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S Z E R K E S Z T Ő I
Ü ZE N E T E K

Sz. B. Szckszárd. Ez úton ti
sztink eleget kívánságának. Pen- 
tclényi mérnök úrnak és a WJe
gyárnak kívánjuk, hogy erőfeszí
tésüket még ebben az évben siker 
koronázza.

P. Gy. I. Vltnyéd.
> Élet és Tudomány« rejtvényben 

ne tegyen szegény 
Minden számban legyen egy •egy 

rejtvény.
Kérésem . . . ha visszautasítva 

nem lesz,
A szerkesztőség ugyanakkor nagyon 

boldog lesz.

Más kérést nem tudok önökjiöz 
Intézni V

Tücsköt és bogarat nem akarok 
összeírni,

Élet és Tudomány országos hetilap 
Ifjú és öreg örül, ha Ilyet olvashat.«

Közöljük, mint a keresztrejt
vénypályázat elrettentő követ
kezményeit.

Többeknek, Érdeklődésükre való 
hivatkozással közöljük, hogy 
külön reálgimnáziumok számára 
készített ábrázoló geometria 
könyvről nincs tudomásunk. For
duljon a Műegyetemi Technikus 
Körhöz, ahonnan a megfelelő 
jegyzeteket ábrákkal ellátva ol
csón (esetleg használt állapotban) 
megkaphatja. Cím : Technikus
Kör Műegyetem. Budafoki-út 
4— 6. Központi épület, magas
földszint 34.

H. Z. Szombathely. Lapjuk 
annyira megnyerte nemcsak az én, 
hanem családom és az egész rokon
ság tetszését, hogy ennél jobbat nem 
Is tudnék közölni Önökkel; alig 
várjuk a csütörtöki napot, hogy az 
újságárusnál megvásárolhassuk az 
újabb számot. Hibája csak egy van. 
Kevés. Ha legalább olyan terje
delmű lenne minden szám, mint a 
legutolsó kettős szám, akkor nem 
kellene amiatt aggódni, mit is ol
vasunk esténként a legközelebbi 
szám megjelenéséig szabad óráink
ban?

A nyomasztó papírhelyzet javu
lásával mi is reméljük, hogy na
gyobb terjedelemben cs jobb ki
vitelben készíthetjük a lapot, 
kérjük, terjesszenek bennünket 
ismerőseik között, mert a 60 fil
léres árat másképpen nem tudjuk 
fenntartani. Klóré is köszönet.

és

a ház tüze és utána 
csak az üszkös gerendák tompa fénye világította meg az 
udvarra kihordott bútorokat, a remegő családot és a 
vonító kutyát. Pócsi János meredten állt budaörsi háza 
előtt, kezében az üres vödörrel és nem mert családjára 
nézni. 15 évi verejtékével, izzadtságával építette fel ott
honát és most tehetetlenül kellett végignéznie, hogy 
másfél óra alatt a tűz martalékává lett. Nem tudott segí
teni. Hiába szaladt szomszédtól-szomszédig, kúttól- 
kútig, —  aszály volt, kiürültek a kutak, kiürültek a cisz
ternák. Égett a tűz, lobogott a lángja, —  nem kellett 
félnie, hogy lobogását az üres és száraz vödör akadályozza 
meg.

Most a tűz. Egy hónappal ezelőtt a kisleánya. Akkor is 
a kutat okolta a doktor úr, azt mondta, hogy a kutak 
tele vannak kólibacilusokkal, nem szabad inni. Dehát 
honnan hozzon ő vizet, lova nincs, a munkájától meg 
nem ér rá kantárként cipelni az öt kilométer távolságba 
levő jó pesti vizet. Tudja ő azt jól, hogyha Budaörs sváb
jai 2$ éven keresztül nemcsak a maguk zsebét nézték 
volna, hanem az egész falu érdekeit, már régen itt lehe
tett volna a víz. De nekik nem volt szükségük vízre. Lovaik 
egész nap hordták a ciszternákba a vizet, ha kellett. Vizet 
inni pedig nem volt bolond a sváb, hiszen volt bora elég. 
Csak a szegény embert sújtotta a vízhiány, nekik meg 
nem volt pénzük arra, hogy megcsináltassák a vízvezetéket.

Hej teremtő Atyám —  sóhajtott fel Pócsi — , ha egyszer 
már mi szegények is az eszükbe jutnánk. Ha már egyszer 
felfigyelnének arra, hogy mire van szükségünk nekünk is. 
Ha megértenék azt, hogy Budaörs szegény népe elpusztul 
az egészségtelen víztől, háza leég a vízhiánytól.^ Ha a 
mi fájdalmunk az ország fájdalmává válna és a mi szük
ségünk az ország szüksége volna. Hiszen az egész falura 
áldás volna a vízvezeték. Nem kellene félni a tűztŐl, 
egészséges, boldog gyermekek játszadoznának az udvar
ban, hej csak már gondolna ránk valaki.

Hát most gondolt rájuk a hároméves terv. Budaörsön 
az első tervévben 700.000 Ft-os költséggel —  Pócsi 
János és a többi Pócsi Jánosok nagy örömére —  meg
építik a vízvezetéket.

Keresztrejtvény anyag- 
torlódás miatt a követ
kező számunkban lesz.

Felelős szerkesztő 1 Mariska Zoltán. Felelős kiadót Palkó Sándor. 
Szerkesztőség t Budapest, VII., Erzsébot-körút 7. Szerkesztőségi órák 
hétköznapokon, szombat kivételével 2—4-ig. Telefon * 224-260. 
Kiadóhivatal: VII., Miksa-u. 8. L em.  Telefon :224-260, 225-295, 
225-296. Csekkszámla: Budapest 4236. Előfizetés negyedévre 7.—  
forint, félévre 14.—  forint. Egyes szám 60 fillér. Kéziratokat nem 
őrzőnk meg. —  480300. Az Athenaeum mélynyomása, Budapest

Felelős : Gorszky Tivadar igazgatói



Megszoktuk már, hogy a fény és a meleg 
fogalma együtt jelentkezik gondolatainkban. 
Erre a képzet-társításra a közismert féhy- 

. források szoktattak rá bennünket. A villany- 
körte izzószála, az Auer-harisnya, a gyertya
láng : alapjában véVe hőforrások. Hő
energiájuk vagy az égésnél felszabaduló 
vegyi-energiából keletkezik, vagy a villamos- 
áram hőhatásaként jelentkezik. A hőenergia 
egy része alakul aztán át fényenergiává. A 
fénytermelésnek ezt a módját szaknyelven 
hőmérsékleti sugárzásnak nevezzük. Sokáig 
a hőmérsékleti sugárzás volt a fénytermelés 
egyetlen módja; ez a fénytermelési elv 
azonban nem a legegyszerűbb, főképpen 
pedig nem a leggazdaságosabb. A hőmér
sékleti sugárzás útján való fénytermelés 
hatalmas energia-pazarlással jár. Az i. ábra 
utal a hőmérsékleti sugárzók rossz hatás
fokára. Egy gyertya például sugárzó
energiájának csak 0‘07%-át, a legjobb izzó
lámpa csak 8%-át bocsátja ki fényenergia 

• alakjában.

A következőkben ismét a hideg fénnyel 
foglalkozunk (lásd Élet és Tud. II. évf. 
15. sz.), amely a modern technika vívmánya, 
s amelynek megjelenése új fejezetet jelent 
a világítás-technikában. Bevezetésképpen 
emlékeztetünk arra, hogy a fény rezgés- 
jelenség s a sugárzó energia egyik meg
nyilvánulási formája; a látható fény oly 
sugárzás, amelynek hullámhossza 0*4 és 
o*8 mikron közé esik. Alább megvizsgáljuk 
azt a három esetet, amikor a fényt különálló 
atom, majd különálló molekula, végül pedig 
összefüggő szilárd test bocsátja ki.

A z  atom a fén y fo rrá s. Tudjuk, hogy az 
atom egy kis naprendszer, melynek magja 
körül elektronok keringenek meghatározott 
pályákon. Pontosan megszabott mennyi
ségű energia szükséges ahhoz, hogy egy 
elektron elhagyja pályáját és egy kívülebb 
elhelyezkedő pályán folytassa keringését. 
Ugyanez az „energia szabadul fel akkor, 
amikor az elektron visszatér eredeti belső 
pályájára. A z atom tehát képes energiát 
tárolni vagy kibocsátani, miközben az 
elektronok változtatják pályájukat. Hasonló 
ehhez az a jelenség, amikor a rugalmas 
kötélen forgatott súly lendülete növekedése 
közben megnyujtja a kötelet és nagyobb 
sugarú körön kering. Míg azonban ez a kő 
bármely sugarú körön foroghat, addig az

elektronok csak szigorúan megszabott pályá
kon közlekedhetnek. Ugyancsak pontosan 
meg van határozva az az energiamennyiség, 
amely az elektron pályájának megváltozá
sakor elraktározódik vagy felszabadul. Hogy 
juthat az atom energiához ? Többféle
képpen. Összeütközhctik egy másik atom
mal vagy egy magányos elektronnal s elrak
tározza az ütközési energiát. Elnyelheti 
végül az atom valamely ráeső sugárzás 
energiáját is. Ezzel szemben az elektron 
pályaváltoztatásakor szabaddá váló energia 
mindig sugárzás formájában jelentkezik. 
Az atom típusa, az elektronok száma s a 
felszabaduló energia mennyisége szabja meg. 
a sugárzás minőségét. Éspedig minél több 
a felszabaduló energia (azaz, minél nagyob
bat ugrott az elektron), annál rövidebb lesz 
a sugárzás hullámhossza, vagyis, annál sza
porább lesz rezgése. Az ibolyántúli sugarak 
másodpercenkénti 750.000 milliárd rezgését 
kétszerannyi felszabaduló energia idézi elő, 
mint a 375.000 milliárd rezgésű infravörös 
sugarakat. Ennek a fizikai törvénynek is 
megvan a mechanikai, illetve hangtani 
megfelelője. A zenével foglalkozók előtt 
ismeretes, hogy a magasabb hangokat adó 
(nagyobb rezgésszámmal rezgő) húrok meg- 
pendítéséhez nagyobb erőkifejtés kell, mert 
jobban ki vannak feszítve, mint a mély
hangok húrjai. Minthogy pedig csak néhány 
lehetőség van az atom elektronjainak pálya
cseréjére, azért a felszabaduló energia- 
mennyiségek különböző értékeinek száma 
is korlátolt, tehát az atom csak néhány 
pontosan elhatárolt színű fény kibocsáj- 
tására képes. Ha tehát az atom által kibo- 
csájtott fényt felbontjuk, mindössze néhány 
éles vonalat látunk. Ezt másképpen úgy 
fejezzük ki, hogy az atom színképe vonalas.

A  m olekula sugárzása. A  molekula ese
tében sokkal bonyolultabb az elektron
pályákkal kapcsolatos, fentebb körülírt je
lenség. A molekula egyes atomjainak elek
tronjai jóval több pályán mozoghatnak, az 
elektron-átmenetek száma tehát nagyobb. 
Ezért a molekula színképében sok, külön
böző hullámhosszú fényt találunk, de a 
különbség gyakran oly kicsi, hogy a szín
képvonalak szorosan egymás mellett helyez
kednek el (sávos színképek). Azonfelül a 
molekula még két más formában is képes 
energiát tárolni: rezgésbe és forgásba jöhet 
a hozzájutó energia hatására s az így fel-
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halmozott mozgási energiát is átalakíthatja 
fényenergiává.

S z ilá r d  test fén ykibocsátása . A szilárd
test atomokból és molekulákból áll. A szi
lárd test fénykibocsátása tehát hasonló az 
atomok és molekulák fentebb tárgyalt sugár
zásához. A  szilárd test molekulái között 
fennálló szoros kapcsolat következtében a 
viszonyok még bonyolódnak, ami főképpen 
abban mutatkozik, hogy a szilárd test nem 
bocsát ki egyszínű (szakkifejezéssel: mono- 
chromatikus) fényt. A színképvonalak el
szélesednek, többnyire egészen összefoly
nak, vagyis folytonos színképet kapunk.

H őm érsékleti sugárzás. Ha tehát energiát 
közlünk valamely atommal, különálló mole
kulával, vagy összefüggő szilárd testtel, 
akkor az energia elraktározódik, majd azután 
felszabadul fényenergia formájában. A hő- 
mérsékleti sugárzók energia-elraktározása a 
hőenergia rovására történik. Mint tudjuk, 
a hőenergia a molekuláknak egyensúlyi hely
zetük körül történő rezgő mozgással jelle
mezhető szilárd testek esetében. A z abszolút 
o foknál (— 273 C°) a testek molekulái 
nyugalomban vannak. A hőmérséklet nö
vekedésével a molekulák egyre nagyobb 
kilengéseket végeznek. Bizonyos hőfoknál 
a rezgések oly nagy méreteket öltenek, hogy 
a molekulák egymásba ütköznek. Az ütkö
zés energiáját a molekula a tárgyalt módok 
valamelyikével elraktározza. Azután meg
kezdődik az elraktározott energiának a fel
szabadítása sugárzás útján. Kezdetben az 
ütközések aránylag gyengék, a sugarak 
rezgésszáma tehát kicsi. Ilyenkor infra
vörös sugarakat és hősugarakat bocsát ki az 
energia-forrás (ez a hősugárzó fűtőtestek 
esete). Amint növekszik a hőfok, növek

/ .  ábra 
i. Gyertya.

II. Petróleumlámpa.
III. Világítógáz.
IV- Acetilén-lámpa.
V. Szénszálas izzólámpa.

VI. Wolframszálas izzólámpa. 
VII. Villamos ív.

VIII. Napfény.
IX. Nátrium-gőz lámpa.
X. Luminofor lámpa.

J . II. III ,

szik az ütközések hevessége, a kibocsátott 
sugarak rezgésszáma egyre nagyobb lesz. 
.Tévedés volna azonban azt hinni, hogy egy 
test valamennyi molekulája azonos mértékű 
rezgéseket végez. Amint egy Világváros 
utcáján nyüzsgő járművek különböző se
bességgel mozognak, ugyanolyan különb
ségek vannak a szilárd test molekulájának 
rezgésében vagy a légnemű test repülő 

^molekulájának sebességében. A z egyes mo
lekulák ütközésekor tehát különböző moz
gási energiák alakulnak fényenergiává attól 
függően, hogy az ütköző molekulák mekkora 
sebességgel haladtak. A z energiák mennyi
ségének különböző volta azonban maga 
után vonja a gerjesztett sugarak rezgés
számának különbözőségét. A hőmérsékleti 
sugárzás alkalmával tehát nem egyszínű 
fényt, hanem széles spektumot kapunk. 
Mivel azonban a szem a spektrumnak csak 
egy keskeny sávját érzékeli, az izzított testek 
által kibocsátott sugárzó energia nagyrésze 
a világítás szempontjából elvész, vagyis az 
ilyen világító eszközök inkább kályhák, mint 
lámpák. Minél közelebb áll az izzótest 
hőfoka a Nap felületi hőmérsékletéhez 
(5.7500 C), annál*nagyobb rész esik a sugárzó 
energiából a spektrum látható sáv jár a s a 
kibocsátott fény annál inkább hasonlít a 
Nap fényére.

A z  elektrólum ineszcencia. A hőmérsékleti 
sugárzás alkalmával kibocsátott széles ener
gia-sáv elkeskenyedik akkor, ha az ütközések 
során átadódó energia-mennyiségeket állandó 
értéken tudjuk tartani. Ez a jelenség való
sul meg a világító csőben, melyet a 2, ábrán 
láthatunk. A  világító cső olyan üvegcső, 
melynek két végén fém elektróda van el
helyezve, a cső belsejét pedig ritkított gáz



tölti ki. Ha megfelelő ritkítás esetén az 
elektródák között elég nagy villamos feszült
séget létesítünk, akkor a kátédon elhelyez
kedő elektródok az anód felé kezdenek 
repülni. Útközben összeütköznek a ritkí
tott gáz molekuláival s az ütközés energiája 
fénysugárzássá alakul át. Ez a jelenség az 
elektrolumineszcencia. A  cső hosszának, 
a gáz nyomásának és a feszültségnek meg
felelő változtatásával az elektronoknak tet
szés szerinti sebességet adhatunk s ez által 
az ütközési energiát és az ehhez tartozó 
sugárzás hullámhosszát is megszabjuk. A 
világító csövekben tehát a sug£ ezó-energia 
rezgésszámát szabályozni tudjuk s a suga-

?7,>.

2. ábra

rakat pontosan a spektrum látható részébe 
helyezhetjük. Ebben rejlik a világítócsövek 
jó hatásfoka.

Van azonban a világító csöveknek egy 
nagy hátrányuk és ez az, hogy bennük csak 
egyszínű fény keletkezhetik. Az alábbiak
ban látni fogjuk, hogy miként sikerül ezt 
a hátrányt kiküszöbölni.

F ény gerjesztés sugárzással. A z eddig tár
gyalt esetekben az atomok vagy molekulák 
ütközés útján jutottak energiához. Egy 
másik rohanó molekula vagy egy száguldó 
elektron mozgási energiáját használták fel 
fénysugárzás létesítésére. Az atomok és a 
molekulák azonban még egy másik módon 
is képesek energiát felvenni: sugárzó ener
giát nyelnek el s ezt úgy raktározzák el, hogy 
elektronjaikat kívülebb fekvő pályára, azaz, 
magasabb energia-színvonalra helyezik. Ér
dekes jelenség, hogy az ilyen atom vagy 
molekula azután legtöbbször egészen más 
hullámhosszú sugárzást bocsát ki magából, 
mint amilyent elnyel. A z elnyelt energia 
segítségévei ugyanis az elektronok több 
lépcsővel kijebb helyezkednek el. A kibo
csátott sugárzás energiájának felszabadítása 
közben ellenben a közbe eső lépcsőkön is 
megállapodnak. Az elnyelt energiát tehát 
több kisebb adagban adják vissza, ezeknek 
a kisebb energia-mennyiségeknek pedig más 
hullámhosszú sugárzás felel meg. A gya
korlati alkalmazások közül most csak kettőt 
említünk. A színházakban egyre többet 
alkalmazzák a fekete fényt. Ez nagy rezgés- 
számú sugárzás, melyet szemmel nem tudunk 
érzékelni. A színészek ruhái azonban kü
lönleges, ú. n. fluoreszkáló anyagokkal van

nak bevonva és ezek az anyagok a rájuk 
vetített fekete fény hatására világítóvá vál
nak, elnyelik ugyanis egy pillanatra a fekete 
fényt, aztán látható fénysugarak alakjában 
sugározzák ki. A fluoreszkálásnak másik 
nevezetes alkalmazásával a röntgentechni
kában találkozunk. A fénysugarak számára 
az emberi test áthatolhatatlan. A nagyobb 
energiát hordozó, nagyobb rezgéssrámú 
röntgensugarak ellenben áthatolnak a testen 
s az átvilágított test képe megjelenik egy 
fluoreszkáló anyaggal bevont ernyőn.

F lu oreszká ló  csövek. A lumineszcencián 
alapuló világításnak gyors elterjedésére lehe
tett számítani, tekintetbe véve igen jó 
hatásfokukat. A világító csövek azonban, 
mint fentebb láttuk, csak egy színt bocsá
tanak ki, ezért a Nap fényének pótlására 
még közelítően sem alkalmasak. A  világító 
csövek ezért sokáig megmaradtak a reklám- 
világítás, fényjelző-szolgálat stb. eszközeiül 
Nagyjelentőségű lépés volt ezen a téren 
a fluoreszkáló csövek, az ú. n. luminofor 
lámpák megvalósítása (1. a y. á b rá t). Ezek
ben a csövekben higanygőz lumineszcen
ciáját állítjuk elő, ami ebben az esetben 
ibolyántúli sugárzásból áll. A cső belső

oldalára kent fluoreszkáló anyagok elegye 
vörös, kék és zöld színt sugároz ki, ezekből 
a színekből fehér fény tevődik össze. 
A  párisi Metró állomásait ma már ilyen 
luminofor lámpákkal világítják. Remélhető, 
hogy fokozatosan nálunk is elterjed ez a 
gazdaságos világítási mód.

★
Azoknak az olvasóinknak, akiknek az 

Élet és Tudomány régebbi számai birto
kukban vannak, előtanulmányul és kiegé
szítésül ajánljuk a következő cikkeket:
II. évf.

2. sz. 24. o ld .: A z anyag titkai.
6. sz. 191, o ld .: Az izzólámpa alkonya.
8. sz. 244. o ld .: Színképelemzés.
8. sz. 253. o ld .: Fények a múltban és 

a jövőben.
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A z emberiség történeté
ben egyáltalában nem ritka
ság, hogy a mindennapi élet 
legismertebb jelenségei felé 
egészen későn terelődik a 
tudomány figyelme. Ilyen 
mindennapos jelenség, —  
legalább is a földteke egy 
részén és az év bizonyos 
hónapjaiban —  a hó. A pici 
hókristály felfedezése mégis 
meglepően későn kezdődött 
el.

Azon talán nem is fogunk 
csodálkozni, hogy a Föld
közi tenger körül lakó ókori 
népek nem igen foglalkoztak 
a hideggel és hóval. Hiszen 
éghajlati viszonyaik mellett 
nem sok alkalmuk volt arra, 
hogy a hókristályokkal bő
vebben megismerkedjenek.
Közülük úgy látszik a görö
gök talán valamivel élénkebb 
figyelemmel szemlélhették a 
téli természetet, mert a 
görög nyelvben két szót is 
találunk a hóra. Másképpen 
nevezték a levegőben szállin
gózó havat, mint a földön 
heverő havat. Talán nékik 
már volt valami fogalmuk 
arról, hogy milyen lényeges 
átalakuláson megy át a hó- 
kristály, mihelyt a földet borító hótakaró 
tagja lesz. E kétféle elnevezésnek hiába 
keressük mását az európai nyelvekben, ellen
ben a grönlandi eszkimók élesen megkülön
böztetik a kettőt. A z északi népeknek élet
eleme a hó és jég, ezért első tudományos 
adatokért is az északi népek irodalmához 
kell fordulnunk.

Olaus Magnus upsalai érseknek 1555-ben 
egy könyve jelent meg Rómában. Ebben 
találjuk az első rajzokat különféle meg
figyelt hókristályokról. Bizony a bemutatott 
kristályok alakja alig hasonlít a valósághoz. 
Feltehetjük, hogy a könyv szerzője, a tudós 
északi megfigyelő nem adott elég pontos 
utasítást a messze délen lakó, olasz fametsző
nek, aki ilyen módon szabadjára engedte 
fantáziáját és csodálatos tüneményeket terem
tett. Pedig a hóval foglalkozó, hosszú fejezet 
sok érdekes megfigyelést tartalmaz. így

többek között Olaus Magnus azt is észre
vette, hogy minél északabbra járunk, annál 
többféle kristályalak kerül elénk és egyetlen 
nap alatt 15— 20 féle változatot is látott, ő  
még nem veszi észre, hogy a kristályosodás 
hatszöges rendszerben történik. Erre a 
hexagonális alapformára a híres csillagász, 
Kepler, hívja fel a figyelmet 1611-ben egy 
24 oldalas, érdekes kis munkában. Magyará
zattal is kísérletezik, amennyiben felteszi, 
hogy minden anyagban valamilyen „facultas 
formatrix“  működik, mely csak bizonyos 
megjelenési formát enged meg. A zt azután a 
kémikusokra bízza, hogy eldöntsék : milyen 
„só“  van a hóban, mely a hatszögcs alakot 
előidézi. Szép feltevések másoknál is elő
fordulnak ebben a korban. így például 
Peiresc azt hiszi, hogy a hó magból lesz, 
akárcsak a növények. Itt is, mint a tudomány 
annyi más ágában, az emberek szívesebben
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eresztették szabadjára képzeletüket, mint 
hogy vállalják a hosszas és fárasztó meg
figyelő munkát.

A z elmélet még Descartes 1637-ben meg
jelent munkájában is túlteng. Értéke néhány 
jó megfigyelésről tanúskodó rajz. Egyszerű 
kristályalakok között nála már a dara is 
szerepel, összes elődjeit messze felülmúlja 
az angol Hooke. Valószínűleg Ő végzett 
elsőnek mikroszkópi megfigyeléseket. Vizs
gálta a jég, hó és dér szerkezetét és fel
fedezte, hogy a csillagalakú kristályok 
mellékágai mindig párhuzamosak a szom
szédos főággal. Hooke 100 különféle kris
tályalakot tesz közzé.

A következő jelentősebb megfigyelő egy 
Martens Frigyes nevű német hajóorvos, 
vagy ahogy akkor nevezték : „borbély
Mikor 1671-ben egy bálnavadászhajón eljut 
Grönlandba és a Spitzbergákra, nemcsak a 
bálnafogást figyeli meg, hanem az északi 
világ Összes földi, vizi és légköri jelenségeit. 
Eredményei éleseszű férfira mutatnak. Le
rajzolja a megfigyelt kristálytípusokat és 
gondosan feljegyzi, hogy melyik típus milyen 
időjárási viszonyok között jön létre. Leírása 
a kristályok keletkezéséről mai ismereteink 
szerint is elég helytálló.

A z első alaposabb beosztás érdekes módon 
egy livornói kanonoktól, Donato Rossetti- 
től származik, ő  már őt fötípust különböztet 
meg. A kitűnő tudós a torinói udvarnál dol
gozott hat évig, mint matematikus és ekkor, 
a hegyek közelében ismerkedett meg a hóval.

1681-ben megjelent munkájában számos 
kitűnő rajzot találunk. Már jól tudja, hogy a 
hópehely számos kristály összessége. Igen 
tökéletes rajzokat közöl Scoresby angol 

\  bálnavadász, az északi sarkvidékről írt 
könyvében. Elődeinél tovább haladva, pontos 
méreteket ad és utal a havazáskor észlelt 
hőmérsékleti és időjárási viszonyokra. Meg
különböztet : 1. lemezes kristályokat, me
lyekhez tartoznak az összes gyakran elő
forduló csillag- és lap-alakok; 2. lapos vagy 
gömbölyű mag körül nőtt térbeli elágazó 
képződményeket; 3. hatoldalú oszlopokat; 
4. hatoldalú gúlákat; 5. tűket, melyeknek két 
végén lemezes kristály található. A beosztás 
lényegében ma is használható, csak meg
felelően ki kell bővíteni. A z utolsó, némileg 
kézelőgombhoz hasonló furcsa tünemény 
elég ritka, de már előbb is egyes megfigye
lők, —  így például Descartes, —  rajzai között 
szerepel és a legújabb időkben felvett fény
képek között találunk rá gyönyörű példákat.

A mikroszkópi megfigyelésen alapuló 
rajzok közül kétségkívül Jaimes Glaisher 
munkái a legtökéletesebbek. Négyheti 
megfigyelőmunka eredményeképpen 151-féle 
kristálymintát mutatott be 1855-ben a 
Brit Meteorológiai Társaság előtt. A z Ő 

' rajzai azonban már nemcsak szépek, hanem 
mondhatnánk túlzottan szépek. A hókristály 
ugyanis igen gyorsan olvad és vizuális meg
figyelésnél lehetetlen a rendelkezésre álló 
rövidke idő alatt teljesen lerajzolni. Glaisher 
ezen úgy segített, hogy nagy gyorsasággal 
csak egy-egy jellegzetes ágat vázolt és a 
rajzot a felesége egészítette ki utólag gondos, 
türelmes munkával a szinúnetria törvényei 
szerint. Ezért olyan tökéletesek az Ő mintái. 
A természet viszont nem tartja magát a 
szimmetria túlzott követelményeihez. A 
valóságos kristályok mindig szabályosak, de 
sohasem hibátlanok, illetve tökéletesek. A 
keletkezés körülményei szerint kisebb-na- 
gyobb aszimmetria minden cgyedben van. 
Ez teszi éppen a természetet széppé és 
változatossá.

A tizenkilencedik század végén a szemmel 
történő mikroszkópi megfigyelést egy sokkal 
eredményesebb módszer váltja fel. Ekkor 
kezd a fényképezés a tudományban is tért 
hódítani. Éppen ezért nem érdemes a 
század második felében megjelent többé- 
kevésbbé ügyes, megfigyelési készségre valló 
munkákkal foglalkoznunk, hanem átlépünk 
a modern technika korára. Európában a 
hókristályok fényképezésében az elsőségért 
ketten vetekednek: egyik a svéd sark
kutató Nordenskiöld, másik a német Neu- 
hauss. Mindketten 1892-ben készítették az 
első mikrofelvételeket, melyek természet
hűség dolgában minden eddigi kísérletet

Ilókrlstúlyok Oltius Mnjjnus könyvében .
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Glalsher híres hókristály-rajzui

messze felülmúltak. A z első képek bizonyára 
csalódást hoztak a szemlélő számára. A 
fényképen távolról sincs meg az a nagyfokú 
szimmetria, amihez a rajzoknál hozzászok
tak. Viszont a valóságot csak az ilyen mester
kélt stilizálás nélküli képeken lehet tanul
mányozni. A  kristályok fényképezése távol
ról sem könnyű dolog. Neuhauss áteső 
fényben dolgozott. Nagy nehézséget oko- , 
zott, hogy a kristályok még — io° Reamur- 
nél is gyorsan megolvadtak. Ez meg is 
látszik a felvételeken, ahol a szép, finom 
ágacskák végén vízcseppek húzódnak meg. 
Mégis mekkora haladás a múlttal szemben!
A szubjektív, egyéni megfigyelést felváltja a 
csalhatatlan objektív módszer. A kézügyes
ség helyébe a pontosan dolgozó gép lép.
A tárgyilagos hűséggel rajzoló lencse nem 
engedi szóhoz jutni a szárnyaló fantáziát és 
képzelet helyett türelemre és technikai kész
ségre van szükség.

A türelem igazi hőse kétségkívül az 
amerikai Bcntley, kinek a legtökéletesebb és 
bizonyosan sokáig felülmulthatatlan ténykép- 
gyűjteményt köszönhetjük. Bentley a Ver- 
mont állambeli Jerichoban, New-England 
legészakibb hegyei között élt és egész életét 
a hókristályok fényképezésének szentelte. 
Első mikrofelvételei 1884 telén készültek, 
tehát európai versenytársait jóval meg-

10á

előzte. Módszere külön figyelmet érdemel, 
ő  is áteső fényben dolgozott. Nagyméretű 
negatívjairól filmre másolatot készített és 
ebből a kristály alakját rendkívül gondos 
munkával, ollóval pontosan kivágta. A z 
eredeti képen a kristály áteső fényben, világos 
háttérben csak egészen finomrajzú képet 
adott. Bentley a kivágott másolatot átlátszó 
alapra ragasztotta. Ez az új negatív, ha róla 
másolatot készítünk, olyan képet ad, melyen 
a vakítóan fehér hókristály fekete háttér 
előtt rendkívül plasztikusan hat. A  kivágás 
és ragasztás Bentley képein olyan tökéletesen 
sikerült, hogy a háttér kicserélését észre 
sem lehet venni. A  felvétel tudományos 
értéke nem csökkent, mert magához a hó
kristályhoz nem nyúlt hozzá. A kanadai 
határ közelében fekvő lakóhelyén Bentley 
évente átlagban 10— 15 nagyobb hóvihart 
élt végig. Egy-egy hóvihar alkalmával 4— 10 
különböző kristálytípust sikerült fényképez
nie, de volt vihar, mikor a zsákmány 34-re 
rúgott. Képzelhetjük milyen nagy anyag 
gyűlt össze 50 év alatt. A  rendkívül türelem
mel végzett munka eredménye a világ leg
tökéletesebb mikrofelvétel-gyűjteménye lett. 
A  Monthly Weather Review évről-évre 
hatalmas íveken közölte mellékletként a 
csodaszép fényképeket. A legszebb 2.000 
felvétel díszes kötetben külön is megjelent.

A  hókristályok felfedezésének történeté
ben még csak egy fejleményről kell beszá
molnunk. A hó keletkezésének magyarázatá
hoz nem elegendő a kristályok megfigyelése.

A  tudomány megkí
vánja a kristályok 
mesterséges előállí
tását is, laborató
riumi berendezéssel, 
olyan körülmények 
között, hogy a kelet
kezés körülményei 
tetszésszerint változ
tathatók és feljegyez- 
hetők legyenek. Egy 
Nakaya nevű japán 
és egy Adams nevű 
amerikai egymástól 
függetlenül készítet
tek olyan berende
zést, melyben a 
kristályok keletkezé
se mikroszkóp alatt 
figyelhető. A „hógép- 
tőr* várható, hogy 
a tudomány meg
fejti a kristályok cso
dájának eddig még 
ismeretlen titkait.

K u n fa lv i R ezső . 
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A  műsorszóró adóál
lomások hutlámhosz- 
szűk szerint sorakoz
nak az adóállomások 
listáján. Azok, amelyek 
hullámhossza 2000 és 
670 méter között van, 
a hosszúhullámú állo
mások között foglalnak 
helyet. (Hosszú hul
lámú tartomány.)

Azok, amelyek hul
láma kisebb 600 méter
nél, de 190 méternél 
hosszabbra középhul
lámú sávon helyezked
nek el, az $0 méternél 
rövidebb hullámú állo
másokat rövidhullá-

A  rádiókereskedések kirakataiban minden 
évben új vevőkészülékek jelennek meg. Az 
idei termésből származó vevők jobbak is 
és olcsóbbak is a tavalyiaknál. Mégis az új 
rádiók iránt érdeklődő olvasó nehezen 
igazodik el a sok készülék között. Miben 
különbözik egyik a másiktól, melyik felel 
meg az igényeinek és lehetőségeinek, miről 
lehet megismerni a körszerű vevőkészülé
ket ?

Ismeretes, hogy a hazai és külföldi adó
állomások, amelyeknek a műsorát venni kí
vánjuk, rezgésszámuk (frekvenciájuk) szerint 
különböztethetők meg. (Lásd Évkönyvünk.)
A z általuk kisugárzott műsor ezzel a rezgés
számmal jelentkezik vevőkészülékünk an
tennáján. Gyakran hullámhosszakban feje
zik ki a rezgésszámot. A két kifejezési mód 
egyértelmű, mivel a hullámhossz és a rez
gésszám szorzata minden adóállomásnál 
ugyanaz és egyenlő a hullámok terjedési 
sebességével, ami állandó.

(Egy gyalogos, ki óránként négy kilomé
tert halad, annak sebessége 4 km/óra. Nem 
minden gyalogos halad ilyen sebességgel.
Van, aki ennél gyor- °
sabban, másik ennél 
lassabban jár. A rá
dióhullámok azonban 
mind egyazon sebes
séggel terjednek (300.- 
ezer km/mp-ként). Ez 
a legnagyobb sebesség, 
a fény terjedési se
bessége. A hang csak 
kb. 1000 km/óra se
bességgel terjed a leve
gőben. A  hanghullá- Kétcsatornás, koaxiális ''hangszóró 
moK nemcsak nem metszete. Az alacsonyfrckvenclás rcíntowr

Rádió és televíziós 
kombinált vevő. Rádió
vétel esetén egy lehúzha- 
tóredőny eltakarja a ka
tódsugárcső ernyőiét és 
a televíziós vevő kezelő 
gombjait (lásd : a hátsó 
ábrát). Az első ábrán a 
készülék televíziós vétel- 
állásban vau. Az ernyő 
mérete : 250 x200 mm.

múaknak nevezik. Eze
ken a hullámtartomá
nyokon belül az adó
állomások között hely
köz van, mint glédá- 
ban álló katonák kö-mOK nemcsak nem metszete. Az alacsonyfrckvenelás rchdszer m u Ddn aAAÜ K<nondK ko- 

elég sebesen terjednek, nősének magjában van a magusfrekvenctáe hang- zött, hogy gyakorlato- 
de nem is képesek azo- kiképezve Az alacsony fr.-ás rend- zás _  műsoradás —
kát az óriási távolságo- la) Az alacsony hongír.-egység. közben ne zavarják
kát áthidalni, amiket Ib> A magas hangfr.-egység gerjesztése. egymást. Ez a helyköz
•  .  rádióhullámok « j»  £  « £ • • £  — • £ £  J Ö S J ;  (oldaháv) r . z g f e i -  
másodperc töredéke amely a magas ír.-ós tölcsér folytatása. mokban kifejezve 9 0̂ 0 *
alatt befutnak. Ha a A z adóállomások glé-
hanghullámot turistáknak tekintjük, a rádió- dájában egymás v mellett működő két adó
hullámok a tengerjáró hajók, amelyek a turis
tákat felveszik a fedélzetre és a távoli orszá
gokba szállítják a fény sebességével. A z adó
állomások a műsorukat kisugározzák egy 
meghatározott hullámhoszszon. Ez a hullám
hossz az illető adóállomás „egyéni hangja” . 
Erről lehet felismerni azt, hogy az éterben 
zsongó száz és száz sugárzás között melyik ér
kezik Párizsból Londonból vagy Moszkvából.

legmagasabb rezgésszámú hangjai (magas 
hangok) még így is egymásba keverednek.

A rövidhullámú adókból többet lehet 
bezsúfolni egy hullámtartományba, mint a 
hosszúhullámú adókból.

A rövidhullámú tartomány, amit még 7 
körzetre is beosztanak, végtelen sok adó
állomásnak nyújt helyet. A  távolbalátást is 
közvetítő adókat az egész rövidhullámú —
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A kétcsatornás hangszóró fr.-átvltelének görbéje (I), összehasonlítva egy szabványos, 250 mra-es 
nyílású hangszóró görbéjével (2). A kétcsatornás rendszernek alacsony és mágus hangok felé I— I ok* 
távval szélesebb sávot visz át, a sávon belül pedig átvitele egyenletesebb, minta 2. sz, hangszóróé.

ultrarövid —  tartományba kellett be
osztani, ahol a nekik szükséges több milliós 
oldalsávokat megtalálhatják. A z ultrarövid 
hullámok ezért kiválóan alkalmasak a távol
balátás közvetítésére (lásd Évkönyvünk). 
A z  ultrarövid hullámoknak az elmondottak 
szerint igen megás rezgésszáma van, ami 
őket a fényhez teszi hasonlóvá. M int a fény, 
ezek is egyenes vonalban terjednek. A  föld 
gömbölyűségét nem követi és Így az adó
állomástól ioo— 150 km-re már elérhetet
len magasságba emelkednek.

A  M O D U LÁ C IÓ

A  hangot kétféleképpen ültetik fel a hor
dozó hullámokra. A z általánosan elterjedt 
eljárás az, amikor a sugárzó hullám erőssé
gét (amplitúdóját) a hang rezgésszámának 
megfelelően változtatják, (Amplitúdó mo
duláció) (AM ). A  másik, még kevéssé alkal
mazott eljárás szerint az adóállomás rezgés
száma a közvetítendő hangnak megfelelően 
az alap rezgésszám körül (frequencia modu
láció) 100— 150 ezer rezgésszámú oldal
sávon belül ingadozik.
(FM.)

A  széles oldalsávok 
miatt ezek az adók is 
az ultrarövid hullámú 
tartományban helyez
kednek el. 150 km- 
nyi távolságban már 
nem élvezhetőek.

A  rádióvevőkészülé
keket folyton tökéle
tesítik. Igyekeznek 
mind hűebben vissza
adni a stúdiókban fel
vett hangot és zenét, 
mindinkább elejét ven
ni esetleg működés 
közben fellépő hibák
nak, a gyártásnál, a 
használatban számí
tásba jöhető anyag
vagy árampazarlásnak, 
valamint az eljárások 
és építési gyakorlat tö
kéletesítésével elérni a
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felhasználásra kerülő anyagok költségeinek 
csökkentését.

A  műszaki igények a vevőkészülékekkel 
szemben mindinkább nőnek. így  megkíván
juk, hogy a készülék érzékeny és zörejmen
tes legyen, hogy az antennán jelentkező 
hullámok közül azt válassza ki, amelyik a 
venni kívánt műsort hordozza (szelektivitás) 
és ezt is a hű zenei visszaadásnak megfelelő 
oldalsáv szélességben. Ragaszkodunk ahhoz 
is, hogy a hang erőssége és minősége kifo
gástalan legyen.

A  sokoldalú követelményt, amit ma a rá
dióval szemben támasztunk, csak a szuper
vevők (lásd Évkönyvünk) elégítik ki.

A RÁD IÓ  E L L E N S É G E : A  ZÖREJ

A  vevőkészülékek érzékenységét elvileg 
korlátlanul lehet növelni. Hosszú- és közép- 
hullámú tartományokban négy erősítő foko
zattal azonban oly érzékeny lesz a készülék, 
hogy a külső elektromos eredetű és a készü
lékben bent jelentkező zajokat is felerősíti. 
Négynél több erősítő már ártalmassá válik

ebben a tartomány
ban. Rövidhullámú 
tartományban kevés
bé erős a külső zörej, 
itt egy ötödik fokozat 
még alkalmazható.

A külső zörejek 
minden hullámtarto
mányban jelentkeznek 
és olyan természetűek, 
mint maguk a rádió
hullámok. A  készülék 
ezért épp úgy magába- 
szívja őket, mint a 
rádióhullámokat. A 
vevőkészülék nem tud 
védekezni ellenük. K i
vételt csak a móto
rok keltette zörej ké
pez, amely főleg a rö
vidhullámú tartomá
nyokban jelentkezik. 
Ezek ellen a különle
ges rövidhullámú és 
távolbalátó készüléke
ket fegyverzik fel.

Revolver rendszerű kapcsoló forgó tárcsája, bura 
nélkül. Hullámváltásnál az egész tárcsa egy bizo
nyos szöggel elfordul és u megfelelő tekercsek 

érintkezői az állórész rugóival kontaktusba
kerülnek



A legjobb védekezés a zörejek ellen a 
szakszerűen megépített külső antennabe
rendezkedés és a jó földelés.

A készülék szelektivitását emeli a beépí
tett „hangolt" körök (lásd Évkönyv) száma 
és minősége. A kisebb rádiókban két han
golt kört és három vagy négy szürőkört 
találunk. Nyolc szűrőkörnél több a leg
nagyobb készülékbe sem kerül. A  rezgő
körök feladata a nem kívánt hullámokat ki
szűrni és a venni kívánt műsor hullámát 
a legkedvezőbb körülmények között juttatni

Súvu>ujtús 5 csöves készülék, szuper rend. 
szerű, asztali model. Hosszú, közép és 4 szét
húzott rövidhullámú körzettel.

a keverő és az erősítő fokozatokra. Láttuk, 
hogy nemcsak a hordozóhullámoknak, ha
nem az oldalsávoknak is lehetőleg csonkí- 
ttatlanul kell a felvevőkészülékbe kerülniük. 
A kisebb vevőknél megelégszenek egy arány
lag keskeny, mindössze oldalanként 3000 
ciklusú sávszélesség átengedésével. A na
gyobbak vevőkörei nyolcezer ciklust is át 
tudnak engedni, ha a vételviszonyok ezt 
megengedik.

A szerényebb készülékek csak két hullám
tartomány vételére alkalmasak, a legtöbb 
azonban mindhárom tartományban dolgo
zik. Üjabban, ha elhagynak egy tartományt, 
ez a hosszúhullámú tartomány, amivel igen 
bőven számítva 35 adó vételéről kell lemon
dani.

A N Y U JT O T T SÁ V Ü  VEVŐ K

A vevőkészülékeken a vehető állomások 
skálabeosztáson vannak feltüntetve. Tegyük 
fel, hogy a skála hossza 200 mm. A hosszú
hullámú adókat a skálán egymástól kb. 6 mm 
választja el és így kényelmesen olvashatók, 
könnyen beállíthatók. A rövidhullámú tar

tományban 40-szer több adóállomásnak 
kell helyet szorítani.

Üjabban a rövidhullámú tartományt két- 
három skála hosszúságra kinyújtották (nyúj
tott sáv). A z így keletkezett rövidhullámú 
altartományok oly kényelmesen helyezked
nek el a skálán, mint a középhullám. A 
nyújtott sávú készülékek skáláján a rövid- 
hullámú adók neve feltüntethető.

Már csak autókban találunk olyan készü
lékeket, amelyekben a leggyakrabban kere
sett állomások gombnyomásra jelentkeznek.

. K E T T Ő S H AN G SZÓ R Ó K

A rádió áramkörei, a kapcsolás technikája 
már a háború előtt rendkívül fejlett volt. 
Ezzel szemben a rádiónak az a szerve, ame
lyik az elektromos rezgéseket végül is 
hanggá alakítja vissza —  a hangszóró, még 
nem érte el fejlettsége tetőpontját. Első
sorban azért, mert a betáplálási energiameny- 
nyiségnek csak egy töredékét adja vissza 
(3— 5% -át). A hangszórót egy olyan 
transzformátornak képzelhetjük, amely az 
elektromos rezgések energiáját hangener
giává alakítja át. A cél az volna, hogy az 
energia-átalakítás veszteség nélkül történ
jen. így csökkenteni lehetne az árain- és 
anyagpazarlást, aminek főleg a telepes
készülékek tulajdonosai látnák a hasznát.

Üjabban a gerjesztésnélküli, permanens 
hangszóróknál, Almico néven ismeretes,

A revolver rendszerű kapcsolóval felszereli vevő 
készülék belső elrendezése. A kép alsó bal sarká

ban látható a hullámváltó leburázott dobja

elsőrangú mágneses tulajdonságú ötvözetek
kel, lényeges javulást értek el.

A zenegépektől vagy szekrényektől meg
kívánják, hogy a mélyhangok (30-tól 10.000 
frekvenciáig) torzításmentes visszaadást
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nyújtsák. Ez csak .250— 300 mm átmérőjű 
hangszóróval érhető el. A  nagynyílású 
hangszórók magashang-visszaadása sok kí
vánnivalót hagy hátra. Jó eredmény csak egy 
kis- és egy nagynyílású hangszóró egyidejű 
működtetése ad.

Ilyen hangszórók már forgalomba kerül
tek kétcsatornás vagy koaxiális hangszórók 
néven, amelyekben két egybeépített hang
szóró működik. A  zenegépek végfokozatai 
a két hangszórót úgy táplálják, hogy a mély 
és magas hangokk a megfelelő hangszóró- 
részbe jutnak. Kézzel szabályozhatók.

A  gramofonnal felszerelt gépek mind 
jobban szaporodnak, Amerikában mágneses 
hangrögzítőket is találunk a zenegépeken.

A  közönség kényelmét szolgálja az ön
működő hangerő és az önműködő szelekti
vitást szabályozó berendezések. A rádióóra 
a műsor kezdetén önműködőleg „kinyitja** 
a rádiót. A  távhangolás pedig a készüléktől 
távol, például az ágyból irányítja a rádiót.

A  rádiókészülékek hibaforrásait csökken
tették a háború alait katonai szempon'ból 
fejlesztett üzembiztonsági eljárások, amelyek 
eredményeit most felhasználjuk.

A  külföldre irányított készülékekben az 
időjárás viszontagságai és a légköri nedves
ség ellen is alkalmaznak védőeszközöket, ez 
exportrádiók „trópusi** kivitelben készül
nek.

A  r e v o l v e r k a p c s o l ó

A vevőkészülékekben leghamarabb a ha
lálra nyúzott hullámváltó mondja fel a szol
gálatot. Üjabban a műszertechnikában rég 
bevált üzembiztos revolverrendszerű kap
csolókkal védekeznek az ideges rádióhallga
tók ellen.

A  hullámtartományok tekercsei egy forgó- 
dobra vannak szerelve. A  hullámváltásnál 
a tárcsa elfordul s a tekercsek végeinek 
érintkezői az állórész rúgóival kerülnek 
érintkezésbe. A  tekercsek érzékeny kiveze
tései megrövidülnek, a tekercsek és a revol

verkapcsoló szerelvény egy egységként ke
zelhető, ami a tömeggyártást megkönnyíti*

EG YÉB Ú JD O N SÁ G O K
A nyomtatott áramkör szintén újabb el

járás, ami a tömeggyártást segíti elő. A z 
áramköröket egy szigetelőlapra viszik rá. 
A  mélyedésekbe ellenállás-masszát, kapaci
tásokat képző fémrészeket és ezeket össze
kötő fémes, vezető csíkokat vesznek fel gépek 
segítségével. A z egyes készülékek megfelelő 
alkatrészei ekként hajszálnyira megegyeznek 
és a vevőkészülékek stabilitását fokozzák. 
Az alkatrészek méretei ennek következtében 
eddig ismeretlen arányokbban csökkentek, 
így sikerült egy hordozható világvevő mére
teit szivartárca nagyságra szorítani. A tör
pekészülékek távolról sem tökéletes rádiók, 
pl. a kis hangszórók a mély hangokat nem 
engedik át. Káváik bakelit, vagy más mű
anyagból készülnek, de a jó régi fadobozo
kat, amelyek mint hangdobozok is szerepel
nek, nem pótolják teljesen.

A  frekvenciamodulációs (FM) készülékek 
körül Amerikában nagy port vernek fel. E l
eddig üzletileg kevés sik errel. A  forgalom
ba kerülő gépek alig 4% van FM  vételre is 
készítve.

A z FM  vevők is szuperrendszerűek, kap
csolásuk bonyolultabb és csöveik száma is 
nagyobb, mint a többi vevőké. A z FM  
vevők kevesebb zörejt vesznek fel. Kis 
teljesítményű adók is szinte zörej nélkül 
élvezhetők. A széles sávi hangátvitel (15.000 
ciklus) a legkényesebb ízlést is kielégíti.

A korszerű rádió leírásánál figyelembe 
vettük a külföldi rádiótechnika fejlettségét. 
Ha összehasonlítjuk a hazai gyártmányok
kal, megállapíthatjuk, hogy az újjáéledő 
hazai rádiógyártás egyrészt nem marad el a 
külföldi versenytársai mögött, másrészt 
nemcsak a hazai, de számos iparilag fejlett 
ország rádiózó közönségének igényét is 
kielégíti.

A  magyar rádió ismét mint versenyképes 
cikk jelenik meg a világpiacon.

A . B .

c

• ; J
Szigetelő lapra nyomtatott áram. 

kör, amely az anód-rács csatoló ele. 
met tartalmazza. Ezzel a gyártást 
eljárással rendkívül kisméretű alkat
részek állíthatók elő.

a) A csatoló elem elvi kapcsolása.
b) Az áramkör szabványos méretű 

kapcsolási elemei.
c) a nyomtatott áramkör, amelyen 

k( vannak Jelölve azok a lém- és 
grafitrétegek, amelyek a megfelelő 
kapcsolási elemeket helyettesítik.



A M A G Y A R  C E N T E N Á R I U M  Ó R I Á S A I

S E M M E L W E IS  IG N Á C
Ma már minden kisbabát 

váró anya szívesen megy kór
házba vagy szülőotthonba, 
mert tudja, hogy ott a lehető 
legkedvezőbb körülmények kö
zött nyugodtan bízhatja magát 
az orvosokra. Bezzeg nem 
mindig volt ez így. Valamikor, 
nem is olyan nagyon régen, 
a haláltól rettegve vitték be 
a kórházba a fiatal anyákat, 
mert tudták, hogy mi fenye
geti Őket: a láz, a gyermek
ágyi láz, s akkor menthetet
lenül elpusztulnak. Kutatták, 
keresték a láz okát, de sehogy- 
sem tudtak rájönni. Egyes 
tudósok légköri, kozmikus és 
tellurikus viszonyokat tettek 
érte felelőssé, mások a levegőn 
feltartózhatatlanul és láthatat
lanul átvonuló „genius epide- 
micus” -ban vélték az okot 
megtalálni, de akadtak olyan 
kutatók is, akik miazmának 
nevezve, hajlamossággal, kü
lönleges lelki fogékonysággal 
magyarázták az időnként szo
katlan mértékben való jelent
kezését.

Ebben az időben került a 
bécsi klinikára Semmelweis 
Ignác magyar orvos, aki rövid, 
de küzdelmes életét teljesen 
a gyermekágyi láz elleni harc
nak szentelte. Következetesen, 
lépésről-lépésre kutatta a rej
télyes, pusztító láz okát. 
Mikor sikerült megtalálnia a 
megfelelő védekező módsze
reket, azt hihetnők, hogy min
denki melléje állt és segített 
néki, hogy a kemény küzdel
met megvívhassa. De nem 
így történt. A z igazi harc 
voltaképpen csak akkor kez
dődött, mikor tanai igazságá
ért síkra kellett szállnia, szem
behelyezkednie szülésztársai 
nagy részével, akik semmikép
pen sem akarták . elismerni 
azt a sok hibát, amelyeket 
nékik tulajdonított. De nem
csak ezen a téren, hanem más
hol is sok csalódás érte a 
nemes célokért küzdő Sem- 
melweist, pedig nagyon kevés

olyan egyént ismerünk, aki 
önzetlenül ennyi emberen 
segített, mint ő, az anyák 
megmentője.

1818-ban született, • mint 
budai kereskedőcsalád gyer
meke s a pesti és bécsi egye
temen végezte tanulmányait. 
Az oklevél megszerzése után 
továbbképzés céljából a bécsi 
szülészeti klinika tanársegéde

Semmelweis 30 éves korúban

lett. Hamarosan szörnyülködve 
vette észre, hogy a gyermek
ágyi láz milyen sok áldozatot 
követel. Mégpedig különösen 
sokat pusztít e gyilkos kór a 
klinika kórtermeiben, sokkal 
többet, mint a vele egy épü
letben lévő bábaképző inté
zetben, noha a szobák közö9 
előszobából nyíltak, a szülő
nőket egy helyről élelmezték 
s egyforma volt a szellőztetés 
is. S az is különös volt, hogy 
az otthon szülő anyák arány
lag ritkán pusztultak el ebben 
a betegségben. Szenvedett, 
mikor látta a segélytkérő anyák 
pillantásait s közben érezte 
a maga tehetetlenségét. El
határozta tehát, hogy e rej
télyes kór okának kiderítésére 
szenteli minden idejét. Bújta 
a könyvtárakat, a kór minden 
egyes áldozatát felboncolta és 
a legaprólékosabban átvizs

gálta, hogy ismereteit kibő- 
vítse. Tapasztalatai alapján 
érlelődik meg benne az a gon
dolat, hogy a kórt egy méreg 
okozza s ez ellen kell feltét
lenül küzdenie. Hiába való 
azonban minden erőlködése, 
sőt ottartózkodása idején egyre 
növekedik a halálesetek száma. 
A hiábavalónak látszó küz
delem nagyon megviseli ide
geit, úgyhogy barátai taná
csára Velencébe utazik. A 
megérdemelt pihenésről haza
jőve, szomorú hír fogadja. 
Jóbarátja, Kolletschka pro- 
feszor, a kórbonctan tanára 
hullamérgezésben meghalt, 
miután egy gyakornoka bon
colás közben véletlenül bele
szúrt az ujjába. Hetekkel ké
sőbb elolvasta a barátjáról ké
szült boncolási leletet, amely
nek részletei hajszálra azono
sak voltak azokkal az észlele
tekkel, amelyeket a gyermek
ágyi lázban meghalt asszo
nyokon figyelt meg. Hirtelen 
világossá vált benne minden ! 
A gyermekágyi láz sem más, 
mint vérmérgezés, ezt is az 
a méreg okozhatja, amely a 
rothadó hullában található. 
Ha ez a méreg valamiképpen 
belekerül a vérbe, a szervezet 
elpusztul. Kolletschkánál kés
szúrás okozta a halált, a szülő 
nő vérébe pedig a vizsgáló 
orvos közvetítésével kerül, aki 
segédkezik, s aki előzőleg 
boncolt. Egyúttal megtalálta 
a magyarázatát annak is, hogy 
miért van a klinikán több 
áldozata a kórnak, mint a 
bábaképző osztályon, érthető, 
hiszen a boncolásnál résztvevő 
medikusok fertőzik az asszo
nyokat. De legjobban talán 
saját magát hibáztatta, hogy 
ő, aki szintén boncolt, tudat
lanul és akaratlanul annyi 
anyának szervezetét fertőzte 
meg akkor, amikor éppen 
segíteni akart rajtuk. Ezzel 
egyidejűleg szörnyű tépelődés 
marcangolta lelkét: ha már 
tudja a gyermekágyi láz okát,
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miként lehetne a méreg ellen 
felvenni a küzdelmet, miként 
tudja a mérget elpusztítani. 
Lázas sietséggel fogott hozzá 
a munkához, hogy megtudja: 
fertőzött kezét miként szaba
díthatja meg a gyilkos méreg
től . Kutatói éleslátással a 
szagból következtetett a méreg 
jelenlétére. Kétségbeesve ta
pasztalta, hogy sem a víz, 
sem a homok, sem a szesz, 
sem a lúg nem tudja azt 
kezéről eltávolítani, végül a 
sok próbálkozás után a klór
ban találta meg azt, amit 
keresett. Erre kérlelhetetlenül, 
ellentmondást nem tűrve be
vezeti ezt a szert a klinikán, 
s a legapróbb részletekre is 
kiterjed figyelme, hogy a mér
gező anyag semmiképpen se 
kerülhessen a szülő nők köze
lébe. Bár sokan kétkedve fo
gadják intézkedéseit, köztük 
a klinikát vezető Klein tanár 
is, elővigyázatosságának meg
van a hatása, a gyermekágyi 
láz következtében elpusztult 
anyák száma már a második 
hónapban a minimumra csök
ken. Boldogan igyekszik Sem
melweis módszerét, amellyel 
a gyermekágyi lázon uralkodni 
tud, közismertté tenni, mikor 
nagy csalódás é r i : annak elle
nére, hogy bizonyítékai két
séget kizáróak, majdnem egye
dül áll a híres európai szülé
szek táborával szemben, akik 
semmiképpen sem akarják tu
domásul venni azt, hogy volta
képpen Ők voltak a láz terjesz
tői, ők felelősek a sok halálért. 
Hihetetlen kitartással küzd az 
elismert tekintélyekkel szem
ben igazságaiért, de hiába áll 
mellé az akkori bécsi egyetem 
két világhírű kiváló ' tanára, 
Skoda és Hebra, hiába leve
lez a fiatal orvos Európa leg
híresebb szülészeivel, tanait 
nem sikerül győzelemre vinnie. 
Népszerűtlenségéhez ezekben 
az időkben még az is hozzá
járul, hogy belekeveredik a 
politikába is és ezért szembe 
találja magát a felsőbb ható
ságokkal. 1848 márciusának 
izgalmas napjai Őt is elragad
ják, a magyar virtus belőle 
is kitör, s mikor a szabadság 
eszméjéért síkra kell szállni,

ő sem marad ki a népgyűlé
sekből, fevonulásokból, fel
véteti magát az akadémiai 
légióba, fejére légionista kala
pot tesz s csoportjával elin
dul Bécsből, hogy Kossuth 
hívó szavának eleget tegyen. 
Az osztrák katonaság azonban 
feltartóztatja s visszaviszik az 
osztrák fővárosba. A felsőbb 
hatóságok hamar éreztetik 
vele nemtetszésüket, viselke
dése miatt nemcsak hogy a 
szolgálatból elbocsátják, ha
nem még a klinikai könyvtár 
látogatásától is eltiltják.

Semmelweis azonban ekkor 
sem adja fel a harcot, állat- 
kísérletekkel igyekszik bebi
zonyítani feltevéseinek helyes
ségét. Felfedezését végül is a 
bécsi orvosi kar újabb meg
vitatás tárgyává teszi. A hosz- 
szú, kétnapos vita folyamán 
teljes győzelmet arat elméle
tével, sőt ezáltal a bécsi egye
tem magántanárává is lesz, 
azzal a megszorítással azonban, 
hogy saját elveinek megfele
lően többé nem nyúlhat hul
lához s tanításait és gyakor
latait csak viaszbábúkon vé
gezheti. Ez a korlátozás any- 
nyira elkeseríti Semmelweist, 
hogy öt nappal a magántanári 
oklevél kézhezvétele után cso
magol s véglegesen elhagyva 
Bécset, hazamegy Pestre.

1850-ben érkezik Pestre. Itt 
rendkívül szomorú viszonyo
kat talál. Három fivére kül
földön bujkál, az Akadémia, 
a különféle tudományos egye
sületek és intézmények mű
ködését betiltották, Balassa, 
a kiváló egyetemi tanár bör
tönben sínylődik, az Orvosi 
Tár, Bugát lapja nem jelenik 
meg többé. Körülnéz Pest 
kórházában, a Rókusbán, ahol 
leírhatatlan viszonyokat talál. 
A betegszobák piszkos, sötét 
odúk, az ágynemű szennyes, 
érthető, hogy itt is gyilkol a 
gyermekágyi láz. Semmelweis 
küzdelmeiről, felfedezéséről 
nem tudnak semmit. Kérésére 
hat hónap múlva megengedik, 
hogy mint díjtalan címzetes fő
orvos dolgozhasson. 1855-ben 
Birly halálával megkapja a 
pesti egyetem szülészeti tan
székét, hol végre a jövő orvo

sait és bábáit meggyőződése 
szerint taníthatja.

Semmelweis mindig büszke 
volt magyarságára. Mikor fel
tevései beigazolódtak, egyre 
gyakrabban érkeznek hozzá 
idegen egyetemekről megtisz
telő meghívások, de valameny- 
nyit visszautasítja, itt akar 
maradni, hogy hazája szomorú 
helyzetén segíthessen. Az 
idők múltával a főváros élete 
is megelevenedik, az Orvos- 
egyesületben Balassa vezeté
sével magasszínvonalú elő
adások és viták hangzanak el, 
megindul az Orvosi Hetilap, 
amelynek Semmelweis szor
galmas munkatársa lesz. 1860- 
ban megjelenik a nagy tudós 
egyetlen müve : „ A  gyermek
ágyi láz okai, fogalma és meg
előzése”  címmel. Küzdelme 
nem volt hiábavaló, elmélete 
lassankint győzedelmeskedett 
s néhány év múlva az egész 
tudományos Európa megha
jolt előtte, hogy ő az antisep- 
tikus eljárás feltalálója.

Semmelweis azonban, saj
nos, nem élvezhette sikereit. 
A  nagy harcban életereje fel
őrlődött. Emlékezőképességét 
lassanként elvesztette, elméje 
elborult, úgyhogy végül elme
gyógyintézetbe kellett vinni. 
Mielőtt azonban odakerült 
volna, egy műtét alkalmával 
állítólag megsértette az ujját. 
Az eleinte észre sem vett 
seb idővel üszkösödni kezdett, 
vérmérgezést kapott s ebbe 
bele is pusztult.

Semmelweis élete a küz
delmek sorozata. A z önfel
áldozó tudás méltánylást, el
ismerést keveset kapott, ko
rán kellett meghalnia. Róla 
is elmondhatjuk: „M int a
fáklya, másoknak világított, 
maga pedig elhamvadott” . De 
ez a kihunyt fáklya tovább 
lobog, megvilágítja az orvo
sok útját, fénye visszatükrö
ződik sok-sok millió hálás 
vajúdó asszony arcáról, akik 
nem rettegnek többé a fenye
gető rémtől : a gyermekágyi
láztól, mert volt egyszer egy 
szerény magyar orvos, aki 
ezt a rémet torkonragadta és 
térdre kényszerítette.

Dr. T angl H a ra ld
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P H Y S IC A
P A U P B R O R U M

Elektrosztatikus elektronmikroszkóp
• .

„Physica paupcrorumCf magyarra for
dítva : „szegény ember fizikája", v ag y :
„szegény embernek való fizika". Értelme 
szerint: fizika, amit egyszerű eszközök
kel lehet űzni. E kifejezés eredetét nem is
merem, de azt tudom, hogy soha életemben 
elismerés jobban nem esett, mint mikor 
—  még az első világháború előtt —  Ame
rikába induló, immár rég elhalálozott jó 
barátom, a mérnök-feltaláló B erger C h ris- 
tidtiy avval búcsúzott el tőlem, hogy nekem 
köszönheti, hogy megtanulta a „physica 
pauperorum"-ot.

Most a i>Term észettudom ányt 1947. évi 
augusztus havi számában találkozom újra 
evvel a rég nem hallott kifejezéssel. N agy L . 

J ó zsefi a kitűnő piarista tanár a ter
mészettudományok nevelő hatásáról el
mélkedvén, egyebek között annak fontos
ságát hangsúlyozza, hogy az oktató rendel
kezzék annyi kézügyességgel, hogy a kísér
leti oktatáshoz szükséges eszközöket (fizi
kai eszközöket) maga is el tudja készíteni. 
S hozzáfűzi: „M ost aztán igazán benne 
vagyunk a »physica pauperorum« áilapo- . 
tában." Bzt —  sajnos —  le nem tagadhat
juk. Mi azonban szeretnők hozzáfűzni: 
bárcsak a szónak jó  értelm ében is benne

A z elrktrmunlkroffzkóp elve

lennénk! Bárcsak átmenne a köztudatba 
az az igazság, hogy egyszerű eszközökkel 
nemcsak tanítani, de kutatni, eredményes 
tudományos munkát is lehet végezni.

Sajnos, a látszat és az ehhez igazodó köz
vélemény ennek az ellenkezőjét látszik 
bizonyítani 3 a kezdő fizikus valóban szen
tül hiszi, hogy 15 tonnás cyclotronok, 5 
millió voltos generátorok, tömegspektro
gráfok, elektron-mikroszkópok, ultraibolya
spektroszkópok, az érzékenység legfelső 
határát utolérő elektrométerek és galvano
méterek, elektronszámlálók és a korszerű 
műszertechnika^ száz és száz egyéb csodás 
alkotása nélkül tudományos munkába bele
fogni sem lehet. Hát valóban, atomrombo
lást és sok ezer mást ma alig lehet végezni 
efféle felszerelés n élkü l! Azonban a ter
mészeti jelenségek végtelenül változatosak 
és kimeríthetetlenek s mindig és mindig 
bőven fognak akadni közöttük olyanok, 
amelyeknek felismeréséhez, kikutatásához 
egy csendes, de egyébként majdnem üres 
dolgozószoba és a legegyszerűbb eszközök 
is elégségesek.

SOkV



Helmholtz említi valahol, hogy London-1 
bán járván, megnézte Faraday  laboratóri
umát a Royal Sodety-ben b hozzáfűzi: 
„H át ott bizony sok látnivaló nem volt, 
s az ember kénytelen csodálkozni, hogy 
ilyen egyszerű eszközökkel hogyan lehetett 
olyan nagyszerű tudományos eredménye
ket elérni lCÍ És H einrich H e r tz-n e k  mi 
kellett az elektromos hullámok felfedezésé
hez? Egy szikrainduktor —  ami akkor még 
nem, de ma már minden középiskolai szer
tárban megvan —  és azontúl az oszcillátor
hoz és a, rezonátorhoz csupán két nagyobb 
és két kisebb fémgolyó,‘ két-három méter 
vörösrézhuzal, néhány faléc, pár csavar, 
mindössze talán 30— 40 márka értéiben* 
Sőt a rádioaktivitás és az atomkutatás j 
terén is egészen a legújabb időkig néhány j 
milligramm rádioaktív preparátumon kívül] 
semmi olyan felszerelés nem kellett, amit 
némi kézügyességgel és némi pénzáldozat
tal bárki is el ne tudott volna készíteni. 
Ezeket a példákat százával, hozzánk köze
lebb állókkal is, szaporíthatnék. Van azon
ban tárgyunknak egy másik oldala is, amely
ről még alig esett valaha is szó.

M iként a nevelői munka visszahat a ! 
nevelőre és átformálja őt magát, ugyanezt] 
teszi a tudományos munka, sőt maguk a; 
munkaeszközök is. Kitűnően felszerelt labo
ratóriummal rendelkezni nagyon nagy előny 
és nagyon kellem es; azonban ennek is, 
mint mindennek e világon, van visszája is. 
A  nagyszerűen felszerelt laboratórium nem 
hagy békében: az eszközök sürgetnek,
dolgozni akarnak, állandó erőfeszítésre sar
kallnak és kiválóságukhoz méltó sikerek 
után epekednek. Evvel szemben az egy
szerű eszközök egyszerűségre nevelnek, 
türelemre intenek, szeretetre várnak és 
alázatosságra tanítanak. Egyszerű eszkö
zeink birtokában figyelmünk is egyszerű 
jelenségekre irányul, s lassanként rájövünk, 
hogy a legegyszerűbben is mennyi minden 
Tejtőzik, amit még nem értünk, s aminek 
a felderítése a legtisztább öröm, s ha sze
rencsénk van, egyúttal értékes tudományos 
eredmény is. Ha ismeretlen jelenség, új 
probléma akad utunkba, eszközeink hiá
nyában sokáig nem foghatunk hozzá a 
kivizsgálásához. De nem vagyunk türel
metlenek ; Várhatunk, mert rendszeres, 
lelkileg kielégítő napi munkát végzünk: 
tanítjuk a fiatalokat, vagy hasznos iparcik
keket gyártunk. Közben-közben türelem
mel, gondolati munkával, szerencsés meg
látással lassan-lassan, esetleg évek múltán, 
olyan közel férkőzünk problémánkhoz, 
hogy azután már egyetlen egyszerű kísérlet 
is elegendő ahhoz, hogy az eredmény, az 
új felismerés érett gyümölcsként ölünkbe 
hulljon. Eszközeinkhez való viszonyunk is 

( Folytatása a 114. oldalon)

ismerték az állócsillagok és bolygók közötti 
különbséget. Ismerték a meteorokat és üstö
kösöket, megfigyelték a változó csillagokat 
és egyes csillaghalmazokat. Legalább is egy 
extragalaktikus (a Tejút rendszerén kívül 
eső) rendszert, az Andromeda nagy ködét 
szabad szemmel megfigyelték, bár valódi 
természetét még csak nem is sejtették.

A  távcsövek használatával a megismert 
égi testek száma hatalmas mértékben növe
kedett. A  spektroszkóp s a fényképlemez 
hatalmas segítőeszközként társult a tőveső- 
höz. így fedezték fel a Jupiter holdjait —  
immár n -e t —  s a még ismeretlen bolygó
kat, az Uranust, Neptunust és Plútót (1930), 
meghatározták a Napnak $ a bolygóknak 
távolságát, nagyságát, felületüknek tulajdon
ságait. Megállapították, hogy a csillagok 
atmoszférája ugyanazokból az atomokból 
épül fel, amelyeket a Földön megismertünk. 
Sok csillag távolságát, abszolút fényességét 
és tömegét meghatározták s a 
világűrt be töltő anyag tulaj
donságairól való ismereteinket 
minden irányban jelentékenyen 
kibővítették.

A  kutatás érlelŐdésével pár
huzamosan szükségszerűen föl
merült az a probléma, hogy 
mennyire teljesek azok az is
meretek, amelyeket elődeink 
dolgoztak ki s mennyiben te
szik lehetővé egy egyensúlyban 
álló világkép kialakítását.

A  való tényállás fölvételének 
legveszedelmesebb ellensége az 
előítéleteknek belekeveredése 
és ezzel kapcsolatban az ön
kényes kiválasztás. A kérdés 
tehát az, hogy mikép hamisítják 
meg az előítéletek az asztro
nómiai kutatást és miképen le
het ezeket elkerülni? A kér
dést az új objektumok felkuta
tására irányuló átfogó terv alap
ján lehet megoldani. Ebben a 
kutatómunkában már a 200 
hüvelykes teleszkóp is segít
het, főfeladata mégis abban áll, 
hogy behatóan elemezze azon 
objektumokat, amelyeket elő
zetesen a világmindenség rend
szeres és gyors átkutatása 
céljából épített teleszkópok se-

A nagy Androraoda-köd, 
a kép alsó részén a nagy 
fényes pont ogy Supernovu

gítségével nyomoztak ki. Ebből a szem
pontból különösen sokat Ígérő a Bemhard 
Schmidt által szerkesztett s róla elnevezett 
teleszkóp (1930). A Schmidt-féle fényképező 
távcső nagy fényerejével és nagy mezejével 
kitűnő képmeghatározást egyesít. Ezért a 
kalifornai Palomar-Mountain obszervató
rium elhatározta, hogy három Schmidt- 
távcsövet (8, 18 és 48 hüvelyknyi hatékony 
nyílással) építtet. A két kisebb már évek óta 
üzemben van, a 48 hüvelykes nemsokára 
elkészül.

A N ÉGYÉVES H AD JÁRAT
És most a 18 hüvelykes Schmidt-telesz- 

kóppal megkezdődött a négyéves nagy 
„fölfedező hadjárat", amelyben a legnagyobb 
tervszerűséggel jártak el. A  kemény és szívós 
munkában 1936-tól 1940-ig mintegy 3000 
extragalaktikus ködöt vizsgáltak át rend
szeresen és gyakran megismételve. A had-

Altalában úgy hiszik, hogy azok a kísér
letek, amelyek az atombomba készítéséhez 
vezettek, az első bizonyítékát is szolgáltat
ták a makroszkópikus, önmaguktól tovább
folyó magreakcióknak. E z azonban nem 
állja meg a helyét. A z  asztrofizikusok már 
1933-ban hangoztatták azt a föltevésüket, 
hogy az óriási csillagrobbanásoknak okát a 
magreakciókban kell keresni. 1937 augusz
tus 26-án azután ez a föltételezés közvetlen 
bizonyítékot nyert a 4182 mutatóval jelölt 
ködfoltban fölfedezett rendkívül fényességű 
Supernova-val.' A  csillagászatnak jelentős 
dátuma ez az esemény.

A  Supernovák óriási csillagrobbanások. 
A  robbanás folyamata alatt a csillag olyan * 
vizuális fényességre lángol fel, amely a Nap 
fényességét százmilliószorosan múlja felül. 
A történelmi följegyzések igen gondos érté
kelése alapján elméletileg már 1930-ban kifej
tették a Supernovák előfordulását. A  követ
kező esztendők ennek a föltevésnek váratla
nul gyors igazolását hozták meg.. 19367* 
1940 között a kaliforniai Palomar-Mountain 
obszervatóriumban a 18 hüvelykes Schmidt- 
teleszkóppal 18 aktív SupemoVát fedeztek 
fel. Az obszervatórium vizsgálatai, amelye
ket pompásan kiegészítettek a Mount Wil- 
son-obszervatórium vizsgálatai, bebizonyí
tották, hogy a z a z energia, am elyet a S u p er- 
nova gramm töm egenként sugároz k i a világ
űrbe, m essze m eghaladja a z t a z energiát, 
amely a legerősebb vegyi reakciók vagy égési 
folyam atok alkalm ával a gramm töm egekként 
szabaddá v á lik . Ezzel évekkel az első atom
bombák gyártása előtt bebizonyult, hogy a 
Supernovák óriási lavinaszerűen végbemenő 
magreakciók eredményei. A világminden
ségben óriási méretű atombombák robban
nak.

SZABAD SZEM TŐ L A SCH M ID T- 
TE LE SZK Ó PIG

Az asztronómia bölcsőkorában az égbol
tozat objektumait és jelenségeit többé- 
kevésbbé véletlenül fedezték fel és vizsgál
ták. Már jóval a távcső felfedezése előtt
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Supernovák

járat átütő sikerrel járt. T izen n yolc Super- 
novát fedeztek fel s ezzel behatóan gyara
pították a csillagvilág fejlődésére vonatkozó 
hézagos ismereteinket. Különösen izgató 
eredményként adódott a z első közvetlen  
bizonyíték a láncszerű atom áris m agreakciók
ról. Ilyen módon a Supernovák az első 
atombombáknak bizonyultak.

T Y C H O  ÚJ C S IL L A G A
A régiek elképzelésében a csillagok állandó 

és mozdulatlan testek az égboltozaton. A 
kínai asztronómusok ugyan már az ókorban 
megfigyeltek hirtelen felvillanó, aztán rövi- 
debb-hosszabb idő múltán a szem elől újból 
eltűnő csillagokat, de az első tiszta fölisme
rést arról, hogy a csillag nem öröktől van 
és nem örökké való, Tycho de B ra h e-n ob  
(1546— 1601), minden idők egyik legna
gyobb megfigyelőjének és csillagászának 
köszönhetjük. 1572 nov. 7-én a Cassiopeia 
csillagképében (az égboltozat egyik legkön 
nyebben fölismerhető, W-alakzatú csil
lagképe) egy különös új csillag jelent meg, 
amelyet Tycho B rahe  pontosan leírt. A 
Nova néhány napon át olyan fényes volt, 
mint a Vénusz, azután fényét lassanként 
veszíteni kezdi, míg 1574 márciusában el
tűnt a szem elől. Tycho feljegyzései rend
kívül fontosak, mert 360 év múlva olyan 
megfontolásoknak szolgáltak alapul, ame
lyek a Supernovák meglepő fölfedezéseinek 
sorozatát vezették be.

A Tycho-féle Nova felvillanása után a 
következő századokban egész sor látszólag 
hasonló csillagrobbanást figyeltek meg, pon
tosabban 360 év alatt 85 Nova villant fel 
a Tejút-rendszerben. Amikor 1918-ban a 
100 hüvelykes teleszkópot üzembe helyez
ték, hamarosan fölismerték, hogy a világ
űrben óriási számú extragalaktikus köd van, 
amelyek valójában hatalmas kiterjedésű

csillagrendszerek, amelyek 
nagyságra, fényességre és anya
gi szerkezetre a Tejútrend
szerhez hasonlóak. Néhány 

? * .. ilyen távoli rendszerben szintén
Nová-kat fedeztek fel. Külö
nösen az Andromeda csillag 
képében levő nagy ködöt kutat
ták át alaposan. Ezeknek az 
extragalaktikus ködöknek távol
ságát különleges módszerekkel 

* . megmérték. Az intra- és extra-
galaktikus megfigyelések arra 

. . az eredményre vezettek, hogy
a N ov á k  hirtelen fölrobbanó  
csillagoky amelyek óriási gáz- 

• ' ->*> tömegeket lövelnek ki s ezek
rövid időn keresztül olyan ab
szolút fényességűek, hogy a 
Napét százezerszeresen is fö

lülmúlják. A kilövelt gáztömegek sebessége 
100— 4000 km/mp. Az ebbe az osztályba 
tartozó új csillagokat közönséges N ovákn ak  
nevezzük.

• __________________________- •

(Folytatása a 112. oldalról) 
belsőségessé alakul. Nem „fegyverek" Ők, 
amelye&el a természet erőit „leigázzuk", 
hanem munkatársaink, jóbarátaink. Miként 
a költőt a mestergerenda*, bennünket egy
szerű eszközeink szoktatnak alázatra. S ha 
ilyen magatartással közeledünk a Ter
mészethez, hálásak leszünk a legkisebb új 
megismerésért is, amit Önként, jószántá
ból ád elénk s megértjük, átérezzük E ötvös 
Loránd  intelm ét: „A  tudományban halad
ni csak az tud, aki az igazságot magáért 
az igazságért és nem mellékérdekből 
keresi".

Tőle, a nagy Mestertől tanultuk, hogy 
szabad a tudományba is valamelyes egyéni, 
érzelmi elemet belévegyíteni. Azonban attól 
tartunk, hogy az illő mértéket máris túl
léptük. Befejezésül tehát csupán ennyit: 
Tudjuk, hogy nem csupán a természet- 
tudományok a maguk összességükben, ha
nem a fizika önmagában is ma már óriási 
kiterjedésű birodalom. Ennek a birodalom
nak lehetnek díszesebb, előkelőbb és gazda
gabb tartományai is, de szebb egy sincs, 
mint a „physica pauperorum" ? És sze
gény ország fiainak ebbe a legkönnyebb 
bejutni. Tessék megkísérelni!

A d on y i P éter

• Célzás Tompa Mihály Az én lakásom című 
költeményének harmadik versszakára:

Hogy pap vagyok, mindenki tudja, 
Alázatosság Jelszavam ;
És erre a mestergerenda 
Emlékeztet derekasan.
Mert a világ ha néha elkap 
S kissé tellebb emelkedem :
Megrendül még az agyvelóm is,
Úgy bele vágom a fejem.



HOGYAN LESZ A NÉZÉSBŐL LÁTÁS?
A szem munkája kettős : optikai a fény

sugarak összegyűjtésekor és kémiai a fény
sugárnak ingerré történő átalakítása alkal- 

• mával.
A  szem  anatóm iája. A szemgolyó mozgé

kony gömb, melyet izmai minden irányban 
képesek forgatni a csontos szemüregben 
(1. az i .  ábrát). Nyomás alatt álló folyadék
kal van telítve, azért úgy viselkedik, mint 
egy vízzel telt léggömb. Kívülről a fehér, 
átláthatatlan érhártya veszi körül és védel
mezi, kivéve a szem elülső részét; itt 
ugyanis I cm-es átmérőjű köralakú nyílás

Szeniidc-g

t.
Kristályvíz

Szemháj
vertest

Szemlencse

ÉrhArtyn
Heti Ilii

A szem hosszmetszete.
• • • •

lehetővé teszi, hogy a kép erősen kicsinyített 
alakban jön létre a retina „mozivásznán**. 
Behatolva a szembe, a fénysugár a szaru- 
hártya felületén törik meg (1. a 2. ábra Co 
pontját). Rögtön utána a kristályvíz határ
felülete téríti el útjából, ezt követőleg a szem
lencse töri meg az érkező fénysugarat. (Cr 
pont a 2. ábrán.) A szemlencséből kilépve, 
további törést szenved a fénysugár és az 
üvegtesten halad át az optikai középpont 
felé, amely 15 milliméternyire helyezkedik 
el a retina előtt. A  sorozatos fénytörésnek 
tehát az az eredménye, hogy az optikai 
középpont a 2. ábrán látható O l  pontból az 
O pontba helyeződik á t ; a kép pedig kicsi
nyítve és fordítva jelenik meg a retinán. Ha 
tehát egy emberi alakra nézünk, annak a 
képe erősen kicsinyítve, fejjel lefelé jelenik 
meg szemünk ideghártyáján.

Ez a példa arra az esetre vonatkozott, 
amikor a tárgy 65 méternél távolabbra van 
a szemtől. A végtelen és 6$ méter közé eső 
távolságból érkező fénysugarak nem kész
tetik a szemet külön alkalmazkodásra. Ha 
azonban a tárgy 65 méter és 12 centiméter 
között van, akkor önműködően fellép a szem 
alkalmazkodásának jelensége, ami abban áll, 
hogy a szemlencse külső felületének görbü
lete változik. Ilymódon a szemügyre vett tár
gyakról érkező fénysugarak optikai közép

van rajta. E nyílást a kiugró, átlátszó szaru
hártya zárja be. A szaruhártya mögött van 
felfüggesztve a szemlencse, amelyre ráborul 
a szivárványhártya; ez utóbbinak szabá
lyozható nyílása a pupilla. A  szivárvány- 
hártya színe .szabja meg a szem színét. A 
szemlencse előtt és mögött levő kamrában 
különböző sűrűségű folyadékok helyezked
nek e l ; kívül a kristályvíz, belül az úgy
nevezett üvegtest. Az üvegtest kamrájának 
belső felét az ideghártya, a retina alkotja. A 
szemgolyó hátulsó, alsó részén indul ki a 
szemideg. A két szemideg találkozik, szá
laik részben összefonódnak, majd elválva, 
külön-külön mélyen behatolnak az agy 
legbelső részébe.

A  szemgolyóhoz tartozik azonkívül né
hány védőberendezés. Ilyenek például a 
szemhéjak, melyeknek bezáródása óvja a 
szemet a külső veszélyektől és a túlerős nap
fénytől. A szemhéjak sűrű hunyorgatása 
pedig biztosítja a könnymirigy váladékának 
állandó, egyenletes nedvesítő hatását.

A  szem  op tika i rendszere. Hogyan lehet
séges az, hogy közeli vagy távoli tárgyak 
képei egyaránt létrejöhetnek a szem parányi 
sötét kamrájában ? A felelet igen egyszerű. 
A sugarak a fénytörő közegek egész során 
haladnak keresztül és a fokozatos fénytörés

A sorozatos fénytörések eredményeképpen n 
a nagy tárgyak képe Is belefér a.szembe.

pontja mindig 15 mm-nyire van a retinától. 
A lencse görbületét az izmok a mozgató ide
gek hatására változtatják; . a mozgató ide
gek a szemideg útján kapják az értesítést a 
retinától, hogy a tárgy képe a nem megfelelő 
helyen képződik. Ha a szemlencsét sebé
szeti úton eltávolítjuk, akkor megszűnik a 
szem alkalmazkodási képessége s a közel
vagy távollevő tárgyak képe egyaránt elmo
sódva jelenik meg. így a szem alkalmazko
dása egy pillanat alatt megy végbe.

A  szem alkalmazkodási képessége foko
zatosan csökken a korral. Pl. 45-évcs kor-
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bán a normális szem 30 cm-nél közelebbre 
már nem lát tisztán ; 70-éves korban az 
alkalmazkodási képesség teljesen megszű
nik. Éz a jelenség az öregkori távollátás, 
amely domború lencséjű szemüveggel javít
ható. V annak azonban más hibák is, melyek 
születéstől fogva fennállhatnak a szemben. így 
például a távollátó szem retinája túl közel 
van a szemlencséhez, vagy a lencse fénytörő 
hatása igen kismérvű, tehát a közeli tárgyak 
képe a retina mögött jön létre. A  rövidlátó 
szem retinája vagy távol esik a lencsétől, 
vagy a lencse nagymértékben töri meg a 
fénysugarakat; ilymódon főleg a távoli 
tárgyak képe a retina előtt képződik. Más 
rendellenessége a szemnek az úgynevezett 
asztigmatizmus, mely" akkor mutatkozik, ha 
a szemlencse görbülete a lencse különböző 
helyein más és más. Ezek az alapjelenségek 
jellemzik a szemnek az alkalmazkodását a 
távolsághoz, amelyben a szemlemcse játssza 
a főszerepet. (A fénytörés jelenségét 1. f. évi 
8. sz. 244. és f. évi 14. sz. 423. oldalán.)

A  szem másik nevezetes alkalmazkodási 
képessége a fénymennyiséghez való alkal
mazkodás.

Ezt a feladatot a szivárványhártya pupil
lája végzi olymódon, hogy távoli, rosszul 
megvilágított tárgyak szemlélése alkalmával 
tágranyilik, közeli, erősen megvilágított 
vagy fénylő tárgyak nézése közben ?.>sze~ 
húzódik. A kitágítást sugár irányban el
helyezkedő izmok végzik, az összehúzást 
pedig gyűrű alakú izom hozza létre az idegek 
iráryítása mellett. A pupilla összehúzódási 
képességének hiányából az orvostudomány 
bizonyos betegségek jelenlétére következtet.

A z  ideghártya fén yképezőberend ezése. A 
szemnek eddig tárgyalt optikai rendszere 
arról gondoskodik, hogy a tárgyak képei tisz
tán, lehetőleg megfelelően megvilágítva 
jelenjenek meg a retinán. A retinának már
most az a feladata, hogy a képeket látási ér
zetekké alakítsa. A  retina tulajdonképpen 
a látóidegek sajátságos, szerteágazó végző
dése és több lépcsőben elhelyezett sejt
rétegből áll. A legkülső réteget pálcika 
alakú sejtek és hegyes kúpos végződésű 
látósejtek alkotják. Szerepüket később fog
juk tisztázni.

A  retinán két nevezetes pontot találunk. 
A z egyik a látóideg kiindulási pontjával 

• esik egybe és arról nevezetes, hogy nincs 
rajta látósejt. Mintegy másfél milliméter 
sugarú kört betöltő területe tehát nem vesz 
részt a látásban. Innen a neve : vakfolt. A 
másik különleges pontja a retinának a sárga- 
folt. A szem legbelső pontján helyezkedik 
el a sárgafolt és az a nevezetessége, hogy a 
retina legérzékenyebb pontja. A szemet 
mozgató izmok tehát állandóan a sárga
foltra irányítják a figyelemmel kísért tárgy
ról jövő sugarakat. Egy négyzetmilliméternyi 
felülete csak 1.500-ad része a retina egész

felületének, ezzel magyarázható az a tény, 
hogy olvasás közben egyszerre csak két- 
három szót látunk tisztán és szemünket ál
landóan mozgatni kell a sarok mentén 
haladva.

Mint ismeretes, a fényt bizonyos hullám- 
hosszúságú rezgések alkotják, a rezgésszám 
a fénysugár színét szabja meg. (L. az Élet 
és Tudomány f. évi 8. számát.) A fényrez
géseket a retina idegrezgésekké alakítja át. 
Az átalakítás hármas tünemény: élettani, 
villamos és —  ez a legfontosabb —  vegyi 
jelenség alakjában megy végbe. A  kémiai 
tünemény lejátszódása a fényérzékeny lemez 
viselkedésére emlékeztet: a látósejtek bíbor- 
színű festékanyaga —  melyet szomszédos1 
sejtek termelnek —  a fény hatására megsem
misül. Ez a jelenség kísérleti úton igazol
ható : ha tengeri nyulat erősen megvilágí
tott ráccsal állítunk szembe s az állatot 
azonnal megölve, retináját timsó-oldatba 
mártjuk, ezáltal rögzítjük a retinán meg
maradt piros rácshálózatot, míg a rácsok 
köze fehér, minthogy a fény a bíborszínű 
festékváladékot eltávolította. A vizsgálatok 
kiderítették, hogy a retina pálcika alakú 
sejtjei a fényerősség különbözőségeit érzé
kelik, a kúpos végződésű sejtek segítségével 
pedig a színeket különböztetjük meg.

A retina azonban csak élettani ingerré 
változtatja a fizikai rezgést, az inger tuda
tossá csak az agy megfelelő központjában 
válik. Ha ez a központ nem működik, akkor 
az ember pszihikailag vakká lesz. Háborús 
sebesültek esetében fordult elő, hogy a 
sérültek tudtak olvasni, de nem értették a 
szavak jelentését. Azok az állatok, amelye
ket megfosztottak a látóideg központjától, 
továbbra is láttak, de nem értették, hogy 
m it; az étel látása nem keltette bennük az 
éhség érzetét, közeledő gazdájukat nem is
merték fel.

N éhány lá tá si problém a. Itt csak röviden 
utalunk arra, hogy a mozgókép fiziológiai 
alapja a retina azon tulajdonsága, hogy a 
fény által keltett látási inger körülbelül 
i/5omp-ig változatlanul megmarad a fény- 
rezgés megszűnése után.

Felmerülhet az a kérdés: mért nem
látunk kettős képet amikor pedig két szem
mel nézünk egy tárgyat. Ennek az a magya
rázata, hogy a szemizmai a távolról jövő 
sugarakat a két retina ugyanazon helyére 
irányítják, éspedig a sárgafoltra. Az egyik 
izom bénulása esetén azonban bekövetkezik 
a kettős látás. Érdekes végül az a tény, hogy 
a tárgyak plasztikus hatást keltenek, vagyis 
érzékeljük, hogy a tárgyak nem sík lapok, 
hanem van mélységben is kiterjedésük. 
Ennek oka a szemek között lévő néhány 
cm-nyi távolság, amely biztosítja, hogy a 
tárgyakról a két szembe jutó sugarak szöget 
zárnak be s a képek —  hacsak kevéssé is —  
eltérőek.
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A » A • / • < l t < l  <•A vastag, fehér hóiepel takarója alatt csen
desen alszik a természet. A fák kopaszon 
nyújtják az ég felé levéltelen ágaikat, és né
hány nyúl és varjú nélkül teljesen kihalt 
lenne a határ. Január vége felé, február ele
jén tart már az idő, mindenkinek elege volt 
már a télből. Csaknem mindenkinek eszébe 
ötlik gyermekkorunk egyik legkedvesebb 
állatának, —  Dörmögő Dömötörnek —  a 
medvének időjóslásáról szóló mondája. Pál 
fordulásának napján, január 25-én, vagy feb
ruár 2-án, Gyertyaszentelő ünnepén szok
tuk a medvét, mint időjóst emlegetni. Ezek
ben a napokban sokan gondolnak arra, mit 
csinál most a medve, kint marad-e, vagy 
visszabújik barlangjába ? Ha az időjárás 
a tavasz álköntésében pompázik, négylábú 
dörmögő barátunk visszabújik, mert vagy 
még 40 napig eltart a tél szigora. Ha az 
idő zord, csikorgó hideg borzongat, a medve 
nem vonul vissza barlangjába, kintmarad, 
mert hamarosan vége lesz a télnek.

így tudjuk ezt gyermekkorunk óta, az 
említett időpontokban emlegetjük is Mackó 
urat olyan magátólértetődően, mintha az ő 
megjelenése és viselkedése kétségbevonhatat
lan, régen ismert természeti tény volna. 
Pedig ennek a hiedelemnek írott emléke elő
ször a XIX. században jelenik meg az Üj 
földesúr-ban, egyesek szerint innen is ment 
át a köztudatba. A tény magyarázatául szol
gálhat az, hogy sem a külföld szak- és nép
szerű irodalmában, sem az idegen népek 
szájhagyományában nem található. A med
véről szóló időjós-monda tehát valószínűleg 
tőrőlmetszett magyar termék és a székely
földön keletkezhetett, onnan terjedhetett el 
az országban. Gondolhatunk azonban arra 
is, hogy Jókai: Üj földesur-ából ment át 
köztudatba, hiszen Jókai e művében elmél
kedik a filozófus medvéről s ennek végén 
azt írja: a medve viselkedése a magyar idő
járási észleletek között rég fel van fegyezve. 
Nem tudhatjuk, hogy Jókai milyen időjárási 
észleietekre hivatkozik, hihetőleg életében 
senki sem kérdezte meg tőle, honnan és 
kitől tanulta ezt a szép, regényes hiedelmet, 
amelyet tudomásunk szerint rajta kívül 
senki sem jegyzett fel.

Nézzük meg ezután, mi is a józan valóság 
a medve időjóslásában ? A tél beállta 
előtt a medve elkészíti fekhelyét. Sziklák 
kö2ött, üregekben, amelyeket maga bővít 
vagy ás ki, odvas fában, bozótban vagy az 
ingovány száraz szigetein rendezkedik be 
télire. Á nőstény mohával, fűvel és lomb
bal gondosan kipárnázza téli szállását és 
igen kényelmes, csinos vackot készít magá

m l

nóstenymedve

nak. Miért teszi ezt ?
Erre a későbbiekben 
adunk majd feleletet.
Knaur szerint a Kár
pátok galíciai oldalán a 
nagy fák üregeit kedveli a legjobban, feltéve, 
ha az üreg nyílása nem túlságosan nagy. A 
medve még az első hó leesése előtt rendbe
hozza téli szállását, eltávolítja belőle a földet, 
korhadt fadarabokat és más tisztátalanságo- 
kat. Amikor beköszönt a szigorú tél, bevo
nul rejtekhelyére és átalussza a telet. A 
szállásba vonulás idejét az illető vidék ég
hajlati viszonyai szabják meg. A nőstény 
általában már november végén visszavonul, 
a hím csak később. Brehm december köze
pén figyelte meg egy hímmedve nyomait 
Horvátországban, tehát a nagy hóban és hi
degben is kóborolt még az állat. Az orosz 
medvevadászok szerint a lefekvés előtt a 
medve kiszemelt téli szállásának környékét 
átvizsgálja és más helyet keres, ha a közel
ben emberi nyomokra akad.

Enyhe télen mindössze csak néhány hétig 
pihen a medve és a melegebb vidékeken a 
legnagyobb valószínűség szerint nem is 
vonul vissza. Ezt látszik bizonyítani az is, 
hogy a fogságban tartott medvék nem alsza
nak téli álmot és téli viselkedésük is alig tér 
el a nyáritól. Amíg rendesen etetik őket, 
ugyanannyit fogyasztanak, mint nyáron és 
alig alszanak valamivel többet. Ez a tény 
megint azt bizonyítja, hogy a medvét téve
sen tartják téli alvónak, mert az igazi téli 
álmot alvó állatok alvásuk ideje alatt mély 
álomba, letargikus állapotba merülnek. 
Ekkor minden élettevékenységük a legcse
kélyebb fokra száll le. A medvénél szó sincs 
erről, sőt ha a tél folyamán enyhe az idő, 
még Szibériában is felkel olykor-olykor, 
hogy igyék és táplálkozzék. A medve tehát 
nem téli alvó, hanem csak úgynevezett 
nagyot alvó. Fontos bizonyítéka ennek az 
is, hogy a nőstény egyik legnagyobb és leg
fontosabb élettevékenysége : a bocsok szü
lése is az úgynevezett téli álom ideje alatt 
történik. A szülés idejének közeledtével a 
nőstény teljesen éber és élénk, a szülés előtt 
és után azonban épp oly mélyen alszik, mint 
a hím és egész idő alatt semmit sem eszik. 
A telelés alatt történik tehát a bocsok szü
letése, azok gondozása, szoptatása. Termé
szetes tehát, hogy puha, finom ágyat készít 
az anyamedve kicsinyeinek. Ezért fordít 
tehát a nőstény akkora gondot téli szállásának 
elkészítésére, amint azt előbb említettem. A
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medve nyáron és Ősszel nagyon meghízik és 
a tél folyamán zsírjának egy része, valamint 
a májában felhalmozott giykogén, ez a cukor
ral rokon vegyület táplálja. Tavasszal na
gyon lesoványodva jön elő téli szállásáról. 
A z a monda, hogy a medve télen a talpából 
szopja a zsírt, csak annyiban felel meg a 
valóságnak, hogy télen, amikor a talpának 
bőre hámlik, sokszor hosszú ideig dörmögve, 
cuppogva nyalogatja talpát, ami csendes 
időben messzire elhallatszik. Ez a nyaloga- 
tás a hámlást sietteti.

A medve messzi vidékről is visszatér téli 
rejtekhelyére, évről-évre ugyanazon az úton 
keresi fel azt. Egyesek nyílsebesen tartanak 
a téli szállás felé és azonnal lefekszenek, 
mások lassan, cammogva, kerülőutakon 
keresik fel fekvőhelyüket, ismét mások korán 
térnek pihenőre. A  tapasztalt öreg medvék 
nagy kerülőkkel tartanak téli tanyájuk felé, 
útjukat hirtelen ugrással, derékszögben törik 
meg és hatalmas ugrásokkal térnek vackukba. 
Krémem z, a medvék alkatának és életmód
jának legkiválóbb ismerője, 4 6 méteres
ugrásokat is mért, mégpedig igen magas 
hóban. Némelyek még azt is megteszik, 
hogy nagy távolságról hátrafelé közelítik 
meg tanyájukat. Egyes jól kitanult öreg 
medvék, még ha olyan szigorú is a tél, csava
rognak s még két hetet sem tudnak meglenni 
felkelés és kóborlás nélkül. Az áttelelést a 
kövérebb medvék hamarább kezdik meg és 
jobban is alszanak, mint a soványak. Leg
mélyebben a behavazott medvék alszanak. 
A szabad helyeken telelő medvék —  a Ro- 
kitnói mocsarak kiemelkedő helyein figyeltek 
meg ilyeneket —  nem alszanak mélyen, 
mindig éberek, mindent észrevesznek. Ha 
az ember a legcsendesebben is lopakodik az 
alvó medve felé, többször felemeli a fejét a 
zaj irányába nézve, majd ismét lebújik. A 
meúve köszön —  mondja az orosz nép. A 
medve Krementz tapasztalatai szerint téli 
pihenője alatt nem eszik semmit és nem is 
ürít. Még a nőstény sem, pedig nem fekszik 
nyugodtan, mert szoptatáskor helyét változ
tatja és bocsaival játszik. Ha enyhe időben 
felkel és eszik is, akkor természetesen üríte
nie is keli. Ezért található néha tanyája 
körül ürülék, amikor a fagy beálltával ismét 
lefekszik. Krementz az öreg medvék gyom
rában és belében nem talált mást, csak híg, 
nyálkás, zöldessárga tömeget és tizenegy 
évi megfigyelése alatt csak kétszer látott 
medvét, mely télen evett.

A téli pihenőből való felkelés után a medve 
megrázza magát, bundáját rendbehozza, 
nyalogatja testét,. közben dörmögésscl ad 
kifejezést jóleső érzésének és elcammog. A 
hosszú téli pihenő alatt elgyengült testét 
táplálkozással erősíti meg, de ezelőtt rendbe
hozza az elnyálkásodott beleket. Krementz

megfigyelései és tapasztalatai szerint a ki
tisztítást savanyú áfonyával és mohával 
végzi. A táplálkozás szempontjából a leg
kedvezőtlenebb időben kel fel téli pihenő- 

. jéből a medve és a növényi táplálékban érzett 
hiányt sokszor állati eledellel pótolja, így 
tavasszal gyakran nagy pusztítást végez a 
háziállatok között is.

Az elmondottak alapján világos, hogy a 
medve, ha hideg van január végén vagy 
február elején, nem bújik ki odújából. Ha 
enyhül az idő, a tél bármelyik szakaszában is 
elhagyja azt, az időjárás megkeményedésével 
pedig ismét téli nyugovóra tér. A zt is lát
tuk, hogy enyhe teleken vagy a déli vidé
keken nem is alszik. A telet tehát úgy vé
szeli át, hogy az a legkedvezőbb legyen 
számára. Megjelenésének, illetőleg vissza
vonulásának semmiféle prognosztikus jelen
tősége nincs. Ha enyhe az idő, nem azért 
vonul vissza, mert tudja, hogy kemény sza
kasz következik. Azért jön ki, mert enyhü- . 
lést érez. M int annyi más népi hiedelemnél, 
itt is az időrendi egymásutánt oksági viszony
nak tekintik.

A medvével kapcsolatos időjóslásban nem 
is a medve a fontos. Időjárásunkban átlag 
hatvan naponként visszatérő eléggé szabá
lyos ritmus mutatkozik. Ekkor a hőmér
sékleti átfordulás hirtelen, gyors és 8— io 
fok Celsius ugrásokban is jelentkezhet. A 
hideg időre enyhülés, a melegre pedig le
hűlés következik. Ha január végén zord a 
tél, az utána következő szakaszban a télvégi 
nap már erősen tavasziasan érezteti hatását. 
Viszont január végének, február elejének 
enyhe időszakára következő lehülési ritmus' 
még hosszú, szigorú, márciusba is bele- 
nyi&ó zord telet jelent. Az időjós állatok 
ezekre a természeti jelenségekre vannak be
állítva. A medve azonban nem rendelkezik 
időjóslási képességgel. Általában a nagy
testű állatokból hiányzik az időjárás-megérző . 
képesség, mert ezeknek létét az időjárás 
viszontagságai nem veszélyeztetik.

Szegényebbek let
tünk tehát egy szép 
mesével, de azért Pál 
fordulásakor, vagy 
Gyér tya-szentelŐkor 
megfigyelhetjük az 
időjárást, hiszen az 
enyhülés és hidegc- 
dés időszakának egy
másra következő vál
takozása alapján mi 
magunk jövendölhet
jük meg a tavasz 
érkezését s az sem 
baj, ha a medvéről 
szóló szép mesét em
legetjük ilyenkor.

D r. L. D .
1 IS



A gazdatársadalomnak évről-évre súlyos 
gondokat okoz a sertések pestises meg
betegedése. Ha valamely községben a jár
vány fellép, a gazdának legnagyobb gondja, 
hogy miképpen védhetné meg sokszor 
vagyonának jelentős százalékát kitevő sertés
állományát, ettől a gyakran 80— ioo%-os 
veszteséget okozó megbetegedéstől. Külö
nösen áll ez a szegényebb és újgazdákra, 
akik i — 2 sertés tartásával és hizlalásával 
igyekeznek biztosítani évi zsírszükséglc- 
tüket.

Tekintve, 
hogy a pestis 
minden év
ben előfordul, 
az ellene való 
v é d e k e z é s  
fontos, nemcsak egyé
ni, hanem országos 
szempontból is. A ser
tés mindig nemes va
lutát jelentett, minden 
része felhasználható 
s minden veszteség a 
mai nehéz közellátási viszonyok 
közt a közellátás terhére megy.

A védekezésben segítségünkre siet 
a tudomány, mely mai állása sze
rint olyan eszközökkel rendelkezik, 
mclyeldcel a sertések eme „népbe
tegségét* * sikerrel leküzdhetjük.

A z eredmény elérésében, a megelőzésben 
és gyógyításban, nemcsak a szakember 
állatorvosnak, hanem a gazdának is nagy 
szerepe van. A kedvezőtlen körülmények 
között tartott, rosszul takarmányozott s csök
kent ellenállóképességgel rendelkező állatok 
már azért is fogékonyabbak a betegség iránt, 
mert legyengült szervezetük kevés ellenálló- 
képességgel rendelkezik a fertőző anyaggal 
szemben, továbbá a tisztántartás hiánya 
bélférgekkel való fertőzésre vezethet, ami 
oltás esetén az oltási veszteség előidézője lehet.

A z állatorvos csak akokr tud a már beteg 
állaton segíteni, ha a gazda idejekorán 
fordul hozzá, mikor a betegség még nem 
súlyos. A  sertéstartók akkor veszik észre, 
hogy a disznó beteg, ha nem eszik. Ennek 
gyakran nem tulajdonítanak nagyobb jelen
tőséget, mert az étvágytalanságot különösen 
ott, ahol mód van rá, „bezabálásnak** minő
sítik, csak ha a többi is beteg, hívnak állat
orvost. Ez az álláspont nem helyes. Az 
étvágytalanságnak számos oka van s a vára
kozás végzetes lehet. Sokhelyütt még nin
csenek meggyőződve a gyors beavatkozás 
fontosságáról, amivel az esetleges járvány
nak elejét lehetne venni, hanem „úgyis 
hiába** jelszóval másokat is befolyásolnak. 
A z okos gazda erre nem ad semmit, a maga 
útját járja jól felfogott érdekében.

é t á k

HULLANAK 
A SERTÉSEK

Sertés elkészítése oltáshoz

Valamely fertőző 
betegség kifejlődésé
nek első feltétele, hogy 
a kórokozó a szerve
zetbe jusson és elsza
porodjék. A pestis 
esetében a kórokozó 

nem baktérium, hanem vitus (szűr
hető ragályanyag), melyet eddig 
nem sikerült láthatóvá tenni.

A fertőzést legtöbbször a már 
beteg sertések hurcolják be. A 
gazdák figyelmét elkerülheti vásár
lás alkalmával az állat bágyadt- 

sága s ha észre is veszik, a hurcolásnak, 
később a megváltozott hely vagy takar
mányváltozás következményének tekintik. 
Ezért tanácsos az újonnan vett sertéseket 
pár napig a többitől elkülönítve tartani és 
megfigyelni.

A  fertőzést hathatósan terjesztheti a 
kényszervágás alkalmával eladott hús, mely
nek mosóvizét gyakran öntik a moslékba. 
A gazda ilyenkor csodálkozik, hogy miképpen 
fertőződhettek sertései, mikor ő a leg
nagyobb gondot fordítja a tisztaságra, új 
állatot nem tett a többi közé s kondába se 
járatja őket. Az állatorvos ilyenkor nyomoz, 
a tettes a húsmosó víz. De terjesztheti az 
ember is olymódon, hogy fertőzött udvarban 
járva, cipőjére trágya tapadhat, amit haza
visz; bemegy az ólba s már megvan a 
fertőzés lehetősége, annál is inkább, mert 
a betegek a lappangási időszak (3— 4 nap, 
de 12 nap is lehet) alatt is fertőzhetnek 
váladékaikkal, főképpen a vizelettel.

A  lappangási időszak után heveny eset
ben a betegek hőmérséklete felszökik 41.5 
— 42 fokra. Az állatok étvágytalanok, szo- 
morkodnak, nehezen mozognak, farkukat 
lógatják. Csakhamar kötőhártyagyulladás 
keletkezik, nyálkás váladéktermeléssel. Gya
kori a hányás is. A bélsárürítés kezdetben 
szünetel, később hasmenés jelentkezik. A
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légzés nehezített, szapora fájdalmas köhö
géssel. A bőrben vérömlésck lehetnek s 
ritkán az idegrendszer bántalmazottsága 
miatt izgatottsági tünetek. Természetesen 
ezek a tünetek nem mindig együtt jelent
keznek. A  pestis előbb-utóbb elviszi az 
állatot, a túlheveny esetektől eltekintve, 
6— 7 nap alatt bekövetkezik az elhullás.

A  betegség megállapítása és gyógykezelése 
az állatorvos feladata.

A sertéspestis elleni védekezést szolgál
ják az oltóanyagtermelők által előállított 
szérumok. Ha az állományban a betegség 
már jelentkezett, de még nem sok a beteg, 
úgy az egészséges sertéseket szim u ltá n  
módszer szerint, az enyhén betegeket szé
rummal oltják.

A szimultán oltás lényege az, hogy az 
állatokat mesterségesen átvészeltetek, a virust 
tartalmazó sertésvér és a virushatást ellen
súlyozó szérum bőr alá oltásával.

A sertéseket legcélszerűbb még a betegség 
fellépése előtt beoltani s ezzel életük végéig 
védetté tenni (immunizálni).

Fontos, hogy az oltásra kerülő állatok 
egészségesek legyenek. Ha bennük beteg
ség lappang, angolkórosak, bélférgeik van
nak, egyrészt a lappangó betegség kitörése 
lehetséges, másrészt a szervezetet eléggé 
igénybevevő oltás a fentemlített okok miatt 
legyengült szervezetben oly nagy hatást 
válthat ki, mely elhullásra vezethet. Egész
séges állapotban oltott sertések pár napig 
lázasak lehetnek, esetleg kevesebbet esznek, 
de ez múló jelenség. A z állatokat ilyenkor 
óvni kell az időjárás viszontagságaitól, 
hosszas lábonhajtástól, túlctetéstől.

A védőoltást legjobb 4 hónapot már 
betöltött süldőkön végezni. Szopós mala
coknál, ha lehet, 5— 6 hetes kort meg kell 
várni, mert előbb beoltva nem lesznek 
olyan hosszú ideig immunisak s pótoltás 
válik szükségessé.

Helyes, ha a pestisoltással egyidejűleg 
vagy külön-külön sertésorbánc ellen is 
oltatnak a gazdák. Ugyanis a betegség

•kezdeti szakában, amikor még lehet segí
teni, nem lehet biztosan eldönteni, hogy 
miben beteg az állat, habár az orbánc 
lefolyása gyorsabb szokott lenni, mint a 
pestisé.

Ha a gazda megbetegedést észlel, a beteget 
azonnal különítse el a többitől, hívjon állat
orvost s a beteg állatra vonatkozó meg
figyeléseit, az esetleges elhullást is mondja 
meg, mert ez az állatorvosnak támpontul 
szolgál. Fontos az ól fertőtlenítése. Habár 
a virus elölése a közhasználatú fertőtlenítő
szerek közül csak formáimnál lehetséges, 
az ólat ki kell tisztítani, a fertőzött almot 
megsemmisíteni s kimeszelni. A  tiszta
sággal csökkentjük a fertőzés lehetőségét. 
Ha az ólat változatlanul hagyjuk a fertőzött 
alommal, az újonnan bekerülő sertés oltás 
nélkül legnagyobb valószínűség szerint meg
betegszik és elpusztul.

A pestis leküzdésére tehát minden eszköz 
adva van. A siker legtöbb esetben ioo%-os. 
Mégis, sok helyen félnek az oltástól, mert 
drágának tartják. Pedig, ha számolunk, 
nagyon is kifizető. Nem kell másra utalni, 
mint arra, hogy a nagy hizlaldákban, ahol 
10— 15.000 sertést hizlalnak, milyen nagy 
veszteséget okozna az oltás elhagyása. A z 
oltott sertést a kereskedő is szívesebben 
veszi, de a gazdák is igyekeznek már ilyet 
vásárolni.

A  biztosítás az óvatos, előrelátó ember 
tulajdonsága, ennek a gazdák esetében is 
érvényesnek kell lennie, mert ők vannak 
legjobban kitéve a csapásoknak. A ház, 
gabona biztosítása után nem maradhat el 
a sertések biztosítása sem. Ha elhull a 
disznó, a házba beköszönt a gond. M i lesz 
a télen ? Üjat venni nehéz probléma, kevés 
lehet a jövedelem. Saját kárán ne tanuljon 
a gazda. Jobb nyugodtan aludni, aggo
dalom nélkül s a szokott időben megérni 
a disznóölést, mint egy nap a vályútól 
elhúzódó beteg süldő kényszervágását.

C sik v á ry  L á sz ló

III U D J A 
Ö N , 

HOGY

. . . Kisszálláson (Bács-Bodrog vm.) létesül az első 
magyar mezőgazdasági gép- és traktorállomás, melynek 
felszerelése most folyik.

. . .  a Magyar Országos Szövetkezeti Központ több, 
mint egymillió forintért oszt szét tagjai között mező- 
gazdasági gépeket és szerszámokat január folyamán.

. . .  88 különböző telepen tenyésztik ki az új magyar 
törzsbaromfifajtákat.

. . . január folyamán 1.8 millió forintot fordít a három
éves terv mezőgazdasági szakoktatásra, így az állattenyész
tési, kertészeti főiskolák felszerelésére, népi kollégiumok 
létesítésére, tangazdaságok megteremtésére Budapesten, 
Debrecenben, Keszthelyen, Kecskeméten, Székesfehér
váron, Szombathelyen stb. stb.
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minap az egyik legnagyobb szőhetünk, mint békében és
angol konzervatív lap tudósí
tójával beszélgettem.

—  Ismerem a hároméves 
terveteket, —  mondotta —

a gondolat nagyon szép. Meg 
is írtam a lapomnak, hogy 
ti itt nem dollárokra és egyéb 
sültgalambokra vártok, hanem 
saját magatok megfeszített 
munkájával akarjátok jobbra- 
fordítani sorsotokat. Ebben mi 
is sokat tanulhatunk tőletek. 
De tudom azt is, hogy. a 
hároméves terv beruházásai
nak túlnyomó része a mező- 
gazdaságra, a gépiparra és a 
közlekedésre esik. A fonó- és 
szövőiparra bizony csak kevés 
jut. A régi Magyarország a 
rongyosok országa volt. Miért 
nem változtattok most ezen is?

—  Nincsen igazad —  
válaszoltam. —  Gyakran nem 
a milliárdos beruházások dön
tik el a termelés emelkedését. 
Sokszor csak néhány millió 
kell és máris fellendíthetjük a 
termelést. A  fonógyárakban 
kevés az orsó, de ezen is segít 
a hároméves terv. Az új 
orsók és szövőgépek segítsé
gével már jövőre több posztót

a terv végén már egyharmaddal 
túlhaladjuk azt. A háború
előtti 185 millió méter helyett 
230 millió méter pamutszöve
tet fogunk gyártani. Ugyan
ilyen mértékben növeljük 
gyapjúszövet-, selyem-, mű
selyem gyártásunkat. Még se
lyemharisnyából is annyit vá
sárolhatnak leányaink és asz- 
szonyaink, mint békében.

—  Tényleg, nálunk Ang
liában is a termelőeszközök 
modernizálása a legfontosabb 
kérdés. Kitűnő, hogy ezt a 
kérdést ti már három év alatt 
meg fogjátok oldani. M i an
golok is segíthetünk titeket

annyiban, nogy 120.000 fonó
orsót adunk el Magyarország
nak. De van még egy másik 
kérdés i s : hogyan oldjátok
meg a nyersanyag-problé
mát ?

—  Még a hároméves terv 
sem ültethet ott pamutot, ahol 
az nem terem meg. Ámbár 
lehet, hogy hosszú kísérlete
zések után itthon is tudunk 
majd pamutot termelni. Mi 
nemcsak a termelésben és a 
beruházásban, hanem a kül

kereskedelemben is tervsze
rűen akarunk gazdálkodni. A 
Szovjetunió a legutóbb meg
kötött kereskedelmi szerződés
ben annyi nyerspamutot bo
csátott rendelkezésünkre, hogy 
azzal végrehajthatjuk tervün
ket, sőt, kivitelre is jut. Be 
kell vallanom, enélkül bizony 
súlyosan érintett volna ben
nünket, hogy az amerikaiak 
felfüggesztették pamutszállítá
saikat. így azonban a Szovjet
unió pamut nélkül is biztosí
totta ellátásunkat.

—  És mennyi pamutszö
vet jut nálatok egy személyre ? 
Nálunk, Angliában, ugyanis 
be kellett vezetnünk a jegy- 
rendszert a textilanyagokra is, 
hogy azt a keveset, amink van, 
egyenlően eloszthassuk.

—  Békében egy lakosra 
24 méter pamutszövet-terme- 
lés jutott. 1950-ben már 27 
méter jut majd mindenkire. 
Nemcsak több lesz, hanem 
máskép is fogjuk elosztani. 
A paraszt, a munkás, a hiva
talnok, a kisember általában 
a háború előtt nem kapta meg 
a papíron rájuk eső „ fe j
adagot*‘ . A hároméves terv 
azonban elsősorban számukra, 
a kisemberek számára építi 
újjá az országot. Gondoskodni 
fogunk róla, hogy az a szövet 
ne csak papíron legyen az 
övék. Megírhatod Angliába: 
a hároméves terv utáni M a
gyarország nem lesz többé a 
rongyosok országa. (K g .)
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A TRANSZFORMÁTOR
A szerve

zésre, együtt
működésre és a te

hetségek összefogására 
szebb példát nem találunk még 
nagy külföldi munkaközössé
gekben sem annál, amit a Ganz- 
gyár híres három igazgatója 
létesített.

Három kitűnő alkotó tehet
ség fogott össze egy technikai 
problémamegoldására. Ugyan
is, hiába alkotta meg Edison 
a villanykörtéket, mégis, a 
villanyos világítás elé szinte át
hághatatlannak látszó akadá
lyok tornyosultak. Az elek
tromos áram egyik helyről egy 
másik helyre való átvitele 
okozta a nehézségeket. A  fel
adat adva v o lt : meg kellett 
oldani, hogy egyetlen áram
fejlesztőgép több fényforrást 
is táplálhasson. A megoldást 
a világ minden elektrotechni
kai laboratóriumában és nagy 
elektrotechnikai gyárában egy
aránt keresték. Hogy ebben 
a kutató-munkában ez a há
rom kiváló magyar mérnök 
résztvehetétt, azt annak a kö

rülménynek lehet köszönni, 
hogy a Ganz-gyárat akkori 
vezérigazgatója, a magyar mér
nöki kar és a magyar ipar egy
aránt nagy alakja: Mechwart 
András, az elektrotechnika 
szolgálatába állította. Ez 1878- 
ban történt. Ekkor hívta meg 
a gyár kötelékébe a fiatal mér
nöki gárda egyik legtehetsé
gesebb tagját, Zipemovszky 
Károlyt. Zipemovszky ekkor 
csak 25 éves volt. Éppencsak 
megszerezte a gépészmérnöki 
oklevelet. Ugyanis először a 
patikus pályát választotta élet
hivatásául, csak pár éves mű
ködés után látta be, hogy ez 
a munka nem neki való. A 
fiatal mérnök nagy igyekezet
tel és nagyszerű tudományos 
felkészültséggel lát munkájá- 
hoz3 melyet Mechwart egy 
dinamógép megkonstruálásá
ban jelöl ki számára. Fel
adatát teljes megelégedésre 
oldja meg és ezért nemsokára 
Őt bízza meg Mechwart azzal 
a felelősségteljes feladattal, 
hogy szervezze meg a Ganz- 
gyár elektrotechnikai műhe

lyét. Szerényen indul el a 
munka egy kis budai műhely
ben. Aztán csakhamar igen 
kiváló tagokkal szaporodik a 
gyár mérnökgárdája. Déri 
Miksa és Bláthy Ottó Titusz 
a kiválók közül is kitűnnek. 
Csakhamar kialakul a munka- 
közösség, mely aztán hama
rosan új és új találmányokkal 
gyarapítja a magyar technikát. 
A találmányoknak azonban 
olyan a jelentőségük, hogy 
messze túl, az országhatáro
kon túl is, felfigyel a technikus 
világ erre a három névre. 
Igen valószínű, hogy a transz
formátor gondolata már az 
1880-as évben megszületett, 
bár az első erre vonatkozó sza
badalom, melyet Zipernovszky 
és Déri jegyzett be, 1885 
január 8-ról származik. Sza
badalmuk teljes címe : „Ú jí
tások villamos áram elosztá
sában váltakozó áramú induk- 
torok segítségével*4. Ezt a be
jelentést alig egy hónap múlva 
követte az igazi nagy szaba
dalom, mely a transzformátor 
születésének tekinthető : „Ja
vítások indukciós készülékeken 
villamos áramok transzformá
lása céljára4*. Ezt a bejelentést 
már a nagy triász teszi együt
tesen. A  szabadalom alapján 
még abban az évben elkészül 
az első transzformátor is. 1885- 
ben, május i-én nyílik meg a 
„magyar országos kiállítás44, 
melynek keretében szerepel 
először ez a nagy találmány. 
A kiállítás lakberendezési osz
tályát a transzformátor segít
ségével világították. Rend
kívüli jelentőségű esemény volt 
ez. Fel is figyelt rá nemcsak 
a magyar technikus világ, de 
a külföld is. Hatalmas érdek
lődés hatása a Ganz-gyár fej-

Tra nszformá torok 
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lődésében nyilvánul meg leg
szebben. 4 esztendő alatt a 
gyár iooo transzformátor-ren 
delést teljesít. Nagy szám volt 
ez akkor. Csakhamar töké
letesedik az eljárás és ennek 
köszönhető, hogy 1899-ben a 
gyár már a 10.000-ik transz
formátort szállítja.

Ha ilyen nagy az érdeklődés 
ez iránt a találmány iránt, jog
gal kérdezhetjük: vájjon mi 
a jelentősége az elektrotechni
kában a transzformátoroknak ?

Hogy a kérdésre kielégítő 
választ adhassunk, vissza kell 
mennünk Faraday felfedezé
séhez az elektromos induk
cióhoz. Faraday egy tekercs
ben azáltal hozott létre elek
tromos áramot, hogy a tekercs 
közelében egy mágnest vagy 
egy másik árammal átjárt te
kercset mozgatott, vagy ebben 
az utóbbi tekercsben az áram
kört nyitotta vagy zárta. Az 
így létrejött elektromos ára
mot indukált elektromos áram
nak nevezzük. Végeredmény
ben tehát ilyen indukált 
áram jön létre mindany- 
nyiszor, valahányszor vál
tozik az elektromos vagy 
mágneses erővonalak száma. 
Bármilyen módon is változ
tatjuk meg az elektromos erő
vonalak számát, ott elektromos 
áramnak kell létrejönnie. Fa
raday ezzel a korszakalkotó 
kísérletével megadta a lehe
tőséget rögtön arra is, hogy 
különböző elektromos gépe
ket szerkesszünk. Ha ugyanis 
úgy hozunk létre változást az 
erővonalak számában, hogy 
közben az erővonalak sűrű
ségét nem változtatjuk, hanem 
csak a tekercs helyzetét, el
jutunk a váltakozó áramú és 
dinamógépek elvéhez; viszont, 
ha az erővonalak sűrűségének 
változtatásával hozunk létre 

. erővonalszám-változást, akkor 
a transzformátor elvéhez ju
tunk el.

Legegyszerűbben tehát úgy 
készíthetünk magunknak 
transzformátort, hogy egy te
kercsre egy másik tekercset 
csévélünk, természetesen, 
ügyelve arra, hogy mindkét 
tekercs jól el legyen szigetelve 
egymástól. Ha az egyik te-

A világ egyik legnagyobb szállítható transzformátora

kercsbe áramot —  éspedig formátor nélkül ugyanis az 
váltakozó áramot —  bocsá- elektromos áram elvezetéséhez 
tünk, akkor a másik tekercsben olyan vastag vezetékekre lenne 
áram indukálódik. Ezen az szükség, hogy az elektrifikálás 
alapon készítették el találmá- lehetetlen lenne. Ezért volt 
nyukat Lucien Gaulárd és John Zipernovszkyék találmánya 
Dilon Gibbs, akik 1883-ban olyan sorsdöntő jelentőségű. 
Londonban és 1884-ben Tori- A magyar technikus világ 
nóban mutatták be készülékü- érdeme szerint tünteti ki az 
két. Ez a készülék azonban még együttest. Mindegyik igaz
nem nevezhető transzformá- gatója lesz a Ganz gyárnak, 
tornak, mert ez nem egyéb, majd később Zipernovszky 
mint Faraday kísérletének egy- műegyetemi tanár és akadé- 
szerű megismétlése. Az in- ■ miai tag, Bláthy udvari taná- 
dukciós kísérlet alapján akkor esős és szintén akadémikus, 
sikerült transzformátort készí- talán egyedül Dérit nem éri 
teni a három magyar mérnök- kormánykitüntetés. Születése 
nek, midőn az egyik —  primer teszi lehetetlenné a kitünte- 
— tekercs menetszámát a másik tésre az ellenforradalom évei- 
—  szekunder —  tekercs me- ben. A második világháborút 
netszámától eltérőre készítet- már egyikük sem érte meg, 
ték. Ha például a primer- így nem tudnak arról, hogy- 
tekercs menetszáma 10-szer a transzformátoroknak milyen 
kisebb a szekunder-tekercs me- elsőrendű szerep jutott az 
netszámánál, akkor, amennyi- atombomba megalkotásánál, 
ben a primer-tekercsben, —  Sokat, nagyon sokat változott 
mondjuk —  10 woltos áramot azóta a transzformátor, melyet 
bocsátunk, a szekunder-te- Ők 60 évvel ezelőtt készítettek, 
kercsben 100 voltos áramot de mégis csak az ő gondolatuk 
nyerünk. Természetesen, azért lett időálló, örök érték . . . 
az energia megmaradásának Nagy technikus nemzetek- 
elve érvényben marad, és ha nél az elektromos ipar ma sok- 
az áram feszültsége növeke- kai tökéletesebb, mint nálunk, 
dett, szükségszerűen kisebbe- de jóleső érzéssel állapíthatjuk 
dik az áram erőssége, éspedig meg, hogy a világ elektrifiká- 
ugyanannyiszor. Éppen a lásának legnagyobb technikai 
transzformátoroknak ez a tu- lépését három magyar mérnök . 
lajdonsága teszi lehetővé a tette, a transzformátor fel- 
váltakozó elektromos áramok- találásával. —  Legyen nevük 
nak nagyobb távolságról való örökké tiszte lt! 
munkaátvitélét és az áram dr. K o c zk á s  G y u la
takarékos elosztását. Transz- egy. m.-tanár
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A z ékszerek » virágnyelvén* a gyöngy 
könnyet jelent. De azért, ha valakit szép 
gyöngysorral lepnek meg, nem nagyon 
szokott könnyet ejteni az ajándékon. A 
gyöngy régi idők óta kedvelt ékesség. Kele
ten sokkal hamarabb jött divatba, mint 
Európában, ahová a gyöngy ismerete való
színűleg csak Nagy Sándor hadjáratai 
alkalmával került el Perzsiából. A legszebb 
gyöngyök ma is a Perzsa-öbölből kerülnek 
elő.

A gyöngy születését, amint azt Koch 
Sándornál olvashatjuk, egy régi hindu 
mese így magyarázza. Minden évnek 
egyetlen egy napján a rózsás hajnal pirka- 
dásakor száz és százezer gyöngykagyló 
emelkedik a tenger 
színére. Kitárva hé
jukat egy-egy har- 
matcsöppet fognak 
föl. A  sok-sok kagyló 
egyszerre csukja be 
teknőit s visszaszáll 
a tengerfenék rejtel
mes sötétjébe. A ra
gyogó harmatcsep- 
pekből a kagyló bel
sejében megszület
nek a szelídfényű 
gyöngyszemek.

A valóság persze, 
mint mindig, ezúttal 
is kevésbbé költői. A gyöngyöt valóban 
kagylók belsejében találjuk. De a kelet
kezés körülményei egészen mások, mint 
a mese világában.

Hogy megérthessük a gyöngy keletkezé
sét, meg kell ismerkednünk egy kicsit 
a kagylók testének felépítésével, (i. ábra.) 
A kagylót Aristoteles, a nagy görög bölcselő 
úgy jellemezte, hogy olyan állat, amelyik 
kívül kemény, belül lágy, közbül pedig 
van valami, ami a külső keménynél lágyabb, 
de a belső lágynál keményebb. A »külső 
kemény* nem egyéb, mint a kagyló héja. 
amely a lágy részeket védi az erőszakos 
behatásokkal szemben. A kagyló héját 
az a bizonyos »közbülsŐ«, az ú. n. köpeny 
választja ki. A köpenytől kiválasztott héj 
három rétegből áll. (2. ábra.) A  legkülső, 
vékony réteg, amelyet az állattanban perio- 
stracumnak neveznek, a szerves eredetű 
konchiolinból áll s barnás vagy zöldes

1. á b r a .
A kagyló kereszt- 

metszete.

színű, amint azt a balatoni meg folyóvízi 
kagylóinknál is megfigyelhetjük. Alatta 
következik az oszlopos vagy prizmás réteg, 
amely csupa apró hatszöges, a kagyló
héj felületére merőleges oszlopocskákból

épül föl. Ezen belül
; :F van aztán a gyöngy- 

: házréteg, mely csu
pa apró és vékony 
(0,005— 0,002 mm) 
pikkelyecskékből áll. 
Ezek interferencia- 
tüneménye okozza a 
gyöngy pompás szín
játszását. A  prizmás 
réteg és a gyöngy
házréteg anyaga nem 
más, mint szénsavas 
mész.

A kemény héj 
alatt van a köpeny. 
Ez választja ki a héj 
anyagát, növeli a 
héjat és gyógyítja be 
a sérült kagylóhéj 

részletet. S a valóságban, a költői me
sével ellentétben, ez hozza létre a gyöngy
szemet is !

Ha idegen testecske, pl. homokszem, 
elhalt élősködők vagy ezek petéje jut a héj 
és köpeny közé, akkor a köpeny hám-

copnenDBPnaeao

2. ű h r u .
A kagylóhéj és kö
peny keresztmetszete.

1 »  Perlostraoum
2 ** Oszlopos réteg
3 =» Gyöngyházréteg
4 »  Köpeny
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3. á b r a .

Az Igazgyöngy keletkezése. A hé] és köpeny 
közé került idegen testecske (fekete kör) körül a 
köpeny >gyöngyzsákot« alakit ki 9 ebben Jön 

létre a gömbalakú gyöngyszem.

sejtjei gyöngyházanyaggal burkolják be a 
zavartkeltő jövevényt. A z így keletkezett 
gyöngyházburok néha hozzátapad a héjhoz 
s félgömbalakú álgyönggyé lesz. De ha
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4 .  á b r a .
Tengeri gyöngykagyló sok gyönggyel. 

(Dudlch nyomán.)

matok persze nem csak ma játszódnak le, 
hanem régen, a földtörténeti múlt sok-sok 
millió esztendejével ezelőtt is előfordul
hattak : abban a régi időben, amikor még 
a gyönggyel hivalkodó embernek nyoma 
sem volt a teremtés színpadán. A z akkori 
élet tanúi, az ősmaradványok, azonban 
bármilyen nagy számban is kerülnek elő, 
az egykori gazdag állatvilágnak mégis csak 
néhány, szerencsés körülmények össze
játszása következtében megmaradt példá
nyát képviselik. Elképzelhetjük hát, hogy 
a gyöngyök nyomai milyen ritkán kerülnek 
elő rejtelmes sírjaikból! A z egész őslény
tani irodalom eddig mindössze harminc
egy olyan esetet említ, amelyben a kagyló-

a hámsejtek egészen körülveszik az idegen 
testet, szabályos gömb alakú igazgyöngy 
(3. ábra) keletkezhetik. A szabályos gömb- 
alakú gyöngy persze nagyon ritka, éppen 
ezért ezek a legértékesebbek. Sokkal gyako- 
riabbak a körteformájúak vagy még inkább 
más, szabálytalanabb alakú gyöngyszemek, 
amelyeket barokk gyöngyöknek nevezünk.

Legtöbb gyöngy a tengeri gyöngykagyló
ban található (4. ábra), de persze ennek 
sem minden egyedébcn. Néha több gyöngy
szem is előfordul egy-egy kagylóban, de 
ilyenkor ezek sokkal kisebbek, kereske
delmi szempontból sokkal értéktelenebbek. 
S tu a rt kapitány 67, C ordiner pedig egy
szer 150 apró gyöngyöt talált egyetlen 
egy kagylóban. De nemcsak a tengeri 
gyúngykagyló termel igazgyöngyöt, hanem 
más tengeri kagylók is, így pl. gyakoriak 
a gyöngyök az osztrigában. Az édesvizek
ben honos folyami gyöngykagyló is gyakran 
tartalmaz gyöngyöt, de ez meg sem köze
líti a valóban értékes gyöngyök szépségét.

Bármily szép a gyöngy s akármilyen 
nagy érték is, gondolnunk kell arra, hogy 
a kagyló testében mégis csak beteges folya
mat eredményeként jött létre. Ezek a folya-

5. á b r a .
A nagy-csákányhegyi Mega- 
lodus. I—ü l. Álgyöngyök be- 
nyomatat. IV. és a búb közt
iében levő kisebb benyomat 

igazgyöngy maradvány. 
(Kutassy nyomán.)

7. á b r a .
A nagymarosi osztriga gyöngymaradvánnyal. 

(Tordai nyomán.)
G. á b r a .

a) A Carolia teknöjo álgyöngy nyomával.
b) A Megalodus III. sz. gyöngylenyoniatáuuk

másolata. (Kutnssy nyomán.)
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maradványok a múlt ködös, távoli idejéből 
gyöngyök nyomát őrizték meg számunkra. 
E harmincegy maradvány közül kettő 
Magyarország területéről került elő, egy 
harmadik példány ugyan Egyiptom föld
jéről származik, de hazai gyűjteményben 
látható.

A leletek közül az egyik Felsőgalla hatá
rából, a Nagy-Csákány hegy dolomit nevű 
kőzetéből ismeretes. Ez a dolomit a föld- 
történeti középkor elején, az ú. n. triász 
időszakban rakódott le abból a tengerből, 
amely akkortájt Magyarország területének 
jelentékeny részét borította. A  dolomit
ban megtaláljuk az akkori élet kővévált 
nyomait, a tengeri szervezetek Ősmarad
ványait s köztük a Megalodus nevű hatal
mas kagyló kőbeleit. A Nagy-Csákány hegy 
Megalodusainak egyik nevezetessége, hogy 
óriási termetükkel nemük legnagyobb példá
nyait képviselik. A z egyik ilyen nagy
termetű Megaloduson (5. ábra) tekintélyes 
sérülésnyom s ennek közelében nem keve
sebb, mint 5 gyöngyszemnek a nyoma 
látszik. E nyomok közül 3 álgyöngy, a 
másik kettő azonban igazgyöngy marad
ványa. A triászból, tehát mintegy 150 
millió év előtti időből, ez az első ismert 
gyöngynyom. Minthogy az összes többi 
efajta maradvány mind fiatalabb, büszkén 
hirdethetjük, hogy magyar földből, magyar 
kutató, a korán elhunyt K u ta ssy  E nd re, 
találta meg a földkerekség eddig ismert 
legősibb gyöngymaradványát, ezeket a 
kétszázötven millió éves gyöngymaradvá
nyokat.

Ugyancsak K u ta ssy  E ndre ismert föl 
gyöngymaradványt a budapesti egyetem 
Földtani Intézetének gyűjteményében levő 
Carolia nevű kagyló héján is. Ez a marad
vány Egyiptom földjéről, a földtörténeti 
újkor elejéről, az eocénből került nap
világra (6. ábra) s így *már csak* mintegy 
50 millió évre becsülhetjük korát. A Carolia 
gyöngye csak álgyöngy volt.

A  harmadik példány (7. ábra) fölfede
zése T ord a i V ilm os érdeme. Ez a gyöngy
maradvány a földtörténeti újkor még fiata
labb szakából, a miocénből került elő, 
kora kb. 12 millió esztendőre tehető. 
Nagymaros közelében, az ú. n. 11 vályú 
környékéről a lajtamészkőből került elő. 
(Ezt a kőzetet azért hívják lajtamészkőnek, 
mert tipikus kifejlődésben először a Lajta- 
hegységből írták le.) A  gyöngy ezúttal 
osztriga héjában keletkezett. Ez a leg
fiatalabb magyar ősgyöngy ugyan szintén 
csak álgyöngy, de hatalmas méreteivel 
s ma is csillogó gyöngyházfényével kivé
teles helyet foglal el az ősgyöngyök sorában.

Bogsch L á sz ló  
egy. m.-tanár

AZ ASSZONYOK

A  súlyos beteg is tud levelet Írn i, A z ágyban
fekvő beteg elé billentyűzetet tesznek s 
villanyszerkezet segítségével a lenyomott 
billentyűnek megfelelő betűt az ágy mellett 
felállított írógép a papirosra írja.

A  kicsi baba még nem tud egyedül ülni. 
Ha megfogják vagy megtámasztják, az 
a képen meglátszik. Most egy leleményes 
francia fényképész üvegtámlát csináltatott. 
A baba tetszése szerint mozoghat benne 
8 így a kép természetes lesz.
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N agyevők öröm e!  , möl olyanj ^  bár_
mely másik öv, egyszerű csat tartja össze 
a két végét. Hátul azonban rugószerkezet 
van, amely nyúlik vagy összehúzódik, 
aszerint, hogy tulajdonosa, illetve viselője 
milyen mértékben lakott jól.

H arisnyáink élettartam a  | duplájára nő>
ha minden este hideg ecetes vízben kiöblít
jük és átnyomkodás után felfüggesztve 
megszárítjuk. Legyezőalaku harisnyaszárí
tónk, amely használaton kívül nappal a 
fal felé csapható, hogy így is helyet takarít
sunk meg, nagyon alkalmas arra, hogy az 
így konzervált harisnyákat egyenként orruk
nál fogva felfüggeszthessük.

F a d a d a . Két csőháromszög közé illesz
tett, középen kilyuggatott deszkába illeszti 
az elfoglalt mama a tejjel vagy tápszerrel 
megtöltött cuclisüveget, s így a baba anélkül, 
hogy kényelmetlenül ölben szopna nyu
godtan ihatja meg ebédjét, uzsonnáját. 
Azért vigyázat I A baba félrenyelhet, ezért 
félszemünk munka közben is rajta legyen/ 
hogy idejében kivehessük szájából a cuclit, 
ha szükséges.

P ih en ő  a lépcsőfokon , A falfestők, freskó
művészek, kárpitosok örömére szellemes 
kis találmány került forgalomba. Két oldalt 
a létra belső élébe illesztve a megfelelő 
fokra helyezzük a támasztót, amelynek 
vastag és széles lapján kényelmesen állha
tunk.
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