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SZTÁLIN -  A  BÉKE
Nincs egyetlen zug a nagyvilágon, 
hová Sztálin hangja el nem ér, 
száll a Kremlből, átal száz határon 
s millió szívben visszhangja kél.

Túl a Kárpátok vihartól tépett 
ormán s köves Pamir tetején — 
béke és igazság fénye éled 
s forrásként zeng erdők rejtekén,

»Békét, tartós békét a világnak!*
Wrocláwból igy szállt az üzenet; 
visszhangozta Páris és eláradt 
Prága, New-York utcái felett.

Félelmes viharrá nőtt a dal, 
érces hangok testvéri dala,
Kína roppant kórusa rivall, 
boldog nép szabadság-szózata.

Kina óriás tribünt emel, 
rajta zászló úszik, hömpölyög,
Mao-Ce-Tung vaskarja tartja fel 
roppant pipacsként Peking fölött.

Minden erők. összeforrjatok!
Egytestvérré váljon a világ — 
igy fojtjuk el Wall-street-l gazok 
háborúra uszító szavát.

Évek szállnak, uj váltja a régit, 
sorsunk fölött tiszta fény Ível, . .
Sztálin! — mondjuk. S hirdetjük a Békét 
drága nevének betűivel. . .

Alekiszandr Zsarov 
Barát Endre fordítása

(A Szovjet Költészet Antológiájából.)

SZTÁLIN, A  TUDOMÁNY QÉNIUSZA
Az Élei és Tudomány Szerkesztősége e 

cikkben részleteket közöl Sz. Vavilov cikké
ből, amelyben Sztállír, elvtársnak a tudo
mány fejlesztésében betöltött szerepével 
foglalkozott,

A  társadalom történetében Lenin és 
Sztálin előtt még nem volt példa arra, 
hogy ugyanazokban az emberekben 
ennyire összeforrt volna a forradalmár 
államférfi géniusza és az alapos, messze 
előrelátó tudományos gondolat. A szo
cialista forradalom vezéreinek munkás
ságában a gyakorlati tevékenységnek

és az alkotó elméletnek ez az egysége 
nem véletlen. Elkerülhetetlenül, tör
vényszerűen folyik ez a hatalmas tár
sadalmi folyamatnak, a kapitalista tár
sadalom szocialista társadalommá való 
átalakulásának lényegéből és sajátos
ságaiból.

Lenin és Sztálin tanítása végtelenül 
sokrétű. Felöleli a természet és társa
dalom megismerésének egyetemes érvé
nyű elveit és mindezek mellett a leg
apróbb részletességgel elemzi és meg
oldja napjaink gyakorlati kérdéseit.

j>A tudomány történelme azt mutatja — írta Sztálin 1906-ban —, hogy a dialek
tikus módszer, a valódi tudományos módszer: a csillagászattól a társadalomtudo
mányig — mindenütt igazolódik az a gondolat, hogy a világon nincs semmi, örök, 
minden változik, minden fejlődik. A természetben tehát mindent a mozgás, a fejlődés 
szempontjából kell vizsgálni. Ez pedig azt jelenti, hogy a dialektika szelleme áthatja 
az egész modern., tudományt.« (Sztálin Művei. 1. iköt. 316—'3T7. old.)

» Egységes és oszthatatlan természet, amely két különböző formában — anyagi és 
eszmei formában — fejeződik ki: egységes és oszthatatlan társadalmi élet, amely két 
különböző formában — anyagi és eszmei formában — fejeződik ki: így kell szemlél
nünk a természet és a társadalmi élet fejlődését. ..  az eszmei oldal fejlődését, a tudat 
fejlődését megelőzi az anyagi oldal fejlődése, a külső viszonyok fejlődése: először 
megváltoznak a külső viszonyok, először megváltozik az anyagi oldal, azután pedig 
ennek megfelelően változik a tudat, az eszmei oidal.« (Sztálin Művei, 1. köt. 329—330. o.)

» ... Ellentétben az idealizmussal — mondja Sztálin —, amely kétségbevonja, hogy 
a világot és a világ törvényszerűségeit megismerhetjük, mely nem hisz ismereteink 
megbízhatóságában, nem ismer el objektív igazságot és azt tartja, hogy a világ teli 
van »tnagukbanvaló dolgokkal (Dinge an sich)«, amiket a tudomány soha meg nem 
ismerhet — a marxizmus filozófiai materializmusa abból indul ki, hogy a világ és 
törvényszerűségei igenis megismerhetők, hogy a természet törvényeiről való ismereteink, 
a tapasztalat, a gyakorlat ellenőrzése mellett, megbízható ismerétek, melyek objektív 
igazságok jelentőségével bírnak, hogy meg nem ismerhető dolgok a világon nincsenek, 
legfeljebb olyanok, amelyeket eddig még nem ismertünk meg, de a tudomány és a 
gyakorlat segítségével a jövőben ezeket is fel fogjuk deríteni és meg fogjuk ismerni.« 
(U. o. 121. old.)

Annak a hatalmas alkotó munkának, 
amelyet Sztálin a szocialista forrada
lomnak és a szocialista állam felépítésé
nek elmélete és gyakorlata terén vég
zett, egyik megnyilvánulása az új, 
széleskörű és sokoldalú szovjet tudo
mány megszervezésében kifejtett tevé
kenysége. Ezt a tudományt, amely a 
forradalomelőtti Oroszország hagyaté
kából táplálkozott és sarjadt ki, tar
talma, terjedelme és elsősorban célja 
miatt lehet igazán újnak nevezni.

A szovjet tudomány népi tudo
mány.

A szovjet tudomány a sztálini kor
szakban azért lett népi tudomány, 
mert minden erejével a népet szolgálja 
és mert művelői széles folyamban —  
műhelyekből, kolhozföldekről —  árad
nak feléje. Ez az új népi tudomány 
nem rabja a hagyományoknak és ami
kor a hagyományok, normák, szabá
lyok elavultak, merészen megdönti 
azokat.



is előfordul, hogy a tudomány és technika új útjait néha nem a tudomány 
terén közismert emberek egyengetik, hanem a tudományos világban teljesen ismeretlen 
emberek, egyszerű emberek, a gyakorlat emberei, a maguk szakmájának újítók 
mondja Sztálin,

A szovjet természettudomány élesen 
különbözik a polgári természettudo
mánytól. Ez a különbség abban nyil
vánul meg, hogy a szovjet természet- 
tudomány határozottan materialista 
alapon áll és gyakorlatilag a népet 
szolgálja. A kapitalista világiján éppen 
az utóbbi évtizedek folyamán erősöd
tek azok a próbálkozások, amelyek a 
természettudomány legfőbb ágait — a 
matematikát, fizikát, csillagászatot 
biológiát — újra az idealizmus, sőt 
egyszerűen a teológia szolgálatába igye
keznek állítani. Ezeket a törekvéseket a 
szovjet természettudomány erélyesen 
visszautasítja.

A tudomány, amelyet azelőtt elszige
teltek és csak kevesek számára tették 
hozzáférhetővé, a sztálini korszakban 
a művészetekkel együtt az egész nép 
közkincsévé vált. Ennek eredménye
képpen szüntelenül nő a tudósok serege, 
umelyet a nép egészít ki. A tudomány 
olyan értékes eredményekkel büszkél
kedhet, amilyenekről azelőtt álmodni 
sem mertek, Ez a sztálini pártos tudo
mány alapvető sajátossága,

Nálunk örökre elmúltak azok az 
idők, amikor a kultúra munkásai úgy 
vélekedhettek, hogy »nem csatára szü
lettek#. A  szovjet tudomány mindenek
előtt a szocialista társadalom anyagi 
haladásának hatalmas emelője, A  szov
jet tudománynak ez a szerves sajátos
sága napról napra mind kézzelfogha
tóbbá válik és egyre erősödik. Az utóbbi 
évek jelentős mozgalma, a tudósok és 
munkások együttműködésének moz
galma, a tudomány és a termelés kap
csolata, nagyon világosan juttatja ér
vényre a sztálini tudománynak ezt a 
fontos sajátosságát,

A tudomány szerepe az állam életé
ben megkövetelte fejlődésének útján a 
világosságot és szervezettséget. A tudó
sok és mérnökök serege rászokott, hogy 
rendszeresen kidolgozza rnunkatervét 
és összeegyeztesse azt az általános álla
mi népgazdasági tervvel. A kapitalista 
világ maradi tudósainak kételkedése 
ellenére a sztálini tudomány tervszerű 
tudomány lett. Ez egyik alapvető, el
választhatatlan sajátsága, ez külön
bözteti meg a sztálini tudományt a

kapitalista világ tudományától, amely
nek fejlődése rendszertelen és csupán a 
véletlenen alapul. A kapitalista világ 
tudományának ezt a fejlődését, külö
nösen a technika területein, nem ritkán 
a különböző versengő cégek és az úgy
nevezett divat diktálja, melynek moz
gató rúgói viszont a Kapitalista társa
dalom ellentétes érdekeiben és terv- 
szerűtlenségében rejlenek.

A szovjet tudomány példátlan len
dülete, sikerei, a szülőföld Iránti szere
tet, a hazafias érzés és büszkeség új 
formában vetették fel tudományunk 
jelentőségének kérdését és tudomá
nyunk egyes jelentős multbani sikerei
nek értékelését. A forradalomelőtti 
Oroszországban méltatlan kétkedéssel 
fogadták a hazai tudomány vívmá
nyait, Ezt a kétkedést a cári kormány 
szándékosan tenyészetette, és a kül
földi segítség Igénybevételével támo
gatta a technikában és tudományban.

A  forradalomelőtti Oroszország nagy 
tudósai, Lomonoszov, Mengyelejev, 
Butlerov és mások nehéz feltételek kö
zött harcoltak az orosz tudósok érde
melnek és eredményeinek elismerteté
séért. A  hazai tudomány a cári Orosz
ország rendkívül kedvezőtlen viszonyai 
ellenére is ragyogó felfedezésekkel büsz
kélkedhet az ismeretek és a technika 
különböző területein. Az atomelmélet 
konkrét tudományos fejlesztése a 
X V III. század orosz tudományának 
érdeme; az orosz tudomány a térről 
szóló elméletével is forradalmat idé
zett elő ; a kémia a X IX . században 
Oroszországban érte el a legmagasabb 
fejlettséget. Általános sikerei voltak az 
orosz geológiának, Az orosz földrajz, 
geológia és geofizika versengett más 
országok hasonló szaktudományával.

Mindezek ellenére a tudósok haj
bókoltak a külföldi tudomány e lő tt; 
ugyanakkor az orosz tudósokat nem 
becsülték eléggé vagy él sem ismerték.

A  sztálini korszakban a volt cári 
Oroszországnak e szolgai hagyományai 
megszűntek. A szovjet tudós büszke
séggel tekint a tudomány területén a 
jelenre, de egyúttal nem feledkezik 
meg a múlt dicső eredményeiről sem,

A budai Vár látképe a* 
ostrom előtt, Ifi. Rlchter 

Áladér r » jz «

Fővárosunk arcán beheggedtek a sebek, amelyeket a fölszabadításunkért 
vívott ostrom ütött rajta.

Csak a Várhegyen a Várnegyed meghitt utcáin a régi, kedves házak közt 
kell még mindig törmelékek között botorkálnunk. De már itt is élénkül az újjá
építés üteme,

A Várnak a régire emlékeztetve, de —  ha lehet ennél szebben és Igazab
ban kell romjaiból új életre ébrednie |

A  budai Várhoz hasonló élményt és látványt a Duna folyam egész hosszéban 
egyetlen ponton sem nyújtott. Ulm és Regensburg középkori, de ma Is kisvárosok, 
gótikus templomaikkal és műemlékeikkel, Mclk pompázó barokk templomával 
és kolostorával nem vetekedhetnek a metropolisz Budapest foglalatában ékkőként 
ragyogó Várhegyünkkel, Bócs elhúzódott a Nagy-Duna mellől és a nagy folyam
nak csak egy kis mellékágát fogja be.

M nagy folyam én ots utak főkapu i*
IV . Béla, nagy Árpádházi királyunk hozzáértéssel választotta ki ezt az 

ősidők óta kultúrát idevonzó helyet. Művelődést védő várat épített ide újabb 
tatárpusztitások elhárítására. Anjou Lajos olasz Ízlésével épített ide királyi várat, 
Zsigmond, mint a német-római birodalom császára is idekívánkozott, a budai 
Várhegyet erősítette és nagyszabású palotát épített magának. Pompás gótikus 
lovagtermét beszédes tanúságként most ásták ki évszázados törmelék alól. 
Hunyadi Mátyás királyunk fényes udvartartásával itt székelt. Itt állott, könyv
tárterme, amelyben a világhírű Korvinákat őrizték. A  törökök 150 esztendeig 
tartó uralmuk alatt itt nem sokat építettek, de nem is romboltak. Amit az ostro
mok és tűzvészek elpusztítottak, azt pusztulni hagyták és ami megmaradt, 
Budavár visszafoglalásakor, 168Ö-ban dőlt romba.

De nem azért ruházta fel a termé
szet a Dunavölgy e viszontagságos 
pontját annyi előnnyel, hogy az hosz- 
szú Időn át romokban heverjen, A  
Kis- és Nagy-Alföld között ez a nagy 
folyam és az utak főkapufa,

A Habsburgok ezt a kiváltságos 
helyet visszafoglalása után a „rebellis”  
magyarok helyett „megbízható”  néme
tekkel telepítették be. Az ország szí
vében német kolóniát létesítettek. I I I ,  
Károly és Mária Terézia osztrák barokk 
várpalotát építettek ide s hivatalno
kaikat., főpapjaikat és polgáraikat tele
pítették körébe,

Fllntülga romok, t8rm «lék -h»lm #*ok  m aradink a 
Várban  # »  ostrom után, A Várpalota tollasén 

kiégett
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Buda nyugatról. A háttól- 
ben Pest. Rosettl met

szete 1640-ből
A Vár látképe Mária Tere- 
íla Idejében. A hegy lába 
(tál a ponton-htd látható

A pusztulás régi értékes 
miiem lékeket Is feltárt a 
Várban. A Tárnok-utca 
14.es szám homlokzatát 
valaha befalazták. Az 
újjáépítés során nagy mű
gonddal kibontották és 
rekonstruálták az eredeti 
olasz ízlésű homlokzatot

Ezek elhagyott hazájuk városaihoz hasonlót kívántak maguknak építeni. Szeren
csére azonban a régi magyar középkori házak alapjain és falaiból a régi utcák 
vonalán építették meg kőművesmestereik az ő hagyományaiknak, ízlésüknek és 
életformájuknak megfelelő házaikat.

Változó stílusok, vá ltozó  városkái*
A régi település oáza és szerkezete, a középkorban keletkezett utcáinak enyhe 

ívelése, hol táguló, hol szűkülő mérete, a terek formája, a házak arányai tovább 
éltek az akkortájt divatos maltertakaró alatt és tovább is ódon hangulatot árasz
tottak, A  kis barokk és copfos homlokzatok csak jelmeznek hatottak, amelyek 
leszakadtak most az ostrom rombolása alatt, a lehullott vakolat alól itt-ott gótikus 
falak, kapu- és ablakívelések, fülkés kapualjak mutatkoztak meg. Ezt az el
takart, elsüllyedt középkori hangulatot éreztük, amikor a csöndes Űri-, Tárnok-, 
Fortuna-utcában s a többiekben sétáltunk és szinte a saját szavainkat és lép
teinket is tál hangosnak találtuk.

I I .  József idején komolyabbakká és tartózkodóbbakká válnak a várbeli 
házak. Klasszikus formakincsből kölcsönzik az architektúrájúkat, amelyet a 
díszítő hajfonatra emlékeztető virág- és levélfűzések miatt Zopf-stüusnak neveztek. 
Ez a folyamat tovább tartott a francia forradalom alatt és után. Egyre ünnepé
lyesebbekké és merevebbekké váltak a házak. Az ilyen igényesebb épületeket 
empire stílusúaknak mondták. Szerényebb változatukat, a kispolgári ízléshez és 
erszényhez igazodókat pedig Biedermeier névvel illették.

A  régi várnegyedben az építő tevékenység ezután sokáig szünetelt. Csak a 
48-as szabadságharcot leverő önkényuralom megszűntével épült itt néhány 
miniszteriális épület, hivalkodó gazdagsággal és álpompával és végül —  a sze
cesszió ideje alatt —  nagy bérház, a környezetből kirívó önkényességgel és terpesz
kedéssel. A  sokféle stílus ellenére a Vár utcái az ostrom előtt nyugodt, tartózkodó, 
ódon hatást keltettek, éppen a külső alatt szunnyadó középkori város döntő 
jellemvonásainak átütése folytán. 4

Köm úzeum  vagy élő  vá rosrész  7
A régi várfalak közti ódon várost most helyre kell állítanunk i
A  történészek szeretnék, hu minden régi kő, tégla és gerenda érintetlenül 

és láthatóan, eredeti helyén maradna. Még akkor is, ha ez a házak fölépítését 
zavarná, vagy akadályozná. A  stílustörténészek romantikus középkori várost 
kívánnak a romok helyén látni, amelynek minden részlete a művészettörténelem 
illusztrációiból nyerne hitelességet.

A mai életforma és a mai technika igényesei korszerű városrészt akarnak ide 
építeni, amelynek a sok rom és maradvány, az emlékek kőmúzeuma csak útját 
állja.

Be kell látnunk, mindegyik fölfogásnak saját szempontjából némi Igaza van. 
Csakhogy mindegyik a maga egyoldalú nézetének kizárólagosságot, zavartalan 
érvényesítést követel.

Egym ásba  ütköző városranáezést fö lfogások
Ha bármelyik fölfogásnak teljes mértékben eleget akarnánk tenni, mindegyik 

képtelenségbe ütköznék.
Az egymásba ütköző fölfogásokból kivezető utat az a meggondolás nyitja, 

hogy itt nem egyes házaknak, mint önálló egyedeknek, hanem városképnek meg- 
komponálásáról van szó.

Mai fölfogásunk szerint még az új városok fölépítésében sem az egyes házak 
művészi megjelenése az elsőrendű esztétikai cél, hanem a városképek és utcaképek 
alkotása. Fokozottan indokolt ez egy régi nevezetes történelmi városnegyed 
helyreállítása során. A  művészeti kívánalmak mellett még az utcaképek emlé
keztető és szemléltető hatását is el kell érnünk és a különleges helyi jelleget és 
színezetet is éreztetnünk kell. Ez nehéz, de nem megoldhatatlan föladat. Hiszen 
a barokk és a klasszicizáló házakkal szegélyezett utcák és terek sokkal régeb
bieknek hatottak, mint maguk az építmények a középkori utcavezetés és tér-
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A Szentháromság-tér és a régi budai Városháza, 
a híres Ruszwurm cukrászda a XIX, század vé
gén, Alt Rudolf akvarelja. Az ostrom után rom
halmazzá vált az ódonhangulatú utca és súlyo
san megrongálódott a Mátyás templom is, A 
régi házakat helyreállították, kijavították a 
templomtornyot és teljes egészében újjáépítették 

a sok évszázados régi Városházát Is

alakítás folytán. Nos, az általunk 
épített házakon is átcseng majd a régi
ség hangulata, ha a rejtett, de élő alap
motívumok érvényesülnek és nem har
sogjuk túl őket.

Harm onikus városrendezés
Meggyőződésünk: az ütköző fel

fogások, jól mérletjelt harmóniába, egy
ségbe vonhatók össze. Fel kell építe
nünk a Vár utcáit és házait úgy, hogy 
azok rendeltetésüknek jól megfelel
jenek. De a napvilágra került műtör
téneti értékek érvényre juttatásával, 
a bántó átépítések és toldások eltávo
lításával.

Ezt, természetesen könnyebb meg
fogadni, mint teljesíteni. Itt a cél még 
nem határozza meg sem az. eszközöket , 
sem a módszert. Önzetlen, szerény, sőt 
alázatos művészeti tevékenységre van 
szükség, amelyet a Vár újjáépítésével 
foglalkozó tervező-együttes teljesíteni 
is tud. A legnagyobb gondossággal 
tanulmányoz minden részletkérdést, az 
utcák kövezete, a házak tagozata, a 
tetők fedése, a kéményfejek alakítása, 
a kapuk kerékvetői, zárai és kilincsei 
és minden egyéb aprólékos meggondo
lás és megtervezés tárgya. A sok 
összehangolt részletből kell végülis a 
Várat jellemző vezérmotívumnak ki
csendülnie.

Külön probléma a Várpalota helyre
állítása. Hiszen itt az egész Várhegyet 
uraló monumentumról van szó. A 
Duna-medence egyik legvonzóbb pont
ján, Budapest és környékének leg
nagyobb hangsúlyú alkotása ez, ame
lyet a szocializmust építő ország és 
fővárosának mintegy szimbólumául kell 
kiépítenünk.

Döntő fontossággal, természetesen, a 
dunai, homlokzat esik latba, De egy
úttal az eddig eltemetett várfalakat, 
őrtornyot, kapukat, lovagtermet és 
várkápolnát is a napvilágra kell hoz
nunk. De semmiesetre sem úgy, hô gy 
a Várpalota tájképi, városképi jelentő
ségét összbenydtnásában csorbítsák.

Tudjuk, hogy az ostrom előtti Vár
palota képe nem volt zavartalan. A 
várfalak alatt végighúzódó többeme

Az űri Magyarország nagyzoiő, ízléstelen clkor 
nyát és pompát kedveld építészei tervezték a régi 
Pénzügyminisztérium épület-szörnyetegét, amely 
rikító cifraságaival bántóan emelkedett ló i  
Szentháromság-tér házal közül. Az ostrom aoy* 
nylra megviselte az épületet, hogy le kellett bun- 
tanf, Az új épület gondos mérlegelés után készült 
és stílusosan Illeszkedik be a környezetbe. A 
Vár sokat nyert szépségében az új gótikus 

stílusú épülettel

letes bérházak azokat nagymérvben 
takarták. A palota ezek tetejébe épí
tettnek látszott. E házak közül az 
ostrom számosat elpusztított.

Jt vá r ú-f rendeltetése
Sok vit hangzik el a Várpalotának 

mikénti helyreállítása felett. A 
palotához úgy, ahogy mi ismertük, az 
alaphangot Mária Terézia idejében 
Hillebrandt, az Udvari Kamara osztrák 
származású építésze adta meg, késel 
barokk stílusban. Nem volt nagy mű
vész, de jól iskolázott’ és kultúrált 
ízlésű, A későbbi bővítések mind igye
keztek hozzá igazodni. A palota végső 
formáját Hauszmann Alajos tervezte, 
aki az addig megépített részeket meg
duplázta és az egymás tükörképét al
kotó szárnyakat, a mindnyájunk emlé
kezetében “megmaradt kupolát hordó 
középrésszel kötötte össze,

A pesti partról és a Dunáról nézve 
hatalmas tömegével, mozgalmas cso
portosításával és a magasba törő kupo
lával impozáns hatást gyakorolt. Erről 
az emlékképről és erről a megkapó 
hatásról nem lehet lemondanunk.

De a Várpalota mégsem lehet hű 
másolata a réginek, mert éppen a jelen
tése változott meg. Immár nem egy 
*az isten kegyelmére« hivatkozó császár
ságot kell reprezent álnia,hanem az egész 
ország dolgozó népének történelmi 
jelentőségét, építő erejét és akaratát, 
A  hivalkodó gazdagság helyett egysze
rűbb, szigorúbb monumentalitással jele
nik meg. A széthúzó két szárnyat össze
fogó kupolát, amely nemcsak a palotát, 
hanem az egész Várhegyet és a budai 
Dunapartot koronázta —  úgy hisszük 
— meg kell tartani, de annak önkényes
ségét és szeszélyes vonalait meg kell 
szüntetnünk.

Egyszóval, az újjáépített Várnak a 
régire kell emlékeztetnie, de új rendel
tetésének és a körülötte megváltozott 
világnak és országnak megfelelően 
komolyabb arculattal kell a Várhegy
ről reánk letekintenie.

Soós Aladár
a Városépítészeti Tervezi! Iroda 

vezető főmérnöke
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Az 1847 május 20-1 napfogyatkozás megfigyeli- 
síre több expedíció utazott Brazíliába. Képűn, 
kbn a fogyatkozás fényképezésére felszerelt táv. 

csövet látjuk

Megismertük a színképelemzés alap
elveit.

A  INIAP
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v.
A NAP MEGFIGYELÉSÉNEK 

MÓDSZEREI

A Nap leírásúban, a héliografiában 
tehát nem kívánhatjuk meg a pontos
ságnak azt a fokát, amelyet a föld
rajzban elvárunk, mondjuk, katonai 
térképeinktől. Meg kell elégednünk 
azzal, hogy a legföltűnőbb jelenségeket 
egészen nagy vonásokban rajzoljuk 
meg. Viszont a Napon nincs hiány 
óriási terjedelmű megfigyelési tárgyak
ban, Következéskép a Nap kutatásé
hoz mindig elegendő anyag áll ren
delkezésre,

A régi •■■rgflgyr|ésl-|(

A Napot legközvetlenebb módon a 
szemünkkel figyelhetjük. Ha azonban 
a Napba nézünk, alighanem Goethe 
Faustjának tapasztalatára Jutunk. 
Faust vágyakozva várakozik a Nap 
keltére, s amikor végre megjelenik, 
lelkesülten tekint bele, de nyomban 
Így kiált fel :

»Fölbukkant! —- De, oh ja j, már 
elvakulva fordulok el, szemem úgy fáj, 
hogy átnyHaitik rajtam /«

A Nap tündöklő ragyogását a földi 
jelenségek szemlélésére idegződött sze
münk nem birja ki.

Ez a nyers tény az oka, hogy a régi 
időkből oly kevés Jelentésünk van a 
Napon végbemenő folyamatokról, a 
Nap izzó felszínének jelenségeiről. No
ha gyakran Jelennek meg rajta puszta 
szemmel is észrevehető óriási terje
delmű foltok, az ókorból csakis olyan 
megfigyelések maradtak ránk, ame

lyeket a mélyen álló Napon 
észleltek. Vagy története
sen vastag, de egyenletes 
ködréteg enyhítette a Nap 
sugárzásának vakító erejét. 
Egy ilyen Napfolt-megfi
gyelésünk 807-ből, egy má
sik az 1588-as évből szár
mazik. Mindkét megfigyelő

Restauráltak India alaö csillag
vizsgálóját, az U! Delhiben épült 
Jantor Munturt. A cslltaiívlzsgálrit 
a Nap díkllnáclójdnak megfigye

lésére használták

A Nap megfigyelésére két módsze
rünk van. Egyik : a közvetlen megü
gyelés. Másik a különleges műszerek
kel való megfigyelés.

A csillagok közül a Nap az egyet
len csillag, amelyet távcsővel nagyítva 
észlelhetünk. A Nap vakító fényözö- 
ne azonban sok esetben zuvarja a 
megfigyelést.

A legjobb távcsővel és a legkedve
zőbb légköri viszonyok közepette sem 
tudunk pontosan rögzíteni a Napon 
olyan képződményeket, amelyek egy 
ívmásodpercnél kisebb szög alatt mu
tatkoznak. Ez a Nap-korong közepén 
mintegy 725 kilométeres kiterjedést 
jelent. Ennél kisebb képződményeket 
nem tudunk, teljes biztonsággal meg-, 
figyelni, csupán rendkívül kivételes 
körülmények között. Azok a képződ
mények pedig, amelyek a Napon éppen 
csak az észlelhetőség határán vonnak, 
a Földön már óriási méretűek

Hogy lá ttá k  a Nap fo lt ja i t  
az elad m e g fig y e lik

Napfoltok távcsöves megfigyelése 
a neubabelsbergl csillagvizsgáló

ban

a napfoltokat a fénylő 
Nap körül keringő sötét 
testek Napra vetett árnyé
kának vélte.

S minthogy nehezen fi
gyelhették meg a Napot, 
tisztának, makulátlannak, 
valami éteri anyagnak, az 
aranynál is tisztábbnak 
képzelték. E hiedelem össze 
függött a Nap isteni tulaj
donságaiba vetett hittel.
Arisztotelész kimondotta, hogy a Napot 
nem szennyezi szeplő. A  középkorban, 
amikor is a skolasztika tekintélye 
alapján külön égi és földi világról 
beszéltek, az idézett arísztoteleszi té
telt is a dogma erejével ruházta fel 
a hűbéri uralom egyháza.

Amidőn új találmányként először 
szegezték a távcsövet az égboltozatra, 
fölfedezték a Nap foltjait." Fabricius, 
Galilei és Scheiner Kristóf szinte egy- 
időben észlelték a Nap foltjait.

Galilei is, amikor 1610-ben a római 
Villa Bandini kertjében először látta 
meg a Nap foltjait, a foltokat bolygók
nak tartotta. Olykor-olykor, midőn a 
Nap fényét egyenletes ködréteg tom
pította, megmutatta a foltokat bará
tainak is. Rendszeres megfigyelésüket 
csak akkor kezdte meg, amikor érte
sült arról, hogy Scheiner a napfoltokat 
rendszeresen figyeli és fontos részlete
ket állapított meg róluk.

Galilei hamarosan meggyőződött ar
ról, hogy a foltokat nem kívülálló 
testek okozzák. Megérti, hogy a foltok 
a Nap jelenségei. Mozgásukból helye
sen következtetett a Nap tengelykörüli 
forgására. Egy alkalommal egy skola
sztikus kollégájával közölte észlele
teit és következtetéseit. Kérte őt, 
nézzen távcsövébe és győződjék meg 
szavai igazságáról. A  skolasztikus azon
ban így válaszolt :

» Arisztotelész szerint a Nap tiszta 
és makulátlan. így tanítják ezt a szent - 
egyház-atyák is. Ha a távcsöved mást 
mutat, akkor az az ördög találmánya /«

Scheiner Kristóf szerzetes volt és 
rendfőnökéhez, a vakbuzgó Busáus 
Theodorhoz fordult, fölfedezésével. A  
skolasztikus jezsuita azonban leintette : 
» Ilyen dolgokról nem olvastam Ariszto
telészemben. Ez csupán képzelődés. Sze

med vagy üveged hibája lehet. És jól 
teszed, fiam, ha ilyen dolgokról hall
gatsz /«

Scheiner maga is jó ideig Ariszto
telész tekintélyének hatása alatt ál
lott. A napfoltokat apró bolygóknak 
jellemezte, amelyek a Merkúr pályá
ján belül keringenek és árnyékot vet
nek a Napra.

Mások a Nap vulkánikus kitörései
nek salakját tételezték föl napfoltok
nak.

Távcsöves megfigyeléskor is nagy 
nehézséget okoz, hogy a Nap vakító 
ragyogását elviselhető mértékre csök
kentsük. A fény tompítását különböző 
módon igyekeztek elérni. A  közvetlen 
megfigyelésre a legjobb megoldást az 
úgynevezett hélioszkopikus okulár adja. 
Ebben a szembe jutó fényt visszaverés
sel polarizálják, vagyis a fényhullá
mok rezgését egyirányúvá teszik és 
egy fényelemző (analizátor) segítségé
vel tetszés szerinti mértékben csökken
tik. Még kevésbbé ártalmas a szem
nek az a módszer, amelyet, már 
Scheiner alkalmazott. A Nap meg- 
nagyított képét a távcső mögé kifé- 
szltett ernyőre vetítette. Ha a fölfogó 
ernyő helyébe fényképletnezt teszünk, 
a fényképészeti módszert használjuk.

A  fényképészeti módszer nagy elő
nye kézenfekvő. A felvétel a kellő 
előkészítés után gyors lefolyású, ké
nyelmes. Röpke pillanat s már kész 
a felvétel. Ez a módszer kevésbbé függ 
az időjárás »szeszélyei«-től, mint a 
szubjektív módszer. A  képet később 
kényelmesen tanulmányozhatjuk. 
Ehhez járul, hogy a jelenségek vissza
adása — legalább is a nagysági viszo
nyokra és a helyzetre vonatkozólag — 
teljesed megbízható. A megfigyelő 
pontatlanságai és tévedései nem zavar.-

. A lift*vétlen m egfigyelés 
m ódszerei

SÍI
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képe*<jéra

ják. így a fényképészeti módszer a 
legfontosabb Nap-tünemények folya
matos rögzítésében, statisztikájában 
felbecsülhetetlen jelentőségű és e téren 
az okulár-módszert teljesen kiszorí
totta.

Hanem még a fényképnek Is van
nak hiányosságai.

A Nap olyan ^fényképészeti tárgy#, 
amelyen gyakran szorosan egymás 
közelében vannak a különböző fényes
ségű részletek, Ez bizony a fényképé
szeti technikának nagy nehézségeket 
okoz. A  kép sikere lényegében az 
exponálás tartamától és az előhívás 
módjától függ. Nagyon sok függ a 
fényképező csillagász ügyességétől. A 
Nap óriási fényereje miatt az expo
nálás Ideje Igen rövid, olykor a másod
perc ötezred része.

Egyes esetekben a távcsöves meg
figyelési módszer van fölényben a 
fényképező módszerre) szemben,

A  gyakorlott megfigyelő kiválóan 
kedvező pillanatokban olyan jelensé
geket vehet észre, amelyeket a fény
képező lemez alig adhat vissza. Hiszen 
gyakran az Intenzitásban kirívó 
Különbségek mellett még a szlnkülönb- 
ségekkel is számolnunk kell, Ez utób
biak Jrárit a szem érzékeny, a fény
képlemez bizonyos körülmények 
között — nem, Kővetkezéskép a leg

finomabb jelenségek tanulmányozásá
ban a fényképészeti módszer egyál
talán nem szorította ki a szubjektív 
megfigyelést. A két módszer mind
egyikének megvan a maga előnye és 
mindkettőnek megvan a maga hát
ránya Is, A kettő együttes alkalma
zásával néha jobb eredményt lehet 
elérni, mintha csak az egyiket hasz
nálják, Persze, a szubjektív módszer 
használata során nem egyszer fenyeget 
az önámítás, az úgynevezett optikai 
csalódás és az egyoldalú magyarázat 
veszélye. Ugyanakkor a fényképlemez 
fogyatékosságaival is számolnunk kell. 
Mennél több megbízható módszerünk 
van, annál könnyebben közelítjük meg 
a megfigyelt Jelenség lényegét.

A  szovjet Nap-fizika, a klasszikus 
orosz csillagászat, hagyományain to
vább haladva, a megfigyelő technikát 
Is szinte a tökéletességig fejlesztette. 
A Nap fizikájára vonatkozó felfedezései, 
megállapításai korszakot alkotnak a 
Nap tulajdonságainak felderítésében, 
akárcsak az asztronómia egész terü
letén.

M l takart kfettétfct...
B L Ö S Y Ö a

K Í S Y K L M K 9
a t x T O N s A a o a

ern

Példás műtétet hajtott végre Klo- 
szovszklj Sztálln-díjas biológus pro
fesszor, Mesteri módon cserélte ki a 
kutya koponyájának felső részét át
tetsző, plasztikus anyagú lemezzel. 
A  lemezt ezüst csavarokkal erősítette a 
csonthoz. E celofánszerűen átlátszó 
műkoponyacsonton keresztül vígan át
tekinthetjük a kölyök-kutya agyvelejé
nek domború kontúrjait, vagyis fő
vonalait. Az agyvelő dombornyomásos 
térképhez hasonlít. Rajta dejtős dom
bok# láncolata vonul. »Keskeny hegy- 
szorosok« szabdalják keresztül-kasul. 
Az élő tölgyfa szerteágazó gyökerei 
módjára terül szét a véredények sűrű, 
vörös hálózata.

A megoperált kutya könnyedén he
verte ki a műtétet. Fölgyógyult és 
immár »kutyabaja« sincs,

Egyetlen emberi szerv tanulmányo
zása sem vonzotta olyannyira a szovjet 
biológusok sokaságát, mint éppen az 
agyvelő, kiváltkép az agykéreg.

Igen fontos megismernünk az agy- 
velo és az agykéreg »titkait«. 
Hiszen működésük zavartalanságától 
függ munkánk, egészségünk, testi- 
szellemi egyensúlyunk, életünk. Alig 
negyed centiméternyl vékony az agy
kéreg s mintegy 16 milliárd idegsejt 
zsúfolódik benne össze. Az agykéreg 
kormányozza testünk valamennyi ré
szét. ügy dirigál szervezetünkben, 
akárcsak a karmester egy kórusban. 
Ha elemyed, vagy megsérül, a legvál
tozatosabb betegségeket idézi elő.

Igen bonyolult szerv az agyvelő. 
A szervezet és a külső környezet közti 
kapcsolatot teremti meg. Testünk vala
mennyi belső szervének munkáját irá
nyítja. Az agyi Idegsejteknek —• az agy 
összetévőlnek —- fönntartására szün
telen oxigénre és egészen határozott 
mennyiségű s összetételű tápanyagra 
van szüksége. A  tápanyagot a vér
edényekben Keringő vér szállítja.

Ml Állítja meg 
a véé „hullámverését” ?

Kloszovszkij professzor négylábú 
áciensén végzett kísérletei nyomán 
önnyen tamilmányozhatjuk az agy

velő véredényeiben áramló vér mozgási 
törvényeit. A  néző zavartalanul s eay- 
ültében megismerheti ama viszonylag

tökéletes eszközt, amely ezeket a folya 
mátokat Irányítja.

A kutya békésen áll a pádon. Plasz
tikus, képlékeny, vagyis könnyen gyúr
ható anyaggal megtoldott koponyája 
alatt a vér folyamatosan, egyenletesen 
áramlik a véredényekbe. Bővizű folyó 
nyugodt hömpölygéséhez hasonló e 
véráramlás. A szív, eleven szivattyú
ként éles, szaggatott lökésekkel hajtja 
a vért, akárcsak a tenger a hullámokat.

Ml állította meg a vér »hullániveré- 
séte, a pulzust?

A vér a szívből négy hatalmas éren 
keresztül jut az agyba. A szív ritmikus 
munkája következtében a vér ezeken 
az artériákon keresztül nem egyenlete
sen, hanem lökésszerűen, pulzálö hul
lámokként kering. Ezek az erek a kopo
nyába belépve, sajátságos görbületeket 
alkotnak, mielőtt még az agyba kerül
nének. itt a vér lökései csökkennek 
A görbületekben a pulzus-hullám ötö- 
dére-nyolcadára csökken. E védő rend
szerből futnak az Itt megszelídült 
»patakok« az agyvelő hálózatába. A  vér 
lüktetésekor ugyanis az Idegsejtek nem 
dolgozhatnak helyesen,

Ax emberi agy érhdldíenlduak általános képe

Kloszovszkij professzor kiveszi a csa
varokat, melyekkel a koponya átlátszó 
tetejét a csonthoz erősítette. A nyíláson 
keresztül áramlik be a levegő. A kutya 
agyveleje erőteljes választ ad erre: 
ritmikusan emelkedni és süllyedni kezd. 
Most visszahelyezi a csavarokat és 
újból a nyugodt anatómiai tájképet 
látjuk. A vér pulzdlás nélkül áramlik 
az erekben.

Ez az egyszerű megfigyelés végei vet 
a tudományos világban immáron 300 
éve folyó vitának; lüktet-e az agyvelö a
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koponya alatt? Akadtak, akik meg
győző bizonyítékokkal erősítették, 
igazukat imigyen : »sérült fejnél láttuk, 
hogy az agyvelő lélekzik és ver*. 
Ugyanezt figyelték meg műtétek során 
is. Nos, az iménti kutya-kísérlet tanú
sága szerint a koponya, ez a csontból 
formált tartós erőd nem csupán védi az 
agyvelőt a külső megrázkódtatásoktól. 
Mintegy második védőberendezésűi is 
szolgál. Biztosítja nyugalmát, hogy a 
vér egyenletesen jusson az idegsejtek
hez, egyenletesen táplálja a sejteket.

A  tudósok tréfásan »zabálóknak« 
nevezik az idegsejteket. Miért? Mert 
sokkal több táplálékot szívnak föl, 
mint a test többi szervének sejtjei. 
Irigylésre méltó az étvágyuk. Noha 
igen finnyásak [ Szüntelen kívánják az 
oxigént. Ha az agyvelő egy, vagy más
fél percig nélkülözi az oxigént, bizony 
eszméletét veszti az ember. Ha három

ki az ablakot, az agykéreg finom ideg
sejtjeinek védelmében erősen kitágítja 
véredényeit. Konyhában, gőzfürdő
ben, s minden zártlevegőjű Helyiség
ben megfigyelhetjük, hogy tágulnak ki 
az erek. Igv megfelelő mennyiségű 
oxigén jut az idegsejtekhez, A hajszál
erek általában az idegsejtek anyag
csere termékeinek hatására, kiváltkép 
a szénsav hatására tágulnak ki.

A szénsav ugyanis igen erős értágító. 
De ezenkívül az agy erei idegingerek 
hatására is kitágulhatnak. Az agy 
mérete megnő, nyomja a koponyával 
érintkező burkot, a fej elnehezedik, 
mintha ólomból lenne és éles fájdalom 
jelzi a veszélyt.

Ellenkező jelenség —  a vér túltelí- 
tése oxigénnel. Valahányszor a szív 
szaporábban ver, mindannyiszor a vér 
gyorsabban áramlik a testben és túl
ságosan sok vért sodor magával a

a) Érhálózat az emberi agy felszínén, erős nagyításban; b) Az erek vastagsága, a belélegzett levegő 
normális szénsavmennylsége mellett; c) Az erek megvastagodása, (kitágulásai, ha a belélegzett leve

gőben nagymennyiségű szénsav van

percig nem kap vért, megváltozik az 
idegsejtek szerkezete. Hat percig tartó 
oxigéninség után a sejtek elpusztul
nak és a szervezet meghal.

Az áttetsző koponya alatt most 
figyeljük meg, hogyan működik az agy, 
mikor nincs elég oxigénje.

A  kutya átlépi a fülledt levegőjű 
oxigén-szegény kamra küszöbét és vér
edényei kitágulnak. A  vér kétszer- 
háromszor nagyobb mennyiségben kezd 
bennük áramlani. A  folytatólagosan 
végrehajtott kísérletek megvilágítják 
e meglepő jelenség lényegét. Az agy 
»megföllebbezhetetíen parancsot ad* a 
szervezetnek : valamennyi oxigént ki
zárólag csak hozzá küldjön j A többi 
szövet sejtjei addig türelemmel várnak. 
Ilymódon a vér szabadon áramlik az 
agy velő véredényeiben és ellátja az 
idegsejteket oxigénnel.

Az agyvelS „generáljavítása”
Ha sokáig ülünk fülledt levegőjű, 

telefüstölt szobában és nem nyitjuk

tüdőből. Az idegsejtek ^közérzete* 
most kellemesebb.

De nézzük csak, mit mutat az 
ellenpróba?

A  kutya kamrájába oxigént veze
tünk be. Azonnal látjuk, hogy a vér
edények erősen összeszűkülnek és ke
vesebb vért s egyben kevesebb oxigént 
engednek át.

Ha az idegsejtek normájukon fölül 
nyelik el az oxigént, nagymértékű 
megterhelésük már-már aggályos. Kö
vetkezéskép az agykéreg pontosan ki
méri a szükséges adagot. Hogyan? 
A  szívből az agy felé folyó nagy vér
edény belső oldalán sajátságos jelző
szerv helyezkedik el. Ez voltaképpen 
nem más, mint egy bonyolult idegvég
ződés. Ha a szív különösen nagymeny- 
nyiségű vért dob ki és a vérnyomás 
az erekben növekedni kezd, az ideg
készülékek tüstént jelzést adnak az agy
ban. Az agykéreg idegsejtjei nyomban 
csökkentik a vérnyomást.

A  levegő oxigéntartalmának kis
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méretű emelése áldásosán hat szerveze
tünkre. önmagunkon tapasztalhatjuk, 
mikor a természet »lágy ölében« töltjük 
szabadságunkat. Az első napokban 
még nem szoktuk meg az új környe
zetet. A friss, tiszta légáram valósággal 
meghódít bennünket. Az idegsejtek 
serényebben dolgoznak, hamarabb fá
radunk. Este pedig pillanatokon belül 
merülünk mély álomba. Ez az idő az 
agyvelő *generál-javítás«-ának ideje...

ISO k ilo m é te r  h a jsz á lé r  az agyban
De térjünk vissza az iménti kutya- 

kisérletre. Forgólemezre helyezzük az 
áttetsző koponyáid eleven modellt. A  le
mez forogni kezd körhinta módjára. 
A  fejtető és a homlok határán —  ahol 
az agynak az egyensúlyt fönntartó része 
fokozottabban működik s megvédi kí
sérleti kutyánkat a leeséstől —  ki
tágulnak a véredények. Ez a terület 
vörösebb színével különül el az agy 
felületének többi részétől, ahol a vér
edények összeszorultak.
_ Az állat szemére most fényt bocsá
tunk. Megmérjük annak az agytájék
nak hőmérsékletét, ahova a fényinge
rek befutnak. És mit látunk? A  »tájék« 
hőmérséklete emelkedik és a véráram
lás sebessége az erekben fokozódik. 
Ugyanezt észlelhetjük, ha az agy vizs
gált. területét hang, vagy bármilyen 
más inger éri. Az anyagcsere élénkül, 
az idegsejtek fokozottabban működnek.

Immáron az is érthető, hogy a figyel
münket erősen lekötő munkában, érde
kes, izgalmas könyv olvasása közben 
miért nem halljuk az óra ritmikus 
ketyegését, az autótülkölést, vagy a 
rádiót. Ha az ember valamilyen tárgyra 
összpontosítja figyelmét, a vér az erő
teljesen működő idegsejtek felé irá
nyul s a többi sejt renyhébben működik. 
Ha néma filmet nézünk, egy-két óra 
alatt főként a fény felfogására szolgáló 
sejtek, *stimulálódnak«, vagyis élén
külnek. Ha ellenben zenét hallunk, a 
hang fölfogására szolgáló sejtek hango
lódnak f ö l . . .

A  kutya a fárasztó kísérletek után 
álomba merül. A  véredények össze
szűkülnek. Az idegsejtek pihennek. 
Erőt gyűjtenek.

A  mi szervezetünkben is hasonló 
folyamat megy végbe. Éjszakai mély 
álom után azonban alig nyitjuk fel 
szemünket, máris megkezdődik az ideg
sejtek fáradhatatlan napi munkája. 
A vér az igen vékony hajszálereken 
ellátja az agyvelőt létfontosságú anya
itokkal. Ezek a hajszálerek bonyolultan

tekergőznek és hosszuk mintegy 120 
kilométer. De a szeszélyesen tekergőző 
hajszálerek a szükséges módon kanya
rognak. A  túlfeszttetten működő ideg
sejtek körül igen sok a hajszálér. A reny
hébben működők körül kevesebb.

Ax em lékezőtehetség  ú jr a  h e ly reá ll
Ezer és ezer kísérlettel próbálkoztak 

a tudósok megfigyelni a hajszálerek 
működését. Hanem e kísérletek, 
mindeddig még nem hoztak teljes 
eredményt.

Kloszovszktf professzor igen vékony 
agyvelőmetszeteken mikroszkóp alatt, 
tanulmányozta a hajszálerek növekedé
sét. Először egy bimbó mutatkozik. 
Belőle középen Kinövések szerteágazó 
nyalábjai nyúlnak ki mintegy szarvacs
kák módjára. A  dudorodás növekszik, 
kitágul és minden oldalról szarvacskák

»Atlál»*ó koponya* kutyánál

tűnnek föl. Némelyik ráfut a szom
szédos véredényre, szorosan hozzá
tapad és az eleven útvonalon közle
kedik a vér. Kloszovszkij professzor 
sajátságos módszerével azt is kimutatta 
hogy oxigéndús levegőben a hajszál
erek fejlődése meggyorsul, fölpezsdül. 
Hanem aztán az oxigénmennyiség fo
kozódásával hirtelen-váratlan meg
akad a hajszálerek fejlődése.

A  »tudat. bolygóján* végzett föl
derítés számos kérdésre adott választ.

Miért fordul például elő az, hogy egy 
iskolás gyerek, aki jól tudott verseket 
szavalni, Jól emlékezett barátai nevére, 
betegség után egyet-mást elfelejt ? 
Az emlékezet eme »klhagyását« azzal 
magyarázzuk, hogy a hajszálerek a 
betegség alatt gyakorta összeszűkül
nek, sőt olykor növekedésük is meg
torpan. A sejtek szegényes vérellátás 
mellett bizony bágyadtan működnek. Ha-



nem aztán betegség utón a hajszál
erek újra növekedésnek Indulnak és 
az emlékezőtehetség újra helyreáll!

A hajszálerek alapos, körültekintő 
tanulmányozása új föladatokat vet 
föl a tudomány számára. Egyebek 
közt meg kell vizsgálnunk, milyen mó
don kell erősíteni a hajszálerek fej
ődését, hogy az agyvelő normálisan

KÉRDEZZ -
tőke Mária sárvári gimnáziumi tanuló 

kérdezi: Mi az oka annak, hogy a Hold 
saját tengelye körül ugyanannyi idő alatt 
fordul meg, mint amennyi idő alatt Föl
dünket megkerüli? Lehetséges-e, hogy a 
Hold tojásalakú és ennek következtében 
a megnyúlt részét fordítja felénk?

Válasz: Jól van, Mária! A kérdés arra 
mutat, hogy figyelmesen olvassa a csilla
gászati tárgyú cikkeket és szeret elgon
dolkodni a kérdéseken! Valóban a Hold 
pontosan annyi idő alatt fordul meg ten
gelye körül, mint amennyi idő alatt Föl
dünket megkerüli. A Hold pályája ellip
tikus, ezért Holdunk pontosan ugyanazt 
az arcát mutatja nekünk. Igenis állan
dóan ugyanazt az arcát mutatja, de nem 
nekünk, hanem a holdpálya másik fóku
sza felé. Számunkra a Hold mintegy a 
középhelyzet körül leng, mint egy inga. 
Ennek a himbálózásnak csillagászati neve 
libráció. A libráció felső értéke csaknem 
8°. A Hold ezen ingása az úgynevezett 
hosszúságbeli libráció. Holdunk azonban 
még egy másik ingadozást mutat, az ú. .n. 
szélességi librációt. A holdpálya: síkja az 
egyenlítő síkjától 6,5',-nyira hajlik el. Ez 
az oka annak, hogy egyes esetekben a 
Holdat majdnem délről, más esetekben 
majdnem észak felől szemlélhetjük, rálá
tunk, kissé bepillantunk a Hold sarkain 
át a nem látható oldalra is. Ez a libráció 
szélességben 6,5°-ot tesz ki. A kétrendbeli 
libráoiónak köszönhetjük, hogy a hold
felületnek általában nem a felét látjuk, 
hanem 59%-át. Teljesen rejtve marad sze
münk elől 41%.

Természetszerűen merül fel a kérdés, 
hogy miért van az, hogy a Hold ugyan
annyi idő alatt végzi keringését és ten
gely körüli forgását és ezért állandóan 
ugyanazt aiz oldalát látjuk? Ez azért van, 
mert alakja nem pontosan gömb, hanem

alakuljon és legtökéletesebben működ
jék.

Kloszovszkij professzor kutatásai e 
tekintetben máris mérföldes lépéssel 
vitték előre a pavlovi tanításokat.

Kloszovszkij B. N.
Sztálin-dfj as akadémikus biológus professzor 

beszámolója nyomón

F E L E L E K !
a Föld felé megnyúlt ű. n. ellipszoid. 
Durva hasonlattal tojásdad alakúnak le
hetne mondani. A kisebb és nagyobb ten
gely közti különbség csak 2 kilométer kö
rül van, de ez a kis különbség ele
gendő ahhoz, hogy az égitestek között 
ható vonzási vagy nehézkedési erő (a gra
vitáció) a Hold megnyúlt részét mintegy 
a Föld felé rögzítse.

Sárosi Jenő pécsi olvasónk kérdezi: 
»Azt tapasztaljuk, hogy ha papirost, ruhát 
megnedvesítünk, vagy ha az országutat 
eső áztatja, a megnedvesített folt környe
zeténél sötétebbneh látszik. Nyári napfény
ben az országutat fénylőn világosnak lá
tom. Éppúgy fénylik a frissen kimosott és 
szárított ruha. De ha az országutat az eső 
megnedvesíti, ha a ruhát a víz megnedve
síti, sokkal sötétebbnek látjuk. Miért van 
ez?«

Válasz: Mindennapos tapasztalat az. 
amire kedves olvasónk hivatkozik és dicsé
retére válik, hogy tapasztalatain elgondol
kodik. A magyarázat igen egyszerű. A test 
fehérnek tűnik szemünkben, ha minden rá
eső napfényt visszaver. Ha például a pa
pírt megvizezzük, a víz egy része behatol 
a papír belsejébe. így vékony réteg kép
ződik, amely a fényt részben átbocsátja. 
A nedves papírba ütköző fényt már nem 
veri teljesen vissza a papír felülete, egy 
része elnyelődik és hővé alakul át. Ezért 
veszít a papír előbbi fényességéből.

Sallay Miklós soltvadkerti gimnáziumii 
tanuló kérdezi: Hova lesz az a fény, ami 
a fényt át nem eresztő anyaggal körülvett 
égőben keletkezik?

Válasz: A fényhullámokat elnyeli a kö
rülvevő anyag. Ha pedig az anyag ener
giát nyel el, felmelegszik. Tehát az el
nyelt fényhullámok energiája meleg alak
jában jelentkezik.

a boldogság völgye
Ázsia belsejébe vezetjük az olvasót. 

Magas hegységek világába. A munka 
öröme adja meg itt a boldogságot.

A »ferganai tempó« a Szovjetunió
ban fogalom. Világhírűvé vált.

Jt Fergana-medence kerete
A Fergana-medence mindössze 300 

kilométer hosszú. Bejárata Hodzsent 
városánál kilenc kilométer széles. On
nan fokozatosan szélesedik. Legna
gyobb szélességét a Namangan- 
Margalan közti vonalon éri el. Ott 
150 kilométerre terjed. Aztán megint 
szűkül, majd kis öblökkel nyúlik be 
a hegyek közé.

A  Fergana-medence a Tyan-San 
nyugati részében van. A  hegység- 
rendszert északi és déli részre osztja. 
Az északi 180 kilométer széles. Itt a 
legészakibb mészkőláncok a legmaga
sabbak, meghaladják az 5000 métert. 
Dél irányában, a hegység belsejében 
az éles, csipkézett gerincek, égbenyúló 
csúcsok mellett egyre több fennsíkra 
bukkanunk. Ezek a szűrtek, vagy pami- 
rok. Hegyi legelők, jókora fagyott 
hópárnák (firnek) terjeszkednek rajtuk 
még nyáron is. A  szűrtek az ősi, le
kopott hegységnek a fiatalkorú hegy
képződéssel újból 
magasra emelt tönk
felületei.

A  Fergana-meden- 
cétől északnyugatra 
emelkedik 3000 mé
ter magasra a leg
jelentősebb, legna
gyobb terjedelmű • 
szűrt: az Angren-
fennsík. Az év nagy 
részében hótakaró 
borítja. Nyáron zöld 
fűtakaró veri föl.
Ilyenkor az Angrent

ellepik a jurták, a pásztorok sátrai.
Az Angren-fennsíkból indulnak ki a 

Fergana-medence északi peremhegy
ségének, a Csatkal-Taunak, a 3000 
métert alig meghaladó láncai. A vad, 
kopár, gránit és porfirláncokból álló 
hegyvonulatot mély szurdokvölgyek 
tagolják. A  hegység délnyugati végén 
van a Mursa-rabat kapu, a Fergana- 
medence északi bejárója. Azon túl 
húzódik a már egészen sivatagi jellegű 
Mogol-tau hegység. Mondhatnék nya
kig ül a sodró záporok fölhalmozta 
kőgörgetegben. Itt alacsony dombok 
közt tart kifelé a turkesztáni alföldre 
a Szir-Darja s Begovatynál sellőkön 
hagyja el a Fergana-medencét. Itt 
duzzasztották fel a farhadi duzzasztó
val a Szir-Darja vizét.

A  medence északkeleti részén éles 
szögben csatlakozik a Csatkal-Tauhoz a 
Ferganai hegység. Ez a Nyugati Tyan- 
Sant a Középső Tyan-Sanhoz csatolja 
és a medencét a keleti oldalon zárja 
be. Jóval magasabb a Csatkal-Taunál 
s nagy jégfolyók ékesítik.

Délen az Alaj láncai kísérik a meden
cét. Ennek csúcsai már 6000 métert is 
elérnek.

Ez a Fergana-medencének nagyszerű

LENIN-CSUCS r  
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hegységkerete. Három oldalon, északon 
keleten és délen égbenyúló hegyóriások 
zárják körül. Nyugaton keskeny nyak
kal kapcsolódik Üzbegisztán nyugati 
részéhez.

Jé medence kialakulása
A Fergana-medence süllyedés útján 

keletkezett, a fiatal harmadkorban 
alakult ki, amikor is a Csatkal-Tau és az 
Alaj hegységekben nagy peretnrnenti 
törésvonalak mentén a medence süly- 
lyedni kezdett. A Föld nyugtalansága 
itt most sem szűnt meg ; a medence 
még süllyedőben van. Ezért elég 
gyakoriak a földrengések, 1902-ben a 
földrengés teljesen elpusztította Andi- 
mn városát. ÜJ város épült helyébe.

A medence központját a legfiatalabb 
földtani képződmények foglalják el. 
A 350—500 méter magas síkságot 
köröskörül harmadkorú dombok övezik. 
A peremek felé mindinkább idősebb 
rétegek következnek. Végül a dom
bokon túl az idősebb hegykeret fogja 
be a medencét.

Homokpusxták is sós sivatagok
A medence földrajzi tengelye a 

Sztr-Dar/a folyó. A  Szir-Darja két

hegyi folyónak, a Narin-nak és a Kara 
Darjának egyesüléséből a medencében 
alakul ki. Á Narin a Középső Tyan- 
Sanból Indul útiára és Uc.s-Kurgánnát 
gyönyörű szurdokvölgyön hagyja el 
a Fergana-hcgységet. Itt széles domb
vidék övezi a hegység lábát. A  hegyláb 
vastag lösztakarójában különös for
májú pillérek és oszlopok labirintusá
ban lép ki a Narin a síkságra. A másik 
forrásfolyó, a Kara-Daría, az Alai 
láncait a medence délkeleti szögleté
ben széles völgyben töri át, Tágas 
lösz-síkságra lép. Virágzó földek kö
zött sűrűn helyezkednek el itt a tele
pülések. A lösz-síkságot a medence 
központi övétől az adirok széles öve 
választja el. Az adirok a törmelékből 
fölépült dombok szárazvölgyekkel föl
szabadult kopár darabkái, Az adirok 
övét a Kara-Darja és az ősrégi Sarihan- 
sai csatorna, —  amely egykor termé
szetes folyómeder volt, —  széles kapu
val töri át. Most a harmadkori domb
vidék kerül az útjába. Ezen áttörve 
Uszgon gazdag kultúrájú síkságán foly
tatja útját, mígnem a Narinnal egyesül.

A közös meder itt. a Szir-Darja nevet 
kapta, A folyó az északi peremhez 
közelebb folyik, ezért a folyótól délre 
elterülő rész a tágasabb. A völgyet

széles sávban futóhomok övezi. A ho
moksivatagba takirok ékelődnek,

A takir a turkesztáni sivatagok# 
jellegzetessége. Régi folyómedrek árad- 
mányos területein a mélyedésekben 
agyagos talaj képződött. Tavasszal 
az agyag nedves, néha víz is elborítja. 
Ilyenkor rövidéletű virágok verik föl. 
Száraz időszakban teljesen kopár, tü
körsima a felülete, de többnyire össze
repedezik, szabályos alakú idomokra 
szakad.

A  homoksivatagon 15 méter magas 
barkhánok, sorokban rendeződő, patkó
alakú homokdombok éktelenkednek. 
Mozgásuk nem jelentős. Sokhelyütt 
növényzettel is megkötötték őket,.

A  központi síkságon homoksivatagok 
mellett jókora terjedelműek a sós 
puszták (ha-dervis-ek) is. Talajuk só
kéreggel bevont agyag. Az orosz talaj
tani szakemberek szoloncsak-nak neve
zik ezt a talajnemet. Kovda szovjet 
tudós szerint a Fergana-medence 765000 
hektár öntözött talajából 50.000 hek
tár a szoloncsak, míg 365.000 hektár 
teljesen só nélküli talaj.

Jt lösz
A síkságon letelepedett lösz folyami 

eredetű. Kivált a medence keleti

végén tágas, sűrűn lakott, gondosan 
művelt löszföldek vannak. A dombokat 

jhorító löszt a szél halmozta föl.
A  hegyvidékekből lefolyó patakok i 

közül csak kevés éri el a Szir-Darját.
A  legtöbbnek vizét a kopár adirok 
öntözésére használják, amelyik pedig 
kijut a törmelékhalmok közül a sík
ságra, finom ágakra oszolva elvész a 
homoksivatagban.

Jt régi kuttúrkép
A medence 33.000 négyzetkilométe

res terjedelmű területéből 1918 előtt 
jókora területeket »tartósan termé
ketlen föld« néven könyvelt el a statisz
tika. 1909-ben 9460 négyzetkilométeres 
termőterületet mutattak ki. A szovjet 
időkig nem is gondoltak arra, hogy 
magát a főfolyót az öntözésbe bevonják.
A medence keleti része volt a gazda
sági súlypont. Itt az őslakós üzbekek 
szorgalma és hozzáértése mindent meg
tett, amit tőkés viszonyok közt egy
általán meg lehetett, tenni, a termelés 
fokozására. A  kis oázisokon olyan 
növény- és gyümölcsfakultúrát fejlesz
tettek ki, amely Fergana nevét már 
ősidők óta híressé tette. Igazán világ
híressé azonban a szovjetrendszer ide
jén vált.

Magasfeszültségű vlllainosyt eiék Ma gazdakén teifiiő földek /. 'U. inH 
mindenfelé. A vSzverdlov* kolhozban 
\illamos traktorral szántanak *3 

fc\ap iiúidt ken

vonul végig *  völgybe|

Jellegzetesen repe
dezett sőstakir 

talaj



Middendorf klasszikus leírása 1882- 
bői terjedelmes gabonuföldekről, lucer
násokról, gyümölcsösökről és szőlők
ről számol be. Már a század elején más 
volt a kép : az amerikai gyapot vált 
uralkodóvá, Az első világháború előtt 
a gyapotterület már 44 százalékra 
emelkedett. Andtsan környéke volt a 
gyapottermelés központja, Ott, minden 
darabka földet gyapottal ültettek be. 
Az akkor 115.000 lakosú Kokand, az 
egykorú kánság fővárosa, a gyapot- 
kereskedelem központja volt s a börzén 
a gyapotföldek tulajdonosai percek 
alatt vagyonokat kerestek, A nép 
hihetetlen nyomorúságban élt,, látástól- 
vakuláslg dolgozott a dúsgazdag föld- 
birtokosok földjein. A gyapottermelés 
ipart is fejlesztett. Nagyobb gyapot- 
tisztító, sajtoló és magtalanltó üzemek 
létesültek a városokban. A  gyárak és 
kereskedések orosz proletariátusa a 
külvárosok viskóiba szorult. Ez a forra
dalmi osztály végezte az őslakosság 
körében a felvilágosítás munkáját. A 
gyapotlpar mellett a többi ipar el
sorvadt, csupán Hodzscntben virág
zott a selyemipar.

Az Os-Uszgen vonaltól keletre a

Ö otkultúrát a rizs váltotta föl. A 
ildek a termőterület 10 százalékát 

foglalták el. Minthogy a rizsföld a 
mélyebben fekvő területekről sok vizet 
vont el, a cári hatóságok megtiltották 
új rizsföldeknek a művelését. A  búza- 
termelés 1914-ben a termőterület 22 
százalékára terjedt. A termés már nem 
fedezte a kétmüllónyl lakosság szük
ségletét. Ezeken kívül Turkesztán 
egyéb kultúrnövényeit : lucernát, szor- 
gumot és kukoricát Is nagyban ter
meltek, minden kis faluban, majorban 
bőven ültették az eperfát.

Hanem a közlekedési viszonyok 
annál gyalázatosabbak voltak, A  me
dencén a Szlr-Darja vasút vezetett 
végig. Ez Taskenlbol Indult ki és Andi- 
sanig vezetett. Andisanban már 1914- 
ben 80.000 lakost számláltak s a meden
ce legfontosabb ipari városává fejlődve. 
Kokand vetélytársává vált. A  Szlr- 
Darján csupán egyetlen hidat építettek, 
Hodzsent ulatt. A Namangánnál épí
tett. vasúti híd nem szolgált kocsi- 
közlekedésre. Az országutak nyomorú
ságos állapotban voltak, A  csatornák 
karbantartásával, fejlesztésével, sza
bályozási munkákkal mitsein törőd
tek, Egyetlen víztárolót sem építettek.

Fargana boldog, új élete
A Nagy Októberi Szocialista Forra

dalom Fergana életének Is új korszakát 
nyitotta meg. A  földbirtokosok bitorolt 
földjei a dolgozó parasztok kezébe jutot
tak, Egymásután alakultak a kolhozok, 
A folyókon hidak épültek, a csatorná
kat jókarba hozták, víztárolókat épí
tettek, a vasúthálózatot kibővítették, 
példás utakkal kötötték egybe a váro
sokat és falvakat. De egy nagy fel
adat még hátra volt : küzdelem a
homoksivatag ellen, Fergana népének 
birtokba kellett vennie a medence 
középső és nyugati részét is, Eddig a 
Szlr-Darla vize a népgazdaság szem
pontjából elveszett a homoksivatagok 
közölt.

1938-ban geológusok, mérnökök Jár
ták végig a Narln és a Szir-Darja völ
gyét. Kijelölték a nagy csatorna útját. 
Kitűzték a nagy célt. A Fergatia- 
csatorna északkeleti csücskében meg 
kell csapolni a Narln folyót, mielőtt a 
Kara-Darjával egyesülne. Innen a Szir- 
Darjától délre fekvő homoksivatago
kon át, 270 kilométer hosszúságban 
kell nyugati Irányban elvezetni a 
vizet, 217,000 hektár homokterületet 
kell vlrágzá gyapotföldié alakítani.

1939. augusztus 1-én 160.000 kolhoz
paraszt szállta meg a csatorna kijelölt 
vonalát. Negyvenöt nap alatt 16 
millió köbméter földet ástak ki. Ez a 
világhíres Fergana-tempó ! Az Éhség- 
Szteppén a cári időben a 33 kilométer 
hosszú csatorna megépítése 11 évbe 
került. A  Moszkva— Volga csatorna 
építése során havonként 4 millió köb
méter földmunkát végeztek. A szuezi 
csatorna munkálatainál hatszor annyi 
földmunkát végeztek, mint Ferganá-

A Nagy f;cr««n*-c*HtornábcH áramlik a* ille ti  
vfí u Mábn-Volhos tttldjeirír

b Sztálin kolhoz klubjának új 
épülete. A Fergana völgyében 
minden faluban van kutiurhta 

vagy klubháj

bán, de ezt nyolc év alatt.
Itt másfél hónap alatt ké
szült el a kolhozparasztok 
saját kezdeményezéséből a 
csatorna! A Fergana-tempó 
példára ösztönzött. 1940- 
ben Üzbeklsztánban három 
új csatorna épült hasonló 
lendülettel: 165 kilomé
ter hosszúságban az Északi 
Fergana-csatorna, a 108 
kilométer hosszú Déli Fer
gana-csatorna és a 63 kilométer 
hosszú Taskent-csatorna. üzbekisztán 
méltán kapta a díszítő je lző t: A 
csatornák országa !

A Nagy Fergana-csatorna a Kara- 
Darju folyó keresztezésénél másod
percenként 98 köbméter vizet bocsát 
át. A  repedezett taklrok, satnya üröm
cserjék világából egyszerre bontakozik 
ki a termővé változott sivatag: a 
Szovjetunió eddig legnagyobb mester
séges oázisa ! A  fák árnyékot vetnek. 
Az arlkok mentén hosszú sorokban 
húzódnak a nyárfa, Jegenye és eperfa
sorok. Az utak mentén paratölgyek 
gömbkoronája díszük. A földeken gya
potmezők és lucernások. Az alacsony 
gátakkal körülfogott mélyedésekben 
rizs zöldéi. A  kislakok (üzbég falvak) 
téglaházalt szőlők és barackosok öve
zik. A domboldalakon, ahol bővebb a 
csapadék, öntözés nélkül kitűnő búza 
terem. A  Nap pazar bőségében, a szél- 
védte medencében, az arlkok sűrű 
hálózatával bevonva most osztja csak 
valóban pazarul áldását a Fergana- 
medence termékeny földje.

Stén, rét, kőolaj
Ám nemcsak növényekben osztja 

ajándékát a boldogság völgye. Értékes 
nyersanyagkincsei Üzbekisztán ipari 
fejlődésének erőforrásai. A Fergana- 
medence peremén már régen szén- 
telepeket tártak fel. Ezek 1940-ben 
2 millió tonna szenet termeltek. 1940- 
ben az Angren-völgyben, 1.00—-130 
kilométerre Taskenttől, 30 kilométer 
hosszúságban, 6 kilométer szélességben 
fedezték fel az angrenl barnaszéntelepet 
Készletét 230 millió tonnára becsülik, 
A rétegek csupán 30— 150 méter mély
ségben vannak a felszíntől s részben 
felszíni fejtéssel aknázhatók ki, 1948- 
ban Angren már anhyl szenet adott.

mint az összes turkesztáni telepek 
együttvéve. Fergana többi bányája Is 
állandóan fejlődik és a Fergana-nteden- 
ce széntermelése Nyugati Turkesztán 
4 millió tonnányi szénszükséglotéből 
3 milliót fedez.

A geológusok az Angren völgyében 
még kiadós réztelepet fedezték föl. 
Rézkomblnát épült.

De nem marad el olajbősége sem. 
Az olajterület közigazgatásilag Üzbe
kisztán, Kirglsztán és Tádzsikisztán 
között oszlik meg. Az olajtermelés 
1933-ban 49.200 tonnát, 1939-ben már 
380.000 tonnát tett ki | A  legkiad ó- 
sabbak a déli perem olajmezoi. Két 
nagy olajfinomító működik, 1937-ben 
Andisan mellett 800 méter mélység
ben bukkantak Iparilag nagyon értéke s 
olajra és még mélyebben jelentős réte
gekre számítanak. Andisan városba 
vezeték viszi a földgázt. E terület kész
lete millió tonna körül van, 1943-ban 
Palvantas körzetében új olajmezőt 
tártak föl, amely nem marad el az 
andisanl mögött.

Az Alaj-hegység mészkőövében van 
a iuja-mujuni uránium-bánya. Fersz- 
man „Szórakoztató ásványtaniéban 
élvezetesen Írja le a gyönyörű bányá
ban tett látogatását. Az Itt nyert rá
diumot Moszkvában dolgozzák fel és 
a rádiumsók ezernyi és ezernyi beteg
nek adnak gyógyulást. Réz- 'és vaná- 
dlum csatlakozik a bánya rádlumtar- 
talmú kőzeteihez.

Kertek, gyapotföldek között olaj
kutak és a szénaknák építményei 
helyezkednek el, A  városokban új 
ipari üzemek egész sora épül, gyapotfo
nók. gyapottlsztitók, selyemfonók,olaj
finomítók. Kokand, Andisan, Naman- 
gan és Kuvasszl nagy Ipari centru
mokká fejlődtek,

Három évtized alatt Íme, Így alakult 
a boldogság völgyévé Fergana,

Vécsey Zoltán
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ORVOSTUDOMÁNY
ÉS

Askleplos ja nlinálAk- 
nál Aesculap) mtto- 
Jöelai gyógyító istun- 
hcfs. Papjai egyben 

orvosok is voltak

A  betegségek gyó
gyítása ősidőktől fog
lalkoztatja az embe
riséget.

A primitív népek 
a betegséget gonosz 
szellemek művének, 
rejtélyes, fölfogha- 
tatlan dolognak tar
tották. Orvosi isme
retek híján a beteg
ségek gyógyítását 
varázslók és sámánok 
végezték. A  varázs
lók különböző szer

tartásokkal igyekeztek kiűzni a beteg
séget okozó szellemeket a betegekből. 
A  szibériai sámánok például vasdara
bokkal díszítették a ruhájukat, hogv a 
szellemeket elijesszék. Hitük szerint 
ugyanis a szellemek nagyon félnek a vas
tól. Az amerikai indiánok varázslója, az 
»orvos-ember« szívócsővel szívta ki 
a »gonosz szellemet* a betegből. Ugyan
ilyen csővel fújta a varázsló a szentnek 
tartott dohány füstjét a beteg test
részre. Ezért volt a pipa eredeti alakja 
is ilyen hosszúkás és egyenes.

A  vallás és az orvoslás ősi kapcsolata 
az ókor orvostudományára is rá
nyomta bélyegét. A  betegséget Babi
lóniában az emberbe bújt démon mű
vének tekintették. Ráolvasással, kegy
szerekkel védekeztek ellene. Egyip
tomban a papok egyúttal orvosi teen
dőket is végeztek.

,, H ét pecséten titkok

A vallás és az orvoslás egyesítése 
gúzsbakötötte e tudomány fejlődését. 
Az orvostudomány tanításai, a vallá
sos nézetekhez hasonlóan, merev dog
mákká váltak. A  papok orvosi föl- 
jegyzéseiket szigorú gonddal, M t  pe
csétes titkok >!-ként őrizték. Ha egy 
orvos eltért az előírások betűjétől, 
kegyetlenül meglakolt.

Az ókori orvostudomány ott fejlő
dött leginkább, ahol nem alakult ki 
erős papi szervezet: a görögök életé

iben. A görög társadalomban az orvos
lás két. élesen ellentétes irányra vált 
szét. A  természettudományos alapon

mexikói máya civi
lizáció korszakának 

egy töredékes emléke 
nyomán megrajzolt 

gyógyító pap

dolgozó orvosok tá
bora szemben állott 
a paporvosokkal.'

A  természettudo
mányos alapon mű
ködő görög orvosok, 
elsősorban Hippo- 
krátész és követőinek 
működésével indul 
igazán fejlődésnek az 
orvostudomány.

A  görög papi or
voslás hívei, Aszkle- 
piosz isten papjai ké
sőbb Rómában hódí
tottak teret. Istenüket itt Eszkulápnak 
hívták. Kevesen tudják, hogy Eszkuláp 
isten a Római Birodalom történetében 
Jézus versenytársaként szerepelt.

Az ó-kereszténység idején a Római 
Birodalmat súlyos válságok fenye-

fették. A nép széles tömegei a nyomor 
s jogfosztottság állapotában tenget

ték életüket. E látszólag kiúttalan, 
reménytelen állapotban a tömegek 
kétségbeesett csodaváró, misztikus 
hangulatba estek.

Eszkuláp, a gyógyítás istene, a 
testi-lelki szenvedésektől »megváltó« 
isten e korban nagy népszerűségre tett 
szert. Nagy tömegek zarándokoltak 
az Eszkuláp-gyógyhelyekre és aján
lották föl életüket az istennek. Cserébe 
nyomorúságuk-okozta szenvedéseiktől 
reméltek megváltást. De nemcsak Esz
kuláp istent hirdették ezidőtájt meg
váltónak. Zeusz és Apolló papjai is 
hirdették a saját isteneik gyógyító 
erejét. Ezidőtájt csakis olyan istennek 
lehetett tekintélye, aki »megváltó*, 
vagyis gyógyító isten hírében állott.

Következéskép a kereszténység is 
»megváltó« vallásként jelentkezett. Bár 
a »megváltás« elsősorban a társadalmi 
helyzetre vonatkozott. *Krisztus« ma
gyarul megváltót, gyógyítót, jelent. 
A  harmadik század elején működő 
Origénesz egyházatya Celzusz orvos 
ellen írott, vitairataiban éppen azt 
fejtegette, hogy Jézus az igazi meg
váltó Eszkuláppal szemben.

Üzletezés az ereklyékkel
Az újtestámentum is át meg át van 

szőve orvosi utalásokkal. Jézus pél-
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dául azt prédikálja : betegeket gyó- 
| gyítsatok, bélpoklosokat tisztítsatok.*

Az ókeresztények az újtestámenturnot 
»a bölcs orvos könyveinek* nevezték 

i s Jézust évszázadokon át. náldott
*, orvosnak« ábrázolták.

Hanem nagyonis téves azt gondolni,
hogy a középkori egyház kedvezett 
volna az orvostudomány és az egész
ségügy fejlődésének. Az egyházi sko
lasztika élesen szembenállóit a világi 
orvostudománnyal. A papi orvosok 
gáncsolták a természettudbmányos 
alapon működő orvosokat, Az orvoslás 
elméletét a vallás függelékévé próbál
ták lealacsonyítani. Kiadták a kép
mutató jelszót : »Az egyház irtózik
a vértőU. (Mellesleg a háborúk, inkvi
zíciók és boszorkánypörök vérontásá
tól nem irtózott 1) A  sebészetet meg- 
vetendőnek, elítélendőnek tüntették 
föl. A sebészek a hóhérok és borbélyok 
megvetett céhébe kerültek. Az orvosi

fyakorlatnak e fontos része hosszú 
vszázadokon keresztül a borbélyok, 

bábák és javasasszonyok kontárkodá
sában tengődött tovább.

Az orvoslással kapcsolatban zavaros 
vallási nézetek terjedtek el. Ilyen volt 
például az a hit, miszerint a királyok 
érintésének gyógyító ereje van. E babona 
egészen a X V III . századig tartotta 
niagát. Még a francia forradalomban 
kivégzett XV I. Lajos király koro
názásakor is akadt 2400 hiszékeny 
beteg, aki a király érintésétől várta a 
gyógyulását.

A  hivatalos, —  vagyis az egyház
irányította zavaros — orvostudomány 
mellett a gyógyulást áhítozó betegek 
tömegesen Keresték föl a szentek erek
lyéit és a búcsújáróhelyeket. Az egyház 
alaposan kihasználta a betegek hiszé
kenységét,. A párizsi Notre-Daine 
templom ereklye gyűjteményében őriz
ték például szent Dénes szőrruháját, 
koponyájának és két térdkalácsának 
darabkáit, szent Gertnánusz szakállát, 
a gyermek Jézus néhány hajszálát, 
szent Fülöp egyik bordáját, és fogát, 
A kereskedés az ereklyékkel »nagy 
üzlet# volt, kivált az egyház keresett 
sokat vele. IX. Lajos, a később Szentté 
avatott francia király 20.000 szin- 
ezüst forintért vásárolta meg a bizánci 
császártól Jézus *esodatévő« tövis- 
koszorúját. Ilyen »hite!es« töviskoszo
rúból ~~ mint később összeszámolták 
—  még 559 darab volt forgalomban.

Zulu orvosjígo* ember. Betegének füléből 
•zlvócsövbn él szívj g  ki a betegség •démonát •

Jt dögvész és lepra kora
A ókeresztény középkor* a dögvesz 

és a lepra kora volt. A kereszténység 
egészségellenes aszké.tizmusóra jel
lemző, hogy szent Ágoston a kereszté
nyeknek havonta mindössze egyszeri 
fürdést engedélyezett. Szent Jeromos 
pedig még szigorúbb volt : ő a fel
nőtteket teljesen eltiltotta a fürdéstől. 
Misem jellemzi jobban az egyház egész 
ségtigyi álláspontját, mint' a kolostori 
élet következő . jelszava : »A  szenny
a szerzetes ruháján legyen az ellentéte 
szíve tisztaságának.«

Milyen volt a középkor városainak 
egészségügyi helyzete?

A hűbéri középkor nyugati városai 
összezsúfolt és vastag várfallal körül
vett házcsoportokból állottak. Az utak 
keskenyek és szennyesek. Csatornázás
nak legtöbb helyütt nyoma sincsen. 
A  lakások szellőzetlenek, zsúfoltak és 
koszosak, A szobában egyetlen óriási 
szalmazsákon aludt az egész család, 
sőt az átutazó vendégek is, Közös 
cserép tálból étkeznek, Evőeszköz isme
retlen. Ilyen viszonyok közepette ször
nyű pusztításokat, okoztak a fertőző 
betegségek. Velence tartományban 
1348-ban egyetlen pestis-járvány száz
ezer áldozatot követelt.

Hogy az orvostudomány fejlődjék, 
át kellett törnie az egyházi korlátokon, 
vallási előítéleteken. Egyesülnie kellett 
a nép között sokszor üldözötten ten
gődő orvosi gyakorlattal. Paracelzusz, 
a híres XV I. századbeli orvos nyilvá
nosan elégette a skolasztikus orvos- 
tudomány tekintélyeinek elavult, dog
mákká merevedett irományait. Han-

goztatta : inkább a hóhértól és a
oszorkánytól akar gyógyászatot 

tanulni, semmint az egyházi skolasz
tika tekintélyétől. A francia Páré dók-



tor a sebészet újkori föllendülésének 
egyik vezető alakja borbélyként kezdte 
pályáját. Az orvoslás elméletének és 
gyakorlatának egységét, a belgyógyá
szat és sebészet egyenjogúságát azon
ban csak a francia forradalom terem
tette meg. Ama francia forradalom, 
amely könyörtelenül leszámolt a kö
zépkorral, a feudális kötöttségekkel.

A papi kuruzslás azonban még ma 
sem teljesen a múlté. Egyes középkori 
babonás nézetek még ma is élnek. 
A  Vatikán 1917-ben hivatalosan kiadta 
az ördögűzést eljárások szabályait. Az

angliai Brightonban John Maillard pap 
még nemrégiben kézrátevéssel és imá
val »gyógyírótta« a betegeket.

Az Északamerikai Egyesült Álla
mokban is igen sokan hisznek a vallá
sos kuruzslásban.

Nem ok nélkül van ez Így. Az Észak
amerikai Egyesült Államok társadalma 
súlyos válságban sínylődik. A  nép
tömegeket kizsákmányolják, vagy 
munkanélküliségre kárhoztatják. Eny- 
nyiben Amerika mai helyzete hasonlít 
a régi Rómához a kereszténység kelet
kezésének időszakában,

S a hasonló helyzetek hasonló követ
kezményekre vezetnek. A nyomor, jog- 
fosztottság, látszólagos kiiátástalanság

a tömegekben csodavárást, misztikus 
hangulatokat, földöntúli vágyálmokat 
szül. Igaz, a régi Rómában a rab
szolgaság válsága a rabszolgaság meg
döntéséhez vezetett. Csakhogy a ki
zsákmányolás egyik rendszere helyébe 
a kizsákmányolás másik rendszere 
lépett.

A  mai Amerikában merőben más a 
helyzet. A válságba jutott kapitaliz
must nem a tömegek kizsákmányolá
sának új formája váltja majd föl, 
hanem a dolgozók egyenlőségének, 
szabadságának szocialista rendje.

Ördögűzés a középkorban. Általános volt a 
nézet — amit a papok terlesztetettek —, hogy 
a betegeket az ördög szállja meg. Gyógyszer 
helyett Imával és ráolvasással gyógyítottak a 
Paf ok (Egykorú metszet után)

S ez az új rend nemcsak az imperia
lizmus trendjének* megdöntése lesz. 
A  tudományellenes, babonás nézetek 
kipusztulását, s egyszersmind a tudo
mány szabad kibontakozását, fejlő
dését is eredményezi majd.

Ákos Károly

—  Egy okos és szabadsággal bíró érte
lemmel felruházott teremtés kihányja a' 
harmadik évben flnum aranyból épült, 
élet fája gyümöltsével s’ az életre buzgó 
vizekkel bövös paradlcsonyukról való tes
tes képzelődéseket.

(Horváth Ádám. — Levél Kazinczy 
Ferenchez, — 1789.)
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'A NÖVÍNYINÖVEKEDÉS
Az utóbbi harminc év alatt a növény- 

élettan egyik ága —  a növényfiziológia 
—  igen sok és érdekes fölfedezéssel 
gazdagodott. Ide soroljuk a serkentő 
anyagok, az úgynevezett stimulátorok 
fölfedezését.

A  szár csúcsrügyein és a gyökerek 
tenyészcsúcsaiban szüntelen újabb és 
újabb serkentő anyagok keletkeznek a 
növekedés gyorsítására. Kiváltkép sok 
serkentő anyag keletkezik a levelek
ben, virágokban, magkezdemények
ben és a magvakban.

Mihelyt a serkentő anyagokat sike
rült tisztán kiválasztani, az élettani 
kutatók elkezdték tanulmányozni ha
tásukat a növények növekedésére.

Kiderült, hogy a serkentő anyagok 
egyike, a heteroauxin. Voltaképpen ez a 
béta-indolilecetsav. összetételét már 
régóta ismerik a vegyészek. A  kutatók 
csakhamar fölismerték, hogy a növé
nyekre más kémiai vegyülettel is lehet 
hatni, így többi közt az alfa-, naftil- 
ecetsawal, továbbá a »2,4« jelzésű 
diklórfenoxil ecetsavval és egyéb szer
ves savakkal.

A  növekedést serkentő anyagok 
tanulmányozása során már túljutot
tunk az elvont elméleti vizsgálódáso
kon. Immáron a termelésen, vagyis a 
gyakorlati alkalmazáson van a hang
súly.

Micsurin a szovjet agrobiológia meg
alapozójaként a tSerkentőanyagok a 
növények életében«, valamint »A  mentor 
módszer és a serkentő anyagok jelentő
sége« című műveiben a növekedés 
stimulátorainak hatását kedvezően ér
tékeli. Fölismeri hatalmas hatékony
ságukat a növénytermesztésben.

Gyorsabb növekedés, 
több term és

A  növekedés serkentő anyagainak 
földerítése és használata megoldotta a 
nehezen gyökeresedő, sőt olykor gyö
keret egyáltalában nem eresztő dug
ványok gyorsított gyökereztetésél. Az 
ilyen dugványokon —  a növekedés 
stimulátorainak hatására —  a metszett 
tőtől kezdve és a száron föntebb is dús 
gyökérképződés indul meg.

A  növekedés serkentő anyagai a 
terméshozam növelését is elősegítik ! Ha

1. ábra. Hársfa magoncok gyökérrendszer# 
Hatról a kontroll, jobbról a heteroauxlnnal kezelt

gyökérzet — egy hónappal a kezelés után

a paradicsom fürtvirágait a növekedés 
stimulátorának oldatával permeteztük, 
kevesebb virág- és terméskezdemény 
hull le. A növények gyorsabban be
érnek és nagyobb a terméshozamuk. 
Nyílt mezőn, vagy kertben 20— 40 
mázsával is fokozható ilymódon a 
paradicsom termése. Melegházi ter
mesztésben kétszeresét is meghaladja.

Az almafa és körtefa terméshozamát 
olymódon fokozzuk, hogy a serkentő 
anyagokat a gyümölcsszüret előtt a 
gyümölcsök lehullása elleni szerként 
használjuk. A  fákat stimulátorok olda
tával permetezzük, s így lényegesen 
csökken, vagy teljesen megszűnik a 
gyümölcshullás.

A  növekedés stimulátorainak érde
kesek az élettani megnyilatkozásai. 
Mig kis adagokban gyorsítják a növé
nyek növekedését, addig közepes ada
gokban visszatartják. Nagy adagok 
pedig egyenest pusztítólag hatnak a 
növényi szervezetre.

E stimulátorok alkalmi pusztító 
tulajdonságait némely káros jelenségek 
ellen is felhasználhatjuk, minő a bur
gonya és más gyökértermésűek gumói
nak időelőtti csírázása. A  burgonya 
hosszantartó tárolás következtében tél 
vége felé csírázni kezd. Tavaszra eredeti 
súlyának 15— 20 százalékát elveszti s 
íze, zamata is megromlik. Növekedési 
stimulátorok alkalmazása esetén a bur
gonya csírázását az egész tárolási idő
szak alatt visszatarthatjuk. A  súly vesz
teséget 10— 15 százalékkal csökkent
hetjük és a burgonya eredeti jó zamata, 
íze is megmarad.



a kezelés útin négy-öt hőnappal

Kémiai gyomlálás
A  Szovjetunió zöldségraktáraiban 

évente tömérdek burgonyát tárolnak. 
E roppant méretű raktárakban mér
hető föl csak igazában a növekedési 
Stimulátorok használatával elért meg
takarítás sokmilliós értéke.

A  növekedési stimulátorokat sikere
sen alkalmazhatjuk a gyomok ellen is. 
Gyomirtásra olyan serkentő anyagokat 
használunk, amelyek a legkártékonyabb 
gyomnövényeket pusztítják, s ugyan
akkor a fűféléknek keveset ártanak. 
A  táblákat a növekedési stimulátorok 
oldataival megpermetezzük, mintegy 
kémiai gyomláldst végzünk. Repülőgép 
naponta 100 hektárnál nagyobb vetés- 
területeket is megpermetezhet. így a 
gabonaneműek terméshozama lénye
gesen emelkedik.

A  növekedés serkentő anyagai a fák 
átültetése során is fölhasználhatók. 
E sorok írója olyan eljárást dolgozott 
ki, amely gyorsítja a gyökérrendszer 
megújulását és az átültetett fák meg- 
ereaését megjavítja.

A  városok és általában az emberi 
települések fásításával, az erdészeti 
munkák végzése közben évente sok 
millió fát és bokros növényt ültetnek 
el, vagy ültetnek át. Az erdősítési 
munkák a sztálini természetátalakító

\

történelmi terv megvalósulásával 
kiválóan megszaporodtak. Ezideig még 
a leggondosabb agrotechnikával sem 
érhettük el azt, hogy valamennyi át
ültetett fa megeredjen. Különösen a 
sztyeppés vidékeken sok a kiesés. Itt a 
tavaszi talajnedvesség meleg idő be
álltával gyorsan lecsökken. A  faültetési 
munkálatokat a legrövidebb Idő alatt 
kell elvégeznünk. A fiatal íácska gyö
kérzetének megújulását és fejlődését 
altkor biztosítsuk, amikor a talajban 
még elegendő nedvesség van. A  ki
ültetett fák fiatal gyökereinek kialaku
lása lényeges mértékben fokozza majd 
a fák megeredését és gyorsítja növe
kedésüket.

Másfélszeres magasság,
Háromszoros törzsnövekedés

Ezek a meggondolások késztették e 
sorok Íróját arra, hogy 1947-ben rend
szeres kísérleteket folytasson. Meg
állapítsa á serkentő anyagok hatását 
az átültetett fák gyökérzetének meg
újulására és földfölötti részeik növe
kedésére.

Vizsgálódásaink eredményei nagyon 
kedvezőek. A  heteroauxin —  a *2,4« 
jelzésű dikloríenoxiecetsav, az alfa (a ) 
jelzésű naftilecetsav igen jó hatást 
gyakorol a magoncok, csemeték és 
fejlett fák gyökérrendszerének meg
újulására, megeredésére és növekedésük 
gyorsulására. A  fölsorolt anyagok ha
tása nyomán a hárs~, tölgy-, juharfa és 
több más fafajta átültetett magoncai- 
nak gyökérszaporulata és törzsátmé
rője a tenyészidő vége felé kétszeresére, 
háromszorosára gyarapodott a magon- 
cokhoz képest, amelyeket nem kezel
tek ilyen szerekkel. A  kezelt hárs- 
magoncokon az első oldalgyökerecskék 
6-—»  nap múlva jelentkeztek, A  15-lk 
napon pedig a gyökerek javarészét 
fiatal gyökerecskéK födték. A  kezelet
len magoncokon ugyanakkor az oldal-

fyökerek éppen csak akkor kezdtek 
ialakulni. A  kezelt magoncok gyökér

rendszerének gyorsabb —  7— 10 nap
pal előbbi —  megújulása lehetővé 
teszi, hogy a fiatal ültetések a nyári 
forróság és aszály beállta előtt meg
eredjenek.

A  kezelt magoncok jóval fejlettebb 
gyökérzete kedvezően hat növekedé
sükre a későbbi években is. A  hárs- 
magoncok hajtásszaporulata és a törzs 
átmérője a kezelés utáni esztendőben 
—  a kezeletlen magoncokhoz képest 40 
százalékkal növekedett. A  második, 
harmadik esztendőben is sokkal élén
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kebben fejlődtek, mint a kezeletlen 
magoncok.

A  növekedés stünulátorainak hatása 
18 éves átültetett hársfákon mutat
kozott leginkább. E fákon kezelés után 
az első tenyészidő folyamán a gyökér
zet —  a kontrollpéldányokéval szem
ben — , tízszeresére, sőt többszörösére 
növekedett. Magassági növekedésük el
érte a 14 7 százalékot. Törzsátmérő na
gyobbodásuk pedig mintegy 300 szá
zalékra tehető. A  kezelt növények sarja
déka fölülmúlta a kezeletlenek sarj- 
szaporulatát.

M ezővéd  elemben  
parkosításban . . •

Moszkva központjában 40 éves hárs
fák átültetése során ugyancsak sikere
sen alkalmazták a növekedési stímu- 
látorokat. Valamennyi elültetett fa jó 
állapotban van. Gyökérrendszerük jól 
megújult. Az átültetéskor elmetszett 
gyökerek javarésze a kezelés követ
keztében 5— 10,. sőt még több fiatal 
gyökeret nevelt. Igen jó állapotban 
vannak azok a kezelt fák is, amelyeket 
az Országos Mezőgazdasági Kiállítás 
területén ültettek el.

Üzemi keretek között növekedési 
stimulátorok használata eléggé egy
szerű dolog. Bármilyen fák átültetésé
vel foglalkozó gazdaságban lehetséges.
A gyökérzetet heteroauxin, vagy 0.001 
százalék töménységű »2,4« jelzésű di- 
klórfenoxiecetsav-oldattal kell kezel
nünk. Ez utóbbi oldat keverési aránya : 
t gramm hatóanyag 100 liter vízhez. 
Egy grammnyi növekedési stimulátor 
5000 magonc gyökérzetének kezelésé
hez elég. A sérült, vagy túlságosan 
fejlett gyökerek átvizsgálása és eltá
volítása után a magoncokat csomókba 
kötözzük és 24 órára, gyökérnyakig a 
serkentő oldatban áztatva ültetjük el. •

A  csemeték gyökérzetét —  nagy 
terjedelmük miatt —  nem áztatjuk az 
oldatban. A serkentő anyaggal össze
kevert, agyagból és tőzegkorpából ké
szített különleges pépbe mártjuk. El
ültetés után a magoncokat és a cseme
téket ajánlatos az oldattal megöntöz
nünk. Mindegyik magoncraelegendő fél- 
liter oldatot önteni, a csemetékre 
pedig 10— 20 litert.

Fejlett fák kezeléséhez valamivel 
sűrűbb pépet használunk. E péppel 
kenjünk be minden olyan elmetszett 
gyökeret, amely a faültetéshez szük
séges földlabdából kiáll. A  gyökereket 
első ízben a fa kiszedési helyén kenjük

3. ábra. J8 éves hársfák gyök érrendszere. Dalról 
a kontroliul vény. jobbról a heteroauxinnal kezelt 

— négy-öt hónappal a kezelés után

4, ábra. Heteroauxinnal kezelt hársfa gyökérjeeté- 
nek jellegzetes fejlődése

be. Másodjára az ültetési helyen, ahol 
végül 50 liternyi oldattal megöntözzük 
az egyes fákat.

Többéves tanulmányaink és tapasz
talati eredményeink arra ösztönöznek, 
hogy a növekedést serkentő anyagokat 
széleskörűen kell alkalmaznunk a mező-' 
védelemben és az erdészetben, valamint a 
városok és egyéb települések fásító 
műveletei során. Ez a különleges agro
technikai eljárás lehetővé teszi, hogy a 
növények növekedési folyamataira be 
folyást gyakoroljunk és kommuniz
musba ívelő szovjet szocialista gazdál
kodásunkban példásan fölhasználjuk.

Verzilov V. F.
a Tímirjazev Tudományos Akadémia 

; növényfiziológia intézetének kutatója
MMÉMiMWIlMMMilMaalXMaHWINHMNnMWRMnMnWMnilHHI*

»A tudomány adatait mindenkor a gya
korlat, a tapasztalat ellenőrizte. Micsoda 
tudomány az, amelynek megszakadt a kap
csolata a gyakorlattal, « tapasztalattal? H* 
a tudomány olyan volna, amilyennek né
mely konzervatív elvtársunk testi, akkor 
az emberiség számára már régen elpusz
tult volna. A tudományt éppen azért neve
zik tudománynak, mert nem ismer c l fétist, 
nem tél kezet emelni arra, ami lejária 
magát, ami elavult és éberen figyel a ta
pasztalat, a gyakorlat szavára.^

(Sztálin: A  letrinizmus kérdései)
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Zománcozott alumíniumot még nem 
láttunk. Miért zománcozzák a vasedé
nyeket és miért nem zománcozzák az 
alumlnlumedényeket ? —  A  zománco
zásnak az a célja, hogy a vasat védje 
az oxid&lódástol, rozsdásodéitól. Ha 
valahol lepattan a zománc, ott rövi
desen kilyukad az edény. A  csupasz 
vasfelülctre jutó vízcsepp alatt apró 
galvánelemek keletkeznek. Az áram 
vegyi hutása rozsdásltja el a vaslemezt. 
(Élet és Tudomány V II. 29. sz. 93. o.)

A  vas- és egyéb fémek elrágódása 
(korróziója) ellen úgy védekezünk, 
hogy megnemesítjük a felületüket az
által, hogy a levegőn, a nedvesség 
hatására ellenállóbb fémmel vonjuk 
be felületüket, például nikkellel, kad-

pedig a várt 4,7 voltos feszültség bővon 
elegendő lenne az izzltáshoz.

Mi ennek az oka? Az, hogy az 
alumlniumlemezt azonnal oxidréteg 
vonja be, megakadályozza azt, hogy az 
alumínium oldódjék, hogy elektronok 
szabaduljanak fel. Sőt, az oxidáló 
anyagba merülő alumínium felületén 
még inkább vastagodik a védőréteg. 
Ez az oxidréteg egyúttal szigetelőréteg is.

Tudjuk, hogy ha két különböző 
fémet összeszegecselünk, forrasztunk, 
hege8ztünk mindig fennáll az ft 
veszély, hogy az odakerülő nedvesség 
miatt galvánelemet alkotnak és a 
keletkező áram vegyi hatása miatt be- 
követkczhetlk az egyik fém elrágódása, 
oxtdálása.

l. ábra. Kt oxldmentes, tiszta felületű alumínium- 1. ábra, Ha kit alumlnlum-szén elemet sorba, 
lemez is  színiemet között savat vízben },3(! V kapcsolunk, az iramkörbe Iktatott tseblzzö nem 

a feszűltségkUIflnbség világit

miummal, krómmal, arannyal, stb. 
(galvanizálás). A  rézbevonat is kitü
nően véd.

Az alumínium felületét a levegőn, 
vízben, vagy savas folyadékban pilla
natok alatt oxtdréteg vonfa be. Ennek 
a rétegnek a vastagsága kisebb, mint 
a milliméter ezredrésze, de mégis 
kitűnően védi az alatta levő alumínium
réteget a további oxidálódástól.

Ez az oka annak is, hogy nem készül 
galvánelem aluminiumlemezzel. Ha kén
savas vízbe szénrúd és egy oxidréteg 
nélküli alumíniumlemez merül, a kettő 
között egy pillanatra 2,35 volt feszült- 
ségkülönhség mutatkozik. —  De ha két 
ilyen elemet sorbakapcsolnánk, még
sem izzana a zseblámpánk körtéje,

De alumíniumot nyugodtan össze
erősíthetünk bármely fémmel, áram 
nem keletkezhetik, mert az alumínium 
felületén lévő oxidréteg szigetel — , 
különösen akkor, ha gondoskodunk 
ennek a rétegnek a vastagításáról.

E LE K TR O LIT IK U S  OXIDÁCIÓ

Látjuk, hogy az alumínium felületén 
keletkező oxidréteg milyen kitűnő vé
delmet nyújt az alumínium roncsoló
dása ellen. Pedig ez még nem minden. 
A  korrózió elleni védelemmel egyenlő 
fontosságú az alumlniumoxid-réteg- 
nek egy másik tulajdonsága —  a 
keménysége. Ha a gyémánt kemény
ségét 10-rel jelöljük, az acélét 6,5-del,

akkor az alumlnlumoxid keménysége 
7 és 9 közé esik.

Ha tehát sikerül az alumínium felü
letén aránylag vastagabb oxidréteget 
létrehozni, ez a különben lágy alumí
nium felületét a kopással szemben el- 
lenállóbbá teszi, mintha acélból volna.

Ezt az oxidréteget elektromos áram
mal hozzuk létre. Elektromosan oxi
dáljuk az alumínium felületét. Ezért 
az eljárás neve : eloxál-ás.

K ÍSÉRLET
Egy ivópohárba öntsünk vizet. Ebbe

Iiyűszünyt kénsavat. De könnyebben 
utunk hozzá szódabikarbónához. Egy 

pohár vízbe dobjunk egy kávéskanál
nyi szódabikarbónát és keveréssel old
juk fel (3., 4. ábra).

Az ábra szerint kössünk sorba egy 
szárazelemet és egy zseblámpaizzot. 
A  zsebelem pozitív sarkához kössünk 
egy tiszta aluminiumlemez darabot, a 
lámpából jövő vezetékhez pedig egy 
vasdarabot.

Cslszolópapirral jól csiszoljuk le az 
aluminiumlemez felületét, hogy a már 
rajtalévő oxidréteget eltávolítsuk és a 
következő pillanatban dugjuk az alu-

S. ábra. A pohárban kénsavas, vagy szddablktr 
brtnit víz van, A fényesre csiszolt alumínium- 
leine* bemerítésekor a lámpa egy pillanatig 

fényesen ég, azután fokozatosan elhalványul

mlnlumlemezt és a vasat a folyadékba. 
Figyeljük a lámpát 1 

Azt látjuk, hogy a lámpa az első 
pillanatban fényesen felvillan, azután 
másodpercről-másodpercre halványab
ban ég, végre el is alszik.

M I AZ OKA?
Tudjuk, ha sós, vagy savas vizen 

halad át az elektromos áram, akkor a 
külső áramfolyás pozitív sarkával ösz- 
szekőtött lemezen oxigén válik ki, a 
másik sarkon meg hidrogén.

Készülékünkben hol válott ki az 
oxigén? Az alumíniumlemezen 1 Az 
áram vegyi hatása miatt az alumi
niumlemez felülete egyre inkább oxi

4. ábra. Miközben a folyadékban áram folyik »* 
alumíniumtól a vas felé, a* alumíniumon oxigén 
válik ki -  szigeteld oxidréteg keletkezik »* 

alumínium felületén

dálódik, a keletkezett eloxál-réteg vas
tagsága egyre nő. De minél vastagabb 
lesz az oxtdréteg, unnál nagyobb ellen
állást gördít az áram útjába, csökken az 
áramerősség, halványabban világít a 
lámpa.

Kísérletünkben tehát a lámpa fényé
nek csökkenése szemmelláthatóan mu
tatta az alumíniumlemezen az oxid
réteg keletkezését (5. ábra).

Acélnál is keményebb oxidréteget tu
dunk ilyenmódon Kifejleszteni az alu
mínium felületén,

A;'/

A t U M  I N  í  U M  A LA P  A N  VÁC*

S. ábra. A* alumfnlumoxtd-réteg belenő a* alu
míniumba és semmi körülmények között sem 
válik l», legfeljebb megreped, h» hajlftluk az 
alumíniumot. Az eloxál-réteg keményebb, mint 

az acél

Következő cikkünkben megadjuk 
annak okát, hogy miért nem kelet
kezik 20— 30 ezredmllliméternél vasta
gabb oxidréteg.

Az eloxálréleg nem látható, mert 
rendszerint olyan átlátszó, mint az üveg.

Az alumíniumnak oxidréteggel való 
bevonása és például a vasnak rézzel 
való bevonása között az a lényeges 
különbség, hogy az idegen fém, a 
réz csak hozzátapad a vas felületéhez 
és le is válhat róla. —  Az oxidréteg

Sédig belenő az alumíniumba, elválaszt- 
atatlan réteget alkot vele, soha le nem 

pattogzik róla.
öveges József
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Következő számunk tartalm a t
őshonos diófa .— A Nap fizikája VI. — 
Egy üj vallás üzleti titkai — A Kóla fél
sziget — Hogyan lesz a vadmadárból 
vadászmadár — Ősnövények kutatása 
Magyarországon — Kísérletezzünk és 

gondolkozzunk

M E G F E J T É S E K  (51. *x.)
Keresztre]vény: A fajok eredete. Jeszenszky

János, Timur Lénk, Vetőmag, Alma-Ata.
Tűz és víz: A  melegtől A-ban kiterjed a levegő, 

s így a B-ben lévő víz C csövön keresztül a D 
edénybe folyik, amitől ez nehezebb lesz és le
süllyed. Ezzel a lesüllyedéssel elfordítja E-t és 
F-et, s így a kapu két szárnya kinyílik. A tűz 
eloltása után a víz visszafolyik A-ba, s a G 
nehezék bezárja az ajtót.
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A budapesti múzeumok kiállításaiból
Műcsarnok (Hősök tere). A kommunizus út

ján. Nyitva: minden nap 9—20 óráig. — Magyar 
Munkásmozgalmi Intézet (Kossuth Lajos-tér 12.) 
A Bolsevik Párt története múzeuma. Nyitva: 
szerda kivételével minden nap 10—20, vasárnap
9— 18 óráig. — Orsz. Természettudományi Mú
zeum (Múzeum-kőrút 14—16.) Fejlődéstörténeti 
kiállítás. Afrika élővilága. Ásványok általános 
tulajdonságai. Nyitva: hétfő kivételével minden 
nap 10—18, csütörtökön 12—20 óráig. — Orsz. 
Történeti Múzeum (Múzeum-kőrút 14—16.) A 
magyar föld népeinek őstörténete. A magyar 
nép története a honfoglalástól 1848-ig. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 10—18, csütörtökön 
12—20 óráig. — Orsz. Iparművészeti Múzeum 
(Üllői-út 33—37.) Kerámiaművesség története. 
Textiltechnikák. CJjabbkori európai ötvösművé
szet. Művészi bőrmunkák Európában. Nyitva: 
kedd, csütörtök 12—20, szerda, péntek, szombat
10— 18, vasárnap 9—14 óráig. — Orsz. Néprajz* 
Múzeum (Könyves Kálmán-körút 40.) Tiszaigar 
egy proletárfalu élete. Biró Lajos emlékkiállítás. 
A Csendes Óceán szigetvilága. Magyar népi 
fazekasság. Pásztorművészet a XIX. század 
második felében. Bútorközpontok a XIX. század
ban. Nyitva: hétfő kivételével minden nap 10—18. 
vasárnap 9—15 óráig. _  Keletázsiai Művészeti 
Múzeum (Sztálin-út 103.) Indiai kiállítás. Nyitva: 
kedd, csütörtök 10—18-ig, szerda, péntek 11—19, 
vasárnap 9—14 óráig. — Budapesti Történeti 
Múzeum Régészeti Osztálya (Egyetem-utca 6.) 
Budapest őstörténete. Nyitva: kedd kivételével 
minden nap 11—19, vasárnap 10—14 óráig. 
Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztálya 
(K.iscelli-u. 108.) Budapest 1686—1848-ig. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 12—17, vasárnap 
9—14 óráig. — Aquincumi Múzeum (Szentendrei- 
út 193.) Állandó kiállítás. Nyitva: hétfő kivéte
lével minden nap 9—16, vasárnap 11—18 óráig.
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1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
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4. Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérséklet)
5. 1951-ben ezeken a napokon észlelt legmaga 

sabb hőmérséklet
6. Az.on a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
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' T j u d ú m á t u j f l s

e s em é n y n a p t á r
(i a H z v á l l í t  o t t  a :  V a j d a  P á l

(Átok rím ére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, közöljük az eseményre 
vonatkozó magyarnyelvű irodalmat Is.)

1831, december 27. a »BeagIe« 10 ágyús brlgg (kétárbocos hajó), FJtz Roy kapitány vezetésé 
vei hosszú útra Indul Devonport, kikötőjéből. Ezzel az utazással kezdődött 
Charles Darwin világraszóló Jelentőségű tudományos pályafutása. A közel 
öléves úton gyűjtött hatalmas anyag, a részletekbe ható megfigyelések
nek összefoglalása vetette meg Darwin fejlődéstani szemléletének alapját. 
Úti benyomásait pontosan megörökítette és útjának befejezése után, 1839- 
ben kiadta. Könyve világszerte elterjedt és több nyelven számos kiadásban 
jelent meg. Könyvének leírásaiban, amelyekben a multszázadelejei gazdá
sági és társadalmi állapotokról eleven képet rajzol a gyarmatosító európai 
hatalmasságok, a fiatal délamerikai polgári demokráciák gazdasági és 
társadalmi viszonyairól, a gyarmatosított népek,, az indián és kevertvéríi 
lakosság elnyomásáról és kizsákmányolásáról Is. Az utazást, az Ismeret
len területeken végzett kutatómunkát a Beagle útján szerzett tapasztala
tok atapján Darwin a természettudós legjobb és nélkülözhetetlen iskolájá
nak mondotta. Tapasztalatlan 22 éves gyermekemberként, a tudomány 
Inasaként Indult útra, 27 éves meglett férfi, kiforrott kész tudós 
tér vissza hazájába. Charles Darwin: Egy természettudós utazásai, Bp. 
1951.; Vécsey Zoltán: Darwin földkörUH útjának nyomain (Élet és Tudo
mány 1952. I, 495—500. old.

*

1700. december 29. szül. Diószegi Sámuel, aki Fazekas Mihállyal, a magyar botanika meg
teremtője. 1807. március 2!-én jelent meg a sMagyar Fiivészkönvv. mellv 
a két magyar hazában található növényeknek megesmerésére vezet Unné 
alkotmánya szerint. Szerzője Diószegi Sámuel és Fazekas Mihály.* E 
munka megjelenése a hazai botanikai Irodalom fejlődésében korszak
alkotó jelentőségű, ímert ezzel Indult meg a tudományos botanikai iroda
lom magyar nyelven. A szakképzettséggel, világos, érthető, szép zamatos 
magyarsággal megírt Fflvészkönyv korának tudományos színvonalán 
állott. Legnagyobb érdeme, hogy a latin nyelven megjelent munkák után 
az első magyar tudományos botanika. Az előző füvészkönyvek orvosi gya
korlati célt szolgálnak, a növények gyógyító erejéről szólnak. A  Fűvész- 
kőnyv önálló felfogással készült első rendszeres növényhatározónk, amely 
Linné tanait megismertetve, rendet teremtett a növények elnevezésében. 
Gondosan összegyűjtötte népies növényneveinket, megalkotta a kettős 
nomenklatúrát, megtérefmtette a növénytani műnyelvet. Szerzőik, mint 
merész újítók 350, ma Is használt műszót vittek be az Irodalomba. A bioló
gia magyar úttörői, Bp. 59—69. old.

*

1659. december 31. megh. Apáczai Cseri János tudós, az első magyarnyelvű lexikon (róla.
Műve »Magyar Encyelopaedia, Az az, minden Igaz es hasznos Böltseség- 
nek szép rendbe foglalása és Maigyar nyelven világra botsátásae, Utrecht- 
ben (Hollandia) 1655-ben jelent meg. A »Magyar Encyclopaedla* 412 olda
lon 11 fejezetben tömött lexikon formában az összes akkör Ismert tudo
mányokat adja. Művében Apáczai bőséges terel ad az addig teljesen 
elhanyagolt reális tudományoknak. A természettudományok abban az Idő
ben ugyanis nem számítottak a tudományok közé s sem az egyetemeken, 
sem az Iskolákban nem tanították őket. így a matematikai Irodalmat 
mindössze egy pár kis számvető könyvecske, az asztronómiát a csfztó és 
a százesztendős kalendárium s az összes természettudományokat egy pár 
füveskönyv s egy-két kuruzsló imunkácska képviselte. Nagy érdeme Apá
czainak, hogy müvét magyarul Irta meg. Nemzeti kultúrát, nemzett tudó-, 
mányt akart teremteni s ki merte mondani alkkor, amikor a nemzeti nyel
vet teljesen mellőzték a közigazgatásban, politikában, társalgásban s he
lyette a latint használták, hogy a latin nyelv a nemzeti művelődés aka
dálya. Már 1658-ban ajánlotta egy akadémia felállítását. Apáczait nemcsak 
kora feledte el, de a későbbi századok Is teljesen megfeledkeztek róla. 
A »Magyar Encyclopaedlác-ról. pedig egyszerűen nem vettek tudomást. 
Nem bírálták, nem gáncsolták, agyonhallgatták. És Gsulaf György püspök 
például, akinek Apáczat könyvét ajánlotta, el sem olvasta. Szlly. Kálmán: 
Apáczai Encyclopaediája (Természettudomány! Közlöny 1889. 465—470.
old.; A biológia m agyar úttörői, Bp. 9—22, old. \
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ELŐ A KOM B IN Á C IÓ V A L !

A 3 egyforintos cseréljen helyet a 3 húszfilléressei, a kővetkező módon:
1. Mindig csak előre szabad menni! (Vagyis a forintosoknak a húszflUéresek irányába, a húsz

filléreseknek pedig a forintosok irányába).
2. Előre léphetünk egyet, vagy az előtte álló pénzdarabot átugorhatjuk. többet nem. csak 

egyet! (Ezt a célt szolgálja az üres karikával jelölt hely, hogy a pénzeket tologathassuk, illetve 
átugorhassuk).

3. Visszafelé menni sohasem szabad!
4. A  játéknak csak egyetlenegy megoldása van, 15 lépésben.

Indokoljuk meg természettudományos alapossággal, hogy 
ml tette lehetetlenné azt, hogy a Zeppelin léghajó London 
fölötti repülésekor kárt tehessen az ottani műbenzin gyárakban?

KÁDÁR ZSIGA m in ? a l a s z o l é !LRE

Egy kis sállati mértan* követ, 
kezlk itt. Négy egyenes vonallal 
húzzuk át a 9 kis állatképet, 
anélkül, hogy ceruzánkat a lap
ról felemelnénk, vagy pedig egy 
meghúzott vonalon mégegyszer 
keresztülmennénk. Nem könnyű 
feladat!

VÍZSZINTES:

í. Melegükön kívül 
ezek (elentik a hév
vizek gyógyító hatá
sát. 13. Kiejtett betű.
14. Ismételt tagadás.
15. Pereme. 16. ZN,
17. . anda. 18. Itt
minden héten nyerhet 
(névelővel). 20. Vízi 
rágcsálók. 21. Egzo 
tikus gyíkféle. 23.
Fontos zöldtakarmány.
25. Fogat javít. 26,
Michelangelo korában 
megjelenő művészeti 
irány. 27. A Fülöp. 
szigetek fővárosa. 29.
Reggeli időpont. 31.
JDA. 32. Szétágazó folyótorkolatok, melyek 
háromszöget alkotnak. 35. Vissza: gyümölcs. 
37. Helyrag. 39. .Megizle.lt. 41. H-val ennivaló. 
42. Szülő. 44. Felvilágosító munkát végeznek. 
46. Csigafajta. 17. Hazánk egyik melegforrása.

FÜGGŐLEGES:
1. Házbért fizet (fordítva). 2. Itt van előttem. 

3. Belga fürdőváros. 4. Elmélet közhasználatú 
id, szóval. 5. ASH. 6. . . kérekl 7. Vakcina

magyar Jelentése. 8. Csak csukott szemmel lát
ható (I) 9. Részesrag. 10. Ilyen szerek Is van
nak. II Barométer-fajta. 12. Uj textilipari rost 
növény. 19. Kívánság. 22. Bársonyfajta. 24. ige- 
kötő. 26. Helyrag. 28. Hivatalos nyomtatvány. 
29. Elhúnynl. 30. Villamosság. 33. Napszak. 34. 
Meghosszabbít. 36. Pinty-féle éneklömadár. 38. 
A máj váladéka. 39. KGÖ. 40. Vissza: szám. 41. 
ILapuféle. 43. Névelő. 44. Aaaa. 45. Vissza: egy- 
-Bzeríi gép. 46. A vége felé közeledünk.

882


