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KÉRDEZZ
Konta János csehszlovákiai (Nitra)
olvasónk érdeklődik, mi a legújabb
gyógymód a prostata-nagyobbodás gyó
gyítására?
Dr. Bablcs Antal akadémikus, egye
temi tanár, a Budapesti Orvostudomá
nyi Egyetem
urológiai
klinikájának
igazgató főorvosa, válaszol:

A prostata-nagyobbodás, vagy prostatatúltengés alatt a hólyagnyak köz
vetlen közelében a húgycsövet körül
vevő, jóindulatú daganatot
értjük,
amely dió-, vagy akár férfiököl nagy
ságúra is megnőhet. Növekedése köz
ben a húgycső hátsó részének alakját,
irányát, hosszúságát
megváltoztatja
és ezzel vizeletkiürítési
nehézséget,
vagy igen sokszor teljes vizeletrekedést okoz. A prostatanagyobbodás lé
nyegében nem a prostatának, hanem
a prostata melletti, húgycsőkörüld mi
rigyeknek a daganatos
burjánzása.
Ezekről a húgycsőkörüli mirdgycentrumokról azt tartjuk, hogy fejlődés
tanilag női jelleggel bírnak és érett
férfikorban,
amikor a férfi-hormon
tevékenység erőteljes, nyugvó állapot
ban vannak.
Meg kell ugyanis je
gyezni, hogy a férfi szervezetben női
jellegű hormonok is termelődnek. Idős
korban tehát a férfihormonok csök
kentése után, ezek a női jellegű miri
gyek kezdenek burjánzani és kiala
kul a prostatanagyobbodásnak neve
zett daganat. Ezen elmélet alapján
kezdeti állapotban férfihormonokat is
szoktunk alkalmazni gyógykezelés Pál
jából. A férfihormonok adagolása a
panaszokat átmenetileg csökkentheti,
de a daganat növekedését nem gátolja
meg. Végleges és teljes gyógyulást a
daganat műtéti
eltávolításával lehet
elérni.
Az
eltávolításnak többféle
módja van, s azt választjuk ami a be
teg számára a legjobb eredményt biz
tosítja. A műtét ma már veszélytelen
nek mondható.

-FELELEK
Szabó István tanuló
(Hajdúböször
mény) kérdezi, hogyan állapítják meg
a légkör egyes rétegeinek (troposzféra,
sztratoszféra, ionoszféra) magasságát?
Berkes Zoltán meteorológus válaszol:

Meteorológiai szempontból a lég
kör főként troposzféra-, illetőleg sztra
toszféra jellegű rétegekre bontható. Az
ioniszféra tulajdonképpen csak azt je
lenti, hogy a légkör azon tartomá
nyában szabadon mozgó elektromos
töltések is találhatók. A troposzféra-,
illetőleg
sztratoszféra
jellegű
ré
tegek szétválasztása, vagyis a köztük
lévő átmeneti réteg magasságának
megállapítása
meteorológiai,
főként
hőmérsékleti mérésekkel
állapítható
meg. A troposzféra jellegű rétegekben
ugyanis a hőmérséklet a magassággal
változik, a sztratoszféra jellegű réte
gekben viszont nagyobb vastagságú
levegőben sem találunk a függélyesben
hőmérséklet-változást. A
hidrogénnel
töltött
gumiballonokkal felbocsátott
hőmérsékletíró műszerek feljegyzései,
a párhuzamosan folyó légnyomás-mé
résekkel együtt alkalmasak arra, hogy
az egyes rétegek magasságát megálla
pítsuk. (A légnyomásból ugyanis a
■ballon pontos magasságát könnyű ki
számítani.) — Az ionoszféra egyes ré
tegeinek magasságát rádihullámokkal
lehet megállapítani. Az elektromosan
töltött rétegekről ugyanis a rádióhullá
mok hasonlóan verődnek vissza, mint
a fénysugár a tükörről. Tekintve, hogy
adóállomás rádióhullámainak terjedési
sebessége 300.000 km/mp, ezért a ma
gasból visszaverődő és a Föld felszí
nére érkező- rádióhullámok (jelek) be
érkezésének Időbeli különbségéből (egy
szerű háromszögtani számításokkal) a
réteg magassága
kiszámítható.
Az
ionoszféra egyes rétegein (D, E, Fi és
Fj) különböző hullámhosszúságú rádió
hullámok verődnek vissza, így tehát
ezen rétegeknek magassága külön-külön is megállapítható.
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A TARTALOM BÓL:
Lomonoszov, a tudomány óriása •— Távolbalátás — Munkában a z új magyar ház
tömb mosógép — Hátsó-India és Indonézia művészete — A neandervölgyi ősember
Európa földjén — Akvarisztika — Kísérletezzünk és gondolkozzunk

Ez év novemberében múlt 200 éve. hogy
Lomonoszov, a nagy orosz tudós az orosz
Tudományos Akadémiának bemutatta a lég
köri elektromossággal kapcsolatos vizsgá
latai eredményét. Vizsgálatainak lényegét
a modern tudomány igazolta és tovább
fejlesztette.

hűbéri társadalom összeomlása, a
A
polgári rend kialakulása és megszilár
dulása a természettudományban is ha
talmas változást hozott létre. E kor tu
dósai megdöntötték a középkori sko
lasztikát, mely a tudományt szűk kor
látok közé szorította és megbénította.
Űj módszereket adtak, melyekkel a ter
mészettudomány végtelen perspektíváit
megnyitották. A természettudományok,
különösen a fizika klasszikus kora ha
tása döntő a tudomány további fejlődé
sére.
Az átmenetet a modern tudományhoz
azonban csak a következő fejlődési sza
kasz képezi. Ez á korszak hozza létre
a modern tudomány alapjait képező
óriási átfogó természeti elvek felisme
rését. A tudomány eme hőskorának
kiemelkedő alakja Mihail Vasziljevics
Lomonoszov, egy arhangelszki halász
fia, az orosz természettudomány atyja.
Lomonoszov a Nagy Péter cár által
megindított gazdasági és kulturális
fejlődés korában élt. Nagy Péter óriási
tevékenységet fejtett ki hazája kulturá
lis elmaradottságának megszüntetésére.
Ezért kerülhetett Lomonoszov, a föld
hözragadt magányos parasztfiú Pétervárra, a Tudományos Akadémia mellett

felállított egyetemre, majd külföldi né
met egyetemekre.
Lomonoszov fáradhatatlan működése
meghozta dús gyümölcseit: az orosz
kultúrába bevitte a felvilágosodás esz
méit, lerakta az orosz tudomány és iro
dalom alapjait, melyet az ő nyomán
számos jelentős orosz tudós és író fej
lesztett tovább.
Ebben az időben az orosz nép már
igen értékes irodalmi és művészeti al
kotásokat hozott létre. Megvoltak az
orosz kultúra fejlődésének mély népi
gyökerei. Mindez azonban rendkívül
kedvezőtlen történelmi körülmények
között, pusztító, véres háborúk, idegen
elnyomás, a nemzetet fenyegető állandó
veszedelmek közepette csak rendkívül
lassan fejlődhetett. Az általános művelt
ség színvonala igen alacsony volt és
nyomasztó feudális korlátok akadályoz
ták fejlődését. A reneszánsz tisztító lég
áramlata, a természettudományok ha
talmas fellendülése, az új módszer, a
kísérletezés alig hatolt be Oroszor
szágba, ahol a természettudományok
kal való foglalkozást még mindig »-varázslatnak«, ^fekete mágiának^, *fondorlatnak« tartották.
Lomonoszov ötévi külföldi tartózko
dás után tért vissza hazájába és ettől
kezdve élete végéig az orosz kultúra
fejlesztésének harcosa volt. Fáradhatat
lanul dolgozott az orosz tudomány felvirágozásáért, küzdött a tudományos
intézmények, az Akadémia, és az egye
tem autonómiájáért, az előadás szabad1539

Ságéért, az egyházi beavatkozás meg
szüntetéséért. Azt kívánta, hogy »a
papság ne kössön bele a tudományokba,
melyeknek természeti igazságuk van a
köz hasznára és művelődésére, főként
pedig ne szidalmazza prédikációiban a
tudományt.*!
Lomonoszov működésének egyik jel
lemző vonósa rendkívüli sokoldalúsága.
Látta a tudomány megbonthatatlan
egységét, érdeklődése kiterjedt hazája
kultúréletének minden területére, me
lyeket tevékenységének roppant gyűrű
jével átfogott. Egyéniségének belső tör-

Lomonoszov (1711—1765)

vényszerűsége ez a példátlan egységretörés. Másik jellemző vonósa, hogy mű
ködése az elmélet legelvontabb kérdé
seitől a gyakorlat személyes megvalósí
tásáig terjed. Foglalkozik a fény, az
elektromosság, a gravitáció mibenlété
vel, ugyanakkor kémiai mérőberende
zéseket konstruál, gyárat épít, techno
lógiai kérdéseket old meg.
A legismertebb részlet Lomonoszov
tudományos működéséből az anyag
megmaradása törvényének felfedezése.
Már első munkáiban foglalkozik ezzel
a gondolattal, végleges alakjában pedig
1748-ban Eulerhez, a világhírű matema
tikushoz írt levelében fogalmazza meg
a következőképpen:
1540

»A természetben végbemenő válto
zások olyan állapotúak, hogy amenynyit elveszünk az egyik testből, anynyival gyarapszik a másik. Így ha
valahol élvész valami anyag, akkor
egy másik helyen gyarapodás történik.
Ahány órát valaki ébren tölt, ugyan
annyit vesz el az álomból. Ez az ál
talános természeti törvény kiterjed
a mozgás szabályaira is: mert a test,
amely saját erejével egy másikat
mozgat, ugyanannyit veszít saját
erejéből, mint amennyit átad a má
siknak, amely tőle kapja a mozgást.*!
Ez az elv azóta fényes diadalutat fu
tott be a természettudományok törté
netében. Maga Lomonoszov kísérletileg
is igazolta az elvnek azt a részét, ame
lyet a tudománytörténet sokáig Lavoisie'r francia vegyésznek tulajdonított.
Ebben a korban ugyanis az égésről az
volt a felfogás, hogy az égő testekből
egy végtelenül könnyű anyag, a flogiszton, a »tűzanyag« válik ki. A fizika más
területein is uralkodtak ilyen elméletek,
melyek megfoghatatlan,
mérhetetlen
anyagokat tételeztek fel a jelenségek
megmagyarázására. Lomonoszov mate
rialista természetfelfogását bizonyítja,
hogy minden területen felvette a har
cot ezek ellen az elméletek ellen. Elő
ször ő bizonyította be, hogy semmiféle
misztikus anyag nem játszik közre az
égésnél. Fémport izzított zárt, leforrasz
tott edényben és kimutatta, hogy az
edény súlya a belezárt fémpor elégése
előtt ugyanannyi, mint annak elégése
után
Az anyag megmaradásának elvét te
hát maradéktalanul bebizonyította. De
ezen túlmenően meglátta, hogy ez nem
csupán az akkori értelemben vett
anyagra, a tömeggel rendelkező testekre
vonatkozik, hanem a természetnek ál
talánosabb tulajdonságát fejezi ki. Ál
lítása többi részeit csak a természettudomány további fejlődése, az energia
megmaradása elvének felfedezése, majd
a modern fizikában az elektromos töl
tés megmaradásának felismerése iga
zolta. A megmaradási törvények ma is
iránytűként szolgálnak a természet tör
vényednek felismerésében.
A természetről alkotott modern állás
pontunk másik alapja az atomisztikus
felfogás. Bár mái' előtte is voltak az
atom-elméletnek hirdetői, Lomonoszov
volt az első, aki az atomisztikus fogal
makat a tudomány legfontosabb pro
blémái
megoldásában
alkalmazta.
Atomisztikus alapon magyarázta a tes-

>.ek szerkezetét, és ő fejtette ki először
a kémiai elem és vegyület fogalmát is.
Továbbmenően felismerte, hogy a hő
nem más, mint az anyag részecskéinek
mozgása. Bár ő azt hitte, hogy a hő a
részecskék forgó mozgásából áll, fel
fogása sokkal magasabbrendű korának
elfogadott hőelméleténél, mely a hőt is
valamiféle misztikus folyadék átömlésének vélte.
Atomisztikus felfogását teljesen kö
vetkezetesen kiterjesztette a természet
többi jelenségeinek, így az elektromos
ságnak magyarázatára is. Különösen
nagyjelentőségűek vizsgálatai a légköri
elektromossággal kapcsolatban.
Sejti,
hogy az északi fény elektromos termé
szetű. Később kísérleteket is folytatott
ez irányban és felismerte, hogy a vil
lám nem más, mint elektromos szikra.
Az 1750-es években, mikor hírét yette
Franklin elektromos kutatásainak, ba
rátjával, Richman akadémikussal kí
sérleteket végzett a légköri elektromos
ság tanulmányozására. -Villámgépetszerkesztett: a háztetőn elhelyezett egy
fémcsúcsot, melyről drót segítségével
vezette le az elektromosságot labora
tóriumába. A készülék kisülése megölte
Richmant, Lomonoszovot azonban Rich
man tragikus halála sem riasztotta
vissza kutatásai folytatásától, sőt har
cosan szembeszállt az egyházi körök
támadásaival. Kimutatta, hogy a lég
körben nemcsak zivataros időben van
elektromos töltés, hanem máskor is.
Az volt az álláspontja, hogy a légköri
elektromosságot a levegő függőleges
áramlatai és a légrészecskék súrlódása
hozza létre. A modem tudomány iga
zolta megállapításait.
Lomonoszov a légköri elektromos
ságra vonatkozó kutatásait arra hasz
nálta fel, hogy megállapításokat tegyen
az elektromosság természetére vonat
kozólag.
Átfogó, egységre törekvő
szemléletére jellemző, hogy az elektro
mosságot és a fényt ugyanazon az úton
igyekszik ‘ magyarázni:
szerinte
az
elektromosság és a fény nem más,
mint egy érzékelhetetlen anyag, az éter
mozgása. A fény és az elektromosság
kapcsolatának részletes
kidolgozása
azonban csak egy évszázaddal később
történt meg, Maxwell munkásságával.
Lomonoszov fénytani vizsgálatai is
messze túlhaladták korának ismereteit.
Szín-elméletének alapgondolata, hogy
minden szín három alapszínből tevődik
össze. A modem színes fényképezés, a
színes filmgyártás ugyanezen az elven,
a három alapszín keverésén alapszik.

Lomonoszov nemcsak a már ismert
természettudományokat fejlesztette, ha
nem új tudományágakat is alkotott: a
fizikai kémiát. Az orosz Tudományos
Akadémia az ő kezdeményezésére hozta
létre kémiai laboratóriumát, mely ra
gyogóan felszerelt, széleskörű kutatáso
kat végző, élenjáró kutatóintézet volt.
Eszközei között sok olyat találunk, me
lyek a ma is használatos készülékek
mintájául szolgálhatnak. Viszkozitás
mérőt, keménység-mérőt, az autokláv
ősét és sok más jelentős készüléket
szerkesztett, Kémiai laboratóriuma mu

Lomonoszov kémiai laboratóriumának modellje
és egykorú eredeti alaprajza. Maga a laborató
rium Pétprvárott működött, az Orosz Tudomá
nyos Akadémia Intézményeként. Itt, a laborató
riumban bizonyították be először az anyag meg
maradásának törvényét. Ugyancsak itt született
meg egy új tudomány: a fizikai kémia. A labo
ratórium három helyiségből állott: egy nagy és
két kis szobából. A nagy helyiség volt a tulaj
donképpeni laboratórium. Itt volt az olvasztó
tűzhely s a kémiai kísérletekhez szükséges egyéb
eszközök. A C-vel Jelzett kis szoba volt Lomo
noszov dolgozó-szobája, a D-veí jelzett pedig
a szertár

tatja Lomonoszov törekvését, hogy a
pontos mennyiségi elemzést bevigye a
kémiai kutatásba. Maga írja:
►►mindent ki akar kísérletezni, amit
csak meg lehet mérni, le lehet
mérrti, kiszámítással meg lehet hatá
rozni.« .
1541

A lenlngrádl Lomonoszov-műzcum

Kémiai kutatásainak nagy része a leg
szorosabb kapcsolatban áll a gyakor
lattal, az iparral. Hosszú évek során a
kísérletek ezreit végezte, hogy mozaik
céljára színes, át nem látszó üvegeket
nyerjen. Később e célra gyárat épített
fel, az építés során számos új ipari be
rendezést konstruált. Ő maga is mű
velte a híres orosz mozaik-művészetet,
a poltavai csatát ábrázoló híres mozaik

képe ma is dísze a leningrádi Tudomá
nyos Akadémia épületének.
Lomonoszov külföldi tanulmányait
kohászok mellett végezte és később
sem lett hűtlen ifjúkori tanulmányaihoz.
Hazaszeretete nyilvánul meg sok mű
vében, melyekben az orosz föld roppant
természeti kincseinek feltárását és
hasznosítását követeli. A metallurgia
technológiai tárgyalásával is foglalko
zik, de ennél sokkal tovább megy: fel
veti azokat az elméleti geológiai kér
déseket, melyek a nyersanyagkutatás
alapjául szolgálnak. Határozottan azt
az álláspontot képviseli, hogy a Föld
változékony. Szembeszáll a vallásos fel
fogással. A következőket mondja:
«-És így hasztalan gondolják sokan,
hogy minden a teremtő által kez
dettől fogva úgy volt megalkotva,
amint látjuk. Az ilyen meggondolá
sok nagyon ártalmasak minden tu
domány fejlődésére. . . Azoknak az
okosoknak könnyű filozofálni, ha
megtanulnak három szót: isten így
teremtette! és ezeket adják feleletül
minden ok helyett.-*
Nagy csillagászati felfedezések is
fűződnek Lomonoszov nevéhez. 1761ben megfigyelte a Vénusz bolygó elvo
nulását a Nap előtt. Ekkor tett megfi
gyeléseiből azt következtette, hogy a
Vénusznak is van légköre, tehát ott
is lehetséges élet. Ez a megállapítása is
fontos támasza a materialista termé
szetfelfogásnak a vallással szemben.
Az orosz föld lángoló szeretete fordí
totta figyelmét Oroszország földrajzi
tanulmányozására. Sokat foglalkozott
a Sarkvidék meghódításának gondola
tával és előre látta, hogy orosz tenge
részek kelet felé haladva elérik Ame
rikát. A szovjet sarki flotta meg is
valósította Lomonoszov merész álmait.
Lomonoszov tudományos és társa
dalmi működését a haza lángoló szere
tete, a reakciós erők elleni küzdelem
jellemzi. Éles összeütközésbe került
azokkal a külföldi tudósokkal, akik az
orosz tudományt el akarták nyomni.
Élesen síkraszállt mindig az orosz tu
domány fejlesztése mellett. Heves har
cokat folytatott a Tudományos Aka
démia reakciós, oroszellenes vezető
köreivel.
I. Péter (1672—1725). Lomonoszov mozaik-műve

Az
orosz
kultúrával
kapcsolatos
haladó eszméit költeményekben, drá
mákban is terjesztette. Lomonoszov
irodalmi működésével új korszakot
nyitott
az
orosz
verselésben
és
az orosz irodalmi nyelv fejlődésében.
»Orosz nyelvtana-" az első valóban tu
dományos grammatikai munka orosz
nyelven. Irodalmi, történeti és társa
dalmi kérdésekkel foglalkozó mun
káit egyaránt az orosz nép, az orosz
föld, az orosz nyelv, az orosz kultúra
mélységes szeretete hatja át.

Lomonoszov hagyatéka: a természet
materialista szemlélete, a valóság át
fogó elveinek
megismerése, a gya
korlat és elmélet egysége. Ragyogó
felfedezések, új tudományágak, — és
mindennek a forrón szeretett haza
szolgálatába való állítása. A szovjet
tudósak és művészek tudtak élni ezzel
a roppant értékű örökséggel, buzgón
ápolják Lomonoszov emlékét és tovább
haladnak az általa mutatott úton.

KÉRDEZZ — FELELEK

dött, valamely fertő jő betegség — pél
dául v ö rh e n y — következtében. A vér
baj örökölhető lévén, a vérbajos süket
ség is örökölhető.
Süketnéma szülőknek
rendszerint
egészséges gyermekeik születnek, mert
a szülők süketnémasága rendszerint
szerzett és így nem örökítik azt át gyer
mekeikre.
Ha szülőknek csak később, a fanoso
dás után fellépő öröklött süketségük áll
fenn, gyermekeik nem feltétlenül öröklik a süketséget.

Több

olvasónk érdeklődik az ásítás
oka iránt.
Dr. Gálócsy György közkórházi fő
orvos válaszol:

Az ásítás lényegében mély lélekzetvétel, amely reflexesen következik be
olyankor, amikor az agy oxigénellá
tása csökken.
Az ásítás a szervezet
kompenzációs működése
következté
ben a mély lélekzetvétellel a vér oxi
gén-telítettségét fokozza. Ásítást okoz
ezért a zárt szobában való tartózkodás,
ha sokain vannak a szellőzetlen helyi
ségben, amelynek oxigénjét nem kis
mértékben elfogyasztották. Minthogy
a szobában tartózkodók
mindegyike
hasonló helyzetben van, világos, hogy
többen is ásítanak egyszerre. Oka le
het azonban a hiányos agyi vérellá
tásnak és ezzel az oxigénhiánynak a
vérnyomás esetleges esése, vagy csök
kenése is, ami igen gyakran követke
zik be fáradtság, vagy elfáradást okozó
érdektelenség (unalmas előadás!)
kö
vetkeztében is. Ez az állapot is egy
aránt fejti ki a maga hatását a hall
gatóság többségére, ezért ásítanak egy
szerre többen is. Szó sincs tehát arról,
hogy az ásítás
valamiféle »ragályos
elváltozás^ következménye lenne.

Balogh Emma

A%

id ő já r á s

„ m ú l t j á b ó l *,

Kisgörgényi Sándor és több olvasónk
kérdezi, hogy örökölhető-e a süketség?
Lehet-e süketnéma szülőknek jól be
szélő és jól halló gyermeke?
Alföldy Jenő egyetemi tanár válaszol:

Süketség leggyakrabban gennyes kö
zépfülgyulladás következtében jön létre.
Ez — természetesen — nem öröklődik.
A süketség egyes fajtái örökölhetők, de
az ilyen süketségek csak a fanosodás
után kezdődnek hallásromlással. A né
maság nem örökölhető, mert a néma
ság oka olyan süketség, amely a be
szédtanulás előtt és alatt már kifejlő

. J E L M A G Y A H Á Z A T:
1.
2.
3.
4.

Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
Átlagos középhőmérséklet
Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék
let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő
mérséklet
6. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga
sabb hőmérséklet
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A közelmúltban több újsághír szá
molt be arról, hogy a hazai televíziós
munkák eredménye alapján, már a
jövő év első felében megkezdődnek
hazánkban is a kísérleti adások. Mind
nyájain nagy örömmel olvastuk a híre
ket. Sokan úgy képzelték azonban, hogy
nem kell mást tenni, mint a bevált kül
földi eredmények és tapasztalatok alap
ján felállítani az adóberendezést és a
vevőkészülékben megjelenik a stúdió
ból elindított kép.
A valóságban a helyzet nem ilyen
egyszerű. A külföldi televíziós adóállo
mások is csak hosszabb-rövidebb kísér
letezések után tudták a távolbalátást
megvalósítani, a helyi körülményekhez
alkalmazni. Meglátogattuk
a
kísér
letező intézetet, hogy lássuk, mire men

villamos jelekké való szétbontása. A kép
összerakása a vevőkészülékben ehhez
hasonló, de fordított művelet lesz.
A villamosára™ fénnyé változik
A filmképtovábbítő berendezés lé
nyege az 1. képen látható, úgyneve
zett katódsugárcső. Miből is áll ez a
berendezés? A cső belsejében, erősen
légritkított térben van a K-val jelölt,
úgynevezett katód, melyet villamosárammal fűtenek. Hő hatására ebből
'a kátédból az elektromosság parányi
részecskéi, elektronok lépnek ki. Mint
tudjuk, a villamosságban kétféle "-töl
tést-" különböztetünk meg: pozitívot és
negatívot. Az elektronok a negatív töl
tést hordozzák. Ha az elég nagy fe

A katódsugárcső elvi elrendezése. K: izzókaiód.
A: anód, Cv—Ce katódsugarat kitérítő lemez
párok

3. kép
A katódsugár kísértésének vázlata, e: elektronkilövell! szerkezet (katód + elektronlencsék 4anód), C »— Cs kitérítő lemezpárok, Ks: katód
sugár

tek az eddigi kísérletekkel és milyen
feladatokkal kell megbírkózniok.
Először azonban nagy vonalakban
vázolnunk kell a távolbalátás egyes elvi
kérdéseit, hogy beszámolhassunk tan ulmányútunk tapasztalatairól.
A televíziós felvétel háromféle lehet:
mozifilmről továbbított képeket, a tele
víziós stúdión előadott jeleneteket, vagy
helyszíni közvetítést tűzhet az adó mű
sorára. Vizsgáljuk meg először a mozi
filmes adás megoldását, mert ez a. leg
egyszerűbb és egyben a legtisztább ké
pet is adja.
Televíziós adás esetén a mozifilmet
is a stúdióban játsszák le. Onnét a ké
peknek megfelelő villamosjeleket kell
a műsorszóró adóba továbbítani. Néz
zük meg, hogyan történik a képnek

szültségű egyenáramú hálózat negatív
sarkát a katódxa, a pozitív sarkot pe
dig a tőle nem messze lévő
jelű
úgynevezett anódra kapcsoljuk, igen
érdekes dolgot fogunk tapasztalni. Az
izzított kátédból kilépő elektronokat a
negatív katód taszítása és a pozitív
anód vonzása az anód felé röpíti.
Az elektronok egyrésze az anódlemez
közepén látható nyílásba röpül és ezen
ét — lendületének következtében —
továbbszáguld. A többi viszont az
anódba esik és ott elveszti töltését (a
pozitív és negatív töltések ugyanis
semlegesítik egymást). A katód és az
anód közé különböző villamosberende
zéseket helyeznek, melyek arra szolgál
nák, hogy az úgynevezett »katódsugar«-at
alkotó
elektronokat
egy

í. kép
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nyalábba tömörítsék és így az elektro
nok zöme az anódlemez nyílásán át
repüljön. A sugárnak ez az összefogása
nagyon hasonlít a fénysugarakat össz
pontosító optikai lencsék működéséhez,
ezért ^.elektronoptikái lencserendszer
nek* nevezik. Ezek a "-lencsék* az
elektronsugárral képesek mindazt meg
tenni, amit az üveglencsék a fénnyel.
Segítségükkel elérhetjük azt is, hogy
a csőnek a katóddal szemközt lévő ki
szélesített végén az elektronok mind az
üvegfal egy pontjába, a *-fokuszba«
repüljenek. Ha a csőnek ezt az üveg
falát. fluoreszcens anyaggal vonjuk be,
a ráeső elektronok a fókuszban felvilla
násokat okoznak. A fluoreszcens bevo
nat ugyanis csak addig világít, míg a
fénynél rövidebb hullámhosszú sugár
zás (ibolyántúli-, röntgen-, rádium-,

leges irányban lehet a sugarakat a kö
zéppontból kimozdítani.
A filmes képadáshoz használt cső
négyszögletes üvegemyőjébe a 3. képen
látható hálót karcolják. A háló igen
aprólyukú és vonalai nagyon finomak.
A lyukak tehát vízszintes és függőleges
sorokat képeznek. A
karcolatokban
nincsen fluoreszcens anyag, csupán a
lyukakban. Megfelelő berendezés segít
ségével a C f lemezpárra olyan feszült
séget adnak, mely a legfelső sorba viszi
a katódsugarat. Ezután a Cv jelű
lemezpárra kapcsolt kitérítő feszültség
a sugarat a legfelső vízszintes sor be
futására kényszeríti. A hálólyukak a
bennük lévő fluoreszcens anyag hatá
sára, egy-egy pillanatig sorra felvillan
nak, a bevésett vonalak azonban söté
ten maradnak. Ezáltal a legfelső sor

3. kép
A fllmkép-adáshoz használt cső h&lős üvegernyője. A hálólyukak fluoreszkáló anyaggal
vannak bevonva, a hálóvonalakat az üvegbe
karcolják

4. kép
A filmkép-adóberendezés szive: ennek segítsé
gével alakulnak ét a filmkockák áramjelekké

vagy más elektronsugárzás) éri, a su
gárzás megszűnésekor kialszik.
De térjünk vissza filmképtovábbító
csövünkhöz! Mit csinálunk a fókusz
ban előidézett fénnyel? Nos, a fluoresz
cens bevonatú csőfalnak az ú. n. ernyő
nek nemcsak egy pontját fogjuk meg
világítani, hanem pontonként az egész
ernyőt! De hogyan?
Ha tüzetesebben megnézzük az 1. ké
pet, az anód és a fluoreszcens fal kö
zött két lemezpárt (Cv és Cf) látha
tunk. Kapcsoljunk a lemezekre elektro
mos feszültséget, akkor a katódsugarat
a 2. képen látható módon tetszőlegesen
eltéríthetjük. A Cv jelzésű lemezek se
gítségévei, a C f jelűekkel pedig függő

ból a másodperc tört részéig tartó fény
villanások, impulzusok indulnak ki.
Ugyanígy száguldj a végig az elektron
sugár a többi vízszintes sort is.
A fény villamosárammá változik
A pontonként megvilágított hálót a
4. képen látható elrendezés szerint egy
fotocella »nézi«<. Vájjon ez a készülék
mit csinál? Neve után ítélve, a fény
hoz benne létre valamilyen folyamatot.
Valóban így is van. Ennek a készülék
nek is van katódja és anódja, melyekre
a hálózat negatív, ill. pozitív sarkát
kapcsoljuk. A katód és anód itt is tel
jesen zárt, légritkított térben van el
helyezve. A katódot azonban nem izzít
juk, mert belőle nem hő, hanem fény
1545

hatására lépnek ki elektronok. Ha fény
éri, a kilépő elektronok a feszültség
hatására az anód felé kezdenek röpülni,
majd abba belehullanak. Száguldásuk
közben a katódból a légritkított téren
át negatív töltést visznek az anódba.
Az anódban ezáltal erősen csökken a
pozitív töltés, melynek pótlására a foto
cellán kívüli áramkörben pozitív ré
szecskék kezdenek a kátédtól az anód
felé mozogni, tehát villamosáram indul
meg. Az áram erőssége a katódból ki
lépő elektronok számától, tehát a be
eső fény mennyiségétől függ. Ez az áram
azonban igen gyenge, ezért megfelelő
berendezésekkel (rendszerint a fotocel
lába beépített, ú. n. elektronsökszorozóval) szükség szerint felerősítik. Ilyen
berendezést mutat az 5. kép; a fény
nek megfelelő áram az R-jelű ellen
álláson halad át.
Térjünk most vissza a 4. képre! Néz
zük meg, hogyan keletkezik e szellemes
készülékek segítségével a képnek mcgsokszorozó e/ek/ródák

pontjainak árnyalatától függ. Ezáltal
tehát a filmkockát egy impulzussoro
zat fogja jelképezni. Az impulzusok erős
sége az egyes képelemek átlátszóságá
tól függ.
CikázA elektronsugár száguld
rég ig a képen

Az ismertetett berendezéssel sikerült
tehát a kép egyes pontjait elektromos
áramlökésekké, impulzusokká átalakí
tanunk. Nyilvánvalóan annál élesebb és
finomabb lesz az átvitt kép, mennél
több kicsiny hálószemre bontottuk fel.
A mai európai távolbalátó rendszerben
'625 vízszintes sort tesz meg a fény
sugár, míg az egész képet végigjárja.
Nézzük meg, hogyan!
Induljon ki pl. a sugár a 6. kép sze
rint az ernyő felső részén és haladjon
végig a felső soron. A sor végén kial
szik és ferde úton a harmadik sor ele
jére megy le. A modern távolbalátó

e/ektronpő/ydkat
p árh u zam ositó tekercs
anod
erősítő
berendezés

kát ó d

5. kép
Az elektronsokszorozó, mely a filmkockákat jelképezd áramlökéseket felerősíti,
antennába kellő erősségű jelek jussanak

felelő villamosáram. Sejtjük már, hogy
a katódsugárcső ernyőjén sorban fel
villanó pontok fognak a fotocella köz
vetítésével
óramimpulzusokat
létre
hozni. Mi változtatja azonban ezeknek
az áramlökéseknek az erősségét? Az
egyenletes erősségű impulzusok ugyanis
a vevőben csak képnélküli, fehér fényt
fognak eredményezni. Nos, a katód
sugárcső hálós ernyője és a fotocella
közé helyezzük a televízión tová b bí
tandó filmet. A fotocella a filmkockán
keresztül »nézi« a pontonként megvilá
gított ernyőt. A film apróbb elemei,
melyek a katódsugárcső hálólyukainak
felelnek meg, különböző »átlátszóságúak«. A fotocella tehát mindig csak
annyi fényt kap, amennyit a film
kocka éppen átvilágított pontja átenged.
Vagyis a fotocella által létrehozott
áramlökések erőssége a film egyes
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hogy

az

adó

rendszereknél ugyanis először
csak
minden második sort pásztáz végig a
világító pont és csak miután az ernyő
aljára ér, kap parancsot a felemelke
désre. Ezután a kezdőpontból az előző
leg meg nem világított sorokon is vé
gigszáguld. Felemelkedéskor — a sor
váltásokhoz hasonlóan — az elektron
sugár mindig kialszik. Egy-egy teljes
átvilágítás — vagyis kétszeri le- és fel
menet — 1/25 másodpercig tart, mert
az Ilyen -rövid idő alatt történő kép
összerakást a szem még nem veszi
észre, hanem a képet, mint egészet
látja. Ugyanennyi ideig marad egy-egy
filmkocka is az ernyő előtt.
Miért -kell előbb minden második
soron végigmenni és csak azután meg
világítani a közbenső sorokat? Nos, az
első előadásokon soronként világítot
ták át a filmet és ekkor igen kellemet-

len megfigyelést tettek. Azt tapasztal
ták ugyanis, hogy a vevőkészülék er
nyőjén megjelenő alakok nagyon dara
bosan, szinte rángatózva mozognak.
Aki látott már túlságosan lassan leper
getett filmet, ismeri ezt a hibát. A ma-,
gyarázat nagyon egyszerű. Két szom
szédos filmkockán megörökített kép kö
zött a valóságban bizonyos, bár nagyon
rövid idő telt el. így ha pl. a felvétel
pillanatában a szereplő éppen előrehajlik, a két filmkockán két különböző
testhelyzetet láthatunk (1. a 7. képet).
Megfelelő sebességű filmvetítő alkal
mazásával ezt a hézagot észrevehetet
lenné lehet tenni, mert a szem a gyor
san mozgó filmkockákat már nem
tudja különválasztani: a képek «-összefolynak«.
A távolbalátásnál azonban a képváltási sebességet növelni szinte lehetet
len, mert, mint látni fogjuk, még az

pillanatában, még az egész kocka kép
zete előttünk van. A következő kép
felső részének pásztázásával egyidőben
azonban az előző kocka felső része már
képzeletünkből is eltűnik és az új koc
kát az előzőtől függetlenül látjuk. Nincs
meg tehát a lágy átmenet a két kép
között, ezért érezzük a mozgást dara
bosnak.
Mi történik, ha sorugrási i eljárást
alkalmazunk? Most az átvilágítási idő
első felében — ha hézagosán is —, de
az egész képet szemünk elé hozta a su
gár. A második »félidőben« végigpász
tázott páros sorok a filmkocka képze
tét teljessé teszik. De amellett ezek sze
münk előtt maradnak a következő film
kocka páratlan sorainak teljes letapintásáig és így a két kocka sorhíjas képe
egyidejűleg él szemünkben (1. a 7. ké
pet). Ezáltal a kép közötti erősebb elté
rés elmosódik és lágy átmenettel ju-

8. kép
A katódsugár útja a hálós ernyőn. Ábránk azt a pillanatot
mutatja, mikor a sugár a páratlan sorok beszáguldása után
visszatért a kezdőpontra és a páros sorok letaplntását kezdi el

1/25 másodpercig tartó átvilágítási idő
betartása is elég nehéz feladatot jelent.
Amint már említettük, 1/25 másodperc
a leghosszabb idő, melyen belüli válto
zásokat (tehát a kép pontonkénti össze
rakását) a szem még nem veszi észre.
Ezt a tapasztalati tényt használták fel
a darabos, rángatódzó mozgás kiküszö
bölésére is.
Gondoljuk meg, hogy amikor a su
gár a filmkockákat soronként vilá
gítja át, a képváltási idő (1/25 másod
perc) első fele alatt a kép felső részét
pásztázza végig. A megvilágított pon
tok a vevőkészülék ernyőjén a megfe
lelő pillanatokban jelennek meg, de
rögtön el is alszanak és csak szemünk
ben élnek még 1/25 másodpercig to
vább. A filmkocka teljes letapintása

7. kép
Két szomszédos filmkocka, amint
az egyikből a piros, a másikból
pedig a páratlan sorok kapcso
lódnak
szeműnkben
egyetlen
képpé

tünk egyikből a másikba. A sorhézagok
viszont oly elenyészőek és oly rövid
ideig tartanak, hogy a gyors mozgásnál
szemünk nem veszi észre.
Az ismertetett működési elv nagyon
ötletes, de természetesen sok bonyolult
berendezést igényel. így elsősorban az
elektronsugár mozgását kell a másod
perc millióm odrészényi pontossággal
szabályozni és a szabályozó, valamint a
képnek megfelelő áramjeleket keli a
vevőkészülékek felé kisugározni.
To
vábbi feladat a képáram-jelek felerősí
tése és a képekhez tartozó hang továb
bítása. Ezekkel a kérdésekkel, valamint
a vevőkészülék felépítésével következő
cikkünkben fogunk foglalkozni.
Mayer László
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H Á Z T Ö M lH W K fG E P
A
kőbányai új
él munkásházak
egyikének
mosókonyhája
valóságos
zarándok lás színhelye.
Különösen a
környékbeli háziasszonyok adják egy
másnak a kilincset.
Ebben a
mosókonyhá-ban ugyanis
nemrég felállították a magyar -ház
tömb-mosógép. egyik első példányát.
Három gép sorakozik egymás mellett.
Az egyik közepes tűzhelyhez hasonlít.
Vígan ropog is benne a tűz. Csakhogy
mégsem tűzhely. Teteje henger mód
jára domborodik ki és olyan hangot
ad, mint amiben valami izeg-mozog.
A másik gép nagyobbacska hordóra
vagy zárt katlanra,
üstre hasonlít.
Oldalán azonban
vaspálca és alján
zongorapedálhoz
hasonló
szerkezet
van. A harmadik gép első látásrá egy
magas és keskeny ládának látszik.
Amikor mi is beálltunk az érdek
lődők sorába, a gépek mellett egy
asszony sürgött-forgott s közben ked
vesén magyarázta:
— A három gép mosó-, szárító-,
illetve vasalógép. -Kezelésükre Ko
vács Mária mosómesternő tanította
be a kőbányai élmunkásházak asszo
nyait.
Amint az első. gép befejezte mun
káját, a kimosott ruhák máris tovább
kerülnek a második gépbe, a szárító
ba. A megszáradt ruhát a harmadik
vasalja ki. Néhány perc — s egész
halom kimosott fehérnemű
kivasaltan, összehajtogatva sorakozik
előt

tünk. Az első gép közben már javá
ban mossa a második adag szennyes
ruhát.
Még -kevés Ilyen gépünk van. Ha
nem rövidesen falun és városon egy
aránt megszokottá válnak. Áz óbudai
mosógépgyár megkezdte ezeknek
a
mosógépeknek a sorozatgyártását.
Csehszlovák segítséggel —
hazai újításokkal
Magyarországon 1952-ig nem gyár
tottak mosógépet. A »Patyolat« nagy
mosógépeit külföldről hoztuk. Szüksé
gesnek mutatkozott azonban kisebb,
könnyebben
kezelhető
mosógépek
Eorgalombahozása is a nagy
lakó
házak és a szövetkezetek számára.
Ezeknek a gyártására magunk Is be
rendezkedtünk.
A gépek
mintapél
dánya tavaly nyáron érkezett meg a
baráti
Csehszlovák
Köztársaságból.
Az újonnan létesült Magyar
Mosó
gépgyár tervezőirodája — mint Dvorók József mérnök elmondotta —
eleinte sok nehézséggel küzdött. Sok,
a gyártáshoz szükséges szerszám és
gép hiányzott és gyakran az anyag
ellátás Is akadozott. A múlt év de
cemberében mégis készen állt az első
magyar mosógép.
A gyár első, szűk otthonából idén má
jusban költözött mai tágasabb helyére,
de mér ez is kezd szűknek bizonyulni.
Az elkészült gépek nagy része bizony
— raktér hiányában — az udvaron
várja elszállítását.
A Magyar Mosógépgyár tervezői és
maguk a munkások is egész sor ötle
tes újítással egyszerűsítették, javítot
ták a gépeket. Orosz Béla sztaha
novista
szerszámlakatos
például az
eredetinél Is praktikusabb megoldást
talált a mosógép ajtajának kitámasztá
sára s még vagy húsz kisebb-nagyobb
újítása van. Nem sokkal marad ed tőle
Meggyes János sztahanovista szerszámkészítő: 15 újítása vált be..
De maguk a háziasszonyok Is újíta
nak. Ok vetették fel például azt az öt
letet. hogy necsak fa- és szénfűféses
mosógépeket gyártsanak, hanem gáz
tüzelésre berendezetteket is. Ezáltal a
nehéz, öntöttvas tűztér fölöslegessé
Rácz Károly és Pintér Ferenc szeretik a •Pa
tyolatának készülő nagy mosógép belső dobját

Fekéné, Érsek Róza és Slern
György összeállítják és tisztítják
a centrifugális ruhaszárítót. A
rajzon a gép elvi működését lát
hatjuk
(K: külső tartály, B:
belső forgódob, R: szárítandó
ruha, V: a ruhából átpörgetett
víz, M: villanymotor, F: fedél,
b: biztosító, ü : kapcsológomb,

válik, a gép félmázsával könnyebb és
természetesen olcsóbb is lesz.
A gyárban egyébként egy új, na
gyobb mosógéptípus mintapéldányán is
dolgoznak. A "-Patyolat" vállalatok szá
mára készítik. Ez a típus egyszerre
65 kilogramm ruhát mos májd.
A munkásak elmondották: nagyon
ügyeltek arra, hogy a gépek kezelése
semmiféle veszéllyel ne járjon. A mosó
gépekben a villanymotort védőlemezzel
látják el, a meghajtóművet is védőburkolat takarja. A szárítógépeken
vagy centrifugákon az áramot csak ak
kor lehet bekapcsolni, ha a fedőt már
lezárták. A vasalógép meghajtóműve
Is teljesen burkolt.

Szállításra váró mosógépek a
gyár udvarán. A rajzon látjuk a
gép felépítését. (K: külső tar
tály, B: belső himbáló dob, R:
mosandó ruha,
V: szappanos
melegvíz, M: villanymotor, F:
fogasléc és kerék, T: tüztér, C:
kályhacső csatlakozó, H: hamutartály

Jobban kímélt a ruhát,
mint a kézi mosás
Melyek e mosógép használatának
előnyei?
Mindenekelőtt: igen sok fáradságos
munkától kíméli meg a háziasszonyo
kat. A mosógéppel szinte élvezet a m o
sás. A gép egyszerre 8 kilogramm szá
raz ruha befogadására képes. Ha már
a gépben van a mosnlvaló, a háziasz^zonynak nem kell mást tennie, mjnt
kinyitni a vízcsapot, amelyből gumicsövön át folyik a víz a gépbe. Közben
a háziasszony alágyújt s mihelyt a víz
meleg, beleszór fél darab megreszelt
mosószappant és kevés szódát, majd

Egymás mellett

sorakoznak a
álló vasalógépek

szerelés

alatt

bekapcsolja az áramot. Ezután már
csak a tűzre kell ügyelnie. A többit el
végzi helyette a gép. Működésének elve
igen egyszerű. Képzeljünk el egy bádog
hengert, amelyet alulról melegítenek.
Ebbe a hengerbe folyatjuk a vizet, ide
öntjük a szódát és a szappanreszelé
ket. A henger felső része felnyitható:
a ruhát ide helyezik be a bádog
hengerben lévő forgatható belső hen
gerbe, az úgynevezett forgó dobba. Ez
telistele van lyukakkal, amelyeken át
a szappanos víz szabadon folyhat ide-

oda. Egy villanymotor elmés meghajtó
szerkezet segítségével himbálódzó moz
gást végeztet ezzel a mosnivalóval teli
forgó dobbal. Egy perc alatt huszonöt
ször lendül ki eredeti helyzetéből a
dob. 30—40 perc alatt a ruha tiszta
lesz és közben kevésbbé kopik, mint
a leggondosabb kézi mosásnál. A mosás
befejzése után a ruhát nem kell a gép
ből kivenni. Csak a vizet kell leengedni
s azután új vizet engedni a gépbe az
öblítéshez.
Az öblítés után — kézi mosás ese
tén — a háziasszonyt erősen fárasztó
és a ruhát koptató, rongáló csavarás
következik. A szárítógép, vagy centri
fuga, ezt feleslegessé teszi. A centri
fuga ^katlanában* egy dobalakú, sűrűn
átlyuggatott henger mozog, akárcsak a
mosógépben. Csakhogy ez a villanymotor hajtotta belső forgó dob nem
előre-hátra mozog, hanem körben fo
rog, igen nagy sebességgel. A forgás
következtében a ruha a dob szélére
csapódik és belőle a vízcseppek a lyu
kakon ót kipréselődnek. A szárítógép
pedálja az áram kikapcsolása után a
dob forgásának lefékezésére szolgál.
A megszáradt ruhát a harmadik gép
vasalja ki. Egy, a vasalók lapjához ha
sonlóan fényesre csiszolt, de enyhén
hajlított, hosszú lemezből áll, amelyet
villamos fűtőtestek forróra hevítenek.
Szemben a hevített lemezzel, vele egy
forma hosszú henger forog. A forgó
henger a ráhelyezett ruhát, lepedőt
vagy egyéb gombnélküli fehérneműt
áthúzza a forró »vasaló* alatt.
A mosógépek működése igen gyors.
1—2 óra alatt elvégzik a nagymosást.
Ha a háziasszonyok idejének és ener
giájának megtakarításához hozzáveszszük a gépi mosás olcsóságát (kevesebb
szappan, tüzelő s egyebek), nem két
séges: a háztömb-mosógép hamarosan
^karriert* csinál. A feladat tehát adva
van, mielőbb minél több mosógépet
kell gyártani, hogy a -KIK háztömbjei
ben, a termelőszövetkezetekben és
másutt is mielőbb üzembe helyezhessük
őket.
Ezt akarják a mosógépgyórban is.
Miként Szander főmérnök ígéri, jövőre
mindegyik gépből már körülbelül 600
darabot gyártanak,
1955-től kezdve
pedig évi öt-hatezret.
A gépteremben Hérány Perenc és Süveges Ist
ván gondosan rakják össze a vasalógép hengerelt

H Á T S Ó I N D I A és I N D O N É Z I A
művészete
A Keletázsiai Művészeti Múzeum kiállítása
nyílt meg a Keletázsiai
M inap
és Indonézia művészete.

Művészeti Múzeum X. kiállítása, Hátsóindia

Az előző kiállítás India művészetét mutatta be, a múzeum egész Ázsiát fel
ölelő gazdag anyagából. Utána logikusan következett ez a kiállítás, mert mind Hátsó
india, mind Indonézia művészetére éppen az indiai művészet és kultúra volt a
legnagyobb hatással. A másik hatalmas szomszéd, Kína, hatása ugyancsak kimu
tatható, elsősorban is Vietnamban és Patet Laoban, valamint Sziám északi részében.
A kínai hatás a múlt század második felétől kezdődően, a tömeges kínai bevándor
lások révén a Maláj-földön és Indonéziában megsokszorozódott.
A művészettörténeti és történeti kutatás meglehetősen mostohán bánt ezek
kel a területekkel. Kevés kutató foglalkozott velük. Ez az oka, hogy a szakirodalomban is kevés rájuk vonatkozó munkát .találunk. Ezekben is leggyakrabban
Hátsóindiát és Indonéziát az indiai művészet kisugárzási területének tekintik.
Ezeknek a tudósoknak persze nemigen tűnik fel, hogy a khmer, a sziámi, a bunmai
és a iával művészetet mégis olyan könnyen meg lehet különböztetni az indiaitól
és így kétségtelen, hogy az indiai bevándorlók, — közöttük a különböző művészek
— idővel egybeolvadtak a helyi lakossággal és az indiai eredetű művészetet már
a helyi szükségleteknek megfelelően saját nemzeti farmanyeflvükre alakították át.
Így érthető azután az a rendkívül érdekes történelmi jelenség is, hogy a művé
szet nem egy területén, amikor Indiában már a készítést vagy stílust elhagyták,
a művészet tovább éld sajátságos és helyi életét Hátsóindia és Indonézia országai
ban Például a Jáva-szigetére annyira jellemző batik név alatt ismeretes textil
festő technikáról éppen legújabban de
rült ki, hogy technikai eredetét Indiára
kell visszavezetni, ahol azonban felhasználásával az időszámításunk utáni
VIII. században valószínűleg teljesen
felhagytak és a korábbi időkből emlé
kek sem maradtak fenn.
Milyen helyet foglalnak el e területek
tárgyi művészetei a világ nagy művé
szetei sorában? E kérdésre kíván fele
letet adni a kiállítás. Az eredeti és nem
egy esetben nagy művészi értéket kép
viselő műtárgyak mellett kiállítottuk
a legkiemelkedőbb építészeti és szobrá
szati műemlékek fényképeit is. Itt lát
juk az emberiség legcsodálatosabb épí
tészeti alkotásai között szereplő angkori templomok és paloták csoport
ját, valamint
a jával Borobudur-t.
Ezek alapján kétségtelen, hogy a fejlő
dés megfelelő gazdasági szakaszán an
nak virágkorában e területek olyan
művészeiteket és formakincseket alakí
tottak ki, amelyek semmivel sem ma
radnak a világ legfejlettebb művésze
ted mögött. Sőt, természetesen éppen e
művészetek híján az emberiség egye
temes művészete sokkal szegényebb
lenne.
Jávái krls, arannyal berakva és féldrágakövek
kel díszítve, XVH1-X1X. századból

Szegfűszegből készített hajé a Molukkákrél (»FÖszerszlgetek«)

Minden nép — akár kicsi, akár nagy — művészete és kultúrája
gyarapította az emberiség kultúrájának közös kincsesházát. Nagyon
jó. példákat találhatunk erre vonatkozóan a mi kiállításunkon is, ahol
amennyire a kiállítás keretei megengedték, iparkodtunk bemutatni
Hátsóindia és Indonézia egyes népeinek sok százéves múltú népműszetét is. Olyan területekről, mint például Borneo, amelynek népeit
India kultúrája csak alig érintette. A társadalmi fejlődés fokának
megfelelően e népek művészete is természetesen más és más. Ez
azonban művészetük értékelésén nem változtat. A kezdetleges földmű
velésből élő egyik borneói törzs egyszerű gyékényből font ételhordó
kosara magasabb művészeti fokot képvisel, mint a XVII. század óta
már hanyatlásban lévő sziámi szobrászat kifejezéstelen alkotásai.
Milyen hatással volt e területek művészete Ázsia művészetére?
Más szóval: mivel segítették a többi népeket művészetük kialakításá
ban? Itjt elsősorban is kétségtelen, hogy Hátsó-India bizonyos fokig
hatással volt Kína, kivált Dél-Kína építészetének kialakítására. Ügy
látszik, hogy a kínai épületeknek sarkain kissé fölhajló tetőszerk ezet a
kínaiak Sziámtól vagy Vietnamtól tanulták. Másrészt pedig Sziámbán a
XIV. század elejétől a XVI. század végéig Virágzó szavankhaloki
kerámia meglehetősen nagy területen terjedt el nyugati irányban
Indiában, Perzsiában, Egyiptomban és Törökországban, délen és
keleten pedig Jávában, Báli szigetén, a Fülöp szigeteken és Japán
ban. Ez utóbbi helyen azután több kerámiai központ vette át a stílust,
így többek között a múlt század végén világhírre szert tett Szatsuma.
Az itt termelt >Szunkoreku«-nak nevezett edényekből számos dara
bot mutat be a kiállítás. Legtöbbje akkor került napvilágra, amikor
a régi műhelyek selejtdombjait felásták. Egyik magas fedelű ki*
edényke fedele összeégett az edény aljával, ezért dobták félre. A má
sik kemény, porcelánszerű kis csészének a vastag, üvegszerű zöld
máza beleragadt a tűzálló tokba, ez is a szemétre került. Viszont ezek
a hulladékok így sorjában a gyártás egész történetét mutatják be a
kései utókornak. Feltűnő, hogy a különböző csészék, dobozkák és
palackocskák mind igen kis méretűek. Vájjon, mire használhatták
*
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Fekete alapon, arannyal festett
sziámi ablaktábla, a XVIII—
XIX századból

őket? Leginkább, még arra lehet gondolni, hogy drága fűszereket
vagy illatos olajokat tartottak bennük.
Hátsóindia gazdagsága fűszerekben vonzotta a portugálokat,
franciákat, az angolokat és a hollandokat e szigetekre. Ebből a szem
pontból a kiállítás egyik legérdekesebb darabja egy szegfűszegből
összeállított kis hajó, 35 centiméter hosszú és 10 cm magas. A fűszerhajócska ezret is meghaladó kis szekfűszegei még most is, hosszú év
tizedek után, ontják magukból az édeskés illatot.
A kiállítás első terme általában szobrászati alkotásokat tartalmaz.
A szobrok jórészt buddhista jellegűek és a fejlődés nagy korszakait
éppúgy híven kifejezik, akár később a hanyatlás korszakát, amikor
már a szobrok külső díszítése mögött a szerkezeti forma háttérbe
szorult. Faragott kőszobrokon kívül találunk faszobrokat, nagyszerű
technikával bronzból öntött példányokat és kisebb, elefántcsontból
kifaragott darabokat is.
A stílust a legkiemelkedőbb korszakoknál általában egyszerűség
jellemzi. Éppen e tulajdonságuk alapján egyikük-másikuk igen erő
teljesen hat, mint a Jáva szigetéről való Raksasza (démon) szobor. A
buddhizmus későbbi, misztikus lényekkel teletömött pantheonja
nem terjedt el ezeken a vidékeken. Általában hiányoznak a többfejű
és sokkarú istenségek, amelyek e szobrok európai értékelését annyira
megnehezítik.
A szobrokon az emberi test pontos megmintázása a háttérbe szo
rult. Kétségtelenül az ülő vagy álló Buddha szobrok arcának meg
mintázására fektették a fősúlyt, elvont arcábrázolására, melyeket
mégis az élet melegsége hevít át. A szobrok ünnepélyesek és statikus,
merev beállítottságuknál fogva nyugalmat és békességet testesítenek
meg.
A kiállítás utolsó termében festményeket látunk felsorakoztatva.
Mennyezettől padlóig érő keskeny sziámi képek alapanyaga vászon
és a sötétebb tónusú színek között az arannyal festett vonalak csil
lannak ki. A XVII.—XVIII. században készültek, buddhista templo
mok részére. Hasonló sziámi képek nyugati múzeumokban elég rit
kák. Stílusuk az indiai festészetből alakult ki. Érdekes azonban meg
figyelni, hogy a sziámi festészet mennyire dekoratív, díszítő irányban
fejlődött, legalább is a kései századokban. Különösen feltűnő ez annál
Sziím, Buddha-szobrok a XVU-XVIIl. századbői

a képnél, ahol egymás alá helyezett keskeny szalagokon ismétlik meg újra és
újra az azonos jeleneteket.
A terem másik falán Ball szigetéről származó 50— 100 éves képek sorozatát
látjuk. A figurák rajza népies jellegű, sztohatásuk rendkívüli módon élénk. Kife
jezésmódjuk egyszerű és keresetlen. Az egyik naptárt mutat kis kockákra osztott
áhrázolások sorozatával. Benne különböző jelképes állatábrázolásokon túl gépekig
és holland hajóig mindent megtalálhatunk. A két hosszú báli! tekercskép a wajang-beber játékokhoz szolgál. Az előadó párbeszéddel vagy felváltva énekszóval
ad elő jeleneteket a nagy indiai époszokból, a Mahabháratából vagy Ramájanából
és ezeket illusztrálja a képek jeleneteivel.
Külön érdekességre tarthat számot a szoba közepén látható burmai kép. Az
utolsó burmai király történetét mondja el, akit 1885-ben az angol csapatok Mandalayból Indiába hurcoltak el és ezzel végetvetették Burma függetlensége utolsó
időszakának is. A selyemre festett kép nem ismert művész munkája. Az eseményt
négy jelenetben ábrázolta olyképp, hogy a képet körül kell járni, ezért csak egy
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asztal üveglapja alá foglalva mutathatjuk be. A történelmi eseményt egyszerű
módon eleveníti meg. A mandalayi királyi palota szép épületei és a
virágzó fák között élő békés nép között mint idegen, megvetett és egzotikus elem
jelennek meg az angol katonák. Valamennyi egyszerre lép, mintha dróton rángat
nák őket. Felvonulásuk olyan, mint az ólomkatonák soráé. A Békevilágtanácsa
budapesti ülésén résztvevő egyik burmai küldött szerint, hasonló képet nem látott
odahaza és a képet a saját történelmük szempontjából is, művészetileg is igen
magasra értékelte.
Mind a plasztikus, mind á grafikus művészet igen nagy szerepet játszott a
híres wajang-bábjátékok kialakításában. Wajang-szekrényünk remélhetőleg tetszeni
fog a közönségnek. Kivált a megvilágított ámyjátékfigurák, amelyek a fehér selyem
másik oldalán árnyékukban rajzolódnak ki. Rajzuk rendkívül szép, sok évszázad
hagyományainak öröksége.
Indonézia iparművészetének fejlettsége igen jód tanulmányozható az úgyneve
zett krís-tőröknél. Az értékesebb darabok pengéit acélból és meteorvasból kala
pálták ki. A penge alakja vagy kígyózó formát mutat, vagy lángnyelveket. Marko-

Fent: Burmái és sziámi sarok, az arannyal
gazdagon festett tárgyak a XVIH—XIX. század
ban készültek
Fent jobbra: Szlám, Szavanfchalok-kerámla,
a XVI—XVI1. századbői
Jobbra: A Hátsó-Indla és Indonézia kiállítás
egyik részlete. A falon látható textilek jával
batlk és nyomtatott munkák

latuk különböző nyersanyagból készülhetett, főleg fából vagy csontból (elefántcsontból). Vagy jelképes vagy valóságos emberalakot láthatunk rajtuk kifaragva.
A markolat egyben a tőr tulajdonosának rangját is kifejezte. Ha a markolat egye
nes, a tőr gazdája magas rangú egyén volt. A meghajló markolatú tőr tulajdonosát
a kisebb rangú, kiszolgáltatott pozíciókban lévők közé sorolták.
A fába berakott gyöngyház technikája igen erős kínai hatást mutat. Ez a
technika igen jól tanulmányozható egy, a múlt század végén európai formára
készített asztal kerek fedőlapján. Ennek láttán nemcsak a technika finomságát,
aprólékosságát lehet jól megfigyelni, hanem egyszersmind az egész felület díszí
tése felépítésének szerves voltát is.
A kiállítás igen szép példányban mutatja be a fekete alapon arannyal festett
sziámi ajtó és ablaktáblákat. A rajzok rendkívül szépek, akár figurális, akár deko
ratív elemekről legyen szó.
Hátsóindia és Indonézia művészete rendkívül változatos és rendkívül értékes.
A kiállítás egy meglehetősen kevéssé ismert világrészbe vezet el bennünket, amely
nek sok nagy és kis létszámú népét csillogó, színes és kifejező tárgyi művészetén
keresztül még jobban megismerhetjük és még többre becsülhetjük.
Horváth Tibor
a Keletázslal Múzeumi Igazgatója

M itől pusztul el a hal az ak várium b an ?
Darabetegsfg
A külső állati élősködők közül az Ichtyophtlrius
multiflllls Fouqet nevű cslllangós véglény okozza
a leggyakoribb akváriumi halbetegséget. Az
egyetlen sejtből álló parazita a hal bőrébe fú
ródva annak szinsejtjelt szétroncsolja és beke
belezi.
Könnyen felismerhetjük a betegséget, különö
sen felülről világított akváriumban. Ilyen világí
tás mellett erősebben kidomborodnak a fertőzés
következtében létrejött fehér pettyek. E Jelleg
zetes fehér gömböcskék legtöbb esetben a fark
úszón jelennek meg először. Azonban a test
bármely részén, így a kopoltyúk alatt Is meg
telepedhetnek a paraziták. A fertőzött hal úszóit,
különösen a hátúszóját behúzza, gyakran a ta
lajhoz dörzsöli magát.
Legtöbb esetben maguk az akvaristák fertőzik
meg gondosan őrzött állataikat. Ezért az újon
nan beszerzett példányokat 6—8 hetes megflgye.
lés nélkül sohase tegyük be a medencébe. Le
hetséges, hogy a hal teljesen egészségesnek lát
szik, fürge mozgású és jó étvágyú, azonban
mégis fertőzött.
Nemcsak a halakkal, vízi növényekkel, vízből
kiszedett kövekkel, csigákkal, élő eleséggel, de a
kintről hozott vízzel is beclpelhetjük a kórokozó
kat. Ezért lehetőleg ne gyűjtsünk be olyan tóból
eleséget, amelyben halak élnek. A begyűjtött eleséget minden esetre három napig megfelelő kö
rülmények között tároljuk .és csak ezután etes
sünk belőle. Ez Idő alatt az esetleg közte lévő
kórokozók elpusztulnak. Ilyen módon kezeljük a
csigákat, növényeket, köveket és a kintről hozott
vizet Is.
Mielőtt rátérnénk a darabetegség gyógyítására,
Ismernünk kell a kórokozó szaporodását Is, mert
csak ez esetben védekezhetünk ellene sikeresen.
Az lchthyophthirlus szaporodása kétféle módon
történik. A kifejlett alak a halak bőrében el,
szaporodni csak onnan leválva képes. Elhagyva
a hal bőrét, lesüllyed az iszapba, ott megtapadva
cisztát képez, burokkal veszik magát körül. Eb
ben a stádiumban kezdődik meg az osztódás,
amely a bőr elhagyása után egy órán belül már
megtörténhet. A cisztán belül számtalan rajzó
keletkezik. Ezek a burokból kiszabadulva cslllangólk segítségével a hal bőrébe vándorolnak.
Néhány nap múlva érik el kifejlődött formáju
kat. A befurakodás helyén a hámsejtek elpusz
tulnak, vagy kltürödnek, a környező sejtek pe
dig mintegy védöburkot képeznek az élősködők
körül. A kórokozó alakjai Va-tól 1 milliméter, a
rajzó 30—50 mikron nagyságú.
Az osztódás másik módja: a kifejlődött alak
nem képez cisztát, hanem mindjárt osztódik.
Ez akkor következik be, amikor a hal ledörzsűli
bőréből a ki nem fejlődött parazitát. A hal ki
múlásakor a hulláról azonnal elmenekülnek az
élősködők és tekintet nélkül fejlődésük stá
diumára azonnal az utóbbi módon kezdenek
szaporodni.
A betegség gyógyítása fizikai és kémiai mód
szerekkel történik. - Egyszerű fizikai gyógymód
a víz átfolytatása az akváriumon. Az Ichthyopthlrlus csak a halról leválva szaporodik és az ak
várium aljára kerülő cisztát az átfolyó víz ki
mossa. Az Iszap rendszeres leszívása és a beteg
állatok óránként más edénybe történő átrakása
ugyanezen az elven alapul. A fertőzött hal tes
tén keletkezett fehér dombocskát kiszúrhatjuk,

Ichthyophthirlaslt
vagy levakarhatjuk. Az akvárium aljának fonal
algával való betelepítése Is gátolja a parazita
elszaporodását.
Sokkal hatásosabbak a kémiai gyógyszerek.
Sshöperlaus közli az alábbi receptet: 1 g klnlnsót oldunk 50 liter vízben. Utófürdőhöz trlpaflavlnt használunk, 1 g-ot 100 liter vízben ol
dunk. Ezt a töménységű oldatot a halak Jól tűrik,
kivéve a nagyon legyengült állatokat.
A hideg kinin gyenge hatású, ezért 32 fokra
fütendő fel a gyógyfürdő. A fertőzött halak elő
ször az akvárium vizével azonos hőmérsékletű
gyógyfürdőbe kerülnek. Majd 32 fokra fűtjük a
fürdőt, miközben állandóan szellőztetni kell a
tartályt, mert a meleg víz oxigéntartalma na
gyon csekély és szellőzés hiányában halainkat
oxigén-hiány ölheti meg 32 fokra való felfütés
után kikapcsoljuk a fűtőt és a vizet a szoba hő

Fent: Fertőzött hal
Balra: Parazita a farkúszón
Jobbra: Metszet az élősködővel fertőzött hal
bőréből
mérsékletére hagyjuk lehűlni. Másnap átrakjuk
a halakat megfelelő hőfokú tiszta vízbe. Táplá
lásuk Is Itt történik.
A tlsztavlzű fürdőben a halakat néhány óráig
hagyjuk,
hogy benne jól átmosódhassanak,
majd az eljárást kezdjük elölről és 5 napon ke
resztül folytatjuk. Hatodik napon a tiszta vízben
történő etetés után vasas trlpaflavtn, majd
gyengén sós oldatba tesszük a már teljesen felgyógyult halakat.
A klnlnkúrát külön üvegmedencében végez
zük, mert az akvárium gittjében lévő mlnlum a
kininnel olyan vegyületet alkot, amelyre a halak
nagyon érzékenyek.
Az akváriumot, amelyben a betegség fellépett,
fertőtlenítsük. Víz helyett káliumhypermangánát
oldatot öntsünk a tartályba és azt 30 fokra fütstik
fel. 30 percig hagyjuk az akváriumban, majd
engedjük le és tiszta vízzel töltsük fél a me
dencét, amit 4 napig halak nélkül hagyunk állni.
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A NE AN DE RV ÖLGYI
ŐSEMBER
Az

ősember rekonstrukciója.
Horrabtn rajza után

Az Élet és Tudomány folyó évi 38.
számában részletesen ismertettük az
dlső ősemberi maradványként felis
mert, híres neandervölgyi ledet megta
lálása körülményeit. Beszámoltunk egy-
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sok éve gyűjtögeti a franciaországi
Somme folyó völgyében a picaidiai
Abbeville városka közelében található
diluvdális (jégkori) kavics és homok let
rakodásokban a jégkari ember még
egyszerű tűzkő-eszközeit. Ezeket több
nyire orrszarvú- és mammutesontok
társaságában találta.
Boucher
de
Perthes büszkén hirdette, hogy a dur
va állaitcsontofc oly értékűek az általa
talált kőeszközök hitelesítésében, mint
ha egész érmékkel és feliratokkal telt
múzeumot talált volna.

1. ábra. A Fuhlrott által leírt eredeti neander
völgyi koponya

ben arról a küzdelemről, amelyet a
maradiak e pleisztocén-kori
elődünk
helyes értékelésével szemben folytat
tak.
A neandervölgyi ember körüli harc
azonban felhívta a kutatók figyelmét
az ősember, vagyis a »-vízözön-el6tti«
ember kérdésére. Egymásután kerültek
elő olyan leletek, amelyek azok igazát
bizonyították, akik a neandervölgyi
embert ősi, a mait megelőző, de tőle
némileg eltérő emberfajnak tartották.
Sőt ez a harc újra felhívta a figyel
met már-már feledőbe menő leletekre
is. •Olyan leletekre, amelyek hitelessé
gét a neandervölgyi fölfedezését meg
előző korban éppen a dogmatikus fel
fogás alapján kétségbevonták.
Ekkor ismerik csak el Schmerling
zoológus igazát, ő ■ a belgiumi Liége
környéki Engis és Engihoul barlangok
ban talált emberi, mammut, orrszarvú,
ló és hiéna, valamint barlangi medve
csontokról azt állította, hogy pleiszto
cén korúak, vagyis — miként akkori
ban mondották — vízözön-előttiek.
Pedig ekkor már egy Boucher de
Perthes nevű' francia
vámtisztviselő
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2. ábra. A gibraltári neandervölgyi típusú 1848ban talált koponya

Első könyv az ősember eszközeiről
Boucher 1840-ban megjelent első
könyvét csak 1853-ban kezdték elis
merni, amikoris Lyell Károly, jeles
angol geológus, Boucher eredményeit
a szigetországban talált ősi eszközök
kel vetette össze. Az ősi eszközök fel
fedezése és biztos kormeghatározásuk
megkönnyítette a további kutatásokat
és a tévhitek eloszlatását.
Az első emberi szerszámok egymás
utáni tökéletesedését előbb Lartet (1864)
és utána Mortillet (1869) ismerik fel.
Egész Európára nézve méghatározzák
a csiszolatlan kőkorszak eszközeinek

egymásután következő típusait. Ezeket
franciaországi lelőhelyekről nevezik el
(chelléen, moustérien, solutréen és
magdalénien). Munkájuk érdemét mi
sem bizonyítja jobban, hogy ez az ősré
gészet ma is érvényben lévő időbeli
meghatározásának a gerincét alkotja.
A diluviális kori eszközök fokozatos
fejlődésének felismerése alátámasztotta
azok érvelését, akik alaktani (morfoló
giai) szempontból is az emberiség fej
lődését vallották.
Még nyomatékosabb érvként hatot
tak az egymásután előkerülő újabb ős
leletek. Kiderült, hogy már 1848-ban
a gibraltári sziklaszirtek északi részén
robbantási munkáknál egy á neander
völgyihez hasonló felnőtt •koponyát ta
láltak. Busk és Falconer írták . le.

esúcsa nincs. Fogmedrei előre hajla
nak. Ágai erősen sérültek. Közelében
mammut, gyapjas orrszarvú,
rén
szarvas, farkas, róka, mormota és más
állatcsontokat találtak.
Pontos kormeghatározású
neandervölgyi csontvázak
Húsz év múlva, 1886-ban, Lohest M.
és De Puydt M., két belga tudós ugyan
csak a Namur tartományban, Spy vá
roska környékén, egyik barlangból két
csontvázat ásott ki Ókori eszközökkel,
többek között mammut és gyapjas orr
szarvú, tehát pleisztocénkari óllatok
csontjaival együtt. Ez a két csontváz
időbelileg is meghatározható és nean
dervölgyi típusát elvitatni nem lehet.
A csontok erősen hasonlítanak a
neandervölgyi lelet csontjaira. Köze
pesnél vadamivel alacsonyabb termet,
hosszú felső, viszonylag rövidebb alsó
végtag, vaskos csontalkotás, erős, maszszív törzs. Homlokuk alacsony, ha
talmas homlokeresszel. A koponya

4. ábra. A La Chapelte aux Salnts-1 (vastag
vonal), a neandervölgyi (vékony vonal), a
Spy I (pontozott) és Spy II (szaggatott) nean
dervölgyi típusú koponyák körrajza oldalról.
Mutatja e koponyák nagy megegyezését

1864-ben (Londonban ismertették, ősi,
vad,' a maitól eltérő és fejletlenebb tí
pusnak vélték. Nem érdektelen; hogy
közel 80 év múilva (1926) az előbbi ko
ponya lelőhelyétől nem meséze, az úgy
nevezett
ördög-barlangban
Garrod
Dorottya angol ősrégésznő egy nean
dervölgyi típusú .gyermekkoponyát is
talált számos jégkorszakbeli állatcsonttal és őskőkori eszközökkel együtt.
Igen fontosak voltak a további meg
ismerés szempontjából a belgiumi lele
tek! '
1865-ben a belgiumi Lesse folyó
partja mentén La Naulette (Lanolett)
mellett 4 méter mélyen pleisztocén ré
tegekben emberi állkapcsot, singcsontot
és lábközépcsontot találtak. Az állka
pocs fiatal nőé. Álla hátrahaj'lik, á.11-

hátracaúcsosoddk, hosszú, de mind
amellett széles. Izomérdességei erősek.
Köbtartalmuk mintegy 1200 köbcenti
méter. Arcuk majdnem teljesen hiány
zott, csak az elsőnek az állkapcsa volt
meg. Ez vaskos, masszív. Allcsúcsa
nincsen. Fogai nagyobbak a mai em
berénél. Az első csontváz egy körülbe1559

lül 35 éves nőé, a másik 23 év körüli
fiatal férfié.
Ezután egyre-másra kerültek elő az
újabb neandervölgyi leletek. így 1887ban a spanyolországi Banalasnál egy
felnőtt férfi alsó állkapcsa. 1880-ban
a franciaországi Maiannaudban egy
fiatal nő alsó állkapcsának jobbfele,
majd több helyütt fogak. ,
Különösen figyelemre méltó ered
ményre
vezetett
a
horvátországi
Krapina környéki barlang kutatása. In-*
nét 1895—1905 között Gorjanovic-Kramberger zágrábi egyetemi tanár
több

ségben és hosszúságban különböző mé
retűek. A többi eddig ismertetett
neandervölgyi koponyánál rövidebbeknek és szélesebbeknek mutatkoztak, de
még mindig hosszúfejűek. Bordáik ke
rek átmetszetűek. Végcsontjaik erősen
hajlottak és a végeik görbültek, akár
az eredeti neandervölgyi csontok.
Mellettük a pleisztocén kor mele
gebb, jégközötti időszakára jellemző
állatok és kezdetleges őskőkori eszkö
zök voltak, akár a többi említett lelet
nél.
Kannibálok voltak-e a kraplnai
ősemberek?

S. ábra. A La Chapelle aux Saints-I neander
völgyi ősember koponyája. A z eddig előkerült
legteljesebb koponya

mint 20 egyén csontjait ásta ki. Nagyrészüket meglehetősen töredékes álla
potban találta. A neandervölgyi jelle
gek többé -ke vésbbé kifejezetten raj
tuk is felismerhetők: a hamflokeresz, a
lapos homlok, a hátrafelé csúcsosodó
nyakszirt, a széles arc és járamivek,
hatalmas álcsont és állkapocs, mely
nek állcsúcsa nincs. Fogaik nagyok
és erősek. Csecsnyuilványuk kicsinyek.
Ez azt tanúsítja, hogy a fejét még ez az
ember nem tartotta annyira egyenest,
mint mi. Em eleti a krapdnai töredé
kek változatosak, magasságban, széles
1560

A csontok egy része meg volt égetve
és fel volt törve. Gorjanovic-Kramberger azt következtette, hogy ez kanni
bál! életmód nyoma. Nézetével sokan
nem értettek egyet. Nem egyeztek pe
dig azért, mert a krapinai lelet össze
tört hosszú csontjai nem hosszában
voltak
eltörve,
hanem keresztben.
Weinert német tudós azt írja: -Nem ál
lanak rendelkezésünkre olyan adatok,
melyek azt bizonyítanák, hogy az alsó
őskőkorban
kannibalizmus
létezett."
Jakimov szovjet szakember ellenben
nagyon helyesen rámutat arra, hogy
már a Sinanthropusnál is megvoltak
a kannibáM életmód maradványai. Következiéskép a krapinai leleteken ész
lelteket — más leletek hasonló tapasz
talataival együtt — arra magyarázza,
hogy a neandervölgyi embernél ez a
szokás fennmaradt. -A z állati egyéni
séget az emberben — Lenin is így
mondja — az őskorban az ősközösség fé
kezte meg. Az . . . állati vonások leküz
dése az ősembernél a társadalom fejlő
désének egyik legbonyolultabb törté
neti problémája" — írja továbbiakban
Jakimov.
Az ősember testi megismeréséhez a
legtöbb új adatot az 1908. évből kap
juk. Ekkor Bouysonnie J. A. és Bardon L. a franciaországi Dordogneban,
La Chapelle aux Saints-nál egy bar
langban teljes neandervölgyi csontvá
zat találtak,

A legteljesebb neandervölgyi csontváz
A csontvázat Boule írta le. A vele
lévő áillatcsontolk és ókökori eszközök
pontosan meghatározzák azt, hogy az
utolsó jégkorszakban élt. Az állatcson
tok hideget kedvelő állatok csontjai
voltak, az eszközök közéipső ókökori,
úgynevezett mousterien
szerszámok.
A csontváz a 6 méter hosszú barlang
hátsó felében, kis mélyedésben feküdt.
A jelek arra mutatnak, hogy ez az
ember nem véletlenül került a mélye
désbe, hanem eltemették. Hátán feküdt
fejével nyugat felé. Fejé a mélyedés
sarkának volt támasztva és kövekkel
körülrakva. Balkeze kinyújtva, a jobb
a fej felé felihajlítva. Az alsó végtagok
is be voltak hajlítva. A fej fölött négy
lapos, hosszú állati csont-töredék fe
küdt és valamivel magasabban egy*
marhafélének végtagcsontjai. A csont
váznál kvarc és tűzkő-pengék, okker
darabok és ismét állatcsantok. Mind
ezek arra vallanak, hogy ez az embe
riség egyik legősibb temetkezése.
A barlangból több mint ezer eszköz,
sok állatosont és tűzhelymaradványok
kerültek elő. Maga a lelet 50—60 óv
körüli férfié. Életében 156—163 centi
méter magas lehetett. Teljesen a nean
dervölgyi csontváz és a spyi leletek jel
legeit mutatja. Mivel csaknem sértet
len a koponyája, meg lehetett mérni a
köbtartaimát: 1600—1620 köbcentimé
ter lehetett agyvelejémek köbtartalma.
A koponya belsejének rajzolata igen
élesen mutatja, hogy ennek az ember
nek az agyveleje' a nagy köbtartalom
ellenére is sok olyan jelleget mutat,
amely az emberszabású majmokon is
megtalálható, de a mai embernek nem
sajátja. Kiváltfcép fejlett a kisagyvelő
és nyúltvelő. Kevésbbé ama részek,
amelyek a mai ember magasabb organizáoiójú agyvelejét jellemzik.
Ugyanebben az évben Hauser Ottó
svájci régész egy fiatal 15—16 év kör
dili férfi szintén majdnem .teljes csont
vázát ásta ki. 'Ezt a csontvázat a fran
ciaországi Dordogne-beli
Vézér-folyó
völgyében, Le Moustierben olyan szik
laeresz alatti barlangban találta, ahon
nét mór más kutatók igen sok kőesz
közt hoztak a napvilágra. Innét nevez

ték ezeket az egyszerű kőeszköz-alako
kat mousterien (musztérien) eszközök
nek. Ez a csontváz is el volt temetve,
körüdrakták tűzkődarafootokal és szer
számokkal, továbbá égetett állatcsontokikal. A neandervölgyi jellegek ezen
is kétségtelenül fölismerhetik. Saj
nos, a háború alatt elveszett.
Több további lelet
és egy vitathatatlan tanulság
. Ezután még igen sok helyről került
elő Európában neandervölgyi típushoz
tartozó pleisztocénkor i csontvázlelet:
La
Ferrasieben,
Franciaországban
1909—1912-ig férfi, nő és 4 gyermek
csontváz. La Quinában 1910— 1927-ig

6. ábra.

Mousterien eszközök. Ilyeneket hasz
nált az ősember

több mint 20 különböző korú egyén
csontváztöredékei. 1914— 16-ig a Weirrtar melletti Ehrlngsdorf közelében két
nő és egy gyermek. 1924-tben az Erdély
ben lévő Ohába Ponor barlangban egy
lábujjperec, melyet Gaál István ma
gyar geológus írt le. 1925-ben ismét
Ehrlngsdorf mellett, Németországban,
egy nő koponyája. 1926-ban a Szlová
kiában lévő Ganovcén, Poprád közelé
ben, agykoponya-töredékek,
1929-ben
Saccopastorénál, Róma mellett, női ko
ponya. Ugyanitt 1935-ben is találtak
egy férfi koponyarészt. 1939-ben pedig
Rómától délre 100 kilométerre, a Monté
lőOl
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7. ábra. Az ősember! leletek Eurdpában és Kls-Azslában. Mutatják az ősember elterjedését

Circeo barlangjában egy férfi koponyát
és állcsontot ástak ki. Igen figyelemre
méltóak — ha a különböző fogmarad
ványoktól eltekintünk — a Krim-félszigeten, Szimferopol környéki
Kiik
Koba barlangból előkerült felnőtt nő
végtagcsontjai és gyermekcsontváza is.
Az itt talált felnőtt nőnek ugyanis a
kezefeje is megvan. Ennek alapján a
tudós Bonca-Oszlomovszkij megállapí
totta, hogy a neandervölgyi ember
kéztöve még nem volt olyan finoman
fejlett, mint a mai emberé, A munka
akkori, kezdeti foka, még nem formálta
ki a változatosabb munkára képes,
mozgékonyabb kezet.
Végül hazánkban 1932-ben a Suba
lyuk barlangiban, a Bükk-hegységben
egy felnőtt- és gyermekcsontváz darab
jai kerültek elő. Sajnos, szakszerűtlen
ásatás miatt súlyos kárt szenvedett.
E fontos leletek felsorolása mutatja,
hogy Európában Gibraltártól kezdve
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egészen a Krím félszigetig sok helyütt
élt a neandervölgyi ember a jéghatár
alatti területen.
Kultúrája azonos: az úgynevezett
mousterien-kultúra, a csiszolatlan vagy
ókőkorszak régebbi . korából.
Állatcsontok mutatják, hogy a földtörténet
jelen korát (holocént) megelőző pleisz
tocén 'hidegebb és melegebb szakaszai
ban élt. A maradványokból meg tud
juk állapítani a neandervölgyi ember
jellegeit és típusát is. Változatok ugyan
akadnak köztük, de a legtöbb lelet
nagyjából ugyanazokat a jellegeket
mutatja, amelyeket az eredeti, a fclaszszikus neandervölgyi
leletnél talál
tunk.
Mivel újalbban Európán kívül is több
leletet találtak, a neandervölgyi ember
léte és pleisztocénkori mivolta immár
kétségbe nem
vonható tudományos
tény.
Malán Mihály

Kopár szik és slvó homok . . . Valóban a szá
razságot lehelik a Népművelési Minisztériumnak
a Magyar Híradó- és Dokumentum Filmgyárban
készült népszerű tudományos kis filmje: a
^Szomjazó földek* első képei. És ezekhez a min
denkit megragadó jelképekhez kapcsolódik az
ügyesen megírt forgatókönyv nyomán a film
mondanivalója. A gyorsan pergő jelenetek meg
győző erővel mutatnak rá arra, hogy milyen vi
szonylag egyszerű eszközökkel lehet felvenni a
harcot a mezőgazdasági termelésünket, életszín
vonalunkat fenyegető aszály ellen.
A film — főleg a helyi vizek felhasználása te
rén — elsősorban a szövetkezeti parasztság fi
gyelmét hívja fel azokra a munkálatokra, ame
lyeket saját erejéből Is el tud végezni és csak a
befejező részben utal az állam hatalmas erő
feszítéseire, a nagy öntözőrendszerek, elsősorban
a tiszalökl vízlépcső építésére. A talaj szerke
zetét megjavító agrotechnikai eljárásokat azon
ban az egyénileg dolgozó parasztok is sikerrel
alkalmazhatják.
Szakmai szempontból szinte hibátlan a fűm, s
ez többek között Arkay Rudolf mérnök szaktanácsadó érdeme. Helyes volt közismert növé
nyek öntözését bemutatni. A meggyőző erőt
azonban lényegesen növelte volna néhány, kísér
leti gazdaságokból származó felvétel, amely egy
más mellett mutatta volna be az öntözött és öntözetlen termés közötti különbséget. Az öntözést
szemléltető képeket jól választották meg; de a
sávos csörgedeztető öntözés megértését egy
maketfelvéte] jobban elősegítette volna.
Művészi szempontból ki kell emelnünk az
arányos felépítést és a jó rendezést. A film
mintapéldája az agltációs filmnek. Jól érzékel
teti a mondanivalót, anélkül, hogy elveszne a
részletekben vagy kimerítő lenne. A víztároló’ épí
tését elhatározó taggyűlés beépítése szükséges és
helyes. Sokkal meggyőzőbb lett volna azonban a
határozat vitáját Demutatnl: az építés ennyi
földmunkát, stb. tesz szükségessé, ehhez az
állam ennyivel és ennyivel járul hozzá, a vár
ható gazdasági eredmény pedig ez meg ez lesz.
A szavazógépszerü jelenet Így a film leggyen
gébb részlete.
Ritkán látható szép színek, kiváló felvételek,
megkapó vágások jellemzik a film technikai
részét. Talán kissé sok a panorámázás és a trükk
felvételek is jobban sikerülhettek volna. Visky
János népi motívumokkal átszőtt zenéje jól festi
alá a cselekményt, de egy-két helyen talán hal
kabb lehetne. Mindent összevetve minél több
ehhez hasonló, jól sikerült népszerű tudományos
filmet várunk.
PAP ISTVÁN mérnök

született az amerikai Imperializmus és a Francofasizmus katonai szövetsége: az amerikaiak jogot
kaptak arra, hogy agresszív, támadó támaszpon
tokat létesítsenek spanyol földön. Bennünket a
spanyol nép küzdelme Iránti mélységes rokonszenvtől eltekintve azért is közelről érdekel ez a
probléma, mert — mint a Szovjetunió legutóbbi
jegyzéke tanúsítja — magát a német kérdést
sem lehet rendezni az európai országokban lé
tesített amerikai támaszpontok problémájának fel
vetése nélküli A spanyol támaszpontok Ugye,
Spanyolország gyarmatosításának ügye tehát
ilyen értelemben is a magyar nép ügyévé válik.
Felipe M. Arconadának, a Spanyol Kommunista
Párt egyik kiváló vezetőjének » Spanyolország a
jenkik gyarmata* cimfl kitűnő könyve éppen ezért
nálunk is fokozott érdeklődésre tarthat számot.
Arconada leleplezi művében az amerikai Impe
rializmus spanyolországi terveit, mélyen elemzi
terjeszkedését s különböző, sokszor rendkívül
összetett módszereit. Különösen megrázó és a ml
agitátoraink munkája szempontjából is rendkívüli
éitékü az a fejezet, amely az amerikai gyarma
tosítás hatásával foglalkozik, feltárva: hogyan
fokozza ez a nép megrendítő nyomorát. Eleve
nen mutatják ennek a fejezetnek az adatai Dolores ibarrurl szavainak igazságát, hogy a nép
nek »véres könnyekkel kell megfizetnie a zsar
nokok győzelméért*.
Ennek a rendkívül értékes könyvnek hatását
és jelentőségét sajnálatos módon csökkenti, hogy
— természetesen egyáltalán nem a szerző hibá
jából — két esztendeig tartott, míg eljutott hoz
zánk. Az eredeti 1951 novemberében jelent meg
Mexikóban, az orosz fordítás a rá következő esz
tendőben Moszkvában. Politikai munkánál ko
moly károkat okozhat két esztendős megjelenési
különbség. Ez a példa is a piackutatás bizonyos
bátortalanságának megszüntetésére és nagyobb
gyorsaságra kell, hogy intse politikai könyv
kiadásunkat.
GOMORI ENDRE

FELHÍVÁS!
Az Élet és Tudomány szerkesztőbizottsága
szeretne tájékozódni a lap terjesztését érintő
kérdésekről. Ezért arra kérjük olvasóinkat,
Írják m e g a szerkesztőségnek, hogy üzemük
ben, falujukban, hivatalukban, Iskolájukban
rendesen kapják-e a lapot? Elegendő pél
dányt kapnak-e belőle? Ha nem: mennyi
példányra lenne szükségük?
Olvasóink válasza nagy segítséget ad a
munkánkhoz.
A szerkesztőbizottság

ELŐADÁSOK

Fellpe M. Arconada:
SPANYOLORSZÁG A JEN KIK GYARMATA
(Szikra, 1953. Ara: 4.50 Ft)
A legutóbbi hetekben Franco-Spanyolország fo
kozottabban a nemzetközi politika előterébe ke
rült, elsősorban azért, mert hivatalosan Is meg

A BIOLÓGIAI SZAKKOROK MUNKABIZOTT
SÁGA december 10-én este 7 órakor a VIII.,
Múzeum-kőrút 4. szám A-épület ásványtani elő
adótermében akvarisztika! előadást tart, a
hydraffln-szén alkalmazásáról. Előadó: Szombath László.
AZ URÁNIA BEMUTATÓ CSILLAGVIZSGÁLÓ
BAN (!., Sánc-utca 3/b) december !7-én fél 7
órakor Krlván Pál előadást tart »A jégkorszakok
oka* címmel.
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A z é lő s a r o k n ö v é n y e i és a z o k g o n d o z á s a
Otthonunkban, hivatalunkban, isko
láinkban szívesen pihentetjük szemün
ket a világos sarokban elhelyezett élő
növényeken, virágokon. De szomorú
látvány némely helyen a dekorációhoz
Eelhasznált sápkóros, elhanyagolt, poros
növény. Ez a természet megcsúfolása,
a növény kínzása.
Munkahelyünkön, az iskolában az
élősarok növényeinek gondozását osz-

A cserepeket, ha használtak, forráz
zuk ki és áztassuk ki. A levezető-lyukat
lapos kavics vagy cserépdarabbal fed
jük be, föléje vékony faszéndarabkák
kal kevert kavicsréteget tegyünk. Ez
megóvja növényeink földjét a savanyodástól. Cserepeink alatt mindig legyen
tányérka!
A ládika egyszerű gyümölcsízes láda
is lehet, aljára azonban szegeljünk

Aralia japonlca

szűk fel a vállalkozók között. Aki vala
melyik cserép, vagy ládika gondozását
elvállalta, ismerje meg a kezébe ke
rült életet, gyűjtsön tapasztalatokat,
végezzen megfigyeléseket, kísérleteket
és azok eredményét közölje a többi
gondozóval is.
MILYEN FELSZERELÉS KELL
AZ ÉLÖSAROK GONDOZÁSÁHOZ?
Leglőször is állvány és polcok. Virág
cserepek, faládikák, kis kézi öntöző
kanna, kézi permetező, földlazító pálca,
vagy gereblye, kézi nagyító és puha
rongy.
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egy pár lécet, hogy szellőzhessék, mert
különben a deszka megrohad.
A cserepekbe és ládikába jó föld
kell. Lehetőleg kerti föld legyen, ha
ehhez' nem tudunk hozzájutná, kirán
dulásaink alkalmával talált vakond
túrás földjéből hozzunk.
A tapasztalat, megfigyelés vezet rá
bennünket arra, hogy a cserép nagy
sága és a benne lévő növény mennyi
vizet kíván. Az öntözőkanna rózsájával,
vagy a kézi permetezővel növényeink
lombját is permetezzük.
Másképpen öntözünk télen és nyá
ron. Télen a szoba hőmérsékletétől

függően és csak annyira öntözzünk,
hogy ne lankadjon a növény, tavaszszal fokozzuk az öntözést, nyáron reg
gel és este is öntözhetünk. Hideg víz
zel soha ne öntözzünk! Legmegfelelőbb
az állott esővíz.
Akármilyen jó, tápdús földbe ültet
tük növényeinket, azok elhasználják
a talaj tápanyagait. Hogy az éhezést
megelőzzük, tápsókkal öntözzünk, trá
gyázzunk. Erre alkalmas műtrágya »növényi tápsó- néven kerül forgalomba.
A mellékelt használati utasítás ren
desen 1 százalékos oldatot ír elő.
A Wagner-féle tápsó összetétele: 15
gramm salétromsavas
kálium, 15 g
foszforsavas ammónjum, 5 g 40 száza
lékos kéliumsó, 25 g
csilisalébrom,
40 g kénsavas ammónium. Ebből 1 liter
vízhez 1 grammot használunk. Csakis
nyirkos talajú növényt öntözzünk a
tápoldattal!
Ügyeljünk, hogy az öntözéstől a cse
repek földje ne tömődjön össze. Lazít
juk meg időnként a talajt, vigyázva,

éles ollóval eltávolítjuk ezeket, a levelek
elszáradt részeit levágjuk.
MILYEN NÖVÉNYEKET
TELEPÍTSÜNK A Z ÉLÖSAROKBA?
Árnyékos vagy félárnyékos helyre
helyezzük az igen kedvelt Asparagus-t.
Két faja ismeretes. A lecsüngő ágú
A. Sprengeri és a szálas, finom levelű
A. plumosus. Ennek lombozata felfelé
törekszik. Az A. Sprengeri igénytele
nebb, mindennapos öntözést, gyakori
permetezést kíván még télen is, külö
nösen melegebb szobában. Tőosztással
és magról is lehet szaporítani.
Árnyékos helyre valók még a Begó
nia-félék. ősszel szaporíthatjuk levél
dugványozás útján. Egy levelet levá
gunk és a fonákján a vastagabb ereket
néhány helyen bevágjuk, nedves földbe
nyomjuk. Ha kellő nedvességről és hő
mérsékletről gondoskodunk, meggyö
keresedik és új növény fejlődik. Nyá
ron virágzó fajok a dugványról vagy
magról
nevelt
B
semperflorons,

Sansévícria Zeylanica

Ficus etastic*

nehogy a gyökereket megsértsük.
Puha ronggyal, vigyázva töröljük le
a port a levelekről. A por eltörni a le
velek levegőinyllásaiit és akadályozza a
működésűiket.
Kártevő is megtelepedhet növényein
ken és tönkreteszi munkánkat. Ha zöld
levéltetveket látunk, 2 százalékos nikotin-káliszappanos oldattal, lisztharmat
ellen kénporral, más gombabetegségek
esetén pedig rézgálic-szóda 1—2 száza
lékos oldatával permetezünk. A száraz
ágak, levelek elcsúnyítják növényein
ket — nem is beszélve arról, hogy be
tegségeket, kártevőket terjeszthetnek —

erkélyre vagy kerti virágágyba igen
alkalmas.
Az Aralia japonica nem kíván külö
nösebb gondozást. Sötét, hidegebb la
kásokban is szépen fejlődik. (Oldalhaj
tásaiból dugványozással szaporítható.)
A Fuchsia gazdagon virágzó cserjés
növény. Télen nem szabad öntözni, fagy
mentes pincében teleltetjük.
Tropikus vidékről származó az igény
telen Impatiens (nebántsvirág), állan
dóan virágzó, évelő növény.
Igen hálós szobai növény a Sansevieria. Fűtött szobában tartjuk, de csak
mérsékelten öntözzük. 2—3 évenként
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ültessük át, tőosztással és levéldugvá
nyozással szaporíthatjuk.
Leginkább
januártól májusig gyökeresedik. Fajtái
közül ismert a harántcsíkos levelű
S. Zeylanica, a sárgacsíkos
levelű
S. Laurenti és a hengeres levelű
S. cylindrica.
Kényes szobanövényünk a Ficus
elastica és a kisebb levelű F. australis.
Gondozása egyszerű, mégis gyakran
megtörténik, hogy elpusztul. Ennek oka
lehet a túlöntözés, vagy a levelek meg
fázása. A hőmérséklet változására és
a huzatra érzékeny. Télen nem fejlő
dik, azért keveset öntözzük, hűvösebb,
világos szobában tartsuk. Dekoratív

Dracaens

szobanövények a sámkánytfa (Dracaena).
Ismert a hosszú, keskenylevelű
Dra
caena és a széleslevelű Cannaefolia.
18 fokos szobában világos helyen tart
juk.
Napos helyen tartjuk a narancs
vagy citromfát. Az ültetésre és gondo
zásra vonatkozó tanácsokat az 1953.
évi 9. számában külön cikkben közölte
az Élet és Tudomány. Vidéken -jó illa
táért kedvelik az igénytelen rozmaring
cserjét. Télen hűvös, nyáron napos he
lyen tartjuk.
Ugyanúgy
gondozzuk,
mint a Leandert, ami csak akkor virág
zik dúsan, ha napra tesszük. Nyáron
bőven öntözzük. Idősebb növényeinket
tavasszal erősen megmetsszük. Szaporí
tásnál az új hajtásokat levágjuk róla,
ha vízbe téve meggyökeresedtek, cse
répbe ültetjük. Áprilisban mór kirak
hatjuk az erkélyre a borostyánt. Árnyé
kos helyen, bő öntözés mellett szépen
fejlődik. Egész télen zöldéi, ha fagy
mentes, fütetlen helyiségbe helyezzük
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el, ritkán öntözzük. Szaporítása igen
könnyű. 8—10 leveles fiatal hajtását
szélesszájú üvegbe vízbe tesszük. A vi
zet időnként pótoljuk. Mikor járulékos
gyökerei kifejlődtek, földbe ültetjük.
Ugyancsak kúszó növény a gyorsan fej
lődő pletyka (Tradescantia). A hideg
(—5 fok) teljesen tönkreteszi, de szá
raz, meleg levegőjű lakásban is gyorsan
elpusztul. Dugványozással szaporíthat
juk és megújíthatjuk a növényt.
A Hartensia télen nyugalomban van,
fagymentes pincében tartjuk, nem ön
tözzük. Tavasszal átültetjük és csalt
erősebb vesszőit hagyjuk meg. Ha bim
bói, megjelenésekor 2 százalékos timsó
oldattal öntözzük a rózsaszín virágú
Hortensiát, kékszínű virágot kapunk.
A muskátlit legbiztosabban július—
augusztus hónapokban dugványozással
szaporíthatjuk.
Gyökeres példányait
fagymentes világos helyen tartjuk, na
gyon ritkán öntözzük. Tavasszal na
pos helyre állítjuk és bőven öntözzük.
Nyáron hetenként 1—2-szer jó tápoldat
tal öntözzük. Pincében teleltetjük a nyu
galmi állapotban lévő cserepes rózsáin
kat. Tavasszal megmetsszük, napos he
lyen rendszeresen öntözzük. Leggyako
ribb fajtája a folyton virágzó baba
rózsa.
Szépen díszíti élősarkunkat az iszapsás (Cyperus). Mocsári növény. A cse
rép tálkájában állandóan legyen víz.
A levelek csúcsa elszárad, ha a levegő
nagyon száraz. Tavasszal úgy szaporít
juk, hogy a szár végéről levágjuk a
levélbóbitát, vízben meggyökereztetjük
és földbe ültetjük.
Sok barátja van a különböző kaktu
szoknak. Nem kényesek és kevés gon
dozást igényelnek.
Igen szép és érdekes az élősarok
egyik részén külön cserepekben vagy
üvegekben elhelyezni az évszaknak
jellegzetes nyíló virágait.
Kisebb állatokat, rovarokat is tartha
tunk az élősarokban megfigyelés alatt,
erről azonban máskor szólunk.
Reigl Edit

Következi számunk tartalmából:
Lotz Károlyról. — Repülés tegnap
és. ma. — Mitől lesz nagy a liba mája?
— Marokkó. — Tudomány és vallás. —
Akvarisztika. — Kísérletezzünk és gon
dolkozzunk.
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(Azok részére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni,
közöljük az eseményre vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat Is.)

1918, december 12-én halt meg Széchenyi Béla utazó, aki négy társával, Kreitner
Ousztáv térképezővei, Bálint Oábor nyelvtudóssal és Lóczy Lajos geológussal a
mi)lt század végén beutazta Kelet-Ázsiát. Az expedíció 1877 decemberében Indult
és 1880 májusában érkezett vissza Budapestre. A természetrajzi gyűjtések ered
ménye, hét mázsa anyag sértetlenül érkezett meg. A tudományos eredményeket
feldolgozó könyv — legnagyobbrészt Lóczy Lajos érdeme — 1899-ben, három
hatalmas kötetben jelent meg. A könyvhöz mellékelt 15 nagy földtani térképlap,
ezenkívül a Kuku-Nor vidék, az Alsó Jang-Ce és Pojang-tó környékének térképei
Lóczy Lajos felvételei. Az utazás történetét viszont Kreitner Irta meg. A kutató út
jelentőségét Richthofen, Kína egyik legkitűnőbb Ismerője így méltatta : ». . . a földtani kutatás tekin
tetében csaknem az egész utazás merőben új területet tárt fel. Aligha van még valaki az újabbkor!
földtan-tudósok közt, akinek osztályrészül jutott a kutatásnak ily csodálatosan nagy és gyönyörű
területe.* Lóczy Lajos földtani kutatása alapvető Ismeretekkel járult hozzá Belső-Ázsia és NyugatKina földalaktani (geomorfológiai) föltárásához ; következtetései hosszú Időre törvényeket fognak
szabni a tudománynak — Írták a tudámányos folyóiratok. Halász Oyula : Világjáró magyarok, Bp.
1946. 226— 249. oldal.
1816. december 16-án halt meg Benkő Ferenc, az első magyar minerológus. Tudo
mányos munkái közül legjelentősebbek ásványtani kézikönyvei. Lefordította
Werner minerológláját ; fő érdeme, hogy megteremtette benne a magyar ásvány
tani műnyelvet, amely azóta sokat változott, de sokat meg is tartott. Az eredeti
szövegbe Iktatott hazai példák is igazolják Benkő ásványismeretének gazdag
ságát. Nem könyvtudós volt, hanem valódi természetbúvár, aki a külföldet és
hazánk nagyrészét beutazva, gyűjteményekben, bányákban és a szabad természet
ben mindenütt közvetlenül gyűjtötte Ismereteit, adatait és jegyzeteit. 1786-ban
megjelent tMagyar Mlnerológiá«-ja, az első magyarnyelvű ásványtani könyv.
Az elöljáró beszéd után »a kövek és földek, a sók, az enyves és égő matériák, a fél- és egész értzek,
végül pedig a kővévált dolgok vagy petrlficátumok* Ismertetései következnek. Leírásai rövidek és
szabatosak, gyakran érdekes megjegyzéseket tesz a gyakorlati felhasználásról és a termőhelyről.
Megsejti hazánk geológiai múltját, az őskori tengereket és bizonyítékul Idézi a sót, a kövülete
ket és a vulkánokat, »mellek a Tenger mellyéki helylyeknek tulajdoni.* Nagy érdeme, hogy kortársai tőle tanultak először ásványtant magyar nyelven, sok hasznos gyakorlati, gazdasági és tech
nológiai ismeretekkel együtt. Az ásványtanon kívül a természettudomány többi ágával is foglal
kozott, Így növénytannal és földrajzzal. Dr. Szllády Zoltán : Benkő Ferenc (Természettudományi
Közlöny, 1911. 256— 267. oldal.)
1739. december 18-án született Balta Antal mérnök. Sokoldalú tudós volt, aki
egyformán nagyot alkotott mind a vízépítés, mind a magyar térképírás terén.
A Duna— Tisza csatornáról az első, mérnökileg komoly és számbavehetö tervet
Balta készítette. Az 1791-ben elkészült tervezet azonban éppenúgy elsüllyedt az
osztrák bürokrácia örvényeiben, ahogy sok minden hazánkra vonatkozó más
üdvös reforrriterv. Bállá nemcsak tervező és térképész volt, hanem széleskörű
természettudományi műveltsége folytán egyéb műszak) és természettudományi
problémákkal is foglalkozott. 1783-ban mértékelmélettel foglalkozott, egy esz
tendővel később elkészítette egy állandó dunai hídnak a tervét, 1800-ban pedig
igen figyelemreméltó jelentést készített az alföldi futóhomok megkötésére vonatkozólag. Legjelen
tősebb azonban mint térképlró. Rendkívül sokoldalú térképész volt : települési, városi, megyei és,
vízrajzi térképeket egyaránt tökéletesen készített. Egészen egyedülálló Bállá térképeinek kivitele
pontossága és rajzainak esztétikai színvonala. Műszaki és kartográfiai munkássága sokoldalú és széles
körű műveltséggel párosult. Kora legműveltebb magyar férflal közé tartozott. Fodor Ferenc : Bállá
Antal. Bp. 1953.
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LOGAR MISKA
MEGOLDÁSOK A 48. SZÁMBÓL
1. Igen. Ismeretes a'homorú
paraboloid-tükröknek (és közelí
tőleg a gömbtükröknek is) az a
tulajdonsága, hogy a gyújtó
pontjukban elhelyezett fényfor
rásból kiinduló fénysugarakat a
tengellyel párhuzamosan verik
vissza, és megfordítva, a ten
gellyel párhuzamosan beérkezőket a gyújtópontban egye
sítik.
Ha mármost a tükör fala
olyan, hogy a hangot is vissza,
veri, akkor a »hangsugarakra«
ugyanaz fog állni, mint a fény
sugarakra. Állítsunk egymás
sal szembe két ilyen homorú
tükröt úgy, hogy tengelyük
egybeessék, gyújtópontjuk pedig
egymástól 5 m távolságra lé
gén. Ekkor az órát az egyik
gyújtópontba helyezve, a be

ÜJ FELADAT

lőle kiinduló »hangsugarak« a
másik gyújtópontban gyűlnek
össze, úgyhogy ott a ketyegés
tisztán hallható, akkor is, ha az
óra olyan halkan ketyeg, hogy
a hangja rendes körülmények
között 3 m távolságra már nem
hallatszik.
2. Mert amíg a kezünkről a
el nem parolgott, addig a
párolgás hőt von el és így nem
égetjük meg a kezünket. (Vasa.
laskor is Így nézik meg, hagy
elég meleg-e a vasaló.)

víz

3. A Napból. A helyzet ugyanis
Itt lényegében az, hogy az a víz,
amelyet a folyók a tengerbe
szállítanak, ott elpárolog, a pá
rát a légáramlatok visszaviszik
a folyó vízgyűjtőterülete fölé,
ott csapadék alakjában leesik és
újra kezdi körútját.-Az energia.,
különbséget az adja, hogy a pá
rák a tenger szintjétől nagyobb
magasságra szállnak fel, mint
amilyen magasságról a csapa
dék leesik (mért a vízgyűjtő
terület magasabban van a ten
ger felszínénél). Anélkül, hogy
a folyamat részleteinek elemzé
sébe belemennénk (ez messze
vezetne), megállapíthatjuk, hogy
minden energiaigényes mozza
natához (párolgás, levegőmoz
gások) ai energiát a Nap adja.
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VÍZSZINTES:
1. A Volga mellék
vize. 4. Méltán neve
zik Így Plrogovot. 15.
A következő. 16. Ritka
férfinév.
17.
Nem
ilyet! 18. Fontos táp
anyag. 20. Diktálas
31
előtt
mondjuk.
22.
Ilyen számok is van
39“
nak. 23. Duplán: eg
zotikus
ütőhangszer.
24. Feltalálása Pirogov nevéhez fűződik.
(4.
kockába kettős
betű). 28. Erdőrész
let. (!) 29. Borszivó.
30. Arab férfinév. 31. Nérhet íizlkus, nevét az
elektromos ellenállás egységével örökítették
meg. 34. A végbélen át végrehajtott narkózis
más szóval, melyet Plrogov alkalmazott először
(névelővel). 37. Építőanyag névelővel. 39. A
folyó széle. 41. IOR. 42. Fontos nyersanyag. 43.
Rest. 45. Textilipari rostnövény. 47. Leánynév.
FÜGGŐLEGES:
1. A lábszár csonkolásának egyik módszere,
melyet Plrogov dolgozott ki 100 évvel ezelőtt
(zárt betűk: E, A, K, U, O). 2. Zeneszerzőnk.
3. Verskellék névelővel. 4. Idegen levegő. 5.
Egyforma betűk. 6. Bácsi rövidebben. 7. Védő
pajzs, átvitt értelemben pártfogás, védelem. 8.
Tényleges katonaidejét tölti. 9. Sződ keverve.
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Tükörsima köralakú üveglap
a peremén ugyancsak tükörsima
üvegfallal van körülvéve. A
perem egyik pontjában a fal
mellett kis sima acélgolyó van,
amely az üveglapon súrlódásmentesen mozog. Milyen irányú
lökést kell adnunk a golyónak,
ha azt akarjuk, hogy idővel
visszaérkezzék ugyanoda, ahon
nan kiindult?
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HELYREIGAZÍTÁS
A 47. sz. 2. feladatából kima
radt, hogy a kocka élhosszúsága 10 om. A helyes szöveg:
» . . . Van egy teljesen zárt, be
lül üres 10 cm élhosszúságii
aiuminiumkockánk . . .<
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10. Idegen kötőszó. II. Indulátszó. 12. Női ének
hang. 13. Város a Rába és ar Rábca összefolyá
sánál. 14. Idegen hosszmérték. 19. Rálépő. 21.
Tudomány; főcélja a testek összetételének meg
állapítása. 24. Port.-Indla része. 25. »A holló*
költője. 26. Rag, a -tői párja. 27. Vízinövény.
32. Ház németül. 33. Magyar Repülő Szövetség.
35. Táj Jelzője lehet. 36. Elektromosság. 37. Sí
talp névelővel. 38. Katalin becézve. 40. Egy
forma betűk. 42. »Ékes* óra. 44. Apáti névjele.
45. Ritkán használt betű kiejtve. 46. FP. 47.
Gátszélek!
48. sz. keresztrejtvény megfejtése: Tyerek,
Kubany, Majkop, Groznij, Kazbek, Elbrusz,
Jereván, Bakszan, Taman, Malka.

