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Gyógyít a lézer 
Folytassuk egyetem; ba-

rangolásunkat ez alkalom-
mal ls a kísérleti fizikai 
tanszéken, hiszen eddig az 
itteni ipari kapcsolatoknak 
csak egyik részével ismer-
kedtünk meg. Dr Ketske-
méty István professzor, dr. 
Kozma László docens és 
munkatársaik. a lézerek 
szakértői vajon hogyan tud-
ják hasznosítani a gyakor-
lati életben kutatási ered. 
ményeiket? 

Témájuk: a festékoldatok-

ségű oldat készíthető belő-
lük. Fényelnyelésük, illetve 
kisugárzásuk pedig alig ész-
lelhető. A küvetta lehetővé 
teszi ezek mérését is. 

Ugyancsak a MOM-mal 
került kapcsolatba a kutató-
részleg a spektrofluoriméter 
ügyében is. Ezt a berende-
zést fluoreszcencia mérésé-
re. az anyagtisztaság vizs-
gálatára és azonosítására is 
használják. Csakhogy szo-
cialista országokban nem 
gyártják, így mi csak ke_ 

ba n lejátszódó fizikai folya- mény valutáért tudunk hoz— 
mátok vizsgálata — alap. zájutni. A fizikusok házilag 
kutatás jellegű. A kutatók, több ilyen készüléket össze-
erdeklödese kétirányú: a lu. 
mineszcencla és a lézersu-
gárzás törvényszerűségei 
foglalkoztatják őket. A két. 
oldal szorosan kapcsolódik 
egymáshoz. 

A lézeres vizsgálatok 
iújabb keletűek, a 60-as évek 
végétől számitható a hazai 
kutatás kezdete A szegedi 
fizikusok a festékoldatokkal 
működő lézerek építésével és 
a bennük lejátszódó fizikai 
folyamatok vizsgálatával 
kapcsolódnak a szilárdtest-
kutatáshoz és az optikai 
anyagok kutatásához. 

Az alapkutatás és az al . 

állítottak már, de ilyen mé-
réseket az ipar, a klinikák 
és a biológiai intézetek is 
szeretnének véRezni. A MOM 
ezért együttműködési szer-
ződést kötött az intézettel a 
műszer kivitelezésére. 

S ezután tekintsünk be a 
lézerek világába! 

A legtöbb lézertipus — 
ilyenek a gázlézerek, a szi-
lárdtest-lézerek — egyetlen 
hullámhosszon. egyetlen 
színben sugároz. Ez azt je-
lenti, hogy nincs mód vál-
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, ,,I ' gyítama a laban keletkezett 

könnyen gyulladó anyag nél-
kül is. Ilyen fény előállí-
tására pedig a festéklézer al-
kalmas. 

Néhány hete olvashattuk 
a hírt az országos lapokban, 
hogy a Bányászati Kutató 
Intézet egyik fizikusa a vi-
lágon elsőként alkalmazott 
folyadéklézert különféle 
robbanóanyagok gyújtására, 
illetve a robbanás kiváltásá-
ra. Ebben nyújtottak segítsé-
get a szegedi egyelem fizi-
kusai is. 

A lézerfény számos hatá-
sa közül nemrégiben újab-
bat fedezett fel dr. Mester 
Endre, a SZOTE II. sz. se-
bészeti klinikájának orvos-
professzora, aki személyes 
kapcsolatba lépett a szegedi 
lézerkutatókkal. Kísérletei 
eredményeként arra a követ-
keztetésre jutott, hogy bizo-
nyos biológiai folyamato-
kat stimulál a lézersugár, 
valószínű, hogy a sebgyó-
gyulást is gyorsítja. A fel-
tételezés igaznak bizonyult. 
Első betege egy asszony 
volt. akj baleset következté-
ben megsérült, s éveken ke-

iskola élet-
közelben Hogyan lehet 
párttag a diák ? 

Sok-sok mindenre jó egy- Jobb, tartalmasabb és célra- müveit fiatalokat, a'rikrc 
egy iskolai szülői értekezlet, vezetőbb. meggyőződéses úgyis számítani lehet, hogy a 
Beszámolnak a szülök örö- munkát kiván. Az iskolai pártba magukkal viszik íia-
meikről és gondjaikról, a ta- párt- és KISZ-szervezet ne- talságuk 
pasztalt eredményeikről, s velőtevékenysége új követel- kedvét, 

lendületét, aikotó 
dinamizmusát. Je-

néha el-elmesélnek olyan ménnyel, ú j fogalommal gaz- lentkezö már van bőven, 
dolgokat is, amelyek nem dagodott, melyet talán így is Ezért is nehéz, íelelősségtel-
mindgi jutnának egymás tu- nevezhetük: párttaggá neve- jes a választás, 
domására. Akad ezek között lés. A lényege a párt elveit, A statisztikai adatok kö-

kell építeni. A kutatók egy 
kalmazás lehetőségeinek ki . olyan lézer készítését tűzték 
dolgozása ezen a területen célul, amelyen az összes 
sem vulik szét. Ezt nem-
zetközi kapcsolat is bizo-
nyítja. A belorusz fizikai in-
tézettel kötött szerződés 
alapján 1975-ben közösen el 
kell készíteniük egy ipari, 
illetve tudományos célokra 
felhasználható lézer tervét 
és a mintapéldányt. A cél: 
minden eddigi lézernél töb-
bet tudjon ez. a készülék. A 
lumineszcencia mérésekhez 
ugyanis olyan műszerparkot 

látható hullámhosszú fény 
előállítható. A folyadék, és 
a félvezető lézereknél azon-
ban változtatható a lézer-
fény hullámhossza. illetve 
színe. Ennek a kutatórész-
legnek rendelkezésére áll-
nak a festékoldatok vizsgá-
latakor felgyűlt tapasztala-
tok. tehát figyelmük a íes-
téklézerek felé fordul. Sze-
geden 1969-ben építettek 
először festéklézert. Ennek 

kell létrehozni, olyan méré- hírére keresték fel őket a 
pt módszereket kell kidol-
gozni, amelyek a minden-
napi életben — a biológiai, 
orvosi gyakorlatban is — 
jól használhatók. Az ipari 
intézmények érdeklődnek is 
«z eredmények iránt. 

Az alapkutatás során az 
Iparban azonnal használha-
tó felfedezés ls születhet. 
Példa erre a Magyar Opti-
kai Művekkel létrejött kap-
csojat. Ax alapkutatási 
probléma adott volt: kicsi 
koncentrációban, azaz távol-
alló molekulák között ho. 
gyan játszódnak le a fizi-
kai folyamatok. Az orvosi 
gyakorlatban pedig az oko-
zott gondot, hogy nem tud-
ták megfelelően mérnt a 
nagyon kis koncentrációjú 
oldatok összetételét. Áz 
alapkutatás megadta a vá-
laszt. Ehhez azonban ki kel-
lett dolgozniuk egy speciális 
küvettát (oldatot tartó 
edényt), és mérési eljárást, 
amellyel kis koncentrációjú 
oldatok spektroszkópiai vizs-
gálatét lehet elvégezni. Ezt 
a z eszközt felajánlotta a* 
egyetem a MOM-nak — az 
örömmel átvette. Örömmel, 
mert végre enyhíteni tud-
nak az egészségügyi Intéz-
mények gondjain Is. 

Ml is a haszna ennek a 
kü vattának? 

Míg az ipari vagy kutatá-
si feladatoknál a fényelnye-
lés, illetve kisugárzás opti-
mális méréséig tetszés sze-
rint növelhető a festék 
mennyisége, az orvosi, bio-
lógiai vizsgálatoknál ez nem 
lehetséges. Hiszen a vérből, 
vizeletből kivont anyagok 
mennyisége olyan kicsi, 
hogy csak egész kis tömény-

Bányászati Kutató Intézet 
képviselői. Tárgyalásaik 
eredményeként kooperáció 
jött létre köztük. De mirei 
használják a bányászatban a 
lézert? 

A robbantásokat általában 
úgy végzik, hogy a robbanó-
anyag elé egy másik gyúlé-
kony anyagot helyeznek, 
hogy könnyebben induljon a 
robbanás. Ez az eljárás 
azonban rendkívüli mérték, 
ben növeli a balesetveszélyt 
és a robbantás költségeit is. 
A számítások azt mutatták, 
hogy megfelelő energia ese-
tén sárga színű fénnyel a 
robbanás megindítható a 

sebet. A lézersugár meghoz-
ta a várva várt eredményt. 
Éppúgy a többieknél, akik-
nek végtagját a cipőtöréstől, 
fagyástól keletkezett sérülés 
miatt korábban az elfeké-
lyesedés és az amputálás 
fenyegette. 

Ezt a kapcsolatot nemi 
rögzíti semmiféle írás — 
egyelőre. A festéklézereket 
gyógyításban eddig még nem 
alkalmazták. Most azonban 
hosszú távú • kapcsolatnak 
ígérkezik a z orvostudomány 
és a fizika együttműködé-
se egy közös cél érdekében. 
Ezt sejteti a Magyarorszá-
gon először Szegeden fel-
épített nitrogénlézer is, 
amely ultraviola fényt sugá-
roz. és ezzel festéklézereket 
lehet gerjeszteni. Használata 
nagy jelentőségű lesz az or-
vosi munkában, a biológiai 
kutatásban és az ipar kü-
lönböző területein is. Pusz-
ta létével máris sok külső 
megbízást ígér a '.fizikus 
kutatóknak. 

Chikán Ágnes 

nagyon érdekes történei, is. harcát vállaló kommunista zött nemrégen azt olvastam. 
Nem olyan rég például egy emberré nevelni az arra al- hogy az utóbbi években nőtt 
édesanya ezt mondta az osz- kalmas, az arra érdemes di- pártunkban a fiatalok arány-
tálya szülői munkaközössé- ákfiatalokat. Ez pedig az esz- száma. Úgy vélem, ebben 
gének vezetőségi ülésén: mei-politlkai nevelés terén már a középiskolák peüagó-

— Képzelje el, tanár elv- minden eddigit felülmúló ne- gusainak jó munkája is ben-
társ, mi történt a múltkor, mes feladat. Tartalmasabbá ne van. De a százalékos ará 
Együtt ült este vacsora ulan teszi a nevelőmunkát, új táv 
a család, készülődve a tele- latokat biztosít a fiatalok szá 
vízió nézéséhez, amikor vá- mára. Üj szintre hoz ez a te 
ratlan kérdést tett fel a fiam: vékenység-tartalom az isko- be kilépő, pártba felvett ÍÍEM 
— Mondjátok meg, hogyan lai pártalapszervezet felada- talok továbbra is szervezeti 
lehet valaki párttag? Mert én tai közé, a KISZ-szervezet keretek között folytathatják 
az szeretnék lenni, ha elérem tevékenységébe, s az eddigi- a munkát. Nagyon reálisan 
a negyedik osztályt!... nél nagyobb felelősséget ró látta ezt a helyzetet egy párí-

Elhiszem, hogy meglepte a a vezetőkre, igényesebb, sok- tag édesanya, amikor a szü-
szülőket a középiskola máso- oldalúbb politikai jellegű te- lői értekezleten azt mondta: 

vékenységet vár a nevelők- ,,hö' 
kői. A minőségi eszmei-poli-B 

nyon túl egy másik dologra 
is fel kell hívni a figyelmet: 
nagyon jó az, hogy az tlel-

dik osztályába járó gyerme 
kük kérdése. Másutt sem volt 
ez különben, mert biztos, 
hogy nem ők voltak az első 

a legklválóbbakat már 
a középiskolában nem vesz-

tikai nevelést helyezi előtér- szük lel sorainkba, bizony 
be, mert csakis ennek a ré-

család, ahol ez a kérdés fel- vén valósulhat meg e kong-
fennáll a lehetősége annak, 
hogy közülük többen elkal-1 

vetődött. Érthető a meglepő- resszusi határozat, céltuda- lódnak." Valóban, sok g yan 
dés, mert eddig, ha ilyen tosan, az iskola falai Kőzött. 
kérdések szóba kerültek, ál-
talában a középiskolás kor-

kiváló fiatallal emelkedett a 
párttagok száma, akikkel ,— 
ha továbbra is jól végzi1 

S akik párttagok lesznek? 
A középiskola diákjainak a | 

nál „idősebb fiatalok" lelték legjobbjai. Olyanok, akikre munkájukat — elégedette1 

fel. Most azonban már nem- felnézhet az iskola ifjúsága, lehetünk. Ezért ls fontos fe' 
csak otthon, hanem az isko- Mert nagy a megtiszteltetés, adat a kommunista embe' 
Iában is egyre többször kér- nagyon komoly dolog már mércéjével mérni a fiatalo-
dezik meg a diákok az iskola középiskolás korban felvételt kat, az életbe lépő új ifjú-
pártalapszervezetének tilká- nyerni a pártba. Épp ezért ságot. 
rát, a párttag tanáraikat, a különös gonddal, nagy-nagy 
KISZ pártösszekötő pedagó- felelősséggel válogatja ki a 
gust: milyen követelményt tantestület kommunista kol-

Uj nevelési fogalom „érik" 
tehát az iskola falai között • 
a párttaggá nevelés. Bátran 

támasztanak a diákok párt- lektívája. a KISZ-szervezet, lehet mondani: e jelenség a/ 
felvételével kapcsolatosan, s s mindezek után az iskolai ifjúsággal 
mit kell tennie annak, aki a pártszervezet a jelentkezők határozat 
párt soraiba szeretne lépni? közül a legjobbakat. A jó 

Ez igazán szép jelensegnek mozgalmi munkát végző, ki-
mindössze néhány éve va- válóan tanuló politikailag 
gyünk tanúi. Attól kezdve, 
hogy már a 18 évesek, azaz 
általában a középiskolák IV. 
osztályos tanulói is kérhetik 
felvételüket. A pedagógusok 
ezt a lehetőséget örömmel 
fogadták, a kezdet kezdetén 
azonban biztosan nagyon ke--
vesen gondoltak arra, hogy 
mindez a nevelés terén meny-
nyi munkával jár, s milyen 
sok érdekességet, új és szép 
feladatot hoz majd magéval. 
Az iskolának ugyan mindig 
is célja volt a tanulók világ-
nézeti, eszmei-politikai mű-
veltségének kiteljesítése, de 
ez a helyzet most mégis más. 

kapcsolatos párt-
végrehajtásának 

egyik eredménye. Szép ered-
ménye. • 

Bánfalvi József 

H a r o m f e r i y ü 
l a m p a f e j e k 

Megkezdték a hároml'ényú millió alkatrész beszerzése 
lámpafejek gyártását az súlyosbodó terhet jelentett a 
Egyesült Izzóban. Ezeket a gyár önköltségében. Ezért a 
lámpákat a vállalat az ame- vállalat műszaki szakemberei 
rikai kontinensre exportálja, néhány hónapja kísérletekel 
és hozzájuk a fejeket eddig kezdtek a hazai gyártás meg-
tökés importból szerezték be. valósítására. A napokban a 
A külföldi cikk ára egyre kísérletek sikeresen befeje-
emelkedett, így az évi 3,5 ződtek. 
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további használata 

érvénytelen 

REGELO 
Újságok, korok, 
események 

3 Másnap már bent voltam próbaidősnek. 
• Mennyi minden egy nyomdóban. Tanyai 

el sem hiszi. hoRy akár a világon is létezhet eny-
nyi betű. ami ilyen műhelyben lakik. Aztán a 
gepezelek, mind csupa csodáiul. És az olajos fes-
tékek illata. Meg az a nyüzsgés. Aztán nékem is 
mindjárt kötényt adnak, amilyen a mesternek 
lóg a nyakában. De szerszámokat, amikkel a se-
gédek d o l g o z n a k . Hát ez öröm, mert bizalom. 
Mintha új csizmát kaptam volna. 

Az első nap mindenféle rámzuhogó újdonsá-
gaival úgy elfárasztott, mintha egész szekrényre 
való ólombetű dűlt volna rám. Ahogy vacsora-
kor az utolsó kanál krumplifőzeléket lenyeltem, 
már a szemem csukódott le. De inastársam is 
ugyancsak leselkedett a műhelyből nyíló legé-
nyek szállása felé. Hanem asztaltól felállni, amíg 
az első legény nem mozog, de biz' parancs nél-
kül, már előre megmondták, íjiem szabad. Ka-
lamár Ferenc első legény pedig csak eltolta ma-
gától a cseréptányért, s míg tutaj bajuszáról le-
cirógatta a morzsát, maga elé bámulva szólt: 

— Burger úrnak szava lenne hozzánk, em-
berek ! 

De mintha csak erre várt volna a gazda, be-
lepett fiulok könyvekkel, nagylavelú nyomtat-

ványokkal a hóna alatt. Megtörülte szemüvegét, 
az asztal végére telepedett, s olyan közvetlen 
hangon beszélt, mintha az előbb hagyta volna 
abba. 

— Nyomdánk története tekintetében, hadd 
mondjam el röviden, hogy Grünn Orbán, az ala-
pító egy bécsi nyomdában tanult kiváló szakem-
ber a szegedi tanács támogatásával 1802-ben 
Ferenc királytól nyerte a működéséhez szükséges 
szabadalom levelet, de maga a műhely az előző 
évben is jelentkezett kiadványokkal. A nyomda 
felszerelése elég szegényes volt. elhasználódott 
betűanyagot és fapréseket tartottak működésben. 
Ennek dacára az utóbbi évekig 430 darab kü-
lönböző terjedelmű német, latin, magyar, szerb 
nyelvű kiadvánnyal jelentkezett. És büszkén 
említhetjük, hogy ebben az ős szegedi nyomdá-
ban dolgozott a költő és nyomdász Holdmezei 
berei Farkas András, s itt jelentetett meg né-
hány figyelemre méltó munkáját is 

együtt van, hogy egy újszerű vállalkozás elin-
duljon. 

— Azért, ha beleegyeznének, szeretném né-
hány estjüket elrabolni egy kis újsúgtörténeti 
beszélgetésre. 

Kiment az;álom a szememből. De a többiek ls 
fftldelejezvp igeneltek. 

— Persze, jó lesz. de mennyire! Legalább tud-
juk, hogyan csinálták az ősök. 

— Burger összekulcsolta a kezét, akár jó ne-
velő Cservógó öregapám, ha mesélni kezdett, 
hátradőlt a székén, szava eleredt. 

Tudós atyafiak, hiteles szavú hozzáértők taní-
tása szerint az ősember tüzének íüstjeleí voltak 
az első szándékolt híradások, egy másik, távo-
labb levő ősember számára, hogy kész az ebéd. 
vagy hogy csapdaveremben a kardfogú tigris. 

Hanem hírközlő eszközül szolgált évezredeken 
át a vesszőre faragott rovás, a barlangrajz épp-
úgy. mint az agyagból égetett cserép, a nílusi UIJ „ o j t i c i i i i c ii icLvu i i i u i i a n j U L 10. „< " b j " h — í —. r,.. „ , . , „ 

— Amint régi munkatársaink közül sokan nádból készített papirusz, állati bőrből cserzett tudják, mindig szándékomban is állt a könyv, 
nyomtatás mellett újságkiadással foglalatoskod-
ni. Az 1801. óta, tehát éppen ötvennyolc éve 
működő nyomdánk, úgy fölszereltségében, mint 
betűkészletében, de szakembereiben olyan erő-
re kapott, hogy lapot indíthatunk! Ezt Szeged 
város érdemes közönsége is elvárja, a tekinte-
tes tanács támogatja. A szerkesztéshez szükséges 
szellemi erő itt él városunkban, tehát minden 

y 

Suged, 1849. 
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pergamen, fából, rongyból őrölt papíros. 
A hírközlés mindenkor való óriási fontossága 

szülte a maratoni futárt, a lovas kurírt. Tinódi 
Lantos Sebestyént csakúgy, akár a mai újság-
írót, a szedőt, vagy a nyomdák gépeit. 

A behisztuni hegy sziklafala mint tapintható 
emléke a hírközlésnek, háromnyelvű ékirásban 
tudósított a nagy fontosságú út mellett, hogy a 
Dárius király trónraléptekor kitört lázadásokat 
milyen kegyetlen erővel nyomta el a rend. 

A mai értelemben vett hírlaptól sok minden 
elválasztja ezt az ősi kőujságot. Kemény terje-
delmi korlátok parancsolták szűkszavúságát. Ta-
lán épp ezért nem volt tárcarovata, rendőri ro-
vata és sok más, ma kapós közleménye. 

Nehézkes lehetett kissé a terjesztése, megfele-
lő rikkancsot nem is találhattak széthordására. 
Talán az akkor élt szerkesztők így kaptak rá az 
agyagból égetett lapok csinálására. 

A puha. agyagba karcolt, aztán égetett cserép-
újságot többször leírhatták, könnyen elküld-
hették az érdekelteknek. 

Hanem magának Dáriusnak. Assurbanipalnak. 
Ramsesnek, Hannibálnak, Julius Caesarnak már 
voltak pergamenre írt hivatalos lapjaik is. 
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