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KÉRDEZZ
Holtai Kálmáané szolnoki olvasónk 

kérdezi: Hogyan nyilvánul meg az agy 
vérszegénysége ?

Kérdezz-Felelek rovatunk válaszol:
Ha a has és az izomzat erei kitágulnak, 

a vér a hasi hajszálerekben megreked, 
s a vérnyomás hirtelen csökken. Ennek 
következtében az agy kevés vért kap, 
azaz agyi vérszegénység fejlődik ki. 
Ez ájuláshoz, kollapszushoz (összeesés- 
hez) vezet. Bekövetkeztét előre jelzi 
az általános rossz közérzet, a gyér szív
működés, a sápadtság, a hideg verejté
kezés és az ásító zás. Az ájulást sokféle 
inger előidézheti: meleg, párás helyen 
hosszú ideig tartó álldogálók, undorodós 
valamitől (például vér látása), hastájra 
mórt ütés és pszichés hatások.

Az ájult állapot általában magától is 
megszűnik, de a javulást elősegíthet
jük azzal, ha a beteget —  az agy jobb

„Ú j”  növényt termesztünk
A Népszabadság 1961. december 22-i, 

pénteki számában az alábbiakat olvas
hattuk :

,, Borsmenta meghonosításával k ísér- 
leteznek a dunaegyházi és szalkszent- 
mártoni termelőszövetkezetekben. A  ha
zánkban új fűszernövényt egyelőre 20 
holdon vetik el a két községben.”

A borsmenta (Mentha piperita L.) 
régóta ismert hazánkban: különösen a

FELELEK
vérellátása végett —  úgy fektetjük le, 
hogy a fej alacsonyabbra kerüljön, mint 
a törzs. Amikor magához tér, adjunk 
neki koffeint, például erős feketekávét .

Több olvasónk kérdezi: Észlelhető-e és 
megmérhető-e nagy tavakon az apály és 
a dagály?

Dr. Vécsey Zoltán válaszol:
A nagy belső tavakon észlelhetően mu

tatkozik az apály és a dagály jelensége. 
A néhány száz kilométer hosszú nagy 
amerikai tavakon és a szibériai Bajkál- 
tavon a jelenség 6— 8 centiméteres szint- 
különbséget okoz. De már a Genfi-tavon 
mindössze 2 milliméter a megmért különb 
ség, a 14 kilométer hosszú Chiemsee-n 
pedig csupán 1 milliméter. Valószínű, 
hogy a Balatonon is megmérhető az apály 
és a dagály szintkülönbsége.

Nyírségben több mint két évtizede igen 
nagy mértékben termesztik és már 1945 
előtt is sokat exportáltunk belőle. Ezen 
túlmenőleg azonban: a borsmenta nem 
fűszernövény, hanem —  mivel illóolaj 
lepárlásra, valamint gyógyteák készíté
sére termesztik —  gyógynövény. Végül: 
a borsmenta vetéséről legfeljebb akkor 
lehet szó, ha növénynemesítési célból 
szaporítják, —  egyébként vegetatív úton 
(gyökérről, dugványról) szaporítják.

Persze az is lehetséges, . hogy a tudó
sítónak igaza van, —  „csak”  a növény 
nevét írta helytelenül és nem borsmen
táról van s z ó .. .

Tarczay Zoltán
a TIT biológiai szakosztályának tagja

CÍM KÉPÜ N K: E gyes gyíkfajoknak a fe je  tetején  apró, bőrrel fedett harm adik 
szem ük van . M ég nem  tudjuk hő-  vagy fén yérző  szerv -e  ?

„ É rzékszervek  és m űszerek99 című cikkünkhöz

Főszerkesztő: Kocsis Ferenc A szerkesztő bizottság elnöke: Csűrös Zol tán
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• ♦
A CUKOR TÖRTÉNETE

Subandynak, Benares nagy hatalmú rádzsájának nem volt gyermeke. Kérlelte 
Iswar istent, engesztelődjék meg iránta, adjon neki fiút. Iswar meghallgatta könyör
gését. Subandy magjából cukornád fakadt, és ez —  közelebbről nem részletezett 
m ódon— fiút szült neki. A hindu rege szerint így jutott a rádzsa örököshöz, az emberi
ség pedig a cukornádhoz.

Az mindenesetre bizonyos, hogy a cukornád őshazája valóban India. Jóval 
időszámításunk előtt ismerték már, rágcsálták is, mert édes volt, ki is préselték, és 
ízes levét talán a főzéshez is felhasználták. Tárolni, szállítani azonban így nem lehe
tettem ért megerjedt, tehát csak a termelő fogyaszthatta. Hosszú idő telt el addig, 
amíg rájöttek arra, hogy a szirupból cukor készíthető.

A hindu irodalmi emlékekben gyakran előfordul a cukor szanszkrit neve, a 
carkara. Ezt vette át a világnak csaknem valamennyi nyelve. Ám e nyelvemlékekből 
nagyon nohéz megállapítani a cukor „életkorát” , mert maguknak e költeményeknek a 
keletkezési idejét sem ismerjük. A hinduk ugyanis az idők folyamán állandóan kiegé
szítették ezeket az írásműveket, sokat hozzájuk toldottak. Emiatt az is előfordul, 
hogy ahány strófa, annyi korszakból való. Megbízhatóbb források alapján kell hát 
tájékozódnunk!

Egyetlen ókori utazó sem emlékszik meg a cukorról, de a cukornádról és -szirup
ról sokan beszámolnak. Például az i. e. IV. században indiai hadjárata során Nagy 
Sándor egyik alvezére, Nearchos följegyezte, hogy „Indiában van egy nád, amoly 
méhek nélkül hozza létre a mézet” , nyilván az édes szirupot. Egy i. sz. IV. századból 
származó kínai könyvben pedig azt olvashatjuk, hogy a Gangesz melletti Funan 
királyságból az i. sz. 286-ban cukornádat vittek adóként Kínába. Föltehető, hogy 
inkább a kisebb térfogatú, könnyebben szállítható cukrot küldték volna, ha — isme
rik. Hűen Csang viszont, aki 624— 645 között járt Indiában, már arról emlékezik 
meg, hogy az Indus felső folyásánál sok cukornádat termesztenek és belőle „kőmézet”  
készítenek. A VII. században Egyiptomban élő Paulus Aeginate ugyancsak megemlíti 
az „indiai sót” , amely fehér, a közönséges sóhoz hasonló, de „nagyon édes” .

Ezek szerint a cukorgyártást az i. sz. 300 és 550 között Indiában fedezték föl. A 
cukrot valószínűleg ugyanolyan módon készítették, mint ahogyan számos hindu falu
ban még ma is szokásos. Az összevagdalt nádat egy kivájt fatörzsekből összeállított 
és bivallyal hajtott malomszerű eszközben kipréselik, s a ló a nyílásokon keresztül 
agyagedényekbe folyik. Ezt nyíltJángon főzik, miközben a habot lekanalazzák. A 
besűrősödött szirupot lapos edényekbe öntik, ahol megdermed. Ezután zsákokba 
helyezik, és nagy köveket raknak reá, hogy a még benne maradt lé kifolyjék. A barnás 
nyers cukrot még esetleg kristályosítják.
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. Az i. sz. 600 év körül már Perzsiában is nagy mennyiségben termelték a cukorná
dat, és belőle cukrot állítottak elő. Amikor 627-ben Herakliosz bizánci császár legyőzte 
II. Ohoszroesz (590— 627) perzsa királyt, ennek táborában cukrot is zsákmányolt. A 
perzsák már többféle cukorfajtát ismertek. A legtisztábbat kandnak, a legkevésbé 
tisztát, a nyers cukrot szakamak nevezték. Amaz úgy készült, hogy a levet egymás 
után többször kristályosították és tejjel derítették. (Derítésen a vegyész azt a műve
letet érti, amely a nagy molekulájú —  pl. fehérje —  szennyezéseket, illetve a nem 
hasznos anyagokat magával ragadja.) A legtisztább oldatot kúp alakú agyagedények
ben kristályosították, s így kapták a süvegcukrot.

Perzsiát a VII. században meghódították az arabok és ők is megtanulták a 
cukorkészítés módját. Az bizonyos, hogy előzőleg nem ismerték. A Korán szerint 
ugyanis a paradicsomban minden jóban részesül az igazhitű, de a sok jó között csupán 
a mézet sorolja fel, a cukrot nem.

A  cukornádat, amelyet különben „perzsa oső” -nek neveztek, az arabok honosí
tották meg Egyiptomban. Ez az ország volt az alkímia szülőhazája, s ott a cukornád

elterjedésének ide
jén már századok 
óta ismertek kü
lönféle vegyszere
ket. Ezeket a cu
korlé tisztításában 
is felhasználták. A 
nyers cukrot víz
ben feloldották, 
hamuzsírral vagy 
mésszel kezelték, 
szűrték és az olda
tot kristályosítot
ták. így az eddigi
nél jóval tisztább 
cukrot tudtak 
gyártani. Az egyip
tomiak találták fel 
tehát a cukor ma 
is alkalmazott rafi- 
nálásának (finomí
tásának) alapelvéfc. 
A középkorban 
mindvégig az övék 
volt a legdrágább 
és a legjobb minő
ségű cukor.

A cukornád aztán az arab hódítások révén sokfelé —  így Spanyolországba, 
Szicíliába és Ciprusba is —  eljutott.

A mór Spanyolországban 1150-ben —  A1 Makari korabeli adatainak hozzávető
leges átszámításával —  mintegy 30 000 hektáron termeltek cukornádat. Ebből a 14 
spanyolországi cukorgyárban évente mintegy 20 000 vagonnyi cukor készült. Esze
rint már akkoriban is igazi tömegcikk volt a cukor, hiszen ez a mennyiség Magyaror
szág mai cukorfogyasztását is fedezné. Csakhogy e számok valószínűleg túlzottak, 
nem hihetők.

Szicíliát a normannok, Ciprust és a Szentföldet a keresztes hadjáratok kiragadták 
az arabok kezéből. A harcosok közvetítésével a cukornád Európa országaiba is elju
tott. A német Zucker szó először Wolfram von Eschenbach Parsifaljában fordul elő 
(1205). Magyarországon a budai polgároknak IV. Béla király idejéből (1244) származó 
jogkönyvében említtetik először latinul. Magyar nyelven később nádméz néven is 
szerepel.

Ebben az időben —  és még sokáig —  a cukor csak a gazdagok által megvásárol
ható fényűzési cikk volt. Például Bertrand de St. Gilles (ejtsd: Zsill) lovag 1163-ban 
egy süvegcukrot ajándékozott VII. Lajos francia királynak, s ő azt nagy becsben 
tartotta. A középkori Európának Velence volt a cukorszállítója. Nem kis részben 
ezen alapult e város gazdagsága. A velenceiek a cukrot részben az araboktól vásárol-

Cukorgyártás a középkorban Stradainas „Nova Reperta”  e. könyve
alapján
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ták, részben a birtokukhoz tartozó Krétán és Cipruson termelték. A nyers cukrot a 
Velencében működő rafinériák dolgozták fel. Egy adat a cukorkereskedelem méretei
ről: följegyezték, hogy 1317-ben Tommaso Loredano két hajója 550 mázsa cukrot 
szállított Angliába, ott eladta, árán gyapjút vásárolt, ezt Flandriába akarta szállítani, 
de hajóit az angol kalózok elfogták.

1498-ban Velence lisszaboni követe jelentette városának „a  legiszonyatosabb 
hírt, amely a köztársaság számára csak elképzelhető,, : a portugálok körüíhajózták 
Afrikát, Indiába értek, és onnan szerencsésen visszatértek. Ez Velence kereskedelme 
számára halálos csapás volt. De a portugálok már az ezt megelőző évtizedekben 
fölfedezték az Azori és a Zöldfoki szigeteket, ahol meghonosították a cukornádat, s 
ez ott kitűnően termett. Ugyanezt megismételték később Braziliában.

Amerikába maga Kolumbusz juttatta el —  második útja alkalmával —  a cukor
nádat, s ez a nyugat-indiai szigeteken ragyogóan meghonosodott. San Domingóból 
1515-ben már cukrot szállítottak Spanyolországba. 1541-bén 40 cukormalom műkö
dött a szigeten, és a cukomádültetvényeken 30 000 Afrikából szállított néger rab
szolga dolgozott. A kubai cukortermelésről 1522-ben már azt írta Oviedo, hogy a szi
get „az egész ke
reszténységet el 
tudná cukorral lát
ni.^ E szigeteken 
terem mindmáig 
Földünk legtöbb 
cukornádja.

A rabszolga- 
munkával készült 
amerikai cukor a 
nagy szállítási költ
ség ellenére is jóval 
olcsóbb volt, mint 
az európai. A XVI. 
században a szicí
liai és a ciprusi 
cukornád termelés 
elsorvadt. Maga Ve
lence is Lisszabon
ban vásárolta a 
cukrot és szállítot
ta tovább Német
országba és Közép- 
Európába, sőt Tö
rökországba is. A
XVII. század folyamán aztán másutt is utánozták a hasznot hajtó velencei szokást, 
nyerscukrot vásároltak, és ezt otthon finomították. Sorra keletkeztek ekkor a cukor- 
rafinériák Nyugat-Európában.

A cukorgyártás technológiájában nem sok változás történt. Állatok vagy -víz 
hajtotta malmokban őrölték a cukornádat. Például az Antillákon, ahol már nagyméret ű 
termelés folyt, egy nagy malom kezeléséhez öt emberre volt szükség. Valamelyik 
szerző följegyezte az ottani „munkavédelmi,, intézkedéseket is. A hengerek oldalán 
ugyanis éles sarlók lógtak. Ha a gép egy néger karját vagy lábát elkapta, a végtag 
villámgyors levágásával életét esetleg még megmenthették.

A kipréselt levet rézkondérokban párolták, majd derítették (főleg hamuzsírra), 
mésszel, timsóval), szűrték, átmerték új kondérba, ott ismét derítették. Néha 8— 10 
üstben is kezelték, amíg kristályosodni hagyták. Később a kondérok helyett lapos nagy 
üstöket használtak, a derítéshez pedig csontszenet.

A XVII. században divatba jött kávé- és teafogyasztás, valamint a csokoládégyár
tás növelte a keresletet a cukor iránt. E szükségleteket Amerika könnyen kielégítette.

A X IX . század elején azonban Napóleon elrendelte a kontinentális zárlatot, 
megtiltotta az európai szárazföld népeinek, hogy angol árut vásároljanak. A cukor 
zömét pedig ez időben az angolok birtokában levő gyarmatokon termelték, s különben 
is a tengeren az angol flotta volt az úr, tehát kontinens! hajó nem szelhette át az 
óceánt.' Emiatt Európa cukor nélkül maradt.
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Szerencsére, ekkor már ismerték azt az eljárást, amely szerint a cukor nem 
nádból, hanem répából is előállítható.

Marggraf porosz kémikus 1747-ben számolt be a berlini akadémián először arról 
a tapasztalatáról, hogy több —  a legnagyobb mértékben három répafajta —  növény 
cukrot tartalmaz. A szárított répaszeletből alkohollal vonta ki a cukrot. Előadásá
ban gazdasági szempontból is vázolta a répacukor feldolgozása révén nyíló lehetősé
geket.

Ám ekkoriban a világon bőven volt nádcukor, tehát nem törődött senki e javas
lattal.

A század végén Achard német kémikus vetette fel ismét e gondolatot, talán azért, 
mert háború fenyegetett Európában. Munkáját Berlin környéki birtokán a cukorrépa 
nemesítésével kezdte, hogy annak cukortartalmát megnövelje. A Marggraf vizsgálta 
répák cukortartalma 1 százalék körül volt. Achard ezt már 3— 6 százalékra fokozta. 
(A cukornád 14— 16, a jelenlegi cukorrépák 17— 20 százaléknyi cukrot tartalmaznak.) 
Törekvését 10 év múlva koronázta az első siker. 1798-ban egy berlini rafinéria már 
nagyobb tétel Achard-féle nyers répacukrot finomított, amelyből a királynak is küld
tek.

III. Frigyes Vilmos tetszését megnyerte a cukor, támogatta Achardot és 1802-re 
a sziléziai Cumeraben felépült az első répacukorgyár. Göttling, a jénai egyetem kémia 
tanára közben ugyancsak kísérletezett a répával. Módszere (1799) annyiban különbö
zött Achard ét ól, hogy szárított répaszeletekből az úgynevezett ellenáram elve alapján 
vonta ki vízzel a cukrot. (E folyamatnak az a lényege, hogy a répa és a víz egymással 
ni lent ét es irányban halad, s így minél töményebb lesz az oldat, annál frissebb répával 
találkozik.) E módszerrel koncentráltabb, könnyebben bepárolható szirup keletkezett. 
Ezen elv alkalmazásával történik napjainkban is a cukorgyártás.

Amidőn Napóleon erről tudomást szerzett, azonnal bizottságot létesített a német 
répacukor-eljárás tanulmányozására. A császár aztán nagymértékben támogatta 
hasonló gyárak alapítását Franciaországban. A lakosság vásárolta a répacukrot, 
mert ha nem is volt olyan szép és édes, mint a nádcukor, de nem volt más sem. Tulaj
donképpen csak háborús pótszernek tekintették. A napóleoni háborúk után a 
legtöbb répacukorgyár tönkre is ment, nem bírták a versenyt a nádcukorral. A cukor
répát azonban tovább nemesítették, amíg oly nagy nem lett a cukortartalma, hogy 
termelése is gazdaságossá vált. Azóta mind a répa-, mind a nádcukrot gyártják, de 
még ma som egyenlő arányban. 1957-ben a világszerte termelt 34 millió tonna cukorból 
65 százalék volt a nád-, 35 százalék a répacukor.

Magyarországon 1752-ben —  az akkoriban az ország területéhez tartozó —  
Fiúméban már létesítettek egy cukorfinomítót. De a répacukor gyártásával először 
Gertinger János eperjesi gyógyszerész kísérletezett 1800-ban. A répát is maga termesz
tette, Tessedik Sámuel. szarvasi gazdaságából szerzett magvakból. 1802-ben már 
2750 font répát dolgozott fel Göttling eljárása szerint. Gertinger tehát nagyon korán 
felismerte a répacukor jelentőségét. Az üzem további sorsát nem ismerjük. Csupán 
annyit tudunk, hogy Gertinger beadványokkal fordult a nádorhoz és az eperjesi 
f anácshoz. Terveket nyújtott be nagyobb gyár építésére, és ehhez anyagi támogatást, 
illetve 6 hold főidet és ingyen tűzifát- kért. Segítséget azonban sem az államtól, sem a 
várostól nem kapott.

Az első igazi cukorgyárat azután Nagyfödémesen építette Eacsny Miklós föld- 
birtokos, 1832-ben. Ott az első évben 142 mázsa nyers cukrot gyártottak. Lacsny 
csakhamar áttért a rafinálásra is. A derítéshez csontszenet is használtak, ezért Pes
ten összegyűjtette a csontot, és a Ferencvárosban csontszéngyárat alapított. Mindeb
ből arra következtethetünk, hogy az első cukorgyár jól jövedelmezett. * 1844-ben 
már 63 kis üzem működött hazánkban. E szépen induló fejlődésnek gátat vetett az 
L849. évi császári adópátens. A magyar cukoripar ekkor nagyjából tönkrement, és 
csíik 1870 után kapott ismét erőre.

Cukorgyártásunk egy évszázados fejlődését szemlélteti az alábbi adat: amíg a 
múlt század derekán egy óven belül 63 kis üzem összesen 1000 tonnát gyártott, addig
1957- bcn már 270 000 tonna cukrot termeltünk. Életszínvonalunk alakulására pedig 
jellemző az, hogy az egy főre jutó cukorfogyasztás 1929-ben 10 kg, 1938-ban 10,4 kg,
1958- ban 24,8 kg volt.

Szabadváry Ferenc



CSECSEMŐKORTÓL A Z ISKOLÁSKORIQ
Örvendetes jelenség, hogy a szülők 

általában nagyon sokra értékelik a gyer
mekükben fölfedezett kézügyességet és az 
ezzel gyakran együtt járó tevékenykedés 
szeretőiét. Az a szemléleti mód azonban, 
ahogyan a szülők jelentős része e 
két fontos tulajdonság kialakulásának 
föltételeit megítéli, fejlődés- és nevelés
lélektani szempontból gyakran alapvető
en helytelen. A Magyar Tudományos 
Akadémia Gyermeklélektani Intézeté
nek ambuláns gyakorlatából bőséges 
adatunk van erre. Elsőül az egyik leg
jellemzőbbet említjük meg. Amekkora 
örömmel szemlélik a szülők az intézet 
műhelyében dolgozgató gyermeküket, ak
kora sóhajjal közük velünk: „Oh, ha én 
is tudnék otthon biztosítani gyermekem
nek legalább egy kis műhely sarkot a 
megfelelő anyagokkal és szerszámokkal, 
akkor.. . ”  —  és úgy vélik, csakis akkor, 
„ügyesebbé,, „dolgosabbá”  nevelnék ők 
is gyermeküket.

Számos szülő a kézi munkában— helye
sebben: a kézi tevékenységben —  való 
ügyesség kifejlesztését nem a gyermek 
egész személyiségének alakulásával hozza 
kapcsolatba. (Lásd 1961. május 21-i 
cikkünket.) Nagyon sokan úgy véleked
nek —r a múlt iskolarendszerének hagya
tékaként — , hogy a kézügyesség „tulaj
donképpeni”  fejlesztése az iskolai kézi- 
munkaórákkal, tehát a hatodik életév 
utáni időben kezdődik. Általános felfo
gás szerint a családi nevelésnek csak ekkor 
kell „közvetlen”  segítséget nyújtania a 
gyermeknek, mégpedig úgy, hogy ellát
juk-őket a felnőttekéhez hasonló fúró- 
faragó szerszámokkal, anyagokkal, s a 
lakásban műhely szerű munkahelyet biz
tosítunk számukra. E szülők azt hiszik, 
hogy a szinte szakmaszerűen űzött 
„kézimunka”  nyomán a gyermek majd 
„valóban”  ügyessé és munkakedvelővé 
válik.

E bonyolult probléma megoldását 
segítsük elő néhány alapvető tény tisz
tázásával.

Á kisgyermek családi nevelésével kap
csolatban —  cikkünk folyamán —  mi 
mindig kézi tevékenységről fogunk be
szélni; ezen belül a játék és a munka

megkülönböztetését problémánkon kívü
linek tekintjük.

Már az újszülött is rendelkezik fogó
reflexszel, az öt hónapos csecsemő pedig 
akaratlagos mozgásokra is képes. Az első 
félévtől kezdve a kisgyermek mindenfajta 
tevékenységének alapjává válik a manu
ális, azaz kézi tevékenység. Ezzel egy
részt saját tagjainak, izmainak mozgatá
sát végzi, másrészt érzékelési és észlelési 
adatokat szerez a tárgyakról, illetve 
tárgyi és személyi környezetéről. A 14. 
hónaptól kezdve egyedül is tud járni. 
Ezzel térbelileg is nagymértékben kitá
gul addigi szűk körű világa, és mindenek
előtt sokoldalú'tevékenykedéssel e kitá
gult világ megismerésére és meghódítá
sára törekszik. A 3— 6 éves korban már 
mind nagyobb szerepe lesz a konstruáló, 
a külvilág tárgyait és helyzeteit megvál
toztató kézi tevékenységnek.

A kisgyermek valósággal fürdik a homokban, 
amelynek napról napra egyre Inkább urává válik
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A dpőíűzcs Is lehetőség a bonyolultabb kéz! tevé
kenységben való tökéletesedésre

A kisgyermek születése pillanatától 
kezdve a testi-lelki fejlődés belső erői 
által tevékenységre kényszerülő lény. 
Ezért a csecsemőnek és a kisgyermeknek 
a tevékenységi szükségleteit és vágyait 
könnyen kielégíthetjük. Számára minden 
hely „műhely”  ahol'„m űködni”  lehet! 
A csecsemőnek a gyermekkocsi világa, a 
földön mászó gyermeknek a padló bár
melyik része „munkahely” , sőt „műhely- 
pad”  is. A nagyobbacska gyermeknek 
egy kis székkel „berendezett”  zug, sarok 
meg már akár „gyár”  is.

Hasonló a helyzet az anyagokkal és a 
szerszámokkal. Számára minden lehet 
(„nyers” -) anyag is, szerszám is. Gyak
ran —  például egy kő- vagy fadarab, 
madzag, szeg —  egyszerre vagy felváltva 
anyag és szerszám. Nem kész, bonyolult 
eszközök, drága játékok szükségesek 
tehát tevékenykedtetéséhez. Sőt! A ter
mészetes, a nem kész, a még megformálan
dó dolgokkal ösztönözzük elsősorban 
manipulációm. A  fejlődés szempontjá
ból különösen jelentősek az olyan anya
gok, amelyeknek közvetlen megmunkáló 
eszköze a kéz. Ezek közül a pálmát vitat
hatatlanul a homoknak kell ítélnünk.

Ez a rendkívül kis ellenállású és egyúttal 
mégis formatartó anyag gyorsan kielé
gíti a gyepnek sokszor ugrásszerűen vál
tozó és fejlődő képzeletét és azt az igé
nyét, hogy képzelete tárgyait mielőbb 
kézzel is megformál ja. A „homokozásban” 
egész testével is részt vesz, valósággal 
megfürdik abban az anyagban, amelynek 
mozgásról mozgásra, napról napra egyre 
inkább formáló urává válik. Csak sok 
kudarc után jut el oda, hogy például az 
alagút változó nagyságú nyílásához meg
felelő vastagságú falat nyomogasson. Csak 
lépésről lépésre tanulja meg, hogy ha 
nedvesebb a homok, vékonyabb falat 
is húzhat, de ha túlságosan nedves, sár
szerű, már nem lehet belőle semmit sem 
építeni.

Természetesen nem csak a homokkal 
való kézi tevékenységben adódnak ilyen 
gazdag ismeretnyújtó, képesség fejlesztő 
sőt jellemformáló folyamatok.

Mindezideig azonban a tovékenykedó- 
seknek csak ama fajtájáról beszéltünk, 
amelyekben a gyermek egyéni szükség
leteinek kielégüléséről és kielégítéséről 
volt szó. A gyermek manuális ügyessége, 
tevékonységöröme azonban nemcsak az 
ilyen jellegű kézi munkálkodásban alakul 
és alakulhat ki, hanem olyanokban is, 
amikor ennek megvalósításában már 
valaki „más”  is érdekelt, mert valaki más 
munkája könnyebbedik általa.

Amikor a kisgyermek életében elő
ször felvesz (t földről egy tárgyat az anyja 
helyett, vagyis kiszolgálta saját magát, 
a szó szoros értelmében megtette az első 
lépést a közösségi élet erkölcsileg szabá
lyozott, kötött életformája felé. Ugyanak
kor kielégítette, gyakorolta, fejlesztette 
magát az egyéni mozgásban, ismeret- 
és érzelmi szükségletek tekintetében is. 
E sokoldalúan pozitív tevékenységfajtát 
nevezzük önkiszolgáló tevékenységnek.

Minden család —  anyögi szintjétől 
függetlenül —  ügyessé, te vékony ségszere- 
tővé és közösségi érzésűvé formálhatja 
gyermekét az önkiszolgáló tevékenysé
gek kimeríthetetlen lehetőségei révén. 
Ennek során persze a kisgyermek élet
kori sajátosságaihoz igazodva, megfe
lelő fokozatossággal kell eljárnunk.

Az értékelést illetően a legfőbb elvek 
egyike az, hogy a legkisebb akciójú önki- 
szolgáló tevékenységet se becsüljük le, 
mégpedig éppen a legkisebb korú gyer
mekeknél ne! Az első „vedd föl” , „tedd 
szépen a helyére”  stb. felszólítások (sem
miképpen se legyenek utasítások, paran
csok!) sikeres végrehajtásával az alapját
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rakjuk le annak a talapzatnak, amelyre 
majd a későbbi bonyolult „másoknak a 
szolgálata,”  a társadalom közösségének 
szolgálata épül. A legkisebb manuális 
tevékenységben benne rejlenek a későbbi 
magasabb rendű idegműködések és cselek
vések mozzanatai, mint amilyen a szán
dékos figyolemkoncentráció, az elhatá
rozás, a döntés, az izmok koordinációja, 
a mozgásos cselekvés. Megismeri általa 
a sikert, a kudarcot, az Önbizalom örö
mét, a vállalkozási kedvet, és megismer 
sok más személyiségfejlesztő és jellem
formáló folyamatot, tapasztalatot, él
ményt is.

Nagy dolgot cselekszik tehát a kis
gyermek, amikor először emeli fel ön
állóan a csörgőjét, hogy megrázza; ami
dőn testi-lelki erejét összeszedve először 
próbál fölemelni egy bögrét, hogy igyék, 
és kielégítse mozgásszükségletét, fejlessze 
fogásképességét, engedelmeskedjék után
zó hajlamának, megismerje a vízzel teli 
bögre súlyát, hogy kiszolgálja önmagát, 
s fokról fokra mind tudatosabban teher
mentesítse édesanyját a vele kapcsola
tos sok-sok munkától.

A különféle önkiszolgáló tevékenységi 
csoportok mindegyikének van már a 
kisgyermek korban is megvalósít ható
elemi formája : ilyen a tárgyak helyre 
rakása, összetettebb a rendben tartás; 
elemi jellegű a tisztálkodás, bonyolultabb 
a tisztán tartás. Az étkezés, az öltözködés, 
a szórakozás önkiszolgáló tevékenységei 
is lebonthatók elemibb formákra. A 
gombolás, a cipőfüzés- a kanállal-vil- 
lával-késsel evés és még sok-sok más ön- 
kiszolgáló tevékenység megannyi lehető
ség a bonyolultabb cselekvésekben való 
tökéletesedésre, valamint a mások ki
szolgálásához szükséges erkölcsi érzüle
tek kibontakozására.

Itt gyorsan és nyomatékkai hangsú
lyozzuk, hogy mindezeket úgy kell sorra 
és rendre venni, hogy az önkiszolgálás 
túlsúlya ellenére is a gyermek bennük 
minél nagyobb mértékben e tevékenysé
gek természetes élvezetét élje úti Hagyjuk, 
hogy a maga belső ösztönzése, szükséglete, 
utánzása, kíváncsisága révén kapcsolód
jék és szerveződjék bele acsalád tevékeny
ségfolyamatába. Ne tiltsuk el, ne zárjuk 
ki szüntelenül olyan tevékenységi terü
letekről, amelyekben szinte semmiféle 
károsodás nem érheti. Mégis hányszor ez 
történik: a „felnőttek”  arra hivatkoz
nak, hogy az efféle cselekvés „nem játék” , 
nem nekik való. Egy fém dísztárgy való
ban nem játék, de ha a gyermek össze 
sem törheti s tevékenykedni kíván vele,

akkor. .. igenis a kezébe való. Állomás
keresés a rádión, az sem gyerek dolga, 
de ha a szülő jelenlétében élvezi e műve
letet, amidőn a gomb forgatásával más
más beszéd vagy zene „jön  ki a doboz
ból” , akkor a rádiózás is lehet a gyermek 
dolga.

Az állandó eltiltások nyomában a gyer
mek passzív, mindenben kiszolgált s így 
feltétlenül „ügyetlen”  tagjává válik a 
családi közösségnek. Ez a helyzet az 
egyik családban előbb, a másikban ké
sőbb, bizonyos nevelési konfliktust 
idéz elő. A szülők egyszercsak —  későn 
és hirtelen —  állandó és ügyességet kí
vánó otthoni munkát kezdenek követelni 
a gyermektől, mindegy, hogy 6 vagy 16 
éves korában. A passzivitásra szoktatott 
gyermeket felkészületlenül érik az ilyen 
követelmények, és szinte szükségszerűen 
ellene is szegül nekik. A jogos követelé
sekkel száll szembe? Nem, a lehetetlen
ség ellen védekezik! Hiszen a feladatokat 
nem is tudja jól megoldani: mindent 
feldönt, elejt, eltör, összekever, rossz hely
re tesz, és így tovább.

És akkor jön a szidás, a megbélyeg
zés, hogy „te milyen ügyetlen” , „tehe-

Az önkiszolgáló tevékenységek szinte észrevétle
nül vezetik út a gyermeket mások munkáiénak 

értékeléséhez (Reitkti Rezsődé felvételei)
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tetlen” , „lusta”  vagy. S a gyermek ezt 
a z . igazságtalan és jogtalan megbélyeg
zést esetleg egy életen át hordozza, és 
gyakran csakugyan ügyetlen emberré 
válik, aki nem bízik saját kezében, 
mozgásaiban. Aki pedig nem bízik a 
kezében, könnyen elvesztheti bizalmát 
önmaga iránt is.

Az önkiszolgáló tevékenységeknek —  
mint már mondtuk —  szinte felsőroIha
tatlan értékei vannak. Észrevétlenül veze
tik át a gyermeket mások munkájának 
értékeléséhez és a csak ezen az alapon 
várható megbecsüléséhez is. Helyesen 
csak az értékelhet igazán, aki maga is 
képes értékeket termelni. Értéket min
denképpen csak munka szülhet, tehát meg 
kell tanulnia mindenkinek dolgozni. Az 
örömmel végezhető munka fundamen
tuma csak az alkotóképes tevékenység 
lehet. Ezt a teremtő tevékenységet és 
mások teremtő tevékenységének érté
kelését már a bölcsőben is tanulgatni 
kell. Nyilvánvaló, hogy nem szavakkal 
kell kifejteni, magyarázgatni a gyermek
nek a munka értékét, jelentőségét. A 
két kéz erőfeszítései, a te vékony kedés 
kellemes láza, fáradsága és sikerei, a köz
ben szerzett önbizalom és öntudat ser
kenti majd egykor a társadalmi-termelő- 
munkára is.

Ebből az egyéni átélésből, tapasztalás

ból, mérlegelésből születik meg s csak 
ebből születhetik meg az a sokszor emle
getett és hiányolt gyermeki hála, az őszin
te, reális fedezettel rendelkező szülő- és 
otthonszeretet. Ha a gyermek maga is 
állandó újra teremtője és fenntartója a 
lakásnak, az otthonnak, és nemcsak pasz- 
szív beleszokással él benne, nem lesz 
hűtelen hozzá. Ebben az esetben nem 
megy csavarogni, nem keres mindig és 
mindenütt másutt otthont, testi és szel
lemi kielégülést. Inkább ő fogja hívni 
társait a maga otthonába, hogy —  többek 
között —  megmutassa, mi mindennel já
rult ő is hozzá ennek szépségéhez, melegé
hez, kényelméhez.

Az önkiszolgáló tevékenységekben sű
rűsödnek a legteljesebb egységben* az 
ember egyéni fejlődésének a kisgyermek- 
korra eső legfontosabb és legdöntőbb 
föltételei. E tevékenységek körül, mint 
mag körül kibontakozó kisgyermek- 
személyiség valóban „felvértezetten”  
lépheti majd át az iskola első osztályának 
küszöbét. Iskoláink új szellemének és 
módszereinek kialakítása azonban nem
csak az „illetékes szervek” , a hivatásos 
pedagógusok feladata, hanem a szülőké 
is.

Dr. Várnagy László
az MTA Gyermeklélektoni Intézetének 

tudományos munkatársa

, »

M egjelent

as Élet és Tudomány  
1962. évi Kalendáriuma

Mint minden évben, ebben az esztendőben is a tudomány 
új eredményeinek seregszemléje ez a kötet. A könyv írói és 
szerkesztői arra törekedtek, hogy a tudományos pontosságot 
az élvezetes, szórakoztató előadásmóddal egyesítsék.
S hány kérdésre kap benne az olvasó választ ? Földrajzi cikkei 

messzi világokba viszik, néprajzi írásai a távoli országok népeinek különös szoká
saival ismertetnek meg. A biológia, az egészség, a mezőgazdaság, a technika hasz
nos és érdekes ismeretei éppúgy megtalálják helyüket a kötetben, mint a csillagá
szat vagy űrhajózás izgalmasan érdekes új felfedezései.
Megrendelhető a Gondolat Könyvkiadó Terjesztési Csoportjánál, Budapest, VII.., 
Lenin korút 5. Telefon: 223-899.
A Kalendáriumot a Táncsics Könyvesbolt utánvéttel az előjegyzés sorrendjében 
postázza. A portóköltség a megrendelőt terheli. Megjelenés után a Kalendáriumot 
a könyvesboltok árusítják. Ara : 17,— Ft
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Az élŐ szervezetek érzékszervei a leg
különbözőbb módokon fejlődtek ki, min
dig a környezetükhöz és életmódjuk
hoz alkalmazkodva. Az állatok és az em
ber néhány érzékszerve rendkívüli érzé
kenységet ért el. A fénynek, a hangnak 
és a szagoknak az érzékelésére kialakult 
szervek érzékenyebbek a legfinomabb 
műszereinknél is.

Minden érzékszerv csak bizonyos minő
ségű és erősségű inger fölvételére alkal
mas. A fény, a hang és a szag erősségét 
különböző egységekben fejezzük ki, s 
ezek a mértékszámok jellemzőek a szerv 
érzékenységére. Azt a leggyöngébb ingert, 
amely a szerv ideg végződéseiben még 
ingert kelt, ingerküszöbnek nevezzük.

Az amerikai svábbogár kallószerve a 
lábszárában helyezkedik el. Kiszámítot
ták, hogy az állat által még meghallott 
leggyöngébb hang esetében mekkora volt 
a hallósejtre átvitt hangrezgés okozta 
elmozdulás. Nem nagyobb ez, mint a 
centiméter egymilliárdnyi részének egy 
ötödé. Kisebb tehát, mint a legkisebb 
atomnak, a hidrogén atomjának átmérő
je! A hanggal a hallósejtre átvitt energia 
pedig csak néhányszor 10“ 16 wattnak felel 
meg. Azt, hogy ez milyen csekély ener
giamennyiség, egy hasonlattal szemlél
tetjük. fia  egy villamos zseblámpa egy 
másodperc alatt kisugárzott energiáját 
200 millió évre őszijük szét, akkor jut 
minden másodperem 10“ 16 watt.

Az ember hallószerve még ennél is 
érzékenyebb valamivel. Dobhártyánk 
elmozdulása az ép

mas arra, hogy villamos mérőműszerekkel 
megmérjük az idegszálaíban a fény ha
tására keletkezett elektromos jefénsé- 
get. Kiderült, hogy a látóidegben már a 
fény legkisebb egységének, az 1 fotonnyi 
fénymennyiségnek a hatására is áram 
mutatható ki.

Az emberen végzett megfigyelések azt 
bizonyították, hogy kedvező körülmé
nyek között már 7 fotonnyi fénymennyi
séget észreveszünk. Az ideghártya pál- 
cikaséjtje azonban egyetlen fotonra is 
reagál, ha a foton eléri. Sötétséghez alkal
mazkodott szemmel még ezt is meglát
hatjuk.

A szaglószerv embernek és állatnak 
egyaránt legérzékenyebb kémiai érzék
szerve. Némely állat valóban hihetet
len teljesítményre képes. A kísérletek 
során például kiderült: az angolna nevű 
hal a fenilallvoholt olyan hígításban is 
megérzi, amely annyi, mint ha 1 ezred- 
grammnyi szert 17 köbkilométer vízben 
hígítanánk. Ebben az esetben 1800 mole
kula illatanyag jut egy köbcentiméterre. 
Kiszámították, hogy ebből mennyi jut 
érintkezésbe az orrüreg szaglósej tjeivel, 
így  állapították meg, hogy ha három má
sodpercenként egyetlen molekula érint
kezik a szaglóhámmal, az állat már jelzi 
a szagot.

Manapság, amikor a tudomány és a 
technika egyre tökéletesebb műszere
ket hoz létre, mind nagyobb mértékben 
fordul a figyelem az állatvilág természetes 
mérőműszerei, az érzékszervek felé. Az

pen még hallható 
hangok eseté l>en 
alig több, mint a

A repülés Irányának megváltozását Jelzi a legyek második számvpnrának 
elesokevcnyesedeU, bunkó szcríl maradványa, a rezgő. Krősen nagyítva

centiméter egy
milliárdnyi része, 
a belső fölben pe
dig, ahol a halló
sejtek vannak, en
nek csak század
része.

Vizsgálták az 
ember és az álla
tok szemének érzé
kenységét is. A 
rákokhoz hasonló 
tengeri Limúlások 
hosszú lót óidege 
különösen alkal
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elektronikusok a biológia „iskolájában” 
tanulmányozzák az állatok érzékeny 
érzékszerveinek működését, hogy így új 
ötleteket merítsenek. Viszonzásul sok 
értékes gondolattal gazdagítják az emberi 
és az állati szervezet működését tanulmá
nyozó tudományt, a fiziológiát. Igaz, 
hogy az idegek nem rézdrótok, és az ideg- 
sejtek sem tranzisztorok, működésük alap
elvében mégis annyi a rokon tulajdonság, 
a hasonlóság, az analógia, hogy az elekt
ronikusok segítségével nagy lépéssel kö
zelebb jutottunk az idegrendszer műkö
désének megértéséhez is.

így született meg a biológiával fog
lalkozó fizikusok és technikusok új tudo
mányága, az elektronikus biológia, rövi
den a bionika. Jelenleg már annyian fog
lalkoznak ezzel, hogy nemzetközi kon
ferenciát- is rendeztek: eredményeik kicse
rélésére.

Az állatok szerveinek tanulmányozása 
máris számos új műszer ötletét vetette 
föl.

A legyek szárnya mögött szabad szem
mel is megpillanthatunk egy apró bunkót. 
Ha az élő légy egyik szárnyát fogva tart
juk, láthatjuk, hogy másik szárnyá
val együtt e parányi bunkót is meg-meg- 
rezegteti. Ezért e szerveket rezgőnek, 
billémek nevezték el. Mi a rendeltetése?

A böjjöly fejét elborító összetett szem többezer 
szemeikéből áll. de csak ojjyeflm képet alkot

Sokáig nem ismerték a működését, csak 
legújabban sikerült bebizonyítani, hogy 
a légy a repülés irányának megváltozá
sát érzi meg vele. A bunkó egy síkban 
rezeg, s amikor a légy repülés közben el
fordul, a rezgő —  tehetetlensége folytán 
—  megtartani igyekszik rezgési síkját, 
ezért nyele megfeszül, töve elhajlik, a 
benne levő ideg végződésekből „jelentés”  
továbbítódik az agyba, onnan pedig a 
repülő izmokba ezok működésének szabá
lyozására.

A repülőgépek helyzetét mutató pör- 
gettyüs giroszkóp legújabb, a liangnál 
sebesebb gépeinkben már nem működik 
megbízhatóan. Helyette a légy rezgőihez 
hasonlóan működő —  girotronnak neve
zett —  műszert szerkesztettek, amellyel 
pontosan tartható a repülés iránya.

Egy másik találmány ötletét a rova
rok szemének szerkezete adta. A Nap 
sugara a levegő óceánján áthatolva rész
ben polarizált fénnyé alakul, azaz a fény
hullámok rezgése egy síkban rendező
dik. Az ember és a gerinces állatok szeme 
nem tud különbséget tenni a közönséges 
és a polarizált fény között. A rovarok 
szeme azonban megkülönbözteti a két
féle fényt, ezért nemcsak napfényben 
tudnak az égtájak szerint tájékozódni, 
hanem akkor is, ha a Napot felhő takarja.

Ezen elv alapján sikerült olyan 
„égi iránytűt”  szerkeszteni, amellyel a 
hajósok a Nap helyzetét a felhős égbolt 
alatt is meg tudják határozni.

Készítettek egy másik műszert is 
a rovarszem működésének elve szerint. 
A rovarok szeme egymáshoz simuló több 
ezer szemecskéből áll. Egy-egy ilyen sze- 
mecske Bem alkot képet, hanem csak 
egyetlen színfoltot észlel. A szemecs- 
kék .együttesen képeznek egyetlen álló 
képet. Éz a kép azonban részletekben na
gyon szegény, hiszen csak néhány ezer 
képpontból áll. Ellenben megvan az az 
előnyös tulajdonsága, hogy kiválóan 
alkalmas a tárgyak mozgatásának ész
lelésére. A mozgó tárgy képe szemete
kéről szemecskére halad, és rögtön föl
kelti az állat figyelmét.

A rovarok összetett szemének elve 
alapján a bionikusok a repülőgépek sebes
ségének megfigyelésére olcsó, kisméretű 
megfigyelő műszert készítettek.

Az eredményeken felbuzdulva alapos 
vizsgálat alá vették a legkülönbözőbb 
állatok érzékszerveit. Kiderült, hogv 
még a magasabb rendű állatokéit is csak 
hiányosan ismerjük. Az alsóbb rendű 
állatok érzékszerveiről pedig gyakran

44



Az éjjeli pávaszem lep
ke hímjének tollas csáp* 
Ja rendkívül érzékeny 
azaglószerv, és talán a 
vörösttn inneni suga
rak felfogására szolgáló 
antenna is- Erősen na
gyítva

azt sem tudjuk, 
hogy milyen inge
rek fölvételére va
lók.

Rejtélyes —  pél
dául —  a gyíkok 
orra mögött levő 
úgynevezett Jacob- 
son-fóle szervnek 
a szerepe. Ugyan
csak bizonyos gyí
koknak a feje te
tején még egy 
kis szem van: ké
pet nem látnak 
vele, csupán fényt.
Sok rovar fején is látható ilyen „pót- 
szem” . De nem tudjuk, mire való!

Vajon milyen érzékszervükkel érzik 
meg az állatok az időt vagy földrajzi 
helyzetüket? Mi irányítja a madarakat, 
a fókákat és a tengeri teknősöket sok 
ezer kilométeres vándorújukon ? . E 
kérdések még mind földerítésre várnak.

Régente öt érzékszervet különböztet
tünk meg. Ma már tudjuk, hogy jóval 
több van. Hajlamosak vagyunk azt 
hinni, hogy az állatok érzékszervei ugyan
úgy működnek, mint az emberéi. Ez azon
ban csak részben igaz. Fölvethető a kér
dés, hogy vajon a nyomot kereső kutyá
nak vagy a nőstényét illata nyomán kilo
méterekre megtaláló lepkének a szaglása 
és az ember szaglása között csupán {oko
zati különbség van-e, vagy pedig alap
vetően más a szaglószervük.

A vörösön inneni sugarakat az ember 
bőre mint hőt érzékeli. Erre a botsás
kának külön érzékszerve van. Csápjának 
első 12 ízén kis szemölcsök érzékelik a 
hőt. A cápák és a ráják fején, testük elülső 
felén található Lorenzini-féle szervek 
érzékeny „hőmérők” . E kocsonyás anyag
gal kitöltött és érzősejtekkel bélelt cső
szerű szervekkel az állatok már egytized 
Celsius foknyi különbséget is megéreznek.

A  kígyóknak rossz a látásuk, ezért 
más szerveket is igénybe vesznek a tájé
kozódásra. Az egyik kaliforniai kígyófaj 
vizsgálatakor megállapították, hogy a 
szeme előtt levő hőérző szervével egy
ezred foknyi különbséget is megérez.

A  gazdagon beidegzett szerv teljesen érzé
ketlen az állat testének és a környező 
levegőnek a hőingadozására, s csakis a 
zsákmánynak kínálkozó melegvérű állat 
által kisugárzott hő hullámhosszára rea
gál. Segítségével centimétemyi pontos
sággal meg tudja határozni a több mé
ternyire rejtőző egér helyzetét.

Ismeretes, hogy a denevérek a bar
langok sötétjében és éjszakai vadászatai
kon nem a szemükkel, hanem a fülükkel 
tájékozódnak. Hangszálaik az emberi 
fül számára már nem hallható 40 000— 
90 000 rezgésszámú hangokat keltenek. 
A  tárgyakról visszaverődő hangot fel
fogva nemcsak azok helyzetéről szerez
nek tudomást, hanem arról is, hogy egy- 
egy tárgy kikerülendő akadály-e, vagy 
éppen ízletes zsákmány.

Hasonló elv alapján működő vissz- 
hangos szerve van számos tengeri állat
nak, köztük a delfineknek is. A  másod
percenként 200 000 rezgést végző hangjuk 
segítségével 2 centiméteres pontosság
gal határozzák meg a zavaros vízben 15 
méternyire úszó hal helyzetét.

A hangvisszaverődés elvét érvényesítő 
műszer a hajósok sonarja és visszhangos 
mélységmérője is. Ez jelzi a víz alatt les- 
kelődő tengeralattjárót, és óvja meg a 
hajót a veszedelmes zátonyoktól és jég
hegyektől.

Az elektromos halak egy része elektro
mos szervét nemcsak a zsákmány meg
bénítására, hanem az iszapos vízben 
való tájékozódásra, zsákmányának fel-



A bíin cserebogár lupátszerűcn kiszélesedő utolsó 
esápfzcU sűrűn elborítják az ábrán alig látható 

parányi szaglógödrők

kutatására is használja. Másodpercen
ként 300— 1500 impulzust adnak le. 
Nem tudjuk, hogy testük melyik részén 
érzik meg a körülöttük levő elektromos 
tér 'változásait, de a centiméterenként 
0,003 ezredvolt feszültségesést már észre
veszik. Az elektromos angolna e szervé
vel biztosan meg tud különböztetni két 
olyan üvegrudat, amelynek hossza csak 
kétmilliméterrel különbözik egymástól.

Az ugyancsak az elektromos hullámok 
visszaverődésén alapuló radar ma már a 
ködben haladó hajóknak és a felhőkben 
szálló repülőgépeknek nélkülözhetetlen 
műszere; elődjét az elektromos halak év
milliók óta használják.

Vajon más állatok és az emberi test 
nem sugároznak-e ki hő- vagy elektromos 
sugarakat tájékozódás vagy tájékoztatás 
végett? A lepkék valóban csak a szag 
nyomán találják meg nőstényeiket, vagy 
talán más, távolra ható érzékszerveik is 
vannak ? Üvegedénybe zárt nőstény 
lepkék hímjei kívülről nekiröpültok az 
üveg falának, ha az a vörösön innoni su
garakat átengedte, de nem vették észre 
bezárt nőstényeiket, ha az üveg vörösön 
inneni sugarak számára átlátszatlan volt. 
A  nőstény bocsát-e ki sugarakat, vagy a 
hím sugarait ő veri vissza, vagy a hím 
sugaraira válaszol saját hullámhosszán? 
Vajon minden faj más hullámhosszon 
sugároz? Ma még mindezek megváluszo- 
latlan kérdések. A színen, az illaton^és a 
hangon kívül bizonyára más sugárzás is 
segíti a nemek egymásra találását.

A  szervek működését néha nem magu

A szöcske hallószcrvo elülső lábszárának duzzadt
részében van

kon az élő szerveken, hanem a róluk ké
szített modellen tanulmányozzák. A fül 
működését így vizsgálta a hallószerv 
modelljén a Nobel-díjas Békésy György. 
Mások megkísérelték, hogy süket emberek 
számára olyan hallókészüléket szerkesz- 
szenek, amely a hanghullámokat elektro
mos hullámokká alakítja át, és ezzel köz
vetlenül ingerli a hallóideget. Sajnos, az 
eredmények nem váltották be a készülék
hez fűzött reményeket. Az eltérő rezgés- 
számú hangokat más-más hallósejtek 
veszik föl, szállítják az agy hallóközpont
jának különböző részeibe, ahol bonyolult 
folyamatok végeredményeként születilt 
meg a hang érzékelése. Az érzékszervek 
és az agy érzőmezőinek összmunkája 
annyira bonyolult és annyira kikutatlan, 
hogy még sokáig nem fogjuk tudni mű
szerekkel utánozni vagy helyettesítőm. A 
bionikusok azonban bíznak benne, hogy 
az érzékszervek munkájának pontos meg
ismerése után a teelmika hasonló vagy 
éppen még tökéletesebb műszereket gyárt
hat majd.

Dr. Mihályi Ferenc
a Természettudományi Múzeum

tudományos kutatója

K övetkező számunk tarta lm ából:
Milyen ősi az „ősi”  kínai kultúra ? — 
A  Nap fénylő gázhegyei: a protuberan
ciák — Új-Aszkánia — A DCM — 
Védőszemüveg a hőmezőkön — Az en

zimok — A tudomány világa
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A  M A R G I T S Z I G E T
A budapesti Duna közepén, úgy fest a 

gyönyörű Margitsziget, mintha a 
folyam egy óriás kéznek az ujja volna, 
s azon smaragdzöld ékkő gyanánt tündö
kölne. A Margit-híd és az Árpád-híd 
csaknem érinti a két és fél kilométer 
hosszú sziget két végét, közrefogva az 
ékszert. Nevezetes sziget ez ! Idegenek 
bizonygatják: nincsen párja Európában. 
Aki Budapestre gondol, önkéntelen fel
idézi a Margitszigetet. Külön világa ez a 
magyar fővárosnak: sajátos, zárt föld
rajzi egység, s úgy ól mindnyájunk
ban, mint a szépség és a béke para
dicsoma.

A Margit-hid 1876 elején készült el. 
Az „öreg”  Margit-híd öt pilléren nyugo
dott, 570 méter hosszú, tört tengelyű, 
s hat nyílású volt. A szigetre ágazó 
szárnyat csak a századfordulón építették 
meg. Addig csónakon, hajón jártak a 
szigetre látogatói, s a befagyott Dunán 
gyalogosan. Országos öröm fogadta a 
Margit-híd fölavatását/ 1936-ban ki
szélesítették a hidat 22,30 méternyire. 
Akkor a vasíveket megerősítettéK, s 
lapokra támaszkodás helyett csuklós 
kapcsolatot készítettek a híd ívei és 
pillérei között. Ugyanakkor építették 
meg az aluljárókat is. A második világ
háború végén a hitleristák fölrobban
tották. A villamosok utasaikkal együtt 
a Dunába zuhantak. 1948-ban újjáépült, 
s megerősödve feltámadt a meggy alázott 
Margit-híd.

S néhány évre rá a Margitsziget felső 
végén avattak új hidat, az Árpád fejede
lemről elnevezett Duna-hidat, amelyet 
még 1941-ben kezdtek el építeni, de a 
munkát a háború megakasztotta, s csak 
1950-ben fejeződött be. Az Árpád-híd 
a leghosszabb magyar- Duna-híd: 928 
méternyi, s egyelőre csak félszélességben 
készült el, nagyszabású aluljárókkal 
kötve össze a szigetet Óbudával és 
Újpesttel.

Kavicsból és homokzátonyokból állott 
össze a Duna gyöngye, úgy töltötték fel, 
három szigetet egybekötve. így alakult 
ki a 160 holdnyi egységes Margitsziget, 
amelynek legnagyobb szélessége ma fél 
kilométer. A sziget éghajlata rendkívül 
kellemes, mikroklímája a főváros átlagos 
hőmérsékleténél két és fél fokkal mele
gebb. Már a rómaiak is építkeztek itt. 
Később sűrű vadonjába nyúl vadászatra 
jártak_Pest és Buda urai. Azért, nevezték 
akkoriban Nytdak szigetének.

A középkorban híres női menedékhely 
állott itt: háborúk és járványok tizedelése 
s az ököljog dühöngése közepette társa
dalmi és erkölcsi védelmet kereső nők, 
pártában maradt nemesi lányok gyűltek 
benne össze. Begináknak nevezték a 
jámborokat. Társadalmi osztályuktól el
szakadva, serény munkában és beteg
ápolásban keresték s találták meg életük 
értelmét. IV . Béla király monostorrá 
építette e nők házait, midőn a veszprémi 
domonkos apácáknál nevelkedő kislányát,

Margitoiy ide ho
zatta, hogy szem
mel kísérje fejlő
dését. Két törté
netírónk, Mályusz 
Elemér és Mezey 
Lászlóy magyaráz
zák, hogy Ár'pád- 
házi Margit is ilyen 
begina! volt főváro
sunk első női mo
nostorában. Bol
dognak és szentnek 
mondta a magyar 
nép, századokkal a 
pápai döntés előtt.

A kolostorok és a temp
lom. (Egykorú metszet
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IV. Béla leányát. 
Mar#ltot 10 éves korá
ban a szlnctl klastrom
ba viszik. (Illusztráció 
a „Boldog Margit le- 
gendájti’Mioz Miliőmé, 
Teehert Anna nyomán)

A . daráéban járó 
Árpád-házi Margit
ról legendája me
séli, hogy „ebéd 
után kézi munkát 
teszen vala” , szőtt, 
font, hímzett, taka
rított, nem restellt 
semmi munkát.

Figyelemre méltó, 
hogy sem Margit, 
sem társai nem 
tudtak „az egyház 
nyelvén” , latinul, 
így anyanyelvü
kön, a nép nyelvén 
olvasták és hallgat
ták a szent szövegeket. Például a híres 
Ómagyar Mária-siralmat is, amely nem
csak a X III. századnak egyik legszebb 
magyar verse! Az ilyen sorok:

Világ világa,
Virágnak virága:
Keserűen kinzatol,
Vasszeyekkel veretöl.. .

ma is eleven költői hatásúak, nyelvünk 
időtálló szépségét sugározhatják. Érthető 
hát, hogy a margitszigeti kolostor irodal
munk első központjává alakult a versi ró 
és legendamásoló szüzek révén.

Amikor a törökök elfoglalták főváro
sunkat, katonai okokból lebontották a 
sziget épületeit. Do a dominikánus kolos

A Szent Mihály templom Az egykori lovasát

A sziget romjai. (Metszet lH71-böl.)

tor maradványait kiásták régészeink, 
gazdag anyagot tárva fel a magyar 
középkorról. Egy hu jós, hosszú szentélyű, 
szép nyolcszögül toronnyal ellátott 
templom állt itt, délre tőle négy szögű, 
emeletes kolostor emelkedett, körüljárás 
udvarral, kút házzal, konyhával. Ezt a 
román stílusú épületet a XV. században

gótikus ízlésben átépítették, do a ropkény- 
lepfce maradványok: ma is utalnak a 
román stílusú lábazatokra.

A  X III. század második feléljen be
népesül a sziget. Északi csúcsán épült az 
esztergomi érsek vára, ettől délebbre a 
premontreiek S.imi Mihály temploma és 
prépostsága. Ezt a templomot romjaiból 
1931-ben I.u.i Kálmán építész eredeti 
stílusában újraépítette: akkor ásták ki 
a XV. századból származó vékony hangú 
harangját is. A sziget déli csücskében 
állot t a .János-lovugok legrégibb kórháza. 
A ma rí* ii szigeti kolostor adott hajlékot 
a XVI. század elején Ráskai jLednak és 
Söiu'nyházi Mávlának. Ráskai írta meg 
szép magyar szóval a Margit-legendát, 
Sövényházi pedig a Szent Katalinról 
szólót. A romok között sétálgatva önkén- 
teJen arra gondolunk, hogy múzeumnak 
kellene itt állnia a romok helyreállítása 
után, a magyar középkori kultúra marad
ványainak bemu tatására.

A magyar királylányról kapta végleges 
nevét a sziget. Margit 1270-ben balt meg, 
tetemét piszkei vörösmárvány koporsóba 
temették. Ezt két híres lombardiai 
szobrász faragta. A török közeledtekor 
az apácák Árpád-házi Margit porhüvelyé
vel Pozsonyija menekültek, s a szarkofá
got á törökök szét verték aranyat keresve

A premontrei kápolna romjai



bonno. Do a 110 darab márványt régé
szeink összerakták, s a díszes koporsó 
ma múzeumban látható. A kutató ásó 
gyakran vet föl itt kincseket. 1897-ben 
egy kertészfiú arannyal bevont ezüst 
királyi koronát talált a romok közt.

Amikor a török kiszorult Magyar- 
országról, az elnéptelenedett Margit
sziget a piliscsabai uradalom kaszálója 
lett. 1790-ben kibérelte Sándor JApót 
királyi herceg. Pihenni járt ide. Később 
a fel világosodott, kulturált és népszerű 
József nádor, Budapest megszépítő je 
kertté varázsolta, s feleségével, a szép
séges orosz Alekszandrovnávix] országra 
szóló szüreti ünnepségeket rendezett itt.

A Habsburgok kezén maradt a Margit
sziget 1908-ig, amikor a főváros hatalmas 
summa pénzért megvásárolta a királyi 
hercegi családtól, és saját kezelésébe 
vette. Akkor már híres volt a sziget 
szállodája, vendéglője, nevezetes majáli
sok zajlottak ott le. 1869-ben nyílt meg 
az Ybl Miklós építette franciás reneszánsz 
stílusú Margit gyógyfürdő, amely a 
második világháborúban erősen meg
rongálódott, olyannyira, hogy végül —  
műemlék voltát is feledve —  lebon
tották.

Ásványvízforrás és gyógyfürdő ma is 
van bőven a szigeten, ez az egyik* híres
sége, odatársulva a fényhez, a csöndhez 
és a virágokhoz. Budapest ásványvíz
szükségletét jórészt a Margitsziget forrásai 
elégítik ki. Zsigmondy Vilmost a világ
hírű vízkutató mérnök, 1807-ben 118 
méter mélységre fúrt, s 42 fokos, kén
tartalmú, szénsavas meleg forrást talált. 
Ehhez építették az Ybl-fürdőt, . mert 
a forrás másodpercenként ISO liter vizet 
adott. 1935-ben 310 méter mélyre fúrtak, 
s 72 fokos forró, radioaktív gyógyvízre 
bukkantak. Száz év óta a Margitsziget 
nemzetközi hírű gyógyhely. Melegvizes 
és hidegvizes medencéjű strandfürdője,

A Palatínus fürdő meleg me- 
dcncéjo-

a Palatinus-fürdő, Euró
pának egyik legnagyobb 
ilvonnemű fürdőtolopo. A 
hévíz olyan bőségben tör 
fel a föld mélyéről a szi
geten, hogy néhány éve 
csőhálózatot építettek, 
amely a vizet a Margit- 
híd pillérei közt átvezeti 
Pestre. Száz meg száz 
lakás közvetlen meleg
víz-szolgáltatását oldot
ták meg vele az V. és a 

X III. korületbon. Ebben a vízben füröd- 
nok a sziget északi csúcsán a Nagyszálló 
vendégei is. A Nagyszálló Budapest egyik 
legelőkelőbb vendéglátó üzeme, meg
becsült külföldi vendégek szállóhelye. 
Az egykori kis vendégfogadóból épült fel 
reprezentatív szállodává, fokozatos bőví
tések és átépítések révén.

Néhány lépésnyire a Nagyszállótól 
érdeklődéssel pihen meg a szemünk a hő
forrás japán módra gondozott tavacskája 
körül, ahol mesterséges vízesés, arany
halak és lótuszok fogadják a nézdegélő- 
ket. Mindenütt, bármerre fordulunk, 
a természet szépsége tart itt állandó 
bemutatót. A sétaösvények szélén jobb rá
baira gondozott virágágyások, rajtuk túl 
hatalmas füves térség, szemnyugtató 
szépség. Aztán százéves óriás fák köszön
tének: platánok, tölgyek, hársuk, nyírek, 
nyárfák, minden fajtája a fának. A 
Margitsziget évezredes pompája ez, ideg
simogató, békítő drága színek és suhogá
sok. Az ember amint bandukol, szekfíík 
és rózsák illatárjában, s hallgatja a fa
óriások susogását, kicsinynek érzi magát, 
akár az őserdőben. A tavacska mellett 
ott áll a Bodorból kecses, kör alakú, 
oszlopos építménye, de órája a háború 
óta nem zenél. Szövegeket kellene ide 
írni, kis táblákra, olvasható betűkkel, 
versszövegeket, hiszen a Margitszigetnek 
olyan költői irodalma van, mint. a Dunán
túlnak vagy az Alföldnek. Ezt a szigetet 
azonosította szíve ér/.ésével Petőfi, amikor 
ezt írta:

UUail-e, un nyalom a Dunát,
S a szigetet közelién*.'
Ide szívembe képedet 
Akként foglalom én.

A margitszigeti szerelmi lírát alig
hanem Kazinczy Ferenc indította el. 
Amikor a magyar jakobinusok pőrének 
elit élt jóként Kufsteinből Munkácsra kísér-
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ték, egy pihenő napot engedélyeztek a 
rab írónak Pesten. Kazinczy a Margit
szigetre vágyott, megfürdött a Dunában, 
s a parton találkozott egy barátja rokoná
val, az igéző kis Ninivei. Pár év múltán 
kecses szonettel tisztelgett a feledhetetlen 
emléknek. Ez a találkozó 1800 júliusában 
játszódott le a budai parton. A pesti 
oldalról ugyanis akkoriban még tilos 
volt átszállni csónakon a szigetre, ehhez 
csak a budai part révészeinek volt joguk, 
s ők a Császárfürdőnél állomásoztak. 
Arány János már gőzhajón járt a 
szigetre. A Hattyút és Fecskét, a két 
fehér hajócskát, versben örökítették meg 
a költők. Az öreg, fehér hajú, már alig 
látó nagy költőnek utolsó éveit a Margit
sziget aranyozta meg. A sétabottal 
kopogó kis öregúr tavasztól őszig minden
nap kijött ide, megkereste az öreg tölgye
ket, leült, kinyitotta kapcsos könyvét, 
s följegyezte mindazt, ami gondolatként 
és ritmusként fejében zsongott. Így 
születtek meg a Margitszigeten Arany 
nevezetes öregkori lírai versei, az „őszi- 
kék”  no meg a Toldi-trilógia legkéseibb 
szülötte, a „Toldi szerelme” , amelyet a 
szálló üdülővendégeként fejezett be. 
Csak megilletődötten . állhatunk meg 
Arany János szigeti szobra előtt (ez is a 
nagy Stróbl Alajos müve, mint a Nemzeti 
Múzeum előtti hatalmas bronz kompozí
ció), s csöndben recitálhatjuk „A  tölgyek 
alatt”  c. verséből:

A tölgyek alatt 
Oly otthonos Itten!

Évem leapadt: 
íme, gyermek lettem. . .

Amott a fák közt a Virágregék költője 
mereng, Tompa Mihály, aki versben 
vallotta: „Munkásság az élet sója, A rom
lástól, mely megójja”  Tudjuk, kit hova 
kell helyezni emlékeztetőül. De hányán 
vannak még, kik a szigetről írtak: Ady, 
Beöthy Zsolt, Gyulai Pál,
Varga Gyula, Kiss József,
Mikszáth, Takáts Sándor,
Bródy Sándor, Tóth Ár
pád, Szép Ernő, Török 
Sophie, s megannyian 
mások. Szívet derítő lenne 
legszebb soraikkal ott ta
lálkozni a helyszínen. így

olvashatnék például, 
mint egy irodalmi mú

zeumban j árva-kelve 
Tóth Árpád eme strófá
ját:

D© a szigeten ma sem mások a fák 
S az édes légben valahogy ott maradt 
Sfiríi arany napfénybe konzerválva 
A régi boldog pillanat.

Toldi Miklós a Margitszigeten vívta 
meg nevezetes párviadalát cseh bajnok
társával. A  X IX . században tisztásain 
bonyolították le párbajaikat a kemény
kalapos, sápadt mágnások. Ma a Margit
sziget elején az úttörők stadionja fogad. 
Mögötte ott vörösük a Nemzeti Sport
uszoda, a magyar úszó- és vízilabdasport 
székhelye. A testüket okosan ápoló pesti 
fiúk és lányok sietnek a járdán a csarnok 
kapujához. Reggeltől késő estig folyik az 
edzés, a verseny és a —  pihenés. Színes 
úszóköpenybe burkolózók latolgatják az 
esélyeket. A fákon át, a Casino kávéház
ból muzsika szól. A vízisportnak hagyo
mánya van a szigeten. A fürdés a Duná
ban s a sportszerű úszás először itt jött 
divatba, s itt aratta első diadalát né
hány régi híres teniszezőnk, sőt kard- 
vivónk is.

A parti sétányok mentén vizen és 
szárazon az evezősök házai sorakoznak. 
A nagy folyam hátán fürgén sikló kenusok 
és kajakosok, meg a Széchenyi meg
honosította híres-neves női és férfi 
evezősök hajói tűnnek fel egymás tő- 
szomszédságában, s füttyök, vezény
szavak, evezők paskolják a vizet. Verseny 
idején a hidakon s a parton vidáman 
tolong a közönség, hogy élvezze a karcsú 
hajók fecskeröpülését, és lelkesen tapsol
jon egy újabb teljesítménynek.

Nyári estéken a zöld vendéglők lomb- 
sátrai alatt muzsikaszó szól, a Szigeti 
Szabadtéri Színpadon pedig, nem messze 
a víztoronytól, nagyszámú néző előtt 
operákat adnak elő. A faleveleken még 
soká ott rezeg Verdi, Puccini, Erkel, 
Bartók, Kodály zenéjének egy-egy fosz- 
lánva. Szalatnai Rezső

A Nemzeti Sportuszoda



PRAXITELÉSZ HERMÉSZE

Apolló,’ Kassel. 1. e. V, 
században, Praxitelész 
Hermésze, I. e. IV. sz. 
Szembetűnő a különb- 
sé« a klasszikus kor
ban készült Istenszobor 
nyugalmas és méltóság- 
teli megjelenése, vala
mint .a későbbi Her
mész lágysága, köiiy- 
nyed mozgalmassága

között

Praxitelész híres Hermész-sznobra
egyike azoknak a ritka ókori görög mű
alkotásoknak, amelyeket nemcsak máso
latok révén ismerünk. A  gyönyörű 
márványszobrot aránylag épen," eredeti 
helyén találták meg a tudósok, Olümpia 
egyik templomának a romjai alatt.

A művész karcsú, szép testű ifjú alak
jában jelenítette meg a kereskedők és 
utazók istenét, egyben az istenek hír
vivőjét, küldöttét. Mégpedig ez utóbbi 
tisztségnek a gyakorlása közben. Hermész 
ugyanis Zeusz főisten parancsára éppen a 
kisded Dionüszoszt viszi a nimfákhoz, 
hogy neveljék föl.
Útközben egy fa- 
torzsre könvökölvev

néhány percig meg
pihen. Dús redők- 
ben aláhulló köpe
nye erősíti a töré
keny márványból 
kifaragott szobor
alak támasztékát, 
a fatörzset. Magas
ra emelt kezében 
eredetileg szőlőfürt 
volt: ez után nyúl 
vágyakozva a kis 
Dionüszosz, akit 
később a bor 
és a mulato
zások isteneként 
tiszteltek.

rajzolatával. A vallak, a mell, a csípő és 
a térdek így más-mós vonalban helyez
kednek el, s így a test megtelik könnyed
séggel, rugalmassággal.

Praxitelész alkotása az i. e. IV. század
ban készült. Hogyha melléje állítunk, 

.egy, az előző században, tehát a görög 
művészet fénykorában készült isten
szobrot, nagyon szembetűnő a különbség 
a két alkotás között. A móltóságos 
tartávSÚ Kasseli Apolló mellett Hermész 
ernyedtnek hat, mint aki elengedi magát. 
Apolló szépséges, atlétaizomzatú testének 
formáit határozot tan „keménnyé”  faragta

Hermész testé
nek súlya a jobb 
lábon nyugszik. 
Gerince szelíden 
meghajlik, finom S 
alakú hullámvonal



A küréncl Vénusz. Vraxitelész szobra Jóval 
közelebb áll a IV. században készült remek női 

akthoz, mint a Kasseli Apollóhoz

körül a véső, ellenben Hermész teste 
csupa lágyság. Az izmok puhán olvadnak 
egymásba, s felületükön érzéki vibrálással 
omlik szét a fény. Olyan érzékletesen van 
megmintázva, hogy szinte látni véljük a 
bőr alatt az erek lüktetését. Apolló haj
fürtjei rendezettek, arcának formái élesen 
elválnak egymástól, férfiasán erőteljesek. 
Hermész feje merőben más. Fürtjei 
kecsesen göndörödnek, s a homlok, az orr, 
az orcák és az áll között az átmenetet 
gondosan lesimította a mester. Apolló 
csakugyan isteni folséggel tartózkodó: 
úgy áll talapzatán, mint aki állandóan 
számol azzal, hogy tisztelői szemmel 
tartják, s ezért vigyáznia kell test
tartására, megjelenésének előkelőségére. 
Hermész ellenben mit sem törődik a kül
világ ilyesfajta előítéletével. Elfáradt, 
hát megpihen, ösztönösen egyszerű, köz
napi pózban.

Praxitelész földien kedves, szinte bájos 
ifjú emberéből hiányzik az a méltóság
tartás és fenség, amelyet annyira csodá
lunk az előző század mestereinek az 
istenalakjaiban, de még atlétaszobraiban 
is. Alakja sokkal közelebb áll az egykorú 
női aktszobrokhoz, mint a Kásseli Apolló 
férfiasán egyszerű és erőteljes alakjához, 
s ezért a Hermész szépségét joggal jelle
mezhetjük Nőiesnek.

A IV. században a vallási eszmék és a 
nemes ideálok veszítettek erejükből, 
a művészetben pedig a klasszikus stílus 
szigorúsága helyébe lassanként az érzéki 
szépség kultusza lépett. Az emberek 
szemlélete földönjáróbb, hétköznapiasabb 
lett. Hogy idővel aztán ez a még nyugal
mas átmeneti stílű* átengedje a helyét 
a hellenizmus szenvedélyesen mozgalmas 
művészetének.

Artner Tivadar
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Amikor a századforduló elején fölfedezték a radioaktivitást, kiderült, hogy 
némely elem atomjai nem állandóak, hanem —  sugárzás kibocsátása közlőn —  önként 
átalakulnak valamely másik elem atomjaivá. Lehetséges tehát egyik elem átalakulása 
más elemmé, amit az alkimisták századokon át hiába 'próbáltak mesterségesen előidézni 
(ők persze elsősorban azért próbálkoztak evvel, hogy aranyat állítsanak elő). Ma 
már azonban az atommagok szerkezetének ismeretében sokféle elemet tudunk előállí
tani y köztük olyanokat is, amelyeket még a természetben sem találtak meg.

Az atomok mesterséges átalakítására, s ezzel új kémiai elemek előállítására 
több lehetőség kínálkozik.

Legáltalánosabban az a módszer alkalmazható, amelyben valamely —  megfelelően
megválasztott —  elem atomjait nagy energiájú részecs
kékkel —  pl. protonokkal, deuteronokkal (a 2-es tömeg
számú hidrogénizotóp magja: 1 protonból és 1 neut
ronból áll) vagy a-részecskékkel (a hélium atomjának 
magja, 2 protonból és 2 neutronból áll) — „bombázzák” . 
A részecskék energiáját sebességük növelésével érik 
el; a felgyorsításra a különféle elektromágneses gyor
sítók (péídául a ciklotron) szolgálnak. A nagy energia 
azért szükséges, hogy a pozitív töltésű részecske 
legyőzze az atommagnak a részecskék behatolása 
ellen tanúsított ellenállását —  a mag ugyanis .szintén 
pozitív töltésű lévén, taszítja amazt. Ezzel a módszer
rel sokféle elem állítható elő, de ilyenkor csak nagyon 
kevés, gyakran megmérthetetlenül kicsiny mennyiség 
keletkezik.

Egy másik lehetőség új elemek létrehozására az 
olyan maghasadási reakció, amely neutronok hatására 
megy végbe. A magreakciók előidézésére a neutronok 
különösen alkalmasak, mert nincs elektromos tölté
sük, és így könnyen behatolhatnak a magba. Neutron- 
besugárzás hatására bizonyos elemek atomjai ugyan
annak az atomnak a radioaktív izotópjaivá alakulnak 
át s ezekből sugárzás közben, vagyis radioaktív 
bomlással új elem keletkezik.

A mesterségesen előállított új elemeknek talán az a 
legjellemzőbb tulajdonsága, hogy radioaktívak: atom
jaik önként bomlanak. A radioaktív bomlás egyik 

legjellemzőbb adata a felezési állandó. Ez azt fejezi ki, hogy valamely radioaktív 
anyag mennyi idő alatt bomlik el felerészben. A  különféle elemek felezési ideje — ter
mészetesen —  más és más; nagysága a másodperc törtrészeitől évmilliárdokig terjed
het. A mesterségesen előállított elemek épp azért nem találhatók meg a természetben, 
mert a Föld kialakulása óta eltelt több milliárd év sokszorosan meghaladja legállandóbb 
izotópjuk felezési idejét is, s így ezek —  ha valaha előfordultak is a Földön —  már rég 
elbomlottak.

Ám ugyanaz a jelenség —  a radioaktív bomlás —  teszi lehetővé azt is, hogy a 
mérhetetlenül kis mennyiségű anyag tulajdonságait is vizsgálhassuk. Radioaktív 
sugárzás észlelése útján ugyanis elvben egyetlen atom jelenléte is felismerhető. Ily 
módon néhány atom sorsát is figyelemmel kísérhetjük a kémiai átalakulások során, 
s ezáltal megállapíthatók tulajdonságaik. Egyszersmind azonban a vizsgált elemek 
radioaktív tulajdonságai meg is nehezítik a munkát: a kísérletek alatt gondoskodni 
kell a sugárzás elleni védelemről is.

Tekintsük most már egyenként a mesterségesen előállított elemeket.
A 43. elem helyét —  mint ismeretlenét —  annak idején Mcngyelejev üresen hagyta 

a periódusos rendszerben (lásd az Elet és Tudomány 1961. évi 53. számát). Ezt az

A i. uráiitinsadás termőkéi közölt 
keletkezett prométium (Pm, mos- 
terséjics elem) és radioaktív neo- 
dini (Na) és prazeodim (Pr) [ritka 
földfémek] szétválasztása oldó
szerrel. Az elemek megkülönböz
tetése radioaktivitásuk alapján 

történt



elemet E. Segré fedezte föl 1937-ben, amikor a ciklotronban a 42-es rendszámú 
elemnek, a molibdénnak az atomjait deuteronokkal „bombázta” . Megállapította 
az új elem legfontosabb tulajdonságait, és azt —  a mesterséges előállításra utalva
—  technécium (Tc)-nak nevezte el (a görög tekhnetosz =  „mesterséges”  szóból). 
Technécium azonban nemcsak a gyorsítókban állítható elő —  ahol ez hosszadalmas 
munkát igényel, s az eredmény kis mennyiség — , hanem megtalálható az uránhasa
dás termékei között is, mégpedig jelentős: 6,2 százalékos mennyiségben. (Uránhasa- 
dás az „atommáglyákban”  játszódik le.)

A következő ismeretlen elem a 61-es rendszámú elem volt. Ez a lantanidák közé 
tartozik. Uantan i dáknak nevezzük a periódusos rendszerben a lantén után következő, 
az 57— 71. számú helyeket betöltő 14 elemet. Ezek —  valamint a periódusos rendszer 
III. csoportjába tartozó szkandium, ittrium és lantén (amelyekkel együtt a lantani- 
dákat ritka földfémeknek is nevezik) —  kémiai tulajdonságai annyira hasonlóak, 
hogy nagyon nehéz őket egymástól elválasztani, s ez csak a legutóbbi évtizedekben 
sikerült.

.Érthető, hogy ilyen körülmények között a 61. elemről nem sokat tudtunk. A ritka 
földfémek elválasztására irányuló korábbi kísérletek 
során már többször is fölfedezni vélték, és illiniumnak, 
illetve florentiumnak nevezték. Kiderült azonban, 
hogy —  a technéciumhoz hasonlóan —  a 61. elemnek 
nem lehet stabil izotópja, teliét nem valószínű, hogy 
a természetben előfordul. Ezt az elemet azután az 
uránhasadás termékei között találta meg 1945-ben 
Coryvell, Marvnsky és Glemdenin, s a prométium (Pm) 
nevet kapta a görög mitológiabeli Prométheusz 
emlékére, aki az emberiséget megismertette a tűzzel
—  minthogy az atomenergia fölfedezése jelentőségé
ben csak ehhez hasonlítható.

A periódusos rendszer végén, a 84-es rendszámú 
poloniumtól kezdve — amelyet Madame Curie fedezett 
föl —  valamennyi elem radioaktív. Ezek a természetes 
radioaktív elemek az urán-, az aktinium- és a tórium
sorozatba sorolhatók. Eleve számítani lehetett teliét 
arra, hogy a 85-ös és a 87-es rendszámú elem is radio
aktív. A 85. elemet Segré és munkatársai állították 
elő 1940-ben úgy, hogy bizmutot a-sugarakkal 
(héliumatommagokkal) „bombáztak” . Ez az elem az 
asztácium nevet kapta, a görög asztatosz =  „nem 
állandó”  szó nyomán. A keletkezett asztácium 
olyan kevés volt, hogy tulajdonságait csakis radio
aktív sugárzása segítségével sikerült vizsgálni. Föl
tételezik, hogy ez az elem nagyon kis mennyiségben 
ugyan, de előfordul a természetben is. Milyen mennyiségben keletkeznek

(A  87-es rendszámú elemet 1939-ben Marguerile az uránhasadás termékei között a 
Pereg fedezte föl az aktinium nevű elem bomlás- különböző átomsúlyú elemek
termékei között, és Franciaország nevéről franciam-
nak nevezte el. A francium tulajdonságait is csak a leggyorsabb módszerekkel, radio
aktív sugárzása révén tanulmányozhatták. Mivel a franciumot először a természetben 
fedezték föl, nem tartozik a mesterségesen előállított kémiai elemek közé.)

fíahn és munkatársai tisztázták, hogy a különböző uránizotópok eltérően viselked
nek a neutronokkal szemben. A 235-ös uránizotóp (U235) a „bombázó”  neutronok hatá
sára hasad, a 238-as urán-izotóp (U238) viszont képes —  ha nem is minden, de bizonyos 
energiájú —  neutronokat befogadni, és U23fi-é alakul. Ez sugárzás közepette —  23 
perc felezési idővel —  a 93-as rendszámnak megfelelő tulajdonságú elemmé alakul. 
Ez utóbbit először az amerikai McMillan és Abelson mutatta ki 1940-ben. Minthogy 
ez az elem „túl”  volt az uránon, az Uránuszon túl keringő Neptun bolygóról neplunium- 
nak (Np) nevezték el. Az így keletkezett 239-es neptuniumizotóp ugyancsak radio
aktív, és /^-sugárzással, 2,3 nap felezési'idővel elbomlik, miközben a 94-es rendszámú 
elem képződik.

A 94-es rendszámú elomet először Seaborg és munkatársai mutatták ki, akik 1940- 
ben ciklotronban előállították az elem 238-as tömegszámú izotópját. Az elem a phitó-
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nium nevet kapta —  vegyiele Pu —  a Neptun után következő Plútó bolygóról. Nem 
sokkal később sikerült az Np239-ből /^-sugárzás közben keletkező Pu-239-et is kimu
tatni. Ennek az izotópnak a felezési ideje meglepően nagy:. 24 000 év.

A plutónium lett az első mesterséges elemy amelyet nagyobb mennyiségben is elő
állítottak. Várható volt ugyanis, hogy a Pu-239 az U-235-höz hasonlóan maghasadásra 
képes. Míg azonban az U-235-öt nehéz tisztán előállítani, mert körülményes feladat 
elválasztani az U-238 izotóptól, az már eleve valószínűnek látszott, hogy a Pu-239 
aránylag egyszerű kémiai módszerekkel is elválasztható a kiindulási urántól és a 
plutóniumon kívül esetleg keletkező egyéb elemektől. Minthogy pedig a tiszta hasadó 
anyaggal robbanásszerű hevességgel végbemenő maghasadási reakció érhető el 
(atombomba!), a második világháború alatt nagyarányú kutatómunka indult meg. 
A negyvenes évek elején sikerült kb. egy ezred grammnyi plutóniumot előállítani. 
Ez volt az első mérhető mennyiségű mesterségesen előállított elem. E csekély 
mennyiségnek a felhasználásával —  a külön e célra kidolgozott ultramikrokémiai mód
szerek segítségével —  sikerült megállapítani a plutónium kémiai tulajdonságait. Az. 
ultramikrokémiai módszer jellemzésére hadd említsük meg, hogy a használt „próba
csövek”  és „poharak”  térfogata 0,1— 0,00001 cm3 és a meghatározáshoz olyan 
mérleget szerkesztettek, amellyel 0,000 000 02 grammot is mérni lehet! Az elem 
tulajdonságainak ismeretében azután megkezdődhetett a nagyobb arányú plutóni
umtermelés. Eddig már sok száz kilogramm plutóniumot állítottak elő. Ez az elem 
különben a természetben is előfordul kis mennyiségben: a kozmikus sugárzás hatá
sára uránból keletkezik.

A neptunium és a plutónium kémiai tulajdonságaiból arra következtettek, hogy 
a periódusos rendszerben az aktinium után következő tóriummal az elemeknek egy —  
a lantanidákhoz hasonló —  sorozata kezdődik. Ennek az „  aktinida-sorozatnak”  a 
létezését Bohr már 1922-ben „megjósolta” , kísérletileg azonban csak az uránon túli 
elemek, a transzuránok fölfedezése bizonyította be minden kétséget kizáróan e sorozat 
létezését. A  transzuránok kémiai tulajdonságai ugyanis nagyon hasonlóak egymáshoz.

A  95-ös rendszámú elem —  amely a 241-es rendszámú plutónium bomlásából 
keletkezett —  az americium (Am) nevet kapta, mert a másik sorozatban (a lantanidák 
közt) az ugyanazon helyen álló elem neve európium. A Pu-239-et ciklotronban a-ré- 
szecskékkel bombázva kapták a 96. rendszámú elemet, amelyet a Curie házaspárról 
küriumnsxk (curium, Cm) neveztek el. Mindkét elemet Seaborg és munkatársai fedezték 
föl 1944-ben.

Öt évi szünet után, 1949-ben a kaliforniai Berkeley-egyetem ciklotronjában to
vábbi két „uránon túli”  elemet, transzuránt állítottak elő mesterségesen: a 97-es 
rendszámút, amely „szülőhelyéről”  a berkélium (Bk), valamint a 98-ast, amely a 
kalifomium (Cf) nevet kapta. Ezek az elemek még bomlékonyabbak, leghosszabb 
életű izotópjuk felezési ideje is csak néhány óra, illetőleg —  a kaliforaiumé —  néhány 
perc. Eddig mindkettőből csak néhány ezer atomot sikerült előállítani.

A 99-es és a 100-as rendszámú elemet 1952— 53-ban fedezte föl az uránátalakulás 
termékei között egy amerikai kutatócsoport. Az elemeket Fermi tiszteletére, ferrnium- 
nak (Fm) és Einstein tiszteletére einsteiniumnák (Es) nevezték el.

1955-ben ismét Seaborg és munkatársai állítottak elő egy elemet: a 101-es rend
számút. Ennek neve mendelévium lett, a periódusos rendszer felfedezőjének, Mengye- 
lejevnek a tiszteletére. 1957-ben a stockholmi Nobel-intézetben sikerült a 102. elem 
előállítása. Ez a nobélium (Nb) nevet kapta. Ezeknek a felezési ideje néhány perc. 
Kísérletenként csak néhány atomot nyertek, de a sugárzás mérésével az új elem 
kimutatható volt.

Joggal vetődik fel a kérdés: hány új transzurán állítható még elő ? Meddig foly
tatható még az elemek periódusos rendszere?

A legutolsónak megismert elemek nagyfokú bomlékonysága valószínűvé teszi, 
hogy az újabb elemek előállítása és kimutatása mind nagyobb nehézségekbe ütközik. A 
legújabb hírek szerint sikerült előállítani a 103. elemet is. Erről még semmi bizonyosat 
nem tudunk, a periódusos rendszer törvényszerűségei alapján azonban megjósolható, 
hogy ez az aktinida-sor utolsó tagja. Az új elem Lawrence tiszteletére a lawrentium 
nevet kapta.

A  transzurán-sor utolsó tagjai gyakorlatilag aligha hasznosíthatók, elméleti szem
pontból azonban fontosak, mert hozzájárultak a periódusos rendszer törvényszerűsé
geinek megismeréséhez.

Dr. Győrbíré Károly



B A L N A  B U D f J P E S T E N

keresik. Sokáig halnak tartották őket, 
pedig nem halak, hanem szárazföldi 
négylábú emlősöknek a vízi életmódhoz 
alkalmazkodott leszármazottai. Testük 
megnyúlt, orsó alakúvá, „áramvonalas” - 
sá vált. Melső lábaik úszókká alakultak, 
hátsó lábaikból a testük belsejében csak 
egy kis csőké vény maradt. Meleg vérű 
emlősök lévén, előnybe kerültek a ten
gerben élő ősibb alakokkal szemben, és 
úgy megnőttek, hogy Földünknek ma 
ok a legkatedtnasabb méretű állatai. Leg
régibb maradványaik a mintegy 60 millió 
évvel ezelőtti eocén időszakból származ
nak. Tüdővel lélegzőnek. Átlagosan 90 
másodpercenként jönnek föl a víz szí
nére lélegzetet venni. Sok képet, rajzot 
láttunk már, amelyen a bálnák függőle
ges irányban hatalmas vízsugarat lövell
nek ki magukból. Ez a sugár párából áll. 
Ki lélegzéskor ez a homloktájon elhelyez
kedő két ormyíláson keresztül kifújt 
pára a hideg levegőn azonnal lecsapódik, 
s ez látszik vízsugárszerűnek. Ormyílá- 
sukat különleges izmaikkal a vízben el
zárják. Gyors és ügyes úszók: óránként 
átlagosan 30— 40 kilométert tesznek meg. 
Farokúszójuk, amely a halakéval ellen
tétben vízszintes állású, rendkívül erős, 
rostos —  súlya eléri a 2000 kg-ot is. 
Bőrük csupasz, szőrtelen. Fülkagylóik 
nincsenek, szemük kicsi. Testhőmérsék
letük 36— 37 Celsius fok. A vastag, 
20— 25 cm vastagságú szalonnarétegnek

Oldalán í*kvő baráz
dás bálnát szállítanak 

a feldolgozó telepre

December elején arról értesültünk, 
hogy egy francia vállalkozó hamarosan 
egy hatalmas —  Gci/id/nak keresztelt —  
preparált, azaz kitömött bálnát szállít 
Budapestre. Az érdekes látnivaló nem 

.sokáig váratott magára —  Szilveszter 
előtt meg is érkezett.

Góliát útja nem volt zökkenők híján. 
A Nyugat-Európából hazánkig megtett 
néhány száz kilométeres út hetekig tar
tott. A mintegy 25 méter hosszú teher
autónak ugyanis —  amely a 22 méteres 
óriás bálnát szállította----többször kény
szerpihenőt kellett tartania hol a szokat
lan havazás, hol pedig egy váratlan ten
gelytörés miatt.

Vegyük hát szemügyre közelebbről is 
ezt az emlős állatot.

A barázdás bálnák családjába (Bala- 
enopteridae) — ahová Góliát, ez a közön
séges barázdás bálna (Balaenoptera phy- 
salus) is tartozik —  tizenegy fajt soro
lunk. Góliátot 1954. július 16-án fogták 
az Atlanti-óceánban. Súlya akkor 68 200 
kg volt. Preparálása során belső zsigereit 
—  a tüdő kivételével —  eltávolították. 
Csak egy szervének a súlyát, említjük: 
szíve 450 kg-os volt. Testének tartósítá
sára —  konzerválására — 70 hektoliter 
formalint használtak fel. Óvatosságból —  
hogy megelőzzék az esetleges romlást —  
még egy hűtőgépet is oda szereltek az 
állat mellé, amelynek hűtőesővei a tes
tébe vezetnek. Ezt azonban csak akkor 
működtetik, ami
kor a hőmérséklet 
tartósan a nulla 
Celsius fok fölé 
emelkedik.

A most Buda
pesten is bemuta
tott bálna társai 
legszívesebben az 

Atlanti- óceán 
északi részén, a 
norvég partoknál, 
valamint az Északi- 

Jeges-tengerben 
tartózkodnak, do 
télen a melegebb 
tengereket is föl-



A 22 méteres „Góliát**. 
Teljes nagyságában, 
mint itt a fényképen, 
csak nyitott kiállításon 
szemlélhetnénk. Ná
lunk „otthona*’ sokkal 
szőkébb, így „portrét”  
nem készíthettünk róla

köszönhetik, hogy ezt a hőmérsékletet a 
jeges vizekben is tartani tudják. Leg
főbb táplálékuk a nyílt tengerekben nagy 
tömegben előforduló csiga, apró rák és 
hal. A heringél nagyobb halat nem bírják 
lenyelni, mert nyelőcsövük szűk. Na
gyon érdekes, ahogyan ezek a hatalmas 
állatok ezeket az apró tengeri állatokat 
bekebelezik. Szájukat kitárják, majd ide 
a vízzel együtt betódulnak az apró szer
vezetek. A száj bezárása után a víz ki
szorul, ellenben a táplálék benn marad; 
ez azzal magyarázható, hogy szájukban 
70— 80 cm hosszú, rugalmas csontlécek, 
úgynevezett szilák vannak rostos bojtok
kal, amelyek valósággal megfogják a 
táplálékot, és nem engedik a vízzel együtt 
eltávozni. Táplálékukat nem rágják meg, 
a puhítást —  az előemésztést —  az elő- 
gyomor végzi el.

Átlagosan 11— 12 hónapig vemhesek. 
Egy, ritkán két borjút hoznak világra. 
A hat-hét méteres újszülött bálnaborjú 
súlya 1500— 9.000 kilogramm. Mint min
den életmegnyilvánulásukat, a fiatalok 
szoptatását is a tengerben végzik. Az 
anyaállat tejmirigyei a test hátsó két 
oldalán vannak. Szopás idején a bálna- 
borjú valósággal felfüggesztedik a tej- 
mirigyekhez. A bálnák teje rendkívül 
zsíros (zsírtartalma 34— 53 százalék, 
míg a tehéntejé csak 3,5 százalék). 
A hideg tengeri környezetben szükség is 
van ilyen nagy kalóriát adó táplálékra. 
A bálnaborjúk naponta egy mázsát gyara
podnak.

Már több mint két évszázad óta tart 
rendszeres fogásuk. Főként zsírjukért —  
egy-egy példánynak 30 000 liter zsír ja is

leket! —  vadásszák 
ezrével ezeket a 
lassan kipusztuló
félben levő állato
kat. Ma már nem
zetközi egyezmé
nyek szabályozzák 
vad ászárukat. Szi
gony ágyu??al lövik 
őket, majd drót
köteleken vontat
ják a konzervüzem
mel berendezett 
halászhajóra, ahol 

azonnal fel is dolgozzák az egész állatot. 
Húsuk kissé rostos, a marhahúsra em
lékeztet.

A barázdás bálna egyik rokonának, az 
ámbrás cetnek köszönhetjük az ámbrát. 
Az ámlrra a bél viasszerű váladéka; az 
emészthetetlen anyagok körül keletkezik. 
Súlya gyakran 90 kilogramm is lehet. 
Nagyon értékes anyag. Az illatszeripar 
használja fel mint illatosító alapanyagot.

Kevesen tudják, hogy Magyarország
nak is van egy értékes ^helybeli”  bálna
dokumentuma. A századfordulón a Sop
ron megyei Borbolya község határában 
agyagós&s közben hatalmas csontokra 
bukkantak. A régészek megállapították 
hogy a hajdan hazánk területén levő 
miocénkori tenger bálnájának a csont
váza került elő. A ritha leletet a buda
pesti Földtani Intézetbe szállították, s 
ott azóta is megtalálható.

Pénzes Bcthen

Oj KÖNYVEK
Hollós Korvin Lajos: Óbudai Búcsú 

(Szépirodalmi, 15,— Ft)
Máté György: Nem szentírás (Kossuth, 

20,— Ft)
Klaniczay—Szauder—Szabolcsi: Kis ma

gyar irodalomtörténet (Gondolat, 
36,— Ft)

Szász Imre: Szól a síp (Szépirodalmi, 
á0,— Ft)

Szauder József: A romantika útján
(Szépirodalmi, 32,— Ft)

Székely János: Törd a fejed: 3000 kérdés,— 
3000 felelet (Minerva, 14,— Ft)
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TUDOM ÁNY
„Hétkilences”  alumíniumot állítottak elő a Szovjetunióban

A  Kalinyin Intézetben Beljajev pro
fesszor irányításával egy új eljárással 
sikerült az eddig legtisztább — 99,99999 
százalékos — alumíniumot előállítani. (Az 
alumínium tisztaságát százalékban fejezik 
ki. A  kereskedelmi forgalomban a 98%-os 
is megfelelő. Elektrotechnikai felhaszná
lásra a 3—4-kilences — azaz a 9,99 ill. 
9,999%-os — szükséges, különleges fel
adatokra ez ideig 5-kilences — 9,9999%- 
os — finomságát tudtak előállítani. — 
A szerk.)

E roppant tiszta alumíniumot vákuum- 
szublimációs eljárással, különleges vá- 
kuumberendezésben készítették. A hét
kilences alumínium lágyabb és formálha- 
tóbb, mint az eddigiek, és nagyobb a hő- 
és a villamosvezető képessége. A —271 
C fokos hőmérsékleten kisebb a még meg
maradó ellenállása. Beljajev szerint a 
,,hétkilences*1 alumíniumnak nagy a jö 
vője a félvezető-technikában és a ve-7 
gyészetben.

( Izvesztyija Viszsih Metaüurgija)

Lábrács alumíniumból
A fürdők, fürdőszobák és az egyéb vizes 

talapzatéi helyiségek beton- vagy gumi- 
padlója veszélyesen csúszós, a farács pedig 
valóságos penész- és gombatelep, s nehe
zen vagy —  idővel —  sehogy sem tisztít
ható meg teljesen. Jóval célszerűbb ilyen 
helyeken az alumíniumrács, amely köny- 
nyen tisztítható, nem fertőződik, nem korro
dálódik, és élettartama szinte korlátlan. Ez
által a beszerzés többletköltsége két-három 
év alatt megtérül. (Alumínium Suisse)

Alumínium zsaluzás
Svájcban egy cementgyár építéséhez 

több, 15 méter magas, 95 cm átmérőjű 
betonoszlopra volt szükség. Az építő- 
vállalat 5,30 m hosszúságú alumínium 
zsaluzóhengereket készíttetett, a képen 
látható merevítésekkel. Ez a zsaluzó
henger nyitható, és súlya az acélhengeré
nek csak harmada. Éppen ezért sokkal 
hosszabb egységei készíthetők el, az 
eddiginél gyorsabban. Kevesebb vá
lasztósíkja következtében a betonoszlop 
vasalása is biztonságosabb. Az alumíni
um henger belső felületét araidit lakkal 
vonták be, és minden töltés előtt jól 
beolajozzák. Ennek következtében a 
betontól könnyen elválik, és a betonosz

lopnak olyan sima lesz a felülete, hogy 
megmunkálni nem is kell.
(  Alumínium Suisse) *
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-A műanyagok borítása fémmel
Ma már közismertek azok az eljárások, 

amelyeknek során valamely fémtárgyat 
műanyaggal vonnak be —  többnyire a 
korrózió elleni védelem vagy dekoratív 
hatás elérése végett. Kevésbé ismeretes az 
előbbivel ellentétes művelet, amidőn a mű
anyag tárgyakat vékony fémréteggel borít
ják. Az ilyen tárgy a megtévesztésig hasonlít 
a fémből készült példányra. Ez a módszer 
egyesíti a műanyagok könnyűségét, olcsó
ságát- a fémek nagy visszaverő képességé
vel. Az így bevont műanyagból külön
féle tükrök (pl. autók, bányászlámpák 
reflektorainakparabolátükre), játékok,dísz
tárgyak stb. készíthetők (\. ábra).

A fémmel való borítás úgy történik, 
hogy a megfelelően előkészített műanyag 
tárgyakat forgatható állványokra akaszt
ják, majd ezeket vákuumkamrába helyezik, 
ahol elektromosan fűthető fémspirális is van 
(2. ábra). A spirális anyaga az a fém, 
amellyel a tárgyakat be akarják vomii. 
Ez rendszerint alumínium. A kamrában 
nagy, néhány tízezred higanymilliméteres 
vákuumot létesítenek, és egyidejűleg fel

1. ábra

izzítják a fémspirálist. Ilyenkor ebből fém
atomok távoznak el, és ezek a bevonandó 
tárgyak felületére ütközve, odatapadnak.

2. ábra

Minthogy a fématomok egyenes irányban 
röpülnek, az állványokat forgatni kell, 
hogy a tárgyak minden oldalát kellően 
„ bombázhassák". Az egész művelet csak 
néhány percig tart.

A vékony fémréteget utólag még vala- 
milyen színtelen lakkréteggel is bevonják 
a sérüléseké Jcopások megakadályozására.

A bevonásra többnyire alumíniumot 
használnak, kedvező tulajdonságai, első
sorban nagy fényvisszaverő képessége miatt. 
A sima alumíniumfelület ugyanis vissza
veri a ráeső fénysugarak mintegy 89 
százalékát. Igaz, hogy a frissen polírozott 
ezüst fényvisszaverő képessége még ennél 
is ixUamivel jobb (93—94%-os), de ez az 
anyag hamar elszínezödik, amellett drága.

A fent- vázolt, eljárással elvileg minden 
műanyag beburkolható fémmel. A gyakorlati 
tapasztalatok szerint azonban egyes lágyító
szert tartalmazó műanyagfajták bevonása
kor nehézségek adódnak. Ezért főleg polisz- 
tirolt, plexit, nylont, üvegszövettel rétegelt 
poliésztert és epoxigyantát használmik. 
Alkalmasak erre még a bakéi iijéleségek, 
a karbamid- és melamingyunták, sőt külön
leges felületkezelés után a polietilén is.

(Wolfner András)
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A Földközi -tenger partja mentén elterülő 
földművelő országokban, amikor még sem 
fémpénzek nem léteztek, még kevésbé bank
jegyek, a gabona volt az árucsere alapja.

Magtárt jelképező hieroglifák. Ezek segítségével 
állapították meg a régészek a merlmde! leletek

ről. hogy egykor magtárak voltak

Például Egyiptomban az állam tizedet sze
dett a parasztoktól, és az alkalmazottakat 
gabonával fizette. Ezért tehát országos 
gazdasági érdek követelte, hogy a gabonát 
megóvják az élősdiektől, a nedvességtől, a 
melegtől és a homoktól. Ez a magyarázata 
annak., hogy már a csiszolt kőkorszakban 
( a neolitikumban) , vagyis i. e. 5000 köt'ül 
silókat építettek.

A régészek a neolit település legrégibb 
nyomait Kairótól 100 km-ret F á ju m  kör
zetében fedezték fel, ahol maggal teli gabona
vermekre —  az emberiség első silóira —  
bukkantak. Ezeket egyszerű módon készí
tették: a száraz tala jba kb. fél méter átmé
rőjű, egy méter mély vermet ástak, falait 
nedves sárral kitapasztották s több réteg 
szalmával kibélelték. Miután az árpa
vagy lenmagokat belehelyezték, kerek szal- 
matetővel védték a homoktól.

Ugya?tcsak a neolüikumból származó 
magtárakat fedeztek fel a Nílus nyugati 
deltájában elterülő M erim d ében . Ezek 
jóval nagyobbak, mint az előbbiek. A fonott 
szalmafedő vei- borított kis mélységű kerek 
gödrök rendeltetését a hieroglifák révén 
fejtették meg. Az egyiptomi írás gyakori 
jele a sematikusan ábrázolt szérű: a kör. 
Benne az apró kör öcskék a magok. E külö
nös gödrök tehát csépiéikor a meglehetősen 
szeles tádéken védték a szántóvetők termé

sét. (Ilyen szérűk alóni néven Görögország- 
bán ma is vannak, s néha a kikövezett göd
röket még kis kőfal is védi.)

A kutatók Fájum és Merimde leleteinek 
összehasonlításakor érdekes különbségeket 
észleltek. Fájumban a silók- központi he
lyen, a lakótelepüléstől bizonyos távolságra 
épültek. E  táros lakói tehát Ős ko mm u- 
n i z m u s b a n  éltek i. e. 5000-ban. El
lenben Merimdében, i. e. 4500-ban 
minden házhoz saját siló tartozott. A kö
zösségi rendszer nyomai azmiban egészen a 
történelmi korszakig fennmaradtak.

Merimdében a veremsilók mellett már 
feltűnnek a 80 cm magas és 70 cm széles 
talpatlan, égetett cserépedény silók is. Ezek
ben valószínűleg a száraz gyümölcsöt őriz
ték. Merimde-beni Szólama falucska lakói 
(a neolit lakhely közelében) ma is ha
sonló tartályokban tárolják a gabonát. 
Algériában ugyancsak a régiekhez hasonló 
vermekben őrzik.

Az V. dinasztia korában (i. e. 2700—

Siló terrakotta modellje egy heluan! sírból. A 
felső nyíláson át adagolták a friss terményt, az 

alsóból vették ki a sltózottat

ei



Az el'kabl silók. Talán ezekből fejlődött ki a
Panteon alakja

2500) új típusú silók tűnnek fel Egyiptom
ban, mégpedig téglából készült hengeres 
formájú építmények, amelyek sok helyütt 
épségben megmaradtak. Az ezeket borító 
kupolák mindenütt összedőltek, tehát csak

Római kori öntözocsatornát 
helyeztek üzembe Libanonban

Libanonban, Baálbek (az; ókori Helio- 
polisz) városától kb. 80 km-re található 
egy napistenszentély és még több római 
templom maradványa. Ezek restaurálá
sát Kalayan professzor vezeti immár har
minc esztendeje. Kutatásai során a Qua- 
sivatagban egy bizonyos irányban ismét
lődő, különös nyílásokat fedezett fel. 
Ezeknek létezéséről mindeddig csak né
hány nomád arab pásztor tudott. Az ak
nanyílásokba leereszkedve kiderült, hogy 
tökéletesen jó állapotban lévő föld alatti 
csatorna köti össze őket egymással. A kb. 
2 méter magas és 1— 1,5 méter széles föld 
alatti csatorna környékén talált munka- 
szerszámok feliratai azt bizonyítják, hogy 
az öntözocsatornát a rómaiak építhették 
az első században.

Ezt a majdnem kétezer éves alkotást 
most ismét üzembe helyezik oly módon, 
hogy az Orontes folyó forrásánál épülő gát
tal felduzzasztott vizet felszíni csatorná
val belevezetik. Eképpen varázsolják 
majd termővé a Qua-sivatag sziklás pusz
taságának sok ezer hektárnyi területét.

(Sapere)

a sírokban talált miniatűr modellekből 
következtethetünk szerkezetükre. A könnyű) 
nem álboltíves kupola közepén nyílás szol
gált a gabona beöntésére) és a tartályt az 
alján levő nyíláson keresztül fokozatosan 
üríthették ki. A könnyű kupolának meg
lehetősen szilárdnak kellett lennie) mint
hogy a teherhordók jöttek-mentek rajta. 
Pierre Qilbert belga egyiptológus szerint 
ezek a kupolás silók a campirviai hévíz- 
))rotondá” -knak) tehát közvetve a Pan- 
theon kupolájának is mintái.

E l - K  a b-ban tizenkét siló és néhány 
kisebb verem egy udvar köré csoportosul. 
Ez az egyiptomi kézművesek munkahelye 
volt. A közösség élete tehát itt zajlott le, 
éppen ezért az egész területet fallal védték.

Az első egyiptomi dinasztiák sírjaiban 
a hengeres formájú silók kicsinyített mását 
helyezték el, benne gabonával) a halott 
táplálására. A sírköveken is láthatók a 
silók ábrái a következő feliratokkal: felső
egyiptomi búza (it-chemau)) alsó-egyipto
mi búza (it-mehti)) árpa stb. Ezek a siló- 
áb?'ázolások tulajdonéppen jelképes áldo
zatok, s a halott szimbolikus táplálékának 
szánták arra az időre, amikor a tényleges 
ajándékok már elfogytak. ( S a p e r e )

A z  üveg korának  
pontosabb m eghatározása

A régészeti kutatásban nagy segítséget nyújt 
az az új eljárás, amellyel a föld, illetve víz alá 
került üvegnek vagy obszidiánnak az életkorát
— legfeljebb 10 éves hibahatárral — meg lehet 
állapítani.

E vizsgálati módszer alapja az a vegyi folyamat
— lényegében nagyon lassú mállás —, amely az 
üveg felületén keletkezik a talajnedvesség vagy 
a víz hatására.

Ha az üveg felületére merőleges metszetet 
nagyítóval vizsgáljuk, a felülettel csaknem pár
huzamosan haladó vonalakat látunk. Ezek rend
kívül vékony rétegek jelenlétét jelzik, amelyek 
a nedvesség mállasztó hatására kb. egy év alatt 
keletkeztek. A mállás mértékét a földrajzi kör
nyezet is befolyásolja. Például az Egyiptomban 
felszínre hozott és kb. 2000 évesre becsült ob- 
szidián egy rétegének vastagsága 8,1 mikron, 
az Antarktiszon talált, ugyancsak 2000 esztendős
nek tekintett obszidiáné 0,36 mikron.

Ennek az eljárásnak a segítségével a hamisít
ványok is felismerhetők. ( Industrickurier)
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Hága tetjeiíimwqu
A nagy vízűétesítményék gazdaságos és 

gyors elkészítése érdekében mind gyakrab
ban az eddigieknél nagyobb teljesítményű, 
különleges munkagépek alkalmazása szük
séges. A Szovjetunióban most olyan nagy 
teljesítményű, villamosüzemű szívókotrót 
szerkesztettek. amelynek szívófejében külön 
motorral hajtott marószerkezet van. E gép 
15—18 m mélységből is felnyomja a zagyot 
( a vízzel kevert földanyagot) ;  teljesítménye 
óránként 350 köbméter. A háromlapátos

A városi életmód 
és a vérnyomás

A ,.színes”  népek átlagos vérnyomása 
jóval alacsonyabb, mint a fehéreké. Ebből 
vonták le azt a következtetést, hogy a mar 
gas vérnyomás a modern civilizáció követ- 
kezménye. Az Egyesült Államokban nem
rég lefolytatott vizsgálódók során is kiderült, 
hogy a magas vérnyomás keletkezésében a 
környezetnek nagyobb a szerepe, mint az 
öröklődésnek. A városiasodon amerikai 
négerek vérnyomása olykor a fehérekénél 
is nagyobb. Ellenben a tropikus Afrikában 
élő néger lakosság soraiban a magas vér
nyomás ritkaságszámba megy. Az afrikai 
városokban már gyakrabban találkozunk 
ezzel á betegséggel a négerek közt is. Első
sorban tehát az é l e t f e l t é t e l e k  be
folyásolják a vérnyomás és az ezzel össze- 
függő betegségek elterjedését. ( D e u t s c h e  
M e d i z i n i s c h e  W o c h e n s c h r i f t t

Hamarosan 65 atomerőmű 
lesz a világon

Nemsokára 65 atomerőmű működik 
majd világszerte, összesen 9100 MW 
(megawatt) teljesítőképességgel. 1960 vé
gén 17 atomerőmű működött, és további 
48-at már építenek. A 17 meglevő atom
erőmű teljesítménye 1100 megawatt volt. 
A svájci „Handelszoitung”  szerint ebből 
az Egyesült Államok hat erőmüvei (370 
megawatt), a Szovjetunió néggyel (365 
MW), az Euratom szervezetében cso
portosult nyugat-európai országok szin
tén néggyel (80 MW), Anglia pedig há
rom atomerőművel (296 MW) rendel
kezett. Az épülő atomerőművek elké
szülte után az atomerőművek 43 száza
léka Angliában lesz. A Szovjetunióban 
termelik majd a világ atomenergiájának

zagyszivattyút 1370 kW teljesítményű vil
lanymotor hajtja. A gépóriás üzem közben 
csörlők és támcölöpök segítségével változ
tál ja a helyét. Működéséhez összesen 2280 
k W teljesítmény szükséges, a villamos ára
mot 6000 V-08 kábel vezeti a partról a 
géphez. A munka befejeztével a kotrót szét
szedik, s vasúton szállítják az újabb munka
helyre. ( Gi d r o t y  e c h n y  i c  s e s zk o j e 
S z t r  o j  i t y e l s z t v o )

20, az USA-bán 12, az Euratom országai
ban pedig 13 százalékát.

(Frankfurter JRundschau)

Megrábozlalják 
a Viszlwla folyását?

Geológusok megállapították, hogy a Tarnobrzeg 
vidékén (Rzeszówi vajdaság, Lengyelország) a 
Visztula medre alatt és a Visztula mentén óriási 
kéntelepek húzódnak. Előzetes becslések szerint 
e kénmennyiség az ország „sárga kincsének** 
mintegy 10 százalékát alkotja, és értéke meg
haladja a negyed milliárd dollárt.

Minthogy a víz alatti kéntelepek bányászása 
rendkívül nehéz, felvetődött az a gondolat, hogy 
a folyót a kitermelés majdani helyétől elvezetik 
egy kb. 15 km-es szakaszon. A megoldás műszaki
lag megvalósíthatónak látszik. (Priroda)

A röntgensugár és az útibörönd
Az amerikai kontinensen nem egy alkalommal 

borzalmas repülőszerencsétlenséget okozott egy- 
egy bőröndbe rejtett pokolgép. A repülőtársasá
gok most úgy védekeznek ez ellen, hogy a bőrön
döket röntgensugárral átvilágítják: az utas csomag
ját a vizsgálóberendezésbe helyezik, és a társaság 
tisztviselője figyeli a képernyőn megjelenő képet. 
E művelet az előhívatlan film kivételével nem 
ártalmas sem a csomag tartalmára, sem az utasra.

(Frankfurter Allgemeine Zeitung)

Márványt találtak az Líráiban
Az XJrál hegységben levő Polevszkoj 

város ■,közelében hatalmas márványlelő
helyre bukkantak. A szakértők szerint 
e területen kiváló minőségű márvány ter
melhető ki, amely különösképpen szobrá
szati célokra alkalmas. Minősége a híres 
carrarai márványéval vetekszik.

(Marktinformationen)



L O G A R  M IS K A  feladatai
A Z  53. FELADAT MEGOLDÁSA

A tetölap B és C pontjának 
árnyéka B’, illetve C’. A meg

feleld pontok (B és B\ ill C 
és C') összekötésével ki tudjuk 
jelölni a fénysugarak irányát. 
A fénysugarak a térben vagy 
egy pontból (a fényforrásból) 
indulnak ki, vagy párhuzamosak 
(ha a fényforrás „végtelen”  
messze van — pl. napsugarak), 
így kell lennie az ábrán is.

Á mi ábránkon nyilván az 
első eset áll fenn, mert B’B és 
C’C láthatólag metszi egymást

(ha messze is). Mármost az A 
pontnak az oldallapra vetített 
árnyéka nyilván A,. így az 
AA, egyenes is fénysugár. AAt- 
nek tehát át kellene menni 
B’B és C’C metszéspontján. Ez a 
feladatbeli ábrán nincs így, 
tehát az árnyék hibásan van 
megrajzolva.

2. FELADAT
A képen látható villany

szerelő nem könnyű problémán 
töri a fejét.

A folyón át fektetett kábelt 
— melynek 49 egymástól el
szigetelt áramkört kell át

vezetnie — a szokástól eltérően 
egyszínű szigetelésű drótokból 
sodorták. így azután nem lehet 
tudni, hogy a két parton lát
ható drótvégződések közül 
melyik melyikkel tartozik össze 
(azaz melyik ugyanannak a 
vezetéknek a két vége). Az 
azonosítást barátunknak kell 
elvégeznie úgy, hogy mindegyik 
drótvégződésre cédulát köt, és 
az összetartozókra mindkét par
ton ugyanazt a számot írja 
rá. Ehhez rendelkezésére áll 
a part mentén futó villanyveze
ték, egy izzólámpa („villany
körte/*), valamint egy csónak, 
hogy átkelhessen a folyón.

1 lányszor kell a csónakkal át- 
és visszneveznie, hogy feladatát 
megoldhassa?

FELTALÁLÓK,
FELFEDEZŐK.. .

VÍZSZINTES:
1. A neutron fel

fedezője (1932.). 7. A 
motorcsónak feltaláló
ja (1886). 13. Forral, 
főz, angolul. 14. Állami 
bevétel. 15. Behajt l.
16. Fővárosunk mono
gramja. 17. Kihalóban 
levő ausztráliai futó
madár. IS. Tenisz
eszköz. 19. . .  .al Ha
sid: híres arab kalifa 
a VIII. században.
20. Egy főnemesi cím 
röv. 21. Házőrző. 22.
Napszak. 23. Anvaló.
24. Présel. 26. Bruttó- 
regisztertonna röv. 27.
A levenő első cseppíolyósítója (1895). 28. Értékes 
bundájú földalatti rágcsáló. 29. Nem kell több! 
31. Kctelektródás elektroncső. 32. Karddal 
verekszik. 33. Kómái 9. 34. Rangjelző élörag. 
35. Házi sütemény-fele. 36. Sebhely. 37. Vonatko
zó névmás. 38. A lóerő angol rövidítése. 39. Dél- 
kínai portugál gyarmat. 40. Jugoszláviai város. 
41. Az anyag hajdan oszthatatlannak vélt alkat
része. 42. A rotációs nyomdagép föltalálőja 
(1863). 43. A pozitron felfedezője (1932).

FÜGGŐLEGES
1. Felsőlábszár. 2. Önmagára igen érzékeny. 

3. Mint a vízsz. 34. 4. A teljesítmény elektromos 
mértékegysége. 5. A negyedik dimenzió. 6. A szén 
és az oxigén vegyjele. 7. Egy őrlemény-fajta. 
8. Etióp város. 9. Elektromosan töltött atom. 
10. MIS. 11. Spanyol folyó. 12. Recept röv. 
13. A hűvarpömb (batlszféra) feltalálója (1930

körül). 15. A legtöbb „galcri” -t ezzel a névvel is 
lehetne tisztelni. 18. Nagy főzőedény. 19. A függ. 
15. ikerszava. 20. GY. D. 22. Az energia tudo
mányos mértékegysége. 23. Japán város. 24. Egy 
hónapnév röv. 25'.'Az öntöltő jj ép fegyver feltalálója 
(1883). 26. Gyomorban van. 27. Lyukak, népiesen. 
28. Vckonvlevű. 30. Útszéli növény. 31. Fej- 
összekoppantós (babajáték). 32'. Belső kiválasztó 
szerv. 33. Pravoszláv egyházi kép. 35. . . .  — Dáj: 
délvietiiánn excsászár. 36. Folyami átkelő. 37. 
Állóvíz, névelővel. 38. Ceruzák keménységjelző 
betűi. 39. Milliliter röv. 40. A névtelenség monog
ramja. 41. Régi római pénznem.
(Az o  és az ó, valamint az Ö és az ő betűket a 
rejtvényben ne^  különböztetjük meg.)

Az 1. sz. keresztrejtvény mejifejtése: „Csordul
jon sok jóval a sok jövő hónap, — Rossz nap el
maradjon, több legyen a jó  nap, — . . .  ’*
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III. évfolyam, 1. szám. 1962. január 14.

A meri g o  Vespueci 
négy ntnsúsn Am erihábnn

Kolumbus felfedezése lázba hoz
ta Spanyolországot és ez a láz még 
csak fokozódott, amikor harmadik 
útjáról tekintélyes mennyiségű kin
cset vitt haza. Kalandorok — több
nyire elszegényedett nemesek, akik 
hirtelen szerettek volna munka nél
kül meggazdagodni — tömegesen 
vállalkoztak felfedező utakra. Akadt 
azonban az utazók között egy em
ber — névszerint Amerigo Vespucci 
— aki nem aranyért, hanem a tu
dás vágyától eltelve kelt útra nem 
is egyszer az újonnan felfedezett 
földekre.

Amerigo Vespucci 1451-ben szüle
tett Firenzében. 'A  városállam 
egyik legelőkelőbb családjából szár
mazott s gyermekkorában gondos 
nevelést kapott: matematikát, ter
mészettudományt és csillagászatot 
tanult, ezenkívül foglalkozott a 
klasszikusokkal is. -Nagybátyja tár
saságában, aki diplomáciai megbí
zásból XI. Lajos francia király ud
varába ment, 1473—1480 közt be
utazta Franciaországot. Tanulmá
nyai végeztével a hatalmas és gaz
dag Lorenzo Pietro Francesco Me
dici 'szolgálatába lépett, kinek ha
talmas üzleti vállalkozásai voltak 
Spanyolországban és Portugáliában. 
Ura és rokona megbízásából Ves

pucci 1492-ben Sevillába ment. Á 
sevillai tartózkodás jelentette Ves
pucci életében a fordulópontot. Az 
ő bankházuk készítette elő Kolum
bus második felfedező útját, s en
nek során Vespucci megismerkedett 
a nagy felfedezővel. A vele folyta
tott beszélgetések hatása alatt ha
tározta el, hogy ő is felfedező lesz. 
Terve megvalósítására 1497-ben 
kedvező alkalom kínálkozott; ugyan
is a spanyol India Tanács vezetője, 
Fonseca püspök, megbízást adott 
Alonzo de Hojeda kapitánynak, egy 
felfedező útra. Hojeda el is indult 
4 hajóval, vele tartott Vespucci is 
mint navigátor. 37 napi tengeri 
utazás után a mai Venezuela part
vidékén érték el a szárazföldet. A 
vidék elnevezése Vespuccitól ered 
— a part mentén cölöpökre épült 
falut talált s Velencére emlékezve 
nevezte el Venezuelának =  Kis Ve
lencének.

Hazatérése után, 1499 őszén Diego 
de Lepe vezetésével ismét útra kelt. 
Ezúttal a déli szélesség 8. fokáig 
jutott eh s Haitin keresztül 1500 jú
niusában tért haza.

Vespuccinak utazásai során az a 
gondolata támadt, hogy Kolumbus 
nem Indiát fedezte fel nyugatról
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indulva, hanem egy ismeretlen föl
det. E gondolat tisztázására ezután 
további utazásokat is tett az „Új 
földre” : Manuel portugál király hí
várára 1500-ban portugál szolgálat
ba állt és 1501. május 13-án Lissza
bonból 3 hajóval útnak indult. Az 
afrikai partok mentén haladtak 
Zöldfok szigetéig, innen vágtak ne
ki a tengernek az „Űj föld”  irányá
ban. A hosszú útról 1502 szeptem
berében ért vissza Lisszabonba. Út
jának tudományos eredménye a gon
dolat tisztázása volt: ha nyugat fe 
lé indulva akarjuk elérni Indiát, 
akkor előbb meg kell kerülni az 
f>Űj földet” (terra nova) és csak ez
után lehet eljutni a mesés Indiába.

Coelho kapitány vezetésével 1503. 
június 10-én ismét útnak indult, 
hogy megkeresse az Indiába vezető 
átjárót. Ez alkalommal azonban 
csak a Í8. fokig jutottak el, itt 
gyarmatot alapítottak s további 
eredjnények nélkül 1504 június 
18-án hazatértek Lisszabonba. Köz
ben Vespucci meghasonlott a portu
gál uralommal s 1505-ben újra spa
nyol szolgálatba lépett. Sevillában 
fejezte be életét 1512-ben, mint az 
India Tanács magasrangú hivatal
noka.

Vespucci utazásai során naplót 
vezetett, amelybe feljegyezte tudo
mányos megfigyeléseit, csillagászati 
megjegyzéseit és számításait. Nap
lója alapján három beszámoló leve
let írt Medicinek. Nagy feltűnést 
keltő harmadik beszámolóját 1503- 
ban Jean Lambert Párizsban la
tinra fordította, 1504-ben pe
dig Johann Othmar augsburgi 
nyomdász kinyomtatta. Rövidesen 
megjelent a levél francia és német 
fordítása is s a fordítások alapján 
Vespucci neve egyszerre ismert lett. 
Négy utazásáról 1504. szeptember 
4-én kelt levelében számol be ösz- 
szefüggően firenzei barátjának 
Pietro Soderininek. A beszámoló 
nyomtatásban is megjelent olaszul, 
majd latin, francia és német for
dításban. Hírnevét ezek a nyom
tatványok csak fokozták: a felfe
dezésekkel kapcsolatban minden

felé csak az ő nevét em legették —i 
Kolumbus teljesen feledésbe me
rült: az ő figyelmét ugyanis a fel
fedezés és főként alkirálysága kér
dése kötötte le, irodalmi téren nem 
alkotott semmit, — Vespucci vi
szont tudós hajlamú ember volt, 
utazásairól beszámolókat írt, sőt 
térképet is készített. Hogy az új 
földrészt róla nevezték el $ nem  
Kolumbusról, az Vespucci tudta és 
akarata ellenére történt.

Vespucci írásaiban állandóan „új 
fö ld irő l, „új v ilá g iró l beszélt, 
eszébe sem jutott, hogy nevet adjon 
neki, pláne hogy azt saját nevével 
hozza kapcsolatba. Egy Martin 
Waldseemüller nevű, a lotharingiai 
St. Dieben tanító iskolarektor, 
1507-ben Cosmographie introductio > 
c. művében mellékletként kiadta 
Vespucci beszámolóit „Quattuor 
navigationes” (Négy utazás) címen. 
Waldseemüller jutott arra a gon
dolatra, hogy az újonnan felfede
zett földet Amerigo földjének ne
vezi el — ebből az elnevezésből 
alakult ki később az Amerika név. 
A bécsi Nemzeti Könyvtárban 
látható egy térkép 1509-ből, melyen 
már Amerika néven szerepel az új 
kontinens; Baselben 1520-ban meg
jelent Pomponius Mella kiadásában 
egy térkép és ezen szintén ez az 
elnevezés szerepel. A név idővel 
annyira meghonosodott, hogy mikor 
kiderült a tévedés, már nem lehe
tett változtatni rajta.

A tévedés felfedezése nyomában 
nagy irodalmi harc indult meg. Az 
elkeseredett ellenfelek Vespuccit 
csalónak, hazug fecsegőnek stb. ti
tulálták. E kérdésben — úgy gon
doljuk — Voltaire véleménye a 
legtalálóbb. Ö azt mondta: Vespucci 
fedezte fel Amerikát, a dicsőség 
mégis azé, aki elsőnek indult el 
törékeny dióhéjával az ismeretlen 
tengeren.

Dr. ötvös János
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Tarka bogyókra gyülekező 
téli madárvendégeink

Talán nincs is olyan szín, amit a 
dér csíp te, érett termések magukra 
ne öltenének. A fagyöngyé fehér, a 
bodzáé fekete, a csipkerózsáé égő 
piros, a kökényé sötétkék. De meny
nyi-mennyi árnyalatát mutatja a 
sárgának, v a zöldnek, a kéknek, a 
pirosnak a sok erdei, meg mezei fa 
és bokor!

A tarka terméséle szinte csalogat
ják az éhes madarakat.

Legdíszesebb, legkedvesebb téli 
vendégünk a csonttollú madár. Ma
gas északról jön ide áttelelni. A 
sarkkörön túli tundrák nyírlápjai
ban van a költőotthona. Tavasztól 
őszig szúnyogokkal, legyekkel él, téli
re bogyóevővé válik, de még így 
sem maradhat meg hazájában, mert 
ott még bogyótermő bokrok sincse
nek. Egész télen át nálunk van, és 
ha egy vidéket letarolt, átmegy a 
másikra. A bogyókban nem váloga
tós, mégis mintha a japánakác nagy, 
leves termését kedvelné leginkább. 
Néha csak húsz-harminc, máskor 
meg több száz verődik össze egy 
csapatba és nap nap után felkeresi 
megszokott fáit. Szelíd madár, még 
az embertől sem fél különösebben. 
Néha két-három méterről is meg
figyelhetjük mohó lakmározását. 
Finom, selymes barnásszürke: ilyen 
még a nagy, hegyes bóbitája is. 
csupán a szárnyán, meg a farkán 
van egy kis aranysárga szegés. Az 
öreg madarak szárnytollaik végén 
kis, tűzpiros, átlátszó, szarunemű 
függelékeket viselnek; innen kapta 
nevét ez a bohókás madár.

Téli rigóféléink már nem ilyen 
bizalmasak. Falvakba, városikba, 
házak közé nem is merészkednek.

Legkedvesebb táplálékuk a fákon 
élősködő fagyöngy és fakín.

A vidám és zajos- rigótársaság
ban a léprigó a legnagyobb. Na
gyon hasonlít közismert énekes ri
gónkra, de nála jóval nagyobb. Ne
vét kedvenc tápláléka, a fa
gyöngy bogyóiból főzött madárfogó 
lépről kapta. A fagyöngybogyó apró 
magvai a bélcsatornáján sértetle
nül haladnak át és ürülékével az 
egészséges fákra is átviszi- és így 
megtelepíti ezt a növénybetegséget.

A fenyőrigó a fekete rigónál va
lamivel termetesebb. Óriási csapa
tokba verődve járja a határt és 
gyakran látható a földön is. Szem
betűnő szürke-barna-fekete színfol
tokat mutató toll ruhája.

Legkisebb téli rigónk a szőlőrigó: 
alig éri el az énekes rigó nagysá
gát , amelyikre a szabadban egyéb
ként is nagyon' hasonlít. Az olda
lain mutatkozó cgy-egy nagy, bor
vörös foltról mint legjellemzőbb bé
lyegéről ismerhetjük fel.

Téli rigóink közül a léprigó szór
ványosan fészkel a mi hegyi er
dőinkben is. legtöbbjük azonban 
északról, költözik le hozzánk. A fe- 
nyőrigó és a szőlőrigó nem a mi 
költőmadarunk hanem Európa és 
Ázsia északi tájaié.

S ha már a téli bogyók fogyasz
tóiról beszélünk, nem hagyhatjuk 
említés nélkül két közismert harká
lyunkat. a nagy fakopácsot. és a 
zöld küllőt. Bármennyire meglepő 
is. ez a két fakopogtató, rovarevő 
madár télvíz idején szívesen lakmá- 
rozik a zamatos bogyókból.

Dr. Horváth Lajos
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Kísérletezzünk a mágnesességgel
Hallottunk róla. hogy Földünk 

óriási mágnes és mágneses terében 
minden vastárgy mágneses lesz. Er
ről valószínűleg legtöbb olvasónk 
még nem győződött meg, pedig 
meglepő megfigyeléseket tehetünk: a 
környezetünkben lépten-nyomon ta
lálható apró acél tárgyak (pl. elhasz
nált borotvapengék, iratkapcsok. író
tollak. tűk) és egy pohár víz segít
ségével könnyűszerrel megbizonyo
sodhatunk róla. hogy ezek a tár
gyak valóban mágnesesek anélkül, 
hogy bárki megmágnesezte volna 
őket:
1. Kísérlet. Az üvegpohárban levő 
víz felszínére fektessünk rá lapjá
val egy borotvapengét. Azt tapasz
taljuk, hogy a penge egy bizonyos 
irányban helyezkedik cí és ha ki
mozdítjuk. akkor is visszatér oda.

Ha van mái* a vízen egy határo
zott irányba beálló pengénk, akkor 
a többi pengéről gyorsan megálla
pít hatjuk, hogy mekkora mértékben 
mágnesesek. Ehhez csak a kézben 
tartott penge egyik, majd másik 
végét oldalról a vízen úszó penge 
végéhez kell közelíteni. Ha taszí

tási tapasztalunk. — a penge elmoz
dul — akkor bizonyos, hogy a ke
zünkben tartott penge is mágneses.

Tíz — találomra elővett — hasz
nált penge közül 8 mutatott ilyen 
módon mágnesességet.

És a fennmaradó két penge való
ban nem volt mágneses? Hátha 
csak nagyon kicsiny volt mágneses
ségük? Fektessük csak ezeket is a 
vízre. Valóban: ezek is meghatáro
zott irányba állnak be, tehát ezek 
is mágnesesek, csak kisebb mérték
ben.

Irat kapcsot, vagy biztosító tűt is 
úsztathatunk a vizen. (Az iratkap
csol ne egyenesítsük ki, a biztosító 
löt ne nyissuk ki!) Ezeket az arány
lag nehezebb tárgyakat kis meghaj
lított drótdarabkára téve eresszük 
rá a víz felszínére. A tárgyakat 
nem keli előbb megzsírozni, anél
kül is úsznak. A víz a tárgyak rá- 
tevése előtt néhány percig álljon a 
pohárban, hogy nyugalomban le
gyen.

Az ilyen előre meg nem mágne
sezett tárgyak csak gyenge mágnes
sé get mutatnak. Ha erősebb mágnes
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3. ábra.

sel akarunk kísérletezni, akkor 
szükségünk van egy kis mágnespat
kóra. Vele erősebb mágnességet ad
hatunk a vastárgyaknak.
2. Kísérlet. — így kell mágnesezni 
Ha borotvapengét, tűt, kötőtűt vagy 
drótdarabkát akarunk mágnesezni, 
nem szabad összevissza huzigálni 
ra.ita a mágnespatkót, hanem az 1. 
ábra szerint mindig' csak a patkó
nak ugyanazzal a sarkával húzzunk 
végig a tárgyon, azután a levegőben 
nagy körívben térjünk vele vissza 
20—30-szor.

Az így máögnesezett borotvapenge 
vagy tű. amelynek mindkét végére 
egy-egy kis parafadarabkát szúrunk, 
azonnal beáll az észak—dél irányba.
3. Kísérlet. — Hol vannak a meg
mágnesezett kötőtű vagy borotva
penge mágneses sarkai? Azt gondol
nánk, hogy a legvégén. De könnyen 
ki lehet mutatni, hogy' nem ott.

Mágnesezzünk meg egy gombos
tűt, azután szúrjuk át prafadugó da
rabkán és úgy úsztassuk a vízen, 
hogy' a tű függőlegesen álljon. (2. 
ábra.) Tegyük fel. hogy a tűnek 
déli mágnességű része áll ki, a víz
ből. Toljuk föléje egy mágnesezett 
tű (drót, borotvapenge) északi mág- 
nességű végét. Azt látjuk, hogy a 
gombostű igen határozottan beáll a 
föléje dugott mágneses tárgynak egy 
bizonyos pontja alá. De ez a pont 
nem a tárgy végén van, hanem va
lamivel beljebb. Ez a mágneses pó
lus (sarok).
Sokkal kényelmesebben kísérletez

hetünk. ha a mágneses tárgyat nem 
vízen úsztatjuk, hanem felfüggeszt
jük. Egy esernyődrót-darabka (10—20 
cm) kitűnően megfelel erre a célra. 
Az esernyődrót jó minőségű acélból 
készült: ha egyszer megmágnesez
tük, akkor mágnességet hosszú ideié 
megtartja. (A kötőtű nem tartja 
meg ennyi ideig mágnességet.) De 
használhatunk másféle acéldrót — 
vagy órarugó — darabkát is.

A megmágnesezett drótdarabkát a 
3. ábra szerint dugjuk papírken
gyelbe, azután függesszük vékony 
cérnaszálon a tartódrótra.

Iránytűnk tartója egy literes üveg 
dugójába szúrt vastagabb alumi- 
niumdrót, pl. ruhaszárításkor hasz
nált aluminiumdrót. Fontos, hogy ez 
a tartódrót alumínium vagy réz le
gyen, tehát olyan anyag, amelyet 
nem lehet mágnesezni. Ha ugyanis 
vasdrót lenne, akkor vonzaná mág
nestűnket. befolyásolná a tű elhe
lyezkedését. A tű végére tűzzünk 
papírból nyilat.

De ennél a kezdetleges iránytűnél 
sokkal csinosabbat és szilárdabbat 
készíthetünk a 4. ábra szerint. Ke
mény papírból, fa- vagy aluminium- 
lemezből készítsünk két összeillő 
nyílalakot', aztán külön-külön jól 
mágnesezzünk meg 3—4 borotvapen
gét. Fektessük a pengéket azonos 
mágneses sarkaikkal egymásra, szo
rítsuk a két nyílalakú lemez közé, 
majd erősítsük össze a nyíl két lap
ját és függesszük fel

öveges József



Zsírok és olajok a táplálkozásban
Táplálékaink között a zsírfélesé

gek fontos helyet foglalnak el. Hasz
nosításukkor több mint kétszerany- 
nyi hő keletkezik szervezetünkben 
mint ugyanannyi cukorból vagy fe
hérjéből. A kalória (hő) mennyiség 
pótlásán kívül a zsírok és az olajok 
fogyasztása azért is fontos, mert né
hány vitamin (A, D, E, K) csak 
ezekben az anyagokban oldódik, te
hát ezek bevitele és felszívódása a 
szervezetbe csak zsírok és olajok 
közreműködésével lehetséges. A zsí
rok bonyolult szerves vegyületek, 
melyek között vitamin hatásúak is 
vannak.

Hazánkban az egy lakosra jutó 
zsíradékfogyasztás nem csekély, 
évente 21 kg. A táplálkozástudo
mány már régen kimutatta, hogy 
a túlzott zsírfogyasztás egészségte
len, mert a nagyon zsíros táplálko
zás feltétlen elhízáshoz vezet, és ez 
bizonyos anyagcsere betegségek fel
lépését segíti elő.

A túlzott zsírfogyasztás káros ha
tásához az is hozzájárul, hogy ná
lunk az elfogyasztott zsiradéknak 
csaknem 90 %-a a közkedvelt ser
tészsír, amely pedig nem tartozik a

biológiailag értékesebb zsírféleségek 
közé. Más országokban elterjedteb
ben használnak vajat, olajat, mar
garint az ételek elkészítéséhez.

A vajban a nélkülözhetetlen A és 
D vitamin van. A vajhoz hasonlóan 
vitaminozzák nálunk a Liga marga
rint.

A növényolajok — különösen a 
hazánkban előállított naprafargó és 
szójaolaj —, olyan vitaminszerű ve- 
gyületeket is tartalmaznak, amelyek 
a szervezetet az érelmeszesedéstől 
kímélik.

A vaj és az olaj könnyen emészt- * 
hető, míg a disznózsír nehezebben 
emészthető és emellett bizonyos sze
repe lehet az érelmeszesedés ki
alakulásában is.

A fenti meggondolások miatt sür
getik a táplálkozástudomány szak
emberei már hosszú idő óta — és 
joggal! — hogy fokozzuk a növényi 
olaj és a vaj felhasználását a főzés
ben a sertészsír rovására. Tudjuk, 
hogy az ízlésbeli előítéletekkel va
ló küzdelem nem könnyű feladat, 
mégis egészségünk érdekében foko
zatosan át kell térnünk az értéke
sebb olaj fogyasztására.

Desvld Hűm©
(1711—1776), a nagy skót filozó

fus, öregségére meglehetősen elhí
zott. Egy alkalommal hajón utazott 
Lady Wallane társaságában. Rend
kívül erős viharba kerültek s a 
hölgy Humehoz fordult megnyug
tatásért, aki a kövér emberek sajá
tos nyugalmával azt helyezte kilá

tásba, hogy előreláthatóan mindket
ten a halak martalékai lesznek.

— És ha úgy lesz, — aggódott a 
hölgy — kettőnk közül kit esznek 
meg előbb? .

— A falánkabbak mindenesetre 
engem rohannak meg, — válaszolt 
Hume — de az ínyencebbek bizo
nyára önt részesítik majd előnyben.
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Meddig fari hatók el a konzervek?
A tartósított élelmiszerek — köz- 

használatú szóval konzervek —,
. mind nagyobb helyet kapnak táp

lálkozásunkban és bár a kereske
delem dolgozói részletes és pontos 
utasításokat kapnak, hogy az egyes 
konzerveket meddig szabad forga
lomba hozni, kívánatos, hogy a házi
asszonyok is tudják: mennyi ' ideig 
tarthatják el a hazavitt konzervet 
felbontás előtt és után?

Ez két tényezőtől: a konzerválás 
módjától és a tárolás körülményei
től függ. A legáltalánosabb konzer
válást mód a hővel történő eljárás. 
Ezért az ilymódon tartósított kon
zervet „ teljes” konzervnek is szok
ták nevezni. A hőkezelt üveges 
konzervek hosszú hónapokig is el
állnak éléskamránkban, minden el
változás nélkül, azonban fénytől 
védett helyen tartsuk őket. A bá
dogdobozba csomagolt konzervek 
(húskonzervek, szardíniák stb.) csak 
száraz helyen tarthatók el. A ned
vességtől ugyanis a doboz rozsdás 
lesz, a rozsda átmarja a dobozt, s 
annak tartalma — a levegővel bár
mily kicsi lyukon keresztül is 
érintkezve — romlásnak indul. Ha 
hosszabb ideig akarjuk tárolni, ak
kor a dobozt (és az üveges konzer
vek fémből készült fedőlapját is) 
vékonyan olajozzuk be: ezzel meg
óvjuk a fémrészeket a rozsdásodástól,

A hőkezelt, teljes konzervek mel
lett forgalomba kerülnek úgyneve
zett időleges tartósítással készüli 
konzervek is, elsősorban savanyú
ságok. Ezeket az enyhébb tavaszi 
napok beköszöntése előtt célszerű 
elfogyasztani (a hőkezelt savanyú
ságot nyugodtan átvihetjük a kö
vetkező idényre is). — Honnan is
meri meg a háziasszony, hogy mi

lyen készítményről van szó? A cékla 
és a vöröskáposzta, valamint azok 
a savanyúságok, amelyek címkéjén 
az „ecetes” szó szerepel, időlegesen 
tartósítottak. Ugyancsak ezzel az 
eljárással készülnek mindazok a sa
vanyúságok, amelyeken a címke bal 
felső sarka le van vágva. — Amíg 
tehát az „ecetes” uborka vagy pap
rika időlegesen tartósított, az e jelzés 
nélkül, vagy „csemege” jelzéssel 
íorgalombakerülő uborka hőkezelt 
áru.

A hús- és halkonzerveket, to
vábbá a májkrémet, valamint a 
készételeket (pörköltek, lecsó, sza
lontüdő stb.) célszerű azonnal elfo
gyasztani, legfeljebb estétől reggelig 
jégszekrényben — de nem a doboz
ban, hanem tányéron! — tarthatjuk 
el. — A hőkezelt savanyúságok hű
vös helyen felbontás után 6—8 na
pig, az időlegesen tartósítottak en
nél hosszabb ideig is elállnak. A 
gyümölcsízek és dzsemek 8—10 na
pig, a befőttek azonban csak 2—3 
napig tarthatók el felbontva.

A tejkonzerv, — bár bádogdoboz
ba van csomagolva — nagyon ér
zékeny a hőre és a fényre.. (Ezért 
nem szokták a kirakatokba se ki
tenni!) Hűvös, fénytől védett he
lyen hónapokig, felbontva pedig 
napokig eláll. Célszerű azonban mi
előbb felhasználni.

Van néhány olyan konzerv, ame
lyen — részint azért, hogy a fo
gyasztó számára is figyelmeztetésül 
szolgáljon — a felhasználhatóság 
(elfogyasztás) végső napját is fel
tűntetik. De minden konzervre vo
natkozik, hogy ne fogyasszuk el, ha 
színe, állaga, íze a .szokottól eltér, 
vagy doboza puffadt.

Nagy György
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A HETEDIK REJTVÉNYCIKLUS 
LLSÖ FORDULÓJÁBAN FELTETT 

KÉRDÉSEINK MEGFEJTÉSE:

í. A mutatók I56°-os szöget zár
nak be.

II. Mindhárom sörétfajtóból gya
korlatilag azonos súlyú ólom mennyi
ség fér az 1 literes edénybe.

III. Pontosan 1 pohár bort és' 1 
pohár vizet ittunk meg.

IV. A termelőszövetkezetnek 14 
lova volt.

V. 2, 1, 3, 3, L

A MÁSODIK FORDULÓ 
KÉRDÉSEI:

I. Egy színház pénztárában 5, 10 
és 20 Ft-os jegyeket árusítanak. Az 
egyik este 500 jegy fogyott el ősz- 
szesen 5000 Ft értékben. Kérdés:

Hány darab fogyott külön-külön a 
három jegyfajtából? (5 pont)

II. A Budapest—Debrecen közötti 
repülőjárat egyik gépe egyszer ál
landó. erős nyugati szélben tette 
meg útját oda-vissza. Egy másik al
kalommal ugyanazon az útvonalon, 
ugyanolyan motorfordulat mellett 
teljes szélcsendben repült. Melyik 
útja tartott hosszabb ideig? (5 pont)

III. % Egy kofa az első vevőjének* 
eladta a tojásai felét és még egy fél 
tojást. A másodiknak a maradék 
felét és egy fél tojást. A harmadik 
megvette a megmaradt tojások fe
lél és még egy felet. A kofa közben 
nem tört el egy tojást sem és ma
radt három tojása. Hány tojást vitt 
a vásárra? (5 pont)

IV. Melyik főváros neve jelen
tette eredetileg ezt: „Isten hatodik 
hegye” ? (5 pont)

v.

l 2 3-

H ány m étert tud rep ü ln i e g y fo ly tá b a n  a 
n őstén y  szen tjá n osb og á r? I00í> 100 0

H ol á llítottak  ü zem b e  e lső  ízb en  lóv a - 
sutat? N ew  Y ork P árizs B udapest

H ogyan  lá thatók  n appal a c s illa g o k ? m ély
k ú tb ó l

e rő s
tá v csőv e l

seh og y

A z em b eri szerv eze t m e ly ik  se jt je  na
g y o b b ? fe h é rv é rse jt v ü rösv érse jt petese jt
M ik or rep ü lték  át e lő szö r  a La M an clie - 
esatornát? 1785 1858 1012
(2—2 pon t)

<
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