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Az 1987 évi közgazdasági 
Nobel-dij 0 Kutatóműhelye
inkből 0 A vezető is ember! 
0 A zeolitok 0 ..Értelmes” 
liftek 0 A rozsomák 0 Mág
neses folyadékok 0 Nagy 
Péter és a holland természet- 
búvárok 0  Mikor jogos a vé
dekezés? 0 A belográdcsiki 
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nyek #  A diófacincér

Kedves ÉT!
Nagy érdeklődéssel olvastam lapjuk 1987. évi 

48., 49. és 50. számában a
TELEKI SÁMUEL NYOMÁBAN 

című sorozatuk cikkeit, különösen a befejező 
részt, amely végre megmagyarázta, hogyan és 
mikor működött a rejtélyes kenyai vulkán.

Illendőnek tartom megemlíteni, hogy 1987-ben 
járt egy úgynevezett emlékexpedíció is a nagy 
felfedező nyomában. Tagjai fiatalok voltak — 
hat magyar és egy holland egyetemista vágott 
neki a kalandos utazásnak —, ám az ő vállalko
zásukat, sajnos kevés siker kísérte.

Egyiptomban például nem kevesebb mint öt 
hetet kellett várniuk a továbbutazáshoz szüksé
ges vízumokra, majd pedig a szudáni hatóságok 
zárkóztak el attól, hogy Ikarus buszukat orszá
gukba beengedjék. Végül is csak ketten — Bez- 
dán Sándor geofizikus hallgató és Simon Winter- 
mans, az expedíció holland tagja — jutott él Nai
robiba, onnan pedig gyalogosan és autóstoppal a 
Kilimandzsáróra. Ezután a Kenya-hegy érintésé
vel a Rudolf-tóho?. is fölmentek, majd pedig 
megjárták, s tanulmányozták a Teleki-vulkánt.

Ügy hiszem, ezt a közfigyelem, által kevéssé 
követett vállalkozást szintén tudomásul kell ven
niük mindazoknak, akik a száz évvel ezelőtti Te
leki-expedícióra emlékeznek, s tisztelegnünk kell 
azok előtt a diákok előtt, akik vállalták az uta
zás és a kutatás sok-sok gondját-baját, fáradal-
ma -̂ Takács László

*

Lapjuk ez évi 47. számában Glóriát az égre? 
címmel a Sciences et Avenir nyomán egy érde
kes ismertetés jelent meg az

EIFFEL-TORONY A VILÁGŰRBEN 
elnevezésű tervről.

Bár az ötlet kétségkívül szellemes, magam is 
erősen remélem, hogy az sohasem valósul meg, 
s az éjszakai égboltot még sokáig csillagok, nem 
pedig fénylő reklámok ékesítik. Ami miatt azon
ban elsősorban tollat fogtam, az a cikk egyik 
durván téves állítása. 'Eszerint „A 800 kilométe
res magasságban Föld körüli pályára állított 
fénylő karika huszonhét nap alatt kerülné meg 
a Földet”. A valóságos keringési idő 800 kilomé
ternyi magasságban — s ezt bárki kiszámíthat
ja — mintegy száz perc, vagyis az Élet és Tudo
mányiban közölt adatnál 389-szer kevesebb! Sem
miféle test, amely elég nagy ahhoz, hogy a tö
megvonzás törvényének engedelmeskedve mo
zogjon, nem kerülheti meg a Földet az első koz
mikus sebességnél (körsebességnél) sokkal las
sabban repülve. A huszonhét napos keringési idő 
nagyjában a Hold távolságához tartozik, s a 800 
kilométernyi magas pályán egyszerűen lehetet
len. Az adat nyilvánvalóan nem így szerepel a 
díjnyertes pályázatban. (Biztosan arról van szó, 
hogy a gyűrűt egy adott helyről huszonhét na
ponta lehet látni, de ez más kérdés.)

Hasonló nagyságrendi hibát földi távolságok
ról, időkről és sebességekről szólva azért nehéz 
elkövetni, mert az eredmény tapasztalatainknak 
és a józan észnek is ellentmond. Kitartó ismeret- 
terjesztői, oktatói munkára van tehát szükség 
ahhoz, hogy az olvasók tisztában legyenek azzal, 
mi lehetséges és mi nem a világűrben; jobban 
megismerjék kozmikus környezetünket, és az égi
testek mozgásának szigorú törvényeit.

Dr. Almár Iván

KISLEXIKON
Cikkeinkben csillag jelzi 

azokat a kifejezéseket és ne
veket, amelyek a kislexikon
ban szerepelnek.

ASZINKRON MOTOR: olyan 
váltóáramú, indukciós motor, 
amelynek az üzemszerű for
dulatszáma kisebb, mint a 
benne kialakuló mágneses 
mező fordulatszáma, vagyis 
mint a szinkron fordulat
szám. Leggyakrabban a há
rom fázisú ~okat használ
ják, amelyekben a három fá
zis póluspárjai egymáshoz 
képest eltolva helyezkednek 
e l; ezek -  a három fázis idő
beli eltolódásának megfele
lően -  egymás után hozzák 
létre a legnagyobb mágne
ses teret, ezért a mágneses 
tér forog. (Próbaúton az új 
villamos motorvonat.)

CIANOBAKTÉRIUMOK: ősi
felépítésű, fotoszintézisre ké
pes egysejtű vagy telepes 
szervezetek. Földünkön min
denütt megtalálhatók. Mint
egy kétezer fajukat ismerjük. 
Elsöprő többségük édesvízi 
lény, de megélnek hőforrá
sokban, sőt az éppen csak 
kihűlt láva felszínén is. (A ha
jóféreg „tudománya")

KONKVISZTÁDOR: XVI-
XVII. századi spanyol hódító, 
aki -  társaival közösen -  
Közép- és Dél-Amerika in
dián kultúráját elpusztítva az 
indián lakosságot gyarmati 
sorba süllyesztette. (Új em
lősfajok)

KRIPTOZOOLÓGUS: a tu
domány által eddig még 
nem ismert, fölfedezésre vá
ró állatok kutatásával foglal
kozó tudós. A kifejezés
nek némiképp lekicsinylő ér
telmet ad az, hogy a ~ok 
közül némelyek a loch-nessi 
szörnyhöz hasonló fantázia
állatokat keresik. (Új emlős
fajok)

MANGABE: a cerkóffélék
családjába és a kutyafejű 
majmok alcsaládjába tarto
zó, Afrikában, annak is in
kább a nyugati felén élő 
majmok. Négy fajukat és szá
mos alfajukat tartják szá
mon. (Új emlősfajok)

NIF-GÉN (az angol nitro
gén fixation, azaz nitrogén- 
kötés szókból): a magasabb- 
rendű növények bizonyos cso
portjaiban, például a pillan- 
gósvirágúakban élő nitrogén- 
kötő baktériumoknak egyik 
génje. Terméke -  a nitroge- 
nóz enzim -  a nitrogénnek a 
szerves kötésekbe való be
épülését katalizálja. (A hajó
féreg)

2

Nemcsak tudományos-fan
tasztikus regénybe illik, ha azt 
mondjuk: egyidejűleg részese 
lehetünk annak, ami a világ 
másik felén történik. Az idő
gép -  ha másként is, mint 
H. G. Wellsnél -  műszakilag 
adva van . . .  a többi idő kér
dése.

Vajon azok a futurológiái 
jóslatok, amelyek előreve- 
titették az információs tár
sadalomnak vagy az infor
matikának mint az ipari 
forradalom új hullámának 
fogalmát, csak scifi-írók 
tollára valók vagy tényle
ges jövőt jeleznek? A genfi 

■ TELECOM ’87-en közeli 
valóságnak érezhettük azt, 
hogy a távközlésnek és a 
számítástechnikának, vala
mint ezek közös hátterének, 
a mikro- és optoelektroni- 
kának az összekapcsolódó 
fejlődése, megújulása révén 
„egy falu” lakóivá lehessen 
az emberiség — legalábbis 
a műszaki feltételeket te
kintve. A Nemzetközi Táv
közlési Unió (ITU) 1971 óta 
négyévenként rendezett vi

lágkiállításai és szakmai fó
rumai sorában a legutóbbi
— az ötödik — ezt tanúsí
totta. Egyben azt is érzékel
tette, hogy ez az együttes
— egy szóval informatikai
— fejlődés mindinkább ki
hat a gazdaság valamennyi 
területére, és az innovációs 
folyamatoknak, a műszaki 
megoldások gyökeres meg
újításának döntő serkentő
jévé vált.

A több futballpályányi 
kiállítócsarnokokban és 
kint, a szabadban a látvá
nyosságok olyan tömege zú
dult a látogatóra, amit nem
hogy ismertetni, de áttekin
teni is képtelenség. Hiszen 
ott volt a telefonkészülék
től a szöveg- és képtováb
bítókon át a műholdak má
sáig és a különböző para
bolaantennákig a távközlés 
megannyi eszköze, s azok 
sok-sok alkotórésze több 
száz cég előállította válto
zatban. Megmerülve a be
nyomások özönében az em
ber — mint az úszó — a 
sodrást kereste: merre tart 
mindaz, ami a távközlés 
címszava alatt összegyűlt,

milyen áramlatai vannak, 
miféle jövő rajzolódik ki 
mögötte.

A jelenlét
élménye

Több változatban is érzé
keltette a fejlődést egy já
tékos plakát: egy kisfiú és 
egy kislány madzaggal ösz- 
szekapcsolt üres konzerv
dobozokkal telefonál egy
másnak. Ez a játék jószeré
vel csak az idősebbek em
lékezetében él, hiszen több 
gyermeknemzedék nőtt fel 
(igazi) játéktelefonokon. A 
játék azonban, amelynek 
egyik szerepe az, hogy föl
készítsen a felnőttek való
ságos eszközhasználatára, 
ebben az esetben is megelő
zi a valóságot. 1983-ban az 
előző TELECOM jelmonda
ta az volt: „Távközlés min
denkinek!” Akkor 565 mil
lió telefonállomás működött 
a világon (lásd ÉT 1983. évi 
49. szám. — A szerk.), ma 
kikerekítve tíz százalékkal 
több. Világátlagban több

Kisképernyös telefon; a Nip- 
pon Telegraph and Telephoné 
gyártmánya

mint nyolc emberre jut egy 
állomás, nálunk nem egé
szen hétre, de európai át
lagban csak kevéssel tcbb 
mint háromra. Az átlagok 
tehát nagy különbségeket 
takarnak, érzékelhető ben
nük, hogy a távközlés elter
jedése a gazdasági fejlett
ségtől függ.

Igaz, a távközlésnek nem 
egyetlen eszköze a telefon. 
Hírt adhatunk levélben 
vagy táviratban is — és hírt 
kaphatunk a telefonállomá
soknál jóval nagyobb szám
ban elterjedt televízión s a 
már úton-útfélen jelenlevő 
rádión is. Az utóbbiak 
azonban egyirányú hírvi
vők, az előttük említettek 
pedig nem olyan gyorsak, 
amilyent a technika immár 
lehetővé tesz. A válaszra 
várni kell, a kapcsolat nem 
lehet olyan eleven, mint 
élőszóban, személyes esz
mecserében.

Az ember alapvető szük
séglete minél közvetleneb
bül, személyesen látni, hal-
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lani, tudni mindenről és tu
datni mindent. Ügy tetszik: 
■éppen ezt a kommunikációs 
szükségletet, a távolságot és 
időt legyőző közvetlen és 
egyidejű két- vagy többirá
nyú kapcsolatot — a jelen
lét élményét — közelíti meg 
mindinkább a távközlés. 
„Kommunikáció kora”  — 
hirdette a mostani kiállítás 
jelmondata, s így folytató
dott: hálózatok és szolgál
tatások a nemzetek világa 
számára. Ez azonban már 
több volt a jövendölésnél, a 
látható kínálatra vonatko
zott, a belőle kirajzolódó le
hetőségekre.

A telefon mellett 
és mögött

A telefont nem a külső 
teszi, de az tűnik föl. Ma 
már itthon sem újság az 
olyan készülék, amelyen 
tárcsa helyett nyomógom
bok vannak számjegyekkel, 
s itt-ott kapható a gyakran 
hívott számokat emlékeze-

A Fobosz szonda mása a
A memória képtárából képernyőre hivott tervraj- szovjet kiállítás középpontjá-
zot a színes nyomtató mindjárt kézbe is adta bán
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tében rögzítő telefon is. 
Külsőre ezeknél is feltű
nőbb volt a kiállításon a 
számok nélkül, hangra mű
ködő, vagy a kis képernyő
jén a beszélgető partnert is 
láttató készülék, avagy a 
különféle — autóban hasz
nálható, vállon, kézben 
hordható — kis rádiótele
fon. A lényeges újdonságok, 
a jövőt ígérő megoldások, 
persze, a készülékek belse
jében vagy még inkább

hátterében: a rendszerben 
és szolgáltatásaiban van
nak. Nemcsak bizonyos 
mennyiségű, gyakran hívott 
számot lehet beprogramoz
ni egy-egy ilyen készülék
be, hanem például ismétli 
a hívást, amíg nem jelent
kezik a keresett személy, 
esetleg üzenet hagyható ál

tala, ugyanígy a gazdája tá
vollétében jelentkezőket 
feljegyzi, vagy azonosítja 
a hívót és a többi.

A készülék kiegészülhet 
egy képernyős munkaállo
mással, s azon további — 
az adott rendszerben nyúj
tott — szolgáltatásokat 
használhat az előfizető. Pél
dául — itthon a tévében 
kezdeményezett kínálatból 
indulva ki — átlapozhatja 
a napi „képújság”-ot, elol-

MERRE HALAD A TÁVKÖZLÉS?
A genfi távközlési világkiállítást kísérő 

konferencián -  a FÓRUM ’87-en -  több 
száz előadó tájékoztatta hallgatóságát a 
távközlés legújabb eredményeiről és a 
megoldandó feladatokról. A  távközlés -  
az előadások bizonysága szerint — mind
inkább hasznosítja a szoftvertechnológiá
nak, a fénytechnikának és a mikroelektro
nikának (a számítástechnikának) a leg
újabb eredményeit.

A szoftvertechnológiában gyorsabbá vált 
a programírás, bizonyos programok szá
mítógéppel szerkeszthetők össze a meglé
vő modulokból, és így tovább. Mindez ha
tással lesz egyebek között a programvezér
lésű központoknak, az önműködő fenntar
tási és felügyeleti rendszereknek a fejlesz
tésére.

A fénytechnika területén az átviteli utak
nak — a fénykábeleknek és a kötéseknek 
-  a csillapítása tovább csökkent. A köté
sek csillapítása azonban még mindig tú
lontúl nagy ahhoz, hogy több száz kilomé
teres távolságokat -  ismétlőállomások nél
kül — áthidalhassanak. Ezért azt tervezik, 
hogy a tenger alatt olyan kábelt fektet
nek le, amelyben nincs kötés. Megtervez
ték már azt a hajót, amelynek fedélzetén 
készíthetik majd á fényvezetőt, és abból a 
tengerbe süllyesztendő fénykábelt. A hajó 
olyan sebességgel haladna és fektetné a 
kábelt, amilyen sebességgel az az üzem
ben készül . . .  De a fénytechnika ennél 
már többet tud: túllépett az átviteltechni
ka korlátáin, s elvei alapján kapcsolóme
zőket és logikai áramköröket is készítenek, 
így a fénytechnika mint versenytárs ser
kentően hat a mikroelektronikára is. Ám a 
távközlés a mikroelektronikában és a 
fénytechnikában rejlő lehetőségeket egye
lőre még korántsem aknázza ki igazán -  
sem a berendezéseiben, sem pedig a szol
gáltatásaiban.

Mind a készülékgyártók, mind„. pedig a 
készüléküzemeltetők terveinek középpont
jában most az áll, hogy létrehozzák és e l
terjesszék az úgynevezett integrált szol
gáltatású digitális hálózatot (röviden: az 
ISDN-t). Az ilyen hálózaton -  a digitális 
átviteli utakon és a tárolóprogram-vezér
lésű digitális központokon -  keresztül nem
csak beszédkapcsolat hozható létre. Raj
ta szöveget (elektronikus levél, távmáso
lás), képet (képátvitel), mérési adatokat 
(távmérés) és vezérlőjelet (távvezérlés) to
vábbítanak, s kapcsolatot teremthetnek a 
számítógépek között. Digitális hálózatot — 
kísérleti jelleggel — máris több helyütt lé

tesítettek. Ezek mind az elképzeléseknek 
megfelelően működnek. Az ISDN-ben rej
lő valamennyi lehetőséggel azonban egye
lőre csak a nagy, országos intézmények és 
a számítógépet tág körben alkalmazó vál
lalatok tudnak és akarnak élni. Az előfize
tők nagyobbik része a felkínált szolgálta
tásokkal nem tud mit kezdeni, ezért fizetni 
sem hajlandó értük. Ez a tény új szolgál
tatás-stratégia kialakítását tette szüksé
gessé. Az országos hálózat kiépítése óriási 
összegbe kerül, s ez a néhány felhasználó 
befizetéseiből nem térül meg. Ezért a pos
taigazgatóságok -  ott, ahol az ISDN ki
építésének műszaki föltételei adva vannak 
— igyekeznek újabb meg újabb előfizető
ket toborozni. Evégett nagyon kényelmes 
előfizetői állomásokat dolgoznak ki, és 
sok olyan szolgáltatást is ajánlanak, amely 
nem szükségképpen velejárója az ISDN- 
nek, de vonzóvá tehetik azt; ilyen például 
az üzenetközvetítés, a hívás-átirányítás és 
a visszahívás.

Míg az ISDN lassabban hódít, mint aho
gyan azt a műszaki szakemberek remél
ték, egy másik szolgáltatási ágban az igé
nyek minden várakozást meghaladnak -  
ez a földi mozgószolgálat. Ennek különfé
le módozatai vannak; ilyen például a 
mozgótelefon, a személyhívó és -kereső 
rendszer. Ebben nekünk is vannak ered
ményeink: a legerőteljesebben fejlődő pos
tai szolgáltatás területén már mi is meg
tettük az első lépéseket. (A hazai ered
ményeket egy önálló cikkben mutatjuk 
majd be. -  A szerk.)

A számítástechnika alkalmazásával a
távközlési hálózatok rugalmasabbá tehe
tők. Például követhetik a forgalmi szük
ségletek változásait, s arra is van mód, 
hogy az elektronika a hibás átviteli uta
kat (kábelszakaszokat) önműködően ki
iktassa a rendszerből, s hogy ilyenkor az 
információs kapcsolatot „kerülő utakon” 
építse föl. Az ilyen hálózat előfizetője 
szinte észre sem veszi az üzemzavart: a 
felhasználónak a távközlésre folyamatosan 
módja van.

A városok között egyre több helyen nagy 
teljesítőképességű fényvezetők és mikro
hullámú adóvevők teremtenek kapcsolatot, 
s ebben a viszonylatban sok helyen üze
melnek nagyon „értelmes" központok. De 
mindez iassan a „rurális” — falusi, vidéki — 
és a helyi hálózatok fejlesztésének is ré
szesévé válik.

Dr. Lajtha György

vashatja a kiválasztott cik
keket, tájékozódhat a tőzs
dei árfolyamokról vagy — 
mint a British Telecom 
ajánlja — válogathat a vi
deókönyvtárból, a „fotelból 
vásárolhat” az áru- és ár
listákat átnézve és megren
delve a kívánt cikket.

Azután a munkaállomás 
kiegészülhet kiíró készü
lékkel is, és az ember pil
lanatok alatt levelet küld
het avagy kaphat a műhol
das közvetítés révén egy 
másik világrészen hasonló 
készülékkel felszerelt cím
zettel összeköttetésbe lépve. 
S ez még nem minden.

Két számjeggyel, 
üvegszálon

Mielőtt folytatnánk a lát
ványos lehetőségek sorát, 
egy kis kitérőt kell ten
nünk, hogy ne szakadjunk 
el nagyon a 'Valóságtól. A 
legtöbbünk számára isme
rős valóság mindebből a 
telefonkészülék, amelyet 
rézvezeték, érpár köt össze 
a világ felé kaput nyitó va
lamilyen rangú központtal. 
S ez a vezeték a hang rez
gésének megfelelően — 
analóg módon — modulált 
elektromos hullámokat to
vábbítja. Az ezt mind több 
helyen felváltó digitális 
rendszer nyitja az, amire a 
számítógépek nyelve épül, s 
amit ma minden kisiskolás 
megismer mint kettes szám- 
rendszert. A 0-val és az 
1-gyel e számrendszerben 
leírható bármely szám, 
ugyanakkor a 0 és az 1 
megfelelhet annak, hogy 
egy vezető továbbít vagy 
nem továbbít áramot.

Mármost ha az előbb 
említett analóg jel vala
mennyi lehetséges értéké
nek megfeleltetünk egy 
számot, akkor a jelnek egy 
számsor felel meg, s ezt to
vábbíthatjuk kettes szám- 
rendszerben. De miért jobb 
így, digitálisan továbbítani 
például a hangot? Mert a 0 
és az 1 (az áram hiánya és 
jelenléte) könnyen megkü
lönböztethető, ezért a digi
tális jel kevésbé torzul, 
mint az analóg jel.

A jelközvetítő közege 
fém- vagy üvegszál vagy a 
levegő. Persze a közvetítő 
anyaga nemcsak közvetíti, 
hanem energiájukat fel
emésztve csillapítja, gyen-
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gíti is a jeleket, így azokat 
bizonyos távolságonként fel 
kell erősíteni. A fémszálon 
vagy rádióhullámokon ter
jedő jeleket bizonyos elekt
romágneses hatások zavar
hatják; ezek viszont nem 
befolyásolják az üvegszál
ban közvetített fényjeleket. 
E viszonylag fiatal techno
lógia rohamléptekkel növi 
ki azt a gyöngéjét, hogy rö
vid távolságonként van erő
sítőre szüksége. Száz kilo
méteres erősítő nélküli sza
kaszra már van példa, s az 
újabb óceán alatti kábelek 
fényvezetőszálból épülnek. 
(Sajátos gondot jelentett 
ezeknél, hogy némely cápa
fajnak „gusztusa” támadt 
rá, de úgy látszik, ezt a ve
szélyt is sikerül kikerülni.) 
Arról nem is szólva, hogy 
az üvegszálak alapanyaga a 
kvarchomok, s a szálhúzás 
során belegőzölögtetett rit- 
kafémvegyületek mennyisé
ge úgyszólván molekulák
ban mérhető.

Nem merészség azt jósol
ni, hogy a legnagyobb jö
vője a fényvezető szálnak 
van — ez most a csúcs
technológia. De éppen ezért 
a politikai tilalom (a CO- 
COM-lista) a legkorsze
rűbb számítógépekkel s al
katrészeikkel együtt ezek 
terjedését is korlátozza.

Tudósítás
számítógépen

Aligha értené a szót a 
világ telefonon, ha nem 
volnának egységesen elfo
gadott ajánlások, előírások 
— ezeket a Nemzetközi 
Távíró és Távbeszélő Ta
nácsadó Bizottság hozza, 
így 1984-ben egységes elő
írást fogadott el azokra a 
bővülő szolgáltatásokra al
kalmas csatornákra is, 
amelyek a belátható jövő 
igényeinek megfelelnek. E 
négy betűbe foglalható 
mindez: ISDN — ez is jel
igéje volt a kiállításnak, 
mindenütt feltűnt —, azaz 
/ntegrated Services Digital 
NetWork. Magyarán: egye
sített szolgáltatású digitális 
hálózat. Ennek alap-össze
köttetése, a kép, hang és

adat (például facsimile) át
vételére alkalmas 64 kilo- 
blt/másodperces és egy ve
zérlőjelek számára szolgáló 
16 kilobit/másodperces csa
tornából áll, s ez szabvá
nyos telefonvonalon meg
valósítható a megfelelő át
alakító berendezésekkel. 
Irodaházak telefonrendsze
rét és nagyobb számítógé
peit már a 24 vagy 30+2 
csatornás, 1,5—2 mega- 
bit/másodperc összekötte
tés szolgálja szélesebb hul
lámsávban.

Hogy „mit tud” egy ilyen 
iroda, azt a kiállítás mű
ködésiben látható berende
zései segítettek elképzelni. 
Igaz, ez nem nagyon vá
gott össze a bürokrácia 
képzetét társító irodafoga
lommal. De amikor a kép
ernyőre hívott térképen a 
megjelölt háznak az alap
rajzát és ránézeti képét is 
lehívták a számítógép me
móriájából, vagy a távmá
solón megjelent az erede
tivel az aláírásig tökélete
sen egyező írat, nem kellett 
különösebb fantázia ahhoz, 
hogy meglássuk mögötte a 
gyorsabb, pontosabb és 
egyszerűbb ügyintézés, ok
mánytovábbítás vagy ép
pen ingatlanközvetítés le
hetőségeit. S hogy a házunk 
táján maradjunk: lehet az 
az iroda egy szerkesztőség 
is. Erre példát adott a ki
állítás sajtóirodája, ahol a 
világ különböző részéről 
érkezett tudósítók írógépet 
nem találtak, de annál több 
számítógépes terminált: 
azon írták meg beszámolói
kat, s azt mindjárt haza is 
küldték szerkesztőségük
nek. (Aki nem jutott ter
minálhoz, aktatáskájából 
elővette kis számítógépét, 
megírta a cikkét rajta, 
majd telefonvonalra kap
csolta.) De hát a kiállítás
ról fényképet is érdemes 
volt küldeni. Az egyelőre 
lassabban ment, pedig már 
ott volt a megoldás a Ca
non kínálatában.

Németh Ferenc

(Következik: Fénykép — 
telefonon)

AZ ÉT KÉRDEZI:

MIÉRT VAN SZÜKSÉG 
NEMZETKÖZI 

SZERVEZETEKRE?
9  Az ENSZ-től a Római Klubig és az Egyházak 

Világtanácsától a KGST-ig naponta soktucatnyi kü
lönféle nemzetközi szervezet nevével találkozunk a 
sajtóban, a rádióban, a televízióban. Róluk beszélget
tünk Pirityi Sándor kandidátussal, a Magyar Táv
irati Iroda külpolitikai főszerkesztőségének helyettes 
vezetőjével, az ebben a számunkba kezdődő és ez
után kéthetenként jelentkező — Nemzetközi szerve
zetek című — sorozatunk szerzőjével.

A nemzetközi szervezetek története sok száz esz
tendőre nyúlik vissza: e szervezetek gyakoribb, is
métlődő nemzetközi összejövetelekből — egyebek kö
zött zsinatokból, kongresszusokból, konferenciákból
— alakultak ki, jöttek létre. Életre hívásukat az a 
szándék vezérelte, hogy állandó, nemzetközi keretek
ben tartós megoldást találjanak olyan kérdésekre, 
amelyek több országot érintenek.

Ma már több százra vagy ezerre rúg a nemzetközi 
szervezetek száma. Vannak közöttük olyanok, ame
lyek egyetemesek, és olyanok, amelyek csupán egy- 
egy nagyobb földrajzi térség államait egyesítik, olya
nok, amelyek általános hatáskörűek, és olyanok, ame
lyek szakosítottak; ha a szervezetben kormányképvi
selők működnek, kormányközi, ha társadalmi szerve
zetek küldöttei vagy magánszemélyek működnek, 
nem kormányközi szervezetekről van szó; alkalmilag 
megkülönböztetjük a szocialista országok, a tőkés or
szágok és a fejlődő országok szervezeteit stb.

#  Van-e valamilyen közös sajátosságuk ezeknek 
a szervezeteknek?

Ahhoz, hogy akadálytalanul láthassák el feladatai
kat, tagállamaik területén különleges jogokat, kivált
ságokat és mentességeket élveznek — ugyanúgy, mint 
a diplomáciai testületek. Például az ENSZ javait és 
tulajdonát a helyi joghatóságok „nem bánthatják", hi
vatali helyiségei és levéltárai sérthetetlenek, a vagyo
nára nem vonatkoznak az általános devizaszabályok 
és adóelőírások, kiadványait és szállítmányait nem 
sújtják behozatali vagy kiviteli vámok, a levelezése 
rejtjelezhető és diplomáciai futárokkal továbbítható 
stb. Az ENSZ-hez hasonlóan más nemzetközi szerve
zeteknek is megvannak az efféle vagy másfajta ki
váltságaik és mentességeik. E szervezetek tisztségvi
selői — tekintet nélkül arra, hogy mely ország ál
lampolgárai — hivatali működésükben nem hazáju
kat képviselik, hanem elsősorban az a kötelem hárul 
rájuk, hogy minden kérdésben pártatlanul és részre
hajlás nélkül járjanak el, s hogy mindig a szervezet 
feladatainak minél jobb megoldásán fáradozzanak.

9 Milyen sajátos jogaik vannak e szervezeteknek?
Erre a kérdésre is csak a teljesség igénye nélkül fe

lelhetek. Némelyik nemzetközi szervezet — például 
az ENSZ vagy a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
— szerződéseket köthet a saját tagállamaival vagy 
más ilyen szervezetekkel. Persze, ezeknek a szerződé
seknek az érvényességi köre korlátozott, nem terjed
het túl a szervezet hatáskörén, feladatkörén.

Magyarország körülbelül ezer nemzetközi szervezet 
munkájában vesz részt. Kiváltképp tevékenyen dol
goznak képviselőink az ENSZ-ben és ennek szakosí
tott szervezeteiben. Országunknak és képviselőink 
munkájának az elismerése, hogy nagyon sok nemzet
közi szervezetnek volt és van magas rangú magyar 
tisztségviselője. Például az ENSZ közgyűlése 1982— 
1983. évi rendes és 1982. évi sürgős, rendkívüli ülés
szakának Hollai Imre személyében a mi hazánkfia 
volt az elnöke.

ft

Megérteni és gyógyítani a rákot nem
csak azért bonyolult feladat, mert sok
féle rosszindulatú daganat létezik, ha
nem azért is, mert többféle tényező 
okozhat rákot. A rákkeltő anyagon, az 
életkoron, a hormonális egyensúlyon és 
a védekezőrendszer erején kivül örök
letes tényezőknek is szerepet tulajdoní
tanak ebben a folyamatban. Akkor is, 
ha olykor semmilyen bizonyíték sincsen 
rá, hogy a daganatnak köze volna az 
öröklődéshez, miként az is megesik, 
hogy egy és ugyanazon daganatnak az 
egyik típusában már fölleltek örökletes 
elemet, a másikban még nem.

Manapság azt szokták mondani, 
hogy a rosszindulatú daganatok 
nagy hányadát (bizonyos becslések 
szerint több mint a 80 százalékát) 
környezeti tényezők okozzák, s csak 
a maradék részt írják örökletes ha
tásoknak a számlájára. A manches
teri D. C. Harnden professzor azon
ban nem osztja ezt a véleményt. 
Szerinte minden daganat létrejötté
ben egyaránt szerepük van környe
zeti és örökletes tényezőknek, s az 
előbbiek daganatkeltő ereje nagy
mértékben függ a szervezet örökle
tes tulajdonságaitól. Még akkor is, 
ha fölényük elnyomja, láthatatlanná 
teszi az örökletes tényezőt.

Többnyire mutáció kell hozzá

A rákra való fogékonyság öröklő
désére elsőként a szem ideghártyá
jának rosszindulatú daganatát kell 
megemlítenünk. Ez a 13. kromoszó
ma hibás szerkezete - miatt támad. 
Ha a gyermek mindkét szülőjétől 
kóros kromoszómát kap, a betegség 
elháríthatatlanul megjelenik. Ha el
lenben csak az egyik szülőtől örököl 
hibás kromoszómát, ideghártyájának 
a sejtjei csak akkor rákosodnak el, 
ha e kromoszómának az egészséges 
párjától (merthogy minden testi sej
tünkben kromoszómapárok vannak: 
az egyik kromoszómát apánktól, a 
másikat anyánktól örököljük) letö
rik az a darab, amely a sejtek egész
séges életét egymagában is biztosí
tani tudja. Ez arra mutat, hogy a 
kromoszomális hiba hiába öröklődik 
egyik nemzedékről a másikra, be
tegség csak akkor származik belőle, 
ha egy újonnan létrejövő öröklődő 
változás (mutáció) — ez esetben egy 
kromoszóma törése — révén elhárul 
útjából az akadály.

Az is előfordul, hogy nem kromo
szómahiba, hanem egy olyan gén 
öröklődik, amely érzékennyé teszi a 
sejteket valamilyen környezeti ha
tásra, s az azután kromoszóma
átrendeződést idézve elő kelt daga
natot. Ismeretes egy olyan betegség, 
amelyben az ionizáló sugárzás örök
letesen kóros T nyiroksejteket hoz 
létre, s ennek fehérvérűség lehet a 
következménye.

Öröklődik-e
arák?

Kevésbé ismeretesek azok a pél
dák, amelyekben még csak nem is 
gének, hanem a bennük lévő kód 
alapján szintetizálódó enzimfehérjék 
marasztalhatok el a rákkeltésért — 
ezek hozzák ugyanis létre a szerve
zetbe jutó előanyagokból a rákkeltő 
anyagokat. Ilyenek egyebek között a 
hidroxiláz enzimek, amelyek a po- 
liciklusos szénhidrogének megmun
kálásával (aktiválásával) okozhatnak 
daganatot.

Végül az is a rákra való hajlam 
öröklődése mellett szól, hogy a dél
afrikai fehér lakosság körében há
romszor gyakoribb a bőrrák, minta 
feketék között. Ennek az az oka, 
hogy a bőr örökletesen meghatáro
zott színezékanyagának (melaninjá- 
nak) a bősége bizonyos mértékig 
megóvja az örökítőanyagot (a 
DNS-t) a Nap ultraibolya sugárzá
sának a kártételétől. E tekintetben 
azonban azt is figyelembe kell ven
ni, hogy a fehér bőrű emberekben 
milyen típusú melanin van. A vö
rös hajúak /eomelaninja ugyanis 
kevésbé nyeli el az ultraibolya su
garakat, mint a szőke és a barna ha
júak e-umelaninja. Nem véletlen, 
hogy az előbbiek még a fehérek kö
zül is a leghajlamosabbak a bőr
rákra.

A családban halmozódhat
Milyen örökletes elváltozások haj

lamosítanak még rákra? A kromo
szómaszámbeli rendellenességek kö
zül a Down-kór és a Klinefelter- 
tünetegyüttes. Az előbbi azért tá
mad, mert a testi sejtekben nem két 
21-es kromoszóma van, hanem há
rom, s emiatt a tízszeresére-húsz- 
szorosára nő gyermekkorban a fe
hérvérűség kialakulásának veszélye. 
A Klinefelter-tünetegyüttesre az 
jellemző, hogy a gyermek nem két 
nemi kromoszómával jön a világra 
(XX esetén leányként, XY megléte
kor fiúként), hanem hárommal, s a 
47, XXY kromoszőmakészlet hajla
mossá teszi az embert az emlőrákra. 
Az örökletesen csökevényes pete
fészekkel születő nőknek pedig ez a 
mirigyük rákosodik el gyakrabban 
az átlagosnál.

A hatvanas évek óta tudjuk — 
habár a hátterükben meghúzódó ok 
még azóta is tisztázásra vár —, hogy 
az A vércsoportúak körében több a 
gyomorrákos, s az is hajlamosabb 
bizonyos daganatokra, aki A vér

csoportú anyától és 0-ás apától fo
gan. Mindezek egyedi esetek. De 
arra is akad példa, hogy a daganat 
halmozódik a családban. Ez ugyan 
lehet a véletlen műve is, többnyire 
azonban örökletes tényező bújik 
meg a hátterében. Milyen jellegze
tességei lehetnek a „családi” daga
natoknak? Egyebek között az, hogy 
a szórványosan előforduló dagana
toknál hamarabb jelenhetnek meg, 
más lehet a kórjóslatuk, valamint 
áttétképzésüknek a valószínűsége és 
módja. Nemrég számoltak be az or
vosok olyan esetekről, amelyekben 
vastagbélrák halmozódott bizonyos 
családokban. De ebben nem is ez a 
különlegesség, hanem az, hogy gyak
rabban jelent meg a családtagokban 
egy másik típusú daganat is, mint 
amikor csak szórványosan fordul elő 
a rák.

Még nincs szűrés

Az orvosi kutatások jóvoltából ma 
már számos öröklődő és daganatos 
betegségeket ki tudunk szűrni. Min
den nehézség nélkül idejében — 
még a méhbeli élet során — kóris- 
mézni tudjuk a kromoszómaszám 
hibáit, és súlyos esetben akár a ter
hesség megszakítására is sort kerít
hetünk.

Az örökletes ok miatt kialakuló 
enzimhibákat szintén rutinszerűen 
derítjük fel, s nagyot léptünk előre 
a méhnyak, a húgyhólyag, a tüdő, a 
vastagbél, az emlő és a többi szer
vünk rosszindulatú daganatainak 
korai kórismézésében is. De a rák
ra való hajlam kimutatása még 
gyerekcipőben jár. Habár a poli- 
ciklusos szénhidrogéneket megmun
káló enzimeket már minden további 
nélkül mérni tudjuk, a rosszindula
tú daganatokat kódoló gének java 
részét egyelőre még nem sikerül tet
ten érnünk (kiszűrni), sőt nagy ré
szüket még nem is ismerjük.

Mindez nem teszi fölöslegessé a 
rák megelőzésére irányuló tanács
adást. Ebbe az öröklődő betegségek
kel kapcsolatos genetikai tanács
adás ugyanúgy beletartozik, mint a 
dohányzás elleni, a rákra hajlamo
sító ételek és a mértéktelen napozás 
elleni propaganda. A tapasztalatok 
minden kétséget kizáróan azt mu
tatják, hogy a nem dohányzók köré
ben kevesebb a tüdőrák, az egészsé
gesen táplálkozók (a kevés állati 
zsiradékot és sok növényi rostot fo
gyasztók) ritkábban kapnak vastag
bélrákot, a sosem vagy legföljebb 
mértékletesen napozókat pedig ke
vesebbszer sújtja a bőrrák.

Dr. Lelkes Ilona
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Mindenki tudja, hogy 
a világ adósságválságban van
-  de senki sem tudja, Hogy ki 
mennyivel taitozik és mennyit 
hitelez a másiknak. E furcsa
-  de nagyon sokszor elhangzó
-  mondat igazáról beszélgettünk 
Botos Katalinnal,
az Agrárgazdasági Kutatóintézet 
tudományos tanácsadójával, aki 
néhány hete védte meg 
a közgazdaságtudomány doktora 
cím elnyeréséért benyújtott 
disszertációját (Világméretű 
pénzügyi egyensúlyhiány) 
a Magyar Tudományos Akadémián.

ADOSOK
ÉS

ADÓSSÁGOK
Beszélgetés Botos Katalin közgazdásszal

— Pontos adatot én sem mond
hatok. Nincs olyan szervezet a vilá
gon, amelyik minden fennálló tarto
zást és hitelezést számba venne. A 
Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS), 
a Nemzetközi Valutaalap (IMF), a 
Világbank és a Gazdasági Együtt
működés és Fejlesztés Szervezete 
(OECD) adatai közül talán az utób
bi adatai a legteljesebbek. Nem a 
titkosság okoz gondot, hanem az, 
hogy a szakemberek különféle szem
pontok szerint összegeznek. Néha 
teljes, „bruttó” adósságról beszél
nek, néha pedig abból levonják a 
hitelnyújtás összegét, a kintlévősé
geket, s ez esetben már „nettó” 
adósságról van szó. És hol az egyi
ket, hol pedig a másikat emlegetik. 
Ez egyébként nemcsak a szakmai 
fórumokon van így, hanem a köz
beszédben is.

— Milyen most a gazdaság hely
zete e tekintetben?

— Napjainkban főképp a fejlődő 
országok eladósodása okoz gondot a 
világgazdaságnak. A nyolcvanas 
évek legelején még „csak” 650 mil
liárd dollárra rúgott a bruttó adós
ságuk összege, ma pedig már 1080 
milliárddal tartoznak. A szocialista 
országok adóssága ennek körülbelül 
a tizedrésze. És ami meglepő: a leg
nagyobb hitelfelvevő az Egyesült 
Államok. Az adóssága nagyjában a 
háromszorosa a fejlődő országok 
adósságlistáját vezető „százmilliár
dos” Brazíliának és Mexikónak.

— Eszerint a teljes adósságállo
mány körülbelül másfél billió — az
az: 1500 000 000 000 — dollár. Ho
gyan „hordta össze” a világ ezt az 
irdatlan adóssághegyet?

— Voltak külső és belső tényezők. 
A külsők közül legelsőnek tartom a 
bőséges hitelkínálatot. A tőkekivi
telnek hagyományosan az a szerepe, 
hogy segítse az árukivitelt. A rá
szoruló ország a hitelből árut vásá
rolhatott magának — főképp a hi
telezőjétől. A fejlett országok vál
lalatai azért vittek ki szívesen tőkét 
a fejlődő világba, mert ott olcsóbb 
volt a termelés, nagyobb haszonnal 
járt.

A hetvenes évektől kezdve a ma
gánbankok hitelei jutottak túlsúly

ra, azok vállalták magukra az 
„olajdollárok” visszaáramoltatását. 
Ugyanis az olajtermelő országok 
nem hitelbe, hanem készpénzért ad
ták el a terméküket. De mert otthon 
ezt a pénzt nem fordíthatták beru
házásra — egyebeken kívül a kor
szerű eszközök működtetéséhez 
szükséges képzett munkaerő hiánya 
miatt —, olajdollárjaikat bankba 
tették. Az így bőséges forráshoz jutó 
bankok pedig meglehetősen éles 
versenyt folytattak a hitelfelve
vőkért. Éképpen az adóssághegy lét
rejöttében nemcsak a hitelkérők
nek, hanem a hitelezőknek is tevé
keny szerepük volt.

Persze, a hitelt nem kötelező 
igénybe venni. De nehéz ellenállnia 
csábításnak. Kiváltképp akkor, ha 
az olajért nagyon sokat fizető orszá
gokban a pénzhiány miatt súlyos 
gazdasági visszaesés, termelés- és 
fogyasztáscsökkenés következik be. 
És a hitelek olcsónak látszottak!

Igaz ugyan, hogy a bankhitelek 
kamata „csúszott”, azaz nem rögzült 
a kölcsön fölvevésekor érvényes 
szinten — de a csúszó kamat lom
hább volt a világinflációnál. Emiatt 
a hetvenes évek derekán az adósok
nak reálértékben kevesebbet kellett 
visszafizetniük a hitelezőknek, mint 
amennyi értékű pénzt fölvettek tő
lük.

Ebből nyilvánvalóan következik: a 
fejlődő országok és a szocialista or
szágok a hetvenes években nem ab
ban hibáztak, hogy olcsó hiteleket 
vettek föl. Erre nagy szükségük volt 
cserearányuk romlása miatt. A hiba 
abban volt, hogy tartósnak gondol
ták az olcsó hitel lehetőségét. Pedig 
éppen a hirtelen változás — az olaj
árak robbanásszerű emelkedése — 
miatt kellett volna óvatosabbnak 
lenniük. De a vágyaik csapdájába 
estek. Talán, mert bíztak a csere
arányok gyors visszarendeződésében; 
és e hitükben nem változtattak ér
demlegesen gazdaságuk szerkezetén. 
Vagy rossz irányban változtattak: 
önellátásra igyekeztek berendezked
ni, óriási állami beruházásokba fog
tak. Ezek már belső gazdaságpoliti
kai hibák voltak.

Hibának kell mondani őket, mert

nem ez volt az egyetlen lehetséges 
út. A délkelet-ázsiai országok nagy
ságukhoz képest szintén nagyon sok 
pénzt vettek kölcsön. De ezt a pénzt 
versenyképes exportágazatok fej
lesztésére fordították! És az adósság 
nem súlyos akkor, ha a kivitel lé
pést tart vele. Dél-Koreának 1984- 
ben 43 milliárd dollárnyi adóssága 
volt — de az exportjának csak a 16 
százalékát kellett adósságszolgálatra 
fordítania. (Az adósságszolgálat ösz- 
szege az egy év alatt visszafizeten
dő tőketörlesztés és az arra az idő
re szóló kamat. — A szerk.) Hason
lítsuk ezt össze Argentína 29, Brazí
lia 36, Bolívia 38 vagy Mexikó 49 
százalékos adósságszolgálati rátájá
val!

— Van-e a kölcsönöknek valami
lyen határa?

— Akiknek pénzük van, termé
szetszerűleg alaposan megnézik, 
hogy kinek adnak kölcsön. A het
venes években szívesen kölcsönöz
tek országoknak, mert az államot 
tartották a legjobb adósnak. Ügy 
vélték, hogy egy ország esetében 
ugyan nincs mód arra, hogy megje
lenjen a végrehajtó, az államnak a 
gazdaságpolitika teljes eszköztára a 
rendelkezésére áll, hogy a visszafi
zetéshez szükséges devizát valahon
nan előteremtse, kifacsarja.

így volt az a nyolcvanas évek ele
jéig. Akkor azonban a hitelezők rá
döbbentek, hogy egy ország is fize
tésképtelenné válhat (Lengyelország
1981- ben, Mexikó — súlyosabban —
1982- ben). A bankvilág válasza: szo
rosabb együttműködés. Addig szinte 
versengtek egymással azért, hogy 
kölcsönt adjanak, ettől kezdve 
azonban megvizsgálták, hogy meny
nyivel tartozik az adott ország ösz- 
szesen a nagyvilág különböző pont
jain. Megállapították a hitelt igény
lő országok „plafonját”, és afölött 
egyikük sem adott kölcsönt. Ha va
lamely ország eléri ezt a plafont, 
hiába fordul bárkihez.

— Ma már nincsenek „olcsó”  hi
telek. Mikortól és miért drágultak 
meg a kölcsönök?

— A hetvenes években az infláció 
lett a világ „első számú közellen
sége”. Attól kezdve az árszinvonal-
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emelkedés már nem bővítette a fog
lalkoztatottságot, nem aktivizálta a 
gazdaságot. A fejlett tőkés országok 
— főképpen az Egyesült Államok — 
védekezésül keresletkorlátozó poli
tikát vezettek be. A legfontosabb 
eszközük a kamatok megemelése volt. 
Ez kiterjedt a nemzetközi pénzfor
galomra is, a kamatos kamatok gyor
san magas adósságheggyé tornyosul
tak. A keresletkorlátozás a piacokat 
is szűkítette — a hitelt igénylő or
szágok termékeinek elhelyezése egy
re nehezedett, az ára alaposan le
esett. Az áresés és a kamatok meg
növekedése egyre nagyobb terheket 
rótt az adósokra. De hadd hangsú
lyozzam: a nehéz helyzet kialaku
lásáért a helytelen belső gazdaság
politika a felelős! A külső változások 
csak felszínre hozták a belső hibá
kat, rámutattak a gazdaságszerkezet 
gyöngeségeire.

Az adógaras
A reneszánsz egyik legnagyobb meste

re, Tiziano Vecellio (ejtsd: ticiánó vecsel- 
iió: 1477—1576) I. Alfonso d’Este herceg 
számára festette a címlapunkon látható 
képet 1316—1518 táján. A 75X56 centiméter 
nagyságú kép eredetileg egy szekrény 
ajtaját díszítette a ferrarai kastélyban; 
most a drezdai képtárban látható. Azt a 
bibliai jelenetet ábrázolja, amikor a fa
rizeusok — egy saját törvényeikhez vak
buzgón ragaszkodó régi zsidó szektának 
a tagjai — tőrbe akarják csalni Krisztust. 
Ezért egyikük egészen közel lép hozzá, s 
képmutató érdeklődéssel megkérdezi tő
le. hogy helyes cselekedet-e adót fizetni 
a császárnak, ö  erre egy pénzdarabot vé
tetett elő vele, s a császár képére mutat
va ezekkel a szavakkal felelt: „Adjátok 
meg a császárnak, ami a császáré, és Is
tennek, ami az Istené!”

— Hol helyezkedik el a képben 
Magyarország ?

— Az bizonyos, hogy az egy la 
kosra jutó adósságállomány tekinte
tében a világ legeladósodottabb or
szágai közé tartozunk. Évtizedünk 
derekán Magyarország népessége a 
világ népességének 0,21 százalékát 
tette ki. Ugyanakkor a teljes hazai 
termelésünk a világtermelés 0,35, ex
portunk a világexport 0,44, adósság- 
állományunk a világadósságnak va
lamennyivel több mint 1 százalékára 
rúgott.

— Miért jutottunk idáig?
— A hetvenes években a csereará

nyok változása körülbelül az egyötö
dével leértékelte a magyar munkát 
— s ez a folyamat ma is tart. A vi
lágban végbemenő árváltozásokból 
egy évtized alatt akkora káraink ke- 
letkezfek, mint amennyi veszteséget 
a második világháborúban elszen
vedtünk . . .  De nemcsak ez az adós
ságaink növekedésének az oka! A 
belső gazdaságpolitikának is meg
van a maga felelőssége. Például a 
túlfogyasztásban.

— Álljunk meg ennél a kifejezés
nél! Nagyon sok embert bosszant, 
sért, hogy jó néhány gazdasági és 
politikai vezető beszél „túlfogyasz- 
tás” -ról, mondja azt, hogy „meget
tük a hiteleket” — noha az átlag
állampolgár tapasztalata éppen az, 
hogy mostanában összehúzza a nad
rágszíját.

— A „túlfogyasztás” nyilvánvaló
an nemcsak a lakosságra vonatkozik, 
és mindenképpen viszonylagos foga
lom. Nem is az értendő rajta, hogy 
hús, bor, gyümölcs vagy kenyér for
májában tízmilliónyian bekebelez
tük volna a kölcsönöket. Akik erről 
beszéltek és beszélnek, fogyasztáson 
elsősorban társadalmi, illetőleg ter
melő fogyasztást értenek.

A baj elsősorban ez utóbbiak kö
rül keresendő. A terveinket 1978-ig 
úgy teljesítettük, hogy nem válto
zott a termelés szerkezete, nem vál
tozott a fejlődés üteme. És már ez 
is számottevő erőforrás-bevonást igé
nyelt. Az 1978-at megelőző fél évti
zedben 161,5 milliárd forinttal töb
bet „osztottunk el” , mint amennyit 
megtermeltünk. Ezzel vetettük meg 
a mai konvertibilisvaluta-hegyünk 
alapját.

Utána sikerült megállítanunk a tő
kés eladósodás folyamatát — ám ak
kor ránk zúdult a külső bizalmi vál
ság megannyi gondja. Jó néhány or
szág bankja megijedt attól, hogy mi 
is Lengyelország sorsára jutunk a 
fizetéseinkkel. Emiatt 1981-ben és 
1982-ben egymilliárd dollárt kivon
tak a nálunk elhelyezett betétjeik
ből. A tartalékaink akkor olyannyira 
megcsappantak, hogy a nemzetközi 
intézmények segítsége nélkül aligha 
sikerült volna teljesíteni a fizetési 
kötelezettségeinket. E pénzintézetek 
segítségében része volt annak is, 
hogy időközben mérsékelni kezdtük 
a „túlelosztást" — és ők ezt kellően 
értékelték. Ma a tartalékaink hat hó
napi tőkés behozatal fedezésére ele
gendőek. Ez nemzetközileg is figye
lemre méltó eredmény.

Ezt a biztonságot úgy teremtettük 
meg, hogy csökkentettük a beruhá
zásainkat és a behozatalunkat. Erre 
azért volt szükség, mert az addigi 
hitelek nem hozták meg a várt ered
ményt, nem javították meg érdem
ben az exporthelyzetünket — és mert 
eleinte nem akartunk a fogyasztás- 
korlátozás eszközéhez nyúlni. Ké
sőbb azonban a személyes fogyasz
tást -is vissza kellett fognunk. Erre 
azért volt szükség, mert nem vol
tunk képesek arra, hogy a beruhá
zások korlátozásával egyidejűleg 
megváltoztassuk a termelésszerkeze
tet. Pedig a kibontakozáshoz mind
kettőre szükség lett volna.

— Lehetséges ekkora változás 
újabb hitelek nélkül?

— A legutóbbi két esztendőben 
enyhítettünk a behozatal szigorán. 
Az most — konvertibilis valutában — 
ismét eléri az 1978. évi mennyiséget. 
Eközben — és ez tagadhatatlanul 
fontos eredmény! — a teljes nemzeti 
termelésünk 12, a kivitelünk 40 szá
zalékkal nagyobb az akkorinál. 
Csakhogy még ez sem elegendő! A 
behozott pénzből, termelőeszközök
ből elsősorban azokat kell részesíte
ni, akik azt a legjobban, nemzetközi
leg is versenyképesen, nyereségesen 
hasznosítják. E tekintetben még na
gyon sok tennivalónk van.

— Ha a terveinket megvalósítjuk,

(Bojtár Ottó felvétele)

a mi gondjainkkal együtt megoldó
dik a világadósság egy százalékának 
gondja. De mi lesz „a többi adós” 99 
százaléknyi tartozásával? Hogy bir
kózhatnak meg vele ők, hogyan he
verheti ki e válságot a világ? Mindez 
nyilvánvalóan nekünk sem mind
e g y ...

— Ennél nehezebb kérdéssel alig
ha találta még szemben magát a 
pénzügyi világ. Azt egyre többen vi
lágosan látják, hogy a tartós megol
dáshoz a fejlett országoknak jobban 
össze kell hangolniuk a gazdaság- 
politikájukat, hogy a legnagyobb 
adósnak, az Egyesült Államoknak 
meg kell szüntetnie a maga túlelosz- 
tását, a többi fejlett országnak pe
dig meg kell gyorsítania gazdasági 
növekedését.

De van egy másik megoldandó 
gond: mit kezdjünk a roppant adós
ságheggyel? A hitelezők tartják ma
gukat ahhoz, hogy az adósok köte
lesek helytállni a tartozásaikért. Et
től csak a nagyon szegény afrikai 
országok esetében hajlandók elte
kinteni. Az adósok viszont arra hi
vatkoznak, hogy a hiteleiket kamat
ként, kamatos kamatként már régen 
visszafizették, többre nem képesek 
— egyebeken kívül azért, mert a fej
lett országokban hátrányos megkü
lönböztetéseket kell elszenvedniük, 
ha ott el akarják adni a termékeiket. 
Egyesek szerint el kell törölni vala
mennyi adósságot! — Ezt — érthető 
módon — a hitelezők nem fogad
ják el.

A megoldás alighanem a két szél
sőség között keresendő. A kompro
misszumnak pénzügytechnikailag 
többféle módja van: az adósságok 
egy részét részvényekre váltják át; 
az adósságokat kedvezményesen el
adják az adott országban beruházni 
szándékozóknak; az adósságot mai, 
csökkentett értékében visszavásárol
ják stb. Ez nem hozná végképp re
ménytelen helyzetbe az adósokat, és 
a hitelek (egy részének) visszakapá- 
sával kecsegtetné a kölcsönzőket. 
Ehhez, persze, kompromisszumra 
volna szükség — és a kompromisz- 
szumra való hajlandóság ma még 
sajnálatosan gyönge a világban.

Daniss Győző
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villamos motorvonat

Viiagjelenseg, hogy a nagyvá
rosok vonzáskörzetének a sze
mélyforgalmát „elővárosi” villa
mos motorvonatok bonyolítják le. 
E járműtípus hazai változata el
készült a Ganz-MÁVAG és a

Próbaúton 
az új

Ganz Viilauiussagi Müvek mun
kájának eredményeképpen. Az 
első vonat e napokban jelenik 
meg a MÁV vonalain, egyelőre 
utasok nélküli próbáit futja. Elő
reláthatólag, testvérével együtt, 
tavasszal lép be az utasforgalom
ba. Ez évben további tízet, majd 
— a tervek szerint — évente 
húsz—huszonöt vonategységet ál
lítanak szolgálatba. Ezek váltják 
majd fel a kiöregedő villanymoz- 
donyos szerelvényeket.

A vonategység egy motorkocsiból, 
két közbülső pótkocsiból és egy ve
zetőállásos pótkocsiiból áll. Két ilyen 
vonat összekapcsolható. Az ikervo
natban 688 (2 X  344) ülőhely van, s 
a vonat akkor sem zsúfolt túlságo
san, hat ugyanennyi utas áll benne 
(az elővárosi forgalomban jelenleg 
közlekedő nyolckocsis szerelvénye-

Fent: a villamos motorvonat motorko
csija a Ganz-MÁVAG szerelőcsarnoká
ban

ken az ülőhelyek száma: 616), A vi
lágos, szövetmintás, légáteresztő mű
bőrrel bevont ülések nem kényelme
sebbek, mint a jelenleg közlekedő 
vonatokon — ez a kényelem a rövid 
távú utazásnak jól megfelel. Ám az új 
kocsik tágasabbnak tűnnek föl, mint 
a maiak: a világos színek, a nagy 
ablakok, az üvegbetétes válaszfalak, 
a hosszirányú poggyásztartók stb. a 
„nagy” tér érzetét kelthetik ben
nünk. Az erősebb megvilágítás — 
ezt fénycsövekkel érik el —, a han-

gosítóberendezés, a pótkocsiknak té
len egyenletes hőmérséklete, a tágas 
peronok, a peronokon elhelyezett 
kapaszkodók, a csaknem másfél mé
ter széles ajtók stb. megteremtik a 
„kulturált utazás” föltételeit.

A kétszárnyú ajtók a legalsó lép
csőt is fedik, így a mozgó szerel
vényre nem lehet felugrani, s a lép
csőt sem fedi be a hó. Az ajtók köz
pontilag vannak vezérelve. Nyitott 
ajtóval a vonat nem indulhat! Meg
álláskor a vezető engedélyezi az aj-

Itt

tők kinyitását, de minden ajtó csak 
akkor nyílik, ha az utas — a nyitási 
engedélyt követően világító zöld 
nyomógombbal — a kocsiból vagy a 
peronról „kért” az ajtó nyitását a 
vezérlő rendszertől. A kocsiból az 
ajtó zárható is. Indulás előtt — a 
vezető parancsára — a nyitott ajtók 
mind bezáródnak, bereteszelődnek. 
Ha valaki vagy valami akadályozza 
az ajtó záródását, az önműködően 
egyszer visszanyílik, majd újra zár.

Erősebb, gyorsabb 
és — kevesebbet fogyaszt

A motorkocsit két, egyenként 760 
kilowattos aszinkron motor* hajtja 
meg. Ez a teljesítmény — ikervo
nattal számolva — mintegy 30 szá
zalékkal nagyobb, mint a jelenlegi 
nyolckocsis szerelvényt vontató V43- 
as villanymozdonyé. Részben ennek 
köszönhető, hogy a motorvonat „für
g é b b a legnagyobb óránkénti se
bessége 120 kilométer, s ezt — 1000 
utassal — kevesebb mint két perc 
alatt éri el. Ugyanakkor a motorvo
nat körülbelül 15 százalékkal keve
sebb energiát fogyaszt, mint a mai 
szerelvények. Ez egyrészt abból adó
dik, hogy a motorkocsik vontatóbe
rendezése sokkal könnyebb, mint a 
villanymozdonyé (az előbbi mintegy 
25, az utóbbi pedig 80 tonna). Más
részt: a motorkocsi hajtásrendszere 
a sebességszabályozó és a megállító 
fékezéskor felszabaduló energiának 
egy jókora részét visszatáplálja a 
hálózatba.

A motorvonat villamos hajtás
rendszerét a legújabb elveknek meg
felelően alakították ki. A szerelvényt 
„ telj esítmény elektronikáról” táplál t 
aszinkron motorok vontatják. E 
rendszer igen jó  hatásfokú, a motor
nak egyszerű a felépítése, és kevés 
karbantartásra szorul. Ezen előnyös 
tulajdonságokat a vasúti vontatás
ban csak újabban használhatjuk ki: 
az elektronikus vezérlés, a nagy tel
jesítményű félvezetők alkalmazása

biztosítja a motorok legkedvezőbb 
üzemét a vonat teljes sebességtarto
mányában.

A hajtásrendszer főbb részei: a 
transzformátor, az egyenirányító, az 
inverter és a motor. A transzformá
tor a felső vezetékről vett 25 kilo
voltos feszültségű váltóáramot a 
vontatáshoz, a segédüzemi berende
zésék működtetéséhez, illetőleg a vo
nat fűtéséhez szükséges szintekre 
transzformálja. Az egyenirányító a 
váltakozó áramot egyenárammá ala
kítja. Ennek a „hullámosságát” egy 
fojtótekercs simítja. Végül az inver
ter a simított egyenáramot a vonat 
mindenkori sebességének megfelelő 
frekvenciájú (0,5—120 hertzes) há
romfázisú váltakozó árammá alakít
ja, és közvetlenül táplálja a vonta
tómotorokat. Az említett berendezé
seket — az invertet és az elektroni
kus szabályozó rendszert kivéve — 
az alváz alatt helyezték el. Ennek 
köszönhető, hogy maga a vontató 
jármű hatvannégy ülő és majdnem 
ennyi álló utast és poggyászt is szál
líthat.

Csendesebb ás kevésbé ráz
Az új kocsik futóművét a Ganz- 

MÁVAG úgynevezett univerzális — 
tizenöt éve általánosan alkalmazott 
— forgóvázaiból fejlesztették ki. 
Megváltoztatták a kerekek és a for
góvázkeret rugós kapcsolatát, rugal
masabb kerékvezetést alkalmaztak. 
Ettől azt várják, hogy a kerekek job
ban beállnak a kanyarba, s hogy 
csökken az abroncsok kopása. A for
góváz és a kocsiszekrény között ré
tegelt gumirugók teremtenek kap
csolatot. Így a forgóváz rezgései nem 
terjednek át a kocsitestre, az utaso
kat a kocsi mozgásából származó 
erők kevésbé terhelik, s a kocsiban 
a szokásosnál a zaj is kisebb. A gu
mirugók kiváltják a kenendő, kopó 
alkatrészeket, így a lehető legkisebb
re csökken a futómű karbantartása. 
Hazai viszonylatban új elem, hogy

a fékezés nem a hagyományos ke
rékabroncsra szorított öntöttvas tus- 
kókkal, hanem műanyag betétes 
tárcsafékkel történik. A kerékab
roncs így nem kopik, s minthogy a 
műanyag fékbetétnek nagyobb a súr
lódási tényezője, mint az öntöttvasé, 
kisebb fékerővel nagyobb fékhatás 
érhető el. A kerekek futófelületé
nek az épségén elektronikus csúszás- 
gátló rendszer őrködik.

Két vonat egy-két percen belül 
összekapcsolható, s az ikervonal 
ugyanennyi idő alatt szétosztható. 
Ezt az önműködő vonókészülék teszi 
lehetővé; ez összekapcsolja az egy
máshoz koccanó vonatokat és azok 
villamos vezérlési és légfékrendsze
rét. így mindig megfelelő befogadó- 
képességű szerelvényeket közleked
tethetnek gazdaságosan, a csúcsidő- 
szakon kívül is gyakran.

Könnyebb vezetni
A motorvonat vezérlési elve: a se

bességszabályozásnak alárendelt vo
nóerő-szabályozás. Mit jelent ez a 
gyakorlatban? A vezető a vezérlő
asztalon beállítja, hogy a vonat mek
kora sebességgel haladjon, s a me
netszabályozóval meghatározza azt a 
gyorsulást — vonóerőt —, amellyel 
a végsebességet el kívánja érni. A 
vonat, ha elérte a beállított sebessé
get, azt önműködően tartja — akár 
emelkedőn, akár lejtőn halad. Az 
utóbbi esetben, természetesen, mű
ködésbe lép a villamos (dinamikus) 
fékrendszer, s a fölösleges mozgási 
energiát visszatáplálja a hálózatba.

A vezető munkáját segítik a veze
tőállás két oldalán lévő, alaphely
zetben a falba simuló, lábpedállal 
folyamatosan állítható visszapillantó 
tükrök, az „elefántfülek”. A vezető 
ezekkel a tükrökkel az íveken elhe
lyezkedő állomáson is ülve figyel
heti a vonat környezetét Ez a meg
oldás azért is előnyös, mert a tük
rök nem piszkolódnak el, s a vonat- 
mosóban nem törnek le.

A MÁV az új szerelvényeket el
sőként a Budapest—Szob vonalon 
közlekedteti majd. Menetidejük — a 
menetrendi számítások szerint — 
hatvanöt perc lesz (a jelenleg köz
lekedő vonatok ezt az utat nyolcvan 
perc alatt teszik meg). És ha majd a 
pálya állapota megengedi, hogy a 
szerelvények névleges sebességükkel 
is haladhassanak, a menetidő tovább 
csökkenhet.

Az új motorvonatok — reméljük 
— jól vizsgáznak majd az elővárosi 
forgalomban, s ott hosszú időn át 
eleget tesznek a várakozásnak. A tá
volsági forgalom lebonyolítására 
azonban a jövőben emezeknél ké
nyelmesebb, óránként 160 kilométe
res sebességgel haladó stb. szerelvé
nyekre lesz szükség. Ez a magyar 
vasúti járműipartól — és annak hát
tériparától is — előrelátó, céltudatos 
fejlesztőmunkát kíván meg. Ez a 
munka a Ganz-MÁVAG-ban — a 
műszaki és gazdasági megújhodás 
jegyében — máris megkezdődött.

Bayer József 
a Ganz-MÁVAG főkonstruktőre

Az új villamos motoivonat kocsiegységei: a motorkocsi, a közbülső pótkocsi és a 
vezetőállásos pótkocsi
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A nitrogénkötésre képes 
szervezetek mintegy há- 
rommilliárd évvel ezelőtt 
jelenhettek meg Földün
kön. Az akkori őslégkör
ben az oxigén csak elenyé
sző mennyiségben fordult 
elő, s a .nitrogéngáz volt a 
legfőbb nitrogénforrás. Jó 
egymilliárd évvel később 
fejlődött ki az oxigénter
melő fotoszintézis és vele 
együtt a cianobaktériumok* 
tömege is. Ettől kezdve ál
landóan növekedett a lég
köri oxigén mennyisége. 
Az oxigén azonban a lég
köri nitrogén megkötésé
hez nélkülözhetetlen nitro- 
genáz enzim számára mé
reg. Ettől kezdve a nit
rogénkötő szervezetek kü
lönleges sejtekben (az úgy
nevezett heterocisztákban) 
teremtették meg az oxigén 
nélküli környezetet, s ab
ban működik ma is — az 
oxigéntől védve — nitro- 
genáz enzimjük. A nitro
génmegkötés képességének 
csupán bizonyos baktériu
mok és cianobaktériumok 
vannak birtokában.

A nitrogénkötő szerveze
tek élettevékenysége, mű
ködése attól is függ, hogy 
mekkora bőségben vannak 
a környezetükben szénhid 
rátok, illetőleg nitrátok. A 
szénhidrátok forrása lehet 
közvetlenül a fotoszintézis
— mint például a ciano
baktériumok esetében —, 
de azok lehetnek a talaj 
szerves hulladékai is.

A szabadon élő mikrobák 
nitrogénkötését bizonyos 
mértékig korlátozza az, 
hogy a számukra hozzá
férhető szénhidrátokból 
általában hiányt szenved
nek. A növények meg ép
pen a légköri nitrogént 
nem képesek közvetlenül 
felhasználni, ezért — bár 
ebből a gázból éppen elég 
van a levegőben — mégis 
„diétázni” kénytelenek. A 
természet persze módot ta
lált arra, hogy a növények 
bizonyos csoportjai — pél
dául a pillangós virágúaké
— hozzájussanak az elemi 
nitrogénhez. Nitrogénkötő 
szervezetekkel élnek szo
ros kapcsolatiban, s ez az 
együttélés — szimbiózis — 
a laza társulástól a szoros 
egymásrautaltságon alapu
ló endoszimbiózisig terjed
het.

A növények nyilvánvaló 
haszonra tesznek szert a 
nitrogénkötő együttélések
ben, de mit adnak ők a 
mikrobáknak? Alighanem 
főképp azzal járulnak hoz
zá a mikrobák életműkö
déséhez, hogy távol tartják 
tőlük az oxigént, s készen 
kínálják nekik a nitrogén

NITROGÉN ÉS CELLULÓZ

A hajóféreg 
„tudománya"

Néhány éve, ha valaki olyan élőlényről álmodott 
volna, amely képes megkötni a légköri nitrogént, 

s akár egy eldobott újságpapíron  
vagy fahulladékon is megél, 

bizonyára bolondnak nézték volna.
Pedig ilyen szervezet létezik, a neve: hajóféreg. 
Ez a kezdetleges élőlény a vele társult mikrobák 
segítségével valami olyasmit tud, amire nekünk 

igencsak nagy szükségünk volna.

kötéshez szükséges energi
át. A biológiai nitrogénkö
tés ugyanis energiaemésztő 
folyamat. Annyira az, hogy 
a nitrogénkötésnek egyik 
korlátozó tényezője az 
energiaellátás. (A légkör 79 
százalékát kitevő nitrogén
gázt az iparban is csak 
nagy — 500 atmoszféra — 
nyomáson és magas hő
mérsékleten, 300—400 Cel- 
sius-fokon tudják ammó
niává redukálni.)

Nitrogén a vendégektől
A tartós nitrogénhiány 

azonban nemcsak a növé
nyek „kiváltsága” . Az álla
tok között is akadnak olya
nok (például a termeszek 
és a hajóférgek), amelyek 
igen kevés nitrogént tar
talmazó anyagokkal, pél
dául faanyagokkal táplál
koznak. Vajon ezek az ál
latok honnan szerzik be a 
számukra is nélkülözhetet
len nitrogént? Hogyan ké
pesek a szén és a nitrogén 
megfelelő arányát tartani, 
miközben nitrogénben igen 
szegény faanyagot bonta
nak?

A nitrogénhiány leküz
désének — a föltevések 
szerint — három lehetséges 
útja van. Lehet, hogy szer
vezetükben olyan enzimek 
működnek, amelyek a több
letszenet eltávolítják, s az 
is lehet, hogy a fának csak 
a legtöbb nitrogént tartal
mazó sejtjeit — például a 
kambiumsejteket — vá
lasztják táplálékul. A har
madik lehetőség pedig az, 
hogy az állatok is nitrogén- 
kötő szimbiózisba lépnek 
bizonyos mikroorganizmu
sokkal. Jó néhány állatfaj 
(a sertés, a marha, a juh, a 
kecske, a rénszarvas stb., 
sőt az ember) bélrendsze
rében előfordulhatnak nit
rogénkötő baktériumok. 
Ezekből a kapcsolatokból 
azonban hiányzik egy fon
tos elem, az úgynevezett 
gazdafajlagosság, s emiatt 
inkább vendégségnek, mint 
együttélésnek mondhatjuk

őket. A gazdaszervezethez 
való ragaszkodás a legtöbb 
nitrogénkötő növényi
együttélésnek sajátja, az 
állatok világában azonban 
eddig nem ismertek ilyet. 
A kutatók egy része sze
rint az állatok tápcsator
nájában élő nitrogénkötő 
mikrobák tevékenysége ál
talában lanyha, s nem sok
ban járul hozzá a gazda- 
szervezetek nitrogénház
tartásához. Mások szerint 
például a tengerimalacok 
belében élő nitrogénkötő 
baktériumok az állatok 
nitrogénszükségletének szá
mottevő hányadát, 10—15 
százalékát is megtermelik.

Üj-Guinea őslakóinak ét
rendjében különösen nagy 
a szénhidrátok aránya, 
merthogy táplálékuk — 
például az édesburgonya 
— igen szegény nitrogén
ben. Szervezetük mégis 
megtartja nitrogénegyen
súlyát. Ezeknek az embe
reknek az ürülékében nit
rogénkötő baktériumokat 
találtak, s a föltevések sze
rint belük mikroflórája 
nagyban javítja a nitro
génháztartásukat.

Cellulóz és nitrogén
A legjobban működő nit

rogénkötő társulások talán 
a faevő állatokban, példá
ul a termeszekben alakul
tak ki. Az ő beleikben 
ugyanis általában együtt 
élnek a nitrogénkötő bak
tériumok és a cellulózt 
bontó, ugyancsak szimbi- 
onta mikroorganizmusok. 
A termeszeknek mindkét 
parányra szükségük van: 
az egyik a tápanyag bontá
sában segíti őket, a másik 
a nitrogénforrásukat hozza 
létre. A föltevések szerint 
a szimbionta mikrobák nit
rogénkötése oly hatékony, 
hogy elég a termeszeknek 
is, a cellulózbontó szimbi- 
ontáknak is.

A hajóféreg szimbiózisa 
azonban még ennél is tö
kéletesebb. Amerikai kuta
tók 1983-ban közölték, hogy 
sikerült egy addig még is

meretlen baktériumot ki
mutatniuk hat különféle 
hajóféregből. Ez a baktéri
um egymagában képes cel
lulózt bontani és légköri 
nitrogént megkötni. Ez ma
gyarázza, hogy miként ké
pesek a hajóférgek a fa
anyagot szinte kizárólagos 
táplálékforrásként felhasz
nálni. A kagyló és a bak
térium együttélése több 
mint véletlenül kialakuló 
laza társulás, szoros szim
biózis. A baktérium a gaz
daállatnak abban a szervé
ben, az úgynevezett Desha- 
yes-mirigyében él, amely 
közvetlen kapcsolatban van 
a faanyagemésztéssel, a 
cellulózbontással. A bakté
riumok csak ott és igen 
nagy számban fordulnak 
elő. Celluláz enzimet ter
melnek, amellyel a gazda
állat képes a faanyagot el
bontani, s eközben elég 
sok nitrogént is megkötnek, 
s azzal fedezik gazdájuk 
ni trogénszükségletét.

Szalma és baktérium
Az ilyen szimbiózis ki

alakulásának és ' fejlődésé
nek titka fölöttébb érdekes 
a kutatók számára. És so
kat vár tőle a hétköznapi 
élet is. A lignin és a cellu
lóz a növényi (mezőgazda- 
sági, erdészeti) eredetű

hulladéknak egyik fő alko
tórésze.

A növényi eredetű hul
ladékok (a szalma, a fa
anyagok stb.) a bennük lé
vő cellulóz és hemicellulóz 
jóvoltából igen sok szenet 
foglalnak magukba, de a 
nitrogén viszonylagos hiá
nya miatt kevés fogyasztó
juk van, lassan bomlanak 
le. A szalma fontos szén
ás energiaforrás lenne a 
talajban élő mikrobák szá
mára, s növelhetné a föld 
termőképességét, de jelen
léte mégis sokszor inkább 
csökkenti, mint növeli a 
termést. Például a szalma
bontás folyamatában az 
oxigén jelenlétében szapo
rodó (aerob) gombák ter
melik a celluláz enzim ja
va részét, ezek azonban 
nitrogénhiányban szenved
nek. A cellulózbontó 
együttélésekben nitrogén- 
kötő baktériumok is elő
fordulnak, de ezek többsé
ge anaerob, kerüli az oxi
gént.

Bármennyire is jó lenne, 
a hajóférgekben talált bak
tériumok kivételével nincs 
olyan a természetben elő
forduló vagy akár génmér
nöki módszerrel létrehozót! 
szervezet, amely képes vol
na mind cellulózt, mind 
nitrogéngázt termelni
Ezért kénytelenek vagyunk 
valamilyen módon utánoz

A KÖZÖNSÉGES
A hajóféreg -  noha alakja való

ban a férgekére emlékeztet -  nem 
féreg, hanem a kagylók osztályá
nak egyik érdekes életmódú kép
viselője. Héja elcsökevényesedett, 
illetőleg -  fúrópajzzsá alakult át.
A héj felszínét hornyok, barázdák 
szabdalják fel, s a kagyló -  rás. 
polyként mozgatva őket — mély 
lyukakat fúr velük a mészkőbe, a 
iába, a tenger alatti tőzegbe. Fú
rás közben lassan, egyenletesen 
lorog a tengelye körül, s így halad 
előre például egy kikötői facölöp
nek vagy éppen egy hajó bordó-

HAJÓFÉREG
jónak a belsejében. A hajóféreg 
szabadon úszó lárvái megtelepsze
nek valamilyen alkalmas fatárgyon, 
s máris pusztítani kezdik azt. Két 
hónap alatt fél arasznyira növek
szenek, s egyre beljebb rágják 
magukat a fában, amellyel táplál
koznak. A 20—40 centiméteresre is 
megnövő közönséges hajóféreg né
hol óriási károkat tesz a kikötői 
építményekben, de egyelőre sem 
vegyszerekkel, sem biológiai véde
kezéssel nem találták meg kárté
telének ellenszerét, (bz)

ni a természetet, azaz meg
teremteni a cellulózbontó 
és a nitrogénikötő mikro
bák együttműködésének 
föltételeit. A szalma hasz
nosításának egyik útja az 
lehet, hogy nitrogénkötő 
baktériumokat juttatnak a 
földbe szántott szalmára, s 
a szántóra kukoricát vet
nek. A kukorica gyökerei
nek környezetében felbom
ló szalma kedvező föltéte
leket teremt a nitrogénkö
tő szervezeteknek, s ezáltal 
a talaj összes fölvehető 
nitrogéntartalma is növek
szik, s elérheti az eredeti 
mennyiség kétszeresét.

Angol kutatók cellulóz- 
bontó gombából és oxigént 
kerülő nitrogénkötő bakté
riumokból működőképes 
mesterséges szimbiózist 
hoztak létre. Ezt a tenyé
szetet cellulózon hulladék
ra és búzaszalmára oltot
ták, s így ez a mikroorga
nizmusok szén- és energia- 
forrásául szolgált. A gom
ba és baktérium tenyészete 
jóval több nitrogént ter
melt, mint a tiszta bakté
rium, mert felhasználta a 
gombák által elbontott cel
lulóz energiáját. Ebben va
lószínűleg annak is szerepe 
van, hogy a gombák a bak
térium közvetlen környe
zetében fogyasztják az oxi
gént. Tehát miközben a 
cellulózt, illetőleg a szal
mát átalakítják a nitro
génkötők számára hozzá
férhető szénvegyületekké, 
meg is védik őket az oxi
géntől.

Baktérium a gombában
Angliában a gabonafélék 

átlagban hektáronként 7 
tonna termést hoznak, s 
csaknem ugyanennyi szal
mát is adnak. A szalma
bontó gomba-baktérium 
társulás hektáronként 35 
kilogramm olyan nitrogén
nel dúsítja a talajt, amely 
a légkörből származik. 
Ezen felül maga a szalma 
és a benne megkötött nit
rogén is a talajba jut, így 
a teljes nitrogéntöbblet 57

kilogramm is lehet, ami az 
évi nitrogénműtrágya- 
adagnak majdnem a fele.

A szántóföldön dolgozó, 
nitrogénkötésre és cellulóz
bontásra egymagában ké
pes szervezet egyelőre a 
biotechnológusok egyik 
vágyálma. A megvalósítás 
azonban az egyik legnehe
zebb — és legszebb — fel
adat. Angol kutatóknak 
1972-ben sikerült nitrogén
kötésért felelős úgy nevezeti 
nif-géneket* bevinniük az 
eredetileg nitrogénkötésre 
nem képes kóli baktérium
ba. Ez a baktérium az em
ber belében él, ezért néhá- 
nyan — igen merészen —• 
arra gondoltak, hogy a nit
rogénkötővé átalakított kó- 
libaktériumokat visszajut
tathatnánk a bélbe, s ott 
azok működésükkel gyara
pítanák nitrogénforrásain
kat. A kutatóknak még en
nél is merészebb céljuk 
van, hiszen a nif-géneket a 
cellulóztermelő gombákba 
és a magasabbrendű növé
nyi sejtekbe akarják be
juttatni, hogy ezáltal azo
kat is nitrogénkötővé te
gyék. Az elvi lehetősége 
megvan ennek, de a kuta
tások még messze járnak 
a mezőgazdasági gyakor
lattól : a megvalósításig
még sok nehézséget kell le
küzdeni.

Ismert tény, hogy a gom
bákból és különösen a cel
lulózbontó enzimet termelő 
gombákból is elkülöníthe
tők és tenyészthetők fal 
nélküli sejtek (protoplasz- 
tok). Néhány kutatónak 
már sikerült nitrogénkötő 
Azotobacter baktériumokat 
bevinnie a Rhizopogon ne
vű gomba sejtjébe, s a bak
tériumsejtek hét hónappal 
a bevitelük után is kimu
tatható mennyiségű nitro
génkötő enzimet termeltek 
a tenyészetben. A nitrogén
kötő baktériumoknak cel- 
luláztermelő gombákba va
ló bevitelével a hajóférgek 
különleges baktériumaihoz 
hasonlóan működő — mind 
nitrogénkötésre, mind a 
cellulózbontásra képes — 
belső együttélést, endo- 
szimbiózist hozhatnának 
létre, s ezek segítségével 
hatalmas energiákat taka
ríthatnánk meg, s köny- 
nyebbé válna a faanyagok
nak és más hulladékoknak 
legföljebb csekély haszon
nal járó bontása is.

Nguyen Hoang Nghla

NYELV ÉS ÉLET
Szerkeszti: dr. Grétsy László

A  MEG- 
MISKÁROLT 
NÉPMESE

Egy ismerősöm mesé
li, hogy nyolcadikos leá
nya a magyarórán osz
tálytársaival együtt stí- 
lustani feladatot kapott. 
Elolvastak egy népme
sét, azután el kellett 
mondaniuk vagy le kel
lett írniuk a cselek
ményt a lényegre sűrít
ve, mai nyelven, tömö
ren, gazdaságosan. Az a 
tanuló kapta a legjobb 
osztályzatot, aki szinte 
távirati stílusban adta 
elő Tündér Ilona és Ár- 
gyilus királyfi kalandos 
históriáját.

A tanár szándéka — 
mármint az, hogy a gye
rekek gyakorolják a lé
nyegre törő, velős fogal
mazást — szerintem he
lyes volt, a megvalósí
tás azonban nem. A hi
bát akkor követte el, 
amikor n é p m e s é t  
választott a nyelvi egy
szerűsítés tárgyául. A 
népmesét ugyanis nem
csak — s talán nem is 
elsősorban — a mese 
fonalának tekergése 
avatja azzá, a m i. Fon
tosabb e fonal színe, fé
nye, tapintása, vagyis a 
népmeséi nyelv stílusa, 
fordulatossága, eredeti
sége, a szavak, a szó- 
kapcsolatok, a szólások 
egészen különös világot 
idéző hangulata.

Nem kifogásolnám a 
tömörítő, egyszerűsítő 
stílusgyakorlatot, ha az 
a nyelv tisztulását, a 
könnyebb megértést 
szolgálja. örülhetünk, 
ha például kacifántos 
jogtanács, körülmónyes- 
kedő használati utasítás, 
bőbeszédű műszaki le
írás ve 1 e j é t próbál
ják a tanulók egyértel
műen megfogalmazni.

De népmesét távirati 
stílusban elmondani?!

Olyan ez, mintha egy 
Beethoven-szimfónia té
teleinek vezérmotívu
mait egy ujjal pötyög- 
tetnénk le a zongorán. 
Igaz, hogy zenemű ez 
is, zenemű az is;

Mégis, micsoda kü
lönbség !

Gyárfás Endre
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Az állatfajok fölfedezői
ről e sorokat HerbertWendt 
magyarul is megjelent, Noé 
nyomában című könyvének 
bevezetőjében olvashatjuk. 
Ezek a gondolatok 1956- 
ban német nyelven láttak 
napvilágot, s azóta bizony 
nagyot fordult a világ ke
reke. Míg a múlt kutatójá
nak sok veszéllyel kellett 
szembenéznie, meg kellett 
küzdenie a természet erői
vel, hogy ismeretlen tere
pen esetleg egy új állatfaj
ra bukkanjon, napjaink föl
fedezője jobbára csak egy 
dologban egyezik meg a 
múlt kalandorával: mind
kettőjük csak hallatlan sze
rencsével érhetett — és ér
het — el eredményt. Szá
zadunk végén szinte a nul
lával volt egyenlő az esélye 
annak, hogy eleddig isme
retlen — közepes vagy na-

„ . . .  Sok kutató járta így az 
erdőket és sztyeppeket, 

jégmezőket és hegyeket, 
kelt át a tengereken, 

szállt le a tenger mélyébe. 
Voltak igazságkeresők 

és kétkedők, kalandorok 
és józan realisták, 
zseniális tudósok 

és romantikus dilettánsok, 
vadászok, állatbefogók, 

konkvisztádorok,* 
közgazdasági hivatalnokok 

és véletlen felfedezők.
Bizonytalan adatok nyomában 

indultak el, és kiderítették, 
mi rejlik mögöttük.”

gyobb testű — emlősfajo
kat fedezzenek föl a tudo
mány számára. Mégis, az 
elmúlt tíz esztendő néhány, 
már-már szenzációsnak 
mondható fölfedezést ho
zott. Nemrégiben fedezték 
föl ismét a már kihaltnak 
hitt erszényes farkast. (Er
ről az Élet és Tudomány is 
beszámolt 1986. évi 24. szá
mában. — A szerk.)

A nepáli 
medve

A még tudományosan le 
nem írt, meg nem határo
zott állatfajok kutatói meg
alapították a Nemzetközi

Fent: a l’Hoest-lele cerkol, a „tűzről pattant ma
jom” legközelebbi rokona állatkertekben is látha
tó (Kutinidisz Kiriakosz felvétele)
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BŐR ÉS KOPONYA
Új állatfajok voltaképpen kétféle

képpen kerülhetnek be a tudomány 
adattárába, a rendszertani regiszte
rekbe. Az egyik -  századunkban és az 
emlősök körében kétségkívül gyako
ribb -  mód az, ha egy addig csupán 
alfajként számon tartott állatot ki
emelnek egy addig egységesnek te
kintett fajból, s külön fajként kezelik. 
Ezt minden rendszertannal foglalkozó 
kutatónak jogában áll saját meggyő
ződése szerint megtennie, s ez aztán 
a más-más kutatók által összeállított 
regiszterekben nemritkán feltűnő el
téréseket okoz. A ritkább eset az, ha 
új emlősfajt fedeznek föl, s annak kell 
helyet találni a rendszertani jegyzé
kekben. Ilyenkor persze nem szabad 
hitelt adni a kósza híreszteléseknek, 
mindenképpen szükség van legalább 
egy, de inkább több bizonyító pél
dányra. Legalább egy bőrnek és ko
ponyának kell meglennie ahhoz, hogy 
annak alapján a tudományos közvéle
mény hozzájáruljon az új faj megha
tározásához. Egy-egy frissen fölfede
zett fajt általában nemzetközi tudo
mányos tanácskozáson mutatnak be 
és -  esetleg -  fogadnak el, s ha ilyen 
esemény manapság ritkán adódik is, 
azért napjainkban is fedeznek föl új 
emlősfajokat.

Kriptozoológiai Társaságot 
(erről írtunk lapunk 1986. 
évi 29. számában — A 
szerk.), csakhogy miközben 
a társaság leginkább azon 
fáradozik, hogy megfejtse a 
Loch Ness-i szörny titkát, a 
titokzatos havasi embernek, 
a jetinek a nyomára buk
kanjon, vagy éppen Kongó
ban megpróbálja előcsalo
gatni „korunk dinoszauru
szát”, a mokele-mbembét, 
azalatt olyan kutatók, akik 
voltaképpen nem is kripto- 
zoológusok*, nem egy érde
kes fölfedezéssel szolgáltak. 
A legérdekesebb minden 
bizonnyal egy teljesen is
meretlen medvének, az az
óta Ursus nipalensis névre 
keresztelt fajnak a fölfede
zése. Az állatfaj első leírá
sát 1984 novemberében a 
Nemzetközi Medvekutató 
Társaság folyóirata tette 
közzé. 1983 februárjában 
egy kutatóexpedíció — 
amely nem a medvék miatt 
ment oda — Nepálban, a 
Himalája egyik völgyében 
egy különleges medvét pil
lantott meg. Első látásra 
örvösmedvének vélték, ám 
ez a medve mind viselkedé
sében, mind pedig küllemé
ben eltér a környéken ho
nos összes örvösmedve- 
alfajtól. Jóval kisebb aman
nál, megközelítőleg akkora, 
mint az eddig ismert legki
sebb medvefaj, a maláj 
medve, tehát fölegyenesed
ve alig több, mint 1 méter 
magas. Végtagjai rövidek, 
bundájának színe koromfe
kete, s abból csak a V ala
kú, de az örvösmedvéénél 
keskenyebb fehér örve vilá
gít ki. Gyakran tartózkodik 
a fák lombjai között, s ez 
talán arra is magyarázat, 
hogy miért csak most fe
dezték föl. A kifejlett pél
dányokat kis termetük 
miatt könnyű összetévesz
tem az örvösmedve bocsai- 
val, már csak azért is, mert 
az örvösmedve nőstényei, 
amikor táplálékszerzésre, 
vadászatra indulnak, gyak
ran „felküldik” bocsaikat a 
fák koronájába. Az Ursus 
nipalensis néhány példá
nyát azóta Nepál fővárosá
ba, a katmandui állatkertbe 
szállították. Jelenleg az az 
egyetlen hely a világon, 
ahol a nepáli medve szem
től szembe látható.

A „fűzről paítanf'' 
majom

A nepáli medve fölfede
zése végül is a véletlen mű

ve volt: nem keresték,
„csak" megtalálták, éppúgy, 
mint azt a cerkóffajt, amely 
szó szerint egy „tűzről pat
tant majom” . Dr. Mike Har- 
rison, az Edinburgh Egye
tem főemlőskutatója a 
mandrilloknak, ezeknek a 
nagy testű, feltűnően színes 
páviánoknak az életét ta
nulmányozta Gabonban. 
Etológiái és ökológiai meg
figyeléseket végzett, s az 
estéit gyakran a bennszü
löttek társaságában töltöt
te. A helyi lakosok egyik 
fő tápláléka a majomhús, 
így aztán egy csöppet sem 
meglepő, hogy a tudós es
téről estére kíváncsian 
szemlélte a négerek vacso
ráját. Az egyik este Harri- 
son doktor a tábortűz mel
lett egy félredobott majom
bőrre lett figyelmes. Az tűnt 
föl neki, hogy a bőr farok
részének a vége narancs- 
sárga volt, holott az arra
felé meglehetősen közönsé
ges l’Hoest-féle cerkófnak 
(Cercopithecus l’hoesti) a 
farka zöldes színű. Tehát ez

a majombőr nem illett bele 
a képbe! Nosza, a bőr néhol 
elszenesedett maradványát 
elküldte a londoni British 
Museum of Natural Histo- 
rynak, hadd törjék a fejü
ket a talányon az ottani 
zoológusok. Egy új faj vagy 
alfaj leírásához azonban 
egyetlen bőrdarab kevés. 
Szükség lett volna még leg
alább egy koponyára. Har- 
rison megkérte hát a vadá
szokat, hogy ha még egy 
ilyen majmot zsákmányul 
ejtenek, azt ne egyék meg, 
hanem adják oda neki. Az 
eredmény nem is késett so
káig: az 1986. július 20-a és 
25-e között Göttingában 
megrendezett XI. nemzet
közi primatológiai tanács
kozáson Jean-Pierre Gau- 
tier Cercopithecus solatus 
néven ismertette az új fajt. 
A Cercopithecus solatus 
jobbára olajzöld, a pofasza
kálla fehéres, a végtagjai 
egészen sötétzöldek, csak
nem feketék, a herezacskó
ja kék, ám a legjellemzőbb 
faji bélyege a már említett 
narancssárga farokvég.

A föl nem fedezett 
majom

Míg a Cercopithecus so- 
latusról minden kétséget 
kizáróan bebizonyosodott 
rendszertani hovatartozása, 
most egy olyan majomfaj
ról beszéljünk, amely tulaj
donképpen még nincsen 
fölfedezve. Történt ugyanis, 
hogy egy japán főemlősku
tató 1978-ban egy különle
ges majombőrt vásárolt 
Zairéban. A bőrt annak ide
jén egy cerkóf „viselte” , 
egy olyan fajnak a példá
nya, amelyet még sohasem 
látott szakember. Kilenc év 
telt el azóta, de még nem 
került elő sem eleven, 
sem holt példánya ennek 
a tudományra nézvést két
ségkívül új fajnak. A bőr 
jelenleg a belga Tervueren 
városka Közép-Afrika Mú
zeumában látható, s min
den kétséget kizáróan egy 
cerkófé. Hosszú szőrét a fe
kete szín uralja, csak a far 
és a farok sárgásfehér, s a 
farok gerincén egy fekete 
csík húzódik. A mellrész is 
fehéres, a fejről azonban 
semmit sem tudunk — mert 
az, sajnos, nincs meg. A 
cerkófot Cercopithecus sa- 
longó nak keresztelték el, 
noha csak egy bőr alapján 
határozták meg. A hivata
los bejegyzéssel azonban 
még várni kell, amíg újabb 
bizonyító példányok nem 
kerülnek elő. A „félbema
radt fölfedezések” listája 
ezzel a fajjal korántsem 
teljes. Például Homewood 
asszony és Rodgers kutató 
1979-ben egy igen ritka, 
még nem azonosított man- 
gabe*-alfajra bukkant a 
tanzániai Uzangwe-hegy- 
ségben. Ebből az alfajból 
jelenleg csak egyetlen pél
dány él fogságban, mégpe
dig egy tanzániai magán- 
gyűjteményben. Szabadon 
élő példányait azóta sem 
látták. E majom szürke szí
nű, s leginkább a valószínű 
törzsalakra, a fürge man- 
gabéra emlékeztet.

Az elkövetkezendő évek 
és évtizedek bizonyára 
szolgálnak még jó néhány 
érdekes fölfedezéssel, ám — 
sajnos — nagyon is valószí
nű, hogy még az emlősök 
között is lesz néhány faj, 
amely nem éli meg a fölfe
dezését: kipusztul, mielőtt 
a tudomány megismerhet
né.

Kutinidisz Kiriakosz — 
Kovács Zsolt



Ivlűvészet

IA szokásosnál nagyobb érdeklődés kísérte a szovjet kultúra nap
jainak eseményeit a közelmúltban Magyarországon. A bemutatott 
filmek, színdarabok, előadások és kiállítások híre jóval megelőzte 
bemutatásukat, hiszen a „glasznoszty" -  a szellemi élet nyilvános
sága és az újító törekvések ereje -  évekig dobozban rejtőző filme
ket, kiadatlan regényeket, merész hangvételű drámákat és sok-sok 
— eddig raktárakban elzárt — képzőművészeti alkotást hozott nap
világra.

Íj ésorradalom
Malevics:
Női portré (1933)

Majakovszkij: 
Rulett (1915)

Kandinszkij: 
Kompozíció (1913)

Nem túlzás azt állí
tani, hogy az el
múlt évtizedek 
egyik fontos — ha 
nem a legfontosabb — kiál

lítása jutott el a budapesti 
Műcsarnokba: „a forradal
mi korszak művészete” — 
ahogyan Anatolij Sztrigal- 
jov, a nálunk is kiadott 
Tatlin-monográfia egyik 
szerzője az 1910 és 1932 kö
zötti időszakot nevezte. A 
„forradalmi korszak” mi
nősítés sok mindent elárul 
a tárlatot összeállító szak
emberek szándékáról: a
maga történeti egységében 
bemutatni a nagy októberi 
szocialista forradalmat 
megelőző — a szellemi élet
ben és a műveltségben 
1910-től számított — XX. 
századot, az ugyancsak kri
tikus 1932-es esztendőig.

Mi, magyarok, azzal ál
tatjuk magunkat, hogy va
lamennyire ismerjük e kor
szak képzőművészetét, iro
dalmát, építészetét, ipar- 
művészetét, színházi és 
filmkultúráját, hiszen
könyvkiadásunk néhány

úttörő monográfiával már 
kirukkolt (lásd a Rodcsen- 
ko- és Tatlin-könyveket). 
E kiállítást nézve azonban 
kiderült, hogy szinte fogal
munk sincs a mozgalom 
méreteiről és azoknak az 
alkotóknak a tömeges je
lenlétéről, akik ebben a 
korszakban a nagy „animá- 
torok” — Majakovszkij, 
Tatlin, Malevics, Rodcsen- 
ko — hatására a korszerű 
művészet fénykörébe ke
rültek. A műcsarnoki kiál
lítás gyűjteménye most va
lós képet mutat arról a ,lég
körről, amely mintegy 
„egyenlőségjelet'’ tett a tár
sadalmi megújulás és a 
művészeti forradalom közé. 
Ám egyúttal megmutatja 
mindazokat a máig élő 
irányzatokat és törekvése
ket is, amelyek együtt él
tek a forradalmi avant
gárddal, de másképpen 
képzelték el annak a mű
vészetét.

Az egykorú írásokból jól 
ismerjük azokat a yitákat, 
amelyek már a kezdetek 
kezdetén ott feszültek a

Piroszmonisvili:
Hid az Isacs folyón 

(év nélkül)
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Szemenov-Menesz: Baba milliókkal (1929)

művészeti csoportok, vala
mint a politikai irányítás 
és a modernista művészek 
elképzelései között. De fel 
tudjuk idézni Lenin meg
értő álláspontját is a futu
ristákkal kapcsolatban, és 
Lunacsarszkij nagyszerű 
művelődéspolitikai irányí
tását a közoktatásügyi nép
biztosság élén. Ez utóbbi 
politikus a salját ízlése el
len, de jó megérzéssel tá
mogatta Majakovszkijt és a 
„balosok”-at, noha úgy lát
ta, hogy a művészet sok 
munkása ezekben az évek
ben — szavai szerint — 
„reménytelenül összekever
te saját művészeti forra
dalmát a proletárforrada
lommal”.

Mi látható mindebből a 
kiállításon? Sok minden! 
Az 1910-es évek egész stí
lusteremtő művészete, 
amely egy romantikus-rea
lista hagyományból, a Mir 
Isszkusztva körének fran
ciás, Európához igazodó 
művészetéből az egyetemes 
modern művészet nagy 
irányzatait megteremtette. 
(A Párizs—Moszkva kiállí

táson vált ez igazán nyil
vánvalóvá azok számára, 
akik ezt azelőtt nem érzé
kelték.) Neveket is említ
ve : Kandinszkij, Chagall, 
Malevics, Tatlin, Rodcsen- 
ko, Sztyepanova, Goncsa- 
rova munkáit láthatjuk; az 
ő műveik ma kivételezett 
helyet kapnak a világ nagy 
múzeumainak falain. To
vábbá az a Petrov-Vodkin 
és Dejneka a „főszereplő”, 
aki a legnehezebb időkben 
is megtalálta a kényes 
egyensúlyt a közérthetőség 
és a korszerűség között. A 
Vesznyin testvérek és Mel- 
nyikov nélkül szintén nem 
írható meg a modern építé
szet története, Rodcsenko 
nélkül pedig a fotó és a ti
pográfia, a Sztenbergek 
nélkül a plakát, Ekszter 
nélkül a színházi tervezés 
egyetemes históriája.

Kiállításunk azt bizo
nyítja, hogy forradalom 
nélkül nincs művészet, de 
a művészet nélkül szegé- 
nyébb volna a forradalom.

Néray Katalin
a Műcsarnok igazgatója
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Az újév, amelyet japánul nem 
egyszerűen újévnek, Sógacunak, ha
nem a megtisztelő ö  jelzőszócskával 
együtt Ösópacunak mondanak, az 
ugyancsak tisztelettel emlegetett 
nyári Obonnal, a „lelkek visszatéré- 
sé” -nek fesztiváljával együtt talán a 
legnagyobb évi ünnepek közé tarto
zik a Felkelő Nap Országában. Ezt 
nem az Ázsiában általánosan elter
jedt holdújév idején, hanem a Ger- 
gely-naptár szerinti január 1-jével 
kezdődően ünnepük. (Az Osógacu szó 
eredetileg az egész januárt jelentet
te, de ma már inkább csak az év el
ső három napját jelölik vele.)

A gyorsan átalakuló ország hagyo
mányaiban, szokásaiban és itt-ott 
már elhalványuló ünnepei között ta
lán ez őrzi leginkább régi fényét, 
bensőségességét, s egy kissé még a 
japániságát is. A másik nagy ünnep
pel, a külföldről „importált” budd
hizmus révén meggyökeresedett nyá
ri Obonnal ellentétben az Osógacu 
inkább Japán eredeti vallásával, a 
sintoizmussal függ össze.

Az Osógacu még a keresztény ere
detű karácsonyt is magában foglal
ja. Igaz, elsősorban nem annak val
lási jellegét, inkább a kereskedelmi 
„vonzatait” . Az üzletekben, a televí
zióban, a reklámokban megjelennek 
a Télapók, s mindenkit karácsonyi 
vásárlásra biztatnak. Ugyanígy az is 
hagyománnyá vált, hogy Beethoven 
örömódáját tömegesen eléneklik.

Az ünnepi vásárlásoknak ellen
ben nem ugyanaz a céljuk, mint 
Európában meg Amerikában. Japán
ban nem egymást szokás megaján
dékozni, ott az ajándékozás az aján
dékozó és a megajándékozott közötti 
társadalmi kapcsolatnak a kifejezése. 
Ilyenkor az ajándékozó annak küld 
ajándékot, akivel szemben lekötele
zettnek érzi magát. Ajándékot kap 
ilyenkor a munkahelyi főnök, az is
kolás diáktól a professzor Viszon
zásként aztán a főnök a beosztott
ját, a tanár diákját vendégeli meg 
újévkor. Az ajándék nem lehet akár
mi és akármilyen csomagolású. Aján
dékot küldeni csakis a rangtól és a 
kapcsolat jellegétől függő értékben 
és díszdobozos csomagolásban illik. 
(A saját kezű csomagolás tilos!)

Népvándorlás indul...
Ez az ünnep nemcsak az áruhá

zakat, hanem az egész utcaképet, az 
otthonokat, az egész életet átalakít
ja. A japánok ebben az időszakban 
kapják meg évi szabadságuk egy ré
szét — ez négy-öt nap lehet, ö t  na
pot egyszerre máskor kivenni szinte 
lehetetlen!

A háziasszonyok napokra előre 
főznek, az újévi ételt (az Oszecsit) 
kis dobozokban tárolják, s így az ün
nep más irányú elfoglaltságaira is 
készülhetnek. Nagy gondossággal ki
takarítanak; a kapukra csomóba kö
tött, megszentelt rizsszalmakötél ke
rül; az ajtó mellé balra pedig egy 
fenyőágakból és bambuszból for

mált úgynevezett Kadomacu. Ez is, 
az is a ház őrzését, a jószerencse (a 
jószellemek) becsalogatását és a go
nosz távol tartását szolgálja. A sok
felé még mindig fával építkező Ja
pánban kis gyermekcsoportok járják 
az utcákat, s lámpásokkal, csengők
kel és kántálva figyelmeztetik a la
kosságot, nehogy tűz üssön ki.

Az Osógacu idején, aki csak teheti, 
a család ősi fészkébe tér vissza. Való
ságos népvándorlás indul meg ilyen
kor. Az ismerősöket, barátokat is il
lik meglátogatni. Akit nem sikerül 
fölkeresni, annak újévi levelezőlapot 
küldenek — ennek a neve Nenga- 
dzsó. A lista összeállítása már hetek
kel előbb megkezdődik, nehogy a né
hol több száz nevet számláló névsor
ból valaki is kimaradjon. A levele
zőlap üres: arra mindenki maga
nyom rá egy-egy saját készítésű fa- 
dúcmetszéses* mintát. A több száz 
levelezőlapot egybekötve adják fel a 
postán, egyszerre az egész országban, 
s azokat pontosan újévkor kézbesí
tik ki. Az újév egy része azután a 
levelezőlapok „családi feldolgozásá
val”, a kapcsolatok számbavételével 
és az esetleges hiányok gyors pót
lásával telik el. A posta ezeket a ké
peslapokat külön megszámozza, a 
számokat kisorsolja és nyeremények
kel, ajándékokkal jutalmazza meg.

Együtt a szentélybe
Az év második napján, január 2- 

án következik az első újévi írás. 
Ilyenkor előkerülnek az íróecsetek, a 
fekete tustinták. Nagy, hosszú papír
csíkot vesznek elő, s elkészítik az évi 
jelmondatot, a szerencsét hozó írást. 
Mindenki választ magának egyet. 
Régebben valamilyen buddhista idé
zetet jegyeztek föl, ma már inkább 
egy-egy hétköznapibb mondást ír
nak le. A gyermekekkel ilyenkor kü
lönféle játékokat játszatnak. Ezek kö
zött vannak labdajátékok és olyan 
kártyaszerű társasjátékok is, ame
lyekben régi, rövid rigmusokat kell 
mondani.

Ekkortájt a munka, ahol csak le
het, szünetel. A kisebb cégek testü
letileg vonulnak el a Dzsindzsába (a 
sintoista szentélybe), hogy a követ
kező évre is kikérjék az istenek jó
indulatát (az üzleti élethez, az Oma- 
morihoz.) A nagyobb cégeknek saját 
szentélyük van; ezekre az újévi szer
tartásokra is ott kerítenek sort.

Noha a munkát néhány nap eltel
tével újra kezdik, január derekáig 
csak fontos, halaszthatatlan ügyben 
szabad zavarni a hivatalnokokat. Ezt 
az időszakot ugyanis az üzletfelek
kel és a munkatársakkal való köl
csönös kapcsolatok ápolására, tisz
telgő látogatásokra használják fel. 
Ekkor vannak az újévet köszöntő 
„bulik”, a Sinnenkaiók is. (A hiva

talnoksereg ilyenkor azért sem olyan 
elfoglalt, mint másutt, az év végén, 
mert a pénzügyi-gazdasági év vége 
Japánban nem december 31-e, ha
nem március vége.)

A császári udvarban
A társadalmi hierarchia csúcsán 

álló császár a születésnapján kívül 
ekkor szintén fogadja a tiszteletére 
hangos Banzai! kiáltással, zászlólen- 
getéssel megjelenő japánokat. Ilyen
kor még a külföldiek is bejuthatnak 
a palota belső udvarára, s ott az ap
ró, fehér kőzúzalékkal felhintett té
ren gyülekezve megpillanthatják az 
óránként néhány percre megjelenő 
császári családot a trónörökössel 
együtt.

Bejutni, persze, csak meghatáro
zott útvonalon, táskaellenőrzés után, 
szigorú arcú biztonsági őrök között 
haladva lehet. Az őrizet szigorúságá
ra jellemző, hogy amikor egy éles 
kőzúzalék a cipőmbe ment, föl sem 
tudtam még húzni a lábbelimet, 
máris szúrós szemek kereszttüzében 
találtam magam.

Az újévi ünnep rituáléjához régi 
időktől fogva hozzátartozik a szenté
lyek körüli, fesztiválszerű, vásári 
hangulat és sokadalom. A szentélyek 
udvarán és kertjében jól megfér 
ilyenkor a gyermekjáték és a szeren
csejáték, a női alsónemű és még sok
sok minden.

Jobbára csak a nők mennek oda 
kimonóban, a férfiakon ilyet alig 
látni, ök  általában kabalanyilat vá
sárolnak, s azt a nyakuk mögé tűz
ve viszik haza. A lányok a csengőcs
kéket és az év állatát (ottjártamkor, 
1986-ban, ez a tigris volt) szokták 
megvenni a szentély körüli sokada- 
lomban.

A szentélyeknek külön „specialitá
saik” is vannak. A tokiói Meidzsi 
Dzsinguban, a jelenlegi császár nagy
apjának a tiszteletére emelt szen
télyben a híres szumó birkózók elő
ző évi bajnoka, a Jokozuma jelenik 
meg a Osógacu idején egy szál szu
mó „pendelyben”, s ott pantomim
szerű mozgássort mutat be. Más 
szentélyekben szintén szakrális tán
cokat lejtenek, misztériumjátékokat 
adnak elő. Tömegek vonulnak ilyen
kor a szentélyek felé! Ki-ki vérmér
sékletének és üzleti reményeinek 
megfelelő ajándékokat visz oda, s 
pénzeket szintén dobálnak a szenté
lyek előterébe. Az egyik kyotói 
szentély, a Jasaka Dzsindzsá udvarát 
az egyik újság fényképes híradása 
szerint három nap alatt nem keve
sebb, mint 8 millió ember kereste 
föl, s a bedobált bankókból egy ki
sebb domb emelkedett. . .

Kiglics István
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Európában a „legfiatalabb” ha
szonállatok közé tartozik az angó- 
ranyúl vagy selyemnyúl. A Fekete
tenger környékén és az indiai Kas
mírban régebben is ismerték a 
hosszú szőrű nyulat, de ezt, amelyet 
ma angórának nevezünk, 1723-ból 
származó dokumentumok szerint 
Franciaországban tenyésztették ki, 
s onnan terjedt el. Hozzánk Pethe 
Ferenc szerint 1815 táján, más ada
tok szerint csak 1890-ben került.

Az angorizmus vagy hosszúszőrü- 
ség, amely az angóranyulat megkü
lönbözteti fajtestvérétől, a házinyúl- 
tól, nem csupán azt jelenti, hogy 
bizonyos állatfajok mutációinak egy
szerűen hosszú a szőrük, hanem azt 
is, hogy lenyírva, az folyamatosan 
tovább nő. (A szokványos szőrű ál
latok szőrének hosszúsága állandó, 
s csak vedlések után növekszik.)

ŐSE. AZ ÜREGINYÚL
A teljes fehér gyapjúban lévő mai

— léggömb kerekségű, piros szemű
— angóranyúl, persze, hosszú te
nyésztő munkának az eredménye. 
Már a fehérsége is jelzi ezt, hiszen 
az ős, az üreginyúl, szürkés színű, 
nem hosszú szőrű és piros szemű ál
lat. Az Angliából Franciaországba 
került első hosszú szőrű nyulak is 
még szürkésbarna szőrzetűek vol
tak.

Hogy az angóranyúl nem mindig 
volt olyan, amilyennek ma ismer
jük, arra bizonyítékunk is van: 
Anghy Csaba professzor kereszte
zéssel kék szemű angórát hozott lét
re, a második világháború előtt pe
dig lágy, filcesedésre hajlamos 
gyapjút adó angórát tenyésztettek 
ki. Andrássovich Géza úgy véleke
dett, hogy az angóratenyésztés „kis
asszonyoknak való foglalkozás” , hi
szen fésülgetni, kefélgetni kell a 
gyapjút. (A mostani angóranyulak- 
nak erre már nincs szükségük.)

Nálunk a második világháború 
előtt és idején élte fénykorát az an- 
góranyúl-tenyésztés; az akkor tar
tott állatok száma 240 ezerre tehető. 
Falusi és városi udvarokban, fából 
készült ketrecekben tartották őket, 
mert várta a gyapjút az Angoratex 
Fonó és Kikészítő KFT, a Hazai Fé
sűsfonó és a Háziipari Szövetkezet. 
Angóranyulat nemcsak a gyapjút 
értékesíteni akarók tartottak: hivat
va volt ‘ enyhíteni az a textilínségen 
is. A „tépett”, kártolt gyapjút meg
fonták, s önmagában vagy más pa
muttal összeeresztve pulóvert, sálat, 
sapkát, kesztyűt kötöttek belőle. 
Nagy kincs volt ez az utalványra

Pihe-puha fehérszőrű, „léggömbös”, pi
ros szemű -  a selyemnyúl

Gyönyörű fehér gyapjúját szellős, egész 
séges, meleg, „egyszintes ól” -ban nö
veszti -  folyamatosan

kapható, hitvány és drága textíliák 
idején! Az ilyen, házilagosan készí
tett kötött holmi, persze, eresztette a 
gyapjúszálakat, ám a változatos szí
nűre festett, kiiboly.hosodott, a leg
kisebb fuvallatra reppenő gyapjú- 
szálat különleges szépsége miatt 
vágytak viselni. Még az 1947. évi ál
latszámlálás is csaknem 140 ezer an
góranyulat talált a portáinkon, s az
tán ez az ágazat — a selyemhernyó- 
tenyésztéssel együtt — szinte észre
vétlenül kimúlt.

Sokan emlékeznek még rá, hogy az 
első Dupont nejlonharisnyák, a kü
lönleges kötésű, vasalásra nem szo
ruló, könnyen mosható műanyag 
kelmék elfeledtették velünk a se
lyemhernyót, az angóranyulat. . .  S 
aztán jöttek az allergiás és a gombás 
bőrbetegségek, a műanyag holmik 
viselésének kellemetlenségei; az iz- 
zadás, a szellőzetlenség, a bőrvisz
ketés világszerte hátraarcot paran
csolt: vissza, vissza a természetes 
anyagokhoz, a gyapothoz, a lenhez, a 
kenderhez, a gyapjúhoz! Például az 
angóragyapjúhoz!

GYAPJÚJA PUHA, NEDVSZÍVÓ
Az angóranyúl gyapjúja különle

ges anyag; finomsága, szakítószi
lárdsága, hőtartó képessége egyedül
álló. A 30 százaléknyi párát magába

selyemnyúl
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szívó holmit még nem érezzük nyir
kosnak. A gyapjúszálak egy része 
egymásra 'boruló hámréteg, más ré
szüknek a belsejében egy vagy több 
velősejtoszlopot, légkamrát tartal
mazó fehérje-lipid-lipoid ásványi 
anyag különleges vegyülete rejlik. 
Ez az oka páratlan hőtartó képessé
gének — a reumások, a fázékonyak 
nagy örömére, könnyebbségére. Vé
kony szálú az angóranyúl szőre: a 
gyapjú legnagyobb részét kitevő pe- 
helyszőrök, piheszálak vastagsága 
10—20 (a birkagyapjúé 30—50, az 
ember hajáé 90—100) mikron között 
van.

A gyapjúszálak az állat különféle 
testrészein sem vastagság, sem hosz- 
szúság tekintetében nem egyformák; 
de még a növekvő vagy a már 
„érett”, a jól vagy a hiányosan táp
lált, az egészséges és a beteg, a hím 
és a nőstény állatokéi is különböz
nek egymástól. Az angóranyúlról le
nyírt gyapjú többségében pehely- 
szőr, kisebb résaíben átmeneti, illető
leg fedő- vagy koronaszőr. A textil
ipar számára a pehelyszőr a legérté
kesebb, s ez a mai — a kézi munka 
iránt bizonyára kevésbé igényes tar
tásra szánt — angóranyulakon vas
tagabb, mint az egykoron tartott ál
latokon. Azok vékonyabbak voltak, 
ezért filcesedtek. A koronaszőrök 
vastagsága többszöröse a peheiysző- 
rökének, ezért merevebbek, szaka- 
dékonya'bbak, nem formálhatók kel
lőképpen. A súlyt ugyan nyomják, s 
megakadályozzák, hogy a gyapjú
köntös összegubancolódjon, ám ront
ják annak finomságát.

A nálunk jelenleg tartott, az 
NSZK-toól származó, 3,5-4 kiló élő
súlyú nőstény és a valamivel kisebb 
baknyulakról 700-800 gramm gyap
jút nyírnak le évente. Nagyon kevés 
ez. A nálunk is tenyésztett fajták 
egyedei az NSZK-ban a miénknél 
egyszerűbb tartási körülmények kö
zött — igaz, kisebb állományokban 
— legkevesebb 1000 gramm gyapjút 
adnak. Az utóbbi évek alacsony át
lagos gyapjúhozamának az is oka le
het, hogy az angóranyuiakat erőtel
jesen szaporítják. A két-három éve 
magasra szökött gyapjúár miatt óriá
si kereslet támadt a megvásárolható 
nyulak iránt, márpedig sok fiókát is 
nevelni, meg gyapjút is termelni — 
ez még egy angóranyúl számára is 
teljesíthetetlen feladat! A kilónként 
4000 forintos gyapjúár kárt is oko
zott: nemigen selejtezett ki sem 
nagyüzem, sem 'kistenyésztő egyet
len nyulat sem azért, mert megrom
lott az állat szőrzetének a minősége, 
vagy mert megcsappant a fedőszőr
állománya, mert összefolytak, „pók
hálóssá" váltak az angóragyapjúnak 
jellemző, gyengén hullámos lefutású 
szőrökből álló pászmái, tehát mert a 
gyapjú „homályossá” , olykor vatta- 
szerűvé vált stb. Pedig a feldolgozók 
nem az ilyen gyapjúra „vevők” . A 
nagy szaporítási, tenyészállat-értéke
sítési buzgalom olykor haszontalanul 
ki is merítette az állományok több
ségét, hiszen a nagyüzemek állomá
nyaiban 40 százalékos szaporulatel
hullások is előfordultak, s mit érünk

a sok kisnyúl születésével, ha csak
nem a fele elpusztul?!. . .  Nem csu
pán a biológiai erőt pazaroljuk ez
zel, hanem a gyapjútermelést is hát
ráltatjuk, hiszen más az anyák rövid 
és fészekgyapjúja, s megint más az 
élettanilag legkedvezőbb időben, pél
dául az ivartalanított bakokról le
nyírt gyapjú.

Az angóranyúl — akárcsak a hús
termelés végett tartott rokona — 
4 kiló körüli testsúlyú állat, öthó
napos korában ivarérett, s hathóna
posán már befogható a tenyésztésbe. 
Küllemileg a hosszú, a fülükben, a 
homlokukon, sőt a talpukon is dúsan 
növő szőr különbözteti meg őket 
egymástól.

CSAK „EGYSZINTES 
LAKÁSÁBAN!

Az eltérő hasznosítás a tartás kö
rülményeit is módosítja. Az angóra- 
nyulat feltétlenül rácspadozatos, le
hetőleg egyszintes ketrecben kell 
tartani, s minden eszközzel gátját 
kell vetni annak, hogy a gyapjúja 
szennyeződjön. A hústermelés céljá
ra tartott nyulak — akár önetetőből
— annyi takarmányt fogyaszthat
nak, amennyit csak kívánnak, hiszen 
a cél a gyors súlygyarapodás; az an- 
górák ellenben a kimért szemes és 
tápkeverékből 12-13 dekánál nem fo
gyaszthatnak többet naponta. A hiz
laló kukorica nem a gyapjútermelők 
takarmánya, hiszen az állaton kép
ződő zsírréteg rontja a bőr és a ben
ne lévő szőrtüszők vérellátását, gá
tolja a gyapjú fejlődését. A fű és a 
lucernaszéna, a zab, a napraforgó, 
meg a sárgarépa azonban igen jó 
táplálék az angóranyúl számára. Bi
zonyos nyugati országok tenyésztői
— igaz, kisebb állományaikkal — 
zöldet és gyökérgumós takarmányo
kat is etetnek velük. Nálunk — mun
kaigényessége miatt — erről a nagy
üzemben vagy a több százas állomá
nyokat tartó kistenyésztőknél, szó 
sem lehet. Az angóranyúlnak ásvá
nyi anyagokra, vitaminokra éppúgy 
szüksége van, mint a hústermelőnek.

A nyírás és az aközben végzett 
gyapjúoszálj/ozás nyolcvan-kilencven 
naponként ismétlődő, s akár a hét 
végére is időzíthető esemény. Nagy 
figyelmet kívánó munka, mert akár 
kézi ollóval, akár géppel végzik, 
ügyelni kell arra, hogy az állat bő
rét ki ne csípjék, az ivarszerveket, a 
csecsbimbókat meg ne sértsék. Ilyen
kor célszerű alaposan megfigyelni, 
hogy nem gombásodott-e a bőr, nem 
nőtt-e túl a köröm, a fog, nincse- 
nek-e szőrhibás foltok az állaton. 
Hogy milyen hosszú gyapjút nyír le 
a tenyésztő, az általában az osztály
ba sorolás feltételeitől függ. Minél 
szálasabb a — naponta nem egészen 
1 millimétert növő — gyapjú, annál 
jobb, mert érettebb. A gyakran* — s 
emiatt rövid állapotában — nyírt 
szőr rendszerint gyengébb minőségű. 
A felszabadulás előtt tartott, más 
gyapjú-összetételű angóranyulakról 
olykor nem is nyírták, hanem tépték

a gyapjút: belemarkoltak, s enyhe 
húzással vették le azt az állatról. 
Nem maradt tehát „tarló” , „grádics” 
az állaton — mint nyíráskor —, ezért 
kitűnő minőségű szálas gyapjút kap
tak.

A több mint tíz éve újraindult te
nyésztés nem csupán 100 tonna kö
rüli angóragyapjúval, néhány millió 
dollár exportárbevétellel. hanem 
tanulságokkal is gazdagított bennün
ket. Az egyik: ha egy tenyésztési 
ágazat a nulláról indul, bizony meg 
kell fizetni a tanulópénzt! Ilyen ta
nulópénzt fizettek többen is ama fel
ismerés bekövetkeztéig, hogy a le
robbant, más állatok számára épült, 
hatalmas istállókban, több sorban 
egymás fölé rafcottan, az éghajlatra, 
a zajra, a nyugalomra nagyon érzé
keny állatok nem tarthatók. Az előz
mény nélküli tenyésztési ágazat — 
az évtizedekkel ezelőtti is ilyennek 
tekinthető! — azért is rejt sok buk
tatót, mert „vak vezet világtalant” 
alapon kezdődik el a szervezés, a 
szakmai tudnivalók terjesztése.

Bár az induláskor is sokak számá
ra nyilvánvaló volt, hogy az angóra
nyúl tenyésztése egyedi figyelmet, 
sajátos gondozást kíván meg min
denkitől, a kistenyésztőknek a gyap
jútermelésbe való bevonása* mégis 
vontatottan indult meg: az import- 
állatokra szert tevő gazdaságok 
aranybányának hitték a tenyésztési 
ágazatot, s nem akarták azt kien
gedni a kezükből. Ha némely nagy
üzem vezetői kellő időben bölcseb- 
bek lettek volna, ma előbbre tarta
nánk, s a nagy tömegű kínai áru el
lenére is több gyapjút értékesíthet
tünk volna a jobb áflrak idején. Most 
már, hogy — remélhetőleg, csak át
menetileg — a felére csökkent az 
amgóragyapjú ára, bárki létesíthet 
termelési és értékesítési kapcsolatot 
a törzstartó gazdaságokkal.

Több termékünkkel megismétlő
dött már az, hogy — mert kötjük 
magunkat bizonyos devizabevétel el
éréséhez — lerontjuk a saját árain
kat. A vevő hamar felismeri: ő
ugyanannyi dollárért 20 tonnával 
több gyapjút is kaphat. Talán meg
értjük azt, hogy „árapály” idején 
raktárra is termelhetünk, s vissza
tarthatjuk néhány hónapig a termé
künket, hiszen az angóragyapjú ezt 
károsodás nélkül1 kibírja.

Az angóranyúl-tenyésztés a ham
vaiból újjáéledt ágazat A mintegy 
4 kilós „selyemszőrű” állat — a te
nyésztők munkája révén — értékes, 
a legkiválóbb tulajdonságokkal di
csekvő ruházati alapanyagot termel, 
s a korszerű textilipar finom, lágy, 
tetszetős, az ember egészségét is vé
dő kelméket tud belőle és vele gyár
tani. (Reméljük, előbb-utóbb a mi 
számunkra is.) Ma mór ismerjük az 
angóragyapjú termelésének techno
lógiáját; bizakodjunk benne, hogy 
nemcsak ezt tanultuk meg e hasznos 
állatfaj révén.

Gonda Irén
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Az ember belső tartásáról
E lég sokat kínlódtam a címmel. 

A „tartásáról” szó helyett írhat
tam volt azt, hogy: „méltósá
gáról", ezt azonban egy kissé da- 

gályosnak éreztem. Arra is gondol
tam, azt írom: „büszkeségéről" — 
ehhez meg rossz mellékízek keve
rednek. Amikor a megfelelő szót 
kerestem, az ember szavainak hi
telére, az elveihez való hűségre, 
viselkedéskultúrájának megőrzésé
re is gondoltam. Mindezekre együtt 
azonban a lélektannak nincsen 
szakszava.

Az ember „belső tartása" általá
ban akkor kerül veszélybe, amikor 
rosszul megy a sorsa. Kudarcok, 
betegségek, veszélyek idején, ami
kor fél, amikor fenyegetettnek érzi 
magát, csalódásokat, vereségeket, 
összeomlásokat él meg. Az élet na
pos időszakaiban nyilván könnyebb 
szilárdnak maradni és követni Po- 
lonius intelmét: „ . . .  s mindenek- 
fölött légy hű magadhoz! . . . ” Az 
emberi tartás próbatételére akkor 
kerül sor, amikor az életút viha
rossá válik és a terhek megnöve
kednek. Ilyenkor kell az embernek 
különösen vigyáznia önmagára — 
ha úgy tetszik: a lelke épségére —, 
mert könnyen elgyávulhat, kishi- 
tűvé, haszonlesővé, elvtelen ember
ré válhat. Ha elmulasztja saját 
„lelki egészségvédelmét”, később 
— amikor a dolgok megint rende
ződnek körülötte — a kisebb és na
gyobb bukásokat nehezen tudja 
elszámolni magával, vagy ha köny- 
nyen, annál rosszabb reá nézve.

Az egyéni sors belefonódik a tár
sadalom, a nép történetébe. Elő
fordulhat-e, hogy az emberi tartás 
megingása tömeges jelenséggé vá
lik nehezebb idők eljövetelekor? 
Történelmünk aggasztóan sűrűn 
mond igent erre a kérdésre. Ám 
hagyjuk a múltat: jelenünk és a 
közeljövőnk éppen elég nehézséget 
tartogat számunkra! S akár az 
egyén, akár a közösség oldaláról 
nézem, a lélektani következmé
nyekben legalábbis elgondolkoztató 
figyelmeztetések rejlenek. Már ír
tam arról a jelenségről, hogy sza
porodni látszanak a „percember
kék”, a pillanat „bulistái”, akik 
távlatot vesztve — elvek és hit 
nélkül — az „itt és most" haszon
lesőivé válnak, a pillanatnyi elő
nyök kis stílű lovagjai lesznek, éle
tüket „napi erkölcsök" szerint kor- 
mányozgatják. Hatásuk társadalmi 
méretekben züllesztő, mert azok. 
akik nem ezen az úton járnak, 
egyszerre naiv baleknak kezdik 
érezni magukat, olyan embernek,

aki lemarad az általános tülekedés
ben, s az „ügyesek” és az ügyeske
dők netán még meg is mosolyog
ják őt, butaságnak és tehetségte- 
lenségnek vélvén a tisztességet! 
Vigyázni kellene! A tisztességesség 
sohasem volt jó „üzlet" — nem is 
akart az lenni —, mégis meg kell 
akadályozni azt, hogy a becsületes 
magatartás eleve hátrányos hely
zetbe juttathasson bárkit is. Ma 
érzek ilyen veszélyt.

T ársadalmunk tele van megol
datlan szociális kérdéssel. Kö
zös teherként, közös kínlódással 
átküzdeni magunkat ezeken, s köz

ben tisztességesnek maradni — 
nem utolsó emberi feladat! De le- 
het-e? Egyik neves szociológusunk 
kimutatta, hogy a felnőtt férfila
kosság fele — igen, 50 százaléka! 
— életében legalább egyszer elkö
vetett jogszabályba, törvénybe üt
köző cselekedetet. Nem züllöttség- 
ből, hanem társadalmi és érzelmi 
kényszerből. S ez az, ami igazán 
aláássa az ember tartását, az ön
magával való szembenézését. Is
merjük a lakáshelyzet kínjait és 
a fizetésből élőknek tehetetlenségre 
ítéltségét e vonatkozásban. Ám az 
ember mégis szeretne lakást te
remteni a gyermekének. Nincs 
rendjén, ha a jogi szabályozás 
nagy tömegű embert arra kénysze
rít, hogy hamis bejelentésekkel, 
bérlőtárssá nyilvánításokkal manő
verezzen, magyarán szólva csaljon, 
drága ügyvédi segítséggel vagy 
anélkül. A lelki kár nagyobb a ha
szonnál, különösen ha a fiatalok is 
magától értődőnek kezdik érezni a 
tisztességtelen kiskapuk használa
tát. Felszínen tudja-e tartani ma
gát az eladó, a kereskedő, a kiszol
gáló, az iparos, az anyagbeszerző, 
a kisebb és nagyobb vállalkozó, 
vállalat, gmk vagy szövetkezet 
„jattok”?'azaz korrupció, adócsalás 
és tisztességtelen haszon kimódolá- 
sa nélkül? Még ha igen, akkor is 
aggasztó e jelenségek tömeges ter
jedése, de attól tartok, hogy ráadá
sul fölmentve is érzik magukat az 
inkorrektség vádja alól, azzal az 
érvvel, hogy „másképp nem lehet”. 
Rokonszenves nekem a láthatatlan 
jövedelmek megadóztatása, de tár
sadalmi méretekben züllesztőnek 
tartom, ha újabb embertömegek 
lépnek a hazugság és csalás útjára: 
még inkább, ha a versenytárssal 
följelentgetések útján próbálnak 
leszámolni. E téren amúgy is rosz- 
szak a hagyományaink.

L elkesedem minden kezdeménye
zésért, vállalkozásért, ami az or
szágnak konvertibilis devizát 
hoz. Ám a dollár iránti szerel

münknek is mértéket kell szabnia 
valahol a jó ízlésnek és a tartás
nak. Örülök, ha nálunk nagy az 
idegenforgalom, de felháborít a 
nyíltan űzött valutázás, és még in
kább az, ha másodrendű embernek 
kell éreznem magam a külföldivel 
szemben, s az étteremben vagy a 
szórakozóhelyen akkor veszik le a 
„foglalt” táblát az asztalról, ha an
golul szólalok meg. Hálás vagyok, 
ha idegenbe szakadt hazánkfiai 
alapítványokkal sietnek a szűkös 
keretek közt alkotni próbáló tudó
sok és művészek segítségére, de 
túlzásnak érzem az alapítványok 
belső önállósulását, és viszolyogta- 
tónak, ha láthatóan kínban lévő 
neves művészek és nagy tekintélyű 
művelődésügyi szakemberek nyil
vánosan sugárzott, ízléstelen mű
sorban osztogatják az alapítót áb
rázoló szobrokat, dagályos jelzőik 
közül ki-kikacsintva a közönségre, 
megalázva ezzel önmagukat, a je
lenlévőket, és nem utolsósorban az 
adományozót is.

Büszke vagyok, ha a magyar 
egyetemek tekintélye oly nagy a vi
lágban. hogy tódulnak ide a tandí
jukat dollárban fizető fiatalok, s 
külön fakultásokat létesítünk szá
mukra. De elfogadhatatlannak tar
tom a magyar felsőoktatás méltó
sága és önbecsülése szempontjából, 
ha idegen tantervek és tanmenetek 
szerint, külföldi tananyagból és 
vizsgarend alapján béroktatást vál
lal, s beleegyezik abba, hogy ok
tató- és név élőmunkáját — ha még 
oly nevesek is — külföldi szakem
berek ellenőrizzék.

Ezek a kérdések ott feszülnek 
hétköznapjainkban, s becsülettel ki 
kell mondanunk őket, számolva az
zal, hogy a pszichológus látószöge 
szükségképpen szűk, nem tükröz
heti a teljes társadalmi valóságot, 
mégis egyike a létező és ezért jo
gos nézőpontoknak.

Ügy vélem, hogy a közeljövő ne
hezebb éveit — a kibontakozás 
távlatával — nemcsak közös gaz
dasági és társadalmi erőfeszítéssel, 
hanem ha lehetséges, ép lélekkel 
és erkölcsökkel, tartásunk és mél
tóságunk megőrzésével kell végig
élnünk. „Mióta éltem forgószélben 
próbáltam állni helyemen!” — írta 
József Attila. Űj év kezdődik, kez
dődjék ezzel az életprogrammal!
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Nem színes és nem szélesvásznú, 
nem látványos és nem cselekményes 
a Deák Erzsébet rendező és Surányi 
Z. András opertőr vezette alkotócso
port alig negyedórás filmje — mégis 
emlékezetes élménnyel gazdagítja a 
nézőt. A

ROMÁNC

említetten nevű hőse mesebelien 
ráncos öregasszony, egy alföldi falu 
temetőjének mindenese. A kamera 
az ő mindennapos tennivalóit rög
zíti mértéktartó tárgyilagossággal: 
látjuk, ahogyan egy alkalmatos fa
darabbal gondosan elsimítja a friss 
sírok földijét, ahogyan élesre fent 
sarlóval nyílegyenesre vágja a már 
növények befutotta régiek oldalát, és 
ezenközben — ha jól odafigyelünk 
— halljuk, ahogyan töredezett mon
datokban, térben és időben' is csa- 
pongva, elmondja élete históriáját.

A mozaikkockákból egyszerű tör
ténet illeszthető össze. Nem egészen 
egyesztendőnyi iskolába járás (de az 
idős asszony ma is emlékszik első 
tanítónője nevére!); néhány évnyi 
házioselédeskedés (takarítás, mosás, 
főzés, sütés); házasság, egy a bort 
szerető, egyébiránt azonban nagyon 
jó, a természet szépségéért rajongó 
emberrel; sok-sok keserves törődés 
avégett, hogy rendes legyen az ud
var, a lakás, hogy a ház előtt diófa 
nőjön. Végezetül — foglalatoskodás 
a temetőben.

Egy boldog ember portréja rajzo
lódik elénk. Egy olyan emberé, aki 
büszke arra, hogy nincs haragosa, 
hogy megbecsülik a munkáját. „Én
nekem mindenben van körmöm ko
pása — mondja balladás tömörség
gel. — Mindenre születni kell. Hogy 
én így születtem, nem tehetek róla. 
Én ilyennek születtem . . .  Hogy az 
ember mikor boldog, hát nem tu
dom, hogy melyiknek mitől függ . . .  
Én nagyon boldog vagyok azért, 
mert a családi környezetem nagyon 
kiegyensúlyozott. Mi nem veszeked
tünk soha . . . A  vejem, az úgy tisz
tel engem; ha a tenyerén lehetne, 
úgy hordozna. Nagyon jó ember . . .  
Engem a munka éltet, abban van 
minden örömem . . .  Ezt a kenyeret 
kaptam. Ezt meg kell becsülni.”

Az alkotók dicsérete, hogy elke
rülték az érzelgősséget — pedig csá
bíthatta volna őket a tárgy. Dicsére
tük, hogy lemondtak a színes nyers
anyagról — a környezet látványos
sága alighanem elvonta volna' a fi
gyelem egy részét a csodálatos öreg
asszonyalakról. Dicséretük, hogy az 
egyediben meglátták és felmutatták 
a közérdeklődésre igényt tartható ál
talánost. Mindőnknek tanulságára 
szolgál. . .

Daniss Győző

Szakközépiskolás, szakmunkástanuló 
pályázat

A TIT Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
szervezetének történelmi szakosztálya, a 
TIT történelmi választmánya, Sátoralja
újhely Város Tanácsának művelődési- 
egészségügyi és sport osztályával, a sá
toraljaújhelyi mezőgazdasági szakközép- 
iskolával és szakmunkásképzővel, vala
mint a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Levéltárral közösen pályázatot hirdet 
szakközépiskolák és szakmunkásképző 
intézetek TIT történelembaráti köreinek 
tagjai számára a Sátoraljaújhelyen Más
ban hatodik alkalommal megrendezésre 
kerülő országos köri találkozóra. A pá
lyázaton szerepelhet minden olyan tör
téneti tárgyú dolgozat, amelyet koráb
ban más versenyre, pályázatra-még nem 
neveztek be. A témakör szabadon vá
lasztható (településtörténet, szakmatörté
net, üzemtörténet, tsz-történet, sajtótör
ténet, életrajz stb.).

A pályázat beküldésének határideje: 
1988. március IS. Cím: TIT Borsod-Aba
új-Zemplén megyei szervezete, Tóth Pál- 
né szaktitkár, Miskolc, Széchenyi u. 16. 
3 5 3 0; telefon: 89-629, 89-844.

A pályázat jeligés. A pályázathoz mel
lékelt lezárt borítékon a jeligét kell fel
tüntetni, s azt, hogy szakközépiskolás 
vagy szakmunkás dolgozatáról van-e szó, 
mert a kettőt külön értékelik. A boríték
ban kérjük elhelyezni a pályázó nevét, 
és a dolgozat elmét tartalmazó adatlapot.

A pályázatokat szakmai bírálóbizottság 
értékeli, és-azihrra érdemes pályamun
kák részleteit szerzők felolvasó ülése
ken ismertetilaaBzeken az üléseken hir
detik ki a pályázatok eredményeit is.

A legjobb pályázat kiemelt dija: rész
vétet a soproni nemzetközi ifjúsági honis
mereti táborban (vagy 6000 Ft). A továb
bi helyezettek köáyv juta Imát és könyv
utalványt kapnak. Különdljat ad a sá
toraljaújhelyi tanács fentnevezett osztá
lya, a helyi mezőgazdasági szakközépis
kola és a megyei levéltár. Díjazzák a leg
sikeresebb pályázatok Íróinak körvezető 
tanárait is. Küiöndljban részesíti a Le
véltár a legsikeresebb Borsod-Abaúj- 
Zemplén megyei körvezető tanárokat 
többéves tevékenységük alapján.

ÚJ KÖNYVEK
Korom Mihály: A magyar fegyverszü

net — 1945 (Kossuth Könyvkiadó, 216 ol
dal, 36 Ft) — A Négy évtized sorozat új 
kötete a KáltfCy-kormány Angliában re
ménykedő- tagjainak az 1943. évi tapoga- 
tódzásaitól a Szovjetunióval való tárgya
lások gondolatán és annak elvetésén, 
Horthy kudarcba fulladt 1944 őszi kiug
rási kísérletén, illetőleg moszkvai fegy
verszünetkérésén keresztül a demokrati
kus magyar kormány és a győztesek kö
zötti — 1945. január 20-án aláirt — fegy
verszünetig kíséri végig a katonai és po
litikai eseményeket. Eközben jó képet ad 
arról, hogy milyen sorsot szántak Ma
gyarországnak a nagyhatalmak, s hogy 
miben egyezett és miben különbözött a 
magyar, a finn, a bolgár és a román 
fegyverszünet. A tanulmányt néhány 
fontos korabeli dokumentum — például 
a fegyverszünet szövege — és a háború
val kapcsolatos területi és népességválto
zások kevéssé ismert táblázata egészíti ki. 
(DGy)

Bárd Károly: A büntető hatalom meg
osztásának buktatót — értekezés a bíró
sági tárgyalás jövőjéről (Közgazdasági és 
Jogi Könyvkiadó, 276 oldal, 84 Ft) — A 
személyi szabadságjogokról szóló soroza
tunkból olvasóinktól is ismert szerző 
könyvének cime csupán a jogászokat ér
deklő tárgyat sejtet — pedig a tanulmány 
közvetlenül vagy közvetve szélesebb kört 
érírhö kérdést vizsgál. Mondandója: a 
társadalomnak hasznos volna, ha elkülö
nülne egymástól a bűnösség megállapítá
sának folyamata és az ítélet — ez eset
ben ugyanis a büntetés kiszabásakor a 
jogon kívül más társadalomtudományok 
tanulságait is figyelembe vehetnék az ar

ra hivatottak. Persze, ekkora változtatás 
roppant nehéz. Bizonyos szakmai kérdé
seken kívül azért, mert az új forma na
gyobb költségekkel járna, és azért is, 
mert „rögzült reflexek bénítanak" vala
mennyiünket. (DGy)

Még kapható a Hírlapkiadó 
Vállalat közönségszolgálati bolt
jában (Budapest, Vili., József krt. 
7.) és — ahol nem fogyott ki — 
újságpavilonokban is:

í | , S g  § § 3 *

AZ€L€Tö  TUDOMÁNY 
KALENDÁRIUMA 1966

Ára 45 Ft

A tartalomból: Ez történt a XVIII. 
században, Európa időjárása. Ál
lattartók naptára, Jeles napok. Szép 
hazánkat járva. Bibliai nevek. Ki 
alkalmas űrhajósnak?, A haditech
nika és a műszaki haladás-. Hábo
rúk és emberveszteségek. Békekon
ferenciák a hadijogról, Svédország 
semleges külpolitikája, A téli olim
pia színhelye: Alberta, Mennyi va
dat rejt az erdő?. Kamionok ver
senyben, Szovjet autómodellek. 
Kozmikus Kalendárium.

Adattár a hazai múzeumokról -  
teszt az érzelmekről -  logikai fejtö
rő játék -  sakkfeladványok -  rejt
vények -  mendemondák a technika 
történetéből.

KITAIBEL!
E számunknak a Kitalbel Pál közép

iskolai tanulmányi verseny anyagát 
adó cikkei: "Oj emlősfajok; Pukkanó 
dudafürt: A selyemnyúl.
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Bakcsi György rovata

1. f e l a d v á n y
E. O. MARTIN

a b c d e . f g h
Matt 2 lépésben 

Világos: Ke3 Ve4 Be7 (3)
Sötét: Kel Bb8 Fa8 c3 (4)
Beküldendő: világos első lépése,

amely után sötét minden lépésre 
mattot tud adni, továbbá a feladvány 
egymondatos szellemes értékelése, 
magyarázata.

A helyes megfejtők közül havonta hár
man 109-106 forintos könyvutalványt
nyernek. Azok között, akik ez évi 12 fel
adványunkat helyesen oldják meg, az év 
végén tíz darab 300 forintos könyvutal
ványt is kisorsolunk (az 1987. évi össze
sített verseny nyerteseinek nevét egy 
hónap múlva, a 6. számunkban közöljük). 
A legszellemesebb értékelés, mottó be
küldője pedig ezután is minden hónap
ban különdljat, 200 forintos könyvutal
ványt kap. Efféle .különmondat”  be
közöljük (az l. feladványét tehát a leg- 
tők anélkül is részt vesznek a sorsolá
son. csupán különdljat nem nyerhetnek. 
A feladványok megoldását mindig két 
hónap múlva, a hónap első számában 
közöljük (az 1. feladványét tehát a leg
első márciusi számunkban, a 10. szám
ban), és akkor tesszük közzé a nyerte
sek nevét is.

A beküldési határidő belföldön: 
janruár 14., csütörtök (a külföldiek 
számára a határidő a postajáratnak 
megfél élőén meghosszabbodik). A 
megoldásokat erre a címre kérjük: 
Elet és Tudomány, Budapest, Pf. 47. 
1428. Kérjük, hogy a levelezőlapra 
írják rá: SAKKFANTAZIA.

A  M A LÁ R IA
előfordul vizsz. 1., kivéve a déli csücs
két, függ. 1. partvidékét vissz. 34. nagy 
részét.

VÍZSZINTES: 15. Nem fejez ld semmit 
(az ilyen ábrázat). 16. Szájszél — de köz
ség is Szabolcsban. 17. Esztendőkön át. 
18. Alapanyaggyártó vasmunkás. 10. Fér
finév — és község Kétegyházától K-re. 
20. Vallásosan tisztei. 81. Vasútállomás 
(vagy: véghatározórag). 22. Fal betűi. 
83. Égykor önálló község, ma már Szom
bathely Ny-i része. 84. Vet papírra téve
sen (de fordítva is értelmes Ige). 85. Fo
lyadékban díszpergált gáz. 86. Padka vé
ge (!). 33. Nemez — németesen. 28. Visz- 
sza: kaszálás után megmaradó csonk. 
(Nincs egy árva fűszál a . . . közt kelő-

A 11. FELADVÁNY 
MEGFEJTÉSE

a b c d e f g h

A 11. feladványunk (J. Franken
stein műve) csaknem százéves: 1889- 
ben jelent meg először a Deutsches 
Wochenschachban. Megoldása egy
szerű: a sötét futó nem léphet a 
Hxb6 miatt, a sötét huszár sem a 
Hc7 matt miatt, tehát csak a sötét 
gyalogot kell lepattolni, és sötét ma
gától a „kardjába dől” . Ám a gyalogot 
csak a világos király semlegesítheti, 
mégpedig — és ez a feladvány té
mája — nem a legegyszerűbb, ha
nem kissé kacifántos úton. Nem jó 
pl. 1. Kh5? Hf6f Ezért a megoldás 1. 
Kg5! e5 (nincs más) 2. Kh4! e4 3. 
Kh3! (nem 3. Kg3? Fb8f!) 3. — e3 4. 
Kg2 e2 5. Kf2 elVt 6. Kxel és most 
sötétnek lépnie kell, matt a követ
kező lépésben.

És most lássuk a mottókat? „A  ki
rály díszkísérete a gyalognak!” —

ben . . .)  29. Több magyar község neve 
(például Nagy-, Szentmárton-). 30. Meg
áll a saját lábán. 32. Amivel beszélsz (de 
van Ilyen fal is) 33. Fennsik Szíria és 
Izrael határán.

FÜGGŐLEGES: 2. Olasz keresztényde
mokrata politikus (Amintore, 1008—). 3.
Régi szovjet vadászgéptípus. 4. Vissza: 
van ilyen -szentpéter is, -hódos is (ez 
utóbbi Jugoszláviában). 5. Csehszlovák 
korona ( ). 6. Fiatal sertés. 7. Riad. 8. 
Vissza: him sertés. 9. Dánia — gépjár
műveken. 10. legnagyobb nemzetiségünk. 
11. . . . i s :  tojásdad. 18. Vörös — angolul. 
13. Sajátkezűleg. 14. Villámlás, dörgés,

írje dr. Farkas Gábor. Tiborc panar 
szát idézi Czakó László: „A király és 
a pór harca mindig-é egyre megy?” 
Ez egyúttal utal arra is, hogy a pár
harc a király eredeti kiindulási me
zején, él-en ér véget. Ezért írja 
Schiller János is: „Gyere haza, ki
csikém !...” Többen is beküldték a 
„Királyi vadászat” mottót. Dr. Ma
jor Pál szerint „királyi tojástáncot” 
látunk, Láng Iván ,jkirálycselről” be
szél.

Majdnem egy tucat olvasónk hasz
nálja az „aknamező” kifejezést — 
eléggé találóan, hiszen a világos ki
rály kilépésére robbanna is az „el
lensakk-akna” . Dr. Hóra János mot
tója: „a lopakodó király” , Gyetval 
Kláráé „a lopakodó hold” . Néhány 
„vadabb” megoldás: „Ürgeöntés”
(dr. Vidó Imre); „Macska játék” 
(Molnár A. József); „Rejtekúton” 
(dr. Morvay Miklós).

Többen mélyebb bölcsességet szűr
nek le a történtekből: „A  kerülő út 
is lehet egyenes” (Munkácsy István); 
„A legrövidebb út a görbe” (Hegedűs 
Iván). Ugyanezt a gondolatot fogal
mazza meg egy szóban Kovács Já
nos: „Csigalépcső” (gondoljunk a vi
lágos király útjára!). Ez az utóbbi 
mottó nyerte e havi fődíjunkat.

A helyes megfejtők közül százfo
rintos könyvutalványt nyert: Gyet- 
vai Klára, Egyházasgerge, Dózsa u. 
22. 3185; dr. Hóra János, Dunakeszi, 
Felszabadulás u. 10. 2120; dr. Morvay 
Miklós, Bp., Himfy u. 6. 1114. A fő
díjat, a 200 forintos utalványt Ko
vács János, Öriszentpéter, Alszer 33. 
9941 nyerte. A nyereményeket pos
tán küldjük el.

zápor együtt. 19. Nem épp szabályosan 
eltávozik. 20. Túl sok is van ilyen helyi
ségből. 23. Linó betűi. 24. Rögzített, elol
vasható szöveg. 25. Köszönet (érzése). 
27. Flensburg széle (1). 28. . . . l e s  a Ba
laton vize . . .  29. Kálilúg képlete. 31. Ke
resztül. 32. Stroncium. 33. Ghánái légi- 
társaság. 35. Ár röv.

ZÁRT BETŰK SORRENDBEN: A. E, A, 
Z. E.

Az SÍ. SZAMBÁN MEGJELENT KE
RESZTREJTVÉNY (AFRIKA) MEGFEJ
TÉSE: vírusos, baktériumos, gombás és 
parazitás betegséggel.
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A  GONDOLKODÁS ISKOLÁJA
Rovatvezető: Bizám György és Herczeg János

A 7. FELADAT MEGOLDÁSA 
Továbbfejlesztettük a gépünket

Kezdetnek ez a gép kiad 256 háromszög 
alakú kártyát, rajtuk í-től 256-ig az egész 
számokkal. Ha ezek közül úgy dobnak be 
egyet-egyet a két baloldali és a két jobb
oldali nyílásán, hogy a baloldalt bedo
bott kettőn a két szám. összege ugyan
annyi, mint a jobboldalt bedobott kettőé, 
akikor ezt a négy számkártyát a gép el
nyeli, és kiad helyette egyetlen négyszög 
alakút, rajta az előbbi „kétoldali összeg
g e l’ : akár a baloldalt, akár a jobboldalt 
bedobott háromszögkártyákon levő két 
szám összegével. Most a négyszögalakúak- 
ból lehet egyszerre négyet így bedobni, 
és ha ezekre a .^kétoldali összeg” ugyan
úgy megegyezik, akkor a négy négyszög 
alakú helyett a gép egyetlen ötszög ala
kút ad ki, rajta az előbbi „kétoldali ösz- 
szeg”  értékével. Általában ha úgy dob
nák bele négy egyforma alakú számkár
tyát, hogy a kétoldali összeg az előbbi 
módoh megegyezik, akikor a gép ezeket 
elnyeli, és kiad helyettük egyetlen eggyel 
több szögletüt, rajta az előbbi kétoldali 
összeggel. Különböző alakú kártyákat 
egyidejűleg riem fogad el a gép.
.Ha valakinek úgy sikerül eljárnia a 

géppel, hogy a 256 háromszög alakú 
számkártyája helyett végül egyetlen hét- 
szógletüje marad, legalább és legfeljebb 
mekkora szám lesz ezen?

Csak egyetlen szám lehet a hét- 
szögletű kártyán: 2056.

A háromszög alakú kártyákon lé
vő összes számok összege ugyanis 
kiszámítható:

1+2+3 . . .  +255 +256 =  128 • 257.
Hiszen:

1+256 =  257,
2+255 =  257,
3+254 =  257,

127+130 =  257,
128+129 =  257;

mivel itt láthatólag 128 olyan kétta
gú összeg van, amely mind egyaránt 
257-teI egyenlő, ezért az első 256 ter
mészetes szám összege csakugyan 
egyenlő 128 257-tel.

A szorzást szükségtelen elvégezni, 
ehelyett következtessünk tovább.

Ezután már könnyen kiszámíthat
juk a 64 négyzet alakú kártyán lévő 
számok összegét is. Ez ugyanis a fel
adat szerint egyenlő az 1. ábrán akár 
a bal, akár a jobb oldali „Krumpli-

□
□
□
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keretben” lévő számok összegével, 
mivel azonban az egyenlőségjelek 
mutatják, hogy a bal és a jobb oldali 
görbe keretben lévő háromszögkár- 
tyaszámok összege ugyanannyi, a 
kettő együtt pedig a fentiek szerint 
128 257, azért egy ilyen görbe keret
ben az összeg

128-257 : 2 == 64-257, 
és nyilván ennyi a 64 négyzetkártyán 
lévő számok összege is (az 1. ábra 
jobb szélén a téglalapkeretben).

Ugyanezt ugyanígy megcsinálhat
juk azonban a háromszögkártyák 
helyett a négyszögkártyakkal, ezek 
helyett pedig az ötszögkártyákkal is 
(2. ábra).
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és akkor ugyanígy kiderül, hogy a 16 
ötszögkártyán lévő 16 szám összege 
feleannyi mint a 64 négyzetkártyán 
lévőké, Vagyis:

64 -257 : 2 =  32 -257.
Ugyanezzel a módszerrel kikövet

keztethetjük, hogy á 4 hatszögkár
tyán a 4 szám összege:

32 -257 : 2 =  16 -257, 
az egyetlen hétszögkártyán tehát 
nem állhat más, mint:

16 257 : 2 =  8 257 =  2056.

MEGJEGYZÉSEK AZ 5. FELADAT 
(VÉGTELENÍTETT GUBANC) 

MEGOLDÁSÁHOZ

Érdekes, hogy ez a feladat — úgy 
látszik — nemigen ad módot válto
zatos, más-más módszerű megoldá
sokra: lényegében mindenki ugyan
azt a módszert követi, amelyet mi is 
az 50. számban közölt megoldásunk
ban. Figyelemre méltó részleték 
azért akadnak. SZALAY JUDIT 
(III., 2378) például a vízsz. d) defi
níciója alapján — amely szerint ez 
5-tel több, mint a függ. b) — meg
állapítja: „Mivel a tízesék helyén 
azonos számjegy áll, az 5 különbség 
csak az egyesek helyén jelentkezhet.” 
És ugyanebből még ezt is leszűri: „a 
százasok helyén különbség nem le
het” — vagyis a vízsz. d)-nek és a 
függ. b)-nek ugyanazzal a számjegy
gyei kell kezdődnie.

Sokan élnek azzal a módszerrel, 
hogy a kilenc ismeretlen számjegyet 
egy-egy betűvel jelölik. Ez természe
tesen nem hiba, ettől még maximá
lis pontszámot is lehet kapni; még
sem örülünk neki, mert gépiességre 
csábít. Más a helyzet, ha — mint 
KRAUSZ EDINA (II., 1204) teszi — 
mindig csak egy vagy két számje
gyet jelöl valaki betűvel, azt, ame
lyiknek a meghatározása éppen so
ron van. Krausz Edina megoldása 
szép, áttekinthető.

Egy-egy feltétel módosítása azon
nal megváltoztathatja az egész meg
oldást. A függ. c) például eredeti de
finíciója szerint „ugyanazzal a -szám
jeggyel kezdődik, amivel a függ. a) 
számjegyeinek összege”. Aki itt pil
lanatnyi -figyelmetlenségből függ. a) 
helyett vízsz. a)-t olvas, az a figye
lembe veendő két változat közül — 
ebekben a vízsz. a) 471, illetve 762 — 
éppen a 471-est fogja jónak találni, 
és a 762-est rossznak, holott a való
ságban éppen fordítva van. Kaptunk 
azután több olyan megoldást is, 
amelynek készítője úgy értette félre 
ezt a definíciót, hogy a függ. c) első 
számjegyét egyenlőnek vette a függ. 
a) szám jegy összegével. így a feladat 
megoldhatatlannak, ellentmondásos
nak bizonyul.

Persze azért nemcsak félreértésből 
származhat ha-sznos tanulság. Talá
lóan állapítja meg M AGY ARI IST
VÁN (III., 3535): „A függőleges c)
információ nélkül a feladatnak két 
megoldása lenne” — és azt is meg
mutatja-, melyik kettő (ti. a fent em
lített 471-es és 762-es).

Végezetül el kell ismernünk, hogy 
a ifeladat kitűzése is lehetett volna 
pontosabb. Kellett -volna bele még ez 
a mondat: „Minden mezőbe egy-egy 
számjegy írandó.” Azt gondoltuk, 
hogy ez -magától értetődik (hiszen a 
közönséges keresztrejtvényékben is 
csa-k egy betűt lehet írni egy mező
be). A túlnyomó többség — úgy 
90-95% — számára így is volt; de 
nem -mindenkinek. Például REMÉ
NYI MÁRTON (I., 9400) — miután 
megtalálja a helyes, valódi megol
dást — olyanokat is megad, ame
lyekben- kétjegyű -számok is vannak 
némelyik mezőben. És hozzáfűzi: 
„Remélem, ezek nem megoldások.”

Joggal reméli. De mert az említett 
mondat kimaradt a feladat szövegé
ből-, nem utasíthatjuk el eleve azo
kat a megoldásokat sem, amelyek 
többjegyű számot is megengednek a 
mezőben. Ilyen esetben az számít 
majd, mennyire teljes a megoldás 
logikája.
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A TUDOMÁNY VILÁGA
Szerkeszti: Fenyő Béla

Csernobil
—  és a svédországi 

rénszarvasok
A csernobili katasztrófa 

óta 1987 őszén vágtak má
sodszor rénszarvast Svéd
országban. Megállapították, 
hogy azok szöveteiben igen 
nagy mértékben csökkent a 
radioaktív cézium tömény
sége. összesen 18 ezer rén
szarvast vágtak le, s mind
össze egyetlen olyan tarto
mány akadt — Északközép- 
Svédországban —, ahol a 
megengedettet meghaladó 
mértékben sugárzó álla
toknak az aránya az egy- 
harmadot is elérte. E terü
lettől délre a rénszarvasok
nak csak a 15 százaléka 
nem felelt meg, míg a tá
voli északon csaknem min
den példány húsa alkal
masnak bizonyult emberi 
fogyasztásra. Mégis, a rén
szarvasokban a radioakti
vitás kisebb mértékben 
csökkent, mint a többi ha
szonállatban. A szakembe
rek ezt a rénszarvasok táp
lálkozásmódjával magya
rázzák.

A haszonállatok — köz
tük a szarvasmarhák — 
évelő növényeket fogyasz
tanak, s ezekben a növé
nyekben a radioaktív cé
zium aránya a katasztrófát 
közvetlenül követő idő óta 
a felére csökkent. A rén
szarvasok ellenben csak 
nyáron táplálkoznak évelő 
növényekkel, a telet nagy 
területről begyűjtött zuz
mókon vészelik át, s mert a 
zuzmókban a cézium radio
aktivitása Csernobil óta 
csak 11 százalékkal lett ki
sebb, némely kutató szerint 
öt-tíz évig is eltarthat, 
amíg a rénszarvasok húsá
ban is ugyanolyan kevés 
lesz a radioaktív cézium, 
mint például a szarvas- 
marhákéban.

A svéd kormány szeretné 
a rénszarvashús-kereske- 
delmet föléleszteni. Evégett 
tavaly ötezer, az idén pedig 
tizenötezer állatot segített 
átszállítani nem szennye
zett területekre. Anyagilag 
ahhoz is hozzájárul, hogy 
azokra a — például lap
poktól is lakott — terüle
tekre, ahol a lakosság ha

gyományosan naponta él 
rénszarvashússal, bizton
ságosan elfogyasztható 
ilyen húst szállítsanak, s 
hogy a szennyezett rén- 
szarvasállományt körülke
rítsék, nehogy az az ország
ban szétterjedjen. Végül 
támogatást ad a rénszarvas-

A nyugatnémet Giese 
professzor olyan sót készí
tett, amely megköti a ra
dioaktív céziumot. Hosszas 
vizsgálódás után az NSZK 
élelmezési minisztériuma 
engedélyezte, hogy ezt a —

tenyésztők szervezetének 
ahhoz, hogy az kampányt 
indítson a lakosság bizal
mának visszaszerzésére. Ez 
a hírverés — hangsúlyoz
zák — tényeken alapul, 
nem pedig egyszerűen 
azért hirdet valamit, hogy 
megvegyék. (New Scientist)

feltalálójáról Gtese-sónak 
elnevezett — készítményt a 
háziállatok tápjában ada
lékként felhasználják, s 
megkezdjék a tömeggyár
tását.

Az ammónium-vas-hexa-

ciano-ferrát összetételű 
Giese-só az ammónium 
ionjait „elcseréli” a cé
ziumionokkal, s az így lét
rejövő, céziumot tartalma
zó vegyületet a sejtek nem 
építik be magukba” az a 
széklettel kiürül. A szerve
zetben maradó ammónium- 
ionok pedig csak alig fo
kozzák a vizeletkiválasz
tást.

A Giese-sónak megvan 
az a roppant fontos előnye, 
hogy gyökeresen csökkenti 
a tejben és az állati húsban 
lévő cézium mennyiségét. 
A gyomorsavnak ellenálló 
Giese-só ugyanis a táplá
lékkal a háziállatokba ke
rülő radioaktív céziumot 
nagyrészt még a tápcsator
nában megköti, úgyhogy 
annak csak egy kis hánya
da kerül a vérárammal az 
izomzatba és a tejmiri
gyekbe.

További óriási haszna 
ennek a sónak az, hogy 
végleg ártalmatlanítja a 
radioaktív céziumot. A 
széklettel kiürülő vegyüle
tet ugyanis a növények 
nem szívják magukba, s az 
eső által a talajban szét
oszlatott radioaktív cézium 
annyira felhígul, hogy a 
természetes radioaktív hát
térsugárzáshoz képest töb
bé nem mutatható ki. (Die 
Presse)

(Szaklektorunk megjegy
zése: Már a hatvanas évek 
eleje óta ismeretes: a ber
lini kék nevű vegyület — a

kálium-ferri-ferro-cianid 
— alkalmas rá, hogy csök
kentse a szájon át az em
beri vagy az állati szerve
zetbe belekerülő cézium és 
tallium felszívódását, és 
segítse ezeknek a szerve
zetből való kiürülését. Ez a 
vegyület szerepel is ama 
készítmények listáján, 
amelyekre sugárszennyező
dés esetén szükség lehet az 
első orvosi ellátáshoz. Ké
sőbb számos kutató vizs
gálta, hogy miképp változ
tathatnák meg kedvezően e 
vegyület fizikai és vegyi 
tulajdonságait, s fokozhat
nák a hatékonyságát. Ta
lán a hírünkben szereplő 
ammóniumsó is ilyen — 
kedvezőbb — tulajdonságú 
vegyület.)

Vidramentés Svédországban

Az 1950-es évek óta Svédországban és Európa más tá
jain is vészesen megcsappant a vidrák száma, elsősor
ban a folyóvizek elszennyeződése miatt. Különösen a 
szerves klórvegyületek ártanak a vidráknak. Svédor
szág déli részén már csak alig ötven vidra él, míg észa
kon csupán néhány elszigetelt telepük akad.

A stockholmi Természettudományi Múzeum és a Svéd 
Sportolók Szervezete által meghirdetett „vidraterv” ke
retében 1978 óta a vidrát tenyésztik. Először 1987 nya
rán, Stockholm közelében, egy olyan területen, ahol az
előtt is éltek vidrák, engedtek szabadon két fogságban 
világra jött párt — két hímet és két nőstényt —, s azt 
remélik, hogy az állatok a számukra kedvező környezet
ben szaporodni fognak. (Sweden now)

Radioaktív céziumot köt meg a Giese-só
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Mozgalom
egy bőrrákfajta korai 

fölismeréséért
Tavaly Londonban az egész világ

ra kiterjedő mozgalom indult el avé
gett, hogy az emberek a bőrráknak 
legsúlyosabb — és terjedő — fajtá
ját, a pigmentsejtes rákot, a mela- 
nomát még kellő időben fölismerjék, 
s orvoshoz menjenek vele. Ez a moz
galom egyfelől annak hatására in
dult meg, hogy Nagy-Britanniában 
az ilyen bőrrákban megbetegedő 
személyek száma az elmúlt tíz évben 
megkétszereződött, másfelől abból a 
meggondolásból, hogy ez az egyik 
legjobban gyógyítható rákfájta — 
föltéve, hogy idejében gyógyítják! 
Azoknak az embereknek, akiknek az 
ilyen daganatuk nem nőtt le 1 mil
liméteresnél mélyebbre a bőrbe, egy
— járóbeeg-kezelésen is elvégzett
— kisebb műtét árán a 92 százaléka 
nemcsak hogy életben marad, ha
nem még öt év múltán sem mutat
kozik rajta semmiféle jele a rákos 
megbetegedésnek. Ha azonban a da
ganatot nem távolítják el idejében, s 
az fejlődésének előrehaladott állapo
tába jutva eléri — nem feltétlenül 
a bőr alatt! — a 3 milliméteres 
nagyságot, annak a valószínűsége, 
hogy a beteg öt év múlva még élet
ben lesz, mindössze 40 százalékos. A 
gyógyszeres és a besugárzásos ke
zelés ugyanis csak keveseket gyó
gyít meg.

Ennek a rákfajtának leginkább azok 
a napon sokat időző, nagyon világos 
bőrű emberek vannak kitéve, akik
nek a bőre a napon gyorsan szep
lőssé válik, illetőleg leég, de nehe
zen barnul le. Különösen a nőket 
sújtja: Nagy-Britanniában kétszer
annyi nő betegszik meg benne, mint 
férfi.

A mozgalom a lakosság felvilágo
sítását és — Nagy-Britanniában — 
hét olyan egészségügyi központnak 
a megszervezését tűzte ki célul, 
amelyben megvizsgálják az ellenőr
zésre jelentkezőket, elvégzik rajtuk 
a szükséges műtétet, s tudományos 
munkát is végeznek e rákfajtával 
kapcsolatosan.

Róna MacKie skóciai professzornő, 
az Egészségügyi Világszervezet me- 
lanomafelvilágosító csoportjának el
nöke, aki húsz év óta kutatja ezt a 
betegséget, az egész világon való ter
jesztés céljára olyan röplapot szer
kesztett, amely felhívja a figyelmet 
e rákfajta tüneteire, s tág körben tu
datosítja, hogy minden „új, változó 
vagy növekvő” szemölcsöt azonnal 
orvosnak kell megmutatni. A kiad
vány már több nyelven kapható. 
(London Press Service)

Együnk
savanyú káposztát!

H. Warning saarbrückeni orvos- 
professzor egy egészségügyi konfe
rencián hangsúlyozta: a savanyú ká

posztában nagy bőségben levő tej
sav és C-vitamin kedvezően hat az 
emberi szervezet bázis-sav háztartá
sára. Különösen egészséges a bal
lasztanyagokat — rostokat — tartal
mazó savanyú káposzta azoknak, 
akiknek idült emésztési zavaraik 
vannak. A benne levő tej sav a bél
flórát is feljavítja, s mert a sejte
ket oxigénfelvételre serkenti, a bél
rák megelőzésében szintén hasznos 
lehet. Leghatásosabb a nyers sava
nyú káposzta; ha ugyanis megfőzik, 
C-vitamintartalmának egy része a 
hőtől tönkremegy. Télen különösen 
sok nyers káposztát és nyers sava
nyú káposztát kellene ennünk, de 
mindkettőnek már napi kis adagja 
is egészségünket szolgálja. (Bunte)

Már házaspárokon 
próbálják ki 

a megtermékenyítő
képességet gátló szert

A férfiak nemzőerejét, megtermé
kenyítőképességét gátló szerrel való 
kísérletezés ma már ott tart, hogy 
a világ több országában száz házas
pár próbálja azt ki. Ennek a „fo
gamzásgátlódnak a hatóanyaga a 
herékben termelődő tesztoszteron ne
vű him ivari hormon. Ez visszaszo
rítja az agy függeléknek (hipofí
zisnek) azokat a hormonjait, ame
lyek szabályozzák az ivari hormonok 
termelődését és rendesen serkentik 
az ivarsejtek képződését. A legtöbb 
férfiban a tesztoszteron hatására 
egyáltalán nem termelődik ivarsejt, 
akiben pedig termelődik, abban is a 
napi rendesen 200 millió helyett 
csupán amolyan félmillió-egymillió, 
márpedig ennyi — laboratóriumi kí
sérletek szerint — nem termékenyíti 
meg a petesejtet.

A kísérletben csak olyan házaspá
rok vesznek részt, amelyeknek már 
legalább egy gyermekük van. A kö
zös gyermek azt igazolja, hogy ter
mészetes körülmények között a há
zaspár termékeny. A nő nem lehet 
35 évesnél idősebb, s a pároknak meg 
kellett ígérniük, hogy nem használ
nak más fogamzásgátló szert. Egy- 
egy pár egy éven át vesz részt a kí
sérletben, akként, hogy a férfi he
tente egy hormoninjekciót kap.

Ha ez a négyévesre tervezett kísér
letsorozat kedvező eredménnyel zá
rul, a fogamzásgátlásnak ezt a mód
ját jóval nagyobb számú páron pró
bálják majd ki, s megkísérlik a hor
mont vagy pirula alakjában, vagy 
olyan injekció formájában készíteni 
el, amelyet csak háronr-négy hóna
ponként kell bejutatni a férfi szer
vezetébe.

Az eddigi tapasztalatok nem iga
zolták azt az aggályt, hogy ez a szer 
— az előírt adagban — csökkenti a 
férfiasságot, a közösülési képességet. 
A férfiak másodlagos nemi jellegét 
(például azt, hogy szakálluk nő, s a 
hangjuk a serdülés után méllyé vá

lik) a tesztoszteron határozza meg, 
s már csak ezért sem valószínű, hogy 
e tekintetben káros mellékhatása 
volna neki. Másfelől azonban annak 
sincs jele, hogy fokozná a férfiak ne
mi erejét.

A kutatók szerint ha a próbának 
minden szakasza sikeres lesz, remény 
van rá, hogy a férfiak megterméke
nyítőképességét gátló szer tiz-tizen- 
öt éven belül gyógyszertári forga
lomba kerül. (New Scientist)

Az A-vitamin 
segít leküzdeni 
a fertőzéseket

Több újabb vizsgálat szerint a tü
netekkel nem járó A-vitaminhiány 
fogékonnyá teszi az embert — külö
nösen a gyermekeket — a fertőzé
sekre. A wisconsini egyetemen vég
zett állatkísérletek most magyaráza
tot ígérnek arra vonatkozólag, hogy 
miért. A kísérletek szerint az A-vi- 
taminnak valószínűleg — emberben 
is — meghatározó szerepe van ab
ban, hogy a szervezet immunvédeke
zésében kulcsfontosságú három sejt
típus közül az egyik, a T-sejtek 
megfelelően működjenek.

A kutatók terhes egereket — ter
hességük második hetétől kezdve — 
olyan táplálékkal etettek, amelyben 
minden benne volt, amire szükségük 
van, kivéve az A-vitamint. Majd az 
újszülöttek hathetes korában, ami
korra immunrendszerük már éretté 
vált, megmérték vérük A-vitamin- 
tartalmát. Ez feleakkorának bizo
nyult, mint azokban az egerekben, 
amelyeknek az anyját A-vitaminos 
táplálékkal etették. Jóllehet az A-vi- 
taminhiányos egerek egészségesnek 
látszottak, T-sejtjeik válasza a szer
vezetük számára idegen anyagra, a 
rendesnél 25 százalékkal gyengébb
nek bizonyult. Mi több: azon ellen
anyagaik mennyisége, amelyeknek 
képződése a T-sejtek közreműködé
sétől függ, csupán a 30 százaléka volt 
a rendesnek. Az e kísérletet követő 
két hétben az egerek immunrend
szere tovább gyengült, de amikor 
bőséges A-vitaminhoz juttatták őket, 
az állapotuk egyszeriben javulni 
kezdett. (Science News)

Születési mélypont 
az USA-ban

1986-ban az Egyesült Államokban 
minden ezer — 15—44 év közötti, 
tehát szülőképes korú — nőre 64,9 
élve születés jutott. Ez 1930 óta a 
legkisebb születési arány. A  népsza
porulat fölfelé ívelésének csúcsa 
1957-ben volt, amikor is 122,7 élve 
születés jutott minden ezer szü
lőképes nőre. A szakemberek sze
rint semmi sem valószínűsíti, hogy 
a születések aránya a közeljövőben 
ismét növekedni fog. (International 
Héráid Tribüné)

A kozmikus fényívek: Einstein-gyűrűkFölfedezték 
az 1987A 

röntgensugárzását
Az egész világsajtót foglalkoztatta

— lapunk is többször írt róla —, 
hogy 1987. február 23-án a tőlünk 
mintegy 180 ezer fényévnyire levő 
Nagy Magellán-felhö nevű csillag- 
rendszerben egy szupernóva felrob
bant. Az érdeklődést az keltette föl 
iránta, hogy nála fényesebbet még 
nem észleltek a Kepler által is meg
figyelt 1604. évi szupernova-robbanás 
óta.

A csillagászok az 1987A-va\ jelölt 
szupernóvának látható, ultraibolya 
és infravörös sugarait fogták fel. A 
robbanás óta eltelt hónapok méré
sei alapján egyértelművé vált, hogy 
a szupernóva középpontjában vala
minő erős energiaforrás működik, 
mert márciusban és áprilisban a szu
pernóva egyre fényesebbé vált. A 
legnagyobb fényességét május 20-a 
táján, vagyis három hónappal a fel
robbanása után érte el. Ekkor a szu
pernóva tizenötszörte több energiát 
bocsátott ki, mint amikor észrevet
ték.

Energiaforrásának magyarázatára 
két elmélet is született. Az egyik 
szerint a robbanáskor radioaktív 
nikkel—36 keletkezett, s ez elbom
lott kobalt—56-tá, az pedig a nem 
radioaktív vas—56 izotóppá alakult 
át. E föltevés szerint a szupernóvá
ból kiáramló gázokat az ezen átala
kulások során termelődő hő hevíti.

A másik föltevés szerint a felrob
banó csillag magja — összeomolva
— egy gyorsan forgó neutroncsillaggá 
(pulzárrá) vált, s annak forgási ener
giája hevíti föl a szupernova-robba- 
náskor kiáramló gázokat. Bármelyik 
föltevés is a helyes, az energiának 
röntgen- és gamma-sugarak alakjá
ban szintén meg kell jelennie. Ilye
neket azonban eleinte nem figyeltek 
meg, s erre egyszerű a magyarázat: 
egyik sugárzás sem hatol át a szu
pernóva kezdeti vastag gázburkán. 
Ámde mindkét föltevés szószólói 
úgy vélekedtek: a kiterjedő gázbu
rok idővel annyira megritkul, hogy 
ezeknek a sugárzásoknak legkésőbb 
1987 vége felé észlelhetővé kell vál
niuk. És előrelátásuk igazolódott is!

A röntgensugarak nem hatolnak 
le a Föld felszínéig, ezért azok csak 
mesterséges holdak vagy kutatóraké
ták megfelelő berendezéseivel figyel
hetők meg. A tudomány szerencsé
jére az 1987A felrobbanásakor volt 
és azóta is van röntgentávcső a vi
lágűrben, nem is egy. A japánok 
február 5-én bocsátották fel Ginga 
nevű röntgencsillagászati holdjukat. 
Ennek röntgentávcsöve már júliusban 
és augusztusban jelezte, hogy a rönt
gensugárzás valószínűleg fokozódik 
a szupernóva irányából, és szeptem
ber 2-án már nem volt kétséges, 
hogy onnan csakugyan erős röntgen- 
sugárzás érkezik. A japán kutatócso-

Francia csillagászok 1985-ben az 
Abell 370 jelű, tőlünk 4,6 milliárd 
fényévnyi távolságban levő csillag
rendszerhalmazban egy félmilliárd 
fényév (!) átmérőjű fényes ívet fe
deztek föl. A következő évben ame
rikai kutatók hasonló ívet figyeltek 
meg a C12244—02 jelű csillagrend
szerhalmazban. Nemrég pedig a 
nyugat-európai országok chilei ob
szervatóriumában működő 3,6 méte
res távcsővel sikerült megvizsgálni 
az Abell 370-ben levő hatalmas ív
nek a színképét. Ennek alapján be
bizonyosodott, hogy a fénylő ívek 
úgynevezett Einstein-gyűrűk.

Einstein általános relativitáselmé
letéből következik, hogy a nagy töme
gek közelében a fényhullámok útja 
eltérül. Ezek szerint a csillagrend
szerek (galaxisok) és ezek halmazai 
valamely távoli galaxisnak a fényét 
gravitációs lencseként eltéríthetik 
(lásd: ÉT. 1987/38. — A szerk.). At
tól függően, hogy egymáshoz képest 
hogyan helyezkedik el a sugárforrás 
és a „lencse”, illetőleg a „lencsé” -n 
belül hogyan oszlik meg a tömeg, a 
fényforrásról kettős képek (ilyesmit 
az utóbbi években már több ízben 
észleltek), ívek, illetőleg gyűrűk ke
letkezhetnek.

Ahhoz, hogy az Abell 370 nagyon 
halvány ívének színképét vizsgál
hassák, a színképelemző berendezé
sen egy ív alakú nyílást kellett kiala-

port vezetőjének beszámolója szerint 
a mért értékek azóta gyengébbé vál
tak, úgyhogy az 1987A röntgensugár
zásának maximuma valószínűleg már 
elmúlt.

Nyugatnémet kutatók szintén vizs
gálták az 1987A röntgensugárzását 
egy augusztusban felbocsátott és 
röntgentávcsővel fölszerelt kutató
rakétájukkal. Ez kis energiájú rönt
gensugarakat keresett, de nem talált.

Fontos eredményekre jutott ellen
ben a szovjet űrkutatás. Március 31- 
én felbocsátották és később a Mir 
űrállomással összekapcsolták a 
Kvant műszeres modult, rajta nem
zetközi összefogással megépített 
négy röntgendetektorral. Ezek elő
ször augusztus derekán mérték a 
szupernóva röntgensugárzását. A kis 
energiájú röntgentávcső ugyan ke
vés ilyen sugárzást érzékelt — de 
a nagy energiájú röntgensugárzások 
felfogására szolgáló szovjet és nyu
gatnémet műszerek mérték a szuper -

kítani, s hat órán át kellett expo
nálni. Az elemzésekből kiderült, 
hogy az ív egy 7,5 milliárd fényév
nyire levő csillagrendszerből szár
mazik, s azt az Abell 370 galaxis
halmaznak a középponti része haj
lítja el. (Neue Zürcher Zeitung)

A Sience et Vie című francia folyóirat
ban megjelent kép a fénygyűrüről

nova sugárzását, s megfigyeléseik 
megegyeznek a Gingának nagy ener
giákon végzett észleléseivel. így bi
zonyosra vehető, hogy az 1987A való
ban kibocsát nagy energiájú röntgen- 
sugarakat. A szupernóva energia
színképe nagyon „kemény”-nek bi
zonyult, vagyis az energia java ré
sze a rövidébb hullámhosszokon ér
kezik. A Kvant távcsövei augusztus
tól szeptember derekáig csak nagyon 
csekély erősségnövekedést mértek, s 
ez úgy értelmezhető, hogy az 1987A 
energiakibocsátása fokozatosan köze
ledett a maximum felé.

Minthogy az 1987A hamar elérte 
sugárzása erősségének csúesát, ott 
valószínűleg radioaktív bomlás megy 
végbe. A kobalt—56 felezési ideje két 
és fél hónap, vagyis hőforrása a szu
pernóva fellobbanása után egy év 
alatt jobbára ki is alszik, míg ha a 
szupernóva neutroncsillaggá vált 
volna, az évtizedeken át termelne 
energiát. (A New Scientist nyomán)

20 és 30 gigahertzes rádióhullámok az űrtávközlésben
Az Interkozmosz Együttműködés 

keretében olyan kísérletet tervez
nek, amelyben mesterséges holdról 
jelzősugarakat bocsátanak ki a 11, 
a 20 és a 30 gigahertzes hüllámtar- 
tomónyban. A 11 gigahertzes rádió
hullámok földi vételére már régóta

van vevőállomás, s most egy kelet
német kutatócsoport a 20 és a 30 gi
gahertzes hullámok vételére alkal
mas berendezést fejlesztett ki. (20 
gigahertz =  20 milliárd rezgés má
sodpercenként. — A szerk.) (Neues 
Deutschland)
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A CSÓDI-HEGY
Dunabogdány határában, 

a lösszel fedett felszínből 
jelentéktelen — 279 méter 
magasságú, csaknem szabá
lyos félgömb alakú, az 
alapjában 600-700 méteres 
átmérőjű dombocska emel
kedik ki: a Csódi-hegy. A 
hozzá hasonló, sőt a nála 
magasabb kiemelkedéseket 
is dombnak szoktuk nevez
ni, ám e különös képződ
ményt a szakirodalomban 
is megilleti a hegy megne
vezés. A Csódi-hegy ugyan
is egy érdekes földtani kép
ződmény : a felszín alatt
megszilárdult, gomba ala
kú magmatikus kőzettö
meg, afféle majdnem vul
kán, a geológia nyelvén: 
lakkolit. De nézzük csak a 
dolgot sorjában!

A földtörténeti harmad
időszak miocén korában a 
Duna-zug térségében élénk 
volt a vulkáni tevékenység. 
Részint ennek köszönhet
jük ma az ottani szépséges 
vulkáni hegyeinket, hegy
ségeinket. A Csódi-hegyet 
a vulkáni működésnek egy

A félgömb alakú Csódi-hegy

A dunabogdányi lakkolitban a magma gömbhéjas szerkeze
tűvé szilárdult, majd a lehűlés és összehúzódás közben ke
letkezett törések földarabolták (Németh Ernő felvételei)

afféle „félig sikerült kitö
rési kísérlete” hozta létre. 
A magma (a hegyet fölépí
tő gránátos biotitandezit- 
nek az anyaga) a mélyből 
lassan fölfelé nyomult, a 
tájat borító öli gócén kori 
küscelli agyagösszletet föl
boltozta, s az így keletke
zett a'gyagkupolában a kő
zetolvadék még a1 felszínre 
jutása előtt gomba alakban 
megszilárdult. Az egykor 
takaróként szolgáló agyag
rétegek eközben megrepe
deztek, s az így keletkezett 
hasadékokba benyomuló 
magma megszilárdulásából 
telérszerű formák jöttek 
létre. A tiszta agyag- és a 
homokos agyagrétegeket az 
izzó magma átalakította: a 
tiszta agyagból sötétkékes 
fekete (kontakt metamorf) 
palás agyag, a homokosabb 
agyagrétegekből vékony, 
lemezes szerkezetű kőzet 
keletkezett. A felszín alatt 
megszilárdult lávaanyag
nak — a lafckolitnak — a 
hasadékait vízgőz és forró 
víz járta át; ennek tanúi a 
hasadékok mentén sárgás 
színű, elbomlott andezit 
meg a hasadékokban ki
kristályosodott sok szép 
ásvány, amelyek közül a 
zeolitok a legszebbek.

Az, aki már látta a Csó
di-hegyet, azt kérdezheti: 
mit láthatunk ma mindeb
ből a hatalmas bányával 
megsebzett Csódi-hegyen? 
Voltaképpen mindent, hi
szen a bánya feltárta a 
hegy belső szerkezetét — 
ha fogyasztja is a kőzet- 
anyagát. A fejtés falán jól 
látható, hogy a föltehetően 
nem túlontúl vastag fedő
réteg alatt maga a láva is 
a lehűlése közben szilárdult 
változatos, gömbhéjas
szerkezetűvé. A fokozato
san lehűlő kőzelolvadék 
összehúzódása miatt külön
féle — de főképp sugárirá
nyú — repedések keletkez
tek a kőzetben, s ezek az 
eredetileg gömbhéjas szer
kezetű andezitet hatalmas, 
szabálytalan tömbökre osz
tották. Az egykori átalakult 
agyag és homokos agyag- 

' takaró legnagyobb része le
pusztult a Csódi-hegyről.

Ilyen lakkolitok a hegy
ségek kőzettömegeivel ösz- 
szeforrva több más helyütt 
is keletkeztek, de nem ta
nulmányozhatók olyan jól, 
mint a Csódi-hegyen. En
nek „andezitkupolája” 
pompásan ellenáll a le
pusztító erőknek. Remélhe
tőleg az ember is megóvja 
ezt a nagy tudományos ér
tékű, szép természeti kép
ződményt.

N. Szabó Ilona
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NEMZETKÖZI SZERVEZETEK

AZ EGYESÜLT NEMZETEK 
SZERVEZETE (ENSZ)

Az ENSZ létrehozására irányuló kezdeménye
zések 1942-re és 1943-ra nyúlnak vissza: akkor a 
Hitler-ellenes koalíció tagállamai voltak az 
„Egyesült Nemzetek” . A mai szervezet Alapok
mányát félszáz alapító tag 1945. június 26-án írta 
alá, s az még ugyanannak az évnek az őszén, 
október 24-én lépett hatályba (azóta október 24-e 
„az ENSZ napja” ). Az Alapokmányban egyebe
ken kívül ez olvasható: „Mi, az Egyesült Nemze
tek népei, elhatározván, hogy megmentjük a jó
im nemzedékét a háború borzalmaitól, amelyek 
életünk folyamán kétszer zúdítottak kimondha
tatlan szenvedést az emberiségre, hogy újból hi
tet teszünk az alapvető emberi jogok, az emberi 
személyiség méltósága és értéke, a férfiak és nők, 
valamint a nagy és kis nemzetek egyenjogúsága 
mellett, hogy megteremtjük azokat a feltétele
ket, amelyek mellett az igazságosság és a nem
zetközi szerződésekből, valamint a nemzetközi 
jog egyéb forrásaiból eredő kötelezettségek iránti 
tisztelet fenntartható, hogy előmozdítjuk a szo
ciális haladást és a nagyobb szabadság mellett 
az életfeltételek javítását . . .  megállapodtunk ab
ban, hogy e célok megvalósítására erőfeszítése
inket egyesítjük.”

Az ENSZ-nek tagja lehet minden békeszerető 
állaim, amely vállalja az Alapokmányban foglalt 
kötelezettségeket, s képes is azokat teljesíteni. A 
tagfelvételről — a Biztonsági Tanács javaslata 
alapján — a Közgyűlés kétharmados többséggel 
dönt. Ugyanez a kizárás .módja is.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete a maga kö
rülbelül százhatvan — részben vitatott — tagjá
val „majdnem világszervezet” (nem tagja Svájc, 
a két Korea, több régi és új törpeállaim, elleniben 
tagja a Szovjetunió .mellett” Belorusszia és Uk
rajna). Hazánk először 1947-lben .kérte a felvéte
lét, de csak 1955-iben kapta meg a kétharmados 
többséget.

A szervezet hivatalos nyelve az angol, az orosz, 
a francia, a kínai, az arab és a spanyol. Személy
zetének létszáma — a szakosított szervezetek 
munkatársait is .beleszámítva — ikörülbelül negy
venezer. .Évi költségvetése megközelíti az egy- 
milliárd dollárt. Ez utóbbihoz az Egyesült Ál
lamok 25, a Szovjetunió 13,5, Japán majdnem 
10 százalékkal járul hozzá. Több mint nyolcvan 
tagország a legcsekélyebb tagdíjat fizeti; ez 0,01 
százalék. A mi tagdíjkulcsunk jelenleg 0,22 szá
zalék.

Az ElNSZ-nek hat „főszerve” van: a Közgyűlés, 
a Biztonsági Tanács, a Gazdasági és Szociális 
Tanács, a Gyámsági Tanács, a Nemzetközi Bíró
ság és a Titkárság.

A Közgyűlésiben minden tagállam képviselve 
van. A határozatai nem kötelezőek, csupán aján
lás jellegűek. Évente rendes, alkalmanként rend
kívüli ülésszakot tart (ilyen lesz például ez év 
nyarán a III. rendkívüli leszerelési ülésszak). A 
Közgyűlés 42. ülésszaka 1987. szeptember 15-én 
kezdődött, és ma is — a 43. ülésszak megnyitá
sáig — tart. Mintegy százötven kérdést tűztek a 
napirendjére. A Közgyűlés elnöke Peter Florin, 
az NDK külügyminiszter-helyettese.

Pirityi Sándor
(A  nemzetközi szervezetek iránt részletesebben érdek

lődő olvasóink figyelmébe ajánljuk a nemzetközi jogi 
tankönyveket, kívülük pedig a két évtizede megjelent 
Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikont, Hárs Ernőnek 
A nemzetközi szervezetek világa cimű, 1982-ben közre
adott munkáját, valamint a Kossuth Könyvkiadó ta
valy megjelent -  Mit kell tudni a nemzetközi szerveze
tekről? című — összeállítását. — A szerk.)

A HÁTLAPON
A  PUKKANÓ  
DUDAFÜRT

Az őszi szelek egy fur
csa, kórószerű növényt zör
getnek, amelynek kopasz 
ágain áttetsző, hosszúkás 
hólyagocskák himbálódz- 
nak. Ez a díszeitől decem
berre csaknem teljesen 
megfosztott növény a puk
kanó dudafürt (Colutea ar- 
borescens). Cirmos, arany
sárga pillangós virágai a 
nyár beköszöntőtől egész 
augusztusig nyílnak. Az 
alacsony ágas-bogas cser
jén a virítás után hamaro
san megjelennek a laza 
virágfürt helyén fejlődő, 
eleinte lágy „héjú” és 
mindinkább felfújódó hü
velytermések. Mire a nö
vény magvai beérnek, a 
termés fala kiszárad, és 
„csörgőssé” pergamensze
rűvé válik. Sok más pillan
gós virágú rokonával el
lentétben a pukkanó du
dafürt hüvelyei nem nyíl
nak fel. A pillekönnyű hó
lyag késő ősszel leválik az 
ágról, s a széllel sodródva 
terjed.

A Közép-Európa déli ré
szén és a mediterrán tája
kon honos bokor nálunk 
az Északi-Középhegységben 
és a Dunántúl dimbes- 
dombos vidékein él. Főként 
napfényes karsztbokorer- 
dőkben, mészkedvelő töl
gyesekben, cserjésekben 
lelhetjük föl.

Mióta világ a világ, 
nemcsak vásott kölykök 
durrantják ki nagy élve
zettel fiatal terméseit. Az 
ebből eredő „pukkantós” 
névváltozatokon kívül né
mely vidéken még pattan- 
tyúfa, hólyagos borsófa, 
hupolyagfa, varjúköröm- 
szál, kalotafa, szenyakóró 
névvel is illették. Ez utób
bi egy másik növényt rejt 
magában: a pukkanó du
dafürtnek kellemetlenül 
keserű ízű, hashajtó ter
mészetű levelét ugyanis 
német vagy hamis szenna- 
levél névéin a valódi szen
nalevél helyett ajánlották. 
Magát a szennalevelet 
egyébként szintén pillan- 
gósvirágúakról gyűjtik, 
mégpedig a Cassia nemzet
ségbe tartozó néhány cser
jés, illetőleg félcserjés faj
ról — köztük a névadó 
Cassia se imáról —, ame
lyek Indiától Északkelet- 
és Közép-Afrikáig honosak.

Kép és szöveg:
Szo llá t G yörgy
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