
TUDOMÁNY
A  T Á R S A D A L O M -  É S  T E R M É S Z E T T U D O M Á N Y I  
I S M E R E T T E R J E S Z T Ő  T Á R S U L A T  H E T I L A P J A

X I I I .  É VF .  3. S Z Á M  
1 9 5 8 .  J A N U Á R  19.
Á R A : 1,20 FO R INT



Olvasóinkhoz !
Sajnálattal értesítjük Olvasóinkat, hogy a szűkös papírhelyzet miatt a magyar 

sajtóban korlátozásokat kellett bevezetni. Sok lap példányszámát és terjedelmét 
csökkentették. A  korlátozás bennünket is érint. E számunktól kezdve átmenetileg 
—  amíg a papírellátás megjavul —  meg kellett szüntetnünk külön mellékletünket.

Most folyó közvéleménykutatásunkból látjuk, hogy mennyire megkedvelték 
Olvasóink lapunknak ezt a részét. Ezért úgy határoztunk, hogy továbbra is meg
jelentetjük — egyéb cikkeink rovására — magában a lapban.

Az oldalszám csökkenése ellenére az Élet és Tudomány ára változatlan 
marad. Erre azért kényszerülünk, mert lapunk gazdaságosságát már amúgy is 
érzékenyen próbára tette az, hogy 1957 tavaszán 200 000 példányról 160 OOO-re 
kellett csökkenteniink — ugyancsak a papírhiány miatt — lapunk példány

szamát.
Legyenek Olvasóink meggyőződve róla, hogy ezt a helyzetet csak átmeneti 

és kényszermegoldásnak tekintjük, s amint a körülmények lehetővé teszik, újra 
bővíteni fogjuk lapunk terjedelmét. ,

A lap ilyen módon való szerkesztése nagy nehézségeket okoz nekünk. Hiszen 
a kisebb terjedelemben is változatlanul színesen szerkesztett, gazdag tartalmú 
lapot akarunk Olvasóink kezébe adni, s ez az adott feltételek 'között nem könnyű 
feladat. Olvasóink támogatása nélkül nem is lennénk képesek reá.

Bízunk benne, hogy Olvasóink megértik nehézségeinket. Kérjük, kísérjék 
figyelemmel lapunk munkáját, s bíráló észrevételeikkel segítsenek abban, hogy 
a megváltozott s nehezebb körülmények között is sikeresen megfelelhessünk 
hivatásunknak.
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A  PÉNZ TÖRTÉNETÉBŐL
A  mai ember természetes dolognak tartja a pénzt. Pedig egyáltalán nem magától 

értetődő, hogy van, hogy használjuk és „forog” . Az, amit m i pénznek nevezünk, 
hosszú-hosszú történelmi fejlődésnek az eredménye.

A  pénz a termékek cseréjéből született meg. A  termékek cseréje pedig már 
az ősközösségi társadalomban megkezdődött. A  csendes-óceáni szigetvilág egyes 
népei, ausztráliai bennszülöttek vagy egyes közép-afrikai törzsek „fölösleges”  termé
keiket még ma is valamilyen kijelölt helyre viszik, s ott cserélik ki. íg y  tehették 
a mai civilizált népek ősei is évezredekkel ezelőtt. Ez a csere persze még rend
szertelen és bizonytalan volt, mert semmi sem biztosította, hogy az egyik ember
csoport „fölösleg” -éré a másik igényt fog tartani. Amikor egyes csoportok már csak 
földműveléssel, mások meg csak állattartással foglalkoztak, s az emberi élet további 
gazdagodásával mind több és több mesterség jött létre (fazekasság, szövés stb.), 
s ezáltal fokozódott az emberek egymásrautaltsága, a csere állandósult. A  fazekas 
mesternek állandóan szüksége van élelmiszerre, a földművelő parasztnak pedig 
különféle edényekre. S ez a csere már szüntelen ismétlődik. A  fejlődésre vall bizo
nyos cserearányok kialakulása is. (Például egy fazék egyenlő 20 kiló búzával.) A  követ 
kező lépés szükségképpen az, hogy egy termék kiemelkedik a többi közül, egy 
olyan termék, amelyet bárki elfogad, mórt tudja, hogy érte mindent, amire szük
sége van, megkaphat.

Csiga-, kagyló-, kakaóbab-,,pénz”
Hogy hol, melyik termék vált efféle általánosan elismert csereeszközzé — a mi 

mai átfogalmazásunkban pénzzé —, az nagymértékben függött a kezdetleges élet- 
formájú" emberközösségek földrajzi környezetétől, vagyis az éghajlattól, a föld 
kincseitől stb. Skandináviában, Oroszországban, Észak-Amcrikában állatbőrök és 
prémek, a forró égövi Közép-Amcrikában egy bizonyos fajta kakaóbab, a rómaiaknál 
a inarlia, másutt másfajta tartós élelmiszerek : só, tea, rizs, vagy a  vízmenti népek 
körében kagylók, csigák, különlegesen megmunkált kövek töltötték be rövidebb- 
hosszabb ideig az általánosságban elfogadott csereeszköz szerepét. A  csendes-óceáni 
szigetek lakói ma is gyakran használják pénzként a kauri csiga házát, afrikai benn
szülöttek vas szerszámokkal (késekkel, lándzsahegyekkel) „fizetnek” , s a Yap-szige- 
teken (Mikronézia) még manapság is különlegesen megmunkált, néha méteres át
mérőjű kőlapok szolgálnak csereeszközként. Bármennyire különbözzék is e pénzek 
anyaga és területi elterjedése, van egy lényeges közös vonásuk: elkészítésükhöz 
vagy megszerzésükhöz bizonyos mennyiségű munka szükséges.
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Yas-, réz- és ónpénz
Nagy változás ment végbe a pénz történetében is, amikor a kézművesség külön

vált az állattartástól és a földműveléstől. A  kézművesek révén mind szélesebb körben 
megismerik a fémeket, s a. legváltozatosabban hasznosítják őket. S így csakhamar 
mint általánosan elismert csereforgalmi eszközök is előtérbe lépnek. Hogy milyen 
fémekből készítettek „pénz” -t? Spártaiban, Britanniában és Afrika egyes vidékein 
vasból, Kínában és a  régi Rómában rézből, a Földközi-tenger medencéjében általában 
bronzból, Malájföldön és Mexikóban ónból. Jóllehet az emberek először az aranyat 
és a rezet ismerték meg, mert gyakran felszínre bukkanó telérekben is előfordult, 
s így a kezdetleges szerszámokkal is hozzá lehetett férni, mégis az arany csak 
jóval később vá lt pénzzé. Ennek egyik oka éppen az volt, hogy túlságosan könnyen 
jutottak hozzá, s ezért a sok munkával készített és cserélni kívánt tárgyakhoz képest 
nagyon is értéktelennek tartották. Bármennyire furcsán hangzik is, az arany ekkor 
még nem volt elég ritka ahhoz, hogy általánosan elfogadott pénzzé váljon.

Ma könnyen el tudunk magunknak képzelni réz- vagy ónpénzt, annál is inkább, 
mert a mi pénzünket is különböző fémek ötvözetéből verik. Csakhogy hosszú idő 
telt el addig, amíg a fémpénzek a maihoz hasonló alakot öltöttek. Fémpénzként 
először fémből készült eszközöket és dísztárgyakat — késeket, baltákat, vázákat — 
használtak. Elekor tehát a fém még elsősorban valamiféle szerszámnak vagy hnsz-

Pénzként hasznúit nruuykaríkák n cü lop épít monyok korúból

nálati tárgynak az anyaga, és csak másodsorban csereeszköz. Később elmaradt kés, 
balta stb. alakja, és maga a fémanyag lett a fontos. Könnyebb-nehezebb rudak alak
jában került forgalomba. Majd — mert a fém súlyát és tisztaságát úgy könnyebben 
ellenőrizhették — elég gyorsan elterjedt az érmék használata. Hogy hol és mikor 
használtak először érmét, nem sikerült pontosan megállapítani. A  kutatások mai 
állása szerint az ókori Görögországban az időszámításunk előtti V III. században, 
Rómában pedig az i. e. V. században tűnt föl először. A z érme — szabatos megfogal
mazásban — olyan fémdarab, amelyen a kibocsátó a bélyegzőjével igazolja, fémjelzi 
a súlyt és a tisztaságot. E kibocsátó eleinte egy-egy ismert kereskedő, majd mind
inkább az állam. A  középkor államai azonban nem központosított, egységes országok. 
Sok apró fejedelemségre tagolódnak, s egy-egy ország uralkodója csak egyike az 
ország fejedelmi nagyurainak, csak „primus inter pares” , vagyis „első”  az egymás
sal vetélkedő „egyenlők közt” . Ez volt ama hűbéri anarchia korszaka, amelyben 
hovatovább minden nagyobb fejedelemnek joga volt pénzverésre. Be sokszor" elő
fordult, hogy cgv-egy fejedelem c jog ürügyén — ha anyagilag megszorult — hígít- 
tatta érmeinek ötvözetét kisebb értékű fémmel, s így ellenszolgáltatás nélkül jutott 
a kívánt összeghez.

A  „Sárga Ördög” az előtérbe lép
A z aranyat a kereskedelem fejlődése tette naggyá. Amikor már több ezer kilo

méterre szállították egy-egy vidék termékeit — gondoljunk a híres kínai selyemút™ 
vagy a Hanza Szövetség útvonalaira —, szerfölött nehéz és kényelmetlen volt 
a néha t-öbb mázsányi ellenértéket visszaszállítani. Temérdek kellemetlenséget, 
viszályt, félreértést okozott a sok különböző fajtájú és minőségű csereeszköz, bajos 
volt közöttük eligazodni és nehéz a hamisítások ellen védekezni. A  fejlődés szükség
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képp megkívánta, hogy legyen egy, a súlyához és a terjedelméhez képest nagy értékű, 
tulajdonságait külső hatásokra is alig változtató, új csereeszköz. Ez az arany lett. 
Értékét az is növelte, hogy egyre nehezebben tudták csak bányászni. Miféle tulajdon
ságai miatt alkalmas az arany a pénz szerepére?

1- A  színarany minősége nagyjából mindenütt egyforma. 2. Viszonylag könnyen 
darabolható. 3. Kis tömegének előállításához is sok munka kell, tehát tekintélyes 
értéket képvisel. 4. Nem rozsdásodik, savakban általában nem oldódik, olvadás
pontja pedig 1063 C fok. 5. Gépeket, alkatrészeket — lágysága miatt — nem lehet 
•belőle gyártani. 6. A  szemnek is tetszik, kellemesen és pompásan csillog.

Az ezüst természetes tulajdonságai hasonlítanak az aranyéhoz, ezért sok helyütt 
hasonló szerepet töltött be. Ámde gyakoribb az aranynál, s ezért kisebb értékű nála. 
Az arany vezető szerepét az ezüst tartósan sehol sem vehette át. Annál gyakrabban 
szerepelt pénzként az arannyal együtt. E  kétfémes, „bimetallikus”  (görögül: két 
fém) pénzrendszer azonban sehol és sohasem bizonyult hosszú életűnek, mert az 
értékesebb aranypénzt előbb-utóbb kincsként fölhalmozták, s a forgalomban már 
csak az ezüstpénz maradt.

Az aranynak pénzre termettségót látva úgy gondolhatnék, hogy valahol, valamikor 
az üzletemberek vagy az államfők összeültek és megállapodtak : ezentúl az arany lesz 
a mindenki által elfogadandó pénz. De nem így történt. Ma már meg tudjuk magya-

Arany- és ezfisttömbök a késS római császárság korától

rázni, hogy a sok fém közül miért éppen az arany lett a pénz fő anyaga. De hogy azzá 
vált, az spontán módon, azaz magától történt. Mint ahogyan a pénz sem „meg
beszélés”  vagy „megegyezés”  alapján született, hanem — hosszú idők fejlődése 
során — a gazdasági és a társadalmi szükségesség hozta létre. És századunkban s 
napjainkban is ugyancsak a gazdasági tényezők alakítják tovább.

Az adóslevél, a bankjegy és a papírpénz
Eljutott teliát a fejlődés odáig, hogy már nem árut szállítanak áru elle

nében, már nem is kőlapot, nem vas vagy réz szerszámokat és dísztárgyakat, 
hanem arany érmét. De amikor messzi tájak áruit- cserélték ki, az arany érme 
is nehéznek és kényelmetlennek bizonyult, azonkívül nem is volt éppen veszély
telen dolog sok pénzzel heteken át lovagolni, kocsizni. A  kereskedelem bővülése 
nyomán hamarosan tért hódított az a gyakorlat, hogy a kereskedő a tőle távol 
élő eladónak pénz helyett egy névre szóló kötelezvényt adott, s ennek ellenében 
egy bizonyos, s a vevőtől nem messze lakó személy az eladónak kifizette a vétel
árként feltüntetett összeget. Később ez a szokás úgy módosult, hogy az efféle 
átutalásokat a bankokra bízták. A  hitellevelet — amely már nem volt névre 
szóló — a birtokosa bármikor beválthatta, de beválthatta az is, aki tőle kapta, 
és a harmadik, ötödik vagy akármelyik későbbi birtokosa is. A z ilyenformán 
bankjeggyé vált hitellevelet mindenki elfogadta, noha a pénznek önmagában csak 
értéktelen jele volt. Elfogadták, mert mögötte a valóságos pénzt, az aranyat tudták.

Európában először a X V II. században bocsátottak k i bankjegyet. Különösen 
nagy bankjegyforgalmat bonyolított le az Angol Bank, amely az általa kibocsátott 
bankjegyeket bármikor beváltotta aranyra és ezüstre. Beváltási nehézségek — termé-
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.szeli csapások és főképp háborúk — idején, például Angliában a X IX . század elején 
a napóleoni háborúk alatt, az történt, hogy az állam aranyra be nem váltható papír
pénzt bocsátott k i kiadásainak fedezésére. Lexikonjaink, tankönyveink meghatáro
zása szerint : „ A  papírpénz aranyra be nem váltható, elfogadási kötelezettséggel bíró 
olyan pénzjel, amelyet az állam bocsát ki” . A z első világháborúig csak ritkán bocsá
tottak ki papírpénzt, s csak a tízes évek közepétől vesztette el elsődlegességét az 
aranyra beváltható bankjegy, majd az 1929—33-as gazdasági válságtól kezdődően 
az arany teljesen eltűnt a belső forgalomból.

Milyen a mai pénz?
A z országok rátértek az aranyfedezet rendszerére : pénzként az önmagában 

úgyszólván teljesen értéktelen papírpénz van forgalomban (a papír ára és a nyomdai 
költség jelentéktelen), ennek értékét viszont a szóban forgó ország központi (nemzeti) 
bankjában őrzött arany fedezet biztosítja. A  papírpénz — normális viszonyok közt. 
— akkora aranymennyiséget képvisel, amennyinek az adott árakon forgalomban 
kellene lennie. A  forgalom lebonyolításához szükséges pénz mennyiségét ki lehet, 
számítani : figyelembe kell venni az összes áruk mennyiségét, árát és azt, hogy egy 
időszakon belül valamely pénzdarab hányszor cserél gazdát. Ha az állam valamilyen 
okból — többnyire háborús kiadások fedezésére — több papírpénzt bocsát ki, mint. 
amennyi a forgalom lebonyolításához szükséges, a pénz értéke csökkenni kezd.

' Vagyis a gyakorlatiban a pénz értéke elsősorban nem is attól függ, hogy van-e valahol

Antik gürlifi érmék, mellettük tíz egykori kngylópénz mnrnilváityn : a kagyló formájú arany érnie

egy bank páncélszekrényeiben elegendő arany a papírpénz fedezetéül, hanem attól, 
hogy bizonyos mennyiségű pénzért mennyi árut lehet vásárolni. Ha a papírpénz 
kibocsátása meghaladja a forgalom szükségleteit, pénzhígulás, infláció következik 
be. A  világtörténelem eddigi legnagyobb inflációjára, az 1945—46. évi magyarországira 
valamennyien jó l emlékezünk.

A  forint
Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, ahol aranyfedezetű 

papírpénz van forgalomban. (Ezért hibás a 10, 20, 50 és 100 forintosainkon látható 
elírás: „A  bankjegyhamisítást a törvény bünteti” , hiszen pénzünk papírpénz, 
nem pedig bankjegy.)

A z egy pénzegvségre eső aranymennyiséget minden állam kormánya törvényben 
szabályozza : 1 forint 0,0757 gramm aranyat jelent, s a forgalomban levő sok-sok 
millió forint aranyfedezetét a Magyar Nemzeti Bank páncéltermeiben őrzik. A  mi 
pénzrendszerünket azonban — a fedezet tekintetében is — külön kell választani a 
kapitalista országokétól. A  szocialista vagy szocializmust építő országokban ugyanis 
nemcsak a központi bankban levő aranymennyiség, hanem az ország egész gazdasága, 
a termelési eszközök, a megtermelt áruk mind-mind az állam tulajdonában vannak, 
s így ezek is a pénz fedezetének számítanak.

Laezkó László
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A T E L E V Í Z I Ó
IV.  A Z  I P A R I  T E L E V Í Z I Ó

Az egész világot bejárta az amerikai 
mesterséges hold fellövésének kudarcba 
fulladt kísérlete. A  sokat emlegetett. 
Vanguard-rakéta 1957. december 6-án
— amikor elindították — felrobbant. 
Egyik régebbi cikkünkben (É. T. 1957. 
46. sz.) közöltünk néhány adatot e raké
táról. A z adatokból kiviláglik, hogy 
majdnem nyolc tonnányi hajtókeverék 
vált úgyszólván pillanatokon belül a lán
gok martalékává. Az olvasó képzeletére 
bízzuk, mekkora pusztítást idéz elő egy 
ilyen robbanás : a rakéta indítótornyá- 
nak közvetlen környezetében bizony nem 
marad kő kövön.

Hivatalos közlé
sek szerint a ka
tasztrófának em
beráldozata nem 
volt. Ez szinte ter
mészetes is, hiszen 
a nagyrakéták kö
zelében az indítás 
pillanatában ember 
nem tartózkodhat.
A z indítást megle
hetősen nagy távol
ságból és jó  védel
met adó fedezék
ből végzik, távol
ból működtethető 
berendezésekkel.

Arról is érkez
tek hírek, hogy en
nek a nagy jele
netnek minden 
mozzanatát — noha ember nem volt a 
rakéta közelében — sikerült megfigyelni, 
s így legalább a későbbi kísérletek szá
mára értékes tapasztalatokat szerezhet
tek. Hogyan volt ez lehetséges ? Nos, az 
eredményt tisztes távolból fényképezték 
és filmezték is, de a legértékesebb fölvi- 
lágosítást a műszakiak mégis a rakéta 
közvetlen közelében elhelyezett ipari- 
televíziós berendezésektől kapták.

Aligha túlozunk, ha azt állítjuk, hogy
— a nagyobb njilvánosság által csak
kevéssé ismert — ipari televízió sokkalta 
jelentősebb, mint a szórakoztató, hír
szóró televízió. A z ipari televízió alkal
mazhatóságának területe óriási: jó 
formán ide tartozik mindaz, ami nem a 
szórakoztatást vagy a napi események 
közvetítését szolgálja. Ide sorolható 
az üzemi felhasználáson kívül a tudomá

nyos, az orvosi, a katonai és az egyéb célú 
televízió. A  szórakoztató televíziótól egye
bek között abban is különbözik, hogy'az 
adó- és a vevőberendezést itt közvetlenül 
vezeték köti össze, s csak elvétve alkal
maznak rádióátvitelt. A z efféle közvet
len összeköttetésnek „rövidre zárt rend
szer”  a neve.

Miért- lehet a televízió a technikának, 
a tudománynak és az üzemvezetésnek 
kiváló segédeszköze ? Azért, mert külön 
felügyeletet vagy kezelést nem kívánó 
televíziós felvevőt oda is fölszerelhetnek, 
ahová az ember ilyen-amolyan okból

nem érhet e l : veszélyes, az egészségre
káros vagy nehezen megközelíthető helyek
re, vagy akár a mélytengerbe süllyesztett 
búvárgömbbe. Azért is alkalmas ilyen 
célokra, mert az ikonoszkóp vagy más 
felvovőcső az emberi szemnél jóval 
érzékenyebb, sőt láthatatlan (ibolyántúli 
vagy vörösön inneni) sugárzások észle
lésére is használható. Végül az sem meg
vetendő előnye, hogy egyetlen megfigye
lőhöz egyszerre több pontból továbbíthat
ják a televíziós fölvételt, vagyis egy 
személy egyszerre sok helyet ellenőriz'- 
het.

De térjünk vissza a rakétakísérletkez ! 
A  rakéta indítását a szabadban elhelye
zett televíziós kamera „figyeli” , és onnét, 
közvetítik a képet a fedezékben levő 
megfigyelőkhöz. Ott. aztán a televíziós 
képet esetleg filmen vagy a már említett
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újabb módszerről, mágneses szalagon 
rögzíthetik is.

De hiszen — vethetik ellene olvasó
ink — ha a rakéta felrobbanásakor „kő 
kövön nem marad” , akkor a televíziós 
felvevő is tönkremegy, vagy legalábbis 
annyira megrongálód ik , hogy a közve
títés félbeszakad ? ! A  valóságban más
képp fest a dolog. Egy-egy ilyen nagy
szabású, sok millió dollárt emésztő tudo
mányos — és hozzátehetjük : hadászati 
érdekből is szerfölött fontos — kísérlet- 
alkalmával több televíziós felvevőberen
dezést használnak, s ezeket különböző 
helyeken helyezik el. Azonkívül ezek a 
televíziós kamerák különleges, páncélo
zott burkolatnak, s így nagy erőknek is 
ellenállnak. I ly  módon biztosra vehető, 
hogy a televíziós megfigyelést elvégzik.

A  rakétakísérlet nagy beruházásaihoz 
képest a televíziós berendezések költ
ségei olenyészőok.

A  televíziós megfigyelés azonban nem
csak a nagyrakéták útnak indításakor 
célszerű. Azelőtt nagyon kockázatos vál
lalkozás volt a könnyen robbanó tárgyak 
össze- és szétszerelése. Néhány évtizede 
megoldották ugyan, hogy e célra távol
ból irányított eszközöket használjanak, 
ámde a megfigyelés szerfölött nehézkes 
volt. Tükrök és távcsövek szövevényes 
rendszerét kellett evégből fölszerelni. 
És még így som hidalhattak át e mód
szerrel nagyobb távolságot. A  televízió 
itt is kapóra jött, s ezáltal az ilyenfajta 
munkát is gyakorlatilag korlátlan távol
ságból ellenőrizhetik.

Hasonló a helyzet az erős radioaktív 
sugárzással járó kísérletek során. A  kí
sérletező kutató ilyenkor sugárzást el

nyelő vagy gyöngítő védőfal mögé rej
tezik, tehát, nem kockáztatja az életét 
vagy az egészségét. E kísérletek céljaira 
ötletes, távolból mozgatható eszközöket 
szerkesztettek. (Ilyent a legutóbbi buda
pesti szovjet atomkiállításon is bemu
tattak.) Aimak ellenőrzésére, hogy a tá
volból irányított eszközök jól működ
tek-e, és megtörtént-e a kívánt művelet, 
egyszerűbb esetben itt is tükörrendszert, 
használnak. De nagyobb távolságon sok
kal célszerűbb a televízió. Emennek az 
is előnye, hogy egyidejűleg több kutató 
is megfigyelheti. I t t  kell megemlékez
nünk az atomreaktorok működésének 
ellenőrzéséről. Általában ezekbe is tele
víziót szerelnek, mégpedig olyan készü
lékeket, amelyeknek különleges felvevő
csövei a 200 0 hőfokot is elviselik.

Lássunk még né
hány kiragadott, 
jellemző példát az 
ipari televízió fel
használására. Tel
jességre aligha tö
rekedhetünk, hi
szen alkalmazási 
területe úgyszólván 
napról napra széle
sedik.

A z  erőművek ka
zánjainak tüzelő- 
terében lejátszódó 
égési folyamatot, 
vegyi üzemekben 

g a tartályok- 
végbomenő re

akciók képét tele
víziós berendezés
sel továbbíthatják. 

Innét távműködésű készülékkel szabá
lyozzák a kazán, a tartály stb. üzemét.

A  közlekedési technikában is egyre 
általánosabb a használata. Pályaudva
rokon a forgalmi irodából vagy a váltó
állító toronyból a sínhálózat tetszőleges 
pontjait figyelemmel kísérhetik. Ellen
őrizni tudják az érkező vagy távozó 
vasúti szerelvények és rakományok álla
potát, a menetlevélen szereplő kocsiszá
mok helyességét stb. anélkül, hogy a  for
galmi szolgálattevőnek el kellene hagynia 
helyét. A  közúti forgalom ellenőrzésére 
is alkalmas a televízió, akár a nagyváro
sok nehezen áttekinthető közlekedési 
csomópontjain, akár az országutakon. 
Ipartelepeken — kivált ömlesztett áruk 
rakodóhelyén — a vasúti kocsik „önra- 
kodás” -át televízióval figyelhetik meg.

És felhasználják az iskolákban is. Véle 
jóval alaposabban tanulmányozhatják
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a fizikai és a vegyluni 
kísérleteket. Klinikákon 
a műtét elvégzését egy 
időben sok-sok orvostan - 
hallgató kísérheti figye
lemmel — kívülről. A 
közelmúltban a budapesti 
I I I .  számú sebészeti kli
nikán is fölszereltek ilyen 
berendezést. A  műtőlám
pában elhelyezett' fel
vevőeső a műtét minden 
részletét továbbítja a tan - 
termekbe, s ott- az orvos- 
jelöltek olyan alaposság
gal figyelhetik meg az 
egyes mozzanatokat, ami- VBSÚ,i ""'"''lirái 
lyenre egyébként igazán nem volna mód
juk. Szintúgy az iskolai alkalmazáshoz 
tartozik, hogy Amerikában -  egyes he
lyeken — a tanár a zárthelyi dolgozatot 
készítő tanulókat szobájából televízióval 
ellenőrizheti. A  diák nem mer „puskázni", 
mert állandóan magán érzi a távollevő 
tanár őrködő szemét.

A  televízióval a fölvett kép felnagyít
ható, és a rosszul megvilágított kép is 
élvezhetővé tehető. (Gondoljunk csak u 
sorozatunk második cikkében említett 
Lumicou nevű berendezésre ! ) A mik
roszkopikus képek felnagyításának az 
orvostudományban, a fémkohászatban 
és sok más helyen veszik hasznát. A fény- 
erősítést ugyancsak alkalmazzák orvosi 
célokra, igy gyönge röntgenfelvételek 
értékelésekor.

Hasonlóképp megfigyelhetnek tele
vízióval rosszul világított területeket, 
mondjuk ha védekezni akarnak a be
török ellen. Ugyané célra használatos az 
infravörös technika is : a területet
infravörös fényforrással világítják, és 
olyan televíziós berendezést állítanak 
föl, amelynek képfelvevő csöve érzékeny 
e sugarakra. E módszert a harcászatban 
is alkalmazzák.

A  harcászatban egyébként is nagy tere 
van a televíziónak. Repülőgépre szerelt 
televíziós felvevő és leadó berendezéssel 
a megfigyelt terep képét a földi állomásra 
továbbítják'. Az előretolt, állomásokban 
fölvett, televíziós képet az arcvonaltól 
hátrább is megfigyelhetik, s a megfelelő 
parancsokat ldadíiat-ják. Az irányított 
lövedékeket gyakran oly módon vezetik 
célba, hogy a lövedék ..szeme”  egy tele
víziós képfelvevő eső. A  lövedékről a

ij ilói ipari telei iziós készülékek -cnilil. munkájában

földi állomásra továbbított, képen — 
helyes irányítás esetén — állandóan lát 
ható a céltárgy képe. E  lövedékeket ak
ként vezérlik, hogy a céltárgy állandóan 
az ernyő középpontjába essék.

Ma már a mélytengeri kutatásoknak is 
megszokott segédeszközévé vált a tele- 
vízió. A  mélytengerek világa a leboesá- 
tott televíziós kamera révén megjelenik 
a kutatók szeme előtt.. Ezer méter 
mélységig is használható a víz alat ti fcl- 
vcvöborendczés, s víz alatti munkákat, is 
ellenőrizhetnek vele. Nem búvár, hanem 
távolból működtetett mechanikus esz
közök végzik el a munkát, s hogy helye
sen végezték-e el, azt televízióval ellen
őrzik.

A  filmgyártás is értékes segítséget kap a 
televíziótól. Legújabban sok helyütt volta
képp televíziós felvevőkkel veszik föl a 
jeleneteket, s a sok-sok felvétel közül 
rögtön azt viszik át, a filmre, amelyik a 
legjobban sikerült. Ily  módon temérdek 
<hága filmet takarítanak meg.

Gyermeklélektani vizsgálatok alkalmá
val sokszor előnyös, ha a gyermek nem 
tudja, hogy figyelik. Olyan helyiségbe 
vezetik tehát, amelyben egy ügyesen rej
tett televíziós felvevő kamera közvetíti 
az orvoshoz a gyerek mozgásának, visel
kedésének képét,.

Nyugaton néhány bankban okmányok 
kópét továbbítják televízióval. "így 
egyeztetik például, hogy a pénztárban 
bemutatott csekk aláírása valódi-e, van-e 
a csekknek fedezete stb. A  közelmúltban 
Londonban az égjük képárverésen a képe
ket televízión át, mutatták he.

Televíziós technikát alkalmaznak a 
folyadékokban lebegő szilárd testek fel-
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kutatására is. A  palackozó üzemckbori 
— például a tejiparban és a sörgyártás
ban — ellenőrizni kell, nem került-e 
gomb. pénzdarab vagy kisebb állat stb. 
a folyadékba. It t  persze nincs szükség 
valamilyen különlegesen jó felbontású 
készülékre ; alkalmas lehet c célra egy 
Nipkow-tárcsás berendezés is. Hasonló 
elven végeznek nagyforgalmú orvosi
la bora tóriumokban vérsej tszámlálást.
A  fárasztó és szemrontó munka helyett 
elég ilyenkor egy televízióval összekap
csolt elektronikus számláló . berendezés 
adatait leolvasni.

Ügy gondoljuk, a felsorolt példák 
meggyőzően tanúsítják, hogy a tele
vízió üzemi és tudományos alkalmazása 
fölöttébb jelentős, és elválaszthatatlan 
az ipar automatizálásától. E felhasználási 
területeken az adott célnak legjobban 
megfelelő, sőt a feladat számára külön 
kidolgozott és készített televíziós beren
dezést használnak, és sokszor eltérnek a

közönséges hírszóró televízió szabvá
nyaitól. így egyes célokra különleges, 
erős felbontású, 1000 körüli sorszámú 
berendezést, máskor — mint a palack- 
ellenőrzés példájában — gyöngébb fel
bontásút alkalmaznak.

Bizonyos tekintetben az ipari te le 
vízióhoz tartozik a telefont kiégi* zítő 
képközvetilö berendezés is. liégi gondolat 
(amelyet azonban üzembiztosán csak a 
legutóbbi időben sikerült kísérletileg 
megvalósítani), hogy a telefonon beszél
getők no csak hallják, de lássák is egy
mást. E berendezés is televíziós techni
kát kíván, csakhogy sokkal kisebb sor
számmal. A  kép silányabb ugyan, de a 
kevesebb képelem jeleinek továbbítása 
kisebb frekvenciasávot igényel, és így 
e célra a különleges, széles sávú kábel 
helyett a telefon vezetéke is megfelel.

.Vagy István György
gépészmérnök

Az níuhbi rendezvényekre jegyek n hely
színen és az Uránia Ismeretterjesztő Boltban 
(V II . ,  Lenin krL 6., telefon: 422-754) elővételben 
is kaphatók. A  látogatásokhoz előzetes jelent
kezés szükséges.

Január 20.
A  íilnifiyArtas kulissza- 
titkai. Előadó: Kovács
Miklós. Az előadás után 

„ A  varázsdoboz”  és az „E g y  másodperc törté
nete'* c. ismeretterjesztő filmet mulatják be. 
A  MEDOSZ előadótermében (V I.,  .Jókai u. 4.). 
Belépődíj i  Ft. Este 6 óra.

Látofiutás a Beloiannisz Híradástechnikai 
Gyárban. Részvételi díj 5 Ft. Délután 2 óra.

Látogatás nz Orszáfios Széchenyi Könyvtárban. 
Részvételi dij 3 Ft. Este 6 óra.

Január 21-
Thomns Maim pólyája és 
miivel. A  „Thomas Mami 
élete és munkássága”  c. 

sorozat keretében. Bevezetőt mond Kardos 
László. Előadó Vajda György Mihály. A  ME- 
DOSZ előadótermében (V I., Jókai u. 4.). Belépő
díj 4 Ft. (Bérlet az egész sorozatra 20 F t.) Este 
6 óra.

Látoyatás az Elektromos Készülékek és Mérő
műszerek Gyárában. Részvételi dij 5 Ft. Délután
2 óra.

Január 22.
A  tilces és u ponyva. Elő
adó Hegedűs Géza. A  Tár
sulat budapesti széklüizá- 

nak előadótermében (V I I I . ,  Múzeum u. 7.). Be
lépődíj 3 Ft. Este 6 óra.

Fejezetek a divat történetéből. Előadó Tápav 
Szabó Gabriella. A  Társulat budapesti székhazá
nak előadótermében (V I I I . ,  Múzeum u. 7.). Be
lépődíj 4 Ft. Este V.S óra.

A ma{|var történeti festé
szet. Előadó Aradi Nóra. 
A  Társulat budapesti 

székházának kiselőadótermében (V I I I . ,  Múzeum 
u. 7.). Belépődíj 3 Ft. Este 7 óra.

Látoyntás a Fővárosi Gáz
művek óbudai (lázuyárá- 
bnil. Részvételi dij 5 Ft. 
Délután 2 óra.

Radnóti Miklós költészete. 
Közreműködnek: Demján 
Éva, Hars László költő, 

Horváth Ferenc, Sütő Irén. A  Társulat budapesti 
székhazának előadótermében (V I I I . ,  Múzeum a. 
7.). Belépődíj 5 Ft. Délelőtt 11 óra.

A Z  ISMERETTERJESZTŐ MOZI MŰSORA 
(V I., Népköztársaság útja 82.)

Jan. 23— 29-ig: Rákóezi induló, Orava, Fanyüvő 
(rajzfilm ), ltnrátalnk és ellenséycluk.

Az előadások 3, /~5 és 6 órakor kezdődnek.

Ha jól szeretne tájékozódni a természet
tudományok legújabb eredményeiről és 
új útjairól, az

É le t  én T u d o m á n y o n

kívül olvassa a

TE R M É SZETTU D O M Á N YI 
KÖZLÖNY-t. is,

a T T IT  magas színvonalú havi folyóiratát! 
Terjeszti:

a Posta Központi Hírlapiroda. 
Előfizethető a 61.282-es csekkszámon. 

Előfizetési díj egy évre : 60 Ft, 
fél évre : 30 Ft.

Január 26.

Január 24.

Január 23.
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Néhány éve ünnepelte az emberiség 
annak 100. évfordulóját, hogy u tudo
mány első nagy győzelmeit arathatta a 
sebészi beavatkozással járó fájdalom 
felett. A  beteg fájdalomérzete volt a régi 
sebészek munkájának egyik legsúlyo
sabb akadálya. Ez gátolta őket abban, 
hogy nagy műtéteket sikerrel végezze
nek. Ilit a szervezetnek bizonyos ideg- 
végződéseit inger éri, a keletkezett inger- 
hatás vagy ingerület az idegeken keresz
tül az agyvelő megfelelő helyére veze
tődik, s ott a fájdalom érzetét váltja ki. 
A  fájdalomérzés egyénenként más és 
más fokú lehet. Vannak érzékeny és

érzéstelenítő készítményt ismerünk. Eze
ket. olyan műtétek során alkalmazzák, 
amikor a helyi (lokális) érzéstelenítés 
nem célravezető. A  cél ilyenkor az, hogy 
a megfelelő helyre, a nagyagyvelőben 
levő fájdalomérzés központjaihoz jusson 
a kiválasztott anyag, s ily módon kikap
csolja, bénítsa az idegsejtek működését. 
Az anyagot bejuttathatjuk a szerve
zetbe a légzőszerven, a tüdőn keresztül, 
mert a tüdőből a vér elszállítja az agy
velőbe. Ott behatol az agysejtekbe, s 
bennük bizonyos töménységet elérve, 
megakadályozza a sejtek'lélegzését. Az 
ilyen .általános érzéstelenítés azon alnp-

M l j n  u o j u i  .............. isapa .. ........... ..  , v:M,y .h u sik  <-s ennek  u
(Ijoknek nz elhelyezkeleseiül fujjfl. Néha ejjeszen csekély változtatás eloiieudö ahhoz. Iioov a biolá- 
ília. hutás átalakuljon vuHy nieUszüujék. Erre Jó példa eiiyes hormonok felépítésének a módosu- 
S í *  A  " p).,, " ,  alkotja az úgynevezett szteráa váz (ué0> szén«yürü kapcsolódása), amelvliez 
Íiéhány iiydk kapcsolódik. .Néhány »yok  menvnltoztalasával eflészeii ellentétes biolóninl hatás 
váltható ki. Ezt matatják n fent. képletek : 1. herehormou: 2. az Cfiyik pelefészekhornion Nfirau-

lesthormon)

kevésbé érzékeny emberek. Egy bizo
nyos határon túl azonban a fájdalom 
már nem viselhető el fizikai és — fő
ként. — pszichikai károsodás nélkül. 
A  súlyosabb fájdalom kihathat más 
szervek működésére is, így megszüntet
heti a bélműködést, s megállíthatja a 
•szívműködést is.

A  műtétekkel járó fájdalomérzés ki- 
váltódásának meggátlására a legegysze
rűbb mód az, ha a beteget öntudatlanná 
teszik, ha mély álomba merítik, kikap
csolva hosszabb-rövidobb időre az agy
velő nem mindig életfontosságú műkö
dését. A  bódulatot bizonyos anyagokkal 
idézhetjük elő. A z első ilyen hatású szer 
az úgynevezett kéjgáz (nitrogénoxidul) 
és az éter volt. Ma már számos efféle

szik, hogy az agysejtek sokkal érzéke
nyebbek, mint a többi fontos szervnek, 
vagyis a májnak, vesének, szívnek stb. 
a sejtjei. Eszerint felvevő képességük 
és vonzódásuk is nagyobb az egyes 
bódítószerek irányában': többet, vesz
nek föl belőlük, és előbb szüntetik meg 
működésüket. E bódítós/.ereknek olya
noknak kell lenniük, hogy könnyen 
gőzzé alakulhassanak, vagy már erede
tileg is gázszernek, hogy' a levegővel 
keveredve belélegezhetők legyenek.

A z érzéstelenítés másik módja, hogy 
a kiválasztott készítményt az érrend
szerbe, tehát egyenest a vérbe fecsken
dezik, s így a véráramlás útján néhány 
másodpereen belül elérkezik az agy
velőbe. Ma mái- sok ilyen szerünk van :
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a pemoklon, az averlin, az evipan és a 
pantotál. Ezektől egy-két perc alatt 
álomba merül a beteg.

A z agy fájdalomközpontjaira ható 
szerekkel az úgynevezett központi érzés
telenítést érjük el, amikor is az egész szer
vezet fájdalomérzése kikapcsolódik. Más 
viszont a már említett helyi érzéstelenítés. 
Ekkor ugyanis a műtéti területet men
tesítjük a fájdalomtól. Hogyan ? Úgy, 
hogy valamely testrészt beidegző ideg- 
törzsnek a működését vagy a kiválasz
tott terület finom idegszálait, felvevő 
idegvégződéseit bénítjuk, és így kapcsol
juk ki a működését.

Sajnos, a „fájdalomkikapcsoló”  sze
rek a szervezetre nem ártalmatlanok. 
Valamennyinek közös tulajdonsága, hogy 
bizonyos mértékig károsít. Az éternek 
például tagadhatatlanul nagy előnye,

Koriin. A  mcllékvesekércg liormonjánuk 
szerkezeti képlete

hogy már alig 5 százalékos töménység
ben viszonylag mély kábulatot lehet 
vele előidézni. Ellenben hátránya, hogy 
izgatja a  légutak nyálkahártyáit, ami 
erős nyáladzást idéz elő, s a műtét után 
esetleg hörghurut keletkezik miatta. 
Ezenkívül jelentősen növeli a vér cukor- 
tartalmát. A z éternek nagy vetélytársa 
volt egykor a  kloroform. Manapság már 
ritkán '  használják, mert veszedelmes 
szívméreg, és megtámadja a máj sejtjeit 
is. Hasonlóképp erős méreg a klóretil is. 
Ezért altatásra nem használják, de 
célravezető kisebb műtétek végzősekor, 
amikor csak rövid ideig tartó bódulatra 
van szükség. A  modem készítményeknek 
— mint az evipannak vagy a pentotal- 
nak — szintén megvannak o hátrányos 
tulajdonságaik, ha csekélyebb mérték
ben is. Mind ez ideig egyetlen altató- 
szerre sem mondhattuk : „ím e, ez hát 
az igazi készítmény! ”  Mert egyelőre 
még nincs olyan szerünk, amely érzé

ketlenséget, eszméletlenséget biztosít 
anélkül, hogy károsítaná, a szervezetet.

Ezek után megkülönböztetett jelen
tőséget kell tulajdonítanunk egy újabb 
fölfedezésnek, amely a jelek szerint meg
felel a kívánalmaknak.

Ez pedig a hormonos altatás !
Az utóbbi évtizedek egyik legnagyobb 

kutatási eredményének tekinthetjük a 
hormonok fölfedezését és sokféle hatá
suk földerítését. A  hormonokat a szer
vezet belső elválasztásé mirigyei ter
melik. Különleges váladékaikat egye
nest a vérnek vagy a nyiroknak továb
bítják, és ez úton fejtik ki hatásukat a 
test szerveire. A  vizsgálatok közben 
egyes kutatóknak már a 40-es években 
feltűnt, hogy a női és a férfi ivarmirigyek 
termelte hormonoknak altató hatásuk 
is van. E  megfigyelésnek eleinte nem 
tulajdonítottak nagyobb jelentőséget, 
minthogy e hormonok altató hatása 
aránylag csekély, eredményt tehát csak 
nagy adagoktól remélhettek. Viszont 
köztudomású, hogy a  hormonok rend
kívül nagy hatékonyságú termékek. 
Szinte alig elképzelhető kicsiny mennyi
ségük is kivált élettani hatásokat. Az 
egészséges szervezetben is csak egészen 
csekély : század-, ezredgrammnyi meny- 
nyiségben fordulnak elő. Ha tehát az 
elérendő cél végett egyszerre nagy, 
mondjuk 10—50 grammos mennyiség
ben alkalmaznánk a vegyüloteket, nagy
fokú zavar keletkeznék a szervezet finom 
hormonegyensúlyában. Ellenben meg- 
gondolkoztató az, hogy az eddig hasz
nált altató és fájdalomcsillapító készít
mények testtől idegen anyagok, a hor
monok pedig olyan vegyületek, amelyek 
egyébként is benne vannak a szervezet
ben.

Mostani vegyi ismereteink azt a re
ményt táplálják, hogy e kettős kérdés 
nem megoldhatatlan. Tudjuk ugyanis, 
hogy valamely vegyület élettani tulaj
donsága a benne szereplő egyik vagy 
másik vegyi csoporttól függ, és e gyök 
elhelyezkedése szerint váltakozik. Néha 
a vogyülotnok ilyen természetű, egészen 
csekély megváltoztatása elegendő ahhoz, 
hogy a biológiai hatás átalakuljon vagy 
megszűnjék. Jó példa erre az ivarmiri
gyek hormonjainak módosulása. Az alap
jukat alkotó úgynevezett szterán váz 
néhány csoportjának megváltoztatásá
val ugyanis merőben ellentétes biológiai 
hatás kiváltására vagyunk képesek. így  
herehormonhatás helyett például egy 
női hormonnak, az úgynevezett sárga 
test gyártotta hormonnak a hatását
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idézhetjük elő. Vagy ugyanennek az 
alapváznak másféle átalakításával a mel
lékvese egyik hatékony hormonját kap
hatjuk meg.

Eszerint a kutatóknak kettős felada
tot kell megoldaniuk. Egyrészt azt kell 
megállapítaniuk, hogy milyen változ
tatással lehet megszabadulni e vegyü
letek hormonhatásától, másrészt azt, 
hogy -miként tartható meg vagy hogyan 
erősíthető ezeknek az anyagoknak az 
alvást előidéző képessége. E kérdéssel 
foglalkozott az utóbbi 10 évben Ameri
kában a magyar származású Selye pro
fesszor. A z ő elgondolásai alapján 1955- 
ben elő is állították ezt az anyagot : 
a viadrilt. Selyétől ösztönözve két fran
cia katonaorvos, Laborít, és Huguenard 
folytatta a kísérleteket, s értékes ered
ményekre jutott. Kutatásaikhoz külön
féle állatokat, egereket, hörcsögöket ás 
kutyákat használtak fel. Kísérleteik so
rán megállapították, hogy bár a mély' 
alvás előidézéséhez a szer nagy adagjaira 
van szükség, ártalmas mellékhatásokat 
sem a szívben, sem a tüdőn, sem a máj
ban nem tapasztaltak. A z ébredés hamar 
bekövetkezett, s utána az állatok sokkal 
vidámabbak, élénkebbek voltak, mint 
bármilyen más altatószer nyomán.

Viadrillal úgy altatnak, hogy a szert 
a műtét egész tartama alatt állandóan 
juttatják a- vérkeringésbe. Ez viszont 
annyit jelent, hogy nagy adagokra van 
szükség. Már több mint 50 emberen sike
resen kipróbálták. A  betegek majdnem 
természetesen aludtak a műtét alatt. 
Minthogy azonban egyetlen műtét során 
20—30 gramm is elfogy a viadrilból, 
alkalmazása nehézségekbe ütközik. E 
szer ugyanis szerfölött, drága. Éppen 
ezért jelentős a két orvosnak az a tapasz
talata, hogy a viadril fokozza más altató
szerek hatásosságát, s így együttesen 
használva kitűnő „műtéti alvás”  bizto
sítható.
. De más módon, hibemációhoz kap

csolva is sikeresen alkalmazható a viad
ril. A  két francia katonaorvos is azzal

Felhívjuk kedves olvasóink figyel
mét, hogy az Élet és Tudomány 
1957-es évfolyamának egyes szá
mai — hiányzó példányok pótlá
sára — korlátolt mennyiségben 
rendelkezésre állnak, a Gondolat 
Kiadó terjesztési osztályán: Buda
pest, V I., Révay u. Ifi, II. Tel.: 
315 — 708.

vált ismertté a tudományos körökben, 
hogy kidolgozta a hibcrnációval kom
binált hatáskiváltás módszerét. A  biber- 
nációról már olvashattunk az „É let és 
Tudomány” -bán is. lényege az, hogy 
az élet veszélyeztetése nélkül 26—28 6 
fokra hűtik a testet. Ennek következ
tében a szervezetben végbemenő életfo
lyamatok jelentős mértékben meglas- 
súbbodnak, ez pedig lehetővé teszi olyan 
beavatkozások, például súlyos szívmű
tétek elvégzését, amelyek magasabb hő
mérsékleten nem hajthatók végre. Az 
állatok téli alvásához hasonló állapot 
észlelhető ilyenkor: a szív renyhén s 
ritkán ver, a lélegzés alig észrevehető. 
A  hibernációs eljáráshoz társított viad
rillal tehát, a francia orvosok egy új mód
szert dolgoztak k i : a hormonos hiber- 
ndciót.

Viadril. Hormonba tűs nélküli, alvást előidéző 
hatóanyag szerkezeti képlete

A  viadril felhasználása az első lépés 
azon az úton, amelynek célja, hogy' nem 
testtől idegen, hanem a szervezetben 
előforduló vegyületekhez hasonlatos ké
szítményekkel érjük el a kívánt ered
ményt. így  idővel fölöslegessé válhat a 
mérgező, káros mellékhatású altatósze
rek használata.

Dr. ’íangl Karaid
a mezőgazdasági tudományok doktora

Következő számunk 
tartalmából :

Mányoki Adám — Energiatárolás a 
Mihályhegyen — Atompörök a múltban 
— Strandélet. az ősvilágban — A világra - 
hozott csípőficam — Egy játékszer 

pályafutása
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■— UlRÓeOS SAROK— i
CL Stiepfai&acfíia

Néhány évtizede a lakás kedvelt levél- 
dísznövénye a mutatós, Amerika trópusi 
vidékeiről' származó Dieffenbachia, kü
lönösen pedig ennek foltos, botanikai 
nevén picta, azaz festett levelű faja. 
Heinrich Sohott, a bécsi-schöubrunni csá
szári kertek igazgatója fedezte fö l Észa k - 
Brazília őserdeinek tisztásain. Schott. 
1817-ben indult egy expedícióval Brazí
liába, s 1821-ben tért vissza Bécsbe 2000 
növényből álló herbáriummal, 733 külön
féle brazíliai növény magjával és 76 láda 
új, Európában ismeretlen növénnyel. 
Közöttük volt a dudvás szárú, szép for
májú, fehéren pettyezett, illetve sávozott 
levelű növény is. Ernst Dieffenbachiól, 
az akkoriban nagyhírű német természet- 
tudósról ás utazóról, Új-Zealand termé
szeti és néprajzi viszonyainak kitűnő 
ismertetőjéről nevezte el.

A  növényt, amelyről a bennszülöttek 
azt mondogatták, hogy veszedelmes, ás a 
legelésző állat megdöglik tőle, eleinte 
csak melegházakban termesztették s ott 
tanulmányozták. De amidőn megállapí
tották, hogy nem annyira veszélyes, 
mint híresztelték, a kertészek felkarolták, 
s így dísznövény lett belőle. Nemcsak 
azért, mert tetszetős, hanem mert gyors 
növésű is. Több — élénkebb színekkel 
foltozott levelű — változatot neveltek ki 
a  törzsfajból, valamint a később fö l
fedezett ás Európába hozott fajokból. 
Peruban és Kolumbiában is találtak 
ilyen alakú és levelű növényeket. A  nyu

gat-indiai szigeteken ellenben olyan fajára 
akadtak, amelynek gumója mérges. A  gu
mó csípős ízű nedve — például — 
az ajkat annyira összezsugorítja, a nyel
vet pedig annyira megduzzasztja, hogy 
az az ember, aki egy ilyen gumóba bele
harapott, több napig képtelen beszélni. 
Ezért nevezik o növényt eredeti hazájában 
„dumb cane” -nak, ami annyit jelent, 
hogy némító nád. A  Dieffenbachia vala
mennyi faja különös alakú virágot, úgy
nevezett buzogányvirágzatot növeszt, te
hát olyant, mint a nálunk honos Árum, 
a kontyvirág.

A  Dieffenbachia egyenletes hőmérsék
letű, télen 18—20 C fokos helyiségben, bő
séges öntözéssel és permetezéssel fejlődik 
jól. Ha megfázik, levelei mcgsárgulnak 
ás lehullanak. A  levelét vesztett tövet 
azonban kár kidobni. Tavasszal át kell 
ültetni, a szárát felérő visszavágni, s ez 
idővel egészséges hajtásokat ás rajtuk 
szép alakú tarka leveleket fejleszt. Nem 
kedveli az erős napfényt, s ezért nyáron 
a szobában árnyékosabb helyre kell állí
tani. A  Dieffenbachiát ugyanis — eltérően 
a szobanövények nagy többségétől — 
egész éven át a lakásban kell tartani.

Szobai dísznövényként először Georg 
Schweinfurt, a  híres német Afrika-kutató 
nevelte porcclánedényben vízben, föld 
nélkül. így  tenyészthető még jobb ered
ménnyel a vele rokon és hozzá nagyon 
hasonló, de a földteke másik felén, 
a Maláji-tenger szigetein ás Kelet-lndiá- 
ban honos Aglaonema, amelyet „japán- 
levél” -nek is neveznek, mert egyik faja 
Japánban a legkedveltebb növények sorá
ba tartozik. Ott bambuszból vágott 
vázakban nevelik.

Natter-Nád Miksa

mvEKmi
Szabolcsi Bence: A  M ELÓDIA TÖRTÉNETE 

(Zeneműkiadó, 1957, 2. kiadós, 35U 1.)

mű a kutatások mai (okán udhnt. ) 
túLságosan szerény: Vázlatok a
múltjából. Ám  aki végigolvassa 
véglylamilmányozza ezt a nem „kilnnyü”  
kát, ú(iy érzi, hogy néhány nagyon tanulságos, 
sőt Izgalmas órát töltött el egy kiváló zenetudós 
műhelyében.

Megsejtheti, hogy a  tudomány bizonyos szin
ten s bizonyos területeken miként él az Intuíció 
eszközeivel. Nyomon követheti, hogyan Izmosod
nak a (elbukkanó ötletek, a nagyszerű felvillaná
sok tényekkel alátámasztott. Igazolt gondolat
sorokká. A  magas (okú tudományos munka min
den szépségét, szárnyaló merészségét, bátran 
mondhatjuk, költészetét szemlélheti Szabolcsi 
Benee müvében.

A  óéiba vett problematika : a melódia stUus- 
történetl alakulása, kezdve a primitív dallamos
ságtól —  a hanglejtéstől —  a modern dallamig. 
Debussy, Bartók, Kodály és Haesaturján dallam
világáig. Óriási távlatú téma ez térben és Időben 
egyaránt. És ezt a kört még k i Is tágítja a szerző 
a Függelékben közölt öt tanulmánnyal: n beszéd 
és a dallam, az öt(okúság, a zenei díszítés és n 
zenei íöldrajz kérdésolvel.

Tárgyalási módja elsősorban történeti 
pontú. A  melódia zeneelméleti, esztétikai és 
tani vonatkozásaival nem toglnlkozlk b 
Ezek a kérdések jelentős részben még 
tanulmányokra várnak. Ebben az irányban

atk M'történtek bizonyos munkálatok. Itt csak 
Imrének „ A  magyar hanglejtés rendszere”  
című értékes könyvére utalunk.

A  zenetörténeti Irodalomban alig van a Szabol
csiéhoz lógható, hasonló vállalkozás. A  magyar 

is útja nagy részét szinte Ismeretlen, előtte 
be nem Járt tájakon vezeti át. Problémákat 

fel, megoldási kísérleteket vázol elénk -— ez 
újának úttörő érdeme — , 
melódlatörténet megírása 

. egy ember (eladala.
Bélley Pál

7H

Faragot! pad (úmláju R im áéról

13 örz.söny—Cserhát — Mátra—Bükk. ..
* így őrizte meg emlékezetünk az A l

föld északi peremhegységeinek vonulatát. 
De míg a Mátráról rögtön eszünkbe jutnak 
a Kékes meg a- mátrai üdülők, a Bükk
iül Lillafüred és a szebbnél szebb kirán
dulóhelyek. addig a Cserhátot alig is
merjük.

Pedig ez a vidék is megérdemli az 
érdeklődésünket, szeretet.ünkct. Az erdő- 
lxtrította hegyeket szelíd lankájú dombok 
ölelik körül, és a hegycsoportokat, széles 
patak völgyek vagy tágas medencék vá
lasztják el egymástól. Egy-ogy várrom 
pedig arra figyelmeztet, 
hogy kiskirálykodó hajdani 
földesurak és végvári vité
zek földjén járunk. It t  éli. 
és dolgozott Madách és 
Mikszáth, itt, választották 
meg Rákóczit vezérlő fejede
lemnek, Itt alakult, ki a 
palócok c,sepdes, nyelvi sa
játságokban, népművészet
ijén gazdag birodalma. Ha 
nincsenek is a Cserhátnak 
égbetörő hegyei, a termé
szeti szépségeknek és nem
zeti értékeinknek olyan kin
cses bányája, amelyet is
mernünk kell.

A  Duna nagy visegrádi 
kanyarulatától északkeletre 
terül el a Cserhát hegyes- 
dombos vidéke. Nyugaton 
a Nógrádi-medence választ
ja el a meredek peremmel 
szinte bástyaképpenkiemel- 
kedő Börzsöny tömegétől.
Északi lejtőivel az ország
határt jelölő Ipoly völgyére 
néz. Északkeleten a Ka- 
rancs Salgótarján fölött 
emelkedő tömegeivel érint

kezik. Keleti hutára a Mátra lábát kerül
gető Zagyva folyó, délen pedig a Gödöllői- 
halomvidékkel lejt az Alföld síkságára.

A Cserhátot az Alföldet. szegélyező 
vulkáni hegykoszorú tagjaként tartják 
•számon. .Sokan nem tudják azonban, liogy 
felszínét legnagyobbrészt harmadkon 
tengerek _ laza üledékanyagai (agyag, 
hömok, homokkő) takarják. Közülük 
csak hcllvcl-közzel magasodnak ki a 
harmadkor végi andezit vulkánosság 
lepusztulásnak jobban ellenálló marad
ványai. A  Cserhát területén jóval gyen
gébb volt n vulkanikus tevékenység.
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Jellegzetes cserháti tá j, háttérben u Cserhát-e sárosul

mini, a szomszédos Börzsönyben vagy A 
Mátrában. A  hasadékokat kitöltő, de a 
felszínre nem áramlott láva telérekké 
merevedett. Ezek a több kilométeres 
keskeny gerincvonalatokká preparáló- 
dott telérrajok adják meg a Cserhát 
igazi jellegét. Legimpozánsabb közülük 
a Ssanda-hegy. Három csúcsa közül 
a két szélső középkori vár, illetve őr
torony festői omladékáit őrzi. De a 
középső, legmagasabb (545 méteres) csú
csot, amelyről tiszta időben még a Ma
gas-Tátra is ide látszik, hiába keressük 
eredeti formájában. Éhes fogaival bele
mart az ország egyik legnagyobb kő
fejtője, a szandai bánya, s ma már csak 
egy ijesztően keskeny peremcsonk emlé
keztet az egykor büszkén magasodó 
kúpra. (A z o tt fejtett sötét színű andezit 
értékes építő és útburkoló anyag. Fekete 
márvány néven sírkövek készítéséhez 
keresik.)

Innen északra és északnyugatra terül 
el az Északi-Cserhát. Kopasz-Cserhát- 
nak is nevezik, mert felszínét sehol som 
borítja vulkáni takaró. Szelíd halmai 
között (nem messze a  híres csitári hegyek 
vidékétől) húzódik meg „A z  ember 
tragédiája”  ■ írójának faluja : C'seszíve. 
A  terület déli határán fekszik az egész 
hegységnek nevet adó, 349 méter magas 
Cserhát. A  név eredete azonban nem 
abban keresendő, mintha e vidéket 
cserfa, (csertölgy) rengetegek borítanák.

A  Cserhát — ma már erősen megfogyat
kozott — dús aljnövényzetű erdeiben a 
molyhos tölgy uralkodik. Valószínűbb, 
hogy a nagy kiterjedésű cserjésekre 
utal a hegység elnevezése.

A  Nyugati-Cserhát érdekes módon sok
ban elütő hegyeket fűz közös hegyrajzi 
egységbe. Karsztosodé középkori mész
kőrögei (a romliányi hegy, a regényes 
várrommal koronázott Csővár csoportja

és a váci Nagyszál) a Dunántúli-közép
hegység ideszakadt tagjai. A  váci Nagy
szál (652 méter, a Cserhát legmagasabb 
csúcsa) óriási hajóként emelkedik ki 
300—400 méterrel alacsonyabb környe
zetéből. Gerince alatt kisebb-nagyobb 
barlangokat oldott a mélységi hév vize le
kéi keveredett karsztvíz. Lejtőit jég
korszakokban kifagyott és szétrepedezett 
hatalmas kőtömbök tömege: kőtenger

nolIákS vám Vasárnap délután a Húnkl-tóuál

borítja. Csúcsáról gyönyörű kilátás nyílik 
hazánk legszebb tájára: a Duna-kanyarra, 
a Börzsönyre, a Mátra felé és a Budai- 
hegyekre.

Á  Déli-Cserhát halmai egyenleteséi! 
alacsonyodnak a Galgától a Duna, vala
mint délnek a Gödöllői-dombvidék irá
nyában. A  Pesti-síkság felé küldött elő
őrse a Vörösmarty bordaláról nevezetes 
Fóti Somlyó. Lábánál hajóról, vasútról 
messzi földről feltűnik Ybl Miklós gyö
nyörű alkotása, a romantikus stílusban 
épített kéttornyú fóti templom.

Á  vulkáni tevékenység nyomait leg
hívebben a Keleti- vagy Pásztói-Cserhát 
őrzi. É K —DNy-i irányú törések mentén 
kiemelt bérc-sorozatai termékeny meden
céket vesznek körül. Legváltozatosabb 
a nyugat on kiemelkedő Sasbérc—Dobogó - 
íeá5-vonulat, a Sasbérc tetején ülő, óriási 
gombához hasonló, ez idő szerint sajnos 
használhatatlan kilátótoronnyal. A  hegy 
lábánál a Bujáki-patak festői völgyében 
áll a Kárólyi grófok egykori vadászkas
télya, ma pihenést kereső dolgozók csodá
latosan szép üdülője. Homlokzata a 
meredek Őrhegye n ülő vár romjaira 
tekint. A  vártól alig több mint egy 
kilométernyire elérjük a népviseletéről 
nevezetes Buják községet. A  hegyvonulat 
másik végében, kiugró sziklaszirten ül 
nemzeti múltunk másik ittfclejtett em
léke, Csák Máté hajdani büszke sasfészke, 
a merész vonalú Hollókő vára. És a vár

Hollókő főutcája, sajátos palái- házakkal
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alatt a másik híres község, a legeredetibb 
palóc falu : Hollókő.

Az. Északkeleti-Cserhát dombos vidékén 
eg5'edül Sóshartyán érdemel említési, 
ahol Európa jódban leggazdagabb gyógy
forrása, a Jódaqua tör felszínre.

Oserháti sétánk véget ért. Most az. 
ípölyvölgy peremén nyugatnak for

dulva. látogassunk cl Balassagyarmatra, 
a cserháti palócság egykori fővárosába. 
Kopogtassunk be a híres palóc múzeum 
kapuján, és nézzük meg, mit vallanak 
ötezer év egy begyűjtött emlékei a táj 
lakóiról.

A  Cserhát területén már az újabb kő
korszak végefelé megtelepült az ember.

Sűrűbb benépesülésről azonban csak »  
bronzkor derekán (i. e. 1500) beszélhetünk. 
A  bronzkori földművelő és állattenyésztő 
lakosság egymástól alig pár kilométer 
távolságra alapította néhány száz lelkes 
telepeit. £  történelmi időkben egymást 
váltották itt a nyugat felé hullámzó 
népek. Honfoglaló eleink : Huba és Lél 
törzse avarokat és szlávokat találtak 
a vidéken. Emléküket ma is őrzik a 
hét törzs nevét idéző települések : Balassa
gyarmat, Xógmdmegycr. Diósjenő stb. 
(Jjabb feltévesek szerűit állítólag kun 
(űz. polcf-x) eredetű a  palócság, ez az 
Északi-hegyvidék központi részét, a Cser
hát, a Mátra és a Bükk egy részét megülő 
sajátos etnikai csoport. A  magyarság 
és az őslakosság egy évszázad leforgása 
alatt egybeolvadt. Apró — többnyire 
még ma Is az ezres lélekszámon aluli — 
rendezetlen falvai a termékeny völgyekbe 
települtek. Közülük a dél felé esők egy 
részc a nomád pásztorok téli szállásának 
hagyományos rendjét ő rz i: úgynevezett 
ólaskertes település. Mások — mint sor
falvak — a patakok pántlikáját követik 
parton sorakozó házaikkal.

A  mohácsi csata után a Cserhát határ- 
terület, lett, a halmait sűrűn megülő 
várak : Szanda, Buják, Ec-seg, •tízccsény. 
Gyarmat, Csővár, Fehérkő pedig u török 
elől — császár elől menekülő magyarság 
végvámilettek. A 150 éves küzdelemben el
hullott a vidék lakosainak nagy része, s 
megroskadtak a büszke várak is. Csak 
az egy Hollókő vára dacolt az idők 
múlásával. Ezt a szatmári béke után a 
császár parancsa döntötte romba, nehogy 
a hamu alatt parázsló és szüntelenül fel- 
lobbanással fenyegető kuruc szabadság
ijára bástyája lehessen. A  Nagy Fejedelem 
emlékét őrzi a széesényi síkság, ahol 

170b-bep. vezérlő fejede.- 
Ioromé választották Rá, 
kóezit, s őt idézi a rom- 
Irányi határ is, amelynek 
halmai között 1710-ben 
utolsó csatáját, vezette.

Nehéz idők következ
nek. A  nyugati világ után 
kullogó kis hazáu belül 
a Palócföld még külön 
kis sziget, ahol ősi for
mák közt kiterjedt jub- 
és sertéspásztorkodős fo
lyik, a nép megőrzi sajá
tos nyelvjárását, az erdő
ből építkezik, s a gúzsa

it bujúki vár u lóvul

lírilíl a Cserhátban

lyából ruházkodik. A  sza
badságharcot követő
j obbágy felszabadítás 

nagy változás kezdetét, 
jelenti. A  falvak ez ideig 
egységesnek mondható 
két rétege (a volt tel
kesjobbágy és az egykori 
nincstelen zsellér) a 70-es 
és 80-as években kezd 
erősebben differenciálód
ni. A  parasztság fokoza
tosan rátér a racionális 
gazdálkodásra. Parcellá
zások. öröklések révén a 
földek egyes családok ke
zén halmozódnak. Versengés indul meg 
a cifra ruháért, gyöngyös fejkötőért, 
rámás piros csizmáért. A  palócokról 
megemlítik a régi írások, hogy rend
kívül szegényesen jártak. Mintha év
századok Hamupipőke-sorsáért akar
nának egyszerre elégtételt, szerezni ! A  
versenyfutást nem mindenki bírja : a 
szogényebbje előbb-utóbb csak „átfor
dítja”  a viseletét, s városi ruhába öltözik. 
Ma már kevés községben van meg a 
népünk sajátos ízlésvilágáról tanúskodó 
festői népviselet. Még élményszámba 
megy egy-egy vasárnapi templomozás 
Bujákon, Hollókőn, Rimóeon, Órhalmon 
vagy Nógrádiban, de egyre fogynak a 
tarka, hímzett, gyöngyös ruha-virágok, 
fejkötő-költemények. Egyes falvakban 
pedig — például Toldon és ki tudja, 
hány helven — már csak az emlékük
él:

A  növekvő jövedelem és a növekvő 
igények megváltoztatják a falu külső 
képét is. Pedig jellegzetesek a palóc 
világ falvai. Legtöbb házuk valóságos 
műremek: osipkcszorüen, szépen díszí
tett oromfal emelkedik a faragott keretes 
ablakok fölé, ősi motívumokat őriz, 
s egy-egy helyen még a török világot, 
idéző félholdat is megtaláljuk rajta. 
A z utcára néző falat rézsútos zsindely- 
vágy téglasor — víz ve tő — védi a 
beázástól. Érdeke.^ megfigyelni délről 
észak felé utaztunkban, hogy mennél 
jobban távolodunk a száraz Alföldtől 
a csapadékosabb hegyvidék felé, annál 
szélesebbek, jellegzetesebbek lesznek a 
vlzvetők. A  palóc házak legliarmoniku- 
sabb együttesét a hegység mélyében 
rejtőzködő elzárt Hollókő falucskában 
találhatjuk meg.

Szeder Fábián így ír 1819-ben u 
palócok házairól : „Az erdősebb helyeken

fából vannak minden épületeik elkészítve." 
...„Lakóházaikat három részre osztják 
fel, úgymint : pitvarra, házra, kamrikára." 
■ ■■„A szobában jütenek, sütnek, főznek-, 
azért ottan gyakorta füstben lenni nem
ritkaság." ...... .4 kemeneze szája fölött
agyaggal bemásolt deszka szittatón megy 
fel a füst a padlásra, ottan. . . egy jókora 
lyuk vagyon hagyva, hogy azon a füst 
a szobából kimehessen. Ugyan azért az 
illyes házakon kémények sehol sincsenek." 
. . . „ E z  a nagy kemeneze hálóhelyek a 
férjjjaknak, a mellynek tetején és oldal 
padjain, az ügyi ruháról semmit sem 
tudván, saját gúnyájukon heverésznek. A 
fehérnépnek éjjeli helye a kamrika, melybe 
az udvarról különös bejárás vagyon. Ottan 
van a nyoszolya. agyi ruha s.a.t. Ez soha

A h íres fóti tem p lo m . V ili Miklós alkoiósu



Az egykori balassagyarmati 
megyeháza

se fülik, és az ablakja akkora, hogy az 
ember ökle alig férhet be rajta.”

Napjainkban a házak falait megemelik, 
piros cseréptetővel fedik, a hidegpitvar, 
kamra füthetővé válik, és a ház bútorzata 
is egyre veszít hagyományos jellegéből. 
Sajnáljuk? Sajnáljuk, mert sok szépséget 
vesztünk el benne, s szinte minden dara
bot külön szeretnénk a múzeumba vinni, 
hogy ott a késő utókornak is hirdease 
népünk művészi képzeletét, teremtő haj
lamát. De mégsem állíthatjuk meg a 
fejlődést, amely a megváltozott élet
formának megfelelőbb, egyszerűbb, egész
ségesebb felé mutat.

A z életformát váltó, fennállása óta a 
legnagyobb változásokat átélő pa

raszti világból a hegység peremén frissen 
fejlődő városok felé vezetnek az utak. 
Legnagyobb az új megyeszékhely, Salgó
tarján vonzása. Lakossága száz óv alatt 
35-szőrösére növekedett, nem utolsósor
ban a Cserhát palóc népének bevándor
lása révén. A  Rákóczi emlékét idéző kis 
városka, az ősi várával az Ipoly völgyére 
néző Szécsény, főleg mezőgazdasági jellegű 
település. Balassagyarmat a Balassa- 
család ősi tulajdona volt. A  X V III. 
századtól a  környék ipari és kereskedő 
központjává és — utóbb mint megye- 
székhely — közigazgatási központjává 
fejlődik. Értékes műemléke a ldasszici- 
zéló vármegyeháza, ahol egykor Mikszá th 
és Madách dolgozott.

A  Duna menti Vác nagy múltjára a 
művészi ízléssel helyreállított és karban
tartott megragadó barokk belvároson 
kívül középkori uteahálózata, vár- és 
városfalának maradványai és öregtomya 
emlékeztetnek. A  századfordulótól kezdve 
ipari üzemek egész sora telepedett meg a 
váci püspökök egykor csak vasárnapokon 
zajos hangulatos városában. Napjaink
ban különösen a Forte Fotokémia, az

alumíniumhajókatgyártó 
Vád Hajógyár és az épü
lőfélben levő hatalmas 
Dunai Cement- és Mész- 
mű jelentős. A  hegyvi
dék déli lejtőterületén 
fekszik az agráregyete
méről, mezőgazdasági ku
tatóintézetéről és gyö
nyörű barokk (hajdan 
Grassalkovick-) kastélyá
ról híres Gödöllő.

Végül a hegyvidék két széles völgy- 
kijáratában ül 'a két vásárváros: Aszód 
és Hatvan. Fejlődésük eltérő üteme jól 
tükrözi a feléjük megnyíló gazdasági 
tá jak : a Cserhát és a Salgótarjáni- 
medence— Zagyva-völgye különböző gaz
dasági jelentőségét. A  korábban termény
cseréjéről híres Aszód megmaradt egy
szerű mezővároskának. Főutcája kanya
rulatában az impozáns Podmaniczky- 
kastély fogadja az átutazót, a közelében 
elhelyezett emléktábla pedig Petőfi aszódi 
diákoskodására emlékeztet. Hatvan mo
dern, hatalmas pályaudvara viszont már 
számottévő forgalomról tanúskodik. A 
szomszédságában ontja füstjét Magyar- 
ország egyik legnagyobb cukor- és konzerv
gyára, a község központjában pedig a 
császárhű Grassalkovichok másik gyönyö
rű barokk palotája, ma a helyi tanács 
székhelye emelkedik.

A  peremvárosok e g y e  elevenebb pezs
gése fokozottabban kidomborítja a hegy, 
vidék viszonylagos csendjét. Bár a nagy 
átalakulás már megindult, a vidék lakói 
még mindig messze vannak attól, hogy 
szoros kapcsolatban legyenek a nagy
világgal. A  közutak rossz állapota meg
nehezíti a vasút megközelítését, a termé
kek gyors értékesítését, a vápqs és a 
falu közti kapcsolatok szorosabbra fűzé
sét. A  turista is nohezon szánja rá magát, 
hogy a Cserhátba induljon, mert kevés 
a jelzett útvonal, sokáig várat magára 
az új tpristatérkép, és meleg szoba sem 
várja sehol az egyébként oly barátságos 
hegyvidéken. Bízunk benne, hogy ezek a 
nehézségek hamarosan megszűnnek, s 
az újat kereső, szépre vágyó kirándulók
nak módjukban lesz megismerni és meg
szeretni a Cserhát természeti szépségek
ben és népi értékekben oly gazdag v i
dékét.

Havasné Beile Piroska
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M É G  E G Y S Z E R Ű B B E N . . .
A  sarkított fényre vonatkozó eddigi 

kísérleteinkben gyufásdobozba zárt vé
kony lemezeken néztünk át. De doboz 
nélkül is megjárja ! A  lemezeket tartó 
kartonlapot ugyanis közünkben is tart
hatjuk. s így újabb, érdekes dologra 
jövünk rá.

Az eszköz | A z 1. ábra mindent meg- 
magyaráz annak is, aki csak most kezdi 
el a kísérletezést. K é t — levelezőlap 
vastagságú — papírlap közé 5—8 darab 
megtisztított, mikroszkópi fedőlemezt 
fogunk. A  papírlapokon előbb megfelelő 
nagyságú ablakot vágunk, hogy átlát
hassunk a köztük levő, egymáson fekvő 
üveglemezeken. A z üveglemezeket- össze
fogó papírlapokat- egymáshoz ragasztjuk.

Ha sem mikroszkópi fcdölemezüuk. 
sem vékony csillámlemezünk nincsen, 
akkor bofőttesüvegek lefedésére hasz
nált sima, átlátszó eelofánhártyát hajto
gassunk össze úgy, hogy 8 —12 lap legyen 
egymás fölött, és ezzel fedjük be a 
papírlapunk ablakát.

1. kísérlet | Egyik kezünkkel tart- 
suk az ablakot a szemünk elé, a másik 
kezünkbe pedig vegyünk 2—4 rétűre 
összehajtott celofánpapírl (annál jobb. 
minél gyűlöltebb) vagy egy csillám
lemezt. Nézzünk rajtuk át (2. ábra) vala
milyen tükröző felület (fénylő usztallap. 
nagyobb ablaküvegcserép) felé. Nőm 
látunk színeződést a colofánpapiron. Most 
ugyanis a visszavert fény merőlegesen 
esik a szemünk előtt levő nblnk lemez
rendszerére.

De fordítsuk cl lassan a szemünk 
előtt tartott ablakot a 3. ábrán látható 
állásba (most ferdén esik iá  a tükröző 
felületről jövő fény). A z t látjuk, hogy 
a  fény útjába tartott celofánpapír lussan 
színesedni kezd, s egy bizonyos nagyságú 
elfordításkor legélénkebbek a színek.

Azt- már előző kísérleteinkben is tapasz
taltuk, hogy a- tükröző felületről vissza
vert fény sarkít olt.ságának foka függ 
attól, hogy a természetes fény mekkora 
szög alatt esik a tükröző felületre. E 
mostani kísérletünk meg azt bizonyltja, 
hogy a . kezünkben tartot  t lenn-zrend -

5 - 8  vékony, átlátszó
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szeren (az elemzőn, analizátoron) át nem 
minden helyzetben jut- át ugyanannyi 
sarkított fény, mert ha ugyanannyi 
jutna át, akkor bárhogyan tartanok is az 
ablakot, egyformán erősen színesnek 
kellene latnunk a kézben tartott celofán- 
papírt. Az elemzőn áthaladó sarkított, fény 
mennyisége függ attól, hogy mekkora szög 
alatt esik a sarkított fény az elemzőnkre. 
(Természetes, azaz sarkítatlan fény ese
tén nem tapasztalunk hasonlót.)

2. kísérlet | Könnyen megállapíthat
juk, hogy átlátszó fésűnk celluloidból 
vagy egyéb műanyagból készült-e.

Ma már többféle, üvogszerücn átlátszó 
műanyagot tudunk gyártani. Bizonyára 
van odahaza ilyen anyagból készült, 
átlátszó fésűnk. Celluloidpapír helyett 
ezúttal egy ilyen fésűt tartsunk a vissza-
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vert fény útjába, s elemzőnk ablakán át 
nézve keressünk a fésűn színeződést. Ha 
színeződést észlelünk, akkor a fésű 
celluloidból van. Ha nem láttunk színező
dést, akkor másféle műanyagból készült 
a fésű. Ugyanígy dönthetjük el azt- is. 
hogy az az átlátszó hártya, amibe tej
port vagy egyéb élelmiszert csomagol
nak, celofán-e'vagy sem.

A  celluloid közönségesen nem mutat 
színeződést, a sarkított fényben. A z üveg 
sem. Ha azonban az üveget vágj- a 
celluloidot összenyomjuk, azonnal észlel
hető a színeződés. Ez azokon a helyeken 
legélénkebb, ahol az anyag legerősebben 
van igénybe véve. Fésűnket úgy préselik 
a kívánt alakúra, hogy belső feszült
ségek maradnak benne.

A technikában pompásan felhasználják

ezt u jelenséget akkor, amikor meg kell 
állapítani, hogy valamilyen szerkezet 
(híd, emelődaru, akasztóhorog) egyes 
helyein mekkora az anyag igénybe
vétele.

A  szerkezet modelljét celluloidból el
készítik, azután megterhelik, majd sarkí
tott fénnyel átvilágítják, s egy elemzőn 
át vizsgálják a megjelenő színeződést.

Az azonos színű sávok alakjából és 
sűrűségéből a fellépő feszültségek nagy
ságára tudunk következtetni.

E gyszerű ségben  fe lü lm ú lh a ta t la n

az alábbi módszerünk. Eddigi kísérle
teinkben u természetes fényt valamilyen 
tükröző felületen való visszaverődéssel

sarkítottuk (ez a foíület volt a sarkító, 
a polarizátor), s a szemünk elé tartott 
vékony leinezrendszorrel vizsgáltuk a 
.sarkított- fényt. A  sarkított fény át
haladt a lemezrendszeron, közben meg
törött. Tehát elemzőnk (az analizátor) 
fénytöréssel dolgozott.

Nem lehetuo-e a visszaverődéssel sarkí
tott fényt ugyancsak visszaverődéssel dol
gozó elemzővel vizsgáimé

De igen. S mi több, így csak egy üveg
lemez-darabkára lesz szükségünk, s a szí
neződést mégis olyan élénken látjuk 
majd, mint az eddig legjobban sikerült 
k ísérle tei nk bon.

Az alapkísérlet | (4 . ábra). .Most is
szükségünk van valami fénylő felületre.

ahonnan sarkított fény verődik vissza 
(asztalra tett nagyobb üveglemez, fénylő 
padló stb.).

Ügy állunk, hogy jól lássuk fényiem c 
felületet, azután az üveglemez-darabkát a 
szemünk elé tartjuk úgy, hogy a csillogó 
felület tükörképét lássuk benne (tehát 
ránézünk az üveglemezre, nem pedig át
nézünk rajta). Most a másik kezünk
kel összehajtogatott, celofánpapírt vagy 
csillámlemezt tartunk az első felületről 
visszavert, sarkított fény útjába, s íme 
egyszeriben ragyogó szivárványszínek- 
ben fénybk a színtelen Celofán.

Egy kis gyakorlás után észrevesszük, 
hogy a színeződés erőssége nem mindig

-• ‘il>rii. . . :}. ábra.
Hu 11 v issz a v e ri fén y  m ero leu esen  e s ik  n  sz e m ü n k  F iirilítsu k  e l fo k o z a to sa n  u sz e m ü n k  elé  m rio ii
e lé  t a n o n  Icin ezren ilszerre . n e m  lá tu n k  s z ín e ző - len iezren riszcrt —  a  ce lo fán o n  e« yre erősebhen

dést n ce lo fá n o n  J e len tk ezn ek  a  szivárvány-sziliek

86

egyforma, hanem attól függ, hogy hogyan 
(milyen szög alatt) tartjuk a kezünkben 
levő üveglemezt, amelyben a tükrözést 
nézzük. Tehát : ha elemzőnk visszaverő
déssel dolgozik, a visszavert sarkított 
fény mennyisógo akkor is függ a beesés 
szögétől.

íme, így lehet a visszaverődéssel létre
hozott sarkított fényt visszaverődés segít
ségével elomozni, analizálni.

M ég  egy  é rd ek esség  . . .
Előző kísérleteinkben több vékony 

lemezt, tettünk egymásra elemzőnkben,

vastagságú üveglemezt nagyon erősen 
olhajlítani, hogy majdnem súrolva érje a 
visszavert (sarkított.) fény, s lám, a fény 
útjába tett. celofánt színesnek látjuk, 
csakhogy a színek gyengébbek, mint 
előző kísérleteinkben.

Kérdés [ Hajtsunk négyrétűre celo
fánpapírt, aztán formáljunk belőle V  
alakot, és ezt egyedül tartsuk a vissza
vert fény útjába úgy, bőgj’ a  V  mindkét 
szárán átlássunk. Síiért, látjuk színesnek 
a celofánt? (Pedig nem használunk külön 
elem zőt!)

•5. ábra
Egyetlen (kézben tartott) ablaküvegcseréppel és egy darab összehajtott eelofúnpnpíirni így tanul
mányozhatjuk a fénysurkítást. Ha közeledünk, távolodunk az asztallapra telt tükröző felülethez 
(változik a visszaverődés szöge a sarkitón), vagy elfordítjuk a kézben tartott üveglapot (változik 

az elemzőre eső fény beesési szöge), megváltozik a színek erőssége is a eeiofánpapíron

araikor a lemezeken áthaladó fényt vizs
gáltuk. Vajon nem lenne elég csak egyet
len lemezt használnunk, s a rajta át
menő fényben vizsgálnunk a visszavert 
fényt?

Próbáljuk meg a 3. ábránk szerint 
szemünk elé tartott, egyetlen ablaküveg

Ha erre a kérdésre meg tudunk felekii, 
menten világossá válik előttünk az is, 
miért csak szükségmegoldásként hasz
nálunk elemzőnkben celofán papírlapo
kat.

öveges József 
Kossuth-dljas

Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy mint már előző számunkban közöltük,

az Elet és Tudomány kalendárium a
ebben az évben is megjelenik!

Á ra : 12 forint
M e g r e n d e l h e t ő :  a Gondolat Kiadó terjesztési osztályán (Budapest, VI., 

Révay utca 16. Telefon: 315— 708)
A z  utánvételes küldés a kalendáriumot nagyon megdrágítaná, ezért kérjük 
megrendelőinket, hogy a 12 forintot előre küldjék be a Gondolat Kiadó 
terjesztési osztályára

a 69.915.273— 50-es csekkszámra, Kalendárium megjelöléssel.
Kalendáriumunk február végén jelenik meg
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A  N Ö V É N Y E K  INGERÉRZETÉ
A  növények testében nincsenek ideg

sejtek, nincs központi és kerületi ideg- 
rendszer, következésképpen hiányzanak 
belőlük a  pszichikai élet feltételei is. 
Ámde a külvilág ingereit a növények is 
felfogják, akárcsak az állatok, s megfelelő 
módon reagálnak reájuk. Az ingerérzet 
tehát a növényekben is kialakul: fény
ingerek határozzák meg a levelek hely
zetét, a nehézségi erő szabja meg a gyö
kerek s hajtások növekedésének hányát, 
érintési ingerek váltják ki a kapaszkodó 
kacsok csavarodó mozgását, vegyi inge
rek irányítják a növények hím ivarsejt
je it a petesejthez, s ugyancsak vegyi

1. ábra. Csíranövény, amelynek oyökéresúesál 
üvegcső seghségével vízszintes irányban 

rögzítették

ingerek vezetik az ostoros inoszatsejteket 
és baktériumokat az élelemhez stb.

De a részletektől eltekintve is az élő
lénynek egyik alapvető jellemvonása az, 
hogy a külvilág ingerhatásaira reagál, s 
alkalmazkodik hozzájuk. Ott kezdődik 
az élet, ahol az alkalmazkodás. A z inge
reket az élő szervezetnek mindenekelőtt 
fel kell fognia. Gyakori jelenség, hogy az 
ingerhatás, vagyis a  reakció nem ott 
következik be, ahol az inger éri a szerve
zetet. Ilyenkor az ingerület elvezetődik. 
Ingerfelvétel, ingervezetés és ingerhatás 
az úgynevezett „ingerlánc”  három sza
kasza, amely a növényi és az állati inger- 
folyamatokban lényegében azonos.

Az inger felvétele
A  növények testében nincsenek any- 

nyira differenciált ingerfelvevő szervek, 
mint az állatok testében, de az inger- 
felvétel itt is bizonyos szövetekre, sej
tekre korlátozódik. Például a nehézségi 
erő hatását a tengelycsúcsok szövetei 
fogják fel. Ha egy fiatal csíranövény 
gyökér- vagy' hajtáscsúcsát, üveghengerbe 
dugva függőleges helyzetéből kimozdít
juk, s vízszintes irányban rögzítjük, 
vagyis megakadályozzuk, hogy inger- 
helyzetéből kilépjen, akkor az állandó 
inger következtében az izgalom tovább 
terjed a szerv többi részében, és mind 
erősebbé váló reakcióra kényszeríti azt. 
íg y  a növekedésben levő egész szerv 
többszörösen megcsavarodik (1. ábra).

Egyes növények tengely-csúcsainak 
sejtjeiben szabadon mozgó keményitő- 
testeoskék vannak, s ezek — akárcsak az 
állatok helyzetérző kövccskéi — eltoló
dásukkal izgalmat okoznak (2. ábra). 
Minthogy- azonban azoknak a növények
nek tengely-csúcsai is reagálnak a nehéz.; 
s.ógi erő hatására, amelyekben nincsenek 
ilyen „hejyzotérző”  keményítő szemecs- 
kék, ezekben az ionoknak* a nehézségi 
erő hatására bekövetkező eltolódásával 
kell számolnunk. A z „ionok”  villamos 
töltésű atomok vagy- atomcsoportok. 
Amikor pedig a növényrészt „ingerbely- 
zetbe hozzuk” , vagyis mostani példánk- 
bán függőleges helyzetéből kimozdítjuk, 
elektromos áramok keletkeznek benne, 
,s ez az úgynevezett „geoelcktrikus ha
tás" lesz az ingerlánc elindítója.

Feltűnőbb a hasonlóság a növényi és 
az állati szervezet fény fel fogásában. Azo
nos elvek érvényesülését látjuk a fény
felfogó lenesék alkalmazásában. A  Pilo- 
boltis gomba .spóratartójának felső részén 
van egy leneseszerű dndorodás, ez meg
töri a fényt, s az úgynevezett fényérzé
keny részhez irányítja. It t  oldódnak ki 
a többi izgalmi jelenségek, amelyek 
végül oda vezetnek, hogy a spórák nagy- 
erővel kilökődnek a fény fele (3. ábra). 
A  fény befelé irányuló vetítősét végzik 
egyes levelek, virágszirmok bőrszöveti 
sejtjeinek félgömbszerű Mtűrődésci, a 
papillák is.

-Még érdekesebb az a hasonlatosság, 
hogy a fénysugarakat felfogó pigment 
azonos a növényi és az állati testben. 
Ez egy karotinszerű vegyület: a karoti-
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2. ábra. ITclyzelérzíS kcmcnyiiS-tcstcc-skék 
a növény gyökér- és szárcsát-sában

noida. Már az egysejtű ostoros zöld mosza- 
tokban megtaláljuk piros „szemfolt”  
alakjában, amely nem más, mint karotin 
festéktestecske. De még a legfejlettebb 
emberi szem működésében is jelentős 
szerepük van a karotinoid festékanyagok
nak. A  lát.óbíbor-festéknek ugyanis egyik 
lényeges alkotórésze az A-vitamin, amely
nek előanyaga — úgynevezett provita- 
minja — a -karotin. Ha nincs elegendő 
A-vitamin a retinabíborban, szürkületi 
vakság vagy „farkasvakság”  követ
kezik be.

A  növénynek úgynevezett fényrehajló, 
fototrópus görbülése esetében is egy bi
zonyos pontra, mégpedig a csúcsra össz
pontosul a fényérzékenység. Csak ott 
van nagyobb mennyiségű karotinoida. 
A  gabonafélék csíranövényének rügy
hüvelyével (colcoptil) — amelyet egy
szerű felépítése miatt a növényliziológu- 
sok kísérleti célra nagyon kedvelnek — 
érdekes megfigyeléseket végeztek e téren. 
Megállapították, hogy a tényt a csúcs 
érzékeli : ha egyoldalasán megvilágítjuk 
a csúcsot, míg az alap sötétben van, a 
csírahüvely a fény felé görbül. Ha sztá
rból sapkát húzunk a csúcsra, s úgy vilá
gítjuk meg, a görbülés elmarad (4. ábra). 
Ha az alapot világítjuk meg, s a csúcs 
sötétben van, a görbülés szintén nem kö
vetkezik be, Pontosabb vizsgálatok azt 
is kiderítették, hogy a csúcs érzékeny
sége legnagyobb az első negyedmillimé- 
t-eres szakaszon, alatta már rohamosan 
csökken, s két milliméterrel hátrább 
csaknem teljesen megszűnik- A  esúosböl 
tovább vezetődik az inger, s a  görbülés, 
amely voltaképpen egyenlőtlen növeke
dés eredménye, a csúcs alatti nyújtózz) 
övben következik be.

A  természetes fény különböző sugarai 
közül a fény felé görbülő — fototrópos — 
mozgások 'kiváltásában leghatékonyab
bak a kék színű sugarak, míg a vörös fény 
hatástalan. A- kék színű sugarakat a

piros színű karotinoidok nyelik el. A  
piros karotin mellett a B2-vitaminnal 
azonos sárga színű laktoflavin is szerepet 
játszik. Ezek a pigmentek a fény ebiye- 
lésével a fotokémiai folyamatokat gyor
sítják (szenzibilizátorok). I t t  ugyanis az 
történik, hogy a fénysugarak a  csúcs 
szöveteit elektromosan ! polarizálják. A  
megvilágított oldal pozitív, az árnyékos 
oldal negatív töltést kap. E  sarkítás 
(polarizáció) hatására a növesztő hormon 
— az auxin — anionként az árnyékos 
oldalra áram lik, úgyhogy ennek az oldal
nak a sejtjei erősebben nyúlnak meg, s 
így a csíraszár a fény felé görbül.

Maga a fény felé görbülés — nyújtózó 
növekedésiül lévén szó — jóval lassúbb, 
mint az állati izommozgás : ha például 
a zab csíranövényét 4 másodpercen át 
30 lux-szál egyoldalasán megvilágították, 
a görbülés a fényfelvillanás kezdetétől 
számítva 50 pere múlva indult meg, s az 
egész koleoptil 90 fokos fényrehajlása 
24 óra alatt következett be (4. ábra). 
(Egy lux megvilágítást okoz egy gyertya
fény a tőle 1 méter távolságra lövő 
felületen, ha a felület a fénysugár irá
nyára merőleges.)

Az ingervezetés
A z  izgalmi folyamatok keretén belül az 

újabb kutatások még feltűnőbb hasonló
ságot mutattak k i a növényi és az állati 
ingerélettanban. A z állati idegszövetben 
az izgalom nagyjából elektromos fe
szültségváltozásokban — akeióáramok- 
ban — nyilvánul meg, s ezeket érzéket- 
lenségi — refraktorikus — szakaszok 
követik. A z érzéketlenség szakaszában 
az ideg „ kimerült”  állapotban vaD, nem 
ingerelhető. Ez az állapot azonban rövid

& ábra. Pilobolus gomba felpattanó spóratartója
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ideig, rendesen a  másodperc töredék ré
széig tart.

A z  akcióáramok és az érzéketlenség 
szakaszai a növényen is észlelhetők, akár 
fény, érintés vagy nehézségi erő, akár 
más ingerek hatására. Minthogy a nö
vény testében nincsenek idegek, a  ha
sonló jelenségekből az következik, hogy 
az ingerelhetőség (a sejtspecializálódás 
és -differenciálódás különböző fokozatait 
nem tekintve) az élő protoplazma alap
vető tulajdonsága. Az idegszövetek csak 
abban különböznek a többiektől, hogy 
specializálódtak az inger felfogására és 
vezetésére, ezért tökéletesebben s jóval 
gyorsabban bonyolítják ezt le. Például 
a gerinces állatok idegrendszerében az 
akcióáramok és az érzéketlenségi szaka
szok lefolyásához a másodpercnek csak 
1/100 vagy 1/1000 része szükséges, 
míg a növények testében ez több másod
percig, esetleg több percig megy végbe. 
Magának  az ingernek egyik sejttől a 
másikig továbbítása pedig az idegsejtek
hez viszonyítva csak vánszorgásnak tet
szik.

A z ingervozetés gyorsaságában tehát 
növény és állat közt első pülanatra nagy 
különbségek látszanak, bár itt is vannak 
olgondolkoztató adatok, amelyok elmos
sák e különbségeket. A  közönséges sóska- 
borbolya porzómozgása feltűnően gyorsan 
megy végbe. A  porzószálak tövén egy 
kis vánkos van. Ha ezt megérintjük, a 
porzószálak gyorsan begörbülnek, s a 
portokot a bibéhez — vagy ha rovar vál
totta ki az ingert, a rovar hátához, olda
lához^— ütik. A  porzószál megérintése és 
a porzó becsapódása között mindössze 
4/100 másodperc telik el, míg a porzó

5. a'ihra. Zab esírabüvelye 
jobbról niCBVÜáflítva (a): 
ha sz'anlol sapkát húzunk 
u csúcsra, a flörbülés elma
rad (b ); a esíruhii vely teljes, 
so tokos flört ülése 24 óra 
alatt meny véflbe (e)

ingerelt (ütő) állapota 
I /10 másodpercig tart.

Még feltűnőbb a mi
móza levélmozgása. Ha 
megütjük a szárnya
sán összetett leveleit, 
vagy gyufaszálat hú
zunk végig a levél- 
gerincen, a levélkék 
összecsukódnak. Pá
rás, meleg levegőben 
az érintéstől az első 
Jevélpár összecsükódá- 
sáág csak S/100 má

sodperc telik cl, az ingerület pedig 
15 milliméteres másodpercenkénti sebes
séggel fut végig a levélgerincen, s a le
vélkepárok egymás után becsukódnak, 
majd az egész levél lekonyul. A  refrak- 
torikus szakasz már több percig tart, 
ami után a levél megint szétterül, s ismét 
ingerelhető állapotba kerül.

A  nálunk is élő rovarfogó, kerek levelű 
harmatfü szétterülő levelein bunkósfejű 
mirigyszőr-képződmények, úgynevezett 
tentákulumok vannak. Ha légy száll a 
levélre, egyszerre több szőrfejet is meg
érint (5. ábra). Az érintéstől számított 
10 másodperc múlva az ingerelt tentá
kulumok a légy felé kezdenek hajolni, 
s egy perc múlva valamennyi tentá- 
kulum az ingergóc, vagyis az édes- 
ragacsos nedvet szürcsölö legyecske 
felé hajlik, s azt a levél felületéhez 
nyomja. Ekkor már ni ncs menekvés 
számára, s a mirigyfejek fehérjebontó 
enzimjei a  prédául esett legyet meg
emésztik.

íme, ezek az adatok azt mutatják, 
hogy az inger felfogása és vezetésének 
gyorsasága a növényi testen sok esetben 
megközelíti az állati idegsejtek inger
vezetésének sebességét.

Növényi mozgások

Csak az ingerlánc harmadik láncsze
mében, a mozgásmechanizmusban nem 
látunk hasonlóságot a növények és az 
állatok között. A z állati mozgások az 
összehúzódásra képes izomrostoknak, 
izomszálaknak a működésén alapulnak. 
A  növényekben ilyenek nincsenek, s 
itt. a mozgások vagy egyenlőtlen növe
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5. útra. Hnrmalffl rovartoflú tenlúkulumohkal

kedésen (fototrópos, geotrópos görbülé
seken) vagy belső feszültségállapot (tur- 
gor-) változásokon alapulnak. A  belső 
folyadékfeszült,ségi állapotot mindenki 
ismeri : gondoljunk csak a levelek fe
szes, merev tartósára és a lankadás- 
kor mutatkozó zsugorodott, formájára. 
Ha ez a folyadékfeszesség egyoldalasán 
vagy egyes pontokra rögzítetten követ
kezik be, a megfelelő növényrész (porzó, 
levél stb.) elmozdul a helyzetéből. A  
növény ezt a belső feszültségkülönbsé
geken alapuló ős a sejtfalas szerkezettel 
összefüggő mozgásmechanizmust fejlesz
tette tovább, szemben az állatok izom
mozgásával.

Ám  a kezdetleges, egysejtű ostoros 
növényeken, rajzósejteken is van olyan 
mozgás, amely a fehérjerostok alaki 
átalakulásának tulajdonítható. A z elekt
ronmikroszkópos vizsgálatok kimutat
ták, hogy az ostorok egyes szálakból, 
fibrillumokból állanak, s ezek az izom
rostokkal vegyileg is, felépítésükben is 
rokonságban vannak. íme, tehát itt 
sincs tátongó szakadék a növény és az 
állat mozgásmechanizmusa között.

A  magyarázatot erre a  közös származás 
tényében találjuk meg. A  növények és

az állatok ugyanis egyaránt az ostoros 
véglényekből származnak. A  törzsfejlő
dés során a színes ostorosokból — ame
lyeknek tehát zöld szinesanyaguk, klo
rofilljük volt — a növények, a színtelen 
ostorosokból az állatok bontakoztak Id. 
A  növények helyhez rögzítődtek, ezzel 
lemondtak a szabad mozgásról, de meg
tartották autotrofiájukat, vagyis — foto
szintetikus asszimilációval — szervetlen 
anyagokból tudnak táplálkozni. A z álla
tok lemondtak az autotrofiáról, s táplál
kozásukban a növényekre vannak utalva, 
de megtartották szabad mozgásukat; ez 
a szabad mozgás pedig az izom- ás ideg- 
rendszer mind tökéletesebb kialakulásá
hoz vezetett. A  törzsfejlődésnek ez a két 
fő vonala szabta meg a növényi és az 
állati test szerveződésének teljes további 
menetét, amelyben azonban a közös 
eredet, nyomai lépten-nyomon megtalál
hatók.

l)r. Haraszty Árpád
egyetemi tanár

(M inderről bővebb adatokat talál az 
olvasó E . Bünning: „ Entwicklungs- und- 
Bewegungsphysiologie dér Pjlanze" — 
Berlin, 1933 —  című munkájában.)
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CL JCeieti-teng&i biológiai adttű/zdáui
Nemrég a  Kieli-öbölben nagyobb tö

megű szardellát fogtak ki a halászok, pedig 
ez a hal ismeretlen volt a Keleti-tenger
ben. Megjelenése azt bizonyítja, hogy 
Észak-Európa vizeiben állandósult a föl- 
melegedés, és az életfeltételek erősen meg
változóban vannak.

Már több mint  tíz éve észlelik a 
szardellák szokatlan vándorlását és beha
tolását az északi meg a keleti tengerré- 
szekbe. Ezelőtt az Északi-tengerben az 
Eme torkolatától keletre szardella nem 
fordult elő tömegesen. De 1950-ben a 
halászbiológiai vizsgálatok már azt álla-

C"  Dtták meg, hogy ez az eredetileg at- 
ti-óceáni hal nagyobb tömegben meg

jelent Schleswig-Holstein nyugati partjain. 
1953-ban pedig a biológusok már a Kis 
és a Nagy Beli meg a Kattegat vizeiben 
is sok szardellaikrát találtak. 1956-ban 
ezekből az ikrákból kikelt halrajok elju
tottak a  Keleti-tenger belső részébe is. 
Ekkor halászták őket először. A  halászok

és a kiéli halpiac árusai annyira nem is
merték ezt az értékes halat, hogy olcsón 
vesztegették.

A  Keleti-tenger vízrajzi és biológiai 
változását a megerősödött nyugati szél 
okozza azzal, hogy a sósabb északi-tengeri 
vizet nagyobb tömegben idehajtja. E  sós 
víz a mélyebb medence sótartalmát a 
háború előttihez viszonyítva 15—18 szá
zalékkal növelte.

A z elsósodás következményeképp nö
vekedik oly feltűnő mértékben a Keleti
tenger dora-állománya is. Ügy látszik, 
hogy a keleti-tengeri dors a tőkehal koros 
formája, amely a Keleti-tenger sótartal
mának hatására, fejlődött ki. Más biológiai 
változások is összefügghetnek a Keleti- 
tenger hidrográfiájának megváltozásával. 
Az, hogy több atlanti halfajta benyomult 
a Botteni-öbölbo, azt bizonyítja: az Északi
tenger és az A tlanti-óceán északi része 
nagyobb biológiai változások és állat
vándorlások színhelye. (Umschau)

Eszkimókat akarnak a Déli-sarkvidékre telepíteni
K  a a r  e R  o d a h l  norvég tudós a 

geofizikai év keretében azt vizsgálja, hogy 
lehetne-e az Antarkliszra eszkimókat telepí
teni. A  Déli-sarkvidéken ugyanis a geofizi
kai év bezárása után is több légi támaszpon
tot kívánnak tartani, főleg tudományos, 
elsősorban meteorológiai kutatások céljaira. 
Az az elképzelés, hogy e támaszpontok ki
segítő személyzete a klimatikus feltételekhez 
szokott eszkimókból kerüljön ki.

Ha sikerül ezt az áttelepítési akciót végre
hajtani, akkor ■egy további kedvező hatása 
is megmutatkoznék. Az északi eszkimók 
fő tápláléka — o fóka, a rozmár és a jeges

medve — mindinkább ritkul, ellenben a 
Déli Jegestenger bővében van a fókának és a 
bálnának. Egy vagy esetleg több grönlandi 
vagy kanadai eszkimótörzs áttelepítése a 
visszamaradó eszkimók megélhetésén is 
könnyítene, az átköUözöknek pedig kedvező 
életfeltételeket biztosítana — amennyiben 
az Antarktisz állatvilágát kellőképp kímél
nék.

Az áttelepítési terv nagy f igyelmet kel
tett, mert ha megvalósul, létrejön az első 
tartós emberi település a 60. d é li szélességi 
fokon túl. (  A  60. északi szélességi fokon túl 
legalább 10 millió ember él.) (Urania)
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A Sárrét szikesedésének tanulságai
Még a legkiválóbb parasztgazdák közül is sokan azt. hiszik, hogy a szik egyes 

tájaink talajainak valamiféle befejezett, réges-rég kialakult állapota. Ez tévedés. 
A  szikek ugyanis nemcsak javíthatók — szikből termő talajjá —. hanem fordítva 
is : java termő talajaink is szikké változhatnak. Hogyan ? Úgy, hogy a talaj mélyebb 
rétegeiben levő nátriumsók — valamilyen okból — felhalmozódnak a talaj termő 
szintjében. Épp ezzel kapcsolatban oly időszerű egyik talajtani kutatónknak, dr. Szek
rényt Bélának tanulmánya, amelyet azonban — sajnos — csak az Országos Minőség- 
vizsgáló Intézet- 500 példányban megjelent évkönyvében olvashatunk.

A  dolgozat a Sárrét vízgazdálkodásáról s elszikesedéséről szól. A  sárréti szikes 
talajok kialakulása az ott uralkodó vízrajzi viszonyokkal függ össze. A  kapcsolatukat, 
bizonyítja a Nádor-csatorna Társulat alakulásakor készített, 1810-ből való okmány 
is : ,,'-1 Sárvíz völgyét tápláló, nevezetesebb vízfolyások a Völgy ségi patak, Sió, Séd, 
Pét. baja. Dinnyéskajtori — velencei-tavi — és a Gzecze vízfolyások. Mindezek vizeinek 
kártalan tovavezetésére elegendő méretű, határozott meder hiányzott. Ezenkívül a Duna 
árvizei is a völgybe, egy darabra beduzzadtak. Ezek miatt az egész völgy áthatolhatatlan 
ingoványl képezett és jóformán hasznavehetetlen volt. egészségügyi és közlekedésügyi 
káros voltát nem is említve’' .

Nos, az újra meg újra ismétlődő elöntések és a talajvíz szintjének örökös 
változása nagyon kedvezett az elszikesedésnek. Lehetővé tette, hogy a sótartalmú 
talajvizek részint a felszínen bepárolódjanak, részint pedig hajszálcsöveken át a talaj 
felszínének közelébe vagy magára a felszínre jussanak.

Sajnos, a Nádor-csatorna és a sárvízi Malom-csatorna megépítésével egyidejűleg 
nem rendezték a területek belvízviszonyait. A  Sárvíz gátjain kívül a mélyedésekben 
összegyűlt vizeknek és a mesterségesen kiárasztott vizek fölöslegeinek, a esurgalék- 
vizeltnek, nem volt meg a lehetőségük a visszatérésre, s így egyes helyeken zsombéko- 
sok keletkeztek. Máshol — a sós talajvizek bepárolódása és a talajvíz szintjének 
magasan tartása miatt — a néhány száz évvel ezelőtt megindult, szikesedés. vagyis 
nátrium-felhalmozódás folyamata napjainkig tovább fokozódott.

A  Hortobágvnak, a Kis- és a Nagykunságnak a gazdái és tervezői tehát sok meg
szívlelni valót találhatnak a Sárréti-öl Írott „oknyomozó”  igényű elemzésben és a 
tanulmány végső következtetésében ;

,,A szikesség nem stabil állapot. hanem dinamikai folyamai, amely a külső körül
ményektől függően egyik vagy másik irányban eltolódhat. A szikesedért előidéző felsorolt 
körülmények eqy része (hullámos, nyugtalan felszín, magas talajvízállas) ma w  fennáll. 
Egyeseket módunkban áll befolyásolni. Mégpedig a lecsapó o árkok karbantartásával 
az altalaj lazításával, belvízviszonyok rendezésével, megjelelő talajjavitassal. . .  A  kérdések 
elhanyagolása . . .  a szikesedési folyamat továbbfejlődését okozhatja.

Bármennyire gazdaságos Is tehát -  idcig-óráig -  a szikes tocsogók vizének fel
használása öntözésre, ezt feltétlenül meg kell akadályoznunk, mert a talaj öntözése 
sok nátriumot tartalmazó „szikes”  v ízze l: néhány evőn belül szikosedést idézhet 
elő. (T .  A .)

Elkülönítették
a gesztenyerákot okozó mérget
.4 legutóbbi évben, mint arról a Tudo

mány Világának 39. számában már be
számoltunk, ijesztő mértékben kezdtek pusz
tulni az észak-amerikai és a dél-svájci 
gesztenyeerdök a ,,gesztenyerák” -nak neve
zett betegség következtében.

A betegséget egy E n d o t h i a  p a - 
r a s i t i c a  nevű gomba okozza. Most 
sikerült izolálni a d i  a p  h ö t - in  nevű

hatóanyagot, amely a leveleket kiszárítja 
s igy a gesztenyefákat megöli. Ha e szárító 
loxint injekció formájában a fákba fecsken
dezik, ugyanazt a hatást észlelhetjük, mint 
amikor a gomba támadja meg őket.. Ha
sonló toxin a peplidszerü l y c o m a r a s  - 
m i n  is. Ezt egy paradicsomfajtákon élős
ködő F  us  á r i  um  ly  c o p  e r  s i c  i 
nevű gomba termeli, és a levelek elhalását 
okozza. Az ú j felismerések alapján igye
keznek most a gesztenyerák ellenszerét meg
találón. (Orion)
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fw §m  i m e k  t
Civilizációnknak egyik valóban alapvető 

találmánya a kerék 8 a kerekeken gördülő 
jármű. A  kerék kör alakú. A  gondolat, 
hogy formája eltérhet a körtől, a kényel
meden vagy egyenest a lehetetlen közleke
dés képzetét társítja bennünk. A  „mintha

keréken gördülne ”  hasonlat szinte egyeteme
sen használt kifejezéssé vált, lélektani és 
technikai értelemben egyaránt. M a i kerék 
és kerek szavunk eredetileg egy szó volt.

S  íme, most bizonyos megokolt esetekben 
a kör formájú kereket elliptikus formájával 
akarják helyettesíteni. A  feltaláló A. Goul- 
den elsősorban azt az ellenvetést cáfolja, 
hogy a nem kör, hanem ellipszis alakú 
kerekek „bicegtetnék” a járművet. A  bi
cegés ugyanis kiküszöbölődik olyan hal- 
kerekű járműnél, amelynek a hátsó két pár 
kereke elliptikus, és az ellipszisek hosszú 
tengelyei egymásra derékszögnek, ezenkívül 
két végüket lengő tengely köti össze oly 
módon, hogy az álló helyzetű ellipszisnek 
a földdel érintkező pontja normálisan egy 
szintben van a fekvő ellipszis érintkező pont
jával (lásd baloldali ábránkat).

Milyen előnyei vannak a nem kerek ke
réknek? A  terepjáró jármüvek kör alakú 
kerekei könnyen besüllyednek a talajba és 
elakadnak, minthogy minden jármükerék 
csak egyetlen ponton érintkezik a talajjal. 
Az ellipszis formájú kerék épp az ellen

kezője: mivel felfekvési szöge változik, 
a kerék nem csúszkál és nem süllyed, leg
feljebb, ha túlzottan megterhelik. Érintke
zése így egy sokkal nagyobb kerékével ér fel. 
A másik előny: az ellipszis alakú kerék 
haladtában döngöli a talajt és elkeni az 
akadályokat.

A  modell-kisérleteket különböző talajo
kon végezték: kemény és jéggé fagyott, 
valamint puha talajon és homokon. A  ho
mokban a nem kerek kerekű jármű jóval 
később feneklett meg, mint a kerek kerekű, 
s az is bebizonyosult, hogy az ellipszis alakú 
kerék, realtív hatékonysága a jármű ter
helésével egyenes arányban növekszik.

A  kísérleteket terepjáró kocsikkal végzik, 
amelyeket külön e célra gyártott, ellipszis 
alakú gumikerekekkel szerelnek föl. (Na
túré)

Sínpályán, a hangnál kétszerié sebesebben
2510 kilométer óránként, azaz több mint kétszeres hangsebesség — még repülő

géptől is óriási teljesítmény. E zt egv különlegesen szerkesztett kocsi tette meg egy 
három kilométeres vasútvonalon a Szovjetunióban ! Ezen az ugyancsak különleges 
pályán végzik ugyanis a repülőgépek és a rakéták alkatrészeinek aerodinamikai vizs
gálatát. A  rekord elérésekor azt is megfigyelték, hogy milyen hatással van az eső 
és a por a repülőgépek és az irányított lövedékek burkolatára, hiszen ilyen szédületes 
sebességeken már egy vízcsepp is akkora ütést mér a repülőgép burkolatára, mint a 
vadászpuskából kilőtt sörét.

A  rekordsebosséget elért kocsit kétlépcsős rakéta hajtotta. Két-három másod
percig az első rakétája működött, amelyet a két részből álló kocsi hátsó egységéro 
szereltek. Miután ennek üzemanyaga elfogyott, megindította az elülső egységen levő 
második rakétalópcső hajtóművét. Az út befutása után a kocsit egy 600 méter hosszú.

9 *

vízzel telt csatornában fékezték le. A  teljes út az indulástól a megállásig 9,5 másod
percig tartott.

Érdekes, hogy a kísérleti kocsi nem kerekeken futott, hanem külön erre a célra 
konstruált lapokon csúszott. A  csúszólapok kiugró részei biztosították, hogy a kocsi 
a pályáról le no térhessen. ( Znanie—szüa)

Az atomfizika segítsége a szkizofrénia kutatóinak
A  bécsi elmekórtani klinika kutatá

sokat végez a szkizofrénia (tudathasadá
sos elmezavar) okának megállapítására. 
Ehhez á  Lyserg-sav radioaktív izotópját 
használják.

Hosszabb ideje ismeretes, hogy Lyserg- 
sawal mesterségesen előidézhetok á szki
zofrénia tünetei. Azok a kísérleti alanyok, 
akiket e szerrel beoltanak, rövid idő 
múlva gyöt.relmes tudathasadást élnek 
át. A zt érzik — egyebek között —, hogy 
saját maguk mellett állnak, hogy a szer
veik óriásivá dagadnak, vagy parányivá 
zsugorodnak. Nem sokkal ezután, amikor 
a sav hatása megszűnik, e szimptómák 
is eltűnnek.

A  lélekbúvár számára a Lyserg-savval 
végzett kísérlet két okból is jelentős: 
módjában van tüzetesebben megismernie 
a szkizofrénia tüneteit, mert a kísérleti 
alanyok a kísérlet végeztével újra telje
sem normálissá válnak, s be tudnak szá
molni élményeikről, tapasztalataikról. 
Márpedig, ha pontosan megállapíthatjuk, 
hogy miként reagál az agy a Lyserg- 
savxa, ebből következtethetünk arra is, 
hogyan keletkezik a tudathasadás és 
hogyan küzdhetjük lo.

A  bódulat, kábulat állapotát, amely a 
Lvserg-sav hatására azonnal beáll, pszi
chológiailag már teljesen tisztázták. A 
tudathasadás valódi megnyilvánulásai 
azonban ez ideig rejtély maradtak.

A  kísérletekben az a legmeglepőbb, 
hogy a Lyserg-savból szinte elképzelhe
tetlenül kis mennyiség is elég a . szki- 
zofréniás állapot előidézéséhez. A  kísér
leti alany csupán néhány milliomod gram
mot kap belőle injekció formájában. Ha 
e parányi mennyiség eloszlik a vér
keringés áramlatában, máris lehetetlen 
megállapítani róla, hogy hol is koncent
rálódik a szervezetben, s hol fejti ki a 
hatását. Am i, hogy ezt. megállapítsák, 
a vegyészet egymagában nem bizonyult 
alkalmasnak. A z atomfizika mutatta meg 
a kivezető utat.

Nemrég ugyanis sikerült a szén radio
aktív izotópját — amely a szokványos 
szénnel kémiailag azonosan viselkedik — 
belovinni a Lyserg-sav molekulájába, 
így  hát a Lyserg-savnak minden mole
kulája egy-egy „kém” -et rejt magában, 
a- Geiger—Muller számláló pedig pontosan 
jelzi, hogy hol, merre jár a Lyserg-sav 
radioaktívvá vált molekulája.

E módszerrel fehér egereken .sikerült
megállapítani azt is, hogy miként oszlik 
el a Lyserg-sav az agyban. Sőt azt is pon
tosan ki tudták mutatni, hogy egy-egy 
agysejtre körülbelül 50 000 Lyserg-mo- 
lekula fejt ki hatást, jóllehet ez a meuy- 
nyiség megfoghatatlanul kicsi. A z egyes 
agysejtek vizsgálata azután további ér
tékes felvilágosítást, adott. ( Arbeiter- 
Zeitung)

Hogyan lesz a sárga kanáriból piros kanári?
M ár régebben gondoltak arra, hogy a r h o d o x a n t h i n ,  a pelyhes folyami 

galambnak és a díszmadaraknak piros, lila és kék tollaiban előforduló, de meg a tiszafában 
is megtalálható színező anyag a táplálékkal közvetlenül kerül a szervezetbe, s úgy rakódik 
le a toliakban. Ezért különféle táplálékkísérletekkel iparkodtak a nyitjára jönni, vajon 
így van-e.

O. V ó i k e r  karotionoidban szegény alapdiéta mellett — számos karotionoid 
ugyanis színezék — nagy mennyiségű rhodoxanthinnal táplált sárga kanárimadarakat. 
Tollazatuk rögtön a kísérlet megkezdése után erősen sárga színűvé, majd három hónap 
múltán narancssárgából élénk pirosas narancsszínűvé vált. A  capsanthin, a paprika héjá
nak vörös színező anyaga szintén pirosra festi a madarak tollazatát — már ezt is régóta 
tudják —, de a kanárikon az elszíneződés az erős narancssárgánál megáll. Más karo- 
tionoid anyagokkal (luteinnal, zeaxantliinnal), a kukorica festékanyagával — ugyan
csak nem lehet vörössé színezni a kanárit. Ez kizárólag rhodoxanthinnal sikerül. Minthogy 
azonban kétséges, vajon a vadon élő pelyhes folyami galambok és más díszmadarak 
valóban elegendő rhodoxanthint vesznek-e magukhoz a táplálékukban, lehet, hogy a mada
rak a táplálékukkal fölveti más karotionoidokat saját szervezetükben változtatják át 
rhodoxanthimná. (Orion)
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t a r  a MUKSÓN?
A  flagstaffi asztronómiai társaság 

(USA, Arizona állam) gyűlésén Wüliam 
Sinton beszámolt azoknak a megfigyelé
seknek az eredményeiről, amelyeket 1956 
nyarán végzett, amikor a Mars közelebb 
került a Földhöz. Vizsgálatai szerint 
valószínűnek látszik, hogy a Marson 
varrnak szerves (szénhidrogén) vegyüle- 
tek. E zt az bizonyítja, hogy a Mars-felület 
egyes részei elnyelik a szerves anyagokra 
jeííomző 3,46 mikron hullámhosszú infra
vörös sugarakat. Sinton az infravörös 
sugarak elnyelődését a Har várd-egyetem 
több mint másfél méter átmérőjű telesz
kópjával, számos kísérlet, után bizonyí
totta be.

Dr. Strughold, aki néhány évvel ezelőtt 
megjelent könyvében már valószínűnek 
tartotta, hogy a Marson vannak élő 
organizmusok' is, ugyancsak előadást

tartott a flagstaffi konferencián. Munka
társaival az alábbi kísérletet végezte. 
Baktériumokat tartalmazó szárazföldet 
tettek zárt edényekbe, s ezeket a Marson 
uralkodó légköri viszonyoknak megfelelő 
körülmények közé helyezték. Nappal 
mintegy 20 Celsius-fokra melegítették 
fö l őket, ami a Mars-beli „trópusi”  ég
hajlatnak felel meg, éjszakára pedig 
hűtőszekrénybe helyezték, ahol a Mars 
éjszakáinak hidegét zúdították rájuk. 
Amikor több ilyen, ciklus után fölnyitot
ták az edényeket, a talajban levő bak
tériumokról megállapíthatták, hogy dia
dalmasan kiállták a „marsi”  szárazságot 
és hideget. Mindez persze csak azt bizo
nyítja — mondotta Strughold — , hogy 
a Földünkön élő szervezetek némelyike 
elég szívós és egy ideig a Marson is élet
ben maradna. (T im e )

200 000 éves emberi csontlelet Németországban neandervölgyinél, * a mai
emberiségnek egyik legősibb,

Schafstedt mellett egy rá- tanár, az ismert kölni tudós úgynevezett „praesapiens” 
lyogvető munkás csontdara- szerint a „steinheimi ember” - típusához tartozik. A  leletet 
bot talált, amelyet a régészek rel rokonnak látszó csont- tovább tanulmányozzák, e 
egy kőkorszakból származó maradványról van szó, s célból a schleswigi múzeumba 
emberi combcsont részeként legalább 200 000 éves. Ez szállították. (Frankfurter 
ismertek föl. Schabedissen az embertípus idősebb a AUgemeine Zeitung)

i\  villám sajátos pusztító hatása
Egy felső-ausztriai erdőgazdaságban

1956 nyarán villámcsapás érte az egyik 
kimagasló lucfenyőt. Rögtön elpusztult.
1957 tavaszán a villámsújtotta fa  30 
méter átmérője körzetében 59 fa koronája 
alulról fölfelé száradni kezdett, majd 
őszre valamennyi elhalt. Vizsgálni kezd
ték az érdekes jelenség okát. A  fák kiter

melése során megállapították, hogy pusz
tulásukat a kambium elbomlása okozta, 
s a kór a gyökerekből indult ki. A  jelenség 
magyarázata esetleg az, hogy a villám a 
talajban erős ionizációt idézett ölő, s meg
ölte a sújtott fa közelében levő állomány 
hajszálgyökereit. ( Allgemcine Forstzei- 
tung )

Fém öntőform ák
üvegből

Fémöntvények gyártá
sára kitűnően beváltak a 
kvarcüveg porából készí
tett öntőformák. A  formát 
olyképp készítik, hogy 4 
rész finomra őrölt kvarc
üvegport 1 rész vízben isza- 
polnak. Ezt az öntőpépet 
lyukacsos gipszformába ön
tik  és 5— 10 percig pihen
tetik. Negyedórái szárítás 
után az 1 centiméter vas

tag héjat kiveszik a gipsz
formából, 200 C-fokos ke
mencében mogszárítják, 
majd félórán át kemencé
ben 1000 C-fokon izzítják. 
A z üvegforma hőálló és jól 
bírja a hirtelen hőváltozá
sokat, tehát gyorsan fölhe
víthető és gyorsan lehűt
hető. A z így készült öntő
formában kobaltötvözete- 
ket öntöttek ki. A z öntő
forma 1750 C-fokos hő
mérsékletet is kibírt. ( Ce- 
rainic Bulletin)

A  tudathasadásos 
elmebetegség 

vegyszerre 1 kimutatható

A Nobel-vntézet egyik ku
tatója fölfedezte, hogy az 
N-N'dimethyl- p-phynylene- 
diamine nevű vegyidet a 
tudathasadások elmebetegek 
vérszérumába adagolva meg
változtatja annak színét. A 
betegség súlyosságától füg
gően e színeződés a szakma- 
sárgától a ribizkepirosig vál
tozik. (La Natúré)
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