel pedig a füzet balsarkánál
átvarrjuk, vagyis a varrófonalat bevezetjük
és az első, baloldali szalag előtt újra kive
zetjük, hogy a következő öltést már a szalag
jobboldalánál tehessük meg újra. A fűzet
belsejébe vezetett fonalat, most a középső,
majd később a harmadik (jobboldali) szalag
nál vezetjük ki és be, végül a füzet jobb
sarkánál újra kivezetjük, ezzel az első füzet
már hozzá van varrva a fűzőszalaghoz. A
második füzettel ugyanígy járunk el, de
előbb ennek a címoldalát is a szélén vékony
csíkban bekenjük kleiszterrel, és most meg
ismételjük a varrás! műveletet ugyanúgy,
mint az első füzetnél, de most nem balról
jobbra, hanem jobbról balra, A harmadik
füzetnél a varrás újra balról jobbra megy,
és így fölváltva, ameddig a füzetekben,
illetve az ívekben tart. A z utolsó füzetre
is előzékpapirt ragasztunk éppúgy, mint az
elsőre, de most nem a címoldalra, hanem
az utolsó oldalra. Ezzel a fűzés már be is
van fejezve ; a szalagokat most már levág
juk a fűzőládáról, de úgy, hogy alul is,
felül is 2— 3 cm szabadon maradjon. A z
összefűzött íveket két deszkalap közt, súlyok
alatt, néhány órán át száradni hagyjuk.
A kővetkező művelet az első vágás, vagyis
az összefűzött ivek szélének egyenesre és
simára vágása. Ezt a műkedvelő könyv
kötő nem végezheti cl maga, mert ehhez
■ vágógép kell, azért legjobb ezt egy könyv
kötőnél elvégeztetni. Az első vágással az
összefűzött íveknek csakis azt az oldalát
vágassuk, amely a fűzéssel ellenkező olda
lon van, tehát ott, ahol a könyvben lapozni
szoktunk. Ezután következik a domborítás;

az összefűzött iveket a fűzés
helyén kalapáccsal ütögetjük,
domborűrs formáljuk, és ezzel
a levágott ellenkező szélek
homorú alakot vesznek fel.
Egy kis ügyeskedéssel ez is
megy, és ha megvan, akkor 3
könyv alsó és felső széleinek
egyenesre vágása következik
— természetesen megint 3
könyvkötő vágógépével. Előbb
azonban a kidomborított fűzés
helyét — akár újságpapírból
is — kivágott 2— 3 papírcsík
kal ragasztjuk be. Ezután
egyelőre félretesszük az így
kikészített könyvet, meri most
magát a bekötési táblát kell
elkészítenünk. Ehhez kellő
vastagságú
lemezpapirt —
papendeklit — veszünk, ame
lyet olyan nagyra vágunk,
hogy minden oldalán 2— 3
milliméterre! nagyobb legyen
az ívek oldaítétfogatánál. Két
ilyen lemezre és jó erős könyv
kötővászonra van szükségünk.
A kftnyvkötővászonból olyan
széles csikót vágunk le, amely
3-—4 cm-rel szélesebb és 2— 3
cm-rel hosszabb a befűzött
ívek hátánál, és ezt a vászon
csíkot bekenjük enyvvel (nem
kleiszterrel !). A két táblát
most pontosan ráhelyezzük a
vászonra úgy, hogy azoknak
egymástól való távolsága ele
gendő legyen ahhoz, hogy a
könyvet a bekötés után ki
nyitni, becsukni, lapozgatni
lehessen. A két tábla közt
üresen maradt részre vasta
gabb, de hajlítható papírcsíkot
ragasztunk, a fölül és alul kiálló
vászonszéleket pedig ráhajtjuk
a két lemezre és egy fogkefe
nyelével lesimltjuk, hogy jól
odatapadjon. Most
valami
nehezéket helyezünk a táblák
ra és száradni hagyjuk. Szára
dás után a táblák két-két
külső sarkára is vásznat ra-

gasztunk. Legjobb ezt valamilyen már be
kötött félvászonkötésű könyvről lenézni.
Amikor ezzel is elkészültünk, a könyvtáb
lák külső, szabadon maradt oldalaira színes,
vagy bőrutánzatú (úgynevezett schagrin)
papírt ragasztunk, és ha megszárad, akkor
beleillesztjük az így előkészített táblába az.
összefűzött íveket, A táblának előbb az
egyik — belső oldalát beenyvezzük és ponto
san ráfektetjük az összefűzött íveket úgy,
hogy az előzékpapír külső oldala, valamint
a lelógó szalagvégek ragadjanak a könyv
tábla belső oldalára, A szalagvégeknek ter
mészetesen az előzékpapir alá kell kerül
niük. Most beenyevezzük. a másik táblát

is, és vigyázva, pontosan ráhajtjuk az első
táblán — most már a másik előzékpapír
oldalával felfelé fekvő Ivekre, Amikor ez is
megvan, a kész könyvet két deszka közé
helyezve, nehezék alatt legalább egy naoig
száradni hagyjuk, és ezzel már be is fejeztük
a könyvkötés munkáját.
Ha nem is lesz olyan szép, mint a szak
értő könyvkötő munkája, de mégis meglesz
a műkedvelő könyvkötőnek az az öröme,
hogy — valahányszor lapozgat a könyvé
ben — a saját munkájában gyönyörködhe
tik.
Tehát, kedves olvasók —• jó munkát !
P. B,

A z alábbiakban ismer
tetett V s, a német- tit
kos fegyverek arzenál
jában született. Onnan
vándorolt az USA-ba,
mint annyi más nagyreményű
társa ás szülői, a náci tudósok.
\ t Ú\
Itt ismerkedett meg a fiatal
■ ,
atombombával, aki egy gazdag,
': M
j%r
de igen bizonytalan származású
család hajadonaként ismeretes.
A leányzóról kósza hírek terjedtek el az
USA-ban, és azon kívül is, ahogy szokás
mondani, egy kis múltja van. Egyesek tudni
vélik, hogy nem egyedülálló a maga nemé
ben. A dollártnilUiomos atombomba lángra
lobbant a fiatal náci legény iránt és minden
áron a Vz nyakába akarja varrni magát.
Nem tud a V z nélkül élni. Legközelebbi
nászútját a szőke rakéta karjaiban kívánja
tölteni.
Valóságos „ héja nass” készül a békét
áhítozó, dolgos emberek rovására. Műszaki
csúcseredmények párosulnak, hegyek vajúd
nak . v egereket szülnek . . . Lássuk tehát
közelebbről az újdonsült
„ amerikai“
vőlegényt.
A második világháború egyik legrejtélye
sebb fegyvere a Va-es rakéta volt. Nagy
távolságból jött, közeledtét hangja nem
árulta el, mert sebessége jóval nagyobb
volt, mint a hang terjedési sebessége. 1050
db esett le belőlük Angliában, mind fel
robbant s az ítt-ott talált apró alkatrészek
ből titkukat nehéz volt megfejteni. Még
Németország megszállása alkalmával sem
sikerült kész rakétákat találni, zsákmányol
tak azonban alkatrészeket, melyekből elő
ször az angoloknak sikerült pár darabot
összeállítani, melyeket 1945ben kilőttek Cuxhavenből, Ezek
a kísérletek azonban inkább
katonai jellegűek voltak. Az
amerikaiak is találtak rakéta
alkatrészeket s ezekből 1946.
év folyamán 25 db Va-est állí
tottak össze, melyekkel aztán
nagyarányú tudományos kísér
letsorozatot indítottak meg.
Mielőtt az első példány kilö
véséről kiadott leírást ismer
tetnénk, lássuk előbb, milyen
is volt az a titokzatos V2.
Hosszúsága 14 m, legna
gyobb átmérője 1.7 m volt. A
rakéta első része, a robbanó

fej x.8 m hosszú volt, 6.35 mm páncélle
mezből készült, az egész amatoí nevű rob
banó anyaggal töltve 950 kg-ot nyomott,
Mögötte volt elhelyezve az automata-pilóta
és az irányító szervek. Levehető borításuk
révén ezekhez könnyen hozzá lehetett férni.
Utánuk következtek az üzemanyag-tartá
lyok, a rakétatest 6.1 m hosszában. Befogadóképességük egyenként 430c liter. A z első
tank alkohollal volt töltve, melyet állítólag
kevés vízzel hígítottak. A másik tartályban
Cseppfolyós oxigén, illetve valószínűbb, hogy
cseppfolyós ózon Oa volt, A rakéta farká
ban foglaltak helyet az üzemanyag-szivatytyúk, az őket hajtő gőzturbina, az égéstér
és a fúvóka, melynek hátsó nyílásába gra
fitból készült lapocskák nyúltak be.
Ezek segítségével lehetett a rakétát irá
nyítani, míg az égés tart. Mikor az befeje
ződik, a pörgettyűs iránytartó műszerek
a vezérfelületeken lévő kormányi apókat
kezdik működtetni, azonban kétséges, hogy
a rakéta által elért igen nagy magasságokban
ezek a konnánylapok a rendkívül ritka
levegőre való tekintettel hatásosak-e s a
rakéta nem inkább mint ballisztikus test
folytatja útját.
A z üzemanyag-szivattyúkat gőzturbina
hajtja. A gőz 170 kg hidrogénperoxidból
(20% vízzel hígítva már nem robbanásveszélyes) és 12 kg kalciumpermanganátból
keletkezik, úgy hogy sűrített nitrogén egy
keverő térbe nyomja őket, ahol 24.5 kg/cm*
nyomáson el gőzölögnek. A z egyfokozatú
turbina 5000/perc fordulatszám mellett
600 L E -t fejt ki, és közvetlenül hajtjR meg
a két centrifugál szivattyút, melyek az
üzemanyagot szállítják. A két szivattyú
járókereke különböző átmérőjű, így a kü
lönböző fajsúlyok ellenére is minkét üzem-
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anyag 24.5 fcg/cm8 nyomással érkezik az
égéstérbe. A z üzemanyag-fogyasztás mér
téke 140 kg/mp. Áss alkoholt felhasználják
arra is, hogy a fúvókát fűtsék vele, kettős
köpeny között cirkulál mielőtt a 18 keverő
befúvón keresztül az égéstérbe jut.
A z 1. kép mutatja a rakéta látszólag
komplikált, elvileg azonban tökéletesen egy
szerű felépítését. A z égési tér a halszélen
látható. Közvetlen előtte van a turbina és
az üzemanyag-szivattyúk, amiket a vezeté
kek eltakarnak a képen. A z előttük lévő
hengeres test tartalmazza az üzemanyagtartályokat.
Az égés leghosszabb időtartama kb. 65
mp lehet, ezalatt a tartályok teljesen ki
ürülnek. Azonban a rakéta még nem érte
el azt a magasságot, ahol a külső nyomás
már nem veszélyes a tankokra, melyeken
belül vacuum uralkodik. Ezért a röppálya
alsó részén a rakéta felhasználja a tarlónyomást a tartályok utántöltésére. A maga
sabb régiókban azonban a levegő már túl
híg ehhez. A levegő beömlő nyílás automa
tikusan bezáródik s az utántöltéshez még
szükséges gázmenyiséget a sürített nitro
gén szolgáltatja.
A z amerikaiak New-Mexikóban, White
Sands vidéken rendezték be a Va kísérleti
állomást. Először próbapadon a segédszer
vek és az irányító berendezés működését
ellenőrizték üzem közben. Azután a rob
banófejbe különböző tudományos műszere
ket szereltek be azon célból, hogy azok
rádió útján jelezzék a gép helyét, sebessé

fordulatra kell felpörgetni. 6. kép. A 7. kép
mutatja a töltést.
A rakéta indítása egy tőle 100 ;n távol
ságra lévő betonbunkerből történt, mely
német tapasztalatok alapján 3.5 m vastag
oldalfallal és 8 m legnagyobb vastagságú,
piramis alakú tetővel készült, számítván
egy rosszul sikerült indításra, amikor is a
rakéta vísszaeshetik az indulás helyére és
ott robban fel. A z indító egy jól védett
nyíláson keresztül látja a rakétát, telefon
és rádió segítségével pedig összeköttetés
ben van a szerelőkkel és egy csomó meg
figyelő állomással, miután megindította a
turbinát s meggyujíotta a keveréket az
égési térben, még meg tudja akadályozni
a rakéta kilövését azáltal, hogy ahelyett,
hogy az üzemanyag vezetéket teljesen ki
nyitja, lezárja azt.
Induláskor legelőször egy füstfelhő jele
nik meg a rakéta farkánál, majd narancs
sárga láng tör elő. Lassan, de határozottan
a rakéta felemelkedik az asztalkáról és fül
siketítő fütyüléssel megkezdi röppályáját.
8. kép. Gyorsan növekszik a sebessége,
gyémántszerű láng követi, melynek hőfoka
3800 O . A rakéta 59.4 mp alatt 24 km
magasra emelkedett, miközben sebessége
6x00 km/ó értékre növekedett. Akkor a
láng kialudt és a rakéta mint valamilyen
ballisztikus lövedék folytatta útját, melyet
pörgettyűk stabilizáltak. Miután elveszett
a szem elől, 3 — a németektől zsákmányolt
— teodolit fényképezte az útját, és 17

gét, a külső atmoszférikus viszonyokat. A
további kísérletek során beépítettek pl. egy
fényképezőgépet s vele fényképezték repü
lés közben a földet. 40 km , magasságban
készült felvételen már szépen látszik a föld
görbülete. Aztán ugyanitt elhelyeztek egy
térvezérlésű üzemanyag elzáró szervet,
melynek segítségével 59.4 mp után beszün
tették az égést, hogy az első kísérletnél a
rakéta ne szaladjon ki a rendelkezésre álló
200 km-es kísérleti területről.
A 2. és 3. képek mutatják a V a megér
kezését a kísérleti telepre. Emelővel fel
A rakítót az állványra Í** Sv<'/l k

szerelt targoncán nyugszik
a rakéta, az emelő segít
ségével, függélyes helyzet
ben, egy acélból készült asz
talkán a farok felületeire
lehet állítani. Lásd a 4. és
5. képet. Továbbiakban az
emelő azt a célt szolgálja,
hogy mint létrán, a raké
tához könnyen hozzá lehes
sen férni. Be lehessen ál
lítani a pörgettyűket, me
lyeket indulás előtt teljes
A rakét« ISáflásbtm

A rakétái üzem anyaggal íeltiittlk

Teljesen {elem eit emeli!

A szemtanuk szerint a rakéta olyan lassan in
radar készülék regisztrálta állandóan a
dult, hogy azt a benyomást keltette, mint
helyét. Közben a megfigyelők folyamatosan
ha egy láthatatlan fonálon felfüggesztve le
vették a robbanófejben elhelyezett rádió
begett volna. Akik műszerekkel követték,
adásait. 7 percig repült a rakéta, 62.5 km-re
azok megállapíthatták az erre a célra feke
az indulási ponttól és 350 m-re a várt be
tére ás sárgára befestett farokfelületek meg
csapódási ponttól ért földet. Apró darabokra
figyelésével, hogy a rakéta tengelye körül
tört és eltűnt a homokban.
nem forgott.
Az angolok által Cuxhavenből kilőtt
Am int már említettük, a rakéta hatórakéta 5 km-re esett a számított ponttól,
távolságát ennél a kísérletnél szándékosan
és már ezt is jó célzásnak minősítették,
korlátozták, mert nem akarták, hogy a
ugyanis az Angliába megérkezett V2 közül
rakéta az írányithatóság határán túljusson.
nagyon sok esett a célzott városokon kívüli
A z elért magasság 125 km volt. Számítások
lakatlan területekre. Érthető azonban, hogy
szerint ezzel a típusú rakétával körülbelül
a rakéták indítói és megfigyelői nem tudtak
190 magasság és 380 km távolság érhető
feladatuknak hidegvérrel eleget tenni, mert
el. A z amerikaiak tervbe vették oly rakéta
azok, akik New-Mexikóban az indulás
megépítését, melynek súlya
közelében tartózkodtak, beval
Iádul « rakéta
150 tonna lenne, a V2 szerint,
lották, hogy igen megilletőd13 tonna súlyával szemben.
tefc a félelmetes látványtól. A
Azonkívül tervezik két V 2 le
8. képet 100 méter távolságra
vegőben egymásnak irányítá
vették fel, és ez némi elképze
sát.
lést tud nyújtani számunkra a
Dr. teckn. Gedeon Gésa
lezajlott lenyűgöző látványról.
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Nagy volt. Talán a legnagyobb az összes
magyar fizikusok között, A mélyből kezdte.
Egyszerű parasztnak volt gyermeke és ta
nulmányait is csak úgy folytathatta, hogy
a szémői tanító — felismerve a gyermek
tehetségét — mindent elkövetett, hogy a
gyermek minél több tudást szerezzen és
minél hamarabb magasabb iskolába is ju t
hasson. Aztán követte sorsát, amely akkorié
ban majd minden tehetséges parasztgyermeknek sorsa le t t : papnak ment. Bencés
lett. Halálos ágyán, midőn egy teológustársa beszélgetett vele, azt felelte : „K e d 
ves öcsém , én jobban megismertem Istent
a fizikából, mint maga a teológiából/1
Sok hányattatáson, sok-sok vidéki állo
máson ment keresztül ez a kitűnő fizikus,
amíg végre aztán eljutott a budapesti
egyetem kísérleti fizika tanszékéhez. De
bárhol járt, otthagyta névjegyét : az illető
iskolák fizika-szeitárai jobb felszerelésükkel
hirdették a hozzáértő Jedlik Ányos ottlétét.
Egymásután fejlesztette ki azoknak a gim
náziumoknak szertárait, ahol hosszabbrövídebb ideig tartózkodott. Tanítás után
sohasem hagyta el az iskolát : a fizikai
szertár volt állandó lakhelye. Ott fúrt és
faragott, dolgozott és kísérletezett, a szerint,
mihez volt kedve, vagy mi érdekelte. N agy
szerű tanár volt. Diákjai már kísérleti
fizikát tanulhattak, mindig és állandóan
hangoztatta, hogy az emberi észt állandóan
ellenőrizni kell a kísérletekkel, a tapaszta
latokkal. A legkülönbözőbb kérdéseket, adta
fel a természethez, és úgylátszik a termé
szet megszerette, mert kérdéseire nagy
szerű, soha nem hallott válaszokat adott.
A z első válasz a 23 éves fiatal tanár első
találmánya : az elektromotor, mely korunk
nak egyik legnagyobb találmánya, a győri
bencések fizika-szertárában látott napvilá
got. Akkoriban éppen Ampere francia
fizikus nagyjelentőségű elektromágneses kí
sérleteivel foglalkozott. Oersted dán fizikus
ugyanis észrevette, ha egy vezetőbe elektro
mos áramot kapcsol, akkor ennek közelé
ben elhelyezett mágnestű eredeti, észak-déli
irányából az áram hatására elmozdul. Aiindenki megcsinálhatja magának eZt a kísér
letet és mindenki egyformán fogja tapasz
talni a fent elmondottakat.
Oersted ezen kísérletét alkalmazta és
fejlesztette Ampére, ki nem egyszerű.

elektromos vezetéket használt, hanem egy
tekercset és ennek hatását vizsgálta. Észre
vette, hogy a mágneses hatás nőtt, de még
fovább fokozódott, ha a tekercs belsejébe
. vasmagot helyezett. Ampére azt is észre
vette, hogy mindaddig, míg áram keringett
a tekercsben, a vasmag mágnes lett. így
születtek az elektromágnesek, melyeknek
technikai felhasználása mindenki előtt isme
retes. Nagy felfedezés volt, midőn rájöttek,
hogy a vasmag csak addig maradt mág
neses, mig a tekercsben áram keringett.
M ihelyt ez megszűnt, gyakorlatilag rneg-
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szűnt a vasmag mágnessége is. Jedlik
ezeknek az elektromágneseknek egymásra
gyakorolt vonzó és taszító hatását alkal
mazta az elektromotor megszerkesztésében.
Feladata az volt, hogy ezt a mozgató
hatást valami módon átalakítsa állandó
jellegű forgómozgássá. Sok munka után
sikerült a feladatot megoldania, a gondolat
testet öltött. Nem titkolta : alkotása nagy
örömet szerzett neki. Hosszú hónapokon
keresztül legnagyobb örömét jelentette az,
midőn bekapcsolta motorját és gyönyör
ködhetett annak forgásában.
Elvont gondolkodású, szerény ember volt,
nem jött rá arra, milyen lehetőségek rej
lenek felfedezésében. Talán azt sem tudta,
hogy ez a nagyszerű elektromotor új és
hatalmas alkotás. M időn megmondták neki,
szerényen válaszolta : „N em lehet ez új,
kérem, hiszen Oersted és Ampére kísérle
teinek egyenes következménye.61 Ezért tör
tént meg az a sajnálatos eset, hogy az olasz
Pisti kilenc évvel a felfedezés után újból
felfedezi az elektromotort, amely most már
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az egész emberiség kincsévé lesz, Jedlik
azonban még az elsőbbségért sem küzd.
Veszni hagyja a dicsőséget, őt csak a meg
ismerés foglalkoztatja és csak ez is érdekli.
Emíltsem-c, hogy ez a nagyszerű ember
volt az, aki a házikészítésű síódavizgyártást
felfedezte, és valószínűleg a győri bencés
házban ittak először az egész világon házi
készítésű szódavízzel spriccereket.
Hazánkban először készített olyan finom
szerkezetet, melynek segítségével optikai
rácsok voltak előállíthatok. Optikai rácsok,
ahol egyetlen milliméterre többszáz karco
lás esik az üvegre. Jedlik gépe nagyszerűen
működik. A sors tragédiája, midőn meghal,
szétszedve hagyja gépét. Sokáig nem sike
rölt senkinek összerakni, míg aztán kései
rendtársa, Paiatin Gergely összerakja ,a
gépet és működik i s . . Később Palatinnak
eszébe jut egy újítás, meg akarja a gépet
reformálni, szétszedi, aztán beteg lesz,
meghal, mielőtt a gépet összerakhatta volna.
M a is szétszedve hever a gép a pannon
halmi többi relikvia között.
Jedliknek legnagyobb találmánya feltét
lenül a dinamógáp, melyet i86i~ben szer
keszt meg és ólüt elő (lásd Évkönyvet),
ugyanakkor azonban ennek a gépnek a ta
lapzatára pontosan megfogalmazva írja le
a dinamó-elvet. Találmányát most sem
szabadalmaztatja. Hat évvel később tehát
Werner Siemens „ismét* ’ megelőzi. Siemens
üzletember, felismeri a találmány gyakorlati
jelentőségét és elindítja a német elektro
technikát az általa kijelölt úton akkor,
midőn már elindulhatott volna a magyar
elektrotechnika a Jediik-adta úton is. A
Jedlik-féle dinamógép ma is működik, ha
a Jedlik által sajátkezűieg írt utasításoknak
megfelelően kapcsoljuk.
Hogy a Jedlik-féle gép alapelvét megért
sük, végezzünk el egy egyszerű kísérletet.
Vegyünk egy tekercset, melynek közelében
mozgassunk mágnest. A tekercsben a mágnes
hatására elektromos áram keletkezik. Ha
tehát a tekercs két sarkát egy árammérő
műszerrel kötjük össze, az épúgy áramot
jelez, mintha a világítási vezetékbe kapcsol
nánk az árammérőt. Ez az előbb említett
jelenség, melyet Faraday
fedezett fel,
a mágneses indukció jelensége.
Most már megértjük a dinamó-elvet is.
Az elektromágnesekben az elektromosáram kikapcsolása után is marad vissza
bizonyos kis mágnesség. A vasmag mágnessége tehát az áram kikapcsolásával nem
szűnik meg, csak kicsinnyé válik. Jedlik a
dinamónál éppen ezt a kicsiny vissza
maradó mágnességet használta fel. Ez a
kevés mágnesség is elegendő arra, hogy a
mágneskörüli tekercsben a mozgatás folya
mán akármilyen gyenge, de mégis elektro
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mosáram indukálódjon. Ezt a gyenge elektro
mosáramot vezeti vissza Jedlik az elektro
mágnes tekercseibe. Ez az áram mér a
vasmagot kissé erősebben mágnesezi. Ez
a nagyobb erősségű mágnes viszont a te
kercsben erősebb áramot fog indukálni,
mely újból fokozza a mágnességet. Ez így
megy toyább mindaddig, míg csak az
elektromágnesek olyan állapotba nem kerül
nek, amikor már mágnességiík tovább nem
fokozható, Ha ezt az állapotot elértük, a
gép állandóan állandó erősségű elektromos
áramot szolgáltat.
Ember volt és ember maradt. 1848
március 15-én a forradalom díszes mél
tóságban találja: a budapesti egyetem
bölcsészeti karának dékánja volt ekkor.
Ezen a napon a kari naplóba a következő
megszívlelendő sorokat ír ja : „M indenki
érzi, hogy ily mozgalmak között, valamint
az egyetemi tanárok, úgy az egyetem ifjú 
sága közönyös állapotban nem maradhat.“
Küzdött is a közönyösség ellen. A forra
dalom alatt nem bújik meg a tudomány
elefántcsonttornyában, érzi a nagy idők
szelét, a tudós szerzetes-professzor elhagyja
előadói pulpitusát és nemzetőrnek áll be,
A tanár és nevelő példát mutat.
Koczhés Gyula
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TUDOMÁNY
1 9 4 7 . évi Július 1 -tő l d e 
ce m b e r 31-lg m e g ie ie n t
szá m a ib ó l készült k ö te t
A 712 old al terjedelm ű, rendkívül
értékes könyv a term észettudo
m ány és technika világának szak
szerű és népies ism ertetése. Szá
mos szebbnél-szebb illusztrációval
és eredeti fény.képfelvételekkel,
valam int az összes m egjelent szá
m ok cim - és tárgym utatóival
Á ra aran yozott f é l v á s z o n k ö t é s b e n (p o s ta d íjja l)........

v $*&
|

A kiadóhivatalban személyesen á tvéve 1 7 .3 0
K ülön bekötési tábla tartalom jegyzékkel

Megrendelhető : a Kiadóhivatalban,
Budapest, VII. , Mtksa-u. 8. I. em, 3

TUDOMÁNY
A Z ÉLET SZOLGÁLATÁBAN
1. Égbenyúló hegyek kihűlt robbantásokkal vágnak utat a Szovjet
unió útépitdi az örmény köztársaságban az árral munkásíiilülöhitz vezető íitoö
á. Szibériában nz állatkísérlet! állomáson hetenkíot lemérik o
sznrvnsinorluik súlyát és magasságát, hogy n íejláilésüket ellen
őrizhessék

A Szovjet Televíziós Kuta
tások Intézetében I. P, Zakkarov elkészített egy telefonkészüléket, amelyben a tele
fonálók látják egymást. A ké
szülék jobb felső sarkában

MI KÉSZÜL
dA

Ük. A felhevülí gáz melegét
a radiátorokban keringő leve
gőnek adja át. A z áramlást
hőszivattyú látja el. Nyáron
fordítva, mint hűtőszivattyú
működhetik.

ía -v if
A föld melegével fütenek öt
nagy bérpalotát a Tennessee
államban. 60 méterre a föld
alatt találtak 14 és fél G° vizet,
amelynek hőmérséklete egész
olvasóink már isjnerik „
jelentkezik a beszélő partner évben állandó. A víz hőenergiáját
hűtőgáz
veszi
fel,
amelylogarlécet.
A logarléc hátráképe. A feltaláló „videotélének a hőfokát sűrítéssel eme- nya, hogy egyszer egyik olda
fon“ -nak nevezte el a készü
lon, máskor a másikon jelent
léket. A z 1937-i párisi világ
kezik az eredmény. A fenti
jogarkörlapon ezt a hátrányt
kiállításon már működött egy
kiküszöbölték, a logaritmusok
hasonló telefon, „visiotelefon*1
összeadása, kivonása körvonal
néven, hol mechanikus kép
mentén történik és az ered
leolvasó és koaxiális kábelek
mény leolvasása önként adó
dik.
közvetítették a képelemeket.
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{, V ki vájt üv«Mi atiélyére homok Hjapozásra
kerül a fami ista.
2. A hom okot a fam fota körül alaposan
hegyöm öszölík. A fám In lát. kiérne ü k , majd
a* olvasztott
a hom okform a kereteibe

ősi ti k.

;í . A bontok forma hívott adja vissza az
öüU‘5x'e kerülő géptest »tükörképét*.
i . 27il Unnia folyékony acélt 4 porc alatt

« tormákba öntőnek.

•>. A z utolsó sinajj*-«t méfl k i sem ív e lté k
teljesen, m ór d olgozik az oxygénvágó a
felesleges <ludoro<iá$ok eltávolítása céljából.
8. 27 méter hosszá, 25-kerekű k ocsin e}-'
szállításra vár « v ÍIhq egyik legsúlyosabb
öntvénye.
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A z utolsó húsz év nehéz feladatok elé
állította az acélöntés szakembereit. Ezeknek
a feladatoknak a méreteiről csak úgy alkot
hatunk fogalmat, ha emlékezetünkbe idé
zünk néhány megépített géptípust,
A gépkalapácsoktól megkívánt teljesít
mény állandóan emelkedett. A géptestek
és alkatrészek méretei ennek megfelelően
nőttek. A hidraulikus mély-húzógépek tel
jesítménye 50 tonnáról 1000 tonnára szö
kött.
Egyes acéihenger-megmunkálógépek tel
jesítménye eléri má már a néhány ezer
tonnát, sőt van egy 14.000 tonnás, a Bethlebemi (Amerika) acélművek birtokában.
Ezek a nyomógépek, amelyek az óriási
teljesítmény mellett még szédületes iramúak
is, műkődnek, készítik a legkülönbözőbb
vasárut az egyszerű kulcstól kezdve az auto
mobil-alvázig, a fémkeréktől a tiszta acél
karosszériáig.
A gépek alkatrészeinek jórészét acélból
öntik.
Képeinken látható egy 600 tonnás telje
sítményű gép teste óriás öntésének részle
tei. A kész gépház súlya 215 tonna. A fa
minta elkészítése 9000 deszkát, 225 kg szö
get és 38 liter lakkot igényelt. 2500 munka
óra volt szükséges az összeállításhoz. Az
öntöde talajába egy 11.7 méter hosszú, 5.4
méter széles és 4.8 méter mély lyukat váj
tak, amelybe egy kisebb falusi ház befért
volna. A famintát ebbe a lyukba építették
be és 570 torma kötőanyagot és öntőhomokot
dögönyöztek köré. A faminta kiemelése,
valamint a válaszfalak gondos elsimítása
további 3600 órát követelt .Ezután készült
el és került helyére a mag, amely az ön

tésre kerülő darab üregeit tölti
ki. A homoképítményt két na
pig forró légárammal szárí
tották.
A megöntött acélt, amelyet
négy Martin-kemence egyszer
re olvasztott meg, négy óriást
veder szállította a tett helyére.
Négy perc és 20 másodperc
alatt 270 tonna acél ömlött az
elkészített formába. A z első
kiöntést még 45 tonna folyé
kony acél követte, hogy pó
tolja a visszahúzódott acélt, és
az üregeket kitöltse.
Az. öntés után több mint
két hónapig hűlt az öntvény.
További egy hónapig tartott,
amíg kihámozták az öntvényt,
levagdosták a túlöntést, k i
emelték a ,,magot<l, letisztí
tották a felületeket.
Az öntvény elszállítása to
vábbi nehézségek leküzdésével
járt. Egy 27 méter hosszú vas
úti kocsit kellett építeni, mind
két végén 12 kerékkel. 360
tonnát nyomott a vasúti kocsi,
amikor végre rákerült az önt
vény. Ilyen terhet nem minden
nap kell elviselniük s vasúti
bidaknak és műépltinényeknek.
Erre való tekintettel különös
vonatot állítottak össze. A lo
komotív után három üres va
gont kapcsoltak, és csak ez
után következett az öntvényt
hordozó kocsi. így elkerülhe
tővé vált az, hogy a mozdony
és a rakott kocsi egyszerre
fusson rá egy kisebb hídra,
vagy a vasúti berendezés
egyéb, nem nagyon teherbíró,
kényes részeire,
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A szokatlanul enyhe téli
időjárás azt eredményezte,
hogy a hegyekben, főként az
északkeleti Kárpátokban, rend
kívül nagymennyiségű csapa
dék gyűlt össze. Ezek a nagy
esőzések okozták az idő előtt
bekövetkező és a szokottnál
nagyobb méretű felsőtiszai ár
vizet. A megduzzadt folyó
először 7'iszabecsnél szakította
át a gátat, majd Szilveszter
éjszakáján a Tivadar község
alatt futó (beregi) gátat törte
át. A kiömlő víz néhány óra
alatt elöntötte Tivadart. A
községet 2 óra alatt kellett
kiüríteni. A lakosság életén
kívül egyebet alig tudott meg
menteni.
A gátszakadás — mely a
felsőtiszai árvíz legnagyobb
katasztrófája — azért követ
kezett be Tivadar község
mellett, mert itt egyrészt a
Tisza éles kanyart ír le, más

olvasónk

helyszíni

részt a töltés vonala elhibá
zott. Tehát nem felel meg a
valóságnak, hogy az újjáépített
közúti hídnak valami köze
lenne az árvízhez és a gátsza
kadáshoz, már csak azért sem,
mert a Földművelésügyi Minisz
térium Vízrajzi intézete már
korábban pontosan megállapí
totta, hogy a híd és a hozzá
tartozó töltés mindössze 7 cm
duzzadást eredményezhet. A
most újra felépített Kisar—
Tivadar-i híd óriási előnyt
jelentett, mert Bereg megye
víz alá került községeinek
lakosai ezen a hídon át tudtak
megmenekülni és a kapcso
latot is csak így sikerült bizto
sítani az árvizsujtotta vidékkel.
A víz a szakadás helyén
(lásd a 2. sz, ábrát) 10— 12 m
mélységű gödröt vájt magá
nak. Elöntötte a Tivadar—
Tarpa közötti országutat. Az
árvízvédelmi munkálatokban
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A víz a nyíllal jeliül he
lyen szakította át a gátat,
A szakadást a berajzolt,
épülő Jászolgát zárja majd el
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— amelyek a helyi, önkor
mányzattal bíró árvízmentesítő
társulatok vezetőinek mulasz
tásai miatt sokat késtek és
nem voltak kifogástalanok —
akkor volt tapasztalható lénye
ges javulás, amikor január
17-én Gőrgényi Dániel ezre
des irányítása alatt abba a
háxosszigeti műszaki honvéd
alakulatok is belekapcsolódtak.
Ugyanakkor a Magyar Ifjúság
Országos Tanácsa (M IOT)
felhívására az ország minden
részéből önkéntesen összegyűlt
fiatalok Petőfi ifjúsági munkabrigádja is beleavatkozott a
gátépítés és a mentés munká
jába. A polgári lakosság férfi
tagjai, a MIOT-brigád, a hon
védekkel közösen fáradoztak
azon, hogy a házakból kiszo
rult családok megmenekülje
nek és szegényes holmijaikból
minél többet megmentsenek.
Brigádunk nagyrészt paraszt
fiúkból áll. Nagy-Budapestről
mintegy 60 ifjúmunkás gyűlt
össze a nehéz, szívós kitartást
igénylő munkára. A Népi
Kollégiumok Országos' Szö
vetségét (NÉKOSZ) 30 tagú
csoport képviseli, akik tanul
mányaikat szakították meg,
hogy segíthessenek, 8 órai
váltással, éjjel-nappal dolgo
zunk a gátnál. Az éjszakái
munkát az Elektromos Művek
rohamcsapata, aggregátor be
iktatásával és a világítás be
vezetésével tették lehetővé.
Később, különböző demokra
tikus ifjúsági szervek, tanoncotthonok (József Atilla tanoncotthon) alkalmi brigádjai, is
kivették részüket a munkából.
Első munkánk a cölöpverő
,,tagok“ (állványok) felállítása
veit. Amikor a tagok már
álltak, meg lehetett kezdeni a
cölöpverést, ami már lehetővé
"tette a munkateljesítmény pon
tos mérését. A brigád három
százada között megindult a
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munkaverseny. Lelkesen me
séltük egymásnak : ma 9, 14,
22 cölöpöt vertünk. Amíg a
vizen, pontonról vertük a cölö
pöket a földbe, könnyebb volt
a munka, egyszerűbb volt a
mozgó tutajon a tonnányi
cölöpverő állvány beállítása.
Azokon a helyeken azonban,
ahol a víz már leapadt, az
állványt
kézierővel
kellett
egyik helyről a másikra vinni,
így lényegesen kevesebb cölö
pöt lehetett leverni, azonban
ez a kialakult versenyszellemen
és a lelkesedésen nem vál
toztatott. A cölöpök leverése
egy félkör alakú, kb. 280 m
hosszú jászolgát építését szol
gálta (lásd a 2. sz. ábrát).
E jászolgát van hivatva a gát
szakadás helyén betóduló eset
leges újabb árhullámot fel
tartóztatni. A nagy gátat (1.
a 3. sz. ábrát) a szakadás
helyén az említett, vizmosia
mély gödör miatt roppant fárad
ságos és hosszadalmas munka
lelt volna kijavítani. (A f e l 
töltésre. hozzávetőlegesen kb.
60.000 m3föld megmozgatására
lett volna szükség.) Sokkal
célszerűbbnek látszott a szaka
dást a töltés tiszai oldalán a
gödröt megkerülő jászolgáttal
elzárni. A gyorsabban elkészít
hető jászolgát (1. a 4. sz. ábrát)

( t o / (.é s ,) r n e i s z c - t
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megépítéséhez egymástól o.So
m távolságban cölöpöket ver
tünk, majd a cölöpöket a belső
végükön belülről gerendával
kötöttük össze. A gerendák
belső széle mellett egymásba
ékelődő, vízmentesen záródó
deszkafalat vertünk. A jászol
gát víz felőli oldalát rőzseszönyeggel borítottuk és kővel
szórtuk be, hogy megvédjük
a vízmosástól, a vízzel szem
beni oldalon pedig megtámasz

tottuk, hogy erősebb legyen.
Miután a jászolgát 1 méterrel
alacsonyabb a töltésnél, a ge
renda feletti részt l m maga
san homokzsákokkal töltöttük
fel.
Egy esetleges újabb árhul
lám pusztítása ellen a jászol
gát tökéletes védelmet nem
nyújt. Az eredeti gátsérülés
(töltés) kijavítására csak a víz
visszahúzódása után kerülhet
sor.
Hídvégi Miklós.
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A szúiipuüá-so? közti 2.50 m -ís
szélessájjn teret kall isiddel kitölteni. A tetőn helyezik el 1,00 in
magasságban a homokzsákokéi..

T Á R S A D A L M IÉ L U T R
A természetben nyitott szem
mel járó ember előtt sokszor
felvetődik az a kérdés: vájjon
miért nő egyik helyen erdő,
másutt nádas, rét vagy puszta
gyep. Látja a határozottan
különböző növényi alakulato
kat, melyek az egyes helyeken
fejlődnek, de magyarázatukat
nem tudja megadni.
így volt ezzel a kérdéssel
a növény földrajz tudománya
is szinte a legutóbbi időkig,
amikor új szempontok segít
ségével sikerült megérteni eze
ket a természeti jelenségeket
is. Az erdő, a rét, a mocsár
nemcsak tájképi elem, növé
nyek sokasága, hanem szerve
zett, belső erőktől összetartott
társulás. Olyasféle, mint a

régtől fogva ismert és az
emberi társadalmakkal össze
hasonlított állati életközösségek
(hangyák, méhek, termeszek
államai), mert keletkezésében,
fejlődésmenetében és szerke
zetében hasonló szociális tár
sadalmi erők működnek közre.
A földrajzi táj növényi ala
kulatainak ilyen társadalmi ér
telmezése egészen újkeletű s
a szociálisan gondolkozó XX.
század vívmányának mond
ható. Ez a korszak, amelynek
érdeklődése szemben a libe
rális X IX . századdal nem az
egyének és az egyéni felé,
hanem mindenütt és minden
ben a tömegek, vagyis az
egyének összessége felé fordul,
teremti meg a növényföldrajz

korszerű irányát: a nó'vénytársadalomtant (növényszociológiát). Az új eszmeáramlatok
és a fokozódó közösségi gon
dolat termékenyítő hatására
szinte egyidőben a föld külön
böző pontjain megindul a nö
vényi társulások ilyen társa
dalmi vizsgálata. így szület
nek meg egymástól függetle
nül a svájci, angol, amerikai,
svéd és orosz növényszocioiógiai. iskolák.
Ma már tudjuk, hogy a ter
mészetben sehol és sohasem
találunk egyéneket, mert az
egyén fogalma emberi elvonás
eredménye, hanem mindig és
mindenütt az egyének cso
portjait, társulásait látjuk, A
társulás éppen olyan ősi és
sietni természeti törvény, mint
az egyén saját élete és a
fajok fennmaradása. Ahogy az
állatok társadalmai nem vé
letlen keletkezésűek, ugyan
úgy, vagy méginkább nem a
véletlen teremti a növények
sokkal zártabb, állandóbb és
jellegzetesebb társulásait. A
növényi társadalmak kialaku
lása lassú és fokozatos fejlő
dési folyamat, amely szinte
állandóan tart, míg el nem éri
a legtökéletesebben szervezett
és környezetével is egyensúly
ban lévő optimális társulást,
amely a mi éghajlatunk alatt
az erdő. Legtöbbször azonban
e fejlődési folyamat valahol
elakad, s mióta az ember
tájformáló szerepe a legfon
tosabb ilynemű külső hatás,
kultúrába fogott vidékeken
szinte az embertől függ, hol
állapodik meg. Ebből követ
kezik, hogy gyakorlatilag két
féle társadalmat lehet meg
különböztetni : természetes, —
1 magányos (á t alaposan m fytápázzn n vihar

vagyis az embertől függetlenül
fejlődő, és mesterséges, azaz
az ember valamilyen befolyása
alatt álló társadalmakat. Mezőgazdasági művelési területeken
egyre fogy, szűkül a termé
szetes növényszövetkezetek {a
növénytársadalom egységeinek)
száma, hogy helyüket a mes
terséges vagy félkultúr nö
vényállományok (szántóföldek,
kertek, legelők, romtalajok)
foglalják el.
Hazánkban csupán a hegy
vidékeken, folyók partjain és
mocsarakban találunk úgy
szólván természetes, zavartalan
társulásokat, másutt minde
nütt olyan jellegűek
ezek,
hogy szerkezetükben, életme
netükben az ember többirányú
befolyását mutatják. A nö
vénytársadalom kialakulása egy
tájban sokrétű folyamat. T é
nyezői : a növények és a
termőhely viszonya s az a
körülmény, hogy ugyanazon
környezetben egynél több nö
vénynek kell osztozkodnia min
mindazon szervetlen javakon,
amelyek a lét alapját adják.
A véletlen szerepe kisebb,
mint a szerveződés, a munkamegosztás és egymásrahatás
(allelopathia) irányító folya
mataié. A fejlődés kezdetén
a véletlennek is van jelentő
sége (pl. hogy milyen növé
nyek magva! kerülnek ugyan
arra a helyre), de ez egyre
csökken a szerveződés foko
zódásával.
A társulások lehetnek kez
detlegesek (pl, futóhomokon
a kezdeti zuzmó-moha állo
mányok vagy homokkőtő gyér
gyep) és lehetnek tagoltak,
bonyolult szerkezetűek (pl. az
erdők). A földet, annak min
den helyét a növények lazább
vagy zártabb életközösségei szán
ják meg, mert sehol sem bol
dogulhatna az egyén, az egyet
len növény. Ahol pedig több
lény van együtt, ott ezeknek
valamiféle kapcsolata kell hogy
kialakuljon. A vizek lebegő
plankton- és hinárszervezeteítől a vizek partján növő tölgykőris-szil ligeferdőkig hosszú
út vezet, de ez a fejlődésvonal
határozott és törvényszerű.
A mocsár nádasai, a foiyó-

\e. egymásra utaltságot a növények is érzik. Gyökereikkel közösen
kötik ie iu crdS humuszát

vizek partjainak hamvas fűzligetjei, a rétek tarka virág
szőnyege, az erdők sötétzöld
koloritja mind arról tesz
tanúságot,
hogy a növé
nyek mindig és minden
kor tömegekben, .mégpedig
törvényszerűen szervezett tár
sadalmakban jelennek meg.
A z egyes társadalmak között
szociális vonatkozásban foko
zat!, szerkezeti: végeredmény
ben mennyiségi és minőségi
különbségek vannak s igy pl.
alacsonyabbrendűeknek
kell
tekintenünk a vizek hínárállományait a rétek vagy az
erdők tökéletesebb társadal
mainál. A magasabbrendü tár
sadalmakra általában a na
gyobb szervezettségen fcivül
az is jellemző, hogy a térért
és fényért folyó versenyben
a növények ugyanazon a he
lyen többszintű társulássá szö
vetkeznek. A trópusok erdei
ben 6— 8 szint különböztet
hető meg, míg a hazai erdők
ben 4, legfeljebb 5. A z erdő
ben tehát nem egymás mellett
találjuk a növénytársulásokat,
mint pl. a vétségeken, mező

kön, harséit! egymás fölött,
szintekben. De az erdőben
nemcsak ilyen térbeli össze
függésben, korrelációban van
nak az egyes társulások, ha
nem lehetnek időbeli korre
lációban is, amikor pl. lombfakadás előtt más növények
közössége tűnik fel, mint lom
bosodéi! után vagy lombhulláskor Ősszel. Időbeli korre
láció lehetséges azonban min
den más növényszövetkezettipusban is (pl. mocsárban,
szikespusztán) !
A növények élete nem merít
hető ki ma már laboratórium
ban és mesterséges kísérleti
feltételek között, mert azt
kinn a természetben is fi
gyelni és tanulmányozni kell.
A növényi társadalmak tanul
mányozása érdekes és sokrétű
tudomány,
* A ki többel és löxb bel szerelne
tudni a
növények
társadalmi
életéről, az haszonnal forgathatja
H a p a i c s B a i m u n >1 színes tol
lal megirt, költői lendületű mun
káidl. (A növények társadalma,
Bp. 1926.) és S oá R e z s ő kitűnő
alaposságú tudományos müvét fA'övény/öldraiz, Bp, 19 iő.)

Dr, Ubrizsy Gábor
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Korunk sok fur>
csaságoí termel ki.
Látszólag a színtechnika, ez az új
irányzat, ha
úgy
tetszik, új foglalkozás is ilyesvalami,
jóllehet komoly alapon, a színeknek az idegrendszerre kifejtett hatásán nyugszik. A
színek lélektani és egyéb szerepét mind a
művészek, mind a tudósok régóta ismerik.
M inthogy megfigyeléseik egy része gyakor
latilag értékesíthető, végeredményben abban
sincs csodálatos, hogy e jelenségeket a
mindennapi élet javára hasznosítják. íg y
jött létre ez a színtechnikának nevezett új
tudomány, amelynek a színhatás kiaknázása
a feladata.
A színeknek az idegekre gyakorolt hatása
elsősorban abban nyilvánul, hogy szép és
rút színeket különböztetünk meg. Jófor
mán mindenkinek van kedvenc, szívesen
látott színe. Sokaknak olyan is, amelyet
útál. Goethe például az egyik szürke árnya
latot „aljas“ -nak nevezte. Munkdcsyt pedig
egy másik, ugyancsak szürke árnyalat meg
pillantása mindig öklendezésre, sokszor
hányásra ingerelt.
A szlntechníkus már ebből a megfigyelés
ből is hasznot húz. így megállapították,
hogy ha valamelyik repülőgép belsejének
uralkodó színe zöld, úgy a legtöbb utas
tengeri betegséget kap.
A z is régen ismert, hogy az úgynevezett
meleg színek, mint aminél a vörös és a
narancspiros, ingerlők, izgatók, tettre ser
kentők, egyben a forróság érzetét keltik.
Velük ellentétben a hideg szinváltozatok,
mint a kékek, továbbá némelyik zöld, meg
nyugtatók, lecsillapítok és hideg hatásúak.
A derűs fehér, a biztonságérzet színe, noha
megörvendeztet, idővel kimerít. A gyászos
és komor fekete ellenben nyomasztóan h a t:
lehangol, elszomorít.
Mindebből néhány ugyancsak érdekes
lehetőség adódik. Ezeket elsősorban az
öltözködésnél értékesíthetjük. Hiszen mind
annyian tudjuk, hogy a fehér foltokkal tar
kított színes kelme vidámságot kelt. G on 
doljunk most csak a gyermekek és a fiatal
leányok bájos ruháira. Ezzel szemben a
feketével váltakozó tarka színek erőt és
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komolyságot sugár
zók. M aga a fekete
öltöny pedig méltó,.
ságot fejez ki és tisz
teletet parancsoló.
Érdekes továbbá, hogy azt minden nő
tudja, hogy egyéniségét legjobban melyik
szín fejezi ki.
A z erőmüvészck súlyzói is feketére van
nak mázolva. Nyilván azért, mivel mutat
ványuk így még nagyobb erőfeszítést igény
lőnek hat. A következő érdekes tapasztalat
az egyik londoni híddal kapcsolatos. Ez
öngyilkosairól volt hírhedt- Amikor azután
a2 eladdig fekete korlátot, miért, miért nem,
élénkzöldre festették át, meglepődve ész
lelték, hogy a hídról a vízbe ugrók száma
majdnem felényire csökkent. A fekete,
általában a sötét színek nyomasztó mivoltát
mindez jói érzékelteti.
Ezek után az sem különös, ha észrevesszük,
hogy egyes helyiségek idegesítenek, míg
mások megnyugtatnak, lecsillapítanak. Ezt
a tapasztalást ma már nemcsak a kórházak,
szanatóriumok és ideggyógyintézetek, ha
nem az iskolák, szállodák és üdülők, sőt,
újabban még a vasutak is értékesítik.
Lássunk erre néhány példát.
A film-műtermekben megállapították,
hogy a rózsaszín, a csersárga, egy kékes-zöld
és az ibolyás-szürke a szereplőkre meg
nyugtatóan hatnak. Ilyen színeket alkal
mazva, a csetepaték és összekoccanások úgy
szólván megszűntek. A hasznosításban a
szórakozóhelyek sem maradnak el. Ameri
kában például a legtöbb színházat, mozit,
éttermet már a technikus, a színmérnök
tanácsa alapján díszítik. Érdekes megfigye
lés, hogy az egyik newyorki vendéglő for
galma mintegy ötven százalékkal megnöve
kedett, miután, szakértők tanácsára hall
gatva, az eredetileg szürkés-zöld falakat
sárga és piros színfoltokkal tarkították.
M indebbőí az is kétségtelen, hogy valamely
üzemre a munkaterem színének helyes meg
választása felette hasznos lehet, hiszen a
termelést kedvezően irányíthatja. A leg
több gyár gépeit halvány szürkére festeti.
Azokat a helyiségeket pedig, amelyekben
aprólékos kézimunka folyik, éppenséggel
különös gonddal színezik. íg y a falakat vaj-

színű, a mennyezetet fehér, a padlót ellenben
világos szürke vagy halvány kávébarna fes
tékkel borítják.
Való, hogy ennek az üzemi színsorozatnak
a kiválasztásában a szépérzéknek szerepe
nem volt. Létrejötte pusztán sok kísér
letezés és számító megfontolás eredménye.
Ennek ellenére színei összeillők és tetsze
tőseit. A z eredmény is megfelel a vára
kozásnak. Ugyanis, miként megállapíthat
ták, az így színezett munkahelyeken a ter
melés átlag tizenöt százalékkal emelkedett.
Emellett a szórakozottság okozta hiba jelen
tékenyen csökkent és ennek következtében
a munkadarabok pontossága nagyobb lett.
A színtechnikus azonban nem csupán a
színnek a kedélyre kifejtett hatását, hanem
a szín-keltette hőérzetet is hasznosítja. Az
is valamelyik gyárban történt, hogy a zöldes
kékre festett műhelyek dolgozói állandóan
arról panaszkodtak, hogy fóznak, jóllehet
a hőmérő kitartóan tizennyolc fokot muta
tott. Amikor azután a szxnmérrsök tanácsára
a falakat rózsaszínűre festették át, a pana
szok nyomban megszűntek. A z különben,
hogy valamely hidegszínű helyiség hőmér
sékletét néhány fokkal alacsonyabbnak, egy
másik, meleg színnel tarkított terem hő
fokát ellenbén valamivel magasabbnak tart
juk, mint említettük, általános tapasztalás.
A z is bebizonyosodott, hogy a szín az
áru kelendőségét is befolyásolja, A melegszínű tárgyak általában keresettebbek. Egy
ben azt is észrevették, hogy a forgalomra
az elárusítóhely színe is kihat. íg y kitűnt,
hogy valamely élénkpiros színű benzinkút
látogatottsága messze meghaladja a szom
szédos, de semmitmondó szürkés-zöldre
mázolt kutaket. Ezzel a két utóbbi meg
figyeléssel érdemes kissé behatóbban fog
lalkozni. Evégbő! képzeljük el a következő
kísérletet.
Valamely fehér papírlapra rajzoljunk két
pontosan egyező nagyságú idomot, például
kört. Fessük ezután az egyiket feketére.
A zt fogjuk találni, hogy ez a folt a másiknál,
a fehérnél kisebbnek tűnik. Ha pedig az
egyik köridomot pirosra, a másikat ellenben
kékre színezzük, úgy a meleg hatású, tehát
a vörös fog nagyobbnak mutatkozni.
Ezzel máris megtaláltuk az előbbi két
megfigyelés okát. A melegszínű áru na
gyobbnak h a t : ezért kiadósabbnak ítéljük.
Természetes tehát, hogy ezt választjuk.
A melegszínű elárusítóhely is nagyobbnak
látszik. Ekként azonban közelebb lévőnek
tűnik. Érthető, ha ösztönösen efelé indu
lunk.
A színek azonban magára a szemidegre
is hatnak, Bizonyára mindannyian észre
vettük már, hogy szemünk valamely szín
hosszas szemlélése közben kifárad. Így ha
valamely fehér foltot kitartóan néztünk,

majd szemünket behúnytuk, ugyanaz a
fehér folt szemhéjunk alatt feketén tűtit elő.
Fordítva, fekete foltnak fehér utókép felelt
meg. A jelenség tarka színeknél is meg
figyelhető. A.z utókép most is a szemlélt
szín kiegészítő színében jelentkezik. így
a piros huzamos behatása után zöld, a zöld
kitartó nézését követően ellenben piros lesz
az utókép színe.
A z utókép akkor is kialakul, ha szemünket
nem húnyjuk be. Ez a következő kísérletből
derül ki : nézzünk kitartóan valamely fekete
foltot, azután tekintsünk hirtelen egy világos
színű alapra. Ez a fehér alap a szemünkben
lappangó utókép hatására fehérebbnek, azaz
még világosabbnak fog látszani. Ha for
dítva járunk el, vagyis pillantásunkat fehér
ről feketére fordítjuk, ezt a feketét, ugyan
csak a lappangó utókép hatására, még sötétebb, még mélyebb feketének látjuk. Tarka
színeknél pedig az a szabály adódik, hogy
a meleg színfolt mellé helyezett hideg szín
még hidegebbnek és fordítva, a hideg szín
nel társított meleg színfolt még melegebb
nek látszik. Tehát a zöld a piros mellett
még zöldebbnek és a piros a zöld mellett
még pirosabbnak hat. Ezt a jelenséget
kontraszthatásnak mondjuk.
A festőművészek mindezt jól tudják és
tisztában vannak azzal, hogy valamely szín
árnyalata a környező színektől, azaz, a be
ágyazástól is függ. Ezt a környezetet szín
ágynak mondják.
A színekkel foglalkozó üzemek ennek a
felismerésnek is jó hasznát veszik. Hogy
adott esetben a munka ez alapon is sikeresen
megkönnyíthető, azt az alábbi, megtörtént
eset érzékelteti.
A z egyik északkarolinai posztógyár fehérre
meszelt munkatermében a munkásnők kék
szövettel foglalatoskodtak. Amikor fáradt
szemüket a kelméről a falra fordították, az
fehér helyett őszibarack-pirosnak mutat
kozott, Természetesen, hiszen a kék kiegé
szítő színe és így negatív utóképe egy sárgás
piros árnyalat. Ekként a dolgozók szeme
nem pihenhetett. A z egyik színtechnikus
tanácsára úgy segítettek a bajon, hogy a
falakat a fehér helyett a posztó kiegészítő
színére, sárgáspirosra festették át. A fal
és a munkadarab színei így összeillővé
lettek és a fáradságérzet elmaradt.
A színek nemcsak reánk, hanem egyes
állatokra is hatnak. Eddig leginkább egyes
rovarok, mint a méh és a pőszőr színlátását
tanulmányozták. A méhről kiderült, hogy
jól csak a kék és a sárga színváltozatokat
érzékeli. A pirosat egyáltalán nem veszi
észre, míg a többi színeket úgy ahogy meg
különbözteti. Egyébként az is kitűnt, hogy
a méh a színérzetet a lakóhely tudatával
(FnlyuitÁ* « túl, oldalon)
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Állapítsuk meg, hogy milyen messze
keletkezik a kép a síktükör mögött. Bizo
nyítsuk be, hogy a kép mindig ugyan
akkora, mint. a tárgy, (i, ábra.)
A visszaverődés tanulmányozására készí
tett készülékünk tükréhez állítsunk 45°-nyíra
egy másik tükröt (készülékünkön két osztály
rész szöge 450). M ost állítsunk a két tükör
felezővonalára valamilyen kisebb tárgyat,
pl. egy sakkfiguráí. A tükörben a tárgynak
egyszerre több képe jelenik meg, (2. ábra.)

5. ábr$

meg (zseblámpával, villannyal v . . gyertyá
val). A homorú tükröt helyezzük el a doboz
nyitott oldalával szemben. Ha a tükör
helyét változtatjuk, ..egyszerre csak az, aki
a doboz túlsó oldaláról nézi a vázát, a virágot
a vázában látja. (7. ábra.)
Dala László.

2. ábra
mellett lesz a kép
nagyított és mikor
kicsinyített ? (5. és
6. ábra.)
M ost végezzük el
a következő kísérle
tet : Egy doboz felső
lapjára állítsunk egy
virágvázát, a doboz
felső lapjának alsó
részére pedig — a
váza alá —- erősít
sünk fel egy virág
csokrot, „fejjel le
felé'" és világítsuk
M iért ? És hány kép keletkezik ? A fel
adat megoldásához tanulmányozzuk a követ
kező rajzot. (3. ábra.) (M indig eggyel
kevesebb kép keletkezik, .mint ahányszor
a tükrök szöge a teljes szögben — 36o°-ban
— megvan.)
Egy borotválkozó tükör (homorú gömb
tükör), ha közeiről nézünk bele, nagyított,
egyenesállású képet, azonban a tőle elég
távol álló, jól megvilágított tárgyról már
fordított képet ad, mely csak akkor lesz
nagyított, ha a tárgy bizonyos távolságon
belül mozog. Ezt a képét fehér papírral
megkereshetjük. Ha a nap sugarait ejtjük
a tükörre, a gyújtópontnak a tükörtől való
távolságát megmérhetjük. (4. ábra.) Vizs
gáljuk meg, hogy a tárgy milyen távolsága
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Kegye* e*alá«ok
társítani tudja. Eszerint a méhet a méhkas
színével irányíthatjuk.
A méh esetleges színútálatáról nem
tudunk. A légynél azonban még ez is meg
figyelhető. Egyes színek, mint a rózsa
szín, a halványsárga és a világoszöld egye
nesen vonzóan, mondhatnánk csábítóan
hatnak reá. A kék ellenben határozottan
ellenszenves előtte. Ezt akként mutatták
ki, hogy két máskülönben egyforma helyi
ség egyikét közönséges színtelen, üreggel,
másikát kékes-zöld táblákkal üvegezték be.
Ezután legyeket helyeztek el bennük. A ké
kes térből hamarosan mindannyi elmenekült.
A kék szín légyriasztó hatását is sok
helyütt hasznosítják. Így az egyik sajtgyár
— a színmérnök tanácsára v~ a munka
terem ablakait kékre festette. Ezt a helyi
séget elkerülték a legyek, míg a szomszé
dos ablakokat nagy számban lepték el.
Ez az ötlet azonban nem amerikai eredetű.
Franciaországban, például, az istállók falait
régóta kékre meszelik. Csíkban és Debrecen
környékén még az istállók ajtó- és ablak
kereteit is kékre mázolják. A zebegényi
nyaralók összes .farészei kékszínűek. Egyéb
ként ugyancsak Európában, ezt a tapasz
talatot még számos élelmiszerfeldolgozó
telep, különösen húskonzerv-készítő üzem
és sok vágóhíd értékesíti.

*. elfek toijtat&ui
A z amerikaiak még más, nékik kelle
metlen rovar színűtálatát is megállapították.
Miután rájöttek, hogy a moszkitók és egyes
éjjeli lepkék irtóznak a narancs-piros fény
től, elriasztásukra ilyen színű lámpásokat
sikerrel használnak. Lehetséges, hogy ek
ként a szúnyogok ellen is sikerrel védekez
hetünk.
A tengeri hajók egyik nagy veszedelme
a fenékrészhez hozzátapadó töméntelen
kagyló- és csiga-féle. Ugyanis megnehezí
tik a hajófenék újrafestését és így a rozsdá
sodéi elleni védelmét. Ezideig mérgező
festékekkel védekeztek ellenük. Legújab
ban az amerikai Oceanográfiai Intézet ki
derítette, hogy e lények a világoszöld vagy
fehér felületeket elkerülik. A drága mérgező
festék helyett most már az egyszerű világos
árnyalat is eredményesen használható.
A színtechnikus a színeket kutatásra is
felhasználja. Már több száz azoknak az
eljárásoknak a száma, amelyek segítségével
az áramló víz útját követik vagy a munka
darabok repedéseit keresik, a gépek hő
mérsékletét ellenőrzik és így tovább. A leg
érdekesebb azonban kétségtelenül az, hogy
a környezetet az ember természetének meg
felelően színezik.
dr. Baskai Ernő
egyet. ny. rk. tanár.

S Z E R K E S Z TŐ I Ü Z E N E TE K
85°U demokratának és ó r ffg
László (Kískamond) felelős szerkesz
tőnk rádióban válaszol febr. 2 6-án.
F. K . Szeghalom. M élyen sajná
lom, hogy az általam komolyan
megszeretett lap egyik cikke ellen
szigorú bírálatot kell gyakorolnom.
Egyáltalán nem vagyok megelé
gedve a H L évfolyam 2. számának
54. oldalán található cikkével,
amelyet Márton Géza Irt. Azt
hittem a cikkről, míg tüzetesen
el nem olvastam, hogy általa az új
Magyarországról olyan cikket fog
kapni az idegenbe kényszerült
magyar, hogy ismét rokonszenvel
fog kapni az anyaország iránt,
mely egykor nem adott neki kenye
ret . . , vagy esetleg az új magyar
élet ham is csábítja. Érzésem
szerint a cikk ennek a törekvésnek
egyáltalán nem felel meg. A cikk
nem arról a Magyarországról ad
tudósítást, amely ma reményt kelt
mindenkiben a jövő iránt.Ellenkező
leg közömbösséget, lia éppen nem
ellenszenvet táplál. A cikkíró ezt a
kevésbbé sikerüli hollókői képet
találja alkalmasnak bemutatni a
számtalan fői sikerült átalakulás
közül, akkor amikor jól tudjaPhogy
cikkére ezrek alapítják ítéletüket
a magyar demokráciáról külföldön,
Inkább igyekezik az olvasó kedvét
elvenni az új Magyarországtól,
m int megkedvelteini azt. A föld
osztásnak csak a foltjait.és nem az
erényeit tartotta említésre, méltónak.
A z egész földosztást pedig a nagy
disznóölés kevésbbé hízelgő hason
latára méltatja. A z úf M agyarországot kóstolgatja, mini az ínyenc,
akinek mindegy, hogy mii kell róla
mondania. Azzal sem
törődik
a cikk írója, hogy ö imagáoal
ellentmondásba kerül. A cikk elején
kijelenti, hogy senki sem kapott
8 hold földnél i bbet, de azért
mégis érdemesebbnek tartja az ő— 0
holdas régi gazdákat az erdőjuttatásra, mint az újakat. Furcsálom az antropológiai vizsgálatot is.
Mintha az érdekelné a hétköznapi
embert. Nem is beszélve arról,
hogy az újgazdákat erre már nem
érdemesítette, ő t évvel ezelőtt volt
az idénye az antropológiának.
Pongyola az alcím is és az előszó is.
Mintha szüksége volna a nemzetek
nek mentegetni magát az elfűszere
zés miatt, midőn oíyan nagy dolgo
kat vitt véghez, mint a földosztás.
Ezek után a kérdés : Talán nem
tetszik a földosztás a cikkírónak?
A közömbösség, a burkolt célzatos
ság erre enged következtetni. A z
egész cikkben nincs egy jó szó

az új magyar életről. Vagy azt
higyjem-e el, hogy nem tudott
találni egyáltalán dicsérni valót
a demokráciában, vagy éppen a
földosztásban? Csak a marakodást,
az irigységet tetszetős helyzetet
talált, Nem vette észre
az új
gazdákban azt a mély biztonság
érzetet, mely remény a jövő iránt,
mivel már nem kell félnünk a
kenyérleien holnaptól? Nem lehe
teti volna írni más cikket arról
a nagy erőfeszítésről, amelyet az
ájgazdák tanúsítottak, hogy becsü
letet szerezzenek maguknak. K ézi
erővel munkálták meg a földet
a vetés alá számtalan esetben,
mert nem volt szerszámjuk, igájuk,
mi a régi gazdáknak lőbbé-kevéabbé
megvolt. M ás cikket is lehetett
volna írni. Ezt éppen úgy jól
tudja Márton Géza is. É s irt
volna is, ha , . .
Nem lehet úgy kezelni ezt adolgot, mármint aikülföldi tájékoz
tatási. mint a kóstolóküldést . . .
Hozza elborsozva. Mert azt nem
igen köszöni meg senki, A cikkből
d külföldi magyarok semmi jót
nem olvashatnak. Ilyen tájékoz
tatás után a magyar hont továbbra
is csak közömbösen nézhetik. A
demokratikus vívmányoknak csak
az egyikét torija érdemesnek meg
említeni, de azt is ferdén, megté
vesztően.
Úgy érzem , ez a cikk nem méltó
az Elel és Tudomány eddig tanú
sított szerepéhez, melyre hivatva
van. Kérném a t. szerkesztőséget,
hogy közöljék kritikám lényegéi,
hogy tudják meg, hogy Márton. Géza
nem jól irt, Írassanak olyan cikket.,
amelyből külföldön is megtudhat
ják, hogy hatalmas dolgok történ
lek.. Ú j Magyarorsziigért dolgozik
lelkesen egy áj nép. Ü j nép és új
ország áll a Tisza, partján, amellyel
és amelyben élné ismét szép a
magyarnak. Ilyen cikket kérünk.
B írálatát készséggel közöljük
és
kíváncsisággal. Szeretnénk
tudni, hogy szerte az országban
akad-em ég valaki, aki a » H o lló k ő «.
cím ű cikkünket a földreform és
dem okráciánk fonák tükrének
ta rtja , vagy alkalmasnak arra,
hogy külföldre szorult hazánk
fiát kiábrándítsa az új M agyarországból?
Szükséges-e hozzá tenni, hogy
m i m agunk m eg vagyunk g y ő 
ződve az ellenkezőjéről?
De átadjuk a szót olvasóinknak.
Gy. R . Dombóvár. M int elő
fizetője és hű olvasója lapjuknak,
clszomorodoti szívvel állapítom meg

Felelős szerkesztői Mariska Zoliért.
ií. felelős
Felelős Kksdö*
kiadd* ?a\ké
t'aiKo aamser
Sándor
A szerkesztőbizottság tagjak Benedek Pál, éogseh tásztó dr ,Hararaly
Sr. és V óaa y Zoltán ár.
Árpád di\, Koczkós Gyufa dr., TanglI Harald
Hon
ibebkörút__________
7, Szerkesztőségi
Szerkesztőség s Budapest, VM.» Erzsébet*!___
. _ őrék
hétköznapokon, szombat kivételével 2~*4*Íg* Telefon * 2*4-260,
Kiadóhivatal* Vll», Mlksc-u. 8. ham. Telefon*224*260, 225*295,
225*296. Csekkszámlát Budapest 4236. Előfizetés negyedévre 7 .~
forint, félévre 14.— forint. Egyes szám 60 fillér. Kéziratokat nem
őrzőnk meg. ~ 480657. Az Athenaeom mélynyomása* Budapest
VII., Miksa'U. 4*6. Felelős* Gcrszky Tivadar igazgatói

hogy az *Élet és Tudomány«, ez
a kon >oly lap is a propagandát
szolgálja. Ugyanis„ mióta én olva
som lapjukat, még egyetlenegy szám
nem volt, melyben a vmuszka* tu
dományi és technikát ne dicsőítették
volna. Én úgy gondolom, hogy
erre az Önök olvasótábora 98 % -ának szüksége, nincs. Kérdem , miért
csinálják? M eri ha netalán felsőbb
kényszerből muszáj cselekedniük,
akkor megérteni. Azonban, ha
Önöknek ez meggyőződés, akkor
nem ajánlok semmi mást, nézzenek
végig egy embert, aki Oroszország
ból megjön, az anélkül, hogy kér
deznének tőle valamit, megállapít
hatják, hogy mi ott a helyzet.
Nagyon kérem a T. Szerkesztőséget,
hogy szakítsanak ezzel az irány
vonallal. N e hogy a »keleti mű
veltség* felé hajlítsák olvasótáboru
kat, mert igazéin ráférne minden
magyarra a *nyugati barbársága.
Önnek igazat kell adnunk ér
dekes levele több pontjára vonat
kozólag, 1, R áférn e m inden m a 
gyarra a »>nyugati barbárság*,
am ennyiben o tt a leveleket alá
szokták írni. 2. Ott esetleg fe l
sőbb kényszerből írnak olyasm it,
am it egyébként nem hisznek, s
m ely felsőbb kényszert az olvasók
tudom ásul veszik és m egértik,
m ert annak neve p é n z és az
diktál.
Nem osztjuk viszont levelének
többi szempontjait., ugyanis : 1.
» Muszka tudom ány és technika*
nincs. A tudom ány és technika
a Szovjetunióban, valam int annak
fejlődése és eredm ényei nem csak
népünket, hanem m inden kultúrnem zetet érdekli, m int a tu d o
m ány és a m űszaki élet szerves
részé általában, m inket pedig kü
lönösen* m ert a népeinek életét
akarja könnyebbé és szebbé tenni.
H asonlóképpen m egbocsáthatat
lan korlátoltság lenne a m űszaki
életet az U SA-bán figyelm en
kív ü l hagyni csak-azért, m ert a
jelenleg uralm on lévők a tom 
bom báikkal fenyegetnek bennün
ket és gyerm ekeinket. A világ
m űszaki életét nem a hadifogság
ból visszatérő honfitársainkon k e
resztül figyeljü k, hanem eredeti
források nyom án, m elyeket gyak
ran m eg is jelölü nk. A z am erikai,
angol és fran cia lapok m aguk is
úgyszólván s>minden* számukban
beszám olnak a Szovjetunió tu d ó
sainak és technikusainak ered
m én yeiről, m i magunk is gyakran
innen vesszük inform ációinkat.
Különösen a szovjet forrásokkal
vagvunk elővigyázatosak, m ert
tu d j’uk, hogy olvasóink egy részét
az elm últ rezsim elvakította és
m egm érgezte »muszk&« irtózattal.
A ^keleti műveltségből* vegyük
át m in d azt, am it népünk a m aga
érdekében és céljainak m egfelelően
felhasználhat és a »nyugati ba r
bá rsá g ából utasítsuk vissza azt,
am it abba a dollárm illióm osok
érdekében csem pészték.
íg y szolgáljuk az igazi népi és
m agyar szem pontokat, am elyeket
Kossuth, P etőfi és Táncsics tűz
tek ki.

