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KÉRDEZZ
Daróczi András kiszombori olvasónk 

kérdezi: Milyen szerepe van a timsó al
kalmazásának a permetezésben?

Bíró Károly, a Szőlészeti Kutatóintézet 
igazgatója válaszol:

A timsót a bordói lé tapadásának fo
kozására — kísérleti és tapasztalati meg- 
figyelések alapján — mintegy 4—5 év
tizede alkalmazzák. Védökatása annak 
köszönhető, hogy meghosszabbítja a per- 
metnek a levélen és a fürtön való mara
dását. Nem pereg le olyan könnyen, s az 
eső neheze boon mossa le. A bordói lé 
hatását vegyileg nem rontja le. Ha le
rontaná, nem volna felliaszilálható, hiába 
segíti elő a tapadást. Fontos azonban, 
hogy a timsót a rézgóliccal együtt oldjuk 
fel és így keverjük a mésztejbe, más
különben perzselést okozliat. A  meg
felelő közömbösítést lakmusz- vagy fenol- 
ftalein papírral ellenőrizzük. Timsóból 
1 hektoliter bordói léhez 25—50 dekát 
használunk. Akkor jó a közömbösítés, 
ha az összekevert lébe mártott piros 
lakmuszpapír megkékül, vagy ha a 
fehér fenol ftalein papír bíborpiros színű 
lesz.

Németh Sándor balti olvasónk kérdezi : 
Mi okozza a gyakori orrvérzést?

l>r. Soós Gábor belgyógyász válaszol:
A gyakori, meg-megismétlődő orrvér

zés oka vagy helyi, orr- vagy mellék
jog-m egbetegedés ben keresendő, vagy 
általános vérképzőszervi elváltozásban. 
Az előbbi esetben az orr nyálkahártyája 
szokott rendellenes képet mutatni : gyul
ladást, órtágulatokat stb. Az utóbbi 
esetben a vér alvadékonysága csökkent, 
ez okoz vérzékenységet. Ezenkívül még 
az ereknek a C-vitamin hiánya miatt 
rendellenesen fokozott áteresztő képessége 
is előidézheti a vérzéseket. A két utóbbi 
esetben azonban a test más részein is 
észlelni szoktunk vérzési hajlamot (a

-  FELELEK
foghús vérzése, kék foltok ütések he 
lyén stb.).

Az általános vérzékenység okait bel
gyógyászati vizsgálattal és kezeléssel 
könnyen felderíthetjük és kiküszöbölhet
jük, s ezután már csak gégészeti vizsgálat 
és kezelés szükséges. Itt a nyálkahártya 
vizsgálata, a melléküregek röntgenezése, 
valamint az orrsövény és az orrkagylók 
megtekintése a legfontosabb. Ha a vizs
gálat idült gyulladást állapít meg, ennek 
meggyógyításától várhatunk ereclményt.

Mindenképpen tanácsos tehát a gégé
szeti vizsgálat, továbbá a vérkép és az 
alvadás ellenőrzése. Csak jót tehet az is, 
ha C-vitamint szedünk (tablettában, 
citrom, csipkebogyó-tea vagy friss gyü
mölcs formájában). Érszükítő gyógy
szerek tartós orrba cseppentése is jó 
hatású lehet.

Tüske Ferenc budapesti olvasónk kér
dezi : Hogyan szüntethetjük mesr vala
mely fémtárgy mágnesességét ?

Szimán Oszkár fizikus válaszol:
Ha a fémtárgy nem érzékeny, mágne

sességét hevítéssel szüntethetjük meg. 
Ha  ̂ gyenge vörös izzásig melegítjük, 
lehűlése után mágnesessége nagy részét 
elveszti. Érzékeny tárgyakat külső, vál
tozó irányú és csökkenő erősségű mágne
ses tér segítségével mágnestalaníthatunk. 
A legegyszerűbb módja e z : egy erős 
patkómágnest fonalra akasztunk, és a 
mágnestalanítandó tárgy fölött forga
tunk ; s közben a patkót lassan fölemel
jük s eltávolítjuk a tárgy közeléből. 
De forgathatjuk a tárgyat" is a patkó 
sarkai fölött.

A legtökéletesebb demagnetizálást vál
tóárammal átjárt tekercsnek a mágneses 
terével érhetjük el. A váltóáram erősségét 
a művelet közben ellenállás vagy poten- 
ciométer segítségével fokozatosan csök
kentjük. A tárgyat ilyenkor a tekercs 
belsejében helyezzük el.
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A TÁRSADALOM- ÉS TERMÉSZETTUDOMÁNYI ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT HETILAPJA

A TARTALOMBÓL:
A „Kolozsvártól Gréizig hajózható Országos Nagy Csatorna“  tervezője, Beszédes 
József — A mesterséges holdak évében I . — A vér betegségei — Ad.cn és Jemen 

— Az építőművészeit stílusok kialakulása J. — Halálmadár vagy jó barát ?

A „Kolozsvártól Grétzig hajózható Országos Nagy Csatorna“ tervezője,
BESZÉDES JÓZSEF

’JZ’ ét magyar övez a híres sziklameredélyek között. A  Desdemona nevű hajó 
hozta őket idáig az ősi folyamon. Körülöttük a hullámok mennydörögnek. 

Mintha félelmetes, roppant kriptafalak között eveznének.
E történelmi színhely a Vaskapu. Az ősi folyam a Duna.
A két neves látogató egyike Beszédes József vízmémök. Jobbágysarj. Agya úgy 

vág, akár a borotva. E férfiú nem akarta, hogy népét örök szolgasorban tartsa a 
hűbérúri parlagon az egyre nyomorodóbb jobbágygazdálkodás. A szabályozatlan fo 
lyók vízöntései a gyönyörűséges Alföldet sok helyütt iszonyatos mocsárvilággá vál
toztatták. Az úttaían országban bajos a közlekedés. Amiből az egyik országrészben 
bőség van, abból a másik országrészben szűkölködnek. Beszédes nemcsak a kiöntő 
folyókat akarta megregulázni. Hajózható víziutakról is álmodozott, hogy olcsóbb 
legyen a szállítás, élénküljön a kereskedelem. A csatornázásról szóló angol meg német 
könyveket hord a hóna alatt a Berettyótól a Fertő tóig jártában. Az imént emle
getett Vaskapu-szemlén társa fülébe duruzsolhatta már azt az akkortájt keletke
zett németországi csatornatervet is, amely a Keletet a Nvugattal a Dunán át a Fekete
tengerig kötötte volna össze.

A másik hajóstárs Széchenyi István. Őt mindenki ismeri — Beszédest bizony ke
vesebben. Lássuk hát közelebbről Beszédes József életét és a tettei mögött működő 
társadalmi erőket.

Szólaljon meg ő maga.
1832. Az aradi megyegyülésen vagyunk. Napirenden : a megye vizeinek szabá

lyozása. Szónok : Beszédes József.
„ Magyarországon — mondá — a vízszabályozásnak más alapelvei vannak, mint 

bárhol másutt a világon"
Közbevetik a tekintetes rendek :
„Miképp lehet az V*
„  Akképpen — feleli Beszédes —, hogy ha egy alsóbb megyében szabályozzák a vizet, 

a felsőben pedig nem, az alsóbbnak inkább ártott a fáradság, mint használt, de ha a fel- 
sőbb megye kezdi el a maga vizét rá?icbaszedniy az alsóbb kénytelen folytatni a munkát, ha 
azt nem akarja, hogy ki legyen öntve, mint az ürge . . . "

Beszédes győzött. Érveire hallgattak. Az aradi malomcsatoma 1833— 1840 kö
zött 560 000 napszámnyi munkával meg is épült. A kortárs krónikás jegyzi meg :
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„A z aradi malomcsatoma kétemeletes drága cpületjei szépen elkészültek . . .  a 
szántóföldek közti dombokon, ahol azelőtt soha folyóvíz nem járt . . . "

Arad után Bihar és Békés is Beszédes József kezébe tette le vizei, áradásos he
lyei, mocsarai lecsapolásának ügyét. Jókait is megragadta az ígéretes nagy munka. 
A  „Magyarhon szépségei"-ben például a butyini csatorna történetét írja meg. Be
szédessel ott is szembeszállt eleinte a tekintetes vármegye, s a vízszabályozásra ösz- 
szegyűlb urak „alázatos véleményeikében kifejtették „súlyos" aggályaikat, akadé
koskodásaikat :

„A z  én véleményem nem *alázatos vélemény* — adta meg nekik a magáét a víz- 
mérnök —, hanem számokkal bizonyított dokumentum; nékem nem a tekintetes urak 
magánérdekei forognak a szelnem előtt, hanem az ország jóvolta; ezért ne tanácskozzanak 
azon a tekintetes urak., hogy mit lehetne módosítani, lealkudni az előter jesztett tervből, mert 
a tudomány nem alkuszik, s a matézis senki kedvéért az egyenes vonalból görbét nem 

. csinál."
A történelem az ő szavára hallgatott: tervei szerint készült el a butyini csa

torna. Ma is áldás az egész tájon.
De Beszédesnek nemcsak a vármegyével volt baja. A  politikai küzdelmek más

erőket is felvonultattak. A „kétfejű 
sas", a Habsburg-dinasztia különleges 
szerepet szánt Magyarországnak akko
riban. Az iparosodást, a fejlettebb tár
sadalmi rendet, a polgárosodást Auszt
riának, Sziléziának és Csehországnak 
tartotta fent. Magyarországot még a 
robotmunkán nyugvó hűbériségnek, a 
jobbágy gazdálkodásnak alacsony szint
jére nyomták vissza. Csak a jóféle nyers
anyagait akarták lefölözni. Azt kíván
ták, hogy földünk minden kincsét adjuk 
nékik, kövér ökreinket vigyük a bécsi 
vágóhídra, s hacsak lehet, még az osztrák 
adóvegzátorokat és komisszáriusokat is 
fogadjuk tárt karokkal, kaláccsal és bor
ral. Efféle furcsa okokból támogatták 
hát a mezőgazdaság fejlesztését abban az 
istenhátamegetti országban, ahol akkor
tájt még — például — ezek voltak a 
civilizáció kellékei: szálloda? — az ek- 
hósszekér; ágy? — a szekérkasba tett 
suba; menükártya? — a szeredásta
risznya ; útbéli eligazító? — a távoli 
kútgém. Ugyanekkor az angliai hajóz

ható csatornákon már kabinos hajókba szállottak a vidéki angol kereskedők. Est- 
ebédjüket terített asztalnál fogyaszthatták. Akajütben tisztán vetett ágy várta őket. 
s reggel a Themze kikötőjéből indulhattak kereskedelmi útjaikra.

Persze, Ausztria az ilyen nagyhatalmú országoknak a világtengerekért, gyarma
tokért folyó versenyében lemaradt. Néki egyszerűbb falatként a magyar „gyarma- 
tocska" maradt. A  „magyar Kánaán" termése, hegyvidékeinek ércei, sója, szene, 
aranya-ezüstje — egyszóval ez a nagy haszonnal kecsegtető „geográfiai konjunk
túra" érthetően tetszett a Habsburgoknak ! Ezért hellyel-közzel egyenest segítették 
is a magyar mezőgazdaságot fejlesztő kezdeményezéseket. Selmecen fölállították
— az udvar hozzájárulásával — Európa első erdészeti főiskoláját. Méltó testvérintézet
ként nyílt meg Pestbudán 1782-ben az Institutum Geometricum. Az elmaradt magyar 
ugart, az idejétmúlt társadalmi és gazdasági rendet megtámadó sajátos kuruc vitézek
— kultúrmérnökök — egész raja szállt ki ezekből az iskolákból hódító útra ! S mind
egyikük tarsolyában ott rejtezett a vízrendezés, folyószabályozás, ármentesítő mun
kálatok végzésére jogosító „vízi marsallbot". Vedres István, Mikomny, Beszédes 
József és más műszaki lángelmék talán nem is figyeltek föl arra, hogy Bécs azért 
pártfogolta az ő mezőgazdaságfejlesztő elgondolásaikat, mert az akkor ötvenmilliós 
lakosú osztrák—magyar monarchia „kenyérserpenyő"-jének szerepére, mezőgazda- 
sági igényeinek teljes ellátására Magyarország éppen kéznél volt. Az osztrák főurak,

Deszédes József
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bankárok, a császári ház laká j hivatalnokai a mi mezőgazdasági szakembereinket né
mely engedménnyel, egynéhány simogatással hű szolgálatra akarták „bedresz- 
szírozni". Magyarországon — a „búza nagy hajóján" — a szolgai munkára a benn
szülött magyarokat és testvérnemzetiségeinket akarták „matrózként" felhasználni. 
Amiként Angliának, a világ akkor leghatalmasabb gyarmattartó államának a hajóin 
sem annyira angol, mint inkább néger, indus és más gyarmati népekből állt a matrózok 
szolgaserege. Ameddig ezt a csalogató simogatást olyanok adták, mint a „kalapos 
király", II. József, aki Tessedik szarvasi mezőgazdasági iskoláját is meglátogatta, és 
megalapította Mezőhegyest, — addig a Beszédesek meghajoltak az udvar előtt. 
Amikor azonban II. József és II. Lápót halála után Bécs a társadalmi fejlődést, 
haladást, a sarjadó új élet minden zsengéjét letörte, akkortól a víz- és 
kultúrmérnökök is a nemzeti öntudat fáklyavivői lettek. Talán személyi meg
alkuvásból nem léptek a cselekvő ellenzékiség útjára? Éppenséggel nem. Ők a 
„látszat-hűség" árán akartak szabad kezet kapni ahhoz, hogy korszerű kultúrtájjá 
formálhassák Magyarország elvadult vidékeit. Nem diétái szócsatákon — a nemesi 
országgyűléseket nevezték diétának — harcoltak. Az alsóbb néprétegek, sőt maga 
a középnemesség is saját bőrén érezte, a műszaki értelmiség, gondolkodóink színe- 
java pedig tudván tudta, hogy ha nem törik szét a hűbériség gátjait, koldus ország 
maradunk. Tudván tudták, hogy a roboton nyugvó régimódi mezőgazdaságba csak 
a szabad munkaerővel 
dolgozó, kulturált gazdál
kodás, a fejlett ipar és 
kereskedelem visz új vér
keringést.

Beszédesek felfogása 
szerint az új gazdaság 
vérkeringésébe eleven éle
tet vivő erek az egyre 
szaporodó csatornák is !

Még addig szokatlan 
tájrendező feladatokba is 
belevágtak. Mindez a 
X IX . század folyamán 
Európa legnagyobb sza
bású ármentesítő munká
latait hozta meg hazánk
nak. Kultúrmérnökeink 
1,4 millió hektárnyi —
Hollandia területének 
egynegyedével egyenlő — 
földet hódítottak vissza a víztől. Az ország egynegyedét tették lakhatóvá és művel - 
hetővé ezek az áldozatos „vízimarsaUok".

Honnan szerezte Beszédes József a tudását mindehhez?
Kezdetben csak papi iskolába sikerült bekerülnie. Onnan önerejéből lépett a 

pesti Mérnöki Intézetbe, ott aztán a latin, német, angol, francia nyelv és a legkorsze
rűbb mérnöki tudomány megszerzése ösztökélte őt egyre inkább a világméretekben 
való gondolkodásra. Alighogy kilépett a Mérnöki Intézet kapuján, máris csaknem az 
egész Dunántúlon mocsarakat szárított ki, patakokat szabályozott, vízimalmokat 
épített hat megyében a megregulázott hullámok energiájának ingyenes kihasználá
sára. Legnagyobb müve a Sárvíz-csatorna vízrendszerének elkészítése volt. Ez a 
Bátától Ősiig, Simontomyától Kaposvárig, Tolnanémeditől Siófokig terjedő földek 
vizeit vezette le, nádrengetegeket tett termővé. S őt: a 175,9 kilométer hosszú Sárvíz
csatornát 500— 1000 mázsás uszályok számára egészen Székesfehérvárig hajósdia tóvá 
tette. A Sárvíz, a Sió és a Kapós táján összesen 136 856 hold mocsárból varázsolt 
kultúrtájat. Tökéletes technikai megoldása miatt ezt a munkáját nemcsak az 1825-ös 
reformországgyűlés tartotta iskolapéldának, hazafiúi tettnek — mai mérnökeink se 
tudnák jobban megoldani! Egy fejérvári polgár esetét feljegyezte a krónika. Ez a 
szorgos, előrelátó gazda felettébb jól já rt! Ugyanis „hat és fél hold bozótjának ki
szárításáért 14 esztendő alatt összesen 120 forintot fizetett váltóczédulában, a rajta 
termett szénát 140 forinton váltóczédulában adta el". De Beszédes nemcsak a polgár 
egyszerű hasznát nézte. A temérdek vízimalmot azért hívta életre, mert az volt a



véleménye: ne gabonát, hanem lisztet exportáljunk a külföldnek. Felismerte, hogy 
akkoriban a mezőgazdasági nyersanyagokat feldolgozó malom- és egyéb iparok 
megerősítésével lépkot rá országunk igazán — az osztrák gyarmatosító törekvések 
ellenére is — az iparosodás útjára.

Beszédes József méltóképp kivette részét műszaki irodalmunk műveléséből is, 
„A  mérnök a mindennapi emberen túl a hazafiságig emelkedjék !"  — követelte. 
Legyenek közgazdászok, a nemzet egészének érdekére gondoljanak, tervezzenek, 
cselekedjenek ! Mint igaz patrióta, sok munkaalkalmat akart szerezni a falusi sze
génységnek. És szerzett is ! Az első nagyobb arányú dunai védővonalat, a Fadd és 
Baja között húzódó 20,8 kilométernyi árvízvédelmi töltést is eszerint végeztette. 
Nem is földesúri, hanem „leginkább jobbágyi földet" — 120 000 holdat! — tett 
termővé. A Duna baja—bátai szakaszán pedig 21 000 ölnyi görbületet rövidített 
meg 3350 ölnyi átvágással. A meder kiszélesítését kevesebb költséggel oldotta meg. 
Okult elődje, Vedres István példáján, aki a Maros átmetszéseinél, apály idején nem 
emberekkel végeztette az ínszakasz tó munkát, hanem ökrökkel szán tatta fel a meder 
fenekét. Aztán a föllazított homokot a hullámok ereje könnyen elhordta.

Élete főművének a „ Kolozsvártól Grétzig hajózható Országos Nagy Csatorna*' -t 
tekintette volna. Értékes könyvet írt erről. „Ezen csatorna — fejtegette sorra — közel 
kétmillió hóldnyi mocsárt kiszárít, és ezáltal a legelőt éltetőbbé teszi ott, ahol mostan a 
marhadög tanyáz s az élet sínlődik: a nagyban gyakorolt mezei gazdaságnak kincsét, 
úgymint: a szénatermő jóidét bő mértékben neveli s a földnek, úgy minden- termesztvé- 
nyének és kézműnek illendő árát megszerzi . . . "  Csatornajáró hajókról is álm odott: 
„ Hajós csatornán a főcél a nyers termesztvényeknek, bornak, fának, szénának, még zsúp- 
szalmának is, gabonának, dohánynak . . . olcsó s nagyban vitele. Tagadhatatlan dolog, 
hogy a művelt polgári megélhetésnek, a kézi megélhetéseknek egyik alapító eszköze a 
tüzelőfa, a kőszén — és pedig úgy, hogy a tüzelőfát az ország maga kebelében termessze, 
különben a külső országokból hordja, akkor csak tengődik az ország népei \ . . "  Az erdő- 
telepítésről is élénk, eredeti tervei voltak. Majd a közgazdász mérnök ugrik ki soraiból, 
amikor azt írja, hogy a Nagyalföldön a „hajón való szállítás . . . mezőgazdaságunkat 
szemlátomást gyarapítaná, pénzünket szaporítaná. Hazánkban úgyis a teherszállítás 
szörnyű drágasága a kereskedőket a jószág vételétől egészen elijeszti, s ezért is a mi népünk 
tulajdon fáradságának gyümölcsét se helyben el nem adhatja, se pedig másuvá el nem 
vitetheti. íg y  nem kapván érte pénzt, kényteleníttetünk azokat magunk elfecsérelnil 
Mennyire meghűl ezáltal szorgalmatosságunk, emellett 'napról napra költünk s napról 
napra szegényebbek leszünk . . . "

Élete utolsó szakaszában napról napra szegényebb lesz. Ez azonban cselekvő 
hazafiságát nem lohasztotta. Az Országos Nagy Csatornából sem lett semmi. Szép 
álm át: a Duna—Tisza közi csatornát sem valósította meg, noha vagyona utolsó 
roncsait is ennek előmunkálataira vesztegette. Nemzetébresztő írásai tanúskodnak 
igaz hazafiságáról. A „Nézetek Pest—Fiumei kereskedelmi nagy útról“  írt munkájában 
például ritka megjelenítő erővel fejtegeti az akkori spanyol és török helyzetet: „  . . . 
amely országban minden hasznos foglalkozást és vállalatot vagy nem tesz vagy idegen áltál 
tetet . . . mind a kettő az iparban elügyetlenedctt, elszegényedett és az idegen vállalkozók 
jármába került . . . "  Egy másik írása valóságos hitvallás arról, hogy az „országos 
vállalkozatok" nagy hasznát az egész nemzet élvezi, hiszen : „Nem a földrajzi hely
zete, nem lakóinak száma, nem is a szabad versenyt gátló vámrendszer teszi naggyá és 
erőssé az országokat, hanem a cselekvő hazafiasság*4.

A jövendő boldog Magyarországról álmodó vizméraök életét kétségtelenül egy 
vezérgondolat irányította : áldozat és felelősség hazája és népe iránt. Az ő meggyőző
dése szerint „ honpolgárt a csupán lakostól vagy vendégtől megkülönböztető és boldogító 
érzelem csak azon egyetlen lehet, hogy hazai jót, bárhol és bárki tegye azt . . . hazájának 
használni törekedett, használt is, mint körülményei engedték . . . "  A  halál úgy érte 
utol, hogy egy dunai töltés-szemlén megfázott, lázba esett, és hosszas szenvedés után 
itthagyta övéit. Pőre-szegényen, vagyon nélkül távozott a világból, amiként született. 
A jobbágyfiú annak idején hat testvér közé hetediknek jött a világra. Apaként is hét, 
eltartásra szoruló gyermeket hagyott maga után a nemzeti újjászületés korának e 
méltó fia.

Erdős Jenő
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% S T E M Q E S  mimM,
I. A  „H  O L D  K Ö V E T Ő "  P R O G R A M

Tavaly szeptemberben 30 ország tu
dományos életének képviselői Barcelo
nában tartották az 1957—58-as Nemzet
közi Geofizikai Év (NGÉ) utolsó előké
szítő megbeszélését. Ez utolsó konfe
rencia befejező perceiben az elnöklő 
Chapman professzor bejelentette : a ra
kétatechnikában is vezető két nagyhata
lom, a Szovjetunió és az USA megegye
zett egymással abban, hogy a mester
séges holdakkal kapcsolatos program
jaikat — megvalósítás előtt — egyez
tetni fogják. A szovjet tudósok egyszer
smind elfogadták mintául a már kidolgo
zott amerikai eszközöket és módszereket 
az egész megfigyelő hálózat számára, 
tehát az összes mesterséges holdat egy
formán, azonos technikával követik majd 
nyomon.

Ezt a gyors megegyezést minden túl
zás nélkül nevezhetjük „szenzációs" ered
ménynek. Más kongresszusok és kon
ferenciák számára is példakép lehetne. 
Barcelona után az NGÉ előkészületei 
mindenütt meggyorsultak, és az űrha
józás első lépése, a mesterséges holdak 
felbocsátása „kézzelfogható" közeibe ke
rült. Ennek egyik jele az is, hogy világ
szerte az új égitestek megfigyelése, az 
úgynevezett holdkövető program felé for
dult az érdeklődés. Épp erről szeretnénk 
most olvasóinkat a legújabb hírek és 
tudományos beszámolók alapján idejé
ben tájékoztatni.

Háromszáz kilom éter fölött
„  Voltaképp minden átlagos kíváncsiság

gal és a tudományos képzeletnek legalább 
egyetlen szikrá jával- megáldott emberi lény 
látni szeretné majd a mesterséges holdat"  
— írja az önkéntes megfigyelők részére 
kiadott tájékoztató bevezetőjében A. N. 
Spitzy a holdkövető ( tymoonwatch“  )  prog
ram szervezésével megbízott amerikai 
csillagász. Aki olvasta az Élet és Tudo
mány múlt évi 11. számának „  A mester
séges holdtól a valódi Holdig"  című cikkét, 
tudja, hogy ez nem egykönnyen telje
síthető kívánság. Hiszen az első mester
séges hold, amely néliány társával együtt 
még ebben az évben Floridából egy há
rom lépcsős óriásrakéta „hátán" 300—

400 kilométernyi magasságba jut, alig 
lesz félméter átmérőjű. A műszerekkel 
felszerelt kis gömböt itt mintegy nyolc 
kilométer másodpercenkénti sebességgel 
vízszintesen indítják útnak, úgyhogy 
az másfél óra alatt kerüli meg a Földet. 
"Útközben végigvándorol mindazon he
lyek fölött, melyeknek 40 foknál kisebb 
a földrajzi szélessége (Budapesté 47,5 
fok). Látni csak szürkületkor lehet majd, 
amikor lenn a föld sötétbe borult, de 
a magas hegycsúcsokat — s különösképp 
a több száz kilométerrel felettük repülő

A Nemzetközi Geofizikai Év Jelvénye

új égitesteket — még elérik a Nap utolsó 
(vagy első) sugarai. Ez a megvilágítás 
elegendő lesz ahhoz, hogy a félméteres 
gömböt, halvány s roppant gyorsan 
mozgó csillagként, innen lentről kis táv
csővel, sőt időnként szabad szemmel is 
látni lehessen. Aki nem bízik e tudomá
nyos jóslatban, gondoljon arra, hogy 
sötétben a gyenge fényforrás is messzire 
világít; repülőgépről már egyetlen gyu
faszálacska villanását is fölismerhetjük.

A mesterséges holdak nyomonkövetése 
megfelelően fölszerelt, kiválogatott és 
előkészített állomások feladata lesz. 
Hogy kik, hogyan és milyen eszközökkel 
vesznek részt a holdkövető program
ban — erről a Cambridge-i Smithsonian 
Csillagvizsgáló Intézet havonta megjelenő 
tájékoztatói számolnak be.
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4  m egfigyelő állomások.
A holdkövető program célja az, hogy 

az önkéntes megfigyelő csoportok által 
jelentett adatok alapján kiszámítsák a 
mesterséges holdak pályáját. De miért 
van ehhez önkéntes megfigyelőkre, sőt 
egész csoportokra szükség ? Azok a szak
emberek, akik a rakéta fellövését irányí
tani fogják, nem képesek előre megha
tározni a mesterséges hold mozgását ? 
Anélkül, hogy lebecsülnénk a távirányí
tásban elért hatalmas eredményeket, be 
kell vallani, hogy az előzetes pályaszámí
tásokban kevéssé bízhatunk. Az új égi
test — a legjobb esetben is — megköze
líti majd a kijelölt pályát, de pontosan 
rajta haladni már csak a fellövéskor el
kerülhetetlenül elkövetett sebességi és

Az amerikaiak által javasolt holdkővető túvrső 
és vázlata. Az 51 mm átmérőjű tárgylencsét és 
a 32 mm gyújtótávolságú szemlencsét 21 cm 
hosszá alumíniumesőben helyezték el. Kzi a 
modellt 30 különböző ajánlat közül választotta 

ki egy szakemberekből álló bizottság

irányítási hibák miatt sem fog. Másrészt 
a ritka levegőnek bár gyenge, mégsem 
elhanyagolható ellenállása, továbbá a 
Föld lapultsága és nem teljesen egyen
letes tömegeloszlása stb. is gyorsan mó
dosítani fogja a pályát. A megfigyelések 
alapján, többek között, éppen az utóbbi 
körülmények pályamódosító hatását kí
vánjuk számításra venni. Ha — pél
dául — a mesterséges hold sebessége 
gyorsan csökken, ebből arra következ
tethetünk, hogy a levegő sűrűségű vi
szonylag nagy stb.

Az önkéntes megfigyelőkből szervezett 
csoportokra azért van szükség, mert a 
csillagvizsgáló intézetek ezt a munkát

egymaguk — több okból — nem képesek 
jól elvégezni. Egyik ok a holdacska 
nagyon gyors mozgása ; 8 — 10 porc alatt, 
vonul végig az égen, és egytized másod
perc alatt elsuhan a csillagász szeme előtt, 
aki erős távcsövével próbálja nyomon 
követni. Ellenben egy 7 fokos látómezejű 
„gukker“ -ban legalább 5 másodpercig 
látszik, s ennyi idő a gyakorlott, figyel
mes megfigyelőnek már elegendő ahhoz, 
hogy észrevegye az átvonulást. A kis 
látócső tehát nagy előnyben van itt az 
óriástávcsövekkel szemben (ahogy ha 
gyorsan cikázó madárra vadászunk, töb
bet ér egy puska, mint sok nehéztüzér
ségi üteg). Nos, épp ezért az amatőr csil- 
lagászokból szervezett holdkövető cso
port látszik a legjobb megoldásnak.

,, Várjuk azon amatőr csillagászok be
kapcsolódását, akik tudják, hogy e terv 
segítségével új és hasznos kapcsolatokat 
repíthetünk ki a hivatásos és a nem hivatá
sos csillagászok között“  — írják a prog
ramot- kidolgozó amerikai csillagászok.

 ̂ Milyen lesz az állomások szervezete ? 
3-gy-egy holdkövető csoport a felelős 
vezetőből^ a helyetteséből és 20—30 
megfigyelőből áll. Minden elismert cso
port köteles jelenteni pontos földrajzi 
helyzetét a központi irodának, ahol majd 
a megfigyeléseket fel fogják dolgozni. 
Csakis ezeknek az állomásoknak az ered
ményeit használják fel az elektronikus 
számológéppel végzendő pályaszámítási 
munkához.

A holdkövető csoport felszerelése egy
szerű. Minden megfigyelő részére egy
séges távcső készül. E célra az ameri
kaiak olyan hat-hétszeres nagyítású mo- 
nokulár (vagyis egycsövű) látcsövet aján
lanak, amelynek tárgylencséje 5 centi- 
méteres, látómezeje pedig 10— 12 fok. 
Az utóbbi adat annyit jelent, hogy pél
dául a Göncölszekér hátulsó négy csil
laga a távcsőben egyszerre látszik. Va
lamennyi műszer — kivéve a csoport
vezetőét- — szilárd állványra szerelve 
állandóan az égbolt egyetlen, számára 
kijelölt területe felé irányul. A megfi
gyelést kényelmesebbé teszi, ha a tárgy
lencse elé, 45 fokos szögben, alumíniu- 
mozott tükröt szerelünk. A látcsövek 
elhelyezését a csoportvezető végzi, s ő 
osztja be a megfigyelési sávot is. Az 
állomás ugyanis nem az egész eget, 
hanem csak egyetlen (a fejük felett 
észak-déli irányban húzódó) sávját tartja 
szemmel. Ezt a sávot úgy osztják szét, 
hogy a szomszédos megfigyelők „égi 
területei'1’ — a biztonság kedvéért — 
többé-kevésbé fedjék egymást. Ez a rend-



szer, ha tiszta az idő és szünet nélkül 
tart a figyelés, biztosítja, hogy a mester
séges hold átrepülését idejében sikerül 
„elcsípni".

Hogy a megfigyelés valóban hasznossá 
váljék, elsősorban az átvonulás időpont
ját kell rögzíteni. Ehhez pontos órát 
(kronométert) használhatunk, melynek 
járását rádióidőjelek segítségével ellen
őrizzük. írószerkezettel ellátott óra 
(kronográf) segítségével tizedmásodperc
nyi pontosságot lehet elérni.

A megfigyelés eredményeit telefonon 
vagy rádió útján azonnal közölni kell a 
pályaszámítást végző csillagvizsgáló inté
zettel. Az időponton kívül meg kell adni, 
hogy hol, milyen irányban (mely csil
lagok közt) látta a megfigyelő a mester
séges holdat. Ehhez az égbolt szóban 
forgó részének pontos ismerete és egy 
előkészített csillagtérkép kell, amelyre a 
lioldacska fel tűn te után azonnal beraj
zolható a látszólagos pálya. Szükség 
van még egy állandó jelzőrúdra is, 
amelynek segítségével a látcsövek irá
nyának beállitása észlelés előtt megtör
ténhet. Az a furcsa, T alakú oszlop, 
amelyet a megfigyelő állomás működé
sét ábrázoló képen épp középütt látunk, 
ezt a célt szolgálja. Hogyan ? E kérdésre 
úgy felelhetünk legjobban, ha a hold
köve tőket munka közben figyeljük meg.

yyA. 34-cs csoport Jelenti
Az előkészületek már hetekkel ezelőtt 

megkezdődtek. Egy szakemberekből álló 
tanácsadó testület kijelölte az állomás fe
lelős vezetőjét, ő pedig a megbízható, 
ügyes amatőrök közül kiválasztotta ál
landó megfigyelő gárdáját és a műkö
désre legalkalmasabb területet. Ez 
utóbbinál lényeges szempont volt, hogy 
a kilátást hegy, ház vagy egyéb tárgy ne 
akadályozza, és ne legyen a közelben erős 
fényű lámpa sem. Most következik az 
állomás alaprajzának elkészítése. K ö
zépen van a már említett 9—10 méter 
magas, fémhuzalokkal megerősített ár
boc, tetején az észak-déli irányt mutató 
keresztrúddal. A  rúd két oldalán, ugyan
csak észak-déli irányban, egymás mögött 
ülnek a megfigyelők. A vezető cövekkel 
jelöli meg valamennyi távcső helyét.

Főpróba következük. A holdkövetők 
értesítést kaptak, hogy este 6-tól 8-ig 
szolgálatban lesznek. Hat óra előtt pár 
perccel távcsövével együtt mindenki 
elfoglalja helyét a sorban, ahogy a cö- 
vekek jelzik. Most beállítják a látcsö
veket oly módon, hogy a függőleges és 
vízszintes rúd metszéspontja éppen a

látómező középpontjában legyen. A ve
zető ellenőrzi, hogy a megfigyelt terüle
tek — mint az ábrán látszik — való
ban szorosan kapcsolódnak egymáshoz, 
és szinte „kerítést" húznak a felettük 
észak-déli irányban húzódó kör mentén. 
Ha a mesterséges hold odaér ehhez az 
égi kerítéshez, valamelyik megfigyelő
nek okvetlenül észre kell vennie.

S íme, már észre is vette ! Jobbról a 
harmadik holdkövető felkiáltása jelzi, 
hogy egy halvány, gyorsan mozgó „csil
lag" éppen mást siklott át a látómezőt 
kettészelő fekete vonalon, vagyis a beál

l-'íiy Iioldküvelö állomás vázlata

lításra használt rúd mögött. Az időmérő 
rögzíti a pontos időt, a szerencsés meg
figyelő pedig berajzolja térképére, hogy 
a fénypontot mely csillagok között, 
milyen irányban látta áthaladni. K öz
ben a többiek tovább figyelik saját terü
letüket (hiszen vaklárma is lehet a dolog!), 
csak a csoportvezető tartja szemmel a 
„csillagot", amíg a láthatárig ér. S már 
halljuk is, amint azonnal leadja a jelen
tést : „A  34-es csoport jelenti, hogy a re
pülőgép átvonulását 19h 12m lő 9-kor ész
lelte. Pontos pozíciója . . . "

Repülőgép? Igen. Mesterséges hold még 
nincs, de a megfigyelő csoportok kikép-
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zése és ellenőrzése az USA-bán. már 
javában folyik. Az összes amerikai hold- 
követő csoportok első főpróbájaként 
decemberre ,,nemzeti riadót" rendeltek el. 
Egy magasan repülő, kivilágított gép 
volt a célpont, mely áthaladt néhány 
állomás felett. A csoportokat szabályo
san riasztották, és az ellenőrök jelenlé
tében elvégzett megfigyeléseket ugyan
úgy jelenteni kellett, mintha már a mes
terséges hold körözne a Föld körül.

De folynak az előkészületek más or
szágokban is. Japán, Ausztrália és több 
más, az NGÉ-ben részt vevő nemzet 
programján is ott szerepel a mesterséges 
holdak optikai nyomonkövetése. Amióta 
Barcelonában nyilvánvalóvá vált, hogy 
az amerikai típusú holdkövető állomások 
a szovjet holdak megfigyelésére is alkal
masak lesznek, az angol űrhajózási tár

saság is megkezdte a csoportok szerve
zését. Anglia ugyanis, miként a legtöbb 
európai ország, túlságosan északra fek
szik ahhoz, hogy az első amerikai hol
dakkal kapcsolatban jelentős megfi
gyeléseket végezhessen. De a szovjet 
holdak kétségtelenül áthaladnak majd 
Európa felett is, tehát a holdkövetés 
megszervezése rövid időn belül a mi 
világrészünkön is sürgető szükségességgé 
válhat. Ezért nálunk a TT1T űrhajózási 
bizottsága szintén foglalkozik egy hold- 
követő állomás felállításának tervével, jól
lehet a floridai mesterséges holdak Ma
gyarországon legfeljebb 20 foknyira emel
kednek majd a láthatár fölé, vagyis 
mi aligha figyelhetjük meg a tudomá
nyos szempontból megkövetelt pontos
sággal. A további kísérletekre való te

kintettel azonban — véleményünk sze
rint — egy hazai holdkövető program 
kidolgozását és megfigyelőink kiképzé
sét ideje volna megszervezni.
Fényképezés és dióösszeköttetés

A távcsöves, vizuális megfigyelésen kí
vül — ezt kiegészítve és részben reá tá
maszkodva — más, pontosabb eszközök 
is rendelkezésre állnak majd. Az eddig 
ismertetett holdkövető programra az új 
égitest születése utáni (az első pálya 
megállapításakor) és halála előtt lesz 
szükség. A holdacska futása ugyanis 
egyre lassulni fog, míg végül rohamosan 
közeledik majd a földhöz. A „haldokló 
hold" gyorsan változó pályáját is csak 
az önkéntes megfigyelő csoportok képe
sek a végső pillanatig nyomon követni, 
amikor a sűrű légrétegekbe hatoló

égitest tűzgolyó
ként robban szét.

De az első és az 
utolsó keringés 
közt hetek vagy 
akár hónapok tel
hetnek el! Közben 
az optikai nyomon- 
követést különle
ges, nagy látóme
zejű távcsővel egy
beépített fényké
pezőgépek végzik 
majd. Ezt a mű
szert — egy módo
sított „ Schmidt-ka- 
merá-t" — szintén 
a Smithsonian Csil
lagvizsgáló Intézet 
készítette el. A 
tárgylencse átmé
rője és a fókusz- 

távolság egyaránt 50 centiméter, úgyhogy 
fényképei igen nagy területen, mintegy 30 
fokon belül jó minőségűek lesznek. Ha te
hát a mesterséges hold nem pontosan a 
várt helyen, hanem néhány fokkal odább 
jelenik meg, nyoma a fényképlemezen 
még mindig fölfedezhető és nagy pon
tossággal (3—8 méter) kimérhető lesz. 
Az USA egyelőre 12 ilyen műszert készít. 
Az elsőt még a nyáron felállítják. Az 
állomásokat Peru, Argentína, Dél-Afrika, 
Irán, Spanyolország, Hawai, Japán, 
Ausztrália és az Egyesült Államok terü
letén helyezik el. Egy-egy ilyen műszer 
70 ezer dollárba kerül, és a mesterséges 
holdakon kívül más égitestek — pél
dául üstökösök — megfigyelésére is 
alkalmas.

Nagy jelentősége van természetesen

Egy megfigyelő állomás modellje
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a rádió, illetve radarberendezések segít
ségével történő nyomonkövetésnek is. 
Nemcsak azért, mert borult időben a 
mesterséges holdat „látni" másképp nem 
lehet, hanem a holdon elhelyezett mű
szerek mérési eredményeinek vétele szem
pontjából is. Első lépésként tíz nagy, 
Minitrack I  elnevezésű radarberendezés 
határozná meg a kis hold mozgását 
— körülbelül úgy, ahogyan a légvéde
lem az ellenséges repülőgépet tartja meg
figyelés alatt. Ezután már viszonylag 
egyszerű rádiókészülékekkel ( Minitrack 
I I )  kapcsolat teremthető a mesterséges 
hold és a Föld között. Egy-egy állomás 
8 percig követné a fölötte repülő égi
testet, majd a szolgálatot átvenné a 
következő. Az amerikaiak remélik, hogy 
sok külföldi rádióamatőr is készít majd 
ilyen Minitrack II rádiót, és bekapcsoló
dik a munkába. A barcelonai konferen
cián a szovjet—amerikai megegyezés 
alapján közölték azt is, hogy az adat- 
továbbítás a mesterséges holdakról egy
ségesen háromméteres hullámhosszon 
történik majd. Alkalmas rádiókészülék
kel tehát valamennyi „adást" fogni 
lehet, s ez már önmagában is eléggé biz
tosítja, hogy azok a fontos eredmények, 
melyeket a mesterséges holdaktól vá
runk, valóban az egész tudományos 
világ közkincsévé válnak.

A  barcelonai konferencia óta
fél esztendő telt el. Az a fontos szovjet~ 
amerikai megállapodás, melyet e cikk 
elején idéztünk, világszerte meggyorsí
totta a holdkövető állomások szervezé
sét, növelte a mesterséges hold-tervek 
iránti bizalmat *A z NGÉ-ben részt vevő 
50 ország mindegyike összekötőt nevez 
ki a holdkövető állomások megszervezé
sére. A Nemzetközi Asztronautikai (űr
hajózási) Szövetség római kongresszusán 
elhatározták, hogy a tagszervezetek ehhez 
minden országban segítséget adnak. Az

A New York-i Planetáriumban kiállított mestersé
ges hold módelL Átmérője *46 em, súlya 11 ka. Az 
átlátszó plasztik burkon belül mindazt a műszert 
megtaláljuk, amely a mesterséges holdban mű

ködni fog

USA egyes városaiban rádióállomások, 
újságok, ügynökségek és magánosok vál
lalták egy-egy holdkövető állomás fel
szerelésének beszerzését, a légierők pedig 
gyakorlott megfigyelőinek segítségét aján
lotta fel. Mindez arra mutat, hogy ami
korra az első mesterséges hold felrepül, 
Földünk felkészül az új égitest folyama
tos szemmel tartósára. A holdkővető cso
portok munkába állásával egyidejűleg 
megkezdődik majd a tudományos ered- 
mények feldolgozása is. Hogy milyen új 
eseményeket várhatunk e valóban izgal
mas és egyben példátlanul költséges 
kísérletsorozattól, arról majd a továbbiak
ban számolunk be az Élet és Tudomány•
olvasóinak.

Almár Ivón

KÉRD EZZ- FELELEK
Vannay Jánosné nagykanizsai olvasónk 

kérdezi: Hogyan készíthetünk kis darabka 
maradék szappanokból egy darabot?

Natter-Nód Miksa válaszol:
A szappandarabkákat csavarjuk be vi

zes rongyba, s ha már kissé megpuhul
tak, tőmködjük, préseljük be egy meg
felelő nagyságú fadobozba (,,formá"-ba). 
A doboz alján és oldalain legyen egy-két 
lyuk. Ezután tegyük száraz helyre a do
bozt, hogy tartalma megszikkadjon.

Következő számunk
tartalmából

•

íg y  látta Petőfi — Energia napsugár
ból — Lélektani kísérletek — Szabad- 
súgküzdelmeink klasszikus földje 
a - Hegyalja — Az életmentő fagy 
— A  magyar aprómagtermesztés II.



Olvasóink már ismerik u vér úgyneve
zett „ala keleméit/*, a vörösvór testeket, 
a fehérvérsejteket és a vórlemezkéket, 
egy régebljen megjelent cikkünkből. Ez 
alkalommal az előbbi két fajta vér-alak - 
elem betegségeiről szólunk.

„ jEjnye, be vérszegény a színed!“
— mondjuk egyik-másik barátunknak, 
ismerősünknek így tavasz táján, kivált 
ha túlfeszített munka vagy valamilyen 
betegség elszenvedése után találkozunk 
véle. És e kifejezéssel akaratlanul is el
találtuk az okot. A túlfeszített munka, 
a betegségek nagy része, a téli napfény - 
hiány csakugyan átmeneti vérszegény
séget okozhat. A  pihenés, a tavaszi, 
nyári tiszta levegő, a mozgás a szabad
ban és a napfény azonban meghozza a 
„gyógyulást", és a „beteg" csakhamar 
visszanyeri erejét, egészséges arcszínót. 
De nem minden eset ilyen kellemes 
következményű. Érdemes tehát meg
vizsgálnunk,

mi a vérszegénység ?
Maga a „vérszegénység" (anémia) ki

fejezés nem egészen szabatos. A minden
napi szóhasználatban bizonyos állapotot 
jelent: a vérszegény ember sápadt, fá
radékony, gyakran fáj a feje, néha lég
zési zavarai, szívdobogási tünetei van
nak, olykor látási zavarokat is szenved.

Mi az említett tünetek oka ? A vörös - 
vértestek végzik a szervezet gáz-anyag
cseréjét. A bennük levő hemoglobin a

szervezet legszorgalmasabb szállítómun
kása. A tüdőben megrakodik oxigénnel, 
ezt pillanatokon belül elszállítja a szer
vezet legtávolabbi zugaiba is, hogy át
adja az oxigénre szomjas szöveteknek. 
A szövetekből pedig fölveszi a vér a 
leadott oxigén ellenében az anyagcsere 
során keletkezett széndioxidot, s ezt vi
szont a tüdőbe fuvarozza és ott adja le, 
hogy helyébe ismét oxigént rakodjon.

Vérszegénységkor a hemoglobin, ez a 
gyönyörű, skarlátvörös festőanyag fo 
gyatkozik meg. De mennyi kell belőle ? 
Mikor mondjuk, hogy kevés ?

A  vérfesték mennyiségéti tapasztalati 
úton határozzuk meg. Egy köbmillimé
ter vérben 4—5 millió vörös vértest van. 
A  bennük foglalt vérfesték mennyiségét 
színskálával, úgynevezett kolorimetrikus 
módon mérjük. Azt mondjuk, hogy ren
des körülmények között a 4—5 millió 
vörös vér testben 100 százalék vérfesték 
van. Ez 100 köbcentiméterre számítva 
16 gramm.

Ebből máris nyilvánvaló, hogy a vér- 
festék csökkenésének — azaz a vérsze
génység bekövetkezésének — két oka 
van. Az egyik az, hogy kevesebb a vörös- 
vértest, a másik az, hogy a vörös vértes
tek száma ugyan nem csökkent, de ke
vesebb vérfestéket tártál máznák.

Mieloella típusú fehérvér- 
sejtek elektronroikroszko- 

piku8 felvétele

A vészes vérszegénység
A vérszegénység eléggé gyakori beteg

ség. Olykor azonban különösen súlyos
formában jelentkezik : 
ez a vészes vérszegény
ség. Ilyenkor a szer
vezetben a vörösvér- 
testek pótlásában, 
amely a máj, a lép 
és a vörös csontvelő 
vérképző állományá
ban történik, zavar 
következik be.

Vessünk csak egy 
pillantást a mikrosz
kópba ! Rendszerint 
szabályos kerek, ol
dalnézetben piskóta 
formájú vörösvértes-



tek töltik be a látóteret. A vészes vér- 
szegénység esetében azonban merőben 
más látvány tárni a szemünk elé. A vér
testek száma szemmel láthatóan meg
fogyatkozott. E betegségben ugyanis köb- 
milliméterenként akár 1 millió alá is 
csökkenhet a vörösvórtestek száma. Ám 
feltűnő, hogy sok hatalmasan felpuffadt 
vörösvértest, valamint fiatal, „félig kész", 
magvas vörös vér test látható. A szervezet 
nyilván védekezni igyekszik a fenyegető 
hemoglobin-hiány ellen: a keringésbe 
dobja a fiatal vörösvértesteket, a na
gyobb alakelemek pedig nyilvánvalóan 
több hemoglobint foglalnak magukban. 
Valóban, a vészes vérszegénységnél az 
úgynevezett festék-index (a hemoglobin 
százalékos mennyiségének a vörösvér- 
sejtek számához való viszonya) magas.

vértestek építésekor. Ezzel lényegében 
a gyógyítás lehetőségét is fölfedezték : 
máj-kivonattal (amely ezt az enzimet 
tartalmazza) helyre leket billenteni a meg
bomlott egyensúlyt. Manapság pedig már 
nem is máj-kivonatot, hanem BX1 vita
mint adnak.

Egy új fölfedezés : az auto-anti testek
A vészes vérszegénység — első kuta

tójáról Biermer-kórnak is nevezik — 
nem az egyetlen olyan súlyos bántaloin, 
amely a vörösvértestek eltűnéséhez ve
zet. Egyes betegségek kóresetében a 
vörösvértestek heteken belül valósággal 
drámaian elpusztulnak. Itt tehát nem a 
vörösvértest-építésben bekövetkező za
varról, hanem a túlzottan gyors pusztu
lásról van szó.
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tromboelta 
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llfmfüCiCo
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Anémia pernlclózús vérkép: 
jellemzője a vörősvérsejtek 
nagyságának megváltozása 
(kis és nagy sejtek); a sejt- 
alakok a szabályos korougalak- 

tó! eltérnek

Mieloid leukémiás vérkép: 
jellemzője a sok, csontvelő 
eredetű Hutai fehérvérsejt-aink; 
uéha egy-egy fiatal vörősvér- 

sejt-ulakot Is láthatunk

Llnifoidlcukéuiia: jellemzője
a vérképben u sok. különféle 

nagyságú lirafoeita

Bár a betegség eredete még ma is 
tisztázatlan, ma már ismerjük a szerve
zetben lezajló folyamatot — és gyógyí
tani is tudjuk. Ezért a betegség már 
nem is olyan félelmetes, hogy „vészes" 
jelzővel illessék.

Már évtizedekkel ezelőtt különös össze
függést figyeltek meg a vészes vérsze
génységben szenvedő betegek anémiája 
és gyomruk nyálkahártyájának sorva
dása között. Feltételezték, hogy a gyo
mor nyálkahártyája választ el valami 
olyan anyagot, amely a normális vér
képzéshez szükséges: hiánya tehát a 
súlyos betegség oka.

A  további vizsgálatok kimutatták, 
hogy a gyomor valójában csak egy 
„előanyagot", egy bizonyos fajta enzi
met termel, amely azután a májban rak
tározódik, és itt használódik fel a vörös-

Mi lehet ennek az oka ?
A szervezet egyik leglényegesebb funk

ciója a belsejébe hatoló idegen anyagok 
— elsősorban a kórokozók — elleni vé
dekezés. Ennek a fő módszere az, hogy 
a szervezet ellenanyagokat, antitesteket ké
szít, s ezek elpusztítják a betolakodókat. 
Manapság több olyan betegséget tanul
mányoznak, amelyeknél a szervezet va
lósággal önmagának üzent hadat — saját 
állományát pusztítja !
x Az így kialakuló vérszegénység ese
tében valószínűleg arról van szó, hogy 
valamilyen méreg vagy vírus hatására 
a vörösvértes tekben olyan átalakulás 
megy végbe, hogy őket a szervezet 
„idegen" anyagként kezeli, és meg
indítja ellenük a támadást. Ugyanez a 
jelenség a fehérvérsejtekkel kapcsolat
ban is előfordulhat: ilyenkor a fehér-
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ligy karajos magvú íoliérvcrsejiuck (leukoeita) már 
részlegesen feloldott sejtmagját egy másik lén- 
koeita felfalja. Ez az eset is azok közé tartozik, 
amikor a szervezet védekező reflexe hamisan 
működik, s fehérvérsejtjei szétrombolják saját 
módosult sejtjeit, mintha azok Is betolakodók

volnának

verse j tek rohamosan megfogyatkoznak. 
Szerencsére ez a betegség ritka.

A gyógyítás célja az antitest-termelés 
megfékezése. Az antitestek fő előállító 
helye a lép, ezért a lépet műtéttel el szokták 
távolítani. Napjainkban mellékvesekéreg- 
kivonatot is adnak (Cortison). Úgy lát
szik, hogy ez a szer is csökkenti az anti
test-termelő rendszer működését.

A  vér „rákja”
A  vérszegénység különféle fajtáinál 

nagyobb riadalmat idéz elő egy olyan 
betegségcsoport, amely a fehérvérsejtek 
féktelen és korlátlan szaporodásában 
nyilvánul meg. A betegség súlyos, és 
mivel itt is korlátlan a sejtszaporodás, 
valamiféle új betegségről, „vériák"-ról 
beszélnek. Pedig semmi okunk sincs 
feltételezni, hogy új betegségről van szó. 
Kétségtelen azonban, hogy a betegség 
manapság — miként az alábbiakból is 
kiderül majd — gyakoribbá vált.

A fehérvérsejtek (leukociták) eme be
tegségeit leukózisnák nevezik. (Hasz
nálatos a „leukémia" elnevezés is.)

Egy köbmilliméter vérben rendszerint 
G000—8000 fehérvérsejt van. Ezek 65 
százalékát az úgynevezett lebenyes 
magvú fehérvérsejtek képezik, a többi 
a nyiroksejt (limfocita). A lebenyes 
magvú sejtek a csontvelőben, a nyirok
sejtek a nyirokszővet-rendszerben, első
sorban a lépben fejlődnek.

A  lcukózis tünetei változatosak. Vér- 
szegénységre utaló tünetekkel kezdőd

het, majd láz, nyirokcsomó -duzzanat, 
különböző helyen fellépő fájdalom, nagy
fokú elesettség stb. lép feL Minthogy 
azonban hasonló tünetekkel sokféle más 
botegség is járhat, a pontos kórjelzést 
csak vérvizsgálattal, továbbá a. szer
vezet bizonyos szöveteiből vett részecske 
kórszövettani vizsgálatával lehet meg
állapítani. Többnyire egy duzzadt nyi
rokcsomót távolítanak el, vagy vastag 
injekciós tűvel a mellcsont csontvelőjé
ből szívnak ki egy keveset a vizsgálat 
céljára.

A fehérvérsejtek teljesen kifejlődött 
sejtek. Fejlődésük kezdetén magjuk még 
alig különült el a sejtáUománytól: ezek 
a leukoblasztóUi* A fejlődés során pro- 
leukocitávÁ érnek, majd leukocitávé, (fe
hérvérsejt) alakulnak.

A  leukózisok esetében a keringő vér
ben a fejlődés előző stádiumainak meg
felelő fehérvérsejt-alakok jelennek meg. 
A heveny leukózisok esetében — ezek 
hirtelen fellépő, lázas betegségek tünetei
vel jelentkeznek — a leukoblasztok is 
megjelennek.

A  betegek vérét vizsgálva csak kevés 
rendes fehérvérsejtet látunk. A  többség 
a fiatal, „éretlen" alak, valamint a már 
szétesőben levő, „elöregedett" sejt. Több
ségben azonban a fiatal alakok vannak. 
A  fehérvérsejtek szaporodása rendkívül 
élénk, ezért számuk köbmillimé teren
ként a normális sokszorosára emelkedik : 
többszázezer, sőt félmilliónál több is 
lehet.

A  heveny leukózis inkább fiatalok 
betegsége. A  lassabban kifejlődött for
mák pedig a középkorúnkat és az idő
seket támadják meg. Érdekes az a meg
figyelés, hogy inkább a férfiakat sújtja, 
mint a nőket. Az arány 65 : 35 a férfiak 
„javára".

Mi lehet az oka e titokzatos beteg
ségnek ?

Minthogy a sejtek féktelen szaporodása 
csakugyan a rosszindulatú daganatok nö
vekedésmódjára emlékeztet, ez irányban 
kezdték meg a kutatásokat. Kiderült, 
hogy nem egy olyan ártalom, amely a 
rosszindulatú daganatok keletkezésében 
is szerepet játszik, ugyancsak ott talál
ható a leukózis okai között. Kiderült, 
például, hogy a benzollal dolgozók kö
zött gyakrabban fordul elő. Ugyancsak 
leukózist előidéző hatást tulajdonítha
tunk a röntgen- és a radioaktív sugárzós
nak. Röntgenorvosok közt a leukózis 
8—10-szerte gyakoribb, mint a lakosság 
többi részében. A  radioaktív sugárzás 
ártalmas hatását bizonyítja az is, hogy
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a hirosimai atomtámadást átélő lakosok 
feltűnően nagy számban betegedtek meg 
később leukózisban.

Vajon minden fehérvérsejt-gyarapo
dást kóros, leukózist jelentő jelnek kell-e 
tekintenünk ? Korántsem ! Jól tudjuk, 
hogy a szervezet a baktériumok okozta 
fertőzések ellen akként védekezik, hogy 
több fehérvérsejtet dob a vérkeringésbe. 
A  fehérvérsejtek ugyanis megtámadják, 
elpusztítják a behatoló kórokozókat. 
Ezért a fertőző betegségek esetében 
10—20 ezer körül is mozoghat a fehér
vérsejtek száma, s még több is lehet. 
E fehérvérsejt-szaporulatokat persze 
gondosan el kell különíteni a kezdődő 
leukózisoktól.

Gyógyítható-e a vér „rákja
A leukózisok gyógyítása kényes és 

többé -kevésbé bizonytalan kimenetelű 
dolog. Mindig számítani lehet a hirtelen 
visszaesésre.

A  legutóbbi időkig vérátömlesztéssel 
és a fehérvérsejt-képző rendszer röntgen
besugárzásával próbálták a betegség 
súlyosbodását megakadályozni. Az ered
mények nem voltak kielégítőek. A bete
get a legtöbbször nem tudták az életnek 
megmenteni.

Üjabban e betegség ellenszeréül is 
Cortisont és egy ACTH nevű gyógyszert 
adnak. Ezek a szerek — úgy látszik — 
bénítóan hatnak a fehérvérsejteket képző 
rendszerre. A súlyos betegség legújabb 
gyógyszere a rádiófoszfor, azaz a foszfor 
radioaktív izotópja. A foszfor a cson
tokban rakódik le. Ezt a tulajdonságát 
használják fel gyógyításra. A radio
aktívvá tett foszfor ugyancsak a cson
tokba kerül, és ott — mintegy mikrosz
kopikus röntgengép sugárzás erejével — 
bénítja a fehérvérsejt-képző sejteket. K i

Az emlieri testbe hatoló hleymi szervezetek 
(pl. mikrobák) elleni küzdelem egyik legfőbb 
központja a lép, amely a legtöbb antitestet ter
meli. Amikor a védekezés reflexe hamisan mű
ködik, miként a vér egyes betegségei esetében, 
az antitestek hatására a vörös vérsejtek feloldód
nak. A képen a nyíllal jelzett helyeken a vörös- 
vérsejtek feloldódásának folyamatai figyelhető

meg a lépben

derült az is, hogy különlegesen vonzó
dik a fiatal sejtekhez, és olyan elválto
zást hoz létre bennük, ami megfosztja 
őket további osztódó képességüktől.

A modem radioaktív sugárzással dol
gozó technika így veszi fel a küzdelmet 
egy azelőtt mindenféleképp halálos be
tegséggel.

Székely Sándor

A jövő héttől nagyobb alakban,
■nagyobb betűkkel jelenik meg

„A  TUDOM ÁNY V ILÁ G A "
,,A Tudomány Világa”  első számairól 

máris többen véleményt mondottak. Ol
vasóink mellékletünk tartalmával álta
lában elégedettek, de néhányan kifogá
solják, hogy betűi aprócskák, nehezen 
olvashatók. Formáját is túlságosan kicsi
nek tartják. Épp ezért az is előfordult, 
hogy a lapból szállítás közben kiesett.

Hogy e bajokat orvosoljuk, március 
közepétől „A  T u d om án y  V ilá g á “ -t

ugyanakkora betűkkel nyomtatjuk majd, 
mint magát a lapot. Egyszersmind a 
formátumát is a mostaninak kétszeresére 
nagyobbítjuk. íg y  persze nem 16 kis
old al, hanem 8 nagyobb oldal terjedelmű 
lesz. Ára természetesen változatlan 
marad.

Kérjük olvasóinkat, továbbra is segít
sék észrevételeikkel mellékletünk végle
ges kialakítását.

SOS



A Szuezi-csatorna megnyitása óta a 
Vörös-tengeren bonyolódik le Euró - 

pának teljes forgalma a Közel-Kelettel 
és a „monszun-őrs zágok"-kal. Az arab 
partról vörösessárga és világosibolya 
színárnyalataiban játszó hegységek sze
szélyes gránittomyai, csipkézett falai 
meredeznek a tenger aoélkék hullámai 
fölött. A  hegységvonulatokat a tenger 
felé hol keskeny, hol szélesebb partsze
gély csipkézi. A  hegyeken túl az arab 
félsziget magas, sivatagos fennsíkja ter
peszkedik. Hajts — külső hatásoktól 
szinte érintetlenül — ősrégi kultúra fej
lődött ki.

A  2000 kilométernél is hosszabb part- 
szegélven ma is alig él ezernyi európainál 
több, nem számítva az adeni idegen be
ékelődést. Ahol a Vörös-tenger össze
szűkül, ott az arab part 20 kilométer- 
nyire közelíti meg az afrikai partot.* Ez 
a Bab el Mandeb tengerszoros; á Vörös-

Adfn látképe

tengerből az Adeni-öbőlbe, az Arab- Albuquerquc, az Indiai-óceán mellé-
tenger benyúlásáha vezet. kének portugál hódítója hangoztatta,

hogy „Aden, Hormtiz és M  alakka az 
óceán három kulcsa". Mind a három kul
csot az ügyesebb Anglia ragadta ki a 
portugálok kezéből, és évszázadokon át 
uralkodott „a brit oroszlán" az Indiai- 
óceánt környező országokon.

Aden kereskedelmi és katonai jelen
tősége földrajzi helyzetében rejlik. A  Bab 
el Mandeb tengerszoros közepén fekvő 
kicsiny Perim-szigetijei és a Szomália 
félsziget Guardafui foka előtt elterülő 
• Szokat ra - sziget e&kel együtt földünk egyik 
legfontosabb tengeri kapuját óra. 
A Vörös-tenger és az Adeni-öböl egy
másra merőleges árkaiba nyúlik belő 
mélyen Arábia délnyugati csücske, 
Jemen földje.

Az adeni angol koronagyarmat és a 
hátvidéket egybefoglaló protektorátus 
területe földrajzi és történelmi szem
pontból elválaszthatatlan része Jemen
nek. Jemen magas fennsíkjának lépcső
jéről — róla messzire intenek Taiz vá
roska régi mosóinak szép kupolái és tor
nyai — a csak időnként megtelő medrü 
folyók, a „szél"-ek öntözik Aden kert
jeit, Lahedzs és Abidzsan oázisait.

Lépcsősen ereszkedik Jemen magas
Az adenf ehzteraák
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Régi arab paloták Szanában, Jemen fővárosában



hegyvidéke mind a Vörös-tengerre, mind 
az Adeni-öbölre, s a hegység lába előtt 
a Tehama 40— 110 kilométer széles sík
sága terjeszkedik. Az adeni koronagyar
mat, a déli Tehamán, csupán 194 négyzet- 
kilométer terjedelmű parti csíkot foglal 
el, s ez két kialudt rom-tűzhányó, a 
Dzsebel Hasszán és a Dzsebel Semszán 
közé ékelődik. A  30 000 lakosú óváros a 
Semszan egykori kráterének meredek 
romfalai között fekszik. Hatalmas krá
ter volt ez, hiszen eltorlaszolt nyílásá
ban, „kalderájáéban nagy város épül
hetett ! A  kráterfal egyik szakadékénak 
szájában építették az ókorban a cement
tel bélelt víztartályokat. A  „tankokat" 
az évszázadok folyamán törmelék duga- 
szolta be. Az angolok 1856-ban bukkan - 
tak a nagyszabású víziműre. Föltárták 
és átépítették. A ciszternákat a szakadék
völgy vizei töltik meg. Nyolcmillió gal
lon — mintegy 360 millió hektoliter — 
vizet tárolnak itt. Közöttük virít a 
botanikus kert, az egyetlen tropikus 
zöld folt az arab félszigeten.

A  ciszternák az egyetlen építészeti 
hagyaték Aden dicső múltjából. De 
sokat beszélnek a régi följegyzések. Aden 
már a fáraók korában virágzó kikötő 
volt. Innen indultak Nagy Sándor örö
köseinek, Ptolemaiosz utódainak hajói 
az „Erithreai-tenger"-re, vagyis az In
diai-óceánra. A  délnyugati monszun 
szárnyán 40 nap alatt érték el India 
partját. Aden jelentőségét a római csá
szárság korában is fölismerték, itt 
„Adana" kolóniát alapították. Ez volt a 
mai Jemennek, „Boldog Arábiának" 
kikötője. Az arab kalifátus idején Aden 
„gazdagságban és pompában versengett 
India városaival". Mareo Polo virágzó 
városnak mondja, és lakóinak számát, 
nyolcvanezerre becsüli. A  X V I. század 
küszöbéig, a nagy fölfedezések koráig 
„Jemen szeme" volt. Szinte egyetlen ki-

Uodelda kikötőjének látképe

kötője a sivatagok övezte földnek, amely 
éppen ezen a ponton az oázisok láncola
tával közelíti meg a partot. A  X V I. szá
zadban a portugálok, az egyiptomiak 
és a törökök támadásai csaknem teljesen 
tönkretették, majd arab sejkek viaskod
tak érte. Aden e viharos időkben elsor
vadt. Amikor Anglia egy angol hajó k i
rablásának ürügyén 1839-ben megszál
lotta, csupán 60Ö lakója volt.

Az óváros mecsetjeivel, febfer ház
tömbjeivel, kietlen környezetével Gib
raltárra emlékeztet. A  Közel-Keletnek 
legtarkább népegyvelege lakja. A  la
kosság legnagyobb része a hátvidékről 
behúzódott arab és szomáli néger. Az 
arabok részben megtelepedettek, egy ré
szük azonban olykor-olykor odahagyja 
a várost és ,,nomadizálódik‘*, vagyis rá
tér a pásztoréletre. A Szomáliák kisipa
rosok, autóvezetők, műszerészek. A  har
cias avalikokból kerülnek ki a katonák. 
Indusok, gazdag parszik, jemeni zsidók, 
hadárimok alkotják a kereskedő réteget. 
A  városban olykor elviselhetetlen a for
róság, heteken át szellő sem rezdül. 
A kráterfalak feltartóztatják a szelet. 
A  hőség megreked. A  „leghűvösebb" 
hónapnak, januárnak 21,3 fok a közép- 
hőmérséklete, a legmelegebb június kö
zéphője 31,3 fok; sok napon a hőmérő 
40 foknál is magasabb hőmérsékletet 
mutat.

Az angolok az óvárostól nyugatra, az 
új kikötő körül építettek az európaiak 
számára új telepet. Ez Steamer P oítU. 
A 20 000 lakosú város egymást derék
szög alatt metsző utcáival, modem szál
lodáival, a konzulátusok, nagy kereske
dőházak épületeivel, a gazdag parszik 
teraszos villáival, az angolok kertes há
zaival, a kikötő élénk forgalmával, kor
szerű technikai berendezésével idegen 
színfolt az arab világban. Az óvárossal 
a kráterfalba vágott egyenes út kap

csolja össze, de a két 
település már csak
nem összeér.
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A  „védnökség" alá 
tartozó arab szultán- 
ságok virágzó oázisok. 
Területüket együtte
sen 110 000 négyzet- 
kilométerre becsülik.

A  „jem en" szó 
„jobb kézre eső"-t je
lent, de van egy más 
jelentése i s : szeren
csés, boldog* Mekka 
felől nézve a hegyi 
ország jobb kézre esik



a kietlen, köves siva
tagtól. Az arab a jobb 
kézzel a kedvező, sze
rencsés dolgokat kap
csolja össze. Valóban, 
a jemeni lávatakarók 
bőséges esővel öntö
zött elmállott tala
jában ősidők' óta vi
rágzott a földműve
lés és a kertészkedés.

Három nagy föld
rajzi tájegységet ál
lapíthatunk meg a 
62 000—190 000 néerv-
ze tkilomé ternyi Je
men királyságban. Az 
ország gerincét a hegyvidék alkotja. 
Ettől keletre Jemen magas fennsíkja te
rül el. Ez a tulajdonképpeni „B ol
dog Arábia". Jemen magas hegyvidéke 
több lépcsőfokkal ereszkedik a tenger
parti síkságra. Ez a Temaha.

A  tenger iszapjával, majd a hegység
ről lefutó időszakos folyók törmelékével 
vált elegyengetett, tökéletes síksággá a 
40— 110 kilométer szélességű parti csík. 
A  tenger fokozatos hátrahúzódásával 
egyre tágult, mert a parti szigetek, ko
rall-építmények hozzá fonottak. A  part 
mindvégig lapos, homokos. Sehol sincs 
jó természetes kikötő. A  X V II. század
ban még forgalmas Móka régi kikötőjét 
a homok betemette, a régi szép épületek 
jó része romokban hever, s a város már 
jókora távolságra került a táguló part
tól.

Ma Jemen egyetlen kikötője s az or
szág kapuja az 50 000 lakosú Hodeida. 
A  belső város több emeletes kőházai 
szűk utcákat alkotnak. A házak építő
köveit agyaggal tapasztották össze. Ho- 
deidában ritkán esik, de ha egyszer zá
por kerekedik, háztömbök omlanak ösz- 
sze, „elolvadnak, akár a cukor". Meg
történt, hogy egy-egy szilárdabb parti 
erőd is összeomlott a felhőszakadásban. 
A belső város több emeletes kőházaival, 
nyüzsgő bazáréletóvel kiáltó ellentétet 
mutatnak az abdam-kabylok külvárosi, 
nyomorúságos szalmakunyhói. Ez a nép
fajta lakik a városok proletámegyedei- 
ben, s ők dolgoznak a gazdag arabok 
üzletházaiban, kávéparcelláin, legeltetik 
a juhnyájakat. Arabok és négerek keve
redéséből állott elő ez az „alacsonyabb- 
rendű fajtá"-nak rágalmazott szegénv 
nép.

Hodeida az ország fő terményének, a 
kávénak legfőbb piaca és kiviteli kikö
tője. Kávéaratás után a hegyvidékről a

Moku. nz ösl romváros

kereskedők karavánjai tömött zsákok
ban szállítják szakadatlanul a finom 
portékát. A  jemeniek Abesszíniából, a 
kávé őshazájából telepítették át az 
amott vadon növő cserjét. A  hegység 
lépcsőfokain, az „Alacsony Szerat"-ban, 
az 1000—1800 méter közötti övben egy
mást érik a nagy kávéföldek. A  portu
gálok szállították Móka kikötőjéből a 
jemeni kávét Konstantinápolyba, Ve
lencébe és Lisszabonba. így terjedt el. 
ÍJjabban a hollandusok Jemenből szer
zett magokról növelték Indonéziában 
ültetvényeiket. J emen kávétermelése 
évenként mintegy 60 000 mázsa. Ötha
toda kivitelre kerül, de olyan nagy a 
világpiaci ára, hogy csak New York és 
London gazdagjai élhetnek a „m okka" 
gyönyörűségeivel. A  tiszta, zamatos mok
kát Jemenben is csak a jómódúak isz- 
szák, a nép a hüvelyek öntetét fogyasztja.

Tehama éghajlata szélsőséges. A  má
jus és a szeptember közötti szélcsendes 
hónapokban a hőmérséklet 35—43 fokra 
emelkedik, s télen is 25—35 fok között 
mozog. Az eső ritka. Ezen az éghajlaton 
a terület legnagyobb része kiszáradt ho
mokos, sós talaj. Ahol valami nedves
séget tartalmaz, tehát a vadik torkolati 
szakaszán vagy szorosan a hegység lá
bánál, legfontosabb haszonfája, a dato
lyapálma alkot ligeteket. A  folyóvöl
gyek mélyebb mederrészeiben, ahol 
30—40 méter mélyről „páter nos tér " - 
kutakkal szivattyúzzák a vizet, a terje
delmesebb oázisokon kölest, szezámot 
és indigót termesztenek.

A  vadik, folyómedrek mentén 2—3 
méter széles karavánösvények vezetnek 
a hegyvidékre és a magas fennsíkra. 
A harmincas években olasz technikai 
segítséggel Hodeidából Szanába, az or
szág fővárosába műutat építettek, s 
ezen élénk az autóforgalom. Földünk
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Bródíiinényszerü lakóházak a hegyvidéken

egyik legérdekesebb, legromantikusabb 
műútja ez a kanyargós hegyi út, amely 
2500 méteres szintkülönbséget győz le.

Az arab tábla széttagolt, fokokra bon
tott peremvidéke a jemeni hegyvidék. 
Észak -Afrika a földtörténet újkoráig 
összefüggött az arab táblával. A  Föld 
irtózatos belső erői az eocén korszakban 
szétroppantották az óriási táblát, s az 
úgynevezett eritreai árok mentén, ame
lyet most a Vörös-tenger tölt meg, az 
arab tábla pereme részben megemelő - 
dött, aztán szétbomlott. A kéreg össze
töredezését heves vulkánosság kísérte. 
Mind Jemenben, mind a túlsó oldalon, 
Abesszíniában, óriási lávafolyamok te
rültek szét. Az újkor végén újabb vulká
nosság következett be. A régebbi nagy 
takarókat terített szét, az újabb kis, 
trapéz alakú bazalt hegypúpokat rakott 
Jemen magas fennsíkjára. E jellegzetes 
fiatal vulkánok a „harrá"-k. A földtör
téneti újkor nedvesebb évmillióiban a 
bőven öntözött hegyekbe folyóvizek váj
tak völgyeket. Ezek a mostani száraz 
klímában időszakos jellegű vadikká vál
tak, amelyek csak az esőzés idején tel
nek meg rohanó habokkal.

A lépcsős hegyvonulatok külső, ala
csonyabb övét Alacsony-Szeratnak ne
vezik. A Teliama és Szerat közti válasz
tóvonal nem csupán a természeti viszo
nyokban jelent éles határt, hanem kul
túrát, erkölcsöket és népeket is elvá
laszt. A Szerat és a magas fennsík az 
igazi „Boldog Arábia", hiszen a Teha- 
mát csupán 1924-ben kapcsolta Jahia 
imám országához, és élete végéig büszke 
volt. rá, hogv egyszer sem tette a lábát 
az új földre.

A Te.hama tikkasz
tó fortósá^a után fel
üdülést hoznak a Sze
rat csapadékkal öntö
zött s ezért dús nö
vényzettel borított 
hegyoldalai. Az eső 
maximuma nyáron 
van, de egész eszten
dőben van eső. Átlaga 
800 milliméter. Külö
nösen fontos azonban 
a kávéültetvényeken 
az „ummá"-nak neve
zett mindennapos köd, 
amely reggelenként 
emelkedik föl a Teha- 
máról, délben éri el a 
hegytetőket, enyhíti a 
tűző nap forróságát, 
nedvességet ad a ká

vécserjének. Datolyapálma-, narancs-, 
füge-, banán-, olajfaligetek ékesítik mind 
a hegyoldalakat, mind a magas fennsík 
völgyeit, medencéit. A kiugró, szinte 
hozzáférhetetlen hegyfokokon vannak a 
települések. Mindegyik falu valóságos vár. 
Négyszögletes, háromemeletes toronyépü
letek a hegyi házak. A teraszosan mű
velt földek között alacsony, kerek kő- 
építmények bukkannak elő. Ezek földbe 
mélyesztett, födött víztartályok.

A harcias, büszke zeidita-arabok vilá
gában vagyunk. Itt minden férfinak 
fegyver van a vállán, s övében görbe kés, 
„dzsumbije". A fennsík városainak lakói 
kasztokba tömörültek. Amolyan céh- 
rendszer alakult ki. A kézművesség a 
családban öröklődik, s az egyes kasztok 
közt szigorú elkülönülés van. A mészáros 
nem veheti el a szabó lányát. A legalsóbb- 
rendű • kaszt a mészárosoké és borbé
lyoké. Nem törvény, hanem a szokásjog 
alakította ki ezt a legősibb városi hiva
tásrendet.

A Magas Szerat 600—800 méter magas 
fallal ereszkedik a tágas jemeni fennsík
ra, az ország központjára, tehát a fenn
síkról tekintve is hegységnek látszik. 
Ez a lávával takart fennsík földünk 
egyik legősibb kultúrterülete. Itt már 
6000 évvel ezelőtt nagy birodalmat épí
tettek ki a mineusok, majd a szabbeusok. 
A 100 000 lakosú Szana, a mai főváros, 
már a szabbeusoknak is fővárosa volt. 
Odavarázsolt kertek s gyümölcsöslige
tek között terjeszkedik a fekvő nyolcas 
alakjában épült 6000 éves város 2530 
méter magasságban, a Negum hegy tö
vében. Az arab világ legszebb városa ez. 
Falait még Szalad in szultán építtette.

SOS



Nyugati fele a kert
város és a zsidónegyed 
— mintegy tízezernyi, 
jórészt ipart űző Mó- 
zes-hitö él a városban.
Elődeik ősidőkben, ta
lán még a diaszpóra 
(szétszóródás) előtt 
költöztek be. A  város 
keleti fele pedig az 
óváros, kusza utca
sorokkal, de ezekben 
pompásan díszített, 
fehér mészkőből épí
tett emeletes házak 
ékeskednek, 36 imaház 
tornya világít mesz- 
szire. Itt van a több 
épületből, kertből álló 
királyi vár is, amely
nek pompája az ezer
egyéjszaka mesevilágát idézi föl.

Szanától mintegy 50 kilométerre keleti 
irányban, már a sivatag közelében, egy 
másik ősrégi város áll egy virágzó oázis 
központjában, Marib, az ősi Sába. Jemen 
tőrök megszállása idején, amely az első 
világháború végéig tartott, itt székelt 
a zeidita arabok igazi feje, Jahia imám, 
a jemeniek függetlenségi harcának veze
tője. A  török uralom összeomlása után 
ő alapította meg a független Jement. 
Akkor az egyetlen arab ország volt, 
amelyben külső befolyás nem érvénye
sült. Jahia imám nem volt modem ural
kodó. Országát teljesen elzárta a külvi
lágtól, népét szigorú vallási szabályok 
szerint, patriarchálisán kormányozta. 
Miniszterei csak alárendelt hivatalnokok 
voltak, akiket ő fizetett, akárcsak kato
náit. Mozi, rádió, tánc, zene, kávéház, 
még a társas összejövetel is tilalmas volt 
országában. Végül is a haladás ebbe a 
szigorúan őrzött világba is betört. A har
mincas években mintegy húsz jemeni 
ifjút olasz egyetemekre küldtek, s a fia
talok magukkal hozták a koreszméket. 
Jahia imám, az arab világ egyik legér
dekesebb alakja, a második világháború 
után meghalt. Tizennégy fia közül a leg
idősebbik, Ahmed lett az utóda. Ő hoz
zákezdett Jemen arculatának megfiata
lításához. Országa tagja lett az Egyesült 
Nemzetek Szövetségének, az arab ligá
nak. Diplomáciai kapcsolatba lépett több 
hatalommaL Külföldi szakembereket hí
vatott be, akik az ország ásványi kin
cseit tárják föl, utakat építenek.

Jemen függetlenségét a második v i
lágháború kitöréséig Anglia és Olasz
ország vetélkedése biztosította. Az nn-

„Felhdkareolők" képe a sivatagi Sába városában

golok három oldalról repülőtámaszpon
tokkal vették körül a függetlenségét 
mindeneknél jobban szerető országot. Az 
adeni területet akarják biztosítani. Az 
angolok 1928-ban már bombázták Taiz 
városkát, s 1934-ben kikényszerítették 
azt a szerződést, amelyben hátrányosan 
állapították meg a határt Jemen szem
pontjából. Ezt a szerződést 1951-ben 
megújították.

Jemen most újra foglalkoztatja a 
világsajtót és az ENSZ-efc. T?jra angol 
bombázók jelentek meg jemeni városok 
fölött, amire Jemen fölmondta az egyez
ményeket, és az Egyesült Nemzetek 
Szövetségéhez fordult. így vált a jemeni 
kérdés a közép-keleti válság egyik fon
tos problémájává.

Véesey Zoltán

I S M É T  E L Ő F I Z E T H E T
* _

az  € 7 e /  és lÓudoniány-ra
Előfizetést felvesz minden postahivatal 
és postai kézbesítő. A  lap előfizetési 
ára: „ A  tudomány világa4* című mel

léklettel együtt

1 hónapra 4,50 Ft 
3 hónapra 13,50 Ft

Régi előfizetőink kérésének megfelelően 
a posta elsősorban az ő  előfizetésüket

teljesíti
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A Z ÉPÍTŐMŰVÉSZETI STÍLUSOK KIALAKULÁSA
I.

Az építőművészetet formáló fizikai és lélektani tényezők

A világot járó utazó emlékezetébe 
egy-egy város képét leginkább az építő
művészet alkotásai rögzítik. Az építő
művészet akaratlanul is elválaszthatat
lan kísérőnk. Állandóan alkotásai között 
élünk. Mégis a művészetek közül a nagy
közönség talán az építőművészettel — ép
pen a legáltalánosabb térművészettel 
szemben áll a legidegenebbül. Lényegét 
nem érti, formavilágának kialakulásáról 
a művészettörténetek alig adnak neki 
többet, mint szép képeskönyveket- han
gulatos szöveggel.

tással. Itt azonban szerepe van a 
rendelkezésre álló építőanyagnak is, mert 
az agyagtégla, a k o  és a faanyag más és 
más térbeli zárt formát s alkotó és ala
kító eljárást enged vagy szab meg.

Az épülethomlokzatok díszítménye- 
zésére kialakult ornamentika rendszerint 
a tájanként eltérő növényvilágból való 
eredetre utal. A  palmetta motívumok 
(pálmalevél alakját utánzó díszítmények) 
a déli égöv alatt az egyiptomi lótuszvirág- 
és bimbóoszlopfejek, a görög akantusz- 
levelek (az Acanthus nevű délszaki nö-

Lóftusziiyalúbos egyiptomi 
oszlopfej

Palmetta (pálmalevél) díszítés 
(úgynevezett akrotéria) görög 

templomról
Akantusz-Ievéldíszítés a mi
iét! Apolló-templom egyik

korinthuszi oszlopfejéről

Minden kultúra — vele az építészet is — 
a természeti körülmények hatása alatt 
indul fejlődésnek. Tovább irányítják a 
nép jelleme, életfelfogása, vallási kép
zetei stb. Az építoszerkezetek és a 
belőlük keletkező formák is különböző 
hatások eredményei. Ilyenek az éghaj
lat, a rendelkezésre álló építőanyagok, 
a népek múltja, különböző lelkiségének 
kifejező ereje és végül a népeknek egy
máshoz való viszonya, a történelem, 
amelynek társadalmi és főleg gazdasági 
viszonylatai közt megnyilatkozik a vál
tozó korszellem. Ezek együtthatásából 
alakul ki egy-egy nép vagy korszak jel
legzetes építóstílusa is.

Az éghajlat főként a belső területeket 
elhatároló szerkezetek, falak méretének, 
a betetőzésnek, az ablak- és ajtónyílá
soknak az alakítására stb. van ha-

vény levelei) nagy szerepe oszlopfőkön, 
gyámköveken, az északi népek futó
növény ornamentikája, gótikájukban a 
borostyánlevelek stilizált gazdag forma
világa — mind az éghajlati viszonyok szü
löttei. Napsugaras délvidékeken más
képpen alakulnak az ablak- és ajtónyí
lások. A  görög és a római lakóházak 
ablaktalanok, csak a bejáró ajtók szol
gáltatják — kielégítően — a világosságot. 
A hatalmas méretű római Paníheon 
belsejét a kupola legmagasabb részén 
hagyott keret — az egész területnek alig 
egy huszad a — valósággal fényözönneí 
árasztja el. Északi vidékeken viszont 
a nagyobb nyílás igénye szerkezetileg 
megteremti a két- és háromosztású iker- 
ablak-típusokat és a fény bebocsátást 
könnyítő ablakrészükön a gazdag kere
tezéseket.
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A  délvidéki éghajlat a lapos tetőszer- 
kezeteknek kedvez. Az enyhe lejtésű, 
tetőzet oromfalazása hívja életre a görög 
templomok homlokzatán a jellegzetes 
timpanont, amely úgyszólván napjainkig 
az egyik legváltozatosabb alakításokban 
élő eleme az építőművészetnek. Az északi 
országok esős, havas éghajlata a magas, 
meredek tetőzeteket teszi szükségessé, 
s ez a fantasztikus oromfalak kiképzését, 
a padlástér kihasználásával a gazdag 
Mansard-tetőablakok ' és kandallókémé
nyek kialakítását eredményezte.

Az építőművészetet alakító tényezők 
között a legjelentősebbek az építőanyag 
és a belőle készült szerkezeti elemek 
statikai tulajdonságai. A  legősibb szer
kezetek építőanyaga kétségkívül a fa 
(még a görög templomok oszloprendjei
ben is felismerjük a fa-szerkezetű ere-

Timpanon s az épület háromszögű oromfala 
(Az olimpiai Zeusz-templom rekonstruált képe)

de tét). Évezredekkel dacoló építőanya
gok az égetett agyagtéglák és a termés
kövek. A  téglák és a megmunkált kövek 
egymást átfogó fektetése kirajzolódik a 
falfelületeken, úgyhogy tervszerűen ki
aknázható dekoratív díszítő elemekké 
válhatnak. A mészkövek felülete csiszol
ható és fényezhető. Ezek a különböző 
színű márványok. A kerámiatechnika a 
falburkolásban azért is termékenyíti a 
tervező képzeletét, mert lehetővé teszi 
díszítőelemek sokszorosítását.

A  térhatároló falak, oszlopok vagy 
falpillérek hordozzák a tért befödő födém
szerkezeteket. Az alátámasztó és az át
hidaló szerkezetek kapcsolatában és a 
szerkezeti elemek formai kialakításában 
döntő fontosságú tényező a szerkezetek 
statikája, vagyis az alapszerkezeti meg
oldás, amelynek biztosítékaként ellen
állnak a nyomás, a húzás, a hajlítás, a

kihajlás és a nyírás hatásának. A  szer
kezeti elemek ezek hatásának vannak 
kitéve. Ellenállásuk módja szabja meg 
formai kialakulásukat. Falak, oszlopok, 
pillérek nyomásnak, esetleg oldalnyo
másnak kell, hogy ellenálljanak. Ha 
ezek a födémtartók a külső falakon túl 
nyúlnak és erkéllyel vannak megter
helve, a gerendák belső hajlító nyoma
téba csökken. E statikai meggondoláson 
alapulnak az északi népek több emeletes 
faépületei, ahol az egymás fölötti emelet
falak fölfelé egymás elé kilépnek a hom
lokzatból.

Az oszlopnak vagy pilléres anyagá
nak alakját átmérőjének és magasságá
nak viszonya határozza meg. Az oszlop
nak nyomást viselő szilárdságát hang
súlyozza művészien az antik oszlopok 
kidomborodó tőrzsalaldtása (enthazis) és

A konzol tartók statikáján alapuló, egymás elé 
ugró emeletíalak

a felületeknek bordázása (rhabdosis). 
Az aránytalanul magas, karcsú oszlopok 
kihajlás veszélyének vannak kitéve, 
ezért ilyen arányok csak olyan anyag 
alkalmazásával lehetségesek, amelyek az 
elhajlító erővel fellépő húzó feszültsé
geknek is ellenállnak. Ilyen a fa, a vas 
és a vasbeton. Az óperzsa építés magas, 
karcsú márványoszlopai fa-szerkezetű 
oszlopok leszármazottai. A  teherviselő 
oszlopok arányaira az is hatással van, 
hogy mekkora súlyú födém nehezedik 
rájuk. Az egyiptomi templomcsamokok 
kőgerendás födémszerkezetét vaskos, tö
mör oszlopok hordják. Ilyen tömzsi 
formájúak a görög dór rendszerű temp
lomok oszlopai is, mert kőgerendák hi
dalják őket át. Az áthidalások távolsá
gát úgy csökkenthetjük, ha az oszlopok 
fölé nyeregszerkezetet iktatunk. A  nyereg- 
szerkezet megrövidíti az áthidalás tá-
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votságát, ezzel enyhíti az áthidaló goren- 
dázat hajlító feszültségét. Ez a statikai

A római Panlheon keresztmetszete. A nyíllal 
ielzett ki*r alakú nyíláson út kapja az éputH

belseje a világítást

A kőoszlopok a faszer
kezet emlékét őrzik. 
Balra perzsa oszlop, 
feni ion oszlop fejrajza

Frjyiptoini kőperemla-szerkezrt

gondolat szülte az óperzsa osziopio-ki- 
a laki tósokat és a görög ión oszlopfő - 
típust. Mindegyiket képen szemléltetjük.

A gerendákon nyugvó síkmennyeze- 
tek mellett ősrégi térfedő szerkezetek a 
boltozatok. A legősibb a szemléltetett 
dongaboltozat, amelyet már évezredekkel 
ezelőtt ismertek a mezopotámiai népek 
és az egyiptomiak.

Két azonos szélességű dongabolt át
hatásából képződik a római keresztbol
tozat. A  keresztbőltozás későbbi fejlő
dése folyamán kialakult az emelt zára
déké román keresztboltozat. Ez lehetővé 
teszi — nem úgy, mint az addig csupán 
négyzet alakú alaprajzra építhető római 
keresztboltozat —, hogy bármilyen sok
szögű alaprajzra építhessék. Ez a bol
tozat alsó felületén bordázat kialakulá
sához vezet. Ennek a továbbfejlődésé
ből erednek a középkori gazdag rajzú 
csillag- és hálóboltozatok. A  bordák alá
támasztására pilléreken lefutó henger
tagozatok alakítják ki a gótikus archi
tektúra jellegzetes kötegpilléreit. Ezek 
átveszik a boltozat súlyát, s ezzel fel
szabadítják a gótikus templom falait a 
teherviseléstől, úgyhogy nagyon nagy 
méretű ablakokat is elbír. Kőrácsozatuk 
(mérmű) a hordozója a nagyszerűen ki
fejlődött középkori üvegfestményeknek.

A boltozatok az alátámasztó falakra 
erős oldalnyomást gyakorolnak. Ezért 
az ókori népek vastag falakat építettek. 
A középkori bazilikák magas közép- 
hajóinak boltnyomásait hatalmas bolt
kövekkel (contrefort) vezetik át az oldal
hajók felett az épület külső támpilléreire. 
Az építőművészetben talán sehol sem 
olyan világos a szerkezetek és a szerkeze
tekben fellépő feszültségek kiegyensúlyo
zásának formateremtő szerepe, mint a 
csúcsíves építőművészetben.

A nagyszabású térkapcsolást a boltozás 
nagy mesterei, a rómaiak, keresztbolto
zatok egymás mellé csatlakoztatásával 
tudták elérni. Csak a VI. században, a 
bizánci építészet oldja meg a csegelyekxe 
támaszkodó kupolát, amely lehetővé 
teszi kupoláknak pillérekre fuggesztését 
s az így is elérhető nagyszabású tórkap- 
csolást.

Végül a legújabb kor vasbeton szer
kezeteinek az a lényege, hogy a beton
anyagba ágyazott gömbvas betétekkel 
a kőszerű szerkezetet a legkülönbözőbb 
feszültségek felvételére előre kiszámít
ható mértékben alkalmassá tesszük. 
Ezek a szerkezetek merőben új utakra 
terelték a téralkotó művészetet. Az úgy
nevezett keresztszerkezet lényege az, hogy
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a tartó és az áthidaló szerkezet egy 
testté, egységes szerkezetté merevüí. 
Különösen fontos itt a vasbeton lemez 
mint önálló tartógerendák mellőzésével 
szerkesztett födémelem. Ez az új formá
kat kívánó építésmód esztétikailag most 
van kialakulóban.

Az építőművészet gazdag formavilága, 
az építőstílusok kialakulása a vi‘légtör
ténet ismerete nélkül nem érthető meg.

A  társadalmi élet fejlődése ugyancsak 
befolyást gyakorol az építőművészet 
alakulására. Amíg az ókori birodalmak 
despotái voltak az építtetők, sem az 
épületek terjedelmének, sem az építő
anyagok mennyiségének, sem minősé
güknek, sem pedig a munkaerő igénybe
vételének nem voltak korlátái. így  jö t
tek létre a rabszolgahad millióinak robot
jából a legnemesebb gránittömbökből 
rakott egyiptomi piramisok, óriási temp
lomok, fejedelmi paloták.

A mezopotámiai és egyiptomi építő- 
művészetből — a kisázsiai népek építé
szetére is támaszkodva — bontakozik 
ki a görög építés, persze annak helybeli, 
ősi, úgynevezett prékeHén műveltségbeli 
gyökerei is. A görög műveltség örökösei 
a rómaiak. Építőművészetük alkotásai 
szintén uralkodók és népvezérek pa
rancsszavára születtek, de ezek már más, ’ 
eltérő társadalmi rendszert tükröznek. 
A szertelenség gondolata elcsitul, fej- 
letebb technikai érzék diktálja a szer
kezetek ötleteit és a megépítéshez szük
séges építőanyag gazdaságos rendezését, 
ökonómiáját is.

A római birodalom óriási területén 
válnak ismertté az örökölt görög építési 
formák, amelyek os zloprends zerexkben 
kikristályosodva az építőművészet alap
vető formáit szolgáltatták. Ez roppant 
fontos volt az építőművészet továbbfej
lődése szempontjából, kivált a Dél- 
Franciaország területén megmaradt 
római tartomány műemlékei révén. Bol
tozat-technikájukkal jelentős szerepet vit
tek a középkor architektúrájában.

Két nagy világtörténeti esemény szab 
új irányt az építőművészeinek. Az egyik 
a germán, szláv, majd az izlám népvándor
lás, a másik a kereszténység új eszme
világa. A művelődéstörténetben a Nagy 
Károly frank birodalmának államszerke
zete nyomán kibontakozó francia, német 
és itáliai hűbérrendszerű kulturált terü
letek veszik át a vezető szerepet. Az 
ókori művészetben gyökerező európai 
építőművészetnek ezek a népek a fő 
hordozói. Európa többi népei, ha sajátos 
népi (etnikai) jellegükkel felismerhetően

sajátos köntösbe öltöztetik is, mégis 
amazok kölcsönhatására támaszkodva 
művészkednék.

Példa a „eseuriyes^ boltozatra. A konstantiná
polyi iVJa Sophla templom keresztmetszete

HmijjubolUiztít Kereszt boltozat

lllzűncl .,esegeJyes“  boltozat szerkezete

Példa a dongaboltozatra. CorncaUa fürdőinek 
egyik rekonstruált része Rómában



Az örökölt építésfonnák eldurvulnak 
a tartományok építőmestereinek kezén, 
részben átitatódnak a betörő barbárok 
népi motívumaival, végül a keresztény
ség új eszmevilágában átszellemülnek, 
és az ókeresztény építőmüvészetet bon
takoztatják ki. Nyugaton a latin-ókeresz
tény, Keleten a bizánci művészetet. Az 
utóbbi nyomán kialakuló mohamedán 
építésre döntő hatással van az arab 
népvándorlás útján terjedő izlám építé
szet. Emez a X . század táján mindazo
kon a területeken uralkodó ízléssé válik, 
ahol a keleti keresztény egyház veszi 
birtokba a társadalom lelki életét. így 
Oroszország területén is, ahol az építő
művészet néprajzi szellemmel is erősen 
átitatódik.

Évezredekre visszatekintő múltja van 
a kelet-ázsiai, ősi kultúrákkal dicsekvő 
indusok, japánok, kínaiak, éppúgy az 
ősamerikai inkák építőművészetének. Ám 
ezek nem hatnak arra a fejlődési folya
matra, amely a görög-római építőművé
szeten át a középkor és az újkor építő 
stílusaihoz vezet.

Az őskereszténység korától kezdve a 
keresztény templomépítéseken alakul
nak ki az összes építési formák. Római 
bazilikák szolgáltak a latin-ókeresztény 
templomterek mintájául. így  jön létre 
a X I —X II. század román stílusa Itá
liában és francia földön, erősen antik 
hatások alatt. A X U I—X IV . század
ban az izlám eredetű csúcsív a kereszt- 
boltozás szerkezeti fejlődésével teremti 
meg a csúcsíves (gótikus) építőstílust. 
A  bizánci-keresztény templomépítés a 
centrális, kupolával fedett téralakításo
kat fejlesztette ki.

A  középkor társadalmának hűbér
rendszere alakítja ki a különböző építési 
iskolákat, s ezek útján a lokális stílusfor
mákat. Az egyházi építkezések a szer
zetesrendek kezében voltak. Műhelyeik 
a kőfaragó iskolákból a céhekbe olvadnak 
be. A  templomépítkezéseken kialakuló 
formákkal él a profán, vagyis a világi 
építészet is.

Itáliában már a X V . században jelent
kezik a korszellem olyan változása, amely 
a középkor szigorú aszkézisével szemben 
a. szabadabb életfelfogáshoz nyit utat. 
Ez a reneszánsz. Művészi eszményeit az 
antik világ klasszicizmusában látja visz- 
szatükröződni. Dalmáciái kőfaragók hoz
zák Diokletianus palotájának romjaiból 
a hanyatló Róma építészetének oszlop- 
és párkány tagozását, s ezek naív, jám
bor, átszellemült alakításai jellemzik a 
korai reneszánsz stílusait.

Az antik építkezések tanulmányozása 
mindinkább a szigorú klasszicizmust 
teszi uralkodóvá. Később nagy egyéni-

Humán kori hordás krreszcbo!l«y.(il

Hollozatbordák útján kialakuló középkori
kötegpillér
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ségek kezén merészebb, szabadabb 
irányt vesz a tervezés. Kialakul a barokk 
építőművészet, amely az oszloprendsze-

KötegplUér feje és lábazata

rek szerkezeti logikáját elveti, és ezek 
elemeivel, festői felfogással, már szinte 
az extázisig fokozódó szabadossággal 
alkot.

A  X V III. század végén, mintegy a 
szélsőséges szellem visszahatásaként, a 
stílus lehiggad, s ismét klasszikus elemek
kel társítja a barokk formákat. A X IX . 
század fordulóján az empire ízlés válik 
uralkodóvá. Formáinak kinlakn lására. 
nagy hatással volt Pompei feltárása. Ez 
a stílus egyiptomi formaelemeket is fel
szívott. Ezeket a Napóleon egyiptomi 
expedícióján részt vett archeológusok 
közvetítették. A  század első évtizedei
ben lassan ismét a szigorú klasszicizmus 
lesz az uralkodó ízlés. Ez a neoklasszi- 
cizmusimh keresztelt stíluskorszak. A  
francia forradalom szabadságeszméi a 
század folyamán érlelődnek, és a feuda
lizmus helyébe a polgárság uralma lép. 
Ez az új osztály művészkedésében egy
szerűbb eszközeivel utánozni igyekszik 
a feudális korszak nagyarányú alkotásait. 
Művészete a bájos biedermeier stílusban 
tükröződik.

Az új társadalmi osztály lelkivilágá
ban gyökerező romantikus hajlamok is 
kifejezésre jutnak. A század folyamán ez 
a romanticizmus az építészetben is ural
kodó, bár rövidélétű ízléssé vált.

A  szociális fejlődéssel a sokszorosító 
ipar és az építész-oktatás könnyen hoz
záférhetővé teszi az elmúlt korok épí
tészeti alkotásait. Megszületik az eklekti
kus stíluskorszak, minden idők forma
világának az új építészeti feladatokra 
való ráerőszakolásával. Noha ennek a 
kornak is vannak nagyszerű alkotásai 
és kiváló nagymesterei, a kapitalizmus 
egyre fokozódó igényei az építkezési te
vékenység terén életre hívták a kontár
munkát. E konjunktúrán lezüllő irány
zatnak visszahatása a X X . század for
duló j ám a szecesszió. Ez szakítás az elmúlt 
korszakok stílushagyományainak lel
ketlen kultuszával. A  mindinkább fej
lődő statikai tudományok felhasználásá
val új formákat keres a szecesszió a vas 
és vasbeton szerkezeteknek. Ez új stílus 
kialakulásának forrongó korában élünk 
ma.

Az elmondottakból kiviláglik, hogy a 
korszerű szerkezetek architektúrája ho
gyan érkezik az elmúlt korok pazar for
magazdagsága után a dísztelen, modem 
skatulyaházig. Szerkezeti kialakulása nem 
tűrheti, hogy a fa- és kőszerkezetekből 
kialakult formákat az ő falfelületeire is 
ráerőszakoljuk.

Kismarty-Leehner Jenő
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Nem egy állatra az emberek legtöbbje 
— miért, miért nem ? — ellenszenvvel 
vagy babonás félelemmel tekint. A  dene
vér, kígyó, varangyosbéka elleni irtózást 
még a tájékozott természetbarátok lei
kéből is alig lehet kigyomlálni. A  szegény 
baglyokra azonban — ösztönösen vagy 
hibás nevelés következtében — nemcsak 
az ember haragszik. Neheztel xá általá
ban a madárvilág is. Ha nappal ráta
lálnak, rendszerint bosszantják és nem
egyszer el is űzik rejtekhelyéről. A ba
bonás ember pedig a halál hírnökét látja 
benne, s öli, pusztítja, ahol éri. Néha 
még ma is kiterjesztett szárnyakkal az 
istálló ajtajára szegezik, „hogy elűzze 
a balszerencsét".

Nem mindig volt ilyen gyűlölt madár 
a bagoly. A  régi görögök vagy két és 
fél ezer évvel ezelőtt Athén városának 
oltalmazóját, Pallas Athéné istennőnek 
házi madarát, a bölcsesség jelképét 
látták benne. Talán azért, mert Athén 
fellegvárának, az Akropolisznak sziklái 
közt és csodálatos szépségű márvány- 
templomaiban fészkelt. Kedvenceiket de
hogy is bántották volna.

iürdei fflle*baijoly

A Földközi-tenger partjának nem egy 
országában ma is óvják, védik a házak
ban lakó baglyokat, akárcsak a mi pa
rasztságunk a gólyát, fecskét.

Kinek van igaza ? Azoknak-e, akik a 
bagolyban sötét, gonosz hatalmak kép
viselőjét látják, vagy azoknak, akik az 
ember jótevőjének tartják ?

Mi az oka az emberek ellenszenvének ?
Az ember szeme a nappali világosság

hoz alkalmazkodott. Mihelyt beáll az 
alkony, siet otthonába, mert még a 
csillagfényes, holdvilágos éjszakában is 
csak bizonytalanul tájékozódik, erdőben 
pedig alig vagy egyáltalában nem. Rossz 
látása és véd telensége miatt ösztön- 
szerűleg fél a sötétségtől, a sötétben fel
parázsló szemű éjszakai állatok átsu
hanó árnyaitól.

Pedig az állatvilág számtalan tagja 
éppen az alkony órájában kezd ébre
dezni, indul el táplálékát megkeresni. 
Az éjszakai ragadozó zsákmányául szol
gáló állatok is vagy ilyenkor jönnek elő 
rejlékükből, vagy ha nappali állatok, 
ilyenkor a legvédtelenebbek.

így baglyaink is csak szürkületkor 
hagyják el odújukat. Ilyenkor indulnak 
cl csillapítani éhségüket. Azt tartják ró
luk, hogy a sötétben is látnak. Ez ugyan 
nem egészen így van, mert a teljes sö
tétségben bizony ők is vaksik. Csakhogy 
az éjszakák kisebb része vaksötét, és 
amikor mi már alig tudunk tájékozódni, 
a bagoly még teljes biztonsággal észre
veszi a fűben surranó egérkét.

Milyen különleges berendezése van 
a bagoly szemének a félhomályban való 
látáshoz ? Lényegében semmi új — csak 
a meglevő részek módosultak. így  meg
változott szemében a látósejtek aránya. 
Sokkal nagyobb a fényre érzékeny pál- 
oikasejtek száma és kisebb a színre ér
zékeny csapsejteké, mint a mienkben. 
Amellett a pupilláját nagyobbra tágít
hatja ki, tehát szemlencséjének „fény
ereje" — miként a fényképészek neve
zik — nagyobb a nappali állatokénál.

Legjobban persze a holdvilágos éjsza
kákon lát. Ilyenkor estétől reggelig va
dászik. Új holdkor, borús időben azon- 
iwm csak alkonyaikor és hajnalban jár 
zsákmány után.

Az északi országokban a nyári éjsza
kák csupán egv-két óráig tartanak, vagy 
lo sem nyugszik a Nap. A  baglyoknak 
is meg kellett hát változtatniuk életmód



jukat. A macskabagoly és a hóbagoly a 
Lappföldön ragyogó napsütésben va
dászik a lemmingekre.

A baglyoknak — miként a zsákmá
nyukra magukat távolról rávető ra
gadozó állatoknak általában — biztos 
tér- és távolság-látásra van szükségük. 
Ezt előre néző szemükkel érik el. Ez ad 
nekik csaknem emberi tekintetet, ellen
tétben a legtöbb madár oldalra néző 
szemével.

A  bagoly szemének látótere kicsiny, 
szemét is csak kismértékben tudja for
gatni. Annál mozgékonyabb a nyaka. 
Ezért az ágon ülő bagoly az elhaladó 
embert fejének utánafordításával kö
veti.

A bagoly szeme abban különbözik a 
legtöbb madárétól, hogy pislogóhártyája 
nem a felső, hanem az alsó szemhéjból 
nőtt. r

Sokan azt tartják, hogy a bagoly nap
pal nem lát. Ez nem áll, mert. a nappal 
felriasztott bagoly biztosan repülve ke
res új búvóhelyet magának.

Szemük különös nézését a szem körül 
sugarasan elhelyezkedő, toliakból álló 
fátyol fokozza. Csőrük rövid, erősen haj
lott, tövét merev sörték környékezik. 
Az emberi archoz való hasonlóságát még 
növeli a gyöngybagolyon a két fátyol 
összetalálkozásának orrszerű taraja.

A  madaraknál szokatlan jelenség a 
fülesbaglyok „fü le". Ez persze nem fül, 
csak néhány hosszabb felálló toll, s ettől 
a madár nem hall jobban. A baglyok 
többségének nincs is „fü le", hallásuk még
is kitűnő.

Végig tollas lábukat hosszú, éles kar
mok fegyverzik fel. A  mozgékony ege
rek vadászatában még az is segíti őket, 
hogy az egyik ujjuk, a vetélő ujj, előre és 
hátra is fordítható, tehát bármely hely
zetben biztosan megragadhatja áldo
zatát.

Miután megismerkedtünk a baglyok 
külsejével, vizsgáljuk meg életüket is.

Talán a legnagyobb ijedelmet a bag
lyok hangja okozza : a panaszos, emberi 
hanghoz hasonlító „huhogásuk". Buffon 
(büfon) francia természettudós írta erről 
az alábbi történetet.

„A  Montbord-knstély egyik régi tor- 
nyílban aladtam. Hajnali hórom órakor 
egy knvik Olt ablakom párkányára, és 
hangos ,em, cdm’ kiáltással fölébresztett. 
Figyelni kezdtem a hangra. Annál külö
nösebb volt, mivel úgy hangzott, mintha 
egészen mellettem szólt volna volakh 
hallottam, amint egyik, a fölöttem levő 
szobában alvó emberem kinyitotta abla
kát, s mivel megcsalta a jól tagolt ,edm’ 
hang, azt kérdezte: Ki van ott lent? 
Én nem vagyok Edm, én Péter vagyokV9

A titokzatos éjjeli látogató röpte olyan 
halk, mintha valóban szellemszárnytr 
volna. Laza, puha tollaival szinte nesz
telenül suhan át az éjszakai erdő ágainak 
sűrűjében.

Tanyáját nappalra elhagyott, romos 
házakban, templomtornyokban, padlá
sokon, barlangokban, százados fák od- 
vaiban üti fel. Sokszor árnyékos helye
ken és ágakon szundikál. Kísérteties he
lyek ezek, kivált éjszaka, a babonás em
berek és a gyermeki képzelet számára. 
Baglyunk nem azért rejtőzik el ilyen 
helyekre, hogy valamiféle félelmet kelt
sen, hanem éppen azért, mert inkább ő 
maga fél, s félelmében itt talál védelmet 
a tűző nap kápráztató sugarai ellen, de 
meg gyűlölködő madárellenségei ellen is.

Mert néha bizony egeres zés közben 
egy-egy fészkén ülő madarat is elkap a

Gyöngybagoly szemének metszete: sz =  szaru
hártya ; 1 =  írisz (szivárvónyhárlyn); st =  su
gártest ; sl =  sugárizom; es =  tohonya csontos 
lemezei; 1 =  lenese; ü =  üvegtest; í  =  fésű 5 
szí =  szemideg 5 ih =  ínhártya; é =  érhártya ; 

r mm ideghártya (retina)

bagoly. Ezt tudjuk, mert egy madárnak 
sem ismerjük olyan pontosan az „étlap
ját", mint a bagolynak. A többi madarat 
előbb le kell lőni, gyomrának tartalmát 
megvizsgálni, hogy megtudjuk, mit is 
evett. Nem így a bagolynál. Zsákmányát 
általában egészben nyeli l e : szőröstül, 
bőröstül, toliastul. Gyomra a húsos ré
szeket megemészti, a csontokat, tollakat 
és egyéb emészthetetlen részeket pedig 
kis gombócok alakjában később kiök- 
lendezi. A pihenőhelye alatt nagy szám
mal található „köpet"-eit a szakemberek 
összegyűjtik. A benne levő csontokból 
pontosan meg tudják mondani, hogy 
egeret, pockot, sáskát vacsorázott előző 
éjjel madarunk.
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De nemcsak a mai baglyok étlapját 
ismerjük. Sziklarepedések, üregek üle
dékeiben több mint egymillió évre, a 
jégkorszak előtti időkig visszamenőleg 
megtaláljuk a bagolyköpetek csontocs- 
káit. Nagy hálára kötelezték a tudományt 
a baglyok azzal, hogy minden korból 
,,elraktak'' dokumentációs anyagot. Az 
erdőn, réten elpusztult kis gerincesek 
csontjaiból semmi sem maradt volna meg, 
néhány év alatt elporladtak . volna. A 
barlangi üledékben azonban a bagoly
köpetek csontanyaga fennmaradt, és 
segítségükkel nyomon tudjuk követni 
mai kis gerinces faunánk kialakulását.

A baglyok köpeteiből nemcsak a múlt 
vagy a jelen állatvilágát tudjuk megálla
pítani, hanem azt is, hogy a különböző 
bagolyfajok mennyit használnak vagy 
ártanak a gazdasági életnek. E köpetek 
arról tanúskodnak, hogy baglyaink ét
lapján túlnyomókig kis rágcsálók, egerek, 
pockok szerepelnek. Kiszámították, hogy 
egy bagolypár körülbelül ezer egeret eszik 
meg egy év alatt.

Hazánkban többféle bagoly is él.
Erősen elüt rokonaitól a gyöngybagoly 

(Strix flammea). Leggyakrabban ez vá
lasztja lakóhelyül az ember építményeit. 
A legtöbb falusi templom tornyában meg
találhatjuk.

Megfigyelték, hogy némelyik gyöngy
bagoly teste a sötétben világított. A

korhadó fában gyakran élnek világító 
baktériumok. Könnyen meglehet, hogy 
madarunk előzőleg ilyenen aludta álmát.

Miként már említettük, a baglyok 
egy csoportjánál fülszerű tolipamacs lát
ható a homloki rész két oldalán, amely - 
nek azonban a fölhöz semmi köze sincs. 
A fülesbaglyok közé tartozik legnagyobb 
baglyunk, a buhu (Bubo bubo) is. Lúd 
nagyságú, nagy erejű ragadozó madár. 
Ugyancsak változatos étlapja van. Leg
inkább egereket, hörcsögöket eszik, de 
megbirkózik a nyulakkal is. A madár
világból a ksebb baglyoktól a récékg 
és a tyúkokig mindenféle szárnyas jó 
falat nek. Sőt a halászatot sem veti 
meg : a hegyi patakokból egy-egy piszt
rángot is kernel.

A  vadászok gyakran tartják fogság
ban. Úgy vadásznak vele, hogy egy ala
csony ülőkéhez láncolják, és a közelben 
épített kunyhóból lövik le a buhu köré 
gyülekező káros ragadozó madarakat.

Kisebb a búimnál az erdei fülesbagoly 
(Asio otus). Hosszú, egyenesen álló füle 
van. Még kisebb, csak feketerigó 
nagyságú a füleskuvik (Otus scops).

A  többi baglyunkat számos nemzet
ségbe sorolják. A  legrosszabb hírű bag
lyunk a gerle nagyságú kuvik (Athéné 
noctuum). Kísérteties hangjára régente 
elszorult a szíve a súlyos beteg mellett 
virrasztóknak. Mert régen csak ott égett 
éjjel lámpa a faluban, ahol nagy beteg 
körül virrasztottak. A  kuvik is ott fog- 
dosta a fényre szálló éjjeli lepkéket, 
bogarakat, denevéreket. Néha még rik
kantott is egyet örömében — ezt értették 
félre. Egyébként ő is sokat egerészik.

Legkisebb baglyunk a törpe kuvik 
(Glaucidium passerinum). Alig nagyobb 
a verébnél, mégis pillanatok alatt végez 
magánál alig kisebb madarakkal. Nap
pal vadászik, de hegyvidéki lakóhelye, 
rejtett életmódja miatt ritkán kerül szem 
elé.

Még csak azt kell elmondanunk, hogy 
baglyaink télire is itthon maradnak, 
vagy csak rövidebb vándorú tat tesznek. 
Téh álmot nem alszanak. Az egyetlen téli 
álmot alvó madárfaj egy észak-amerikai 
bagoly.

A baglyok életmódja láttán elmond
hatjuk, hogy nagy jótevői az embernek, 
mert a legkártékonyabb rágcsálók pusz
tításával megfizethetetlen hasznot haj
tanak, ingyen napszámosként. Így hát 
minden kíméletet megérdemelnek.

Mihályi Ferenc
a Természettudományi Múzeum 

kutatója
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1807. március 12-én jelent meg a „Magyar Füvészkönyv“ , az első, 
nagyjából önálló, magyar nyelvű növénymeghatározónk, Diószegi 
Sámuel és Fazekas Mihály munkája. E műnek köszönhetjük, hogy 
magyar nyelven is megindulhatott hazánkban a tudományos bota
nikai irodalom. A növények egyes szerveinek magyar elnevezéseit 
a botanikai műnyelv nagyrészt a mai napig használja (szár, tóke, 
kocsány, kacs, virágszirom, csésze, bibe, porzó, barka stb.). Ösz- 
szesen 3160 növényt ír le, közöttük 2090 olyant, amelyről határozot

tan állították, hogy Magyarországon is előfordul. 669 növénynemzetséget sorol fe l ; 
közülük 350-nek a nevét a szerzők újonnan alkották. Ezek szintén ma is használatosak. 
Elévülhetetlen érdeme a Füvészkönyvnek, hogy a nép körében élő növényneveket is 
összegyűjtötte, s hogy — Linné rendszere szerint — rendet teremtett a növények 
hazai elnevezésében. — Dr. Mágocsy-Dietz Sándor : A Magyar Füvészkönyv. (Term. 
Tud. Közlöny. 1907. 080—8. L).

1987. március 13-án halt meg Elihu Thomson fizikus és elektrotech
nikus, a villamosság gyakorlati alkalmazásának egyik legkiválóbb 
úttörője (szül. 1853-ban). Nevéhez több mint 700 elektrotechnikai 
szabadalom fűződik. Már akkor meglátta a váltóáram előnyeit, amikor 
még csak egyenáramot használtak. Találmányai közül kiemelhetjük 
az üzembiztos dinamót, wattmérőt, olajhűtéses transzformátort. De 
kitűnő fizikus, kémikus és csillagász is volt. Az elsők között figyelte 
meg a napfoltokat, s észrevette, hogy hatással vannak bizonyos ter

mészeti jelenségeinkre itt a földön is. Világhírű találmányait az ugyancsak világhírű 
Thomson-Houston-Electrio Co (m a: General Electric Co) értékesítette. — A Ter
mészettudományi Társulat Évkönyve. 1988. 105. 1.

,  *
1880. március 15-én született Élisée Reclus francia földrajztudós 
(megh. 1905-ben). A  Magyar Tudományos Akadémia 1881-ben kül
tagjává választotta. 1893-ban a brüsszeli egyetem tanára lett. Néhány 
műve magyarul is megjelent -* A Föld (1879—80), A hegyek története 
(1881), A patak élete (1894). Kalandos, hányatott élete volt. Három
szor száműzték hazájából, de mind a háromszor hazatért. Részt vett 
az 1848-as olasz forradalomban. Az 1870-ben kitört francia—német 
háborúban ő szervezte meg a postagalamb- és léghajós hírszolgálatot. 

A párizsi kommün idején fegyverrel a kezében harcolt Versailles elfoglalásáért. Beba
rangolta az egész világot. Járt Németországban, Angliában, Észak- és Dél-Ameriká
ban, sőt — 1873-ban — Magyarországon is megfordult. Élete főművének a 19 kötetes 
„Nouvello Geographie” -t tartják; 1875-től 1892-ig írta. A Főidnek és népeinek leíró 
földrajza ez. Filozófiai művei miatt a szocialista írók közé szokták sorozni. — Léczy L. : 
Kliséé Reclus. (Term. Tud. Közlöny* 1908. 245—62. 1.).



LOGAR MISKA feladatai
MEGOLDÁS A 3. SZÁMBÓL

Az az ember, aki a havas, jeges talajon csúszik el, több 
mint valószínű, hogy bőrtalpú, esetleg vasaltsarkú cipőt 
hord, mert a nyersgumitalpú cipő kemény havon, jégen nem 
csúszik. A  puha gumi a jég minden apró egyenetlenségébe 
behatol, jól tapad, míg a kemény talp elcsúszik az apró 
dimbek-dombok tetején (2 . rajz).

Ha viszont vizes, főleg sáros, latyakos a kövezet, akkor 
ez a folyadék a gumitalp és a kő között mint „kenőolaj”  
szerepel, • ami a csúszást elősegíti. Ilyen időben a nyers
gumitalp nagyon csúszik, a bőrtalp viszont nem, mert a 
kövezet kiálló apró egyenetlenségei beleakaszkodnnk (3 
rajz).

Ú.I FELADAT
Azok számára, akik nem ismernék, berajzoltunk egy rugós 

erőmérőt. Ebben a rugó megnyúlása méri az erő nagyságát. 
Az itt mutatott erőmerőn cgy  beosztás 1 kg-nak felel meg. 
Mondjuk meg, hogy a két eromérőn hány kilogrammos súly 
függ !

Darwinizmus
VÍZSZINTES :

1. A szerves világ 
fejlődésének fölényéről 
a darwinizmus szerint 
(folyt, a függ. 13.-ban.
Zárt betűk: T, K,
S, R, S.). 13. 
levegő-, idegen 
összétételekben.
Brazília fővárosa, rö
vidített nevén. 15. Mu
latóhely. 16. Hajító, 
dobó. 17. Tizenkét da
ra!) mássalhangzói. 18.
„A  fajok keletkezése*' 
szerzője. 19. Lakót ér
mein. 20. Ujjal döf. 21.
Parancs az esésre. 22.
Tiltószócska. 23. Halk zaj. 25. Kettős, idegen 
szóösszetételekben. 27. Azonos mássalhangzók. 
28. Helyhatározói rag. 29. így nevezik —  fel- 
állítójáról —  a fejlődés megfordításának lehetet
lenségéről szóló törvényt. (Utolsó kockába két
jegyű mássalhangzó!) 32. Fordított esztendő. 
33.' Angol férfinév előtt áll. 34. Utolsó posta. 
35. Ellentétes kötőszó. 36. Sir. 37. Erő (latin 
szóval). 38. J-vel az elején: üveggyártásáról
híres német város. 42. Régiesen ette. 43. Az Északi 
Fríz szigetek legnagyobbika. 45. Az asszony. 
47. A fémszálas izzólámpa feltalálója magán
hangzói. 48. Kronométer-készítő.

FÜGGŐLEGES :
1. Délutáni mise. 2. Okozz kárt! 3. Igavonó 

állat. 4. Korhely közepe. 5. Z. I. A. 6. Fordítva :

az „Amerika az amerikaiaké”  elv kimondója. 
7. Szibériai folyam. 8. Párzása, házassága. 9. Y. 
R. Z. 10. Nem valódi. 11. Csomó, görcs. 12. Egy 
goromba sportág. 13. A vízsz. 1. folytatása. (Zárt 
betűk: Z, S, Á, Z.) 18. összefüggő egyedek hal
maza. 24. Alkatrészekből összerak. 26. Mellék
névi mutatónévmás (2. kockába kétjegyű mással
hangzó). 29. Német te. 30. Nézni. 31. Cukros pék
sütemény. 37. Női név (fölös ék.). 39. Mély női 
hang. 40. Pakol. 41. Latin út (V helyett \V). 
44. Személyes névmás. 46. Derékszorító. 48. For
dított állóvíz.

A 9. sz. keresztrejtvény megfejtése : Maiakba - 
szoros, rimba, tapir, Bomeo, Kampar; Bólém
ban g, Kis-Szunda, monszun, Belavan.
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IQ A H -ig eg észü l____________________________
a M0 MT BX.ANC ALATÍ )
a világ leghosszabb közúti alagútja

Az Alpeseken át tizenkét hágó köti össze Olaszországot Svájc
cal és Franciaországgal. De ezek a hágók olyan magasan fekszenek, 
hogy kedvező időben is csak májustól októberig használhatók 
biztonságosan.

r\ téli vasúti forgalmat Franciaország és Olaszország között 
megoldja a Mont Cenis-alagút, amely Susát és Modanét köti össze, 
de az egyre növekvő autóforgalom télen csak nehezen, nagy ke
rülővel bonyolítható le a két ország között. Ezért a Mont Blanc 
körül lakó 36 millió francia és olasz gyakorlatilag nem építhet ki 
egymással természetes, egészséges kereskedelmi kapcsolatot.

A Mont Blanc alatti alagút ötlete Franciaországban III. Napó
leonig nyúlik vissza. Olaszországban 1909-ben. majd 1934-ben és 
1935-ben ismét elővették a gondolatot. 1945-ben topográfiai 
méréseket végeztek és 1947-ben egy próbaszakaszt építettek 
Entréves mellett, 1380 méter magasságban. A próba nyoma, egy 
400 méter hosszú sötét folyosó ma is ott tátong a hegység szívé
ben.

Az olasz parlament 1955-ben törvényben biztosította az alagút 
építéséhez szükséges, Olaszországra eső költségeket, de a francia 
parlament, amelynek a költségek másik részét kellett volna meg
szavaznia, csak húzta-haiasztetta a döntést. Azoknak a megyék
nek a képviselői ugyanis, amelyeknek a területén a jelenlegi autóút
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halad, mindent elkövettek a törvényjavaslat megbuktatására. Csak 
ez év január 24-én dőlt el a vica : az alagút megépül !

Míg a 13 636 méter hosszú Mont Ccnis-alagúc 1857-töl 1371-ig 
•— 14 évi megfeszített munkával — épült, a mostani, valamivel 
rövidebb, 11 900 méteres alagút 3 év alatt, 1960-ig készül el. 
A technika legmodernebb eszközeit veszik igénybe az alagút 
építéséhez. Olaszországban és Franciaországban máris sokat 
emlegetik az építkezés ..főszereplőjét", Jurnbót. az „ércclcfáo* 
tor".

A jumbo név már azért is érdekes, mert a XIX. század dereka 
óta c nevet gyakran adták a nagy testű, hatalmas technikai eszkö
zöknek. Először Edison dinamóját keresztelték cl Jumbóról, az 
akkor világszerte ismert cirkuszi elefántról. E nevet újították 
most fel és adták egy. kerekeken mozgó háromemeletes szer
kezetnek. Az első modern alagutat fúró jurnbót az egyik New 
York-I vfzvczccékcsacorna építésénél használták.

A Mont Blanc ércelefántjának hárem emeletén a munkások 
csapatai egyidejűleg dolgoznak majd. Sűrített levegővel meghaj
tott fúróikkal húsz-huszonöt aknát fúrnak egyszerre, cs a robbanó
anyagot mintegy tíz másodpercenként robbantják a millszckundos 
módszer szerint. Ezután működésbe lépnek a géoesftctt lapátok 
—  a Jumbo ,,ormányai" — . s kiskocsikra rakják a törmeléket. 
Húszpercnyi pihenő következik. A munkacsapat megvárja, amíg 
a robbantáskor keletkezett gázok oloszlanak, azután újra kezdődik 
a munka, egy hónapon, egy éven, két éven. három éven át. amíg 
végül félúton az olasz Jumbo találkozik majd kollégájával, 3 francia 
Jumbóval.

Még ebben az évben 3000 ember és két gép-elefánt lát hozzá az 
alagút — a világ leghosszabb közúti alagúcja ! — épkeséhez. 
Clasz oldalról az alagút bejárata az említett Enzrcves közelében, 
1380 méter magasságban van, francia oldalon Chamonix fölött. 
1203 méteren. Áz építők útja jórészt — b kilométeren — gránit- 
szikl.uömbön át vezet. Az alagút belső magassága 6. szélessége 7 
méter lesz, de minden ÜC0 méteren az út kiszélesedik, hogy egy- 
ogy defektes kocsi kiállhasscn majd a sorból. Az úttest alatt 
csatorna épül a víz levezetésére és a mesterséges szellőzés le
bonyolításira. A szellőző berendezés Önmagától működésbe lép, 
mihelyt az alagút levegőjét a kocsik kipufogó gázai a megengedett 
határon túl megmérgezték. Ilyenkor a légkondicionáló berendezé-
2
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sok kiszívják az elhasznált levegőt és másodpercenként 300 köb
méter friss levegőt szivattyúznak az alagútba. Az alagút kivilágí
tására kilométerenként tízezer kW szolgál.

A Mont Blanc-alagúthoz vezető utak jórészt naposak, ezért 
remélik, hogy az alagutat az egész éven át zavartalanul használ
hatják majd. A várható forgalomról már közöltek adatokat: 
évi 45 000 motorkerékpár, 230 C00 autó, 35 000 autóbusz — ö s 
szesen 1 300 000 emberrel ; továbbá 300 000 tonna áru. Úgy 
számítják, hogy a fizetendő illeték bőven behozza maid az építés 
költségeit. (V ic Nuoue)

Színes utak  —

kevesebb baleset
1 jubhnit n közlekedési szak

emberek is foglalkoznak u 
színek lintíisúvul. Megállnpi- 
tollúk, hogy a közlekedés biz
tonságút img* mértékben szol
gálhatják az utak, útjelző táb
lák és jármüvek színei.

Hegekben az ál testeket egyre 
BÖtétebbre alakították, és a 
sötét útfelületen többnyire sö
tétszürke és fekete kocsik let
tek magukul „láthatatlanná” . 
A legtöbb útburkolat nn\nga 
ina 1> bltumeues keverék, színe 
vnsszürkc, ami a látás szem- 
Iiontjából a lehető legkedvezőt
lenebb. Ibinek Is köszönhető 
nz, hogy például csupán Ameri
kában évente ÜH ezer ember 
veszti életét közlekedési bal
eset következtében. Mindeze
ket n tapasztalainkat figye
lembe véve a közlekedési szak
emberek most világszerte azt 
javasolják, hogy az úttestek 
legyeuek fehérek, sárgák vagy
4

egyéb „világító** színnek, « n 
rajtuk mozgó kocsikat vagy 
álló közlekedési akadályokat az 
úttest színének valamelyik 
kontrasztszínéro Sessék.

P A R Á N Y I
T E LE V ÍZ IÓ S  FELV EV Ő

Ipari és tudományos kutatá
sok céljaira sikerült olyan tele
víziós kamrát készíteni, amely 
nem sokkal nagyobb, mint egy 
kövér Havanna-szivar. Hossza 
15 cm, átmérője kb. 3 cm. 
A készülékkel csövek, ke- 
meneejáratok, üreges falak és 
hasonló, nehezen hozzáférhető 
szerkezeti elemek felületét le
het megvizsgálni. A berende
zést távolból vezérlik. A vizs
gált felület képét parányi 
tükörrendszer továbbítja a fel
vevő lencséjéhez. A felvett 
kép a hússzorosára nagyít
ható. (Electronics)

A táplálkozás ragadozó 
m ódja —  a zsákmány aktív 
megsgc rzése, bekebelez őse, 
megemésztése, majd a meg
maradt emészthetetlen sa
lakanyagok kiürítése-- köz
ismert jelenség az állatok
nál. Előfordul ugyan ritka 
kivételként magasabb ren
dű növényeknél is (kan
csóka, Vénusz légycsapója), 
de az édesvizekben élő egy
sejtű baktériumoknál néni 
szokásos, és szinte összefér
hetetlennek tűnik primitív 
természetükkel.

Mégis, Perfiloo egy leniu- 
grádi tó vizsgálatakor fel
fedezett ragadozó bakté
riumokat. Ezek később a 
Karél-földszoros és a Karéi* 
Finn Köztársaság több ta
vából is előkerültek.

Perfilov a partmenti la
za iszapba hajszál vékony 
üvegcsövet süllyesztett, és 
az ebbe belekerülő anyag 
vizsgálatakor sajátságos 
ovális, nélm lapos, háló
szerű tömlőt figyelt meg, 
mely az üvegcső falán las
san tovacsúszott. A további 
gondos vizsgálat kiderí
tette, hogy ez az apró 
— mindössze 30 x  50 mikron 
(1 mikron a milliméter ez
redrésze) nagyságú -  tömlő

több száz, átlag 1 X 1 mikro
nos pálcika alakú bakté
riumból áll, amelyek egy 
rétegben egységes, átlátszó 
nyálkás burokba vannak 
beágyazódva. Az egyes sej
teket egymáshoz plazma
fonalak kapcsolják. Az így 
keletkező zárt üreget a

Oictyobacter. 1 ^ az úgynevezett 
.,szái“

haladás irányában kis, 
változó nagyságú nyílás 
—  „száj”  —  kapcsolja a 
külvilághoz. Az üregben 
folyadék van.

Ha a lassan tovacsúszó 
töm lő az iszapban nagy 
mennyiségben megtalál
ható mikroszkopikus ki- 
csinységü élőlényekkel ta
lálkozik, „száját”  nagyra 
nyitja és áldozatát a tömlő 
falának mozgatásával 
szinte „beszívja” , aminek
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mogtOrléuIc ulón a nyílás 
újra bezáródik. Ilyenkor 
egy mozgó varsához hason
lít*. A zsákmányszerzés egy 
másik módja —  különösen 
nagyobb áldozat zsákmá
nyolásakor —  az, hogy a 
szél nyitói l hálót mintegy 
rúlcrili áldozatára, azt kö
rülfogja. még akkor is  ha 
az nagyobb nála. A raga
dozónak itt semmi különö
sebb bántódása nem eshet, 
mert áldozatni legtöbbször 
önálló mozgásra képtelen 
baktériumok és algák. De 
ha cgy-egy hosszú, ostor 
alakú, erőteljesen mozgó 
baktérium keríti is az üreg
be, az sem tud kiszaba
dulni, kétségbeesett csap
kodása hiábavaló.

A nyílás bczárulásn után 
megkezdődik az emésztés. 
A telepet alkotó baktériu
mok ugyanis csak az oldott 
állapot han levő tápanya
gokat tudják felhasználni. 
Először e i n észt őned veket
bocsátanak az Üregbe, ezek 
hatására az áldozat leste 
fokozatosan szétesik, majd 
feloldódik. A táplálékot az
után a pálcikák magukba 
szívják és saját életük 
fenntartására, valamint tes
tük gyarapítására használ
ják. A leígyülemlctt meg
emészthetetlen salakanya
gokat pedig időnként ki
lökik magukból. (Hasonló
6

elv szerint működik az em 
ber gyomra is.)

Az emésztés megkezdé
sével és előrehaladásával 
párhuzamosan a tömlő moz
gása megszűnik, a sejtek 
egymáshoz közelebb hú
zódnak, a háló egyre sü- 
rűbb lesz. Végül annyira 
összeszűkül, hogy több
rétegű. mozdulatlan, az al
katon laposan elnyúló \agv 
gömb alakú ..kezdetleges 
gyomorrá”  alakul át. A 
liosszabb ideig tartó emész
tés illán a ragadozó bakté
rium telep nyálkás tömlője 
ismét egyrétegű fogóhálóvá 
tágul ki*, és újra vadászó 
csúszásba kezd.

Bizonyos nagyság és fej
lettség elérése után a tömlő 
befűzödik és kettéosztódik.

A ragadozó hálószerű te- 
leplormájáról és ragadozó 
életmódjáról a Dictyobac- 
ter nevet kapta. Egészen 
különleges helyet foglal el 
a baktériumok csoportjá
ban. A baktériumoknál ed
dig ilyen, a közös táplálék- 
szerzés céljaira alakult szer
vezett kolónia nem volt 
Ismeretes. Ez a legegysze
rűbb tormája az „egyéni
ségük" feladásával egymás
sal összeköttetésben levő, 
szcrvezeti sejtcsoportosulá- 
soknak s ezért fejlődéstani 
szempontból is figyelmet 
érdemelnek.

A Dictyobactcr az édes
vízi tavak laza iszapjának 
felső, oxidált vasban gaz
dag rétegében é! és annak 
élőlényeivel, főként sas- 
baki eriumokkai táplálko
zik. Biológiai szerepe ab
ban van. hogy részben jelzi 
ezen rétegek előfordulását, 
mert szigorúan ragaszko

dik hozzá : másrészt a kü
lönféle baktériumok és 
egyéb m i k ro o rgan i/.muso k 
megemésztése és felbontása 
révén nitrogént szabadit 
fel. s ezzel lehetővé teszi 
más élőién vek életét.%r

( Dók lad i Akadrinii Xauk 
SZSZS/.RJ

A Z  É L E T M Ű K Ö D É S  SZÜNETELTETÉSE 
A Z  Á LL A T T E N Y É SZ T É SB E N

Azok oz olvasók, akik a 
himivarsejtek (ondó) mély- 
hűt ésérni hallanak. nem is 
gondolják, milyen hallallomil 
ntiyy fölfedezés ez. S an  ke
vesebbről van szó. mini arról, 
hogy egy sejtnek, a szervezel 
legkisebb egysegének életmű
ködéséi évekre —  a kísérleti 
eredmények szeriül egyelőre 4 
évre — szüneteltetik,, .s ez idő 
alán isméi éleire kell ik. A bi
kák spermáját a mesterséges 
termékeny Hó állomásokon 
megjelelő eljárással mintegy 
?0 (l jakra lehűlik. Az on
dósejtek így — fagyasztott 
állapotban —  évekig muj- 
őrzik életképességüket. Felol
vas zlvu ismét felhasznál hű
tői: termékenyilesre., tízzel az 
eljárással —  azonkívül, hogy 
az átlallenyészlésben új, nagy 
ki lat fisokkal kecsegtet —  a 
kiváló hírnek spermája éve
kig raktározható, hl gye! len 
hím után több tízezer ufód

előállítását teszi lehetővé, biz 
az eljárás talán a: első lépés 
o bonyolultabb szerveztdek 
életműködésének időleges szii- 
ncblh-fésére. ( f i .  G . )

A cUnevcrek téli álma
A denevérek fiyorsnn. szhit® 

átmenet nélkfd éhvednek a céli 
akimből. adatán ákuulm iíe**- 
nuMÍéstik Ív rö* til Itlrlp fnrfctt. 
k utalók xl'/.sjndták azt :»/ élcl- 
fobaniniol. amely o jeipiisó<| 
«‘ l;al !:ie;imu(tyarázza. IC> inc|j- 
áÜatstuUűk. Uiij-y elalváskor 
a ilrn.-vír lépt* maijába vc-z.l a 
vlir.'ovérfrslíknek misilejiy ?(l 
s/ázniékál * il\ módon rrnslfs 
vályúnak iit-z«rl»v,T»* nf> mrtj. 
Klireilénkor a lép \nto-
KÚ<uial kilöki majjából a vöros- 
\rrí«*>tíkck nyonias/ió főikét, 
> oz az ébrenléthez v/iik-ériev 
imiiynbh niMitiykiViS oxljjőn 
tVI\ piolőre.k« »oikíV/é>ké|»s» •’*á*o- 
kahb ölel lóvékra.' >énrr Krjievjii 
az állatot. í Proc. S *e. Kxpcr. 
IJíol. Modlcine)
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Az újabban piacra került amerikai háztartási cikkek szenzá
ciója az „elektronikus”  tűzhely. Ebben a kalácstészta kisütése hat 
percig, a szalonnáé 90 másodpercig tart, s egy 7 kilós pulyka öt
negyed óra alatt sül meg. A tükörtojás és a pirított kenyér el
készítéséhez, a tcav/z felforralásához 45 másodperc clcgc-ndo. 
Az ételek mennyisége és fajtája szerint az elkészítés ideje általá
ban a felére, egyes csccckben az cg/nyolcadára csökken. Az elekt

ronikus tűzhelyben ezenkívül 
nem kell a mélyhűtött élelmi
szereket előzőleg felolvasztani.

A főzési folyamat a követ
kező elven alapul: elektron
csövekkel, ugyanúgy,ahogy azt 
a gyógyászatban a rövidhullámú 
kezeléskor teszik, rádióhullá
mokat bocsátanak az ételekre. 
A nagyfrekvenciás váltakozó
tér következtében a hús
vagy növényi részek szövet
sejtjeiben nagy diclektromos 
veszteségek jönnek lécre, s az 
ételben hő keletkezik. Ilyen
formán ebben a tűzhelyben 

ez écc»eK víz nélkül főnek. Az ételek íze e „főzés”  során nem 
változik meg, és vitamintartalmuk is nagyobb a szokásosnál. A 
sugarak az embert nem veszélyeztetik, mert a berendezés csak 
akkor működik, ha a tŰzheSyajtók zárva vannak; a főzés az ajtók 
kinyitásakor nyomban abbamarad. Az ételek oly gyorsan készül
nek el, hogy némelyikük meg sem bámul. A tűzhelyek pótberen- 
dezéscl barnítják meg az olyan ételeket, amelyeket 18 percnél 
rövidebb ideig értek a sugarak. Szükségtelen megvizsgálni, hogy 
a húsdarab vagy a kalács belseje is átsült-e, hiszen a rövidhul
lámok egyenletesen melegítik az ételek külső és belső részeit.

Az első példányok ára 1000 dollár, de a sorozatgyártás meg
indulása után nyilván olcsóbban is kapható lesz ez az értékes 
új találmány. ( OrionJ
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1 1 ormonokkal
H a n.*varók eJh*n

MRf w ■■■
Az utóbbi másfél évtixedten 

nagy hatású rovarölő szerek 
kerültek forgalomba. Ezek 
rendkívül jelentősek a beteg
ségeket terjesztő, valamint a 
mezőgazdaságot károsító rova
rok elleni védekezésben, jel
lemző, hogy az 1949. évi orvosi 
Nobcl-dijat Müller professzor, 
a ODT (Magyarországon Gesa- 
rol, Matador stb. néven isme
rik — Szer/:.) rovarölő tulaj
donságának felismeréséért 
kapta.

A UDT, az újabban használa
tos HCH, valamint a többi 
hasonló szer hátránya, hogy a 
rovarok idővel ellenállóvá (re- 
zisztenssé) válnak c szerekkel 
szemben. Pontosabban szólva: 
a szerek alkalmazása után olyan 
revartörzsek maradnak meg és 
szaporodnak tovább, ame
lyekre az adott rovarölő szer 
hatástalan.

Carroll M. William, a Har- 
vard-egyetem egyik kutatója 
új úton indult el. A Cecropia 
selyemhernyóból sikerült ki
vonnia azt a hormont, amely 
szabályozza a lárva rovarrá át
alakulását. Ha a hormont 
kellő időben és mennyiségben 
a '■ovarlárvára juttatják, élet
képtelen, „torzszülött”  rovar 
jön iétre.

t  módszer tehát lényegében 
az ismert vegyszeres gyom
irtáshoz hasonló, amely c cél
ból növényi hormonokat alkal
maz. Előnye, hogy a rovatban 
valószínűleg nem fejlődik ki 
rezisztencia saját hóm ónjával 
szemben. ( Seicn/lfi* \ tnrri-
can. Science Difié*'

©<2>í£>©<
A  1)I>T A  M A I . A R IA  ö

E L L E N  IS V É D  Q

Amióta Dúl-Euró 
pában a malária el 
len DDT-vel perme
teznek, évi negyed* 
millióról nem egészen 
tízezerre csökkent a 

V maláriában niegbete- 
j- gedcltck száma. Az 
t  a felismerés, hogy 

a D D T a malária 
n leküzdésére is hasz- 
& nosíthaló, rendkívül 
£ jelentős, hiszen csu

pán a Földközi-ten
ger környékén mint
egy százmillió ember 

€  él maláriától vészé* 
áj lyeztotett vidéken, 
v f Discnvrru >
B
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-  M E Q M V N K Á L Á S  -  

U L T R A H A N Q Q A L

A tranzisztor-gyártás egyik alapanyagának, a germániurr.nak 
mechanikai úton való darabolásakor nagy mennyiségű hulladék 
keletkezik, mert a fűrész éle viszonylag vas<.3g. Ezenkívül pél
dául egy 18— 20 mm átmérőjű germániumhenger elvágása 20—50 
percig is eltart. Ezt a munkát a Szovjetunióban ultrahanggal mű
ködő gépen végzik. így csak másfél-két percig tart. $ az anyag- 
veszteség jelentéktelen. Ultrahanggal mindjárt a kívánt méretű, 
például 0,5 mm vastagságú germániumiemezeket, illetve tárcsá
kat állfchatják elő, míg a régebbi eljárás alkalmazásakor a lemezek 
lényegesen vastagabbak voltak, és külön köszörüléssel vékonyí
tották őket.

Az ultrahanggal működő berendezés részei: a készülékfej és 
egy nagy teljesítményű villamos áramfejlesztő. A készülékfej az 
áramfejlesztő villamos rezgéseit mechanikai rezgésekké alakítja, 
s ezeket azután egy cserélhető fémkúpra viszik át, amelynek 
szelvénye tetszés szerinti alakú. A megmunkálandó munkadara
bot előzőleg vízzel megnedvesftett bórkarbid vagy szilíciumkar- 
b>d csiszolóporral vonják be. A megmunkáláshoz gyenge nyomás 
is szükséges. Minthogy a kúp egysíkú rezgő mozgást vé^ez. nem 
pedig forog, veie bármilyen bonyolult — négyzet, háromszög, 
rombusz, csillag seb. — alakú furat készíthető. Ha a készülék- 
fejre vékony kést erősítenek, akkor vágni is lehet vele.

Az ultrahanggal való megmunkálás nagy előnye, hogy a szer
számot könnyű elkészíteni es alig kopik. Ultrahang segítségével 
nemcsak a legkeményebb vagy a logridogebb anyagokba fúrha
tunk gyorsan és pontosan tetszés szerinti alakú furatot, hanem 
kcményíémmatricákat. kerámiai korongokat, ötvöstárgyakat is 
készíthetünk, menetet vághatunk, késeket élezhetünk vele. 
(r.;ycs cer leteken ?z ultrahanggal való megmunkálást már ha
zánkban is alkalmazzák. — Szcrk.)

Az ultrahanggal működő gépekkel számos iparágban jelentő
sen növelhető a munka termelékenysége és sok értékes anyag 
megtakarítható, f Wall ka i ZsiztUj)
10

Jlcinrieh Urugsch neme: 
archeológus kutatásai szerint 
az ókori egyiptomiak cpil- 
menyeiket sajátságos i)i!iáin- 
hárltóval látták e.l. A fáraók 
országában a szent helyek 
b járatához két-kél magos, 
erődítmény szerű. tornyot
emeltek; ezeket nagy kapu, 
az án. pylon kötötte össze. 
A  pylon két oldalára egy-rgy 
obeliszlxi, valamint kőből 
faragóit isten- és király
szobrokul állítottak; közöl
tük elhaladva leheteti a temp
lomba bejül ni.

A máig fennmaradt leg
régibb torony párok az i. c. 
A  V. századból valók; elő- 
vldalitkon kél-két függőleges 
behornyolús ismerheiö fel. 
Ezek a vajatok kétségtelenül 
nagyméretű árbocják cliic- 
lyezésérc szolgáltak, ugyanis 
vannak regi egyiptomi raj
zok, amelyeken az árbocok 

• világosan kivehetők. A kap
csokkal megerős ítélt árbo
cok csúcsán színes lobogók 
lenglek.

A Plolemaios-di nasztia
idejéből (i. e. 323— 30) fenn
maradlak egyes fe Uralok, 
amelyek részletesen szólnak

az effajta árbocokról. Meg- 
lmilliójuk pl., hogy Edfu is
ten temploma melleit közel 
100 láb {mintegy 30 in, 
vagyis kilenc eme leles háznak 
megfelelő) magasságú ár

bocok álltak. A leírásból az 
is kitűnik, hogy a: árbocok 
nem pusztán dísznek szol
gáltuk.

Az egyik felirai ugyanis 
a következőket mondja : „E z  
a magas építmény Edfu isten 
nylonja, ahot párosával a 
helyükön árbocok állanak, 
hogy a zivatart az egekben 
elvág iák.”  Egy másik fel
iraton az alábbiakat olvas-

11
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itatjuk: „ A  tornyok körisfa 
árbocai az égboltozatig ér
nek, és vörösrézzel mm tűik 
be bori Kézenfekvő, hogy
az a négy, rézlemezzel be- 
vont, 100 lábnyi magas ár
boc, amelyet azzal a világo
san kifejezeti céllal állítot
tak fel, hogy „a  zivatar! az 
egekben elvágták", csakis 
valamilyen faila villámhá- 
rilő lehelen.

i : nlóbb idézed jelit atban 
meg egy másik villámhárító- 
réti is szó esik. „ Két nagy 
oheliszk ragyog előliül: (ti. 
a : árbocok előli), hogy a 
zwalarl az egekben elvágja." 
figyelem re méltó, hogy c 
felirat szerint az obcliszkek 
célja a villám levezetése lelt 
volna. Ismert tény, hogy az 
obcliszkek csúcsa egy kis 
gúlában, az ún. pyrahiidion
ban végződik. Számos obe- 
iiszk melleti elásva felirato
kat talállak, amelyek szerint 
a pyramidiont bearanyozták 
es ezért napsütésben mér
föld nyi távolságra ragyogod.

Más felirat-leletek is való
színűsítik, hogy az obclisz
kek ormát aranyozod rézzel, 
esetleg szinrézzcl vonták be. 
Egy arab író elbeszéli, hogy 
az akkor tájt Kairó közelé
ben még nagyszámban meg
volt obcliszkek egyikének csú
csán, a pyramidionon vörös
réz süvegei fedezlek föl. Ezt 
az ez időben uralkodó kalifa
12

levétellé, hogy közelebbről 
megvizsgálják. Azt remél
tek, hogy a süveg anyaga 
nemesfém, de. csalódlak : k i
lét id. hogy a pyramidion be
vonata vörösréz. A kalifa 
rendeletére a rezei beolvasz
tod ál: és pénzt vertek
belőle.

A z ókorban egyébként nem 
csupán az egyiptomiak is
meri ék a fémtárgyuk villáim- 
hári'á hálását. Ktcsias görög 
történetíró „  Pcrsica" néven 
fennmaradt müvében el
mondja, hogy a régi népek 
hiedelme szerint a tompa 
végével földbe, szúrt hegyes 
fémfegyver eltereli a villám
csapást. Egyes ókori gall 
törzsek szokása volt, hogy 
zivatar ideién egy-cgy forrás 
köre telepedlek, s csúcsával az 
ég felé múlt dó csupasz kardot 
szúrtak a földbe. Azl Ilii lék, 
hogy a kard a villámai magá
hoz vonzza és a forrásba ve
zeti le, ahol először folyékony 
arannyá, majd aranyrúddá 
válik. Ezt a hiedelmet meg
találjuk a régi perzsáknál is : 
az Arlaxerxcs nevű királyok 
egyikének kardjáról azl tar
tották, hogy aranyforrásból 
származott. Nyilvánvalóan 
itt egy ősrégi vándorlegendá
ról vari szó, amelyet az a meg
figyelés erősíted meg, hogy 
a villám leginkább a kiálló 
fémcsűcsokba csap bele.

(Fernmeíde-Praxis)

fB w u w ifit e iu jA ó s z t é s
A Z  SS TÁLLÓ !C PA O L Á S Á N

Hazai baromfitenyésztésünk 
a tanyarendszer megszűnésé
vel fordulóponthoz jutoct. A 
modern gépesített nagyüze
mekben nem kaparászhatnak a 
tanya körül a tyúkok, a kot ló 
nem vezetgetheti bogarak, ku
kacok után csirkéit. Uj utakat 
keli tehát keresni.

Az amerikai tojófarinok pél
dája nyomán a skandináv or
szágokban elterjedt a barom
fiak (főleg a tyúkfélék) zárt he
lyen tartása. E sorok íróját 
meglepte, amikor Dániában 
csak elvétve látott szabadban 
baromfit a tanyák körül, holocc 
Dániának hatalmas baromfi
állománya. tojáskivitele van.

ezekben az országokban kü
lönválasztják a íclnevelósi és a 
tojástermelési tevékenységet. 
A felnevelést tenyészfarmon 
végzik, ahol ezrével állítanak 
elő kiválóbbnál kiválóbb egyc- 
dőket. A tojástermclésre pe
dig az épületek padlásain ren
dezkednek be a gazdák, ahol 
egyedi ketrecekben tartják a 
tojó tyúkokat. Ezek soha nem 
kerülnek ki a szabadba. A ket
receket úgy helyezik el az 
épülecek padlásán, hogy az ete
tés, az ürülék eltávolítása, a 
takarítás, a fertőtlenítés külön
féle szerkezetek felhasználásá

val automatikusan történhetik, 
oly tökéletesen, hogy ..barom- 
fiszagoc” , bűzt sehol nem érez
tünk. A tojást sem szedik ki 
a ketrecből, hanem az önsú
lyánál fogva, amint a tyúk tes
tét elhagyja, a gyűjtőhelyre gu
rul Ily módon elenyészően ke
vés emberi munkaerőt, kis he
lyet használnak fel a tojófar
mokon, s miként a dániai ered
mények is mutatják — tyúkon
ként 200 db tojással számolnak 
átlagosan — e módszernek a 
tojástermelés sem látja kárát. 
(  Bocsor Géza)

Baromfi konzerválása 
aureomicinnel

A  baromfin tenyésző bak
tériumokat a kilenc megvizs
gál! anlibintikum közül az 
aurcomicin nevű pusztítja. 
E tulajdonsága felhasznál
ható a baromfi tartósításá
ra. Ha egész vagy feldara
bol! csirkéi aureomic.ini tar
talmazó oldatban Z órán át 
áztatnak, háromhetes, 3 C 
fokon történő tarolás után is 
kifogástalanul élvezhető. Tá
rolás illán az aureornicint fő
zéssel távolinál: el. (Food 
Technology)
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Hol van a Föl
5zcic> körben eitcnc-ei ve- 

Icmény szerint a hidegpófus, 
vagyis a Föld leghidegebb 
pontja Verchojans-hban van. 
Valójában azonban s legalacso
nyabb hőmérsékletet Oimja- 
kon vidékén mérték Kisészak- 
szibériai település ez az tndi- 
girka folyó első szakaszán. 3Z 
északi szélesség 63* 15'-e és a 
kcicn hosszúság 1*13 12-e
alatt, 655 rr.ércr magasságban, 
a jakut Autonóm Szociaüsta 
Szovjet Köztársaság területén. 
Cím .ikonban a januári közép- 
hőmérséklet mínusz 51 C tok. 
és a borszeszhoir.órŐ télen mí
nusz ” 3 C foktól r ínusz 78 C 
toki* menő szélső értékeket 
mutat. nyáron viszont plusz 
30 fokot js mérnek. A levegő 
hőmérsékletének évi ingrdo- 
zisa tehát 1C9— 113 C tok

Verchojanszk, a korábban 
hidegsarknak tckir>retí város 
a jana tolyó mentén található, 
északnyugati irányban, mint
egy 650 kilómértrre Oimjz- 
koncó!. Adolf Erman berlini 
fizikus cs Ázsia-kutató mondta 
ki 1828—29-ben, hogy ez a 
hidcgpólus. Ezt a megállapí
tást Obrunscv orosz geológus 
helyesbítette az 1926—27-ben. 
majd 1929—10-bán vezetett 
földrajzi-geológiai expedíciói
nak adatai alapján.
14

/ hidegpólusa?
G m. ja kon bán még 1929 de

cemberében meteorológiai ál
lomást szereltek fel, s azóra 
Verchojanszk a mag a ..mind
össze” mínusz 70 fokos hő
mérsékletével elvesztette a ve
zető helyet. Érdekes, hogy 
Oimjakon az Északi-sarkkör
től délre van.

A hideg pólus környéke nem 
lakatlan. Míg az északi-sark 
környékén a rendkívül erős 
hideg szél szinte elviselhetet
len. az oimjakeni hidegkatlan
ban még a legkisebb hőmér
séklet idején sincsenek eres 
légmozgások. Az átlagos téli 
szélsebesség másodpercenként 
mindössze 1 méter. A kelet- 
szibériai tájakra nehezedő teli 
nagy légnyomás csaknem teljes 
szélcsenddel, száraz hideggel 
és napsütéses idővel párosul. 
Ezért lehet élet icldünk e 
hidegsarkán. Habár az állan
dóan fagyott talaj nyáron is 
csak a felszínen enged fel, itt 
mégis megmaradnak a iák és 
a burgonya is megterem. Mind
amellett nagyon gyéren lakott: 
minden négyzetkilométerre 
egyetlen lakos jut. (összeha
sonlításul: Magyarországon 1
négyzetkilométeren 100 ember
él.'

a z  északi sélgömbnck egy 
másik hidegsarka Grönlandon

található. Öe ott már nem él
nek emberek. A sziget 3000 
méter magasságig emelkedő 
belső jégmezőit a kutatók is 
csak ritkán keresik föl. A vi
lággal Sansc.n ismertette meg 
1885-ban az északi félgömb e 
második hidegpólusie. A hő
mérő higanyszála itt mínusz 
42,2 C fokra süllyedt. A \V ege- 
ncr vezette grönlandi expe

díció 1930—31-ben az ,.Eís- 
mitte”  állomáson, az előbbinél 
északabbra fekvő ponton mí
nusz 40 C foktól mínusz 65 C 
fokig terjedő hőmérsékletet 
tapasztalt. Á hőmérő tehát itt 
is alacsonyabbra süllyed, mint 
az Ész aki-sark jéggel borított 
tájain, mert ott az eddig mórt 
legkisebb hőmérséklet mínusz 
52 C fok volt. ( tíorstf Zoltán)

Villamos áram mutatja az utat a sarkvidéken
.1 köz el miül bán a sark

vidéki közírkedési utak meg- 
jelölésére úi módot eszel!cl: 
ki.

A:, útvonal mindkét olda
lán efiy-eaij villamos veze
téke./ sulii} sztenck a hóba. E 
v- zcii’kt: k.d nagyfrekve n c iá j ú 
(irammal lápiái iák. A járó- 
mfire Cj/ij vevőkészüléket sze
relnek, s ez —  a repülőgépek 
vakleszálló ben ndt zéséhez ha
sonlóan —  indikátoron jelzi, 
nem túrt-e le a jármű a ki
jelölt nyomról.

Eránlnndban eddig csak
nem 200 kilométeres útháló
zatot „tűztek ki”  ilyen mó- 
d'.‘ i. A kísérletek tovább

lolynak egyvezetékes útjHző 
kialakítására, (S  c i c n c e )

Másolás izotópokkal
OI>an liislii'vcrí'krl 

d<il;(ozoH lei II. \\ lice- 
I«*r. u inni-ktnní o<;vi-- 
tem cfjyik tanúra, 
imirly a s/.okáso* íe--
H.'v.uiyajjnkon kívf.l nt-
iliouhtfv Izotópokat h 
tnnnliunz. lla Ilyen 
tus>u! kí'N/itli rajz fülé 
í én vő izé kon y ji :i »* írt
lielyi»zn*»k. a sujjár/.ő 
izotópok hu fű‘•óra » 
rajz vonalainak mec- 
ívlrlii kép exponál* t!Mv 
rajin. A szokásos 
fé»t>képés/eii tiiiinhjo- 
*z«sl eljáró'  után n>rrí 
Kép az eredeti rajz liíí 
másolata. (Atomics)
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A következő számtól
kétszeres nagysaóban,

••
itóinagyobb betűkkel 

jelenik meg 
J  tudomány viláes
Olvasóink hozzászó- 

ásai alapján — mint 
már közöltük — ,,A 
tudomány világa”  a 
jövő hectő’ kezdve a 
mostaninál kötszerre 
nagyobb formátumban, 
nagyobb betűkkel jele
nik meg. Reméljük, 
hogy így már nem csú
szik ki a lapból és a 
kevésbe jószemuek 
számára is könnyen 
olvasható.

Kérjük olvasóinkat, 
hogy továbbra is írják 
meg véleményüket ,,A 
tudomány viiágá"-ról. 
Mondják el, mi tetszett 
benne, mi nem, miről 
olvasnának szívesen a 
legközelebbi számok
ban

Szíves megjegyzései
ket kérjük küldjék el 
az Élet és Tudomány 
szerkesztőségébe (Bp.,
VII., Lenin krt. 9— 11.)

w rjj.

A  M A D A R A K
T Á j S Z Ó L Á S A

Dr. P. Marler cambridge-l 
kutató megállapította, hogy az 
egy és ugyanazon madárfajra 
énekében a különböző vidéke
ken olykor eltérések vannak. A 
pinty énekének befejező része 
Oroszország egyes vidékein 
rövidebb, mint Nyugat-Euró- 
pában. Még Angliában is egy 
bizonyos madárfajta énekének 
befejezése az egyes vidéke
ken különbözik, akárcsak az 
emberi tájszclás. Ennek — 
Marler szerint — az az cka, 
hogy a madarak a világ külön
böző részein más és más ma
dártípusokkal élnek együtt. 
( Discovenj )

SZKLLÍl ÓSZfilfiG
-  P E R L O N B Ó L

Szállítószalagot is készíte
nek perionból az NDK-bnn. 
Kzek az 1600 milliméter szé
les szalagok több szén
bányában beváltak. Az ed
digi tapasztalatok szerint 
többször annyi súlyt bírnak 
cl, mint az egyéb anyagok
ból készült szalagok. (Xeues 
UrutsL'liland)


