
termelési módszere túlamerikanizált természete. Holott nyilvánvaló, hogy 
Citroen csődbejutása a válság egyik tipikus adaléka. Szacsvay Gusztáv 

AZ ESŐ ÉS A GYERMEKHALANDÓSÁG. Általánosan ismert tény a 
meteorológiai és kozmikus jelenségek kihatása a közegészségre. Bi

zonyos egyensúlyviszony keletkezik a szervezet és a hő, a hideg, a légköri 
nyomás, a levegő nedvessége, a légkör jónizációja, a radioaktivitás, kü
lönböző sugarak stb. közt. Ha ez az egyensúly megbomlik, a szervezetben 
beteges zavarok keletkeznek, annál komolyabbak minél legyengültebb a 
szervezet. A franciaországi Société de Médicine publique et de Génie 
Sanitaire felismerve e tények jelentőségét szakosztályt létesített az orvosi 
meteorológia tanulmányozására. E szakosztály ankétot rendezett az eső
zés és a gyermekhalandóság összefüggéseinek megvizsgálására, melynek 
eredményeit a franciaországi XX I . Egészségügyi Kongresszuson hozták 
nyilvánosságra. Lesage, Cruveilhier, Michel-Lévy és Moine orvosok az 
eső és némely gyermekbetegséggel kapcsolatos halandóság összefüggé
sét az egyes francia vidékek meteorológiai viszonyai és az idevágó egész
ségügyi kimutatások alapján vizsgálták meg. Megállapították, hogy a 
légkör magas nedvességi foka ártó hatással van a gyermekbetegségek lefo
lyására. A legesősebb vidékeken általában nagy a gyermekhalandóság, 
míg a szárazabbakon rendszerint kisebb. Az esős napok kihatása a gyer
mekhalandóságra kb. egy éve világosan kitünik a megfigyelt vidékek 
szinte 2—3-ad részében, ha az egész évet vesszük alapul, s a 4—5-öd ré
szében, ha leszámitjuk a julius, augusztus hónapokat, melyek rendszerint 
a legmelegebbek. Ez utóbbi észleletnek az a magyarázata, hogy a meleg 
közismerten ártalmas a csecsemőknek, különösen ha mesterségesen szop
tatják őket, az esőzés viszont mérsékeli a nyári hőséget. 

A gyermekhalandóság szempontjából nem mindegy, hogy az esők gya
koriságát vagy a leesett víz mennyiségét vesszük alapul. Megfigyelték, 
hogy az eső gyakorisága nem mindig áll arányban a leesett víz bőségével. 
Kitünt az is, hogy a vízállás magassága valamely vidéken nincs kihatással 
a gyermekhalandóságra. Az eső sűrűsége a döntő. 

Az esőzés sűrűsége valamely vidéken rossz kihatással van a csecse
mők diaréjára és bélgyulladására, valamint a kanyaró és a sarlach lefo
lyására. Ezzel szemben a diftériára közömbös. 

Ezek a megállapítások, természetesen, vidékenként módosulhatnak 
egyéb tényezők hatása alatt, mint pl. a levegő állandó nedvessége, talaj
vizek stb. Ezek a tényezők néha az esőzés sűrűségétől függetlenül hatnak. 
A szelek hatása következtében viszont a levegő nedvességének vagy az eső
zéseknek ártó hatása módosul. Összegezésül megállapítható, hogy a bárhon
nan származó nedvesség fokozza a mikrobák életképességét és elősegíti a 
ragályos betegségek terjedését. Schmiedt Ferenc 

VILÁGPOLITIKAI PROBLÉMÁK 
A FEGYVERKEZÉS MAI ÁLLASA (II.) 

A haditechnika fejlődése A fegyverkezés minőségbeli haladását az át
ütőerő megnagyobbodása jellemzi. A z átütő-

erőnek viszont jellemzője a mozgalmasság, amely a távolbahatás révén a 
legmeglepőbb hatásokra képes. A világháború óta a távolbaható fegyve
rek tökéletesedése szinte elképzelhetetlen módon megnőtt. A z utolsó husz. 


