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Szilágyi Béla budapesti olvasónk kér
dezi: Mit tudunk a kottanyomtatás tör
ténetéről i Hogyan nyomják a kottát ?
Nagy Zoltán, az Első Magyar Betű
öntődé főmérnöke válaszol:
A z ének és a zene régebbi, mint az
írás tudománya. A z ősi időkben a han
gok rögzítését sípok meghatározott mé
rete vagy — például Kínában — szent
harangok haDgjá biztosította. Később
kialakult egyes dallamok jelzésmódja. Ez
kiváltságosak titkos tudománya volt.
A szírek pontokkal és vonalakkal, a
görögök betűkkel jelölték a zenei han
gokat, a hanglej test. Az európai zene első
írott emléke Euripidész Öreszteszének
egy töredéke. Ez mintegy 2400 éves.
A VT—V II. században még nincs hang
jegyírás. A gregorián énekeket is csak
emlékeztető jelzésekkel idézik, s csak
ismert dallamokat tudnak leolvasni. A
hangok pontosabb rögzítését szolgálta a
vonalrendszor, amelyet a I X —X . szá
zad francia kolostoraiban találtak fel. Ezt
használta fel a hangjegyírás megterem
tője, Avezzoi Guido bencés szerzetes is.
A kották kézi másolása még a könyvnyomtatás feltalálását is jóval túlélte.
A X V . század végén alkalmaztak famet
szetet- kottanyomtatásra, de nem sokkul
később, 1498-ban Velencében Pétrucci a
szövegnyomtatás mintájára szétszedhető
és újra összerakható kottaszedő és nyom
tató eljárást talált ki. Ez ma is használ
ható. De vaimak gyorsabb és gazdaságo
sabb módszerek is. 1796-ban kottasok
szorosítással indult világhódító útjára
Senefelder Alajos találmánya, a litográ
fia. Ez, és fejlettebb utóda, az offsetnyomtatás ma is egyik legfontosabb sok
szorosító technikája a zeneműveknek.
Ezek azon a felismerésen alapulnak,
hogy a zsíros tussal finom szemcséjű
ilakőre (vagy vegyszerekkel kezelt fém
mezre) írt rajzok nedvesítve, majd zsí
ros festékkel behengerclve papírra nvom-
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tathatók. A rajzot, nem kell közvetlenül
a kőre vagy a lemez.ro rajzolni tükörképszérűén, hanem preparált papírra rajzol
ják, s ezt rányomva a kő vagy a lemez
felületére, így is lehet nyomtatóformát
készíteni.
A múlt század 60-as éveiben keletke
zett az úgynevezett hangjegy metszés.
amely ma is a legfinomabb, művészi ki
vitelű kottasokszorosítást teszi lehetővé.
Nálunk 1890 táján honosította meg
Fáik '/.sigmend a Pesti Könyvnyomdában.
Ez abból áll, hogy a. hangjegyek képeit
aeélbélyegzőkkel egy sima fémlemezbe
mélyítik, a vékony vonalakat pedig kézi
véséssel készítik el. A fémlemezről nyo
matat készítve, átviszik nyomólemezre,
amelyről azután u. sokszorosítás történik.
Szoktak kottát nyomtatni kliséről is.
Ezt az eljárási azonban csak egv-egy
kisebb terjedelmű munkánál alkalmaz
zák, mert. nagyon költséges.
Fónagy István budapesti olvasónk kér
dezi: Mi a különbség az izzószálas és a
neongázas világító testek között ?
Csipkés Ernő. a .Magyar Adócsögyár
üzemvezetője válaszol:
Az izzószálas világítótestekbe wolframszál van boépítvo. Az átfolyó áram hatá
sára a szál felizzik és világít. A z izzó
lámpák hatásfoka rossz : az elfogyasz
tott áram nagyobb részét meleggé' ala
kítják, s csak néhány százalékát fénnyé.
A fénycsövek hatásfoka sokkal jobb.
Például a 40 wattos fénycső több fényt
ad, mint a 150 wattos izzólámpa, a
fogyasztása viszont körülbelül 75 szá
zalékkal kevesebb, mint amazé. A 75%-os
árammeg laka rí tás nagyjából minden
nagyságú fénycsőre érvényes. A fény
csövekben gáztöltés vau, 'amely a cső
belső falán levő, úgynevezett ,,fénvpor” -t
világítóvá teszi, miközben a mcíegfejlődés a lehető legcsekélyebb. Ez a jó
hatásfok magyarázata.
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A hazai földrajztudomány úttörője

,

FRŐ LIC H DÁVID
(1600— 1648)
rP öbb mint 350 esztendő választ el attól a kortól, amelyben hazánk első földraj z
-*■ tudósa pályáját megfutotta. És igazi jelentősége azóta sem tudatosult szélesebb
körbon. Mi ennek az oka ? Talán az, hogy rendkívül sokoldalú tudós volt, és móltatói
hol mint. a szepességi és erdélyi szászok történetének kutatóját, hol mint nyelvészt,
hol mint matematikust és csillagászt mutatták be, de csaknem mindig egyoldalú
beállításban. Aránylag kevesen foglalkoztak földrajzi műveivel, noha legkiemelkedőbb
érdemeit éppen ezekkel szerezte. S még kevesebben vállalkoztak arra, hogy teljes
életművét az utókor számára összefoglalják.
A Szcpesség szülötte volt. Am int ifjúvá sei-dült, otthagyta a késmárki szülői
házat és iskolát. K ora szokását követve „vándordeák módján” külföldre ment.
A z Odera menti Frankfurt „felső univerzitásos oskoláján” képezte magát teológiában,
csillagászatban, matematikában, történelemben, földrajzban s korának egyéb tudo
mányaiban. A régi polihisztorok képzettségével tehát sok mindenhez értett, mégis a
geográfia érdekelte legjobban.
A főiskolai évek befejeztével több esztendeig tartó európai tanulmányi körútra
indult. Útján személyes barátságokat kötött, megismerkedett a pezsgő nyugati szel
lemi élettel és a tudomány újabb törekvéseivel. További fejlődésére döntő hatású
nak bizonyult a hollandus Vareniusszsü. való ismeretsége, amely később szoros és
holtig tartó barátsággá mélyült.
A Frőlichbol egyidős Varenius később a földrajzi szemlélet úttörőjévé, átalakí
tójává s a X V II. század legnagyobb földrajztudósává vált, aki a fizikai földrajzot
merőben új és reális alapra helyezte.
Varenius előtt a földrajz távol állott attól, hogy természettudomány lehessen.
A földrajzi leírásban a földrajzi váz történelemmel, néprajzzal és sok csodás elemmel
keveredett, s a természet vizsgálata egészen háttérbe szorult. Am it a geográfia a
földről, az égről, a levegőről vagy a tengerekről tanított, merő képzelgés és okoskodás
révén kiagyalt, ismeret volt. D e leketett-é másként ? Hiszen az előző századok a szel
lemet béklyóba kötötték. Tilos volt minden természettudományi megfigyelés, mert
az az „isteni titok megbolygatását” jelentette.
A reformáció százada rést ütött ugyan ezen az elavult gondolkozáson, de még
századokba telt, amíg a tudományok általános szemlélete gyökeresen átalakult.
Nyilvánvaló, hogy ebben a törekvésben éppen azoknak az országoknak a tudásai
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váltak a haladás zászlóvivőivé, amelyekben a legerősebb volt a protestantizmus,
íg y megértjük, hogy miért éppen a hollandus Varenius bilincstől szabadult gondolko
zása érett odáig, hogy az ismeretek fő forrásának a megfigyelést hirdethette az elméleti
spekuláció helyett, hl tétel alapján vizsgálgáttá a szilárd kéreg, a tengerek, a légkör stb.
jelenségeit s ezeknek okait.
Frőlich ezt a tudományt hirdette hazatérése után a késmárki evangélikus „latin
oskola” katedráján és írásaiban egyaránt.
Thidósunk a Kárpátok szerelmese volt. Elsőnek mászta meg a Magas-Tátra
csúcsait. A z egyik kárpáti kirándulásáról így számol be : „É n , mint fiatal
ember, kutatni akarván a hegység magasságát, azon vettem magamat észre, hogy mikor
az első sziklacsiícson nagy üggyel-bajjal célomat elértnek hittem, a felhők hol magasabban,
hol alantabb állottak, és nem egyforma magasan a földtől. Ebből hármat értettem m eg:
1. hogy én akkor átléptem a levegő középtájának határát; 2. hogy a felhőknek a földtől
való távolsága a pára minősége szerint nem egyenlő, hol magasabb, hol alacsonyabb;
3. hogy a földhöz legközelebb járó felhők magassága jóval kisebb, mint ahogy a természetbúvárok állítják.” Észleléseit közölte Vareniusszal, megírta végeredményként azt is,
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T egnagyobb és legértékesebb földЛ „Medullo Geoflrophlaíl’ raellcae" (A g y ök ér
-*-1 rajzi munkája a Báliján 1639-ben
től! föld rajz lényege) belső cím lapja 1639-ből
kiadott, „ A gyakorlati földrajz lényege”
című müve. Ebben kora földrajztudományát
foglalta össze. E munkáról írta Hunjalvy János, a X IX . század legnagyobb magyar
geográfusa azt a véleményt, hogy „ez az első rendszeres magyar fölcUrati munka” .
A csaknem félezer oldalas könyv legnagyobb részét Frőlich a világrészek, az idegen
országok és hazánk leírásának szentelte. A z idegen országokat — mint előszavában
mondja — Münster, Braun, B enins, Schröter és más neves külföldi szerzők munkái
alapján ismertette, de ahol megfordult, ott vezérfonalává saját utazásain szerzett
tapasztalatait tette.
Másik nagy munkája az 1644-ben Ulmhan megjelent „Bibliotheca seu Cynosura
Peregrinantium . .
című könyve. E zt Bőd Péter, a magyar kultúrhistória egykori
érdemes munkása „mindenféle tudományokkal megrakott könyv” -ként jellemezte.
A terjedelmes mű elsőrendű művelődéstörténeti forrástanulmány. Számos hazai és
külföldi szerző később forrásmunkául is használta.
Mindkét említett munkában részletesen leírja a Buda eleste után háromfelé
szakadt ország magyar kormányzás alatt maradt két részét. Hazánk földrajzával
már a megelőző századok tudósai is foglalkoztak. Mindezek azonban ritkán tartalmaz-
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nak eredeti megfigyeléseket, sőt maga a földrajz is tulajdonképpen csak keretül szol
gál történelmi események tárgyalásához. Ellenben Frőlich nem keveri a földrajzot
történelemmel, és arra törekszik, hogy elsősorban saját megfigyeléseit írja le. íg y müve
jóval több egyszerű kompilációnál, vagyis mások műveiből váló ollózgatásnál.'Tizen
két évig járta az országot, hogy a két magyar haza, a királyi Magyarország és Erdólyország leírása minél pontosabb lehessen.
Különösen Erdély leírásából tűnik ki, hogy Frőlich mennyire alapos, eredeti és
jó szemű író. Erdélyt először 1630-ban Alstedius gyulafehérvári professzor biztatására
járta be, de később is többször megfordult az ország különböző részein. Am it ír, azt
maga látta, szavai tehát minden tekintetben hitelt érdemelnek. Nem útinaplót írt,
s nem is útikönyvszerűen tárgyalja az országot, hanem tudományos műhöz illő
rendszeres menetben, fejezetekre bontott átfogó leírást ad. Az az ország, amelyet
bemutat, Bethlen Gábor és I . Rákóczi György gazdag „tündérkertje” . Minthogy leírá
sának nagy a művelődéstörténeti jelentősége, talán nem lesz érdektelen, ha néhány
részletet szó szerinti fordításban közlünk :
„
A gabona gazdag termést ód. Erdély búzatermő terület. A búza szára oly hosszú,
mint a nádszál. A lakosság alig eszik más kenyeret, mint búzalisztből valót............. Van
még tön kölyis. Ez az árpához hasonló. A jobbágyok ezzel és babbal hizlalnak. Árpa nem
terem jó l; sörfőzésre is alig használják. Sörük nem jó ; készítésének módját nem tudják
jól, zavaros, szüretien, nem egészséges. Boruk bőven van; jobb a kávásföldi, morva borok
nál, de a rajnainál és a magyarországinál kevesebbet ér. Borkövéé, nagy kéntartalmú,
m iértis köszvényt okoz . . .
A mező tele van szarvasmarhával. A marhahús fontja egy pénzen jár. A legizmosabb
ökör 7—8 forint. K itűnő serény lovakat tartanak. Méhben az OUvidék bővelkedik
A szászok és a magyarok népviselete megegyezik. Farkas- és rókaprémes dolmányo
kat viselnek még nyáron is. A papok bíborszln dolmányt, kék övét, sötét köpenyt viselnek.
A n ői ruha hátul ráncos, elül szűk; a nyakat meztelenül hagyják. Mellüket aranyozott
és gyöngyökkel díszített kerek mellboglárokkal fedik.”
E'rőlich korában, sőt az előtte és utána következő századokban is, a tudomá1 n yok nyelve a latin volt. Tudományos dolgozatait és könyveit tudósunk is
latinul írta. Ezen az általános szokáson csak Apáczai Csere János ütött rést, aki elég
bátor kezdeményező volt abhoz, hogy magyar nyelven tanítson, és 1664-ben „Magyar
Logikátská’’ -t és 1655-ben „Magyar Enoyklopeadiá” -t adjon ki.
Ebben a törekvésben — legalábbis földrajzi vonatkozásban — Frőlich Apáczai elő
futára volt. A földrajzi alapfogalmak és egyéb szakkifejezések latin neveit a „Medulla”
bevezető fejezetében magyarul és németül is közölte. Persze, a járatlan út a mi fülünka két tenger között; insula = vízzel kömyülvett tartomány, kiváltképp a tengeren stb.
Д tudós portréját hadd egészítsük ki azzal, hogy a n&gytudományú Frőlich
korántsem zárkózott be a tudományok elefántcsonttomyába, hanem ipar
kodott ismereteit szélesebb kórben terjesztem. A XVTI. században a protestáns
iskolarendszer az írás-olvasás tudományát már széles körben elterjesztette, de a nép
s kivált a feltörekvő polgárság szellemi tápláléka csaknem kizárólag a Biblia és a külön
féle vallásos iratok voltak. Tudósunk igyekezett ezen az egyoldalúságon változtatni.
Már külföldi tartózkodása idején a Boroszlóban, Nürnberg ben, Tjlmban és más helye
ken közzétett csillagászati, matematikai, földrajzi és egyéb dolgozatai révén nemcsak
a tudós körök ismerték nevét, hanem a néptömegek is. A nép számára ugyanis évről
évre olcsó naptárakat adott k i „Schreibkalender” , „Almanach” , „Tagbüohlein”
és más címekkel. Első kalendáriuma 1623-ról, az utolsó 1649-ről szól.
Hazatérte után folytatta ezt a munkát, de már nemcsak külföldön, hanem Lőcsén,
В árttán, Csopregen, Kolozsvárott, Gyulafehórvárott és más helyeken is megjelentette
kalendáriumait, a keresletnek megfelelően magyar és német nyelven. A munka mind
két magyar hazában „lőcsei kalendárium” néven nagy népszerűségnek örvendett,
ugyannyira, hogy élelmes nyomdászok Frőlich halála után is még sokáig megjelen
tették évről évre.
A tulajdonképpeni naptári adatokon kívül kalendáriumában népszerű modorban
írt, látókört bővítő és a műveltséget mélyítő cikkeket, hasznos tudnivalókat, egészlégügyi, háztartási és gazdasági tanácsokat is közölt. Ezáltal pedig — nem frázisos érte
lemben, hanem valóságosan is - a nép nagy tanítómesterévé vált.
Cslaády Gerő
egyetemi docens
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A századforduló előtt jogosan tartották
a vérátömlesztést életveszélyes beavatko
zásnak, hiszen egyes esetekben ugyan a
beteg g vois gyógyulását, máskor azonban
a halálát vagy legalábbis állapotának
romlását eredményezte. Azóta a vércso
portok fölfedezése, majd a véralvadást
gátló szerek alkalmazása révén a vérát
ömlesztés az orvostudománynak egyik
leghatalmasabb fegyverévé vált. A z em
beri A — R —0 vércsoportrendszer fölfede
zése (1900) a később Nobel-díjjal is k i
tüntetett, Landsteiner osztrák orvos nevé
hez fűződik.
A vér legszámosabb alkotórésze a vörös
vérsajt. Egy köbmilliméter vérben mint
egy 4,5—5 millió vörös vérsejt van. Az
emberi vörös vérsejtek az emberi vér
savóval való viselkedésük szempontjából
négy csoportba oszthatók. A vércsopor
tokat nemzetközi megegyezés alapján
„A ” , „ B ” , „A B ” és „O ” betűkkel jelö
lik. Ha például egy A csoportú donor
(véradó) В csoportú betegnek adna vért,
а В csoportú ember savója az A vörös
vérsejteket összecsapja (agglutinálja), cs
súlyos szövődmény fejlődik ki. Ugyanez
áll fordított esetben is. A vérátömlesz
tést lehetőleg mindig azonos csoportú
vérrel végezzük, de kényszerhelyzetben,
életveszély esetén, О-csoportbeliek m in
den más csoportbelinek adhatnak vért,

az AB-csoportbeliok pedig minden más
csoportbelitől kaphatnak vért.
A vércsoportok az élet folyamán nem
változnak. Vizsgálataink szerint a buda
pesti lakosság 45 százaléka „ A ” , 17
százaléka „ B ” , 8 százaléka „A B ” és
30 százaléka „O ” csoportú.
Landsteiner és munkatársai 1940-ben
egy újabb vércsoport-tulajdonságot fe 
deztek föl. Rhesus-faktornak nevezték el.
Hamarosan bebizonyosodott, hogy az
azonos csoportú vérek átömlesztését k ö
vető szövődmények és bizonyos mag
zati ártalmak létrejöttében a vér Rhesusfaktorának nagy szerepe van. A z új vér
csoportot a kísérletekre használt „Rhesus
macacus” majomról nevoztók el.
Az európai lakosság mintegy 85 száza
lékának a vörös vérsejtjeiben olyan tulaj
donság mutatható ki, amely ennek a
majomnak a vörös vérsejtjeiben is meg
található : ezt nevezzük Rhesus-pozitív,
vagy röviden Rhyoozitlv »érnek. A lakos
ság 15 százalékának vörös véisejtjeiből
hiányzik ez a tulajdonság. Ezek az Rhnegatív »ércsoportúak. A vizsgálatok azt
mutatták, hogy a vércsoport rendszerek
függetlenek egymástól, ami annyit jelent,
hogy például az „ A ” csoportú emberek
között éppoly gyakoriak az Rh-pozitív
vértípusúak, mint a ,,B” , az „A B ” vagy
az „O ” csoportúak között.

J-imüstelner professzor, a Ithesu s-fattor
íillfeilrzSJe

Mielőtt részletesebben foglalkoznánk
az Rh-faktor szerepével a vérátömlesz
tések során, meg kell ismerkednünk az
immunizáció fogalmával.
Antigen — ellenanyagképződés
H a az emberi vagy az állati szervezetbe
kórokozó baktériumok vagy vírusok ke
rülnek, a szervezet olyan ellenanyagok
termelésével válaszol, amelyek a kór
okozót ártalmatlanná teszik. A z ellen
anyag természetes fertőzés után az illető
kórokozóval szemben igen nagy mennyi
ségben termelődik a lábadozók vérében,
illetve vérsavójában. GyeDgített élő
vagy elölt kórokozókkal végzett védő
oltások ugyancsak a szervezet védetté
válását és ellenanyagok nagy mennyiség
ben való termelődését eredményezik. Az
előbbi folyamatot természetes immunizációnak nevezzük, az utóbbit mesterséges
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nek. Maga az immun izáció szó vala
mely betegség ellen védetté tételt, az
immunitás pedig védettséget jelent, csak
hogy az orvostudomány ma már tágabb
értelemben használja ezeket a fogalma
kat. Olyan esetekben is immunizálásról
beszélünk, amikor az emésztő csatorna
megkerülésével (például injekció útján)
a testnek idegen, de nem mérgező anya
gokat (állati fehérjéket vagy vörös vér
sejteket) juttatunk a szervezetbe, és a
szervezet erre ellenanyagok termelésével
válaszol. Azoka t az anyagokat, amelyek
ellenanyagok képződését váltják ki, össze
foglaló néven antigeneknek nevezzük.
Az imimuüzációs folyamatok a szerve
zetre nemcsak hasznosak, hanem károsak
is lehetnek, miként az alábbiakban,
éppen a vérátömlesztés kapcsán látni
fogjuk. A z ellenanyagok fehérjeszerű anya
gok, és az jellemzi őket, hogy specifikusak,
vagyis fajlagosak, tehát csak arra az
antigénre hatnak, amely termelődésüket
kiváltotta. E z a hatás abban nyilvánul
meg, hogy a baktériumokat vagy az ide
gen fajú, illetve csoportú vörös vérsejte
ket összecsapják (agglutinálják), vagy
esetleg fel is oldják.
Ha Rh-negatív vérűek szervezetébe
Rh-pozitív • vörös vérsojtek kerülnek,
ellenanyagtermclődés indul meg, vagyis
anti-Rh ellenanyagokat képez a szerve
zet. A z ánti-Rh ellenanyagok a szervezet
ben az Rh-pozitív vörös vérsojteket fel
oldják.
Hogyan kerülnek Rh-pozitív vörös
vérsejtek Rh-ncgatív csoportúak szerve
zetébe ? Kétféle módon : vérátömlesztés
sel vagy a terhesség során.

A rhpsus-m njoni (lth esn s raacaem )

először jut Rh-pozitív vér, a vér
átömlesztést. közvetlenül nem követi
reakció, de az anti-Rh ellenanyagok ter
melődése megindul. H a ugyanaz a beteg
lább egy-két heti szünet után újra
pozitív vért kap, a bevitt vörös vérsejteket az első vérkezelés hatására kelet
kezett anti-Rh ellenanyagok feloldják.
Hidegrázás, vérvizelés, gorinctáji fájdal
mak észlelhetők. A tönkrement vörös
vérsojtekből felszabaduló vérfesték a
vesecsövekben kicsapódva halálos végű
vescclégtelcnséget eredményezhet. Mind
ezek a szövődmények elkerülhetők, ha
Rh-ncgatív egyének Rh-negatív vérről
kapnak átömlesztést. A Rhesus-faktort
ezért, hazánkban minden vérátömlesztés
előtt méghatározzák.

S

Vérátömlesztéskor. . .

Magzati károsodások

A z A —В —О véresoportrendszeron be
lül az „ A ” , illetve a „ B ” antigénjeire ható
ellenanyagok az „A B ” vércsoportúak ki
vételével minden ember vérsavójában
megtalálhatók, mégpedig az „ A ” csopor
túak savójában anti-B, a „ B ” csoportún
kéban anti-A, az „O ” csoportúnkéban
anti-A és anti-B ellenanyagok mutatha
tók ki. A nem megfelelő csoportú vér át
ömlesztését követő, gyakran tragikus
következmények éppen ezekkel az ellen
anyagokkal függenek össze.

elsősorban akkor észlelhotőlc, ha az anya
Rh-negatív, az apa és a magzat Rh-pozi
tív vértípusúak. Tokintve, hogy az Rhfaktor a többi vércsoporthoz hasonlóan
öröklődő jelleg, Rh-negatív anyák és Rhpozitív apák gyermekeinek vagy 50 szá
zaléka, vagy 1Ö0 százaléka lesz Rh-pozi
tív, az apa öröklődési anyagától függően.
A magzati vércsoporttulajdonságok már
a magzati élet első felében kialakulnak.
Bár az anyai és a magzati vérkeringés
között általában nincs közvetlen össze
köttetés, és a méhlepényen csak bizonyos
oldott anyagok hatolnak át, az esetek
egy részében mégis lehetőség nyílik arra,
hogy kis számú magzati vörös vérsejt be
kerüljön az anya szervezetébe. H a ezek a
magzati vörös vérsejtek Rh-pozitívak és

Az anti-A és az anti-B ellenanyagokkal
ellentétben anti-Rh ellenanyagok csak
immunizálódás hatására keletkeznek az
emberi szervezetben. H a tehát egy Rhnegatív csoportú ember szervezetébe
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az anya Rh-negativ, az anyai szervezet
ben éppúgy megindul az anti-Rh ellen
anyagok termelése, mint Rh-pozitív v ö
rös vérsejtek átömlesztése utón. A z anya

nagyfokú vérszegénységgel és a szoká
sosnál lényegesen nagyobb fokú sárga
sággal születnek. Kezelés nélkül az ilyen
csecsemőknek mintegy 80 százaléka meg
hal. az életben maradottak egy része szel
lemileg fogyatékos marad agybeli káro
sodás következtében.
Milyen gyakori az
RH-faktor okozta magzati károsodás 1

A z А—В —О vércsoportok vizsgálata tárgylemeze
ken. A z A - és a B-szérum 1— 1 cseppjéhez csep
pentjük a véreket. A esomósodás (agglutlnáeló)
mutatja, bogy milyen vércsoportú a vizsgált vér

szempontjából ez a folyam at csak akkor
káros, ha az ellenanyagok megjelenése
után valamilyen okból R h-pozitív vérrel
végzett vérátömlesztéses kezelésben ré
szesül. A z anyai anti-Rh ellenanyagok a
méhlepényen' átjutva a magzat vörös
vórsejtjeihez kötődnek, és így azokat sú
lyosan károsítják, vérszegénységet és
sárgaságot idézve elő. A vérszegénység
kiegyenlítésére a szervezet fokozza a vér
képző szervek működését, és a tönkre
ment vörös vérsejtek pótlására éretlen,
magvas vörös vérsejtek is bejutnak a ke
ringésbe. A súlyos, méhen belüli vérsze
génység erős vizenyővel is járhat, és a
magzatnak méhen belüli elhalását is
okozhatja.
A z esetek nagyobb része azonban nem
ilyen súlyos kimenetelű. A gyermekek
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A z európai lakosságnak — miként erre
a bevezetőben is utaltunk — mintegy
16 százaléka Rh-negatív. A vércsoporttulajdonságok a nemektől is függetlenek
lévén, természetes, hogy az anyáknak is
körülbelül 15 százaléka Rh-negatív vér
csoportú. Mivel a férjek 15 százaléka is
Rh-negatív, Rh-negatívak házasságából
pedig Rh-pozitív gyermek nem születhetik, nyilvánvaló, hogy 100 — válogatás
nélkül verbuvált — házaspár közül átla
gosan mintegy 12 olyant találhatunk,
ahol a férj Rh-pozitív, a feleség pedig Rhnegatív. Elméletileg tehát 100 közül 12
esetben, vagyis minden 12. szülésnél be
következhetne a magzati károsodás.
A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy
csak minden 300—400. szülésre ju t egyilyen eset. Ennek az az oka, hogy az Rhnegatív vóresoportú anyáknak csak egy
kis hányada — csak minden 20 —40.
anya — immunizálódik terhessége során,
s csak ezek termelnek anti-Rh ellenanya
gokat. Abban, hogy kinél indul meg
immunizálódás, egyéni, alkati sajátossá
goknak is — a méhlepény átjárhatóságá
nak stb. — nagy szerepük van. A tapasz
talatok szerint az újszülöttkori károsodás
rendszerint csak a második terhességben
figyelhető meg először, s az első terhes
ségből még ilyenkor is egészséges gyer
mekek születnek. Eleinte még a károsí
tott gyermekek sorsa is kedvezőbb. A
magzati ártalom általában a terhességek
számának növekedésével arányosan fo 
kozódik, ёз bár persze kivételek is vannak,
méhen belüli elhalás rendszerint csak
későbbi terhességek esetén fordul elő.
Már az első terhességben is károsodik a
magzat, ha az Rh-negatív anya előzete
sen R h-pozitív vérrel kapott átömlesztést.
Hogyan előzhetők meg
az Rh-faktorral kapcsolatos újszülött
kori ártalmak ? Elméletileg a legbizto
sabb mód az lenne, ha Rh-negatív nők
csak Rh-negatív férfiakhoz mennének
feleségül. Minthogy azonban a házasság
kötések ilyen értelmű szabályozása min-

den nyolcadik jegyespárt érintené, és
ugyanakkor a házasságkötés ellenzése
10Ó ilyen eset közül mintegy 97-ben fölös
legesen történne, nyilvánvaló, hogy ez a
túlzottan óvatos út nem járható. Á z Rhnegatív nőket az R h-pozitív vérinjekciók
jobban immunizálják, mint a terhessé
gek, ezért különösen nők esetében fontos
annak a szabálynak a megtartása, hogy
Rh-negatív csoportú embernek csak Rhnegatív vér adható. A magzati ártalom
felismerése és kellő időben való kezelése
érdekében az egyik legfontosabb feladat
az, hogy az Rh-negatív anyák immunizálódását még a terhesség ideje alatt
megállapítsák.
A magzat méhen belüli károsodása és
az anyai ellenanyagok mennyisége között
a legtöbb esetben összefüggés állapítható
meg. Érthető tehát, hogy számos kísérle
tet végeztek az anyai ellenanyagok menynyiségének csökkentésére. Sajnos, a mag
zati károsodások megelőzésével kapcso
latos feladatok még nincsenek megoldva,
a károsodott cseosemők kezelésében v i
szont jelentős sikereket ért el az orvostudomány. A súlyos sárgasággal vagy
nagyfokú vérszegénységgel született Rhpozitív csecsemők kezelésére mintegy 10
év óta eredményesen alkalmazzák a
cserélései vérátömlesztést. Ennek az el
járásnak az a lényege, hogy az újszülött
károsított, R h-pozitív vörös vérsejtjeit
eltávolítják, s ezzel egyidejűleg Rh-nega
tív felnőttnek a vérét ömlesztik az el
távolított vér helyébe. Azért kell Rhnegatív vért használni, mert ehhez az
anyai ellenanyagok nem tudnak kötődni,
s így ezek már nem károsodhatnak.
A beavatkozás annál eredményesebb,
minél hamarabb végzik. Érthető hát :
minden erővel arra kell törekedni, hogy
az Rh-negatív anyák vizsgálata már a
terhesség alatt megtörténjék. Magzati
károsodás ugyanis csak azoknál az anyák
nál következik be, akikben a terhesség
alatt anti-Rh ellenanyagok kimutatha
tók. A cseréléses vérátömlesztéssel az
anti-Rh ellenanyagok által károsított
újszülöttek 80 százalékos halálozási ará
n yát 10, sőt 5 százalékra csökkenthetjük.
A vércsoportkutatás m a az orvostudo
mánynak egyik jelentős ága. A további
kutatómunka eredményeként nemcsak
elméleti kérdések további tisztázására,
hanem a vérátömlesztés szövődményei
nek és az újszülöttkori halálozásnak még
fokozottabb csökkenésére 47Amltbat.unlr
Dr. Baekhauez Rlchárd

A vérátömlesztés tehetősége! az A — B —0 — AB
vércsoportokban (a nyilak Jelzik a leheteséseket).
A 0 - csoportúnk életveszély esetén minden т л е
csoportbélinek adhatnak vért
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Magvas vörös vérsejtek a sárgaságban szenvedő
újszülött vérében

--------------- "-------- ----------------------------------

K övetkező számunk
tartalm ából

A Szputnyik műszerei — A negatív visszacsatolásról II. — A szív
koszorúér-trom bózis — Öröklődéstani kísérletek — Természetvéde
lem — Gázturbinás gépkocsim oto
rok — Jó talajvédelem — jó
csapadékhasznosítás — Felfedezé
sek, találmányok — A tudom ány
világa

I

!

tudományos kutató
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Előítéletek rabjai vagyunk. A zt gon
doljuk : magunk erejéből, elfogulatlanul
alkotunk önálló véleményeket, s közben
közhelyeket ismételgetünk anélkül, hogy
észrevennők. A valóságot téves fogalmak
torzító szemüvegén át szemléljük, és köz
ben azt hisszük, tudományos tárgyilagos
sággal járunk el. . .
У hogy ez mennyire így van, abból ítél
hetjük meg legjobban, hogy a tudomá
nyok szakembereire is milyen erősen hat
nak bogyepesedett tévedések még a m a
guk szakterületén is. D e beszéljenek a
példák !

badon élők. A z ablak üvegével nem törődve
rohan a kalitkára, s heves rohamban be
zúzza az üveget, sokszor élete veszélyezte
tésével s nem figyelve a lakók kiáltására,
kap a madár után."
E leírás alapján érthető, ha a könyv
e részének szerzője a karvalyt „lézengő
tolvaj” -ok, „útonálló” -k ,,hü másának”
bélyegzi.
E m ű 1904-ben jelent meg. A követ
kező kiadásból, a 18 kötetesből, amely
1929-ben jelent meg magyarul, ezek a
részek kimaradtak, de a karvaly ,,rop-

akadályon keresztül villámgyorsan rácsap
nak az egyszerre kiszemelt zsákmányra,
ezért s minthogy az erdőben felnőtt ragadozó
hírét sem hallhatta ablaküvegnek és szobá
nak, s nem gyaníthatja, hogy a kanári
madár emberi tulajdon, nem is rábaijuk
fel neki „példéitlan szemérmetlenségül'’, ha
egy-egy ablakon belül felfüggesztett kalitká
ban megpillantott madarat zsákmányának
tekint, s rendkívüli sebességgel nekiront.
Az ablaktáblának vágódva persze legalább
is elkábul, de az is előfordul, hogy komo
lyan megsérül.” — „ A kifejlett karvaly
élelemszükséglete napi 2 —3, veréb nagy
ságú madár.”
Mindebből tehát azt látjuk : a karvaly
— s általában a ragadozó állatok — sze
repének megítélésében a tudomány fél
évszázad óta gyökeresen megváltoztatta
álláspontját. Kiderült, hogy e vérszom
jasnak tekintett ragadozó voltaképp nem
sok kárt okoz, sőt bizonyos szempontból
inkább hasznos, s a természetben kiala
kult életmódját alaptalanul bélyegezték
egy „arcátlan útonálló” tevékenységé
nek. Fél évszázaddal ezelőtt a tudósok
gondolkodását észrevétlenül áthatotta
még az állatok magatartásának elavult,
hibás szemlélete. •Ú gy ítélték meg az
állatok „tetteit” , miként, az emberekét
szokták, s a karvalynak gonoszságot,
szemtelenséget tulajdonítottak.
H ogy itt nem valami véletlenségről
van szó, bemutatjuk egy másik pél
dán is.
A kakukk

Karvaly

Brehm hatalmas műve, „ A z állatok
világa” több ízben megjelent már magyar
fordításban. A z első (tízkötetes) kiadás
ban a magyar állattan akkori legjobb
tudósai működtek közre, s az volt a
törekvésük, hogy ne pusztán hű fordí
tást, hanem a német eredeti alapján
olyan ú j művet alkossanak, amelyben „a
tudományos szempont határozottabban
dom borodik k i” , m int az eredetiben.
Éppen e cél hangsúlyozására való tekin
tettel vesszük a ,,Brohm” -ből példánkat.
Itt van — m ondjuk
—
a k a r v a ly .

„H a egyszer fölébred, a karvaly szenve
délye — olvassuk —, mindenről megfeled
kezik, az emberrel sem törőd ik.. . Kalitká
ban tartott madarak éppoly kevéssé van
nak támadásaitól biztosítva, mint a sza
Ш

Kakukk

pant kártékony ragadozó” -ként szerepel
itt is.
A múlt esztendőben jelent meg az új
(négykötetes) „magyar” Brehm első kö
tete. A m űvet ebben a formájában 1962ben Németországban adták ki. A tudo
mány mai álláspontját tükrözi. A kar
valyról így ír. „ A városokban a karvaly
különösen télen látható, ilyenkor ugyanis
szeret beköltözni a kertekbe, parkokba в
különösen verebekre vadászik. Magatar
tása meglehetősen általános felháborodást
szokott kiváltani, úgynevezett szemtelensége
következtében. Az emberek ahelyett, hogy
örömmel fogadnák, amikor ez a tollas raga
dozó rendet teremt a tolakodó verebek kö
zött, sajnálják e csinos, fürge madártól azt
a néhány rigót, pintyet és citromsármányt,
amelyekből különben is nagyon sok akad. . .
Vadászati módjukhoz tartozik, hogy minden

Ismeretes, hogy a kakukkfióka kidobja
fészkéből a mostohatestvéreit, a nevelő
szülők azonban ezt eltűrik, sőt buzgón
továbbetetik gyermekeik gyilkosát. Fél
évszázaddal ezelőtt erről a tárgyról így
írtak még tudományos igénnyel: „ Az apró
madárság könyörületessége, mely ez alka
lommal is nyilvánul, a kakukkfi fölnevelé
sében legragyogóbban csillog. Megindító
szerénységgel hordják a kakukkjinak, mely
elpusztult családjuk helyén terpeszkedik,
a bőséges falatokat, rovarkákat, legyeket,
hernyókat, csigákat, férgeket, в reggeltől
estig törik magukat anélkül, hogy örökké
éhes gyomrát kielégíthetnék.”
H ogyan látja a kérdést a tudomány
ma 1
Először : a növekedő kakukk egyálta
lán nem nagyobb igényű egymagában,
mint mondjuK 6 barázáabillegatő-fióka.
A z állatok étvágya ugyanis arányban áll
testfelületükkel. Kisebb állatoknak v i
szonylag nagyobb a testfelületük, ezért

aránylag több h őt adnak le, mint a na
gyok, s étvágyuk is aránylag nagyobb.
H at barázdanillegotő-fióka együttvéve
biztosan többet eszik, mint egy kakukk
fióka. Ráadásul a szülők a fészküket már
elhagyott, de még etetésre szoruló fióká
kat ti' helyen kell hogy külön-külön fel
keressék; az egyetlen kakukkfióka eseté
ben utat is megtakarítanak. A „becsa
p ott” madárszülők iránti sajnálat már
azért sem jogosult, mert a kakukkfióká
val kevesebb a gondjuk, mint saját gyer
mekeikkel.
Másodszor : a madarak etetési ösztö
nének egészen mindegy, milyen fiókát
etetnek. Csilcsalp-füziJcékkel végezték az
alábbi kísérletet. A osilosalp-füzike fész
kéből eltávolították az 5 fíókát,s helyükre
kakukkfiókát helyeztek. A fészekhez ér
kezett nőstény nem bánkódott gyermekei
eltűntén, hanem megetette a tátott torkú
kakukkfiókát. E gy óra múlva kivették
a fészekből a kakukkfiókát, s újra vissza
rakták az 5 éhes csilcsalp-füzikefiókát.
A z öregek megint úgy jártak el, mintha
semmi sem történt volna. Szemmel lát
hatólag egyformán kielégíti etetési ösztö
nüket minden tátongó torok, s közömbös
számukra, hogy a saját édes gyermekü
ket vagy betolakodott mostohagyerme
ket etetnek-e.
A tanulság : a madarak magatartását
nem szabad megszokott, az emberi v i
szonylatokból kiinduló szempontokból
magyarázni. A maHamlmaV ahhoz, hogy
fiókáikat megetessék, szükségük van rá,
hogy a fióka tátsa a csőrét. H a ezt nem
teszi, éhen halhat felőlük. A z ezüst sirályok
telepekben, egymás mellett költenek.
Mindegyik madár vadul védelmezi fióká
já t a másiktől, mert ha a szomszéd köze
lébe kerül, az agyonüti. H a azonban
mégis ez történik, s a fióka megdöglik,
azonnal megszűnik működni a védelmezés ösztöne, s helyébe lép a táplálkozás
ösztöne : a sirály mohón felfalja saját
kimúlt fiókáját. H ogyan is lehetne e
példákat az ember magatartásából k iin 
dulva magyarázni ?
S most kanyarodjunk vissza alaptéte
lünkhöz. A tudomány célja a valóságot
a valóságnak megfelelően felfogni. Látszó
lagos összefüggések, vélt szabályok, meg
rögzött nézetek s előítéletek akadályozzáK az embert abban, hogy a tényleges
kapcsolatokat fölismerje.

Ákos Károly
159

À TELEVÍZIÓ
V. A

SZÍN ES

Televíziós cikksorozatunk bevezetőjé
ben azt mondottuk, hogy e nagyszerű
találmányban az ember ősrégi álma vált
valóra. De alig született meg a fekete fehér televízió, máris sokan természetes
színben szeretnék látni a műsort készü
lékük ernyőjén.
Hogyan tehető alkalmassá a televízió
arra is, hogy színes képeket közvetítsen ?
Említettük már, hogy a képátvitel lé
nyegében az emberi szem működését utá
nozza. Működése szempontjából a feketefehér televízió mintegy a színvak ember
szemének, a színes pedig a normális
látásúénak felel meg.

TELEVÍZIÓ
a működését. A z egyes színek felbon
tása alapszínekre nem újság számunkra.
Közvetlen tapasztalatból tudjuk, hogy
különböző színű festékek vegyítéséből
újabb színt kapunk. E zt hasznosítják a
többi közt a nyomdatechnikában (több
színű nyomás), de még a színes fényképe
zésben is. A színes televízió kidolgozásá
ban is ezen a nyom on haladtak.
A z eddig elmondottak alapján könynyen elképzelhetjük a színes televízió
működésének elvét. A fölvétel során a
képet a három alapszínre — vörösre,
zöldre és kékre — felbontják s a kapott
jeleket a vevőkészülékhez továbbítják.

Amennyire ésszerű a színes televízió
elve, annyira nehéz a megvalósítása.
Csuk azt a színes tolevíziós rendszert
mondhatjuk elfogadhatónak, amely egy
sereg műszaki, műsortechnikai és gazda
ságossági kívánalmunkat kielégíti. Lás
suk a legfontosabtwikat.
A színes televíziós kép nem lehet,
kevésbé éles és finom a fekete-fehérnél.
Hasonlóképpen az is szükséges, hogy a
kép fényerőssége is legalább olyan le
gyen, mint a közönséges televízióé. Itt
még egy szempont fölvetődik : az alap
színek arányának, az egyes színösszete
vők fényességének is megfelelőnek kell
lennie, különben rikító vagy elmosódott
lesz a kép. E problémát minden fotoamatőr ismeri, aki mái- készített színes
fényképet. : o tt a jó színharmóniát a
helyes expozícióval érik el.
A színes televízió vevőkészülékei jóval
drágábbak, mint a fekete-fehér vevők.
A rendszer bonyolultsága miatt persze
az adó berendezése is sokkal költségesebb
a közönséges televízióénál, s többe kerül
a fenntartása és a felvételek elkészítése
is. Sehol a világon sinosen csupán színes
televízió. Ha azonban gazdasági okokból
a fekete-fehér televíziónak mindenképen meg kell maradnia, nem lehetséges.
ogy vele párhuzamosan külön színes
televíziók is működjenek, mert az amúgy
is zsúfolt éterben bajos volna annyi
állomásnak helyet szorítani.
Ebiről két fontos kivánalom adódik,
amit csak a legutóbbi években sikerült
az úgynevezett összeférd rendszerű színes
televízió elvének kidolgozásával kielégí
teni. Egyrészt meg kellett birkózni azzal,
hogy a színes televízió adóállomásán k i
sugárzott műsort (persze „színvakon” )
a fekete-fehér vevőkészülékek is vehes
sék. Másrészt — for<lítva — olyan meg
oldást kellett találni, hogy a közönséges
televízió műsorát a színes vevőkészülé
kek is vehessék fekete-fehéren.
Hogyan, milyen berendezésekkel oldja
meg о feladatokat a színes televízió ?
Mint érdekességet említjük, hogy vala
mikor Nipkow-tárcsás megoldással is
kísérleteztek. Persze az első olyan színes
televízió, amely valóban élvezhető ké
pet adott, csuprán elektronikus rend
szerű lehetett. A felvevőcső előtt egy
tá rc á t forgattak, s erre vörös, zöld és
kék színű fényszürőket erősítettek. Ily
módon a kép a felvevőesőre alapszínekre
bontva került. A cső egyébként a n á r
ismert módon hozta létre a képelemekot.
A vevőkészülék képcsöve előtt egy azo
nos kivitelű másílt, színszürős tárcsa

forgott, a felvovőcső tárcájával ponto
san szinkronizálva. (Nemcsak a fordulat
számnak kell pontosan egyeznie, hanem
az egyes színek egyidejűségéről is gon
doskodni kell.) A néző ez esetben gyors
egymásutánban vörös, zöld és kék képet
lát, amelyek a szem tehetetlensége követ
keztében természetes színű képpé olvad
nak össze (1. ábra).
Ez a módszer a gyakorlatban nem vált
be. Elsősorban nem oldja meg a kétféle
televízió kölcsönös vételét. De ha ettől
eltekintünk is, leküzdhetetlen gyöngesége, hogv forgó, mechanikus alkatrésze
ket tartalmaz, sőt ráadásul ezeket még
.szinkronizálni is kell. A z is ellene szól,
hogy a jelek átviteléhez a közönséges
televízió ávszélességének a háromszorosa

E

1.

Miként fogja föl szemünk a színeket 7
A recehártya fényérzékeny ideg végző
dései a kép egyes pontjait fényerejük és
színük szerint észlelik. A színlátás folya
mata még nem egészen tisztázott. Az
egyik ma elfogadott elmélet alapján az
ideg végződések három csoportba oszt
hatók aszerint, hogy a vörös, a zöld,
avagy a kék színre érzékenyek-e. E há
rom szín az úgynevezett alapszín. Velük
— bizonyos arányú keverésükkel — a
többi színt előállíthatjuk. Sárga színt
például a vörös és a zöld keverékével. Ha
tehát a budapesti utcán egy villamosko
csit látunk, akkor — e föltevés alap
ján — szemünknek a vörösre és zöldre
érzékeny idogvégződéseit éri inger, s ezt
agyunkba továbbítják.
A kérdés tehát az, hogy hogyan utá
nozhatjuk a televízióban a szemnek ezt
140

ábra

Itt az alapszínekre bontott részképeket
valamilyen m ódon egyesítik, s ebből
adódik a színes kép. (Hasonlóan a színes
képek nyomtatásához, ahol három alap
színre bontott részképeket nyomnak egy
másra.)
E zt az egyszerűsített elvet valamivel
k i kell egészítenünk. A szem a képet
gyakorlatilag egy időben bontja elemeire,
a televízió pedig egymás után, s a to 
vábbított képelemeket a vevőkészülék
ernyőjén szemünk tehetetlensége vonja
össze egyetlen képpé. A színes televízió
ugyanezt az elvet alkalmazza azzal a
különbséggel, hogy magukat az egyes
képelemeket is tovább bontja a három
alapszínre. S az időben egvmás után
megjelenő, különböző alapszínű képele
mekből a néző szeme hoz létre egységes,
színes képet.

2. ábra
szükséges. Ugyanannyi időn lseiül ugyan
is lárom szor annyi képelemet kell á t
vinni (minden egyes képjelemet a három
alapjszínre felbontva). Ha pedig csök
kentjük a sávszélességet, akkor meg a
kép fin o m á g a romlik.
A fejlődés itt is a tisztán elektronikus
megoldások útján haladt, és eredményre
is vezetett. Egészen természetes volt a
gondolat, hogy a felvételt három ikonoszkóppsal vagy_ hozzá hasonló, de más
rendszerű folvcvőcsővel készítsék. Mind
egyikükbe egy-egy megfelelő s csakis
az adott alapszínre érzékeny színszűrőt
építenek. A z adóállomásról az alapszínek
szerinti képjeleket külön-külön továbbít
ják. A vevőkészülékben a jelek három
képesébe kerülnek. A rajtuk megjelenő
rószképjeket optikai berendezés egyesíti
színes képpjé (2. ábra).
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E r. a rendszer már kiküszöböli a mecha
nikus alkatrészeket, de ez sem működhet
együtt a fekete-fehér televízióval, s a
jelek átvitele itt is túlságosan, széles
sávot foglal el.
A mai színes televízió ebből a rendszer
ből átvette a három felvevőcsöves meg
oldást, csakhogy az egyes alapszíneket
egyszerre, a közönséges televízió sávjá
ban elosztva továbbítja. Érdekes módon
oldották meg azt, hogy az adásokat a
fekete-fehér készülékek is vehessék.
Eimek az a föltétele, hogy az adó ne
csak színes jeleket, hanem a fekete-fehér
képet, alkotó képelemek világosságának
megfelelő jeleket is kisugározzon.
De hogyan érik cl ezt ? A három alap-

•U ábra

színből nemcsak midenfajta szín, hanem
fehér is előállítható. Ha például a keverék
ben 30 százalék vörös, 59 százalék zöld és
11 százalék kék van, akkor az úgyneve
zett szintetikus fehér színt kapjuk. Nos,
az összeférő rendszerű televízió ezt a szin
tetikus fehéret is sugározza, és ezt veszi
a fekete-fehér televíziós vevő. De az adó
sugározza ezenkívül a vörösnek és a kék
nek a jeleit is. így azután ,,a kecske is
jóllakik, és a káposzta is megmarad” .
A közönséges televíziós készülékek csak
a képelemek világosságának megfelelő
jeleket veszik (a szintetikus fehéret), és
dolgozzák fel fekete-fehér képpé, a szí
nes vevők pedig az adó által kisugárzott
összes jelből megfelelő kapcsolással össze
rakják a színes kép alkotásához szüksé
ges valóságos alapszíneket. A berendezés
roppant bonyolult, de talán a fenti hé
zagos és vázlatos ismertetésből olvasóink

némi fogalmat alkothatnak az összeférő
rendszerű televízió működésének alapelvéről.
A korszerű színes televízió vevőkészü
lékében már nincsen három külön képcső.
Szerepüket egyetlen különleges, úgyne
vezett trikolór cső látja el. Ennek ernyő
jén mozaikszerűon vörös, zöld, illetve
kék világítószemcsék helyezkednek el.
Ezek felvillanását látja a néző. A esőnek
három elektronágyúja van. A belőlük
kiinduló elektronsugarakat az egyes alap
színek jelei vezérlik. Mielőtt a sugarak az
ernyőbe ütköznének, előbb egy tárcsá
nak, az úgynevezett raaszfcnak a nyílá
sain haladnak át. Annyi ilyen nyílás
van, ahány hármas világítószemcse-cso
port az ernyőn. A három elektronsugár
ból adódó nyaláb a nyíláson áthaladva
éppen egy képpontnyi nagyságra terül
szét (3. ábra). Egy-egy képpontban tehát
tulajdonképpen egy időben három kép
jelenik meg a három alapszínben, és ebből
alakítja ki a néző szeme az adott képpont
természetes színét. Újabban olyan színes
képcsővel is kísérleteznek, amely egyet
len elektronsugárral dolgozik.
A színes televízió ma még koránt sincs
a fejlettségnek azon a fokán, m int, a
fekete-fehér távolbalátás. A z Egyesült
Államokban rendszeresen folynak a szí
nes adások ; a Szovjetunióban ebben az
évben rendszeresítik a színes közvetítése
ket. A televíziós technikában előrehaladt
többi országban csak évek múlva veze
tik be a színes televíziót. Helytelen volna
tehát azt gondolnunk, hogy nálunk nem
érdemes a fekete-fehér televízióval fog
lalkozni, várjuk meg, amíg meglesz a
színes adás. Tudnunk kell, hogy a színes
vételre alkalmas készülékek ára, jelenleg
a közönségesekének több mint három
szorosa, és később sem lesznek sokkal
olcsóbbak. A z is szinte bizonyos, hogy a
fekete-fehér televíziót sohasem fogja k i
szorítani a színes, aminthogy a moziból
som tűntek el a fekete-fehér'filmek.
A színes televízió útja — technikai és
művészeti vonatkozásában egyaránt —
a fekete-fehér televízión keresztül vezet.
E zt a fejlődési fokot Magyarországon
sem ugorhatjuk át.
Nagy István György

üveges József :
TÚ L A RÁDIÓHULLÁMOKON. A FÉNY
(Bibliotheca kiadása. 3G4 lap. 266 ábra. Ara 28 Ft)
Aligha van ma könyvolvasó család az ország
ban, amelynek könyvel közt nem találhatnák
meg a Kossuth-díjas üveges professzor nép
szerű természettudományos könyveinek vala
melyik kötetét. Két oka Is van e nagy népszerű
ségnek. A z egyik a korunkat jellemző hatalmas
és egyre fokozódó érdeklődés a természettudo
mányok Lránt. A másik : üveges könyveinek
lebilincselő stílusa, amellyel az érdeklődést nem
esek fölkehi bennünk, hanem állandóan ébren
tartja, sőt fokozza.
Könyvel nem a szakemberek szűk köréhez,
hanem mindenkihez szólnak. A 12— 14 éves
diák ha belemerül egy-egy könyvébe, aligha
tndja letenni addig, ómig teljesen végig nem olvas
ta, sőt végig nem dolgozta. De a felnőtt is — el
olvasva egy-egy fejezetet — egyszeriben tisztán
és világosan lát olyan természettudományos
problémákat, amelyekről addig azt hitte, hogy
csak szakemberek számára hozzáférhetőek. A kö
zépiskolai tanár pedig, sőt a főiskolai tanár Is
megtanulhatja belőlük az érdeklődés fölkeltésé
nek és a nehéz problémák egyszerű, érthető
megvilágításának magasabbrendü pedagógiai mű
vészetét. A részletekkel foglalkozó szakember
a sok részletprobléma fölötti világos áttekintést
élvezheti bennük.
E z a most megjelent könyv voltaképpen az
„É lő fizika** című sorozat várva várt negyedik
kötete, de önmagában Is kerek egész. A fényre
vonatkozó mai Ismereteinket és ezeknek az Is
mereteknek a kialakulását foglalja össze. A ter
mészettudományok fejlődésének talán legszíne
sebb fejezete ez, telve meglepőbbnél meglepőbb
fonlulatokkaL Anyagi vagy hullámtermészetü-c
a fény? — küzdött egymással évszázadokon át
a két nagy fényelmélet. A mai természettudomány
különös választ ad e kérdésre : az anyag Is
hullámtermészetű. Mindezt kialakulásában lát
hatjuk a könyv első részében.
A második rész azt mutatja be, hogy a fénymibenlétének problémája nemcsak a tudósokat
foglalkoztató izgalmas probléma, hanem mind
annyi ónkat nagyon le közelről érint. Hiszen

KÜ TH E KOLLWTTZ K IÁL L ÍT ÁSA
Ï 945-ben távozott az élők sorából és 90 évvel
ezelőtt" született Käthe Koll vllz, korának egyik
legkiválóbb rajzmüvésze. Nugyhatású, a világon
mindenütt megbecsült és elismerést aratott
művészetével most Ismerkedhet meg a magyar
közönség a Műcsarnok kamaratermében rende
zett kiállításon. Drámai erejű grafikáiban, rajzok
ban. metszetekben, világhírű plakátjaiban a
proletár- és munkásélet küzdelmeit ábrázolta belső,
etikus szenvedéllyel, a vonalak kifejező szépségé
vel. Férje révén, aki Berlin egyik munkásnegye
dének orvosa volt, jól Ismerte a II. Vilmos esászár
alatti proletárélet minden keservét, s maga Is aktív
tagja lévén a munkásmozgalomnak, osztozott
velük minden megpróbáltatásban és szenvedésben
a welmárl és hitleri Idők viharaiban Is. Már első
müveiben, a Takácsok lázadásá-bon és a német
parasztháborúkat megörökítő rajzsorozatában
ú j, forradalmi hangot ütött meg. s kivételes tehet
ségét egész életén át a szegények, az elesettek, az
elnvomottak felemelkedésének szentelte. Ez a
nagyerejű, nagyszívü és harcos lélek asszony
volt és anya. Maga Is meghozta fájdalmas áldo
zatát, két fiát vesztette el az első világháborúban,
s talán azért tudott olyan szivhemarkolóan slkoltant rajzaiban, minden anyák nevében — a
háború ellen. FőtémAJo a proletáranya. A kollvvitzl asszonyok elgyötört arcában a nyomor, а
nélkülözés, az örök megrebbentség, az aggodalom
tükröződik, de testtartásukkal, ruhájuk méltúságteljes redőzetévcl kifejezik azt a dinamikus erőt,
amit a sokszor csakugyan csodatevő anyai szere
tet, az anya áldozatkészsége jelent. К ..the Kiül
n i tz minden rajzában, rajzainak minden vonásá
ban ott lüktet egy új, boldogabb élet teremtő
vágya.
Dutka Mária

f
Felhívjuk Olvasóink figyelmét, h ogy — m int már előző számunkban
közöltük: — az

Élet és Tudomány kalendáriuma
ebben az évb e i is megjelenik!

A m : 12 forint.
M e g r e n d e l h e t ő : a Gondolat K iadó terjesztési osztályán (Budapest, VI.,
R évay 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.

■_________ gépészmérnök

Felhívjuk kedves olvasóink figyelmét,
hogy az Élet és Tudomány 1957-és évfo
lyamának egyes száma —' hiányzó példá
nyok pótlására — korlátolt mennyiségben
rendelkezésre áll a Gondolat K iadó ter
jesztési osztályán: Budapest, V ., Révay
u. 16. Tel.: 315—708.

n megoldása soráu elért eredményeknek köszön
hetjük. hogy ma Jé szemüvegünk, fényképező
gépünk, vetítőgépeink vannak, és hogy tudósaink
mikroszkóppal, sőt elektromikroszkóppal hatol
nak be a „láthatatlan Uleslnyek” birodalmába,
s küzdik le egymásután a népbetegségeken
A második részben a fénytani eszközök műkö
déséről kapánk világos képet.
Kár, hogy a kiadó csuk ötezer példányban
adta ki ezt az értékes müvet, s így az érdeklődők
zöme majd esak a második vagy a harmadik
kiadásban juthat hozzá, akáresak a sorozat
előző köteteihez Is.
Kovács Mihály
fllmn, tanár
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A piramis elnevezés nem. egyiptomi,
hanoin görög eredetű. A görögök egyik
süteményének mértani piramis formája
volt, ezért „püramidion” -nak nevez
ték. Amikor az időszámításunk kez
detét megelőző VII. századtól egyre több
görög kereste föl Egyiptomot, s ott látta
a püramidion alakú építményeket, reájuk
ruházták a süteményük nevét. E különös
építmények egyiptomi nevo „m -г” volt.
Mihelyt az új uralkodó elfoglalta a
trónját,' tüstént elrendelte síremlékének
megépítését. Aminthogy az előkelő magá
nosok is előre elkészíttették sírjukat. A pi
ramis csakis uralkodónak szánt nyugvóhely volt. A fáraó első nejét többnyire
kisebb piramisban, gyermekeit pedig a
piramis körül ásott sírokban temették el.
Ám a királysírok nem mindig piramis
formájában készültek. Már beszéltünk a
két első dinasztia uralkodóinak síremlé
keiről, az arab szóval ,,masztabá” -nak
nevezett sír palotáról. А III. dip&sztia
uralkodásának elején alapvető változás
történt. Djoszer fáraó építőmesteré két
újítást vezetett be. Először 6 használta
fel tégla helyett nagy arányban a követ.
Aztán sok kísérlet utárr eljutott az úgy
nevezett lépcsős masztaba formájáig, amely
már átmenet a piramishoz. Helytelenül
lépcsős piramisnak is szokták nevezni.

A szukkaml lépcsős !IJoszcr-„pinimls'‘

HOGYAN ÉPÜLTEK AZ EGYIPTOMI PIRAMISOK?

Л ffizelti Clieopsz-pirarais

Sl.

(Azért, helytelenül, mert alapfelülete nem
négyzet, Iránom — szerkezetének meg
felelően. — téglalap alakú.) A masztaba
méreteit háromszorosára megnagyobbí
totta, aztán négy, m ajd később hat
maszta lá t helyezett egymás fölé úgy,
hogy a felsőbb valamivel kisebb volt az
alatta levőnél. íg y épült fel a hatlépcsős
Djoszer-masztaba, Egyiptom egyik leg
érdekesebb műemléke.
A z első építmény, amelyot piramisnak
nevezhetünk, a medumí hét lépcsős pira
mis volt $ III. dinasztia uralkodásának
végéről. Csupán a mag alsó része maradt
fenn. A külső burkolatot már évszáza
dokkal ezelőtt olhordották. A hajlásszög
alapján magasságát 90 méternek gon
dolják..
Sznofru fáraó számára Daksum&l két
piramist építettek. A déli az úgynevezett
„m egtört’ ', az északi pedig a' „vörös”
piramis. A z előbbi van job b állapotban.
Nevét azért kapta, mert nem a piramisok
mértani tisztaságában, egyones élekkel
épült, hanem a gyors építkezés miatt a
piramis csúcsa kisebbre sikerült a terve
zettnél, s így éle megtörött. A gyors épít
kezést tanúsítja az is, hogy a felső rész
köveit kevesebb gonddal illesztették
összo, mint az alsó részekét. Ez a piramis
97,4 méter magas. A másik piramis neve

Sznofru fáraó bet piramisa Itahstirban. Az előtérből* a „megtört” , a háttérben м „vörös” piramis láthat«»

Л meduml piramis
maradványul

onnan erűd, hogy a burkolat clliordása
után — még a■/' ókoriján — láthatóvá
vált a piramis vöröses színű kőzetből
készült magva. E z a piramis 104,4 méter
magasba nyúlt.
A gizehi csojxrrt három klasszikus
piramisa nyomban a dahsuriak után
épült, és a IV . dinasztiához fűző
dik. Cheopaz, Ghephren és M ykerinosz
fáraó piramisai ezek. K öztük legkiemel
kedőbb az oredetileg 146,6 méter magas
(most 137,2 m) Cheopsz-piramis, amely
nek alapéle 230 méter, hajlásszöge — a
medumival megegyezően — 51°52\ K e
véssel kisebb fiának, Chephrennek 143,5
(ma 136,4) méter magas piramisa, amely
nek alapéle 215,25 méter hosszú, volt (ma
210,5 m ). Ennek csúcsán a mészkőbur
kolat egy része megmaradt. Lényegesen
kisebb a harmadik építmény, amely ma
62 méter magasságú (66,4 m volt a
magassága) és 79,64 méter széles (egykor
84,8 m ). Ehhez a csoporthoz hat, sokkal
kisebb piramis csatlakozik: három a
Cheopsz-piramis keleti oldalán, három a
Mykerinoszétól délre.
E gy másik háromtagú csoport az V.
dinasztia korának három piramisa. Ezek
nem érik el a gizehiek magasságát.
A következő királyok piramisai még
kisebbek voltak, m int az V.- dinasztia
uralkodóié, s megtartásuk is sokkal gyat
rább. Ezek az uralkodók sírjukat már
nem masszívan, kőből készíttették, mint
az óbirodalom fáraói, hanem csak téglá
ból vagy kőfalakból építtettek vázat, s
ezt homokkal és kővel töltették ki. A m i
kor a mészkő burkolatot a későbbi épít
kezések céljaira eltávolították, a mag
szétomlott, s manapság már сзак for
mátlan halmaz.
Az utolsó fáraó, aki piramist építtetett,
az új birodalom egyik királya, I . Ach146

mosze volt. Piramisa
Tebáiszban épült.
Minthogy a pirami
sok elárulták az ural
kodói sírnak és a fel
halmozott kincseknek
pontos helyét, a fáraók
később lemondtak er
ről az áruló formáról,
-4 îÂ ".
я iparkodtak a temet
kező helyüket elrej
teni a sírrablók elől.
így Tebáisz mellett,
a királyok völgyében,
a sziklákba hosszú
folyosókat és kamrákat vésettek, s az
uralkodókat 1. Thutmoszisztól kezdve fel
tűnés nélkül temették el. Mintegy 60 k i
rályi személyt temettek el a királyok
völgyében. Századunk húszas éveiben
világszerte nagy feltűnést keltett Tutanch-amon fáraó sírjának föltárása. Az
addig érintetlen sírban mesés kincseket
találtak.
Ethiopia és később Mérőé királyai is
átvették a piramisos építkezést. A kö
zépső birodalom kora óta (i. e. 2000) a
római korig az előkelőbb egyiptomiak is
piramis formájú síremlékeket készíttettek
maguknak.
A z egyiptomi királysír azonban nem
csupán a piramisból állott, Iranern más
ek is csatlakoztak hozzá. A
építmények
Nílus partján minden piramishoz templom ot építettek, s ebből
' rőf a völgy-templom
ból hosszú, fedett út vezetett közvetlenül
a piramis keleti oldalán álló halotti szen
télyhez. Ez a három elem — a völgy
templom, a feljárat és a halotti szentély —
megvolt az óbirodalom minden piramisá
nál. A halotti szentélyhez még egy cso
port egyéb épület is tartozott (a papok
lakása, különféle raktárak stb.). E melléképületek azonban csak ritkán maradtak
fenn.
A z egyiptomiak vallási felfogása sze
rint az ember a halála után is tovább él.
Ennek az a feltétele azonban, hogy teste
ne bom oljon szót, hanem ép maradjon.
E zt a mumifikálás útján érték el, amelyet
a völgy-templomban végeztek. A testet
fából vagy kőből készített szobor is he
lyettesíthette. A halottnak további éle
téhez élelemre is szüksége volt. A „száj
nyitás” szertartása révén, amelyet a
múmián és szobron hajtottak végre, a
halott táplálkozhatott. A múmia a sír
kamrában, a piramis belsejében, egy

Л „királyok vötpyn"
Tebáisz mellett

kőkoporsóban nyugo
dott. A sírkamrába az
északi oldalon nvílt a
bejárat. E zt erős kő
tömbökkel torlaszol
ták el. A király étetését a halotti temp
lomban a fáraó öl
szobra előtt és a pira
misban elhelyezett ál
dozati tábla előtt nap
jában többször végez
ték. E
kultuszhoz
több papra és sok
élelmiszerre v o lt szük
ség (az utóbbit a raktárukban halmoz
ták fel).
A völgy-templomból a koporsót a
mumifikáit holttesttel a feljárón szállí
tották a halotti szentélybe, a völgytemplomot aztán lezárták, s a halotti
szentélyben megkezdődött a szertartás.
A temetési szertartás magyarázza meg
tehát a melléképületek rendeltetését.
Hogyan építették a piramist? Az. egyip
tomiak nem jegyezték fel az építés m ód
ját, és ábrázolások sem maradtak fenn
róla. Csupán egyetlen ókori leírás maradt
fenn Hérodotosz tollából, 6 azonban mint
egy 2000 évvel az első piramisok építése
után járt Egyiptomban, s leírását a pa
pok elbeszélése alapján írta meg. Ez a
leírás semmiben sem tájékoztatja a tu
dományt, ellenkezőleg: összezavarja a
dolgokat.
A z egyetlen tájékoztató forrás maga
a piramis. Elsősorban a szétrombolódott
építmények a legjobb tanúk, mert ezek
nek a belső szerkezetét is láthatjuk.
A régibb, Richard Lepsius nevéhez fű
ződő elmélet szerint a király az építtetést
egy kis piramissal kezdte meg. E zt aztán
újra meg újra „köpenyezte” , vagyis bur
kolattal vette körül, s így belülről ki
felé n őtt a piramis. E z elmélet szerint
tehát annak a fáraónak a piramisa lett
volna a legnagyobb, aki a leghosszabb
ideig élt.
A z újabb elmélet Ludwig Borchardté,
aki 1902 és 1908 között a Német Keleti
Társaság expedíciójának élén az abusziri
piramismzz5t feltárta és helyreállította.
A z 6 elméletét az egyiptológusok több
sége magáévá tette. Eszerint a fáraó
trónralépé só után nyomban megkezdte a
piramis építőjét. Kiválasztott egy helyet
a szÓKkelyéhez közel, a Nílus nyugati
partján, lehetőleg valami magaslaton,

hogy a piramis messziről szembetűnjék,
és a Nílus áradása csupán a völgy
templomig érjen, de a hozzá kapcso
lódó épületcsoportig már ne jusson el.
A piramis a Nílus-völgy keskenysége
miatt a sivatagon épült. Oövekekro feszí
tett zsinórral a piramist akként tájolták,
hogy mindegyik oldala pontosan kije
lölt egy-egy égtájat. A m odem utánmérések a tájolásban a foknak csupán töre
dékéig terjedő eltérést állapítottak meg!
A hely kitűzése után a hom okot a
.sziklatalapzatig eltávolították, s a talap
zatot elegyengették. Esetleg a tér köze
pén a letarolt sziklákból meghagytak egy
tömböt, s ebbe faragták a sírkamrát.
A tulajdonképpeni építés a sírkamrán
kezdődött, amelyet egészben vagy rész
ben gránitból építetteK, avagy gránittal
burkoltak. A gránitot Asszuánnál, a
Nílus első katarahtájánál törték. A követ
hajón szállították az építés helyére.
A z előkészítés és a munka megtervezése
nagy tudást kívánt. A piramis magvába
az építés közelében található durvább
mészkövet használták fel, de már a bur
koláshoz csakis a Nílus keleti oldalán
bányászott finom fehér mészkövet hasz
nálták.
A nyers tömböket a Níluson á t kellett
szállítani. Erre a júliustól novemberig
terjedő nagy vízállás idejét választották,
mert okkor megrövidült a szárazföldi út.
A kikötőtől az építkezés színhelyéig
szárított téglából feljárót készítettek,
erre fát fektettek, azt alaposan leőntötték, hogy a súrlódás csökkenése m eg
könnyítse a szállítást. Djo3zer és utódai
építményeihez még kisebb köveket hasz
náltak, de már a N . dinasztia piramisait
20 tonnás tömbóriásokból építették, a
királyi kamra tetejének gránittömbjei
pedig 50 tonna súlyúak is megvoltak.
147

' V "; aЛ ,,Untattok vnrosá” -nok lát
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A z építkezés színhelyén az egyes töm bö
ket még átdolgozták, összeillesztették,
aztán vakolattal egybekötötték. A pira
mis mind a négy oldalon egyenletesen
nőtt a csúcsig. Kőréteget kőrétegre he
lyeztek olykópp, hogy a felsőbb mindig
valamivel ' kisebb volt az alsónál, tehát
lépcsők képződtek, s a piramis építés
közben lépcsőzetesnek látszott. Héro
dotosz beszámolója szerint az egyes
tömböket emelőszerkezettel ömölték lép
csőről lépcsőro. Amikor Borchardt k i
mutatta, hogy a medumi piramishoz
feljárót használtak, Hérodotosz elbeszé
lése végleg hitelét vesztette. Most azt a
véleményt fogadták cl általánosan, hogy
az építők a piramis közepéhez is olyan
téglából készített feljárót, támasztottak,
aminőn a Nílus partjától az építés he
lyéig vontatták a kőtömböket. A feljáró
a piramis emelkedésével magasodott.
A lépcsős piramis összeróvása után
fehér mészkővel burkolták be az épít
ményt, a csúcson kezdve a munkát.
A mészkőburkolatot a későbbi nemze
dékek elhordták saját építkezéseikhez;
csak foltok maradtuk belőlük egyes pi
ramisokon. E maradványok azonban
megmutatják, hogy m ily művészien rak
ták az építők vakolat, nélkül a burkoló
köveket. Ma sem lehet akár egy zsebkés
pengőjét két kő közé csúsztatni!
A térfogatnak mintegy 12 százaléka
vakolat., 8 8 % -a kő. Eszerint a medumi
050 000 köbméteres piramishoz 572 000
köbméter követ használtak fel, ami
l 430 000 kőtömb beépítését jelenti. Egy
feljáróval — napi 150 kőtömb szállítá
sát véve alapul — 9533 napra, vagyis 26
évre volt szükség az építkezéshez, két
feljáróval 13 évre.
Hány munkásra volt szükség? Héro
dotosz a legnagyobb piramisnak, a
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Oheopsznak az építéséről
szólva 100 000 munkást
említ. A régi történetírók
számadataira
azonban
uem lehet adni. Bor
chardt számítása szerint,
kereken 30 000 munkásra
volt szükség, míg a ki
sebb Medum-piramisokat
mintegy 10 000 munkás
építhette. Ebben a szám
ban benne vannak a kő
bánya kőtörői, a szállítómunkások és tutajosok,
aztán maguk az építők, kőfaragók, téglaés vakolatkészítők, a felügyelők, írnokok
és az építkezés segédmunkásai is. Ám
ezek sem voltak állandóan foglalkoz
tatva. Például a tutajosok csak az ára
dások idején dolgoztak.
Teljesen tudománytala i az az elkép
zelés a piramisok építéséről, amely Héro
dotosz elbeszélésére támaszkodik. Esze
rint komisz emberhajcsárok korbácsol
ták a rabszolgák ezreit munkára. Tudva
levő, hogy Egyiptomba nagyobb szám
ban rabszolgák csupán a nagy hódító
hadjáratok indultával, tehát az új biro
dalom korában kerültek hadifoglyokként.
Egyiptom gazdasági életében kis szere
pük volt. Főleg a mezei és a házi mun
kát végozték. Figyelembe kell vennünk
azt is, hogy a piramisok építése idején
a fáraó istenség számba ment, s minden
szolgálat, amelyet a fáraónak végeztek,
a legfőbb istennek bemutatott áldozat
nak számított. Am int az istenről kiala
kult elképzeléseik változtak, s a fáraó
már nem a legfőbb istenség, hanem
annak csupán fia volt, az építkezés is
megváltozott. A fáraó most már kényte
len volt atyjának is szentélyt építtetni,
s nem fordíthatta minden gondját а
saját atyaúristenségét. megörökítő pira
mis építtetésére. Ennek következménye,
hogy az V. dinasztia alatt már kisebbekké
váltak a piramisok, sőt néhány fáraó
már le is mondott arról, hogy sírját pira
mis formájában készíttesse.
Maga a piramisforma mégis az egyip
tomi építészeti konzervativizmus esökevényeként tovább élt egészen a rómaiak
koráig, bár nem játszott olyan nagy sze
repet, m int az óbirodalomban, a piramisépítészet virágzásának korában.
V. Z .

Világszerte egyre égetőbb kérdéssé
válik a mezőgazdaságban a termelékeny
ség fokozása. Magyarországon egyenest
létfontosságú e kérdés gyors és gyökeres
megoldása. Tagadhatatlan, hogy egyes
mezőgazdasági termékek világpiaci ára
mélyen alatta marad főleg a gépipari
termékek árának. Anglia, az Egyesült
Államok, a Német Szövetségi Köztársa
ság fejlett agrikultúrájú országok, mégis
arra kényszerülnek, hogy egyes mező
gazdasági oikkek termelését állami támo
gatásban részesítsék.
Hazánkban az ipari üzemek nyers
anyagait jórészt mezőgazdasági kiviteli
cikkek ellenében kell behoznunk, szá
munkra tehát valósággal életkérdés
mezőgazdaságunk
termelékenységének
növelése.
A mezőgazdasági bizonytalanság ide
jén Nyugat-Európában is van egy kis
ország, amelynek mezőgazdái állami tá
mogatás nélkül is megélnek. Igaz, mezőgazdasági üzemük nem jövedelmez anynyit, mint a második világháború előtt,
de még mindig tisztességes megélhetést
biztosít a gazdáknak egy jelentős élet
színvonalon élő nép országában. E z az
ország Dánia. Mi magyarázza a dán mezőgazdaság teljesen pozitív mérlegét? Miért
nem tudják más tőkés országok mezőgaz
dasági termelésüket ugyanúgy fokozni,
miként a dánok? Nem
lehetne-e egyik
vagy
másik, a m i
viszonyaink között is helyt
álló
módszerüket
és
szervezetüket
a
m a
gyar mezőgazdasági ter
melés fokozására átven
nünk és alkalmaznunk ?
E sorok írója a múlt
évben egy rövid ideig
Dániában tartózkodott.
Nem volt alkalma meg
ismerni minden egyes
olyan tényezőt, amely a
dán mezőgazdaság fejlő
dését serkenti. E gy d o 
log azonban ott-tartózkodásának rövid ideje
alatt is külőD ősképp megidta a figyelmét. Ez
ig a szakképzés fe j
tése és a mezőgazda
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sági kutatás eredményeinek alkalmazása
a gyakorlatban.
A mezőgazdasági szakképzést Dániá
ban két színvonalon biztosítják. A z alsó
fokú képzés a szakiskolák ban 6, 9 és 12
hónapos tanfolyamokon, a felső fokú kép
zés Koppenhágában, az ottani, több mint
100 éves mezőgazdasági főiskolában fo 
lyik. Szakiskoláikból több mint másfél
száz van szerte az országban. Ezeknek
rendszerint középnagyságú (40—50 hek
tárnyi) tangazdaságuk van, s o tt a tanu
lók gyakorlati oktatásban is részesülnek.
Szakiskoláikban már meglett korú, rend
szerint a katonaévet kiszolgált fiatalok
ülnek, akik az általános iskola elvégzése
után 4—5 évet dolgoztak már a mezőgazdaságban, és gyakorlati tapasztalat
tal is rendelkeznek. Ezekben a szakis
kolákban nemcsak a mezőgazdaság alap
elemeit sajátítják el, hanem a gyakor
latban alkalmazott kutatási eredmé
nyekkel is megismerkednek. Például :
a bikák örökítő képességének vizsgála
tára felállított központosított ivadék
vizsgáló állomásaik ezeknek az iskolák
nak a keretében működnek ; ezek al
kotják az iskola tehenészetét. Íg y aztán
a tanulók nemcsak a tehenek szakszerű
tartásával, takarmányozásával ismer
kednek meg. Közvetlen tapasztalat -út
ján is meggyőződhetnek róla, hogy a

termelékenység foltozásában szinte sar
kalatosán Pontosuk ezek n belső érték
mérő tulajdonságok : az örökítő képes
ség, a takarmányértékesítő képesség,
a fejhet őség, a pcrzisztoncia (jó tulaj
donságok megőrző képessége) st.b. A z ott
tapasztaltakat, felhasználhatják később
tenyésztői munkájukban. A z életszerűen
tudományos mezőgazdasági iskolázással
olyan ismeretek birtokába jutnak köz
vetlen tapasztalat útján, amelyeknek
megszerzésére a gyakorlatiam nemigen
van alkalmuk, s fontosságukra vonat
kozóan esetleg csak egy élet munkás
sága révén szereznének bizonyítékot
saját gazdaságukban.
Miért ragadtam ki a sok közül éppen
ezt az egy példát? Azért, hogy szemlél
tessem, milyen nagy súlyt vetnek a mező
gazdasági tudományok alapelemeinek
megtanításán kivül a mezőgazdasági
tudomány legújabb s a gyakorlatban
már 1Kivált eredményeinek széleskörű ter
jesztésére. Nemcsak a szakiskolákban,
liánom más módon is iparkodnak a gya
korlatban már használható, alaposan
megvilágított és kiértékelt kutatási ered
ményeket közkinccsó tenni.
A z állattenyésztési kutatAs eredmé
nyeinek gyakorlati átadására 28 bemu
tató állomásuk van az ország különböző
Dán szövetkezeti tejüzem, ahol a tenyésztők
által szállított tejet bukicrlólóulnilnu Is vizsgálják

részein. Ezek tulajdonképpen kisebb'
nagyobb parasztgazdaságok, ahol rend
szerint egyetemet végzett szakmunkás
közreműködésével, a kutató irányításával
a gyakorlatban megismétlik a kísérletet,
azt az eljárást, amelyet a meghonosításra
éppen kívánatosnak tartanak. Ekként
a parasztok saját maguk győződhetnek
meg saját, viszonyaik között a javasolt
eljárás eredményességéről. A bemutató pa
rasztgazdaságokat a környékbeli parasz
tok rendszeresen fölkeresik. A szakmun
kás ott elmagyarázza a látogatóknak az
alkalmazott eljárást, s az eljárás alkal
mazásának rövid, népszerű leírását is
átadja nekik egy-egy kis füzet alak•jában.
Hasonló módszerekkel iparkodnak a
növénytermesztés terén is minél széle
sebb körben ismertté és általánossá
tenni azokat az ismereteket, amelyekkel
a mezőgazdasági termelés fokozható. így
hát még azoknak a dán gazdáknak is
alkalmuk van a továbbképzésre, akik
nem iratkozhattak be a főiskolára.
Dániában tehát a mezőgazdasági tudo
mányok alapelemeinek elsajátításán kivül
bárki megismerkedhet mindazokkal az
eljárásokkal és módszerekkel, amelyek
alkalmasak mezőgazdaságuk termelé
kenységének fokozására.
A dán parasztok közül meglepően
sokan végeznok főiskolát^ Csakhogy náluk
a főiskolai diploma nem valamiféle k i
váltságos okmány, nem okvetlen jogcím
és eszköz állásszerzésre, hivatali elhelyez
kedésre. A főiskolai diploma sok-sok
birtokosa visszamegy a maga kis gazda
ságába, s ott értékesíti a főiskolán
szorzott tudását. A dánok koppenhágai
mezőgazdasági főiskolájára a középiskolai
érettségi után csakis oly föltétellel vesznek
föl hallgatókat, ha a jelentkezők előzőleg
már 2 évet dolgoztak mezőgazdasági
üzemben, s abból egyet a tehenészetben.
Mi az előnye ennek az intézkedésnek?
A pályát választó fiatalok már a fő 
iskolás évek küszöbén alaposan meg
ismerkednek a mezőgazdasági munkák
kal és az üzemgazdasági kérdésekkel.
Akik e kétévi próbaidő alatt belátják,
hogy nem alkalmasak élethivatásul vá
lasztani felső fokú gazdapályát, a fő 
iskolára már nem is jelentkeznek. A fő 
iskola elvégzése után azok a diplomás
fiatalok, akik mégsem a saját gazdaságuk
ban kívánják érvényesíteni felső fokú
szakképzettségüket, szövetkezeti vagy
állami intézményekben is elhelyezked
hetnek. Csakhogy ott m ég' 3 —4 évig
tapasztaltabb szakemberek irányításával

kell dolgozniuk, amíg végül önálló munka
kört kapnak.
Állami és szövetkezeti mezőgazdasági
intézményeik ugyancsak nagymértékben
hozzájárulnak a dán mezőgazdasági ter
melés eredményesebbé tételéhez. Hogy
csak egy példát ni gadjak ki : a dán mező
gazda a talajerő fenntartását (a trágyá
zás!.) nem találomra vagy évtizedes szo
kások alapján végzi. Hanem hogyan?
Talajának összetételét 2—3 évenként
megvizsgáltatja a talajlaboratóriumok
ban, és a vizsgálat eredményének meg
felelően adagolja a szervestrágyát és a
műtrágyát. A talajerő fenntartásának oz
a szakszerűsége — csapadékos éghajlatu
kon kívül — bizonyára közreműködik
abban, hogy a hajdúsági feketeföldnél
rosszabb talaj viszonyok között hektáron
ként 50 mázsás tavaszi árpa- vagy búza
termést, avagy 1000 mázsás takarmánycukorrépa-termést érnek el. A mezőgazdaság fejlesztését célzó intézményeik
nek csak egy része van az állam birtoká
ban. Temérdek van szövetkezeti kézben.
H a az állam nem tud kellő számban
valamely általuk szükségesnek tartott
Л szövetkezel! gazdák sertésIiizékoiiysAfl-vlzsiiálú
intézményt felállítani, szövetkezeteik
Állomásának eay résziele
révén felállítják maguk a dán gazdák,
íg y a mesterséges termékenyítő állo
szakembereknek. Ezek évente egyszer
mások, a bikák örökítő képességének
közgyűlésen számolnak be sáfárkodásuk
megállapítására alapított központosított,
ról. A z államigazgatás legfontosabb szer
ivadókvizsgáló állomások, a sertéshízéveiben, az állami bizottságokban is,
konyságot vizsgáló állomások stb. zöme
ahol mezőgazdaságúit kérdéseiről és sorsá
szövetkezetek tulajdonában van. Arra,
ról döntenek, tudományos intézményeik
hogy ezeknek mennyire rangos szerepük
vezetői helyet foglalnak. íg y az állami
van a dán mezőgazdaság termelékeny állattenyésztő bizottságban helyet foglal
ségének fejlesztésében, megint az állatnak a dán állattenyésztési kutatóintézet
tenyésztés köréből ragadok ki egy példát.
osztályvezetői. Igaz, s ez megint dán
A dán tenyésztők 1 kilogramm sertés
sajátosság, hogy csupán tanácskozási
élősúly előállításához már 2 kilónyi
joggal. Szavazati joguk csakis az érdek
keményítő-értéket (a táplálóanyag menyképviseletek (szövetkezetek, egyesületek)'
nyiségónek kifejezésére szolgáló fogalom)
kiküldötteinek van. Tehát a „rólunk —
sem használnak fel, hazánkban ellenben
magunk” elvét órvéuyesitik.
ugyanehhez 3 —3,5 kilónyi keményítőÚ gy vélem, hogy a szakképzés alapos
érték szükséges. Kétségtelen: a hízékonysága s a szaktudás széleskörű gyakorlati
ságot vizsgáló dán állomásoknak nagy
felhasználása nem kis mértékben járul
részük volt abban, hogv a tenyésztők
hozzá ahhoz, hogy Dánia mezőgazdasága
kiválogathatták a legjobb takarmánymég olyan időkben is életképes, amikor
értékesítő egyedeket, és szaporíthatták ' hatalmas birodalmak, fejlett technikájú
ezek ivadékait.
országok mezőgazdasága is részben állami
Sokáig sorolhatnánk még a példákat
támogatással tudja csak létét fenntartani.
annak bizonyítása;
íogy a szaktudás A szakképzettségnek, a szaktudásnak
nak és helyes gyakorlati alkalmazásának
széleskörű gyakorlati érvényesítése a leg
milyen fontos szerepe van mezőgazda mostohább körülmények között is meg
ságuk termelékenységének fokozásában.
találja azokat a módokat és eljárásokat,
A szaktudás érvényesülésének tág teret, amelyekkel a termelékenységet fokozni
biztosítanak mind szövetkezeteik vezeté
lehet.
sében, mind az állami igazgatásban.
Bocsor Géza
Szövetkezeti intézményeik vezetésében
a z Á llatten yésztési K u ta tó in té z e t
szabad kezet adnak a maguk választotta
h . ig a z g a tója
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MEGÉRTJÜK A SZÍNES FÉNYSARKÍTÁST
Eddigi kísérleteinkben elegendő volt,
ha hat-nyolc vékony, átlátszó lemezt
helyeztünk el ferdén egy gyufaskatulyá
ban. De most a következő kísérletekben
jó, ha legalább 12 lemezt használunk.
Tehát mintegy 12, jól megtisztított mik-

k em én y
p a p írla p ok

egymás mögé (2. ábra), és nézzünk át
rajtuk. Mivel külön-külön mindegyik do
bozon átlátunk, természetesnek tártjuk,
hogy az egymás mögé tett dobozokon is
átlátunk. Valóban világosságot látunk,
azaz átlátunk rajtuk.

1. kísérlet\
Eltüntetjük a fényt
Nézzünk á t az egyik dobozon a vilá
gosság (ablak, lámpa) felé. Bárhogyan
forgatjuk is a dobozt (a beeső fény mint
tengely körül), a látóteret mindig ugyanfényesnek látjuk. Ugyanozt tapasz: akkor is, ha a másik dobozon né
zünk át. .
Próbáljunk ezután a két dobozon egy
ezerre keresztül nézni a világosság felé.
Tegyük a két dobozt azonos helyzetben

S
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zöld stb.) celofánpapírt. A zt látjuk,
hogy a sötét látómező kivilágosodik.
A közvetlenül szemünk előtt levő elemző
dobozt kissé tovább kell forgatni, hogy
újra elsötétüljön a látótér. A zt mondjuk,
hogy a celofánpapír elforgatta a sarkitás
(a polarizáció) síkját.
A polarizáció síkját csak bizonyos
meghatározott anyagok fordítják el.
Könnyű megjegyezni, hogy
a ) az elforgatás szöge annál nagyobb,
minél vastagabb az anyag ;
b ) a különböző színű sugarakra nézve
az elforgatás szöge különböző nagyságú
(például az egy milliméter vastag kvarclemez vörös színű sarkított fény esetén
15 fokkal forgat ; zöldre nézve 27 fok,
kékre 33 fok, ibolyára 51 fok az elforga
tás szöge). Ennek fontos következménye
van.

2,5 cm

1. ábra. Két Ilyen dobozt készítőnk. A oyufásdobozból annyit váyjank le, Ьоцу я megadott mérető
lényén. A lemezrendszert átlóson beleran&sztjuk

roszkópi fedőlemezt (vagy átlátszó, hár
tya vékonyságú csillámlemezt) szorítunk
két, kivágással ellátott karton papírlap
közé, s ezt az 1. ábránkon látható mére
tűre vágott gyufásdobozba ragasztjuk
be átlósan. K ét ilyen dobozt készítsünk.

M i a jelenség magyarázata? Vegyük
szemügyre 4. ábránkat. A z első doboz
lemezrendszerére természetes fény esik.
'Ebben a fénysugárban a fényrezgések
a terjedés hányára merőlegesek mtnden
hányban. A z első lemezrendszeren a fény
egy része (körülbelül 50 százaléka) vissza
verődik, a másik része átmegy. De a
visszavert fény is meg az átment fény is
sarkított (poláros). Bennült a fény már
nem minden irányban, hanem csak egyet
len síkban rezeg. Ábránk szerint a
visszavert fényben a rezgések az ábra
síkjára merőlegesek, az átment fényben
pedig az ábra síkjában történnek.
Ha az első lomezrendszeron (a sarkítón)
átment, sarkított fénysugár a második
doboz lemezrendszerét úgy éri (lásd a
4. ábrán az ,,A” helyzetet), hogy a kirozgéselt „átdöfik” a lemezrendszert, akkor

De most próbáljuk a közvetlenül sze
münk előtt levő dobozt lassan elforgatni
(a beeső fény mint tengely körül). Meg
lepődve vesszük észre, hogy a dobozokon
átjövő fény erőssége egyre csökken, s
amikor a második dobozt 90 fokkal el
forgatjuk (3. ábra), nem látunk át a d o 
bozokon, jóllehet külön-külön m ost is
mindegyik dobozon át lehet látni. Ha
tovább forgatjuk a szemünk előtt levő
dobozt, a látótér fokozatosan kivilágo
sodik, és újabb 90 foknyi elforgatás után
megint legnagyobb fokú lesz a világosság.
(Dohét, hogy nem tudjuk teljesen
eltüntetni a fényt vagy az izzólámpa ké
pét, ha este feléje nézünk, de azért majd
nem egészen eltűnik. A maximális fé
nyesség és a minimális fényesség a má
sodik doboz 90 fokkal elforgatott hely
zeteiben kitűnően észlelhető.)

2 . Abri». lia a két doboz azonos helyzetben van
egymás mögött, átlátunk rajtok

a sarkított fény átmegy ezen a második
lomozrendszeren (az elemzőn). H a azon
ban a második lemezrendszort — az
elemzőt — elforgatjuk 90 fokkal, a fényrezgések súrlódva érik a lemezrendszert
(a 4. ábrán a „ B ” helyzet), és visszave
rődnek róla. A 90 fokkal elforgatott
helyzetben nem megy át a sarkított fény
a különben átlátszó lemezrendszeren, s
szemünk a fényesség minimumát látja.
1 2. kísérlet ]
A sarkitás síkjának elfordulása
Tartsuk szemünk elé a két dobozt úgy,
hogy a rajtuk át látható fény minimális
legyen (a dobozok keresztezett állás
ban vannak, 3. ábra). Kérjünk meg vala
kit, hogy most dugjon a két doboz közé
négyrétűén összehajtott színes (piros,

II. ábra. На a bét doboz egymáshoz képest S0
fokkal elforgatott helyzetben van, nem látunk át
rajtuk. Jóllehet külön-külön mindkét dobozon
átlátunk

{ 3. kísérlet I
M iért látjuk színesnek a színtelen
celofánpapírt?
Tegyük szemünk elé a két dobozt, és
nézzünk a nappali fény felé, amelyben
benne varrnak az összes színek. Azután
az egyik doboz elforgatásával idézzünk
elő fényminimumot (a lehető legjobban
sötétedjék el a látótér). Most valaki dug
jon négyrétűén összehajtogatott szín
telen, átlátszó celofánpapírt a két doboz
közé. A látótér kivilágosodik, és valami
lyen színt látunk. Ha a dobozt tovább
forgatjuk, egymás után megjelennek
a további színek (90 fokos elfordítás után
1SS

az először látott szín kiegészítő színe
jelenik meg).
A magyarázat könnyen érthető : az
első doboz lemezrendszerén átjutó sar
kított színtelen (fehér) fénysugárban az
összes színnek a hullámai azonos irány
ban rezegnek. A z elemző egy bizonyos
helyzetben nem ereszti á t ónét — sötét
séget látunk. D e ha ebben a helyzet-

I Egy fontos technikai hasznosítás |
E gy polarizátort és egy analizátortállítsunk keresztbe, tehát úgy, hogy ha átné
zünk rajtuk, ne lássunk világosságot (a lá
tótér a lehető legsötétebb legyen, 5. ábra).
Tegyünk most a sarkitó és az elemző
közé 10 centiméter hosszú, cukros vízzel
telt üvegcsövet (a cső végeit átlátszó

^visszavert,
sa rk ított fén y
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■5. ábra. Csak a dobozokban lev3 lemezrendszereket t tiIlle ttü k tel (a fénysugár tűrését sem ábrázol
tuk). A z elsS lemezrendszeren áthaladó (megtört) tény részben sarkítottá válik. Ez a sarkított tény
átmegy az els3 lemezrendszerrel párhuzamos második (A) lemezrendszeren, de nem megy át rajta.
ha 90 fokkal elfordítják (B)

ben közéjük tesszük a sarkitás síkját
elforgató anyagot (a színtelen celofánpapírt), akkor a papíron áthaladt fény
sugárban a rezgések már nem egy irá
nyúak, hanem a színek szerint egyre in
kább elhajolnak egymástól. Tehát ha az
elemző az égjük színt nem ereszti is át, a
többi színre nézve már nem áll a teljes
elsötétítés helyzetében : a többi színt többékevésbé átereszti. Mi a megmaradt színek
keverékét látjuk, tehát egy keverékszínt.
E z érthetővé teszi azt is, hogy miért
változnak állandóan a színek, miközben
forgatjuk az elemzőt : mindig más és
más szín hiányzik az elemzőn átjutott
színkeverókből.

üveglap zárja el). A zt tapasztaljuk, hogy
a látótér kivilágosodik. H a a zt akarjuk,
hogy a látótér újra sötét legyen, az elem
zőt el kell forgatni bizonyos szögben,
í g y — például — ha az oldat olyan,
hogy egy liter vízben 100 gramm cukrot
tartalm az, akkor az elforgatás szöge
6,65 fok, feltéve, hogy átvilágításra
sárga (nátrium) fényt használunk.
H a azt vesszük észre, hogy az elforga
tás szöge kétszorte, háromszorta kisebb,
m int 6,65 fok, akkor az oldat cukor
tartalma is ennyiszer kevesebb. Hy m ó
don a sarkított fény segítségével gyor
san megállapíthatjuk valamely oldat
100 százalékos cukortartalmát. A z erre
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3 . ábra. Cukoroldal cukortartalmúnak mérése surkitoll lénnyel

Minthogy az elforgatás szöge függ az
anyag vastagságától, a többrétű oelot'ánpapír (vagy egyenetlen vastagságú csil
lámlemez) a különböző vastagságú he
lyeken más-má3 színben látszott eddigi
kísérleteinkben, hiszen más-más színek
nem tudtak átjutni elemzőnkön.

a célra készített eszköz neve Sacchari
meter (sacoharum, latin szó = cukor).
Cukorgyárakban a répa cukortartal
mát, az orvosok a vizelet cukortartalmát
mérik ily módon.
öveges József
Kossuth-díjas

KURARE

A kuráre méreg. A nem szakemberek
legfeljebb ponyvaregényekből ismerik.
Ezeknek kedvelt alakja a dél-amerikai
törpe indián, aki áldozatának lakásába
az ablakon hatol be, s bambuszból ké
szült fúvóosövén át kuráréval mérgezett
nyilat fú a mit sem sejtő áldozat testébe.
Eközben félelmetes, sziszegő hang hal
latszik.
Dél-Amerikában, a venezuelai Orinoco
folyam vidékén és Guayanában az indiá
n ok a vadakra é3 ellenségeikre kútáréba
mártott mérgezett nyilakkal lőttek, é3 lő 
nek még ma is. A Sírycftnoe-nemzetséghez
tartozó, liánszerű cserjék törzsének és
gyökerének kérgéből, valamint a Ghondrodendron-fajtákból vizes oldással ké
szített sárgásbarna, szárazra sűrített k i
vonatot nevezik kurárénak.
Minthogy receptjét az őslakók szigo
rúan titkolják, e mérget nem az összeté
tele, hanem a csomagolása szerint osztá
lyozzák : 1. a csökuráre; ezt bambuszcső
ben tartják ; a többinél gyöngébben
mérgez, de így is nagyon erős méreg ;
2. a köcsögkurdre, égetetlen agyagedé
nyekben ; 3. a tökhéjkuráre, tökből ké
szült tartályokban. E z a legerősebb a
három közül.
A kuráre erős mérgező hatása sokáig
megmarad. E gy csaknem kétszáz éves
indián bambusz nyíl, amelynek hegyét
annak idején kúráiéba mártották, mind
a mai napig erősen mérgez.
A kuráre hatása abban rejlik, hogy az
idegrostok mozgató véglemezkéinek he
lyén megakadályozza a harántcsíkolt
izom idegi ingerlését. Ekkor az akaratla
gos mozgás izmai elemyednek, összehú
zódó képességüket elveszítik, s megbé
nulnak. Ugyanakkor az érzőideg-végké
szülékek épségben maradnak, s az öntu
dat is változatlan. Ezt emberi önkísér
letek is igazolták.

A z orvosnövendókeknok kedvelt — s
mindezt igazolandó — kísérlete az úgy
nevezett Claude Bernard-ligatura, a kuráre-béka. E gy kuráréval mérgezett b ó
kának elkötik az egyik lábát, hogy abba
a vérárammal ne kerülhessen kuráre. Ha.
megcsípjük a békát, csak az elkötött
lába rángatódzik. Vagyis a fájdalom
reflexe csak a -mérgezetten végtagon
mutatkozik, bizonyítva, hogy a fájda
lomérzés ugyan mindenütt megmaradt,
de az izmok összehúzódó működése csak
ott érvényesülhet, ahová kuráre nem
hatolt el. A vadászó é3 hadakozó indiá
nok szempontjából a kurárénak az a
tulajdonsága, hogy osak bénít, azért is
mert így vadászat vagy harc
Í’elentŐ3,
ő zb e n a vadat, illetve az ellenséget
nemcsak megölhetik, hanem elevenen
fogljrul is ejthetik, és — a kurárehafás
nak rendszerint gyors elmúltával — cél
jaikra felhasználhatják.
Ha a kuráre emberbe vagy állatba ke
rült, a bénulás sorjában, egymás után
úrrá lesz az egyes vázizom-csoportokon.
Meghatározott sorrendben először az
arc-, a szem-, a száj- és a nyakizmok bé
nulnak meg ; ezután a végtagok (először
a láb, azután a kar), m ajd a hát, a has és
a mellkas izmai következnek, és utoljára
a rekeszizom bénul meg, tehát végül is
valamennyi harántcsíkolt izomra kiter
jed a bénulás. Nem m egy á t viszont a
sajátos szívizomra és a sima izmokra.
A kuráre hatásának csökkenése ugyan
csak fokozatosan m egy végbe, csakhogy
ellenkező irányban, tehát először a légzőizomzat heveri Id a bajt. Szájon keresz
tül a kuráre rendszerint nem mérgező ;
csak testszövetsérülésen át az.
A gyógyításban a kurárénak éppen
sajátságos bénító tulajdonságát használ
ják fel akkor, amikor valamely егбз, bete
ges vagy zavaró izomösszehúzódást akar1SS
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пак feloldani. Sokáig tartott, amig haté
kony gyógyszernek ismerték el. Brodie
1811-ben próbálkozott vele először. Mint
hogy akkor még sem az összetételét, sem
a hatását nem ismerték, elriasztóak vol
tak az eredmények.
Diadalútja csak 1935 után kezdődött.
Ekkor K ing bambusznádban maradt
nyers kuráréból elkülönített egy tiszta
hatóanyagot, a d-Tubokurarint. Ez azért
nagy jelentőségű, mert már nem mérgoző adagja is előidézi a vázizomzat meglazulását, úgynevezett relaxációját anél
kül, hogy kellemetlen melléktün eteket
váltana ki.
A kuráre-készítmónyek a sebészetben
és az ideggyógyászatban bizonyultak a
legelőnyösebbnek. A m ott azért, mert
az izomösszehúzódásokat teljesen felold
ják, s így a sebészi beavatkozást meg
könnyítik. Ez a hasüreg-műtétekre és a
bonyolult törések s ficam ok helyreigazí
tására egyaránt vonatkozik. Említettük
már, hogy a kuráre az érző idegeket nem
bénítja meg, tehát nem érzéstelenít.
A kurárehatás alatt levő beteget érzés
teleníteni kell, mert különben az egész'
műtétet teljes fájdalomérzéssel kellene
átélnie.
A z ideggyógyászatban és az elmekórtanban különféle betegségek gyógyítá
sakor az úgynevezett görosgyógyítást
alkalmazzák. Ezek a nagy adagú létrá
k o m ! vagy áramsokkal kiváltott görcsök

annyira hevesek, hogy ficamokat, izom
rándulásokat, sőt olykor töréseket is
okoznak. Megfelelő kuráre-adagok meg
akadályozzák vagy hathatósan csökken
tik az ilyen veszélyeket. Ezenkívül siker
rel használják merevgörcs (tetanusz) kitö
résekor és rángógörcabea. (ekklampszia) is.
Üjabban megpróbálnak olyan anya
gokat gyártani vegyipari úton, amelyek
a d-Tubokurarinéhoz hasonló tulajdonságúak. Már eddig is sok ilyen készít
ményt gyártottak. Közülük néhány k i
tűnően bevált. A kuráre vegyi elemzése
kor kitűnt, hogy mindén kuráreanyag
molekulái tartalmaznak egy úgynevezett
kvatemer-nitrogénes részt. Ez a kuráre
különleges hatásának előidézője. Bővet
1947-ben egy Flaxedil nevű, nagyon
hatékony anyagot állított elő. D e van
még ilyen újabb és több is. A kúráiéhoz
hasonló hatású mesterséges anyagok
kevésbé mérgezőek, s egyesek hosszabb,
mások rövidebb ideig fejtik k i hatásu
kat.
A kvatemer-nitrogénes molekularészszol bíró vegyületek közül több be
vált más, nem kurárehatást kívánó gyó
gyászati területen is. íg y a tisztán elmé
leti jellegűnek látszó molekulaszerkezet
kutatás előbbre vitte — például — a
gyomorfekély és a magas vérnyomás
ógyítását, mutatva az elmélet gyarlatformáló jelentőségét és hasznát.
(T . L .)

Radioaktív ixotopok a faiparban
A radioaktiv izotópok a kutatásnak és
a termelésnek egyre több ágába bevonulnak,
s maholnap éppoly gyakorlati eszközzé
válnak, mint a hagyományos műszerek és
a gépek. A Szovjetunióban immár a fa
Ieldőlgozásában is előrenyomulóban vannak.
Például a radioaktiv izotópok sugárzásá
nak segítségével gyorsítják a ragasztást és
fertőtlenítik a faanyagokat. Amannak is,
ennek is hatalmas gazdasági hasznát ve
szik, hiszen a korszerű faiparnak egyik
legfontosabb munkafolyamata a különböző
rendeltetésű bútor- és épületelemek tömeges
és olcsó ragasztása, s nem kevésbé az is,
hogy a vetemedést és a korhadáét okozó
gombáktól „ megszabadítsák," a nyers fát,
még mielőtt feldolgoznák és beépítenék.
A gamma-sugarakkal meghatározható
az anyag tömege, tömörsége és vastagsága.
K icsi energiájú béta-sugarakkal viszont a
legvékonyabb hártyák (0,0025 mm) is
mérhetők, в megmunkálás közben automa
tikusan és folyamatosan ellenőrizhető a fa
vastagsága. Ily módon akár a 0,05 száza
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lékos eltérés is megállapítható a lakk- és
a ragasztóanyag rétegében. (Gyerevopererabativajuscsaja Promislennoszty)

A BAKTÉRIUM
MINT EXPORTCIKK
London mellett, Tedding tonban állami
bakteriológiai intézetet szerveztek. Ez
katalogizálja és raktáron tartja a világ
nak csaknem összes ismert baktériumtörzsét. Kívánatra a világ bármely
részébe szállít megfelelő törzset. A z elmúlt
esztendőben 27 államba összesen 400
törzset exportált. A laboratóriumi mun
kán k ív ü l jó l képzett orvosgárda fog
lalkozik tudományos kutatómunkával.
Az intézetnek az egész világra kiterjedő
tájékoztató szolgálata is van. Ha bárhol
a világon valamely baktérium-törzs fel
ismerése, azonosítása nehézségbe ütkö
zik, az intézet — feltéve, hogy kísérleti
anyagot kap — elvégzi az indentifikálást. (D ie T at)

Az Élet és Tudomány olvasói már több cikkből megismerkedtek az elektronikus
•számológépekkel, s így azt is tudják, hogy e gépeket egyebek között fordításra is
föl lehet, nasználni. E gy dologról azonban eddig m ég kevés szó esett : abban, hogy az
elektronikus számológép a fordítás munkáját is el tudja végezni, a technika szak
emberein kívül a nyelvészeknek is nagy szerepük volt. A nyelvészek feladata, hogy a
gép számára (a technikai adottságoknak megfelelően) összeállítsák a legszüksége
sebb szavak szótárát, beleértve egyes tudományágak — matematika, fizika stb.
— szakszókincsét is, megállapítsák és egybehangolják a fordítandó két nyelv szabá
lyait, s kölcsönös összefüggéseiket vagy eltéréseiket, valamint az egyes állandó
jellegű kapcsolatokat (például vonzatúkat) egyszerű, rövid, technikailag is kifejezhető
szabályokba foglalják.
Ez rendkívül bonyolult feladat. Még az is, aki nyelvtanulással édeskeveset
foglalkozott életébon, tudja, h ogy néha egy-két egyszerű, kis mondatnak idegen
nyelvre fordításához is — a szavak ismeretét nem is említve — mennyi szabályt,
„kivétel” -t. stb. kell tudnia. Az egyik nyelvben — például — az állítmány mindig a
mondat első részében foglal helyet, a másik nyelvben a mondat végén vagy kötet
lenül a mondat bármely más helyén. A z egyik nyelv a szó után, a másik a szó elé
vagy éppen a szó közepébe illeszti a ragokat s egyéb toldalékokat. Mindezeknek a
nyelveken belüli és a nyelvek közötti bonyolult összefüggéseknek megállapítása és
a fordítógép számára nélkülözhetetlen szabályba foglalása a nyelvészekre hárult.
Ezt a nehéz munkát több-kevesebb sikerrel el is látták; azóta a géppel a n g o lorosz, kínai —orosz stb. fordításokat sikerült végeztetni. Most folynak az előkészü
letek, hogy kidolgozzák a magyar—orosz fordítás módszereit is.
Ismeretes, hogy az elektronikus számológép memóriaegységében az egyes sza
vak és szabályok elektronikus jelek, villamos impulzusok formájában vannak jelen.
A szovjet szakemberekben fölvetődött az a gondolat, hogy a mindenütt (elsősorban
a tudományokban) egyaránt meglevő fogalmaknak megfelelő „szókinccsel” létre
hoznak egy „gépnyelv” -et, úgynevezett „gép-eszperantót” . A z imént azért tettük
idézőjelbe a szókincs szót, mert e gép-,,nyelv” -ben az egyes fogalmaknak nem szavak,
hanem csak meghatározott elektronikus jelek, villamos impulzuskombinációk felel
nének meg, s ezeket aztán mindon nyelvre á t lehetne ültetni.
Mire lenne jó a „gép-eszperantó” ? A világ bármely nyelvén írt fontos tudo
mányos mim kákát, cikkeket „lefordítanák” e „nyelvre” , s a „fordításokat” előre
meghatározott központokban tárolnák és nyilvántartanák. H a mármost — például
— egy magyar kutatónak vagy tudományos intézetnek szüksége lenne egy hindosztáni nyelven megjelent munkára, kérésére az illetékes központ rögtön küldené a
tanulmányt — persze a „gép-eszperantó” nyelvére fordítva, s ezt azután itt Buda
pesten — szintén gépi úton — p illanatok alatt átültetnék magyar nyelvre. A gépi
fordításnak ez a megoldása első-sorban azért előnyös, mert így egy-egy nemzetnek
nem kellene annyi elektronikus számológépet gyártania, ahány nyelvből szeretnének
fordítani, — vagyis nekünk nem volna külön-külön kínai—magyar, albán—magyar,
német—magyar stb. masinánk. (Az elektronikus számológépek méregdrágák!)
A közbeiktatott nyelvnek, a „gép-eszperantó” -nak a segítségével viszont mindössze
két géppel is bármely nyelvből bármely nyelvre készíthetnének fordításokat.
A gépi fordítás révén egyrészt a szakemberek és a tudósok sok fölösleges (fordí
tói) munkától szabadulnak m ajd meg, s képességeiket maradéktalanabbul gyümőlcsöztethetik az alkotó munkában, másrészt a legkülönbözőbb nemzetek fiai olyan eszközt
kapnak vele a kezükbe, amellyel egymást, egymás eredményeit jobban megismer
hetik, s így közelebb kerülhetnek egymáshoz. (G ulya J .)
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AZ AUTÓZÁSBAN
A gépkocsik fejlődésével jár, hogy szer
kezeti részeiknek működtetésére igénybe ve
szik a sűrített levegőt. Dunlop levegővel
felfújt gumitömlői közel hat évtizede rugal
mas kerekeket adtak az autónak, egyben
megteremtették az alapját a mai korszerű,
tömlődén, úgynevezett defekt nélküli kö
penynek. A következő lépésként- a tervezők,
a vasúitól vették a mintát, és a nehéz teher
autók és autóbuszok fékeinek működtetésétsűrített levegőre bízták.
A nagyobb teljesítményű matorok- ten
gelykapcsolójának- és sebességváltójának
kezeléséhez nagy erőkifejtés szükséges.
A tervezők ismét a sűrített levegőt vették
igénybe: a légservomotor az ember irányí
tására végzi a nehéz kapcsolásokat. Az
autóbuszok ajtóit, és lépcsőit majdnem 20
éve ugyancsak levegő mozgatja, s levegő
hajtja meg az autó ablaktörlőjét s levegő
emeli az ablakot is. A nehéz, 10—60 tonnás
teherautók kormányzását ugyancsak- a sű
rített levegő könnyíti meg.
A legújabb prospektusok arról számol
nak be, hogy több nagy autógyár acél
rugók helyett egyes típusaiban sűrített
levegőt használ.
Talán a legérdekesebb megoldási a BenzMercedes 0 -3 1 7 -e s típusú autóbuszain
alkalmazzák. Ezt az autóbuszt a városi for
galomban használják, és 120 utast szállít.
Az acélrugók- helyén gumipárnák vannak,
amelyet sűrített levegővel tartanak, állan
dóan felfújt állapotban. A levegőt a motor
által meghajtott kompresszor szolgáltatja.
Ugyancsak- a- kompresszor termelte levegőt
használják fékezésre és a különféle beren
dezések meghajtására is. Például elhagy
ták a ventillátor ékszíjas meghajtását, s he
lyette sűrített levegőjű motor forgatja
a lapátokat. Külön automata szelep gon
doskodik arról, hogy a gumirugókban a
terhelésnek megfelelő nyomás uralkodjék, s
egyenlő legyen a tengelyek meg az alváz
közötti távolság. Előnye, hogy a zajt nem
viszi át a futóműről, s élettartama sokkal
hosszabb, mint az acélrugóé. A berendezés
ma még viszonylag nagyon költséges, s ez
egyelőre akadályozza szélesebbkor/! elterje
dését. (Tamás Gy.)
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Újra fölm érték as Alpok
legnagyobb gleccserét
A gleccserek fölmérésével nemcsak
vízgazdálkodásukról és mechanizmusuk
ról kapunk fontos adatokat. A gleccserek
keletkezésében, alakulásában és eltűné
sében ugyanis a nagyon nagy időközök
éghajlati változásai is visszatükröződnek.
Minthogy per' műszereink sokkal töké
letesebbek, műit azelőtt bármikor, lehe
tővé vált a gleccserek belső rétegeinek
átvizsgálása is, s ezzel közelebb ju tot
tunk a látszólag megmerevedett jégvilág
életritmusának megismeréséhez is.
Mi sem természetesebb, mint az, hogy
a nemzetközi geofizikai év egyik felada
tául tűzte ki számos nagyobb, a Föld
különböző pontján levő gleccsernek újra
felmérését. Svájc magára vállalta, hogy
az Alpok legnagyobb gleccseréről, a
Jungfraujochon kiinduló Aletsch-glecscserről a szükséges új adatokat a nem
zetközi bizottság rendelkezésére bocsátja.
A munka 1957 júliusában kezdődött
a svájci természettudományi társaság
gleeoserkutató bizottságának irányításá
val. Nyomban megállapították, hogy az
1851-bol származó első felmérés adataihoz
képest lényeges eltolódások történtek
az Aletsch-gleecseren. Legnagyobb kiter
jedését 1835 — 1860 közt érte el. Azóta
a gleccser nyelve 1,7 kilométerrel meg
rövidült.
Akiinduló pontban, 3400 méter magas
ságban, az évi átlagos hőmérséklet m í
nusz 8 fok, 15 méterrel a felszín alatt
pedig 0 — mínusz 1 fok. A téli hótakaró
a fölső szakaszon 9 méter vastag, ás
nyáron sem olvad le teljesen. A firnvonalat — amelyen a téli növekedés
egyensúlyban van a nyári olvadással
— 2950 méter magasságban állapították
meg. A gleccser közepes sebessége a
Jungfraujoohon napi 10 centiméter, lej
jebb az 50 oentimétert is eléri. A jég
réteg legnagyobb mélységét a ConcordiamenedéKháznál mérték, ahol 800 méter,
míg másutt 140 méter az átlagos m ély
ség. Svájc 10, majd 30 év múlva megis
métli a gleccser fölmérését, hogy össze
hasonlító adatok álljanak rendelkezésre.
A nemzetközi geofizikai év bizottsága
az Alotsoh-gleccserrel egy időben fel
mérte az Északi- és a Déli-sarkvidék,
Skandinávia, az amerikai szárazföld,
valamint a Föld más tájain levő nagyobb
gleccsereket, is. A z adatok összeegyezte
tése alapján válik majd lehetővé a gleccse
rek és a klímaváltozások kölcsön hatásá
nak tisztázása. ( Л'eue Zürcher Zeitung)

Összecsukható kerék
p árok at gyártanak
Japánban

Londonban hamarosan befeje
zik az első angol planetárium
építését
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A nem zetk özi g eofizi
kai év eg y ik program 
p o n t,a a kozm iku s su
garak m érése. A z egyik
szov jet ku tatóin tézet
b en a k ép ü n kön lát
h a tó ionizációs k am rá
b a n történ ik a m érés

A brüsszeli világkiállítás A tom iu m -torn ya csakham ar állni
fo g . A háttérben lá th a tó az
A tom ia m eg y ik g öm b je. A z
előtérben az e g y ik ,
m éter
hosszú és 30 tonna súlyú
tartócső
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LOGAR MISKA feladatai
ásni. Hogy folyton függőlegesen
baladjon, azt a szokásnak meg
felelően egy függőónnal éri el.
Képzeljük e l, hogy emberünk
eljutott a Föld közepéig. Ami
kor célba ér, megelégedetten pil
lant vissza.
Meglátja-e feje felett a kék
eget?

M EGO LDÁS A Z 50. SZÄM BÖL
E z a mondat: „ a súrlódás
nem függ a felülettől", önmagá
ban véve nem igaz. A törvény
szól: „u g yan a kkora nyom ómellett a súrlódás nem függ
a felülettől” . És ezt Illusztrálta
a kísérlet. A súrlódás azért
volt egyforma nagy, mert ami
kor a lelület nőtt, a nyom ás
csökkent, mivel a változatlan
nagyságú nyomóerő nagyobb
felületen oszlott el.
A motor dugattyújánál egé
szen más a helyzet. Itt a súr
lódást keltő nyomóerő a felület
növelésével nem marad állandó.
A dugattyút bepréselték a hen
gerbe: az ott szorul. A rugal
masság egymáshoz préseli a
felületeket és Így keletkezik itt
a súrlódás.
H a növeljük a dugattyút,
ezzel — amint azt ábránk szem-

S

lélteti — újabb egymáshoz nyo
módó felületeket iktatunk be,
a nyom ás az érintkező felületek
mellett nyilván állandó, Így a
n yom ódó, ami a felület és a
nyomás szorzata, a felülettel
együtt nő.
nyómóerő
felszín
nyomóerő =* felszín x nyomás)
(Nyomás =

íg y a dugattyú növelésével
nyilvánvalóan növekszik a súr
lódás is.
ÜJ

FELADAT

A rajzunkon látható ember
nagy feladatra szánta el magát.
Olyan „kutat” akar ásni, amely
a Föld középpontjáig ér. Nyil
ván nem kell mást tennie, mint
állandóan függőlegesen lefelé

A röntgensugarak
felfedezése
62 évvel ezelőtt W ar
tha Vince a Természet
tudományi . Közlöny
ben számolt be az
Eötvös Loránd által
végzett első hazai rönt[ár-kisérletről. A
noióból idézünk
folytatólag a vizsz. 1 .,
2 0 ., függ. 19., vizsz.
3 1 ., 42. és függ. 14.
sorokbanVÍZSZINTES
15. FUttyös madár,
névelővel. 16. Szabad
ságától megfosztott. 17.
Ahol nincs semmi. 18.
A kukorica latin neve.
19. Libériái néger törzs. 24. Ritka női név,
fölös ékezettel. 26. Igekötő. 27. A . E . 28. Véle
mény. 30. Fordított névelő. 35. A masurium
vegyjele. 36. A Pireneusi-félszigetről származó.
38. R . S. 39. Asszony. 4 0 . A gyermekbénulás
• Ijesztő figura.
elleni vakcina egyik felfedezője. 47.
4 8 . Kína elnökének előneve. 50. Gyermekslrás.
5 1 . Keskeny nyílás. 52. E gy ehető gombafajta.
FÜGGŐLEGES
2 . Kopasz fogoly. 3. A polgárháborúból neveze
tes spanyol erőd. 4. Személyes névmás. 5 . Bogár
közepe. 6 . Anyatyúk. 7 . Menyasszony. 8 . H ajó
far. 9 . Bizonyos fúvóhangszerek. 10. A pék
és a Nap teszi. 11. E gy radioaktiv elemé. 12.
*60

i és megismétlése között használatos
;ka. 13. Helyhatározói rag. 2 1 . A z öninduk
ció mértékegysége. 2 2 . Leó fiunk. 23. Ne légy
:tos! 25. Angol területmérték, ék.-hib. 29.
venir. 32. ------ kőújfalu. Nógrád megyei
helység. 3 3 . Csűrt, Göre Gábor
stílusában.
...........................
an. 34.
Asszonyok őrse. 37. Elöljáró a régi Spártában.
4 1 . D al, szólóének. 4 3 . Légnemű halmazálla
potú anyag. 44. R . & É . 45. Parancs az ütésre.
46. __ gara = vízeséséről hires amerikai folyó.
49. Régi római pénznem. 53. Z . K .
A 3 . sz. keresztrejtvény megfejtése
Tibeszti hegység, Hassl Mcssaoud. Tindouf,
Guettant, Rio de Ого, Ш Khela, Edjele.

