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Al E n i N G R A d i Uritzky-pa-
lotáhan 1935 augusztus hó 
1-án a világ minden tájáról 

összegyülekezett több mint három-
ezer tudós: az élettan, az agy-
kutatás, a lélektan, valamint a 
lelki-gyógymódok szakemberei. A 
kis magyar csoportot, amely Ivan 
Petrovics Pavlov professzor meg-
hívására ezen a XV. Nemzetközi 
Fiziológiai Kongresszuson meg-
jelent, akkor Szent-Györgyi Al-
bert vezette. Az előző, a XIV. ilyen 
kongresszust Rómában tartották s 
ott határozták el, hogy éppen Pav-
lov halhatatlan érdemei méltány-
lásaként, a XV. kongresszust Pav-
lov 86. születése napjának meg-
ünneplésével egybekötve tartják 
meg — Szovjetföldön. Talán még 
soha nem gyűlt egybe az egész 
földtekének valóban minden kul-
túrországából olyan igazán nem-
zetközi és olyan népes tudományos 
társaság, s biztos, hogy ilyen kon-
gresszust még soha olyan külsősé-
gek között nem tartottak meg, 
mint ezt. 

Pavlovról még sokszor és sokat 
fogunk olvasni és sokat fognak írni. 
Mint tudós, s mint egyéniség, egy-
aránt rászolgált erre. Az orosz ciril-
írás, a nyelvi, de még inkább a 
világháborúk körüli idők politikai 
elzárkózásai következtében a Szov-
jet területeken kívül igen kevesen 
vannak, akik a Pavlov-irodalmat 
közelebbről is áttanulmányozhat-
ták. Még kevesebben, akik a szemé-
lyes irányítása alatt működött kö-

zel 318 szovjet-birodalmi tudomá-
nyos kutatóintézet és laboratórium 
munkálkodásából legalább néhá-
nyat személyesen ismegismerhettek. 

Apai, anyai ágon egyaránt vidéki 
pópáktól származott. Úttörő élet-
tani kutatásai, eleinte főként a 
gyomor-emésztés műtétes és kísér-
letes kivizsgálásaival, olyan nagy-
jelentó'ségűek voltak, hogy ezek 
méltánylásaként 1904-ben már a 
Nobel-díjjal is kitüntették. Az alap-
vető „gyomorfisztulás" műtéti el-
járása eredetileg azon alapult, hogy 
kutyáknak ketté metszette a gyom-
rát. A fél-gyomrot ismét összevarr-
va, visszasüllyesztette a hasüregbe, 
míg a másik fél-gyomrot nyálka-
hártyájával kifelé fordítva, kivarrta 
a hasfal bőre fölé. Ezáltal máris el-
érte azt, hogy a táplálkozással kap-
csolatban közvetlenül látni lehetett 
a gyomornedvek kiválasztását, s 
a kiválasztott gyomornedv-cseppe-
ket úgy-ahogy, fel is lehetett fogni. 
Közvetlenül lehetett tehát észlelni, 
hogy a kísérleti kutya nyugalom-
ban lévő gyomormirigyei nemcsak 
az étel elfogyasztása közben, de 
már az étel megpillantására ia 
gyöngyözni kezdték a sósavas-pep-
szincseppeket. Épúgy azt, hogy 
például macska megpillantására a 
falatozó kutya emésztőmirigyeinek 
működése pillanat alatt teljesen le-
állt. Ezt az alapvető Pavlov-kísér-
letet azóta minden elsőéves me-
dikus jól ismeri. A hiba abban volt 
eddig, hogy ennél többet, a sok-sok 
ezernyi ugyancsak úttörő jelentő-
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ségű egyéb kísérleti eredmények 
felől vajmi keveset tudnak. 

Pavlov két cárnak is háziorvosa, 
eredetileg bolseviki-ellenes volt. Ezt 
a forradalmi időben, de még azok 
után is sokáig, egyáltalán nem rej-
tette véka alá. Nyilt előadásokon 
is kifogásolta a forradalmi visszás-
ságokat, „gyermekbetegségeket". 
A több, mint duzzogó professzor-
nak nem egyszer mondották tanít-
ványai : „Bátyuska, te csak add 
elő a fiziológiát. A politikát bízd 
csak mireánk !" Pavlov egy ideig 
valósággal mártírságra törekedett, 
így például elhíresztelte, hogy ki 
szeretne utazni egy oxfordi nemzet-
közi kongresszusra, de bizonyos, 
hogy őt úgy sem fogják kiengedni. 
Erre szó nélkül megkapta az út-
levelét feleségével együtt. Kiuta-
zott Oxfordba, s ott nyíltan olyan 
bolsevistaellenes beszédeket tartott, 
hogy meg volt győződve arról, hogy 
hazaérve, úgyis börtönbe vetik. 
Nem vetették börtönbe, sőt illeté-
kes helyről felkérték, hogy kutató-
tudományos munkáját még foko-
zottabb tempóban folytassa, ép a 
külföldi tapasztalatai alapján. Erre 
kijelentette, hogy megfelelő kutató-
munkát nem tud végezni, csak ha 
egy, általa is egészen fantasztikus-
nak vélt összeget bocsátanak ren-
delkezésére. Barátai, körében el is 
híresztelte, hogy úgyis lehetetlen-
ség, amit követelt. Erre szó nélkül 
rendelkezésére bocsájtották a kért 
összegnek pontosan az ötszörösét 1 
így a legmodernebb, különleges 
tervek alapján épültek fel intézetei, 
amelyekben a világ minden szüksé-
ges szakfolyóiratát, szakmunkáját 
felhasználva, tökéletes műszeres 
berendezések, s a szovjethatósá-
goknak szinte korlátlan támogatása 

mellett dolgozhattak. A tudomá-
nyos eredmények így is minden vá-
rakozást felülmúltak, s ezeknek kö-
szönhető, hogy az említett kon-
gresszus alkalmából Pavlov, mint 
a Szovjet lelkes híve, készségesen és 
nyíltan leszögezhette, hogy „való-
ban kiadós tudományos-kutató bú-
várkodást nem is lehet sehol másutt 
olyan eredménnyel végezni, mint 
a Szovjetunióban !" 

A legkülönfélébb kísérleti állatok-
nak, de főként a különféle fa j tá jú 
kutyáknak sokezernyi példánya ál-
dozta életét a tudomány oltárán. 
Részben ezek az „élveboncolásos" 
kísérletek, részben még sok egyéb 
miatt is, sokat támadták Pavlovot. 
Mint lehangoltan panaszolta : őt is 
éppen azok, akikkel a legtöbb jót 
tette. 

Tény, hogy a kísérleti kutyákat 
és egyéb állatokat a legkülönbö-
zőbb agyvelői és egyéb műtéteknek 
kellett alávetni. Villany-elektródo-
kat varrtak a kutyák bőre alá, sőt 
az agy velejük legkülönbözőbb te-
rületeibe. Kivarrták a nyálmiri-
gyeknek kivezetőcsöveit a pofa kül-
ső felszínére. Ép úgy a többi 
emésztői mirigy kivezetőcsöveit is 
sipolyokon keresztül vezették ki a 
felszínre. A kivezetöcsövekbe mű-
szereket illesztettek, amelyeket bo-
nyolult mérőszerkezetek egészítet-
tek ki. Ezek" segítségével lehetett az 
ugyancsak elkülönített külső helyi-
ségekből irányítani a legváltozato-
sabb táplálkozással, vagy védeke-
zésekkel kapcsolatos „féltétlen" 
és „feltételes" ingerlések, valamint 
az ezek hatására bekövetkező vál-
tozatos „feltétlen" és- „feltételes 
reflexek" élettani törvényszerűsé-
geit, a természet eme ősrégi, leg-
belsőbb titokzatosságait kikutatni. 
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Feltétlen ingerként legjobban az 
vált be, ha a kutya szájába mű-
szerekkel és ugyancsak kívülről 
száraz húsdarát juttattak, vagy fél-
százalékos sósavat cseppentettek. 
Előbbi, mint feltétlen inger, a fel-
tétlen táplálkozási, utóbbi pedig a 
feltétlen védekezési reflexeket vál-
totta ki. E „válaszok" részben 
cseppszámnyi pontossággal kivá-
lasztott nyálmennyiségekben, rész-
ben bizonyos nyugtalanságot, iz-
galmat eláruló tünetekben voltak 
ellenőrizhetők. 

Ami a műtéteket illeti, azok bi-
zony az állatbarátok számára meg-
lehetősen elszomorítók voltak. 
Hiszen a Pavlov-kntyák túlnyomó-
része eleve halálra volt ítélve. 
Pavlov azonban kénytelen volt túl-
tenni magát a viviszekcíó-ellenesek 
éles sajtókampányán, s legfeljebb 
minden tehetségével azon igyeke-
zett, hogy a kísérleti műtéteket az 
állatokon is a legteljesebb érzéstele-
nítési technikával végezzék. Bár 
eredetileg balkezes volt, oly kiváló 
sebésszé képezte ki magát, hogy 
látványosságszámba mentek azok 
a műtétek, amelyeket operatőr-
zsonglőri ügyességgel és gyorsaság-
gal — mindkét kézzel egyszerre és 
önállón dolgozva végzett. Mivel a 
feltételes reflexek begyakorlásai 
számos kísérletsorozatnál hosszú 
hónapokat vettek igénybe, szüksé-
ges volt, hogy a kísérleti állatokat 
a normális életlehetőségeikben az 
ilyen műtéti beavatkozások lehető-
leg mennél kevésbbé zavarják meg. 
Sokkal nehezebb volt megbirkózni 
azokkal a támadóival, akik tudálé-
kosan, hányaveti módon becsmé-
relték módszereit és tanításait. Éle-
sen támadták még Pavlovot általá-
ban a bölcsészek és a pszichológu-

sok is, akik benne a lélek meg-
tagadóját látták, aki ,,a magasabb-
rendű agy-idegközpontok objektív 
fiziológiájával" materiális értelem-
ben akarja reflexekben felolvasz-
tani a — lelket! 

Pavlov eredeti elgondolásai 
alapján a feltételes reflexek segít-
ségével az élő szervezetek s az álla-
tok világából is töméntelen olyan 
kérdésre lehetett pontos válaszokat 
kicsikarni, aminőkre egyébként 
semmi mód sem adódott. Végered-
ményben az élet mindennapi egyéb 
tapasztalása, a szuggesztív hatá-
sokkal kapcsolatosan, úgyszintén 
a megszokás, a begyakorlások so-
rán semmivel sem kisebbítették e 
kísérleteknek tudományos értékeit, 
mert hiszen Pavlov ép az ilyen 
értelmű, de addig bizonytalanul 
magyarázott, sokat vitatott jelen-
ségek hosszú soraira adhatta meg 
a határozott törvényekbe foglal-
ható élettani szabályokat. Igaz, 
hogy közleményeiben ritkán hasz-
nálta a lélek szót és fogalmat. De, 
mint maga is nyomatékosan hang-
súlyozta, azért, mert „egyszerűen 
nem ért rá arra, hogy mint fizioló-
gus, pszichológus lehessen !" Pa-
naszkodott arra is, hogy rengeteg 
tanítványával karöltve, hosszú év-
tizedek szüntelen búvárkodásai el-
lenére sem jutott idejük arra, hogy 
az állatkísérleti tanulságokat em-
bergyógyászati és emberélettani 
vonatkozásokban elméleti, de még 
inkább gyakorlati vonalakon al-
kalmazhassák I Mint mondotta, 
eleinte a fogalmak tisztázása vé-
gett lehetőleg egyszerűsítésre, ál-
talánosításokra törekedett. Később 
azonban mind nagyobb mértékben 
találták szemben magukat egyre 
több és több, újabb részletkérdés-
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sel. így tehát mennél több konkrét 
kérdésre megkapták a kívánt vá-
laszt, annál több és súlyosabb is-
meretlennel találták szemközt ma-
gukat. 

Pavlov sohasem volt „lélek-elle-
nes", még kevésbbé lélektagadó. 
Azonban az orosz Szecsenov és 
Bechierev reflexológiai kutatásait 
továbbfejlesztve, valóban eredeti 
elgondolások alapján szellemes 
módszerekkel igyekezett tárgyila-
gos magyarázatokat találni a ré-
gebbi, tisztán lélektani értelmezésű 
megállapításokhoz: nem elége-
dett meg egyszerűen azzal, hogy a 
kutya adott körülmények között 
„gondolkodott", „érzett", vagy 
„akart", hanem a minden külső 
ingertől lehetőleg elzárt helyiségben 
elhelyezett kísérleti alanyokat meg-
válogatott izolált ingerekkel iz-
gatta, s így igyekezett megállapí-
tani azokat a törvényszerűségeket, 
amelyekkel az idegek a reflexek 
kényszerűségével reagáltak ezekre. 
Könyvtárakat is megböltenek azok 
a közlemények, amelyek ilyen mó-
don, hosszú hónapokon keresztül 
folytatott beidegzési gyakorlások-
nak pontosan jegyzőkönyvezett 
tanulságait foglalják magukban. 
Ezek közül, szűk kereteink között, 
csak egynéhány szemléltetőt említ-
hetünk meg. így is csak olyanokat, 
amelyeknek tanulságai, jelentősé-
gei kihatnak úgyszólván minden 
ideg- és lelki működésünk lénye-
gére. 

Beigazolódott például, hogy 
ámennyiben valamilyen élettani 
hatású, úgynevezett feltétlen in-
gerrel együttesen többször hat vala-
milyen, eredetileg hatástalan „fel-
tételes inger" (amelyet tehát, a 
kísérletezők tetszésük szerint sza-
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badon és elkülönítetten alkalmaz-
nak), úgy megfelelő ilyen együttes 
hatás eredménye előbb-utóbb ok-
vetlenül az lesz, hogy a jeltételes in-
ger csakhamar, sok tekintetben he-
lyettesíteni képes az eredeti feltétlen 
ingert. Tehát ha a táplálékkal, vagy 
a savbecseppentéssel együttesen 
valaminő hang-, fény- vagy egyéb 
ingert „szoktatunk" egybe, úgy 
bizonyos számú együttes ismétlés 
ütán az illető feltételes inger egy-
magában is ép úgy kiválthatja a 
megfelelő táplálkozási, vagy véde-
kezési feltétlen reflexet, mintha 
valóban húsdarát, vagy sósavat 
juttattak volna az állat szájába. 
A kísérleti kutyának testéből ki-
vezetett mirigyváladékok pontosan 
annyi nyál-, illetve egyéb emésztési 
nedvet ereeményeztek, mintha a 
feltétlen ingerek hatottak volna. 
Ez az alapfelismerés is sok további 
irányba nyitott új utakat. így pél-
dául bebizonyosodott Szecsenov-
nak már 1863-ban leközölt ama 
megállapítása, hogy nenicsak az 
izgalmak, hanem a gátlási folyamatok 
is, mint az előbbiek ellenhatásai, 
az idegek állandó tényleges műkö-
déseihez tartoznak és ugyanolyan 
törvényeknek vannak alávetve, 
mint az előbbiek. 

Újszerű jelenséggel kerülve szem-
közt, kezdetben alig tudunk kü-
lönbséget tenni a részletek között. 
Eleinte például minden sárga vagy 
mongol ember arca egyformának 
tűnik, ahogy a juhnyáj is egyforma 
juhokból áll, a tapasztalatlanul és 
felületesen általánosítva szemlélő 
városi ember szemében. Csupán a 
közelebbi gyakorlat különíti, loka-
lizálja az ilyen általánosító szemlé-
letből a nagyon is meglévő, utóbb 
„magától értetődő" egyéni külön-
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bözőségeket. Vagy lássuk a fordí-
tott irányú példát: enyhe villa-
mosárammal izgatják pl. egyik uj-
junkat. Az ujj izmai összehúzód-
nak. Fokozva az áram erősségét s 
folytatva a villanyoz ást a meg-
felelő érző idegpályák útján, az 
ingerület, amely eredetileg az agy-
kéregnek csupán a körülírt érző és 
mozgató központjait ingerelte, fo-
kozatosan iovábbsugárzik, aminek 
folytán eleinte a legközelebbi agy-
kérgi mezők jutnak izgalomba, ké-
sőbb azonban ez a kisugárzás olyan 
fokú lehet, hogy nemcsak kezünk, 
egész végtagunk, hanem akár egész 
testünk is merevgörcsbe juthat. 

A feltételes ingerek s ezek nyo-
mán a feltételes reflexek is — egye-
ljek között — mindenkor alá van-
nak vetve az említett kisugárzási 
törvényszerűségeknek is. Ha pél-
dául a feltétlen ingert egy ideig 
különféle hang-, fény-, stb. inger 
előzi meg, úgy eleinte általánosított 
értelemben minden hasonló hang-, 
illetve fényinger képes kiváltani az 
eredeti feltétlen reflexet. Később 
azonban egészen különleges finom-
ságokig lehet elkülöníteni olyan 
hang- és fényjeleket, amelyeket az 
emberi érzékszervek esetleg egy-
általán nem is képesek felfogni. 
Ilyen módon derült ki, hogy az 
állatok bizonyos érzékelő idegkésziilé-
kei s agyvelői „analizátorszervei" 
sok tekintetben érzékenyebbek, ponto-
sabbak és megbízhatóbbak, mint az 
emberéi. Méheket, sőt m a j m o k a t is 
ultraibolya és infravörös színekkel, 
kutyákat 70—80.000 rezgésszámú 
ultrahangokkal, egészen pontosan 
elkülönített metronom-ritmussal, 
egynyolcadnyi zenei. hangfinom-
ságokkal lehetett arra beidegezni, 
hogy a sipollyal ellátott fültőelőtti 
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mirigy a begyakorolt (20—30 
másodperc alatt) különleges fel-
tételes ingerre például 30 csepp 
nyálváladékot termeljen, de sem-
miféle egyéb hasonló ingerre ne 
termelődjék a váladék. 

Kutyákat arra lehetett beide-
gezni, hogy egy bizonyos fény-, 
hang-, sőt szagingerre azonnal hip-
notikus állapotba merevedjenek, 
így, ha akár kint a szabad termé-
szetben, bárhol, bármikor ez a kü-
lönlegesen begyakorolt feltételes 
inger előadódott, még akkor is, ha 
azt az ember nem is vehette észre, 
a kísérleti kutya hirtelen abba-
hagyva bármilyen egyéb műveletét, 
azonnal hipnotikus katalepsziába 
merevedett. Hasonlóan ahhoz, 
hogy laikus színpadi hipnotizőrök 
produkálták magukat olykép, hogy 
alkalmi „médiumaikat" arra szug-
gerálták, hogy mondjuk, a „rózsa" 
szóra azonnal hipnózisba merülnek, 
míg valamilyen egyéb ilyen „va-
rázsszóra" felébrednek. 

Pavlov és tanítványai, mint ma-
guk is hangsúlyozták, a hipnotikus 
jelenségek nagy változatsorozatai-
val, eredetileg véletlenül és „mű-
soron kívül" találkoztak. Az állvá-
nyukba rögzített kísérleti állatok, 
amelyeken előzetesen akár hónapok 
óta zavartalanul mélyítettek el kü-
lönböző feltételes reflexeket, egé-
szen váratlanul merültek hipnoti-
kus állapotokba,- azoknak később 
ugyancsak szabályozható fokoza-
taiba, s így megakasztották az 
eredeti kísérletek normális mene-
teit. Azonban eme „bonyodalmad-
nak igen szabatos és hosszadalmas 
felülvizsgálatai e jelenségkör isme-
reteit is döntő nyomatékkal gazda-
gították. íme néhány pavlovi vég-
következtetés : 
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„A belső gátlás, az alvás és a 
hipnózis azonos élettani folyama-
tok !" 

„Nem létezik sem abszolút éber, 
sem abszolút alvási állapot, mert 
egész életünk csupán részleges éb-
renlét, részleges alvási és részleges 
hipnotikus állapotok változatainak 
hullámjátékaiból tevődik egybe." 

„Bárminemű, eredetileg hatás-
talannak látszó, lehetőleg enyhe in-
ger, amennyiben az monoton rend-
szerességgel huzamosabb ideig vagy 
gyakrabban megismétlődik, előbb-
utóbb belső gátlásokhoz, majd alu-
székonysághoz, elalváshoz, utóbb 
pedig olyan megszokáshoz vezet, 
amelynek folytán bármikor azon-
nali hipnotikus állapotot képes elő-
idézni." 

„Egész neveltetésünk, minden jó 
és rossz szokásunk, önfegyelmünk, 
szenvedélyeink lényegileg feltételes 
reflexek elmélyüléseinek következ-
ménye." 

Magábanvéve az, hogy egy be-
idegzett, jól begyakorolt feltételes 
ingert a megfelelő időn belül nem 
követi az „elvárt" feltétlen-inger, 
tehát pl. a megszokott gongütést 
vagy sípjelet a savbecseppentés — 
ez gátlást eredményez, amely né-
hány ily értelmű ismétlődés után 
„kioltja" a már begyakorolt fel-
tételes reflexet:-elmarad a külön? 
ben bekövetkezendő nyálkiválasz-
tás. Azonban kiderült, hogy az 
ilyen „extingvishing", azaz kioltá-
sos állapot is csak lappangó, mert 
akármilyen másfajtájú, de erős in-
ger, különösen ha az ijesztéssel jár, 
azonnal reaktiválja az elfojtott, le-
gátolt reflexet, s ennek hatására is 
jelentkezik az eredeti feltételes 
reflex. 

A különböző fajtájú gátlási inge-

reket épúgy lehet variálni, mint 
az izgalmi ingereket, sőt egy kísér-
leti kutyán egyidejűleg akár 6 - 8 -
féle különböző izgalmi és gátlási 
reflexeket is el lehet mélyíteni. 
Mondanunk sem kell, hogy ilyen 
módon a legbonyolultabb élettani 
folyamatok összjátékaira vetődött 
kísérleti pontossággal ellenőrizhető 
új megvilágítás. 

Évekig tartó sorozatos előadáso-
kon sem lehetne kellőképpen ismer-
tetni Pavlov és iskolája úttörő, 
élettani búvárkodásainak sokirányú 
eredményeit. Természetszerűen a 
lélek igazi alapproblémáit még az ő 
lángeszű elgondolásai alapján sem 
lehet megfejteni. De annál részlete-
sebben tárta elénk nemcsak az 
elsőrendű lélekszervek : az idegek, 
hanem a „másodrendűek", a vér-
és a szövetnedvek hihetetlenül bo-
nyolódott, de mindig természetes 
konzervatívizmus szerint szabályo-
zódé kölcsönhatásainak mikéntjeit. 
Pl. meglékelt koponyájú kutyák 
agyát a motoros zónákban villamos-
árammal izgatva, epilepsziás roha-
mokat idéztek elő. Az ilyen állapotú 
állat agyának kivonatát befecsken-
dezték másik kutyák vérébe, mire 
azok is megkapták az epilepsziás 
rohamot. Most, az ilyen műtéti és 
szerológiai reakciókat is egybeide-

. gezték feltételes reflexekkel, amik-
nek alapján ugyancsak még jobban 
bebizonyosodott, hogy a lelki mű-
ködések „szerszámáé maga az élő 
szervezet, annak egységes egésze, v i -
szont a fejlődés fokozatosságának le-
téteményese elsősorban az agyideg-
rendszer, másrészt a vér- és szövet-
nedvek folyékony önszabályozása. 

Végeredményben kutatásaiknak 
kifejezetten csúcsteljesítményeként 
tekintették éppen a szuggesztibili-
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tással és a hipnózissal kapcsola tban 
felismert törvényszerűségeket. Kí-
sérleteik hosszú sorozatainak végső 
eredményei t foga lmazha t juk meg 
abban a más oldalak felől is igazolt 
valóságban, hogy az állatok lelki 
megnyilatkozásai csak annyiban kü-
lönböznek az emberlelki megnyilat-
kozásaiktól, amennyiben az egyes 
állatfajták és egyedek agyideg-
rendszere különbözik az emberétől, 
illetve amennyiben az előbbi fejletle-
nebb az utóbbiénál. 

Ilyen módon az állatokon eszkö-
zölt feltételes reflex-vizsgálatok is 
ép olyannyira tanulságosak, mind 
az egyéni emberi, mind a kollektív-

idegélettan 

emberi-lelki jelenségek tudományos 
felülvizsgálatai számára, miként pl. 
a gyógyszertan, vagy a fej lődéstan, 
bonctan és szövet tan is mél tán t a -
nulmányozza az állati szervezete-
ke t abból a célból, hogy azokból 
megismerhesse a „ te rmésze t koro-
ná jának" , az embernek rej télyeit . 
Pavlov „objek t ív fiziológiai" ku ta -
tásai, azok v i t a tha ta t l an , de rend-
kívül sokirányú eredményei való-
ban ar ra h iva to t tak , hogy továbbra 
is forradalmi módon megreformál-
ják , kiegészítsék mindazt , ami t ed-
dig az élettan, úgyszintén a lélek-
tan , de méginkább a lélekgyógyá-

szat t e i én t u d t a k és t an í t o t t ak ! 

Az ultrahangok felhasználása a mezőgazdasági 
gyakorlatban 

AZ E G Y I K bécsi mezőgazda-
sági szaklapban két osztrák 

kutató érdekes tanulmányban szá-
molt be az ultrahangok gyakorlati 
felhasználásáról. A cikk bevezetésé-
ben a különböző sugarak élettani 
hatásával foglalkozik. Csak rövid 
ideje ismeretes, hogy a vörös- és a 
narancsszínű sugarak a növények 
virágzását gyorsítják és a termés-
hozamot növelik, a kék- és az 
ibolyaszínű sugarak viszont a nö-
vényi test növekedését segítik elő. 
A színkép ember számára láthatat-
lan sugarai: a vöröseninneni és az 
ibolyántúli sugarak ; sőt újabban a 
röntgen- és a rádiumsugarak is a 
mezőgazdasági kutatás érdeklődési 
területébe kerültek. Ezeket a suga-
rakat főképpen növénymutációs kí-
sérletek során használják fel. A 

hanghullámok körül az emberi 
fül csak a 16—20.000 másodpercen-
kénti rezgésszámokat fogja fel. Más 
élőlények, így például a rovarok az 
emberi fül számára felfoghatatlan 
magas hangokra is reagálnak. Kísér-
letek során sikerült rendkívül nagy, 
másodpercenként 500 millió rezgés-
számú hanghullámokat, úgyneve-
zett ultrahangokat előállítani. Ezek 
a hanghullámok a különböző anya-
gokba-behatolva, nagy nyomást fej-
tenek ki. így például ultrahangok 
segítségével sikerül olyan folyadé-
kokat is összekeverni, amelyek más-
különben nem keverednek egymás-
sal, mint például az olaj és a víz. 
A két osztrák kutató abból a fel-
tevésből indult ki, hogy az ultra-
hangok a különböző növényi mag-
vak sejttartalmára is hatással van-


