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G yilkosok ban dája
»... orvosi tudásomat népünk egészsége és a betegek javára fordítom — fogadja 

esküjében mindben orvos, )midőn hivatásának gyakorlását megkezdi
Ez a fogadalom kötelezte volna a most leleplezett kártevő orvosok bandáját, ha 

valóban méltók lettek volna az orvos névre, az orvosi hivatásra.
De megcsúfolták az orvos nevet. Rábízott betegeiket nem gyógyították, hanem 

szántszándékkal megölték. Tudatosan téves bajmegállapítással, helytelen kezeléssel, 
helytelen életmód előírásával. így ölték meg Zsdanov elvtársat, a nemzetközi proleta
riátus egyik nagy vezetőjét, így tették el láb alól Scserbakov elvtársat, az SzKP Köz
ponti Bizottságának tagját így akarták elpusztítani kimagasló szovjet katonai szemé
lyiségek életét Is, hogy — vallomásuk szerint — ezzel is gyengítsék a Szovjetunió 
védelmét, gyengítsek a béketábor erejét. Gonosz - szándékukat nem tudták végrehajtani, 
mert a Párt ébersége ebben megakadályozta őket.

A gyilkos orvoscsoport leleplezése lerántotta az álarcot felbujtóikról, az amerikai 
háborús uszitókról. A terrorista csoport részvevőit részben az angol kémszolgálat régi 
ügynökei, többségüket az amerikai imperialisták ügynöksége, a »Joint« nemzetközi zsidó 
burzsoa-nacionalista szervezet bízta meg az aljas gyilkosságok végrehajtásával.

Az amerikai imperialisták számára a tudomány a háborúnak, a pusztításnak, a gyil
kolásnak eszközévé vált s nem rettennek vissza — saját cinikus bevallásuk szerint — 
a »legpiszkosabb« munkától sem.

Ahogyan a Szovjetunió és a világ összes haladó tudósa mélységes megvetéssel bé
lyegzi meg a bacillusháború »tudóscnt« — ugyanúgy mérhetetlen gyűlölettel tekint a 
tudomány nagy ügyét eláruló szovjet embereknek álcázott orvosok gyilkos bandájára is

A terrorista orvoscsoport leleplezése megrázó figyelmeztetés az egész békeszerető 
emberiség számára. Arra figyelmeztet, hogy a vesztükéi érző imperialisták semilyen 
gonosztettől nem riadnak vissza. De megmutatja azt is, hogy a Szovjetunió, a népi 
demokráciák és a jelszabadulásért küzdő népek levonják a tanulságot. Fokozott éber- 
séggel, izzó hazaszeretettel, jobb munkával harcolnak a kémkedés és orgyilkosság ellen, 
o. háború ellen.
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Az ország vasútforgalmának fő ütőere a ferencvárosi rendezőpályaudvar. 
Ide mintegy összefutnak az Alföldről és Dunántúlról azok a tehervonatok, 
melyeknek kocsijaiból itt új szerelvényeket állítanak össze. Például a Debrecen 
felől beérkezett tehervonatnak nem minden kocsija pécsi rendeltetésű, hanem 
egyik Szobra, másik Nagykanizsára megy. Nos, a tehervonatot a ferencvárosi 
rendezőpályaudvaron »rendezik szét«. A nagykanizsai kocsikat a Nagykanizsa 
felé induló vonatba sorozzák be. A rendezőpályaudvar tehát nagy vágányháló
zattal és különféle vasútforgalmi biztonsági berendezéssel fölszerelt pályaudvar, 
amely tehervonatok befogadására, szétrendezésére és új tehervonatok képzésére 
szolgál.

A rendezőpályaudvarok rendeltetése tehát az, hogy a népgazdaságunk szem
pontjából fontos árukat és iparcikkeket szállító kocsikat mihamarabb céljuk felé 
haladó tehervonatba besorozzák, vagy pedig az ide beérkezett üres vasúti kocsikat 
azokra a helyekre küldjék, ahol azokra szükség van. így kerülnek a ferencvárosi 
rendezőpályaudvarra beérkező üres szénszállító kocsik alig néhány órán belül 
Dorogra, Tatabányára, vagy az ország más bányavidékére.

A vasúti szállításnak lépést kell tartania a népgazdaság rohamléptű fejlődé
sével. Hiába épülnek hazánk különböző vidékein a hatalmas békeművek, ha a 
vasút nem képes eljuttatni az épülő művekhez a szükséges építőanyagot, nyers
anyagokat, szenet. A vasút fejlesztése tehát elsőrendű fontosságú képgazdasági 
érdek.

A vasút korszerűsítése a pályamunkák gépesítésén keresztül a rádióval 
irányított mozdonyokig mind jelentős lépés a szocialista vasút megteremtése 
felé. Különös fontosságú korszerűsítési eljárás a meglévő rendezőpályaudvarok 
bővítése. Egész sor nagy rendezőpályaudvarunk, melyek mintegy 50—60 évvel 
ezelőtt épültek, az ötéves terv során bővülésre kerültek.

Miért kellett „fölfelé terjeszkedni V*
A ferencvárosi állomás bővítési munkálatai során nagy nehézséget okozott 

az a körülmény, hogy az állomást fontos üzemek, gyárak ölelik körül. A kibővített 
ferencvárosi állomáson kellett megépíteni az ország, sőt Közép-Európa legkor
szerűbb rendezőpályaudvarát. A helyszűke parancsolóan Irta elő azt az új meg
oldást, amellyel a rendezőpályaudvar készül. Az új rendezőpályaudvart az 
állomást körülvevő üzemek miatt nem lehetett a régi mellé építeni, hanem fül/elé 
kellett terjeszkednie. Az emeletes megoldást kellett választani. Európaszerte nincs

A Z  O j FERENCVÁROSI 
EMELETES RENDEZŐ-PÁLYAUDVAR

Közép-Európa legkorszerűbb vasútállomása
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Nyolcméteres töltés ,vetet fel az 
új rendezőpályaudvar »emeíe- 

tére«.

erre példa. A merész ötle
tet a kényszerűség párán 
esolta. A tervezők nekilát
tak tehát az emeletes ren
dezőpályaudvar terveinek 
elkészítéséhez. A tervezés 
közben rengeteg probléma 
adódott. Vájjon elbírja-e a 
talaj a ránehezedő kétszeres 
súlyt? Vájjon a hidak pillé
reire épített gurítódomb és 
rendezőpályaudvari terület 
megfelelő lesz-e ahhoz, hogy 
rajtuk naponta sokezer 
árúval megrakott vasúti 
kocsit gurítsanak le? A 

tervezők mindeme kérdéseket alaposan mérlegelték és sikeresen megoldották. 
1932. nyarának derekán pedig megindult az új emeletes rendező-pályaudvar 
építése.

Hogyan fest majd a ferencvárosi á j rendezőpályaudvar ?
A központi forgalmat aluljáró bonyolítja le. Fölötte emelkedik a kétemeletes 

rendezőpályaudvar. Az aluljáró fölé hidat építenek és a híd fölé mégegy hidat, 
ugyanakkor előtte és mögötte Ugyancsak egy-egy híd feszül az aluljáró fölött. 
Lényegében ezeken a hidakon bonyolódik le a rendezés munkája, ez a négy híd 
alkotja a rendezöpályaudvart. Az Illatos-úti meglévő aluljárót a jelenlegi pálya- 
szint alá kell süllyeszteni. Az aluljáró süllyesztési munkái nagy nehézségeket 
okoznak a vasútépítőknek. A feltörő talajvíz lassítja az építkezés munkáját. 
Kútakkal és szivíttyúkka vezetik el a talajvizet'. Az aluljárót hatalmas vas
betonteknőbe helyezik. A vasbetonteknő közepén haladnak el majd az autó
buszok és teherautók. Az Illatos-úti aluljáró gyalogjárói alá helyezik el a kábele
ket, a víz- és gázvezetékeket.

Négy hídon nyugvó pályaudvar
Az aluljáró építése során nagyszerű újítás született. Papp Tibor és Szíjártó 

József vasúti mérnökök úgy tervezték meg az aluljáró szintjét, hogy mintegy 
8,000 köbméter föld megmozgatása fölöslegessé vált. A nagyszerű újítás 760.000 
forint megtakarítást eredményezett.

A négy hídon nyugvó rendezőpályaudvar megalkotására hatalmas földmunkát 
kell elvégezni. Egymillió köbméter földmennyiséget mozgatnak meg az épít
kezés során. Egymillió köbméter földmennyiséggel egy Budapesttől Moszkváig érő 
kocsisort tölthetnének meg földdel.

Hogy képet alkothassunk Európa legkorszerűbb rendezőpályaudvarának 
méreteiről és anyagszükségleteiről, el kell mondanunk, hogy az épülő négy híd
hoz 8.000 tonna acélanyagot és 4.000 köbméter betont használnak fel.

Felvetődik a kérdés : vájjon szükséges-e mintegy 150 millió forintos beruhá
zással, tömérdek acél és beton felhasználása árán ilyen nagyhorderejű létesít
mény megalkotása?

Megfelelhetünk a kérdésre. A ferencvárosi állomás a magyarföldi vasúti 
közlekedés szívé. Gurítódombja pedig e szív izomzatút képezi..

Rendezőpályaudvaraink nagyarányú fejlesztése és korszerűsítése általában 
elsőrendű feladat. Különösen fontos a ferencvárosi rendezőpályaudvar korszerű
sítése. Ha jól működik a ferencvárosi állomás, ha zökkenőmentes a munkája, 
akkor az egész vasúti hálózat nagyjában-egészében zavartalanul végzi feladatát.

Az új emeletes rendezőpályaudvar 1954-re készül el. Az építkezés ideje alatt 
egy percre sem szünetel a régi rendezőpályaudvar forgalmi vágányain a gurítás. 
Kétségtelen, hogy az építkezés zavarja a régi rendezőpályaudvar munkáját, 
de a vasutas dolgozók leküzdik a nehézségeket.
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Épül az új rendezőpályaudvar.

Elektromos vágány-fék, 
rádiós gurítús .. .

Közép-Európa legkor
szerűbb rendezőállomása 
nemcsak megépítésében 
magábanálló, de gépiberen
dezés tekintetében is. A 
gurító dombról guruló ko
csikat már nem kézi erővel 
fékezik. Elektrodinamikus 
vágányfék biztosttja a ko
csik egyenletes, biztonságos 
gördülését !

Mi az a gurítódomb és 
mi is az a gurítás?

A ferencvárosi ren
dezőpályaudvarra érkező 
tehervonatok vagonjait egy dombra tolatják fel. Ez a domb a gurítódomb. A 
guritódombról a kocsik mintegy saját lendületükkel .gurulnak - lefelé a gyűjtő- 
vágányokra. A gyüjtővágányokon a kocsisor elé mozdony áll és a tehervonat 
útjára indul. . .

Az elektrodinamikus vágányfék hatalmas elektromágnesek segítségével 
fékezi meg a guruló kocsikat. Biztosítja, hogy a kocsik a gurítódomb alatti úgy
nevezett irányvágányokon a kijelölt helyen megálljának, tehát ne történjék 
meg az, hogy a dombtörésen elinduló különböző kocsik egymást utólérjék, illetve 
megközelítsék.

Az új rendezőpályaudvar olyan korszerű önműködő váltóállítóberendezést 
kap, amely biztosítja a vonatok balesetnélküli közlekedését. Ugyancsak önműködő 
térközbiztosító berendezések őrködnek afelett, hogy a vonatok ne érjék utói 
egymást, ne következhess ék be baleset.

A tolatómozdonyokra ultrarövid hullámon működő rádió adó-vevő készülé
ket szerelnek föl, hogy a tolatásvezető rádió útján értekezhessen a mozdony- 
vezetőkkel. A rádiós értekezés biztonságosabbá teszi s mintegy 15—20 százalék
kal meggyorsítja a gurítás munkáját. Megkönnyíti a nagy felelősséget, odaadó 
figyelmet igénylő munkát.

Kiváltkép figyelemreméltó az a berendezés, mely a kocsik műszaki hibájá
nak kijavítására készül. A vágányok alatt fényszórókat helyeznek el aknákban. 
Az aknákat vastag üveg fedi és a kocsivizsgáló lakatosok az üvegen keresztül 
vizsgálják meg a kocsikat, hogy sürgős intézkedéseket tehessenek, ha hibát talál
nak, nehogy műszaki hiba következtében útközben kelljen kisorozni valamelyik 
kocsit. A kocsik tetejét és oldalát a vágányok mellett épített tornyokból vizs
gálják a kocsilakatosok.

Az új rendezőpályaudvaron fölszerelik a villamos-felsővezetéket is a vágá
nyok fölé, hogy a Kandó-rendszerű villamosmozdonyok is akadálytalanul közle
kedhessenek.

ötéves tervünknek ez a nagyszerű alkotása az egész vasúti közlekedés szem
pontjából igen nagy jelentőségű. Az új emeletes rendezőpályaudvar mintegy 150 
százalékkal növelheti majd teljesítményét a régivel szemben.

A ferencvárosi új, emeletes rendezőpályaudvar jelentős útjelző a szocialista 
vasút megteremtése felé.

Zoltán Dezső és Bermann István

Laczkovics János: (A papokról)

,,A pap mindenütt babonájával i s  szenteske
désével az országokat kormányozza a bosszuló 
istennek nevében. A páp minden üdőben az atyát 
fia ellen, az egyik vallást a másik ellen fellází
totta, a polgári hadaknak a keresztháborúknak

fáklyáját meggyújtotta, és mind ezek, mind 
pedig a másikak által hatalmát kiterjesztette. 
Az elmúlt századokban maguk a királyok meg
hajtották elüttök magokat, i s  egyáltalában 
semmiféle olyan véteknek és gonoszságnak 
neme nincsen a földön, melyet a papok el nem 
követtek volna."
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A villamos módszerű képközvetítés, 
a távolbalátás alapelvéről az Élet és 
Tudomány olvasói egy régebbi cik
künk alapján tájékózodhattak. Meg
ismerkedtünk akkor, mi a képpont 
vagy képelem. Megtudtuk, miként 
bontják fel a közvetítendő képet kép
pontokra. Megtanultuk, hány kép
elemből kell állnia egy közvetítendő 
képnek. Tudomásul vettük azt is, 
hogy hány képet kell másodpercenként 
közvetíteni, ha mozgóképet akarunk 
továbbítani. Beszéltünk végezetül a 
távolbalátó közvetítéshez használt hul
lámhosszról.

Nem beszéltünk azonban semmit 
sem magukról a készülékekről, amelyek 
a különböző világosságú képelemeknek 
áramváltozásra és az áramváltozás
nak világosabb vagy sötétebb kép
pontokra átalakításul szolgálnak. Rö
viden, nem beszéltünk még a képbontó 
és képvisszaadó szerkezetekről. E köz
leményben ezekről lesz szó.

A fejlődés folyamán többféle kép
bontó és képvisszaadó szerkezetet ké
szítettek, de a mai modern készülé
kekben ezekre a célokra már kizárólag 
katódsugárcsövet használnak.

A katódsugárcső működési elvét 
aligha érthetjük meg a légüres térben 
mozgó elektronok megvilágítása nélkül.

Klefttwonoh
a  légtlves ü veg  g ö m b  ben

Képzeljünk el egy üvegedényt, amely
ből a levegőt kiszivattyúztuk. Forrasz- 
szunk ebbe az üveggömbbe egy fém
szálat, amelyet villamos árammal izzás
ba hozunk. Az izzó fémszálból elek
tronok lépnek ki. Az elektronok jelen
legi tudásunk szerint az elektromosság 
legkisebb részecskéi és egyúttal az 
anyag atomjainak is alkatrészei. Az 
anyag belsejében azonban nemcsak

A TÁVOLBALÁTÓ 
ADÓ-
ÉS VEVŐKÉSZÜLÉK 
KÉPCSÖVEI
az atomok alkotórészei gyanánt van- 
nak elektronok, hanem az atomok 
közti térben önállóan is. A fémekben 
ezek a szabad elektronok aránylag 
könnyen elmozdulnak. Villamos fe
szültség hatására az elektronok ren
dezett mozgásba kezdenek. E mozgás 
a villamos áram. Az izzásba hozott 
fémszálból az elektronok egy része a 
hő hatására kilép és felhő formájában 
körülfogja az izzószálat. Az elektronok
nak negatív villamos töltésük van. Az 
egynemű villamos töltések taszítják 
egymást. Következéskép a negatív 
töltésű elektronok, amelyek már ki
léptek a fémszálból, taszító erejükkel 
megakadályozzák, hogy az izzószál
ból további elektronok lépjenek ki.

Megváltozik ez a nyugalmi helyzet, 
ha az üveggömbbe az izzó fémszállal 
szembe egy fémlemezkét is forrasztunk 
még és arra pozitív villamos feszült
séget kapcsolunk. A pozitív töltésű 
fémlemez magához vonzza az izzószál 
körül lebegő negatív töltésű elektro
nokat. Ez utóbbiak eltávoznak az 
izzószál közeléből és utat engednek 
újabb elektronoknak az izzószálból ki
lépésre. A légüres üveggömb belsejé
ben most villamos áram folyik az 
izzószáltól a pozitív töltésű fémlemez 
felé.

Fejlesszük most tovább berendezé
sünket. Forrasszunk az üveggömbbe 
az izzószál és a szemközti fémlemez 
közé egy fémhálót. Az elektronok 
majd a fémháló lyukain keresztül röpül
nek és az áram tovább folyik az izzó
száltól a fémlemez felé. Ha azonban 
a fémhálóra olyan villamos feszült
séget kapcsolunk, amelyik az izzó
szálhoz képest negatív, ez a negatív 
töltésű fémháló taszítja majd az izzó
szálból kilépő és a pozitív töltésű fém
lemez felé haladó elektronokat. Az 
elektronok egy része nem haladhat át 
a háló résein. Kevesebb elektron jut el 
a pozitív töltésű lemezhez, az áram 
gyöngébb lesz. Fordítva : ha a hálóra 
az izzószálhoz képest pozitív feszült
séget kapcsolunk, az segíti az elektro- 
noKat röpülésükben, mintegy szivaty- 
tyúzva őket s következéskép az áram
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erősebb lesz. Ily módon szabályozhat
juk az Üveggömb belsejében folyó elek
tron-áram erősségét.

Tovább alakítjuk most az üveg
gömböt. Először is megváltoztatjuk a 
formáját. Kinyújtjuk hosszúra, oly
annyira, hogy immár nem is gömb, 
hanem Inkább egy henger lesz. Az izzó
szállal szemközti pozitív töltésű fém
lemezen is végzünk egy kis változta
tást. A közepére egy lyukat fúrunk. 
A fémlemez felé röpülő elektronok egy 
része ebbe a lyukba talál bele ahelyett, 
hogy a fémlemezbe ütődne. Ezek az 
elektronok tovább repülnek, túl a 
lemezen és az üveghenger túlsó falá
nak ütődnek neki.

Most még arra is módot keresünk, 
hogy a fémlemez lyukától az üveghen
ger homlokfala felé röpülő elektronok 
röpülési irányát meg tudjuk változ
tatni. Ebből a célból a henger palást
jával párhuzamosan két egymással 
szemben levő újabb fémlemezt forrasz
tunk a henger belsejébe, 
úgy, hogy a röpülő elek
tronsugár közöttük halad
jon át.

Kapcsoljunk e lemezpár 
egyikére pozitiv, a mási
kára negatív feszültséget.
A pozitív töltésű lemez 
vonzza a mellette szágoldó 
elektronsugarat, a negatív 
töltésű taszítja. Eredmény: 
az elektronok eltérnek 
eredeti haladási irányuk
tól, az elektron sugár el
hajlik. Az elhajlás nagyságát az el
térítő lemez-párra adott villamosfe
szültség nagyságával is szabályozhat
juk. Ha egymásután két lemezpárt 
helyezünk az üveghengerbe úgy, hogy 
síkjaik egymásra merőleges legyenek, 
az elektronsugarat két egymásra merő
leges síkban is kitéríthetjük. A lemez
párokra adott eltérítő feszültségek 
nagyságának kellő megválasztásával 
a henger homlokfalának bármely részét 
megcélozhatjuk az elektronsugárral. 
A hengernek az eltérítő lemezpárokon 
túli részét kúposán ki is szélesíthetjük. 
Ily módon egy nagyobb felületet nye
rünk, amelyet az elektronsugárral 
végigtapogathatunk.

Ezzel már a kezünkben is van egy 
olyan szerkezet, amelyik alkalmas arra. 
hogy a közvetítendő képet tartalmazó 
áramváltozásokat világosabb és sőté- 
tebb képpontokká alakítsa és megfelelő 
sorrendben egymás mellé is rakja.

Lássuk, hogyan történik ez?

71 képvissxaadó  
katódsugárcső

Először is magyarázatot kíván : mi
ért hívják katódsugárcsőnek? A lég
üres üvegedénybe forrasztott izzó
szálat, amelyikből az elektronok kilép
nek, katódnak szokás nevezni. A pozi
tív töltésű fémlemezt anódnak hívják. 
A katódtól az anód felé haladó elek
tronsugarat nevezik katódsugárnak. 
Mindezek az elnevezések a fizika fejlő
dése folytán keletkeztek. Legtöbbjük 
ógörög szóképzés. Helyes, ha ezeket 
az elnevezéseket használjuk, mert rö
videk és a világ valamennyi nyelvén 
ugyanígy nevezhetjük.

Ezután a nyelvészeti kitérés után 
visszatérünk a katódsugárcsöves kép
visszaadásra.

Az 1. ábra mutatja a képvisszaadó 
katódsugárcső erősen egyszerűsített 
alakját.

Az ábra baloldalán látható az izz* 
katód. Ezt egy fémhenger veszi korul.

Katódsugarakat kitáritő

amelyet feltalálója után Wehnelt-hen
gernek nevezünk. A Wehnelt-henger 
negatív feszültségre van kapcsolva és 
ezért taszítja az elektronokat. Az elek
tronok csak egy irányban távozhatnak 
el a katódtól, a henger nyitott oldala 
felé. Ezért a távozó elektronok vékony 
sugár alakjában röpülnek tovább. Út
jukban az anódlemez felé a rácsnak 
nevezett fémháló nyílásain haladnak 
keresztül. A rácsra adott feszültséggel 
szabályozhatjuk az anód felé röpülő 
elektronok számát, azaz a katódsugár 
erősségét. A pozitív töltésű anódlemez 
vonzza, felgyorsítja a felé haladó 
elektronokat. Az elektronok egy része 
az anódlemez közepén levő nyíláson 
keresztül tovább röpül a katódsugár
cső túlsó, az ábra jobboldalán látható 
homlokfala felé. Ez a fal be van kenve 
egy olyan anyagból készült vékony 
réteggel, amelyik a nekiütköző elek
tronok hatására az ütközés helyén fel
villan. A felvillanó fénypont fényereje
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arányos a becsapódó elektronok szá
mával. Az elektronok számát a rácsra 
adott feszültséggel szabályozhatjuk. 
Tehát a fénypont fényerejét is tudjuk 
szabályozni.

A katódsugár útjában elhalad az 
eltérítő lemezpárok közt is. Az ezekre 
adott feszültséggel a katódsugár be
csapódási helyét változtathatjuk, tehát 
a fénypont helyét az ernyőn tetszés 
szerint tologathatjuk. Ezzel azután 
meg is oldottuk a váltakozó erősségű 
áram képpé visszaalakítását. A válta
kozó áramot a rácsra vezetjük és ezzel 
szabályozzuk a képpont fényerejét. 
Az egymásra merőleges lemezpárokra 
olyan formájú váltakozó feszültségeket 
vezetünk, hogy a képpont a múltkori
ban ismertetett módon egymás alatt 
fekvő vízszintes sorokban végigtapo
gassa a kép egész felületét. Ha ez a 
végigtapogatás ugyanolyan sebességű, 
ahogy a fölvevőkészülék végigszalad
Mozaikszerűen elrendezett 
fatocejl&ejemek

A továbbítandó 
kép

.Fém bevonat

[Szigetelő lemez

'  AJáiténitő lemezpárok 
A távolbalátó adócsöve.

a közvetítendő képen és ugyanakkor 
arról is gondoskodunk, hogy az elek
tronsugár mindig a kép megfelelő 
helyén is tartózkodjék, a közvetítendő 
képnek megfelelő képet láthatjuk a 
katódsugárcső ernyőjén.
M képbontó hatödsugdncsö

Nemcsak a kép összeállítását végez
hetjük el katódsugárcsővel, hanem a 
kép felbontását is. A közvetítendő kép 
különböző világosságú képpontjaiból 
ugyancsak katódsugárcső segítségével 
állítunk elő különböző erősségű villa
mos feszültséglökést. Egy ilyen kép
felbontó katódsugárcső erősen egyszerű
sített képét láthatjuk a 2. ábrán.

Az ábra baloldalán külön kirajzolva 
látjuk a képbontócső egy igen fontos 
szerkezeti részét. Egy vékony szige

telő lemez egyik oldalára fémbevonat 
van rátéve. Másik oldalán bevonat van 
olyan anyagból, amelyik a ráeső fény 
hatására elektronokaf bocsát ki magá
ból. (Azt a jelenséget, hogy bizonyos 
anyagok a fény hatására elektronokat 
bocsátanak ki, fényelektromos effek
tusnak nevezzük.) E szerkezet a foto
cella. A fotocellának az elektronkibo
csátó rétege azonban nem összefüggő 
egész, hanem apró, egymástól elszige
telt elemi cellákból, szigetecskékből 
áll. Egy szigetecske területe kisebb, 
mint egyetlen képpont nagysága. Ha 
egy ilyen szigetecskét fény ér, abból a 
ráeső fény erősségével arányos mennyi
ségű elektron lép ki. A szigetecske 
azonban nincs vezető összeköttetésben 
semmivel, mert közte és a fémréteg közt 
szigetelőlemez van. A távozó elektron 
elektromos töltését egyelőre nem pó
tolja semmi.

Mindén egyes szigetecske egy-egy
a katddsuoAnrcA kis vezető darabka, amelyik AMtddsygéresi az áteIlenes fémrétegtől

szigetelővel van elválaszt
va. Más szóval, minden 
egyes szigetecske a vele 
szemben levő fémréteggel 
egy-egy elemi kondenzá
tort képez. A kondenzátor 
egyik lemezéről, a szige
tecskéről negatív töltésű 
elektron távozott el, tehát 
a kondenzátornak ez a 
fegyverzete pozitív töltésű 
lesz a fémbevonathoz ké
pest. A kilépő elektronok 
száma arányos a ráeső fény 
erősségével, tehát minden 
egyes elemi kondenzátor 
töltése arányos lesz az illető 
szigetecskére eső képpont 

világosságával. Ha tehát a mozaik-foto
cellára optikai lencse segítségével képet 
vetítünk, az egész fotocellán megkap
juk a rávetített kép elektromos képét.
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A világosabb fénypontoknak nagyobb 
feszültségre feltöltött elemi kondenzá
torok felelnek meg, a sötétebb kép
pontoknak kisebb feszültségűek.

Az egész elektromos képet tartal
mazó mozaik-fotocella az ábra jobb
oldalán látható katódsugárcsőbe van 
beépítve. Az elektronsugár forrása a 
katódsugárcső baloldalán alul van. 
A sugár erősségét vezérlő rácsra itt 
nincs szükség, mert állandó erősségű 
katódsugarakat akarunk kapni. Az 
eltérítő lemezpárok segítségével az 
elektronsugár soronkint végigtapogatja 
az elektromos képet tartalmazó konden
zátormozaikot. Az elektronsugár töl

tő /
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tése negatív : a fcllültődütl konden
zátorok .’égigtapogatott fegyverzete, 
miután erről az oldalról távozott el 
elektron, pozitív töltésű. Az elektron
sugár tehát kisüti a kondenzátorokat, 
ami más szóval annyit is jelent, hogy 
pótolja hiányzó elektronjaikat.

Valamennyi elemi kondenzátor má
sik fegyverzete közös ; a szigetelő- 
lemez túloldalán levő fémréteg. Min
den egyes elemi kondenzátor kisütése
kor a kisütési áram nagyságának meg
felelő nagyságú feszültséglökés kelet
kezik a fémrétegen. A kisütési áram 
nagysága a kondenzátor feltöltődésé- 
től függ, tehát végső soron az illető 
elemi kondenzátorra vetített képpont

fényerejétől. Erről a fémrétegről tehát 
elvezethetjük a letapogatott képnél; 
megfelelő váltakozóáramot.

Legközelebbi alkalommal majd is
mertetjük, hogy a képáramok milyen 
úton-módon jutnak a képbontócső 
fotocellájának kondenzátorlemezétől a 
képvisszaadó cső vezérlőrácsáig. Meg
ismerjük majd azokat a segédberende
zéseket is, amelyek a képbontó és 
kép visszaadó katódsugárcső vek elek
tronsugarainak pontos együttfutását 
biztosítják. Más szóval, meg fogjük 
ismerni a távolbalátó készülék »rádió»- 
részét.

Tábori Hóhért
a Távközlési Kutató Intézet kutató főmérnöke

,,Caesar valóban élt, ez világos mint a nap. 
Jézus is élt, ez éppoly biztos, mint hogy Caesar 
létezett. Tehát hogy Jézus feltámadt, az is épp
oly biztos, mfnt hogy 6 maga vagy Caesar 
valóban létezett. Micsoda logika! Jézus és 
Caesar létezésében nincs semmi csoda."

(Diderot: Filozófiai gondolatok)

„Platón három aspektust különböztetett ms,; 
az istenségben: a jóságot. bölcseségst és erőt. 
Csak a vak nem veszi észre, hogy ebből ered 
a keresztények Szentháromsága, Az athéni filo 
zófus idestova már háromezer éve Logos-nak, 
keresztelte el pzt, amit mi Jgének nevezünk."

(Diderot: Filozófiai gondolatok)
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MIÉRT TERJEDT EL

Időszámításunk kezdete körül szá
mos messiásváró és egyéb vallás virág
zott a római birodalom különböző 
tartományaiban i Mi az oka, hogy 
mégis éppen a kigúnyolt, üldözött 
kereszténység győzött és néhány év
század alatt kiszorította szinte az ösz- 
szes többi vallásokat a birodalom terü
letén?

Az egyház .(diplomás lakájai« köny- 
nyűnek tartják a választ ezekre az 
érdekes és első pillantásra valóban meg
lepőnek tűnő kérdésekre. Szerintük 
misem egyszerűbb ennél. Csak el kell 
hinni, hogy Krisztus isten volt s úgy 
akarta, hogy az általa alapított *egye- 
dül üdvözítői vallás elterjedjen. Vagyis 
a kereszténység viszonylag gyors el
terjedését az egyház »tudósai« ellen
állhatatlan, felsőbb isteni akaratnak 
tulajdonítják.

Nyilvánvaló, hogy a tudomány nem 
elégedhetett meg az ilyen magyarázat
tak.

A tudomány módszerét alkalmazva, 
a kereszténység elterjedését a maga 
korának történeti összefüggéseiben, 
keletkezésében és fejlődésében vizs
gáljuk. Egyszeriben kiderül, hogy a 
kereszténység nem egy ember jóvol
tából, vagy az sisten kegyelmébők 
terjedt el a római birodalomban. A

kereszténység elterjedésének oka 
szerteágazóak, sokrétűek és csak tör
téneti összefüggéseikben érthetők meg. 
A tudomány feltárta a kereszténység 
elterjedésénak okait. Cikkünkben csak 
a legfőbb szempontok rövid ismerteté
sére szorítkozhatunk.

A kereszténység elterjedésének meg
értéséhez elsősorban magát a kort, az 
ókor kizsákmányolt néptömegeinek éle
tét kell megismernünk. Hogyan éltek 
a kizsákmányolt, rabszolgasorba taszí
tott milliók időszámításunk kezdete 
körül?

Akár az egyiptomi fáraók hatalmas 
piramisait építették, akár föníciai, vagy 
görög hajók evezőihez láncolva ten
gették életüket — a rabszolgák sorsa 
alig különbözött az állatokétól. Korbács 
és szitok, éhség és tengernyi szenvedés 
jutott osztályrészül nekik mindenütt. 
Hasztalan várták sorsuk iobbrafordu- 
lását. Ha megszöktek, valósággal va
dásztak rájuk. S az elfogott rabszolga 
számára nem akadt irgalom.

Amikor a keleti birodalmakban meg
kezdődött a rabszolgatartó társadalom 
hanyatlása, az elnyomott rabszol
gák élete még nehezebbé vált. Az 
agyonsanyargatott, végsőkig kizsák
mányolt rabszolgatömegek sokhelyütt 
felkeléseket robbantottak ki. E felkelé
sek, bár nem jártak közvetlen sikerrel,

különböze változatokban ezredévek 
óta Ismert volt « kereszt Jele az 
ókori keleti és a  délamerikai kul
túrákban. Képünk az egyiptomi áb
rázolásmódot mutatja .be, A T ala
kú kereszt, fogantyúhoz hasonló 
jellel volt kiegészítve és az úgy
nevezett Jakab kereszthez hasonlít. 
Egy másik kereszt forma Is látható 
a rajzon. Ez a jel belekerült a 
iönlclalak ábc-Jébe, mint a t a u 
betű és Innét a görög írásba. Az 
egyiptomi rajz Ramses fáraót ábrá
zolja (középen) 'Thot és Hórus iste
nek között. A két egyiptomi Isten 
(Thot az Írás, és Hórus a hajnal 
istenségei) korsókból öntik Ram- 
sesre a keresztjelképeket. A kép utal 
a keresztelés szertartásának erede

tére Is.



A vallások nzertwtjfíroitdjének kö* 
zépponlja az áldozat bemutatás rí
tusa. A primitív népek kultuszainak, 
éppen úgy, mint a történelmi vallá
soknak, az áldozás a legfontosabb 
cselekménye. Valamikor az áldozás 
barbár és véres szertartás volt. A 
totemlzmusbdl vette eredetéi, abból 
az Időből, amidőn az emberiség túl
nyomó része azt hitte, hogyha tör
zsének totem állatját megeszi, akkor 
elnyeri annak hatalmát és fizikai 
erejét Is. Az áldozások a történelem 
folyamán állat-áldozásokká, majd vér- 
teleo növény-áldozatok bemutatására 
változtak. Még ma Is van nyoma 
az ősi totem áldozásnak, például az 
alnuk medve-áldozatának. KépUnk 
egy alnu-lakomát ábrázol, A med
vét kölyökkorában ejtik foglyul, 
felnevelik és az áldozat napján la
komát rendeznek belőle. A képen a 
háttérben ott látható a medve ki- 
feszített bőre és előtte az áldozati 

takomázók. 1

meggyorsították, siettették a lezül- 
lött rabszolgatartó rendszer bukását. 
Hiába feszítették keresztre ezrével az 
elfogott lázadókat«, hiába rendeztek 
a hatalom urai borzalmas vérfürdő
ket — a rabszolgaság düledező, elavult 
intézményét nem lehetett már sokáig 
fenntartani.

A tengernyi szenvedés csak fokozta 
az elnyomott tömegek hitét közeli fel- 
szabadulásukban. Próféták, vezérek 
támadtak a nép közt. Hirdették, hogy 
nemsokára ütni fog a szabadulás órája. 
Eljön a messiás, a megváltó, aki uj, 
szabad birodalmat alapit majd a szen
vedő szegények számára. A gazdago
kat pedig kirekesztik ebből a minden 
boldogsággal teljes, földi *isten orszá
gából*.

Keleten már 3—4 évszázaddal idő
számításunk előtt számos ilyen messiás
váró vallás terjedt el. A régi tételes 
vallások legnagyobb része messiás
váró vallássá alakult s közeli megvál
tást, újjászületést, örök boldogságot 
ígért híveinek. Az újjászületés jelképe 
legtöbb helyütt a vízalámerltés és ki
emelés szertartása volt. Elterjedt a 
szeretet-vacsora szokása Is, mely az 
eljövendő paradicsomi egyenlőséget 
jelképezte.

A régi vallások átalakulása messiás
váró vallásokká mindenütt hasonló 
módon ment végbe. A megváltó alakja 
az esetek többségében a napistenből, 
esetleg a napisten fiiból, vagy lányá
ból alakult ki. Maga a biblia is gyak
ran nevezi a megváltót a nvilág vilá
gosságának. Minden messiás váró val
lásra (a kereszténységre is) az jellem
ző, hogy az elnyomottak sorsának 
jobbrafordulását egy messiástól — 
tehát csodától várja. Az erőszakot,

a forradalmat elveti, sőt tiltja és 
ezzel fékezi az osztályharcot.

Az egyik zsidó próféta, Baruch azt 
hirdeti, hogy amikor a messiás elfog
lalja majd trónját, örökös öröm fog 
uralkodni a földön. A természet bőven 
terem majd mindent, főleg pedig bort. 
A halottak feltámadnak és az emberek 
szervezete más lesz. Az igazak nem 
fognak többé elfáradni a munkában ..  .

Ilyesmiről ábrándoztak az őskeresz
tények is. A hívőnek ekkor még nem 
kellett meghalnia ahhoz, hogy az isten 
országába juthasson. Az élők is szá
míthattak arra, hogy megérik isten 
országának eljövetelét. Olyan ország
nak képzelték ezt, ahol az élők — s a 
feltámadt holtak is — teljes testi mivol
tukban fogják az életet élvezni.

Lukács evangéliuma ezt Ígéri az 
apostoloknak : »Én azért adok néktek, 
miképpen az én atyám adott nékem, 
országot. Hogy egyetek és igyatok az én 
asztalomon, az én országomban, és ülje
tek királyi székeken, ítélvén az Izraelnek 
12 nemzetségét.a (Lukács XXII. 29— 
30-ik vers.)

Az apostolok már-már össze is vesz
nek azon, hogy milyen sorrendben fog
nak ülni az eljövendő boldog ország
ban az úr asztala mellett. Jakab és 
János maguknak követelték a legtöbb 
helyeket, amin azután a többi tíz apos
tol nagyon megbotránkozott. (Márk X. 
35. és köv).

Nagyon is földi gyönyörökre számíta
nak tehát isten eljövendő országában. 
De ne gondoljuk, hogy ez csak az apos
tolok Idejében volt Így. Az egyház lé
nyegében ma is a testi feltámadást 
hirdeti, ha nem is olyan következete
sen, mint régen.
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A keresztényig valahai az efrtyö- 
mott, kizsákmányolt rabszolgák ás a 
földhöz ragadt nyomorult szegé'' 
nyék mozgalma volt. 1A mozgalmat 
— |az új vallást — amíg a klzsák- 
mányolúk szájafze szerintivé alakí
tották, a szú szoros értelemben a 
föld alá kényszerltették. Beszédes 
bizonyítékai ennek a  korszaknak 
azok a földalatti összejövetelt, Illetve 
istentiszteleti helyek >— a katakom
bák — amelyek Róma környékén 
találhatók. Itt gyülekeztek rendsze
rint éjszaka a közeli megváltásban 
hivő keresztények, itt olvasták azo
kat az evangéliumokat — amelyeknek 
eredeti szövegét ma mér nem Is
merjük — amelyek valóságos para
dicsomot, bőséget és boldogságot 
ígértek a hívőknek. Rajzunk a Cal- 
tlxtus katakombát ábrázolja Rdtná-

Az ókeresztény egyházközség tagjai 
a messiás eljövetelét rövid időn bdül, 
bár nem pontosan meghatározott idő
ben várták. Lukács evangéliuma fel
sorolja a messiás eljövetelének elő-

Jeleit: a földrengést, járványokat, 
láborút, napfogyatkozást stb. El
mondja, hogyan jön majd az Ember 

Fia nagy hatalommal és dicsőséggel, 
hogy megváltsa az ő híveit. Majd 
hozzáfűzi: »Bizony mondom néktefy,
hogy e nemzetség el nem múlik, mígnem 
mindezek meglesznek,« (Lukács XXI. 
32.)

Máté evangéliumában ez á ll: »Aki 
mindvégig megáll, az megtartatik. Mikor 
pedig ebben a városban üldöznek titeket, 
szaladjatok át a másikba, mert bizony 
mondom néktek: még be sem járjátok 
Izrael városait, míg az Embernek Fia 
eljövendő (X. 22—23.)

Az ókeresztények tehát fanatikus 
rajongással azt hitték, hogy a megváltó 
még az ő életükben elérkezik. Annál is 
inkább hitték ezt, mert hisz a meg
váltó — az apostolok elbeszélései sze
rint — már egyszer itt járt a földön, 
kereszthalált szenvedett értük és fel
támadott. A messiásvárás egyébként 
is tökéletesen megfelelt a kor általános 
szükségleteinek. Az ókeresztény szekta 
tagjai tehát titkos szövetségekben 
tömörültek.

A keresztrefeszitett, de feltámadott 
és eljövendő rabszolgakirály legendája 
mágnesként vonzotta a szenvedő, 
nincstelen tömegeket, vigasztalást és 
reményt öntött a rabszolgák szivébe. 
Ez az egyik legdöntőbb oka az új vallás 
elterjedésének a városi szegény nép 
széles rétegeiben.

A másik fontos tényező, amely nagy 
szerepet játszott a kereszténység el
terjedésében, hogy átvette és több
kevesebb módosítással magába olvasz

totta a különböző korabeli vallások és 
filozófiai rendszerek minden főbb tételét, 
A kereszténység forrásai között nem
csak a zsidó vallás szerepel, melynek 
az egész *Ószövetséget« köszönheti, 
hanem megtaláljuk közte az egyiptomi, 
babiloni, perzsa, sőt hindu vallások 
hatását, szertartásait, valamint az 
újplatonikus és sztoikus görög filozófia 
tanításait is. Mindazok a gondolatok, 
amelyeket a kereszténységnek tulaj
donítanak, egyrészt tehát a zsidó és 
más keleti vallások, másrészt pedig a 
római-hellén kultúra fejlődésének ter
mékei.

Nagy előnyt jelentett a keresztény
ség számára az is, hogy mentes volt sok 
merev, keleti szertartási formától, egy
szerűbb és nagyvonalúbb volt amazok
nál.

Az ókeresztények többségükben rab
szolgák voltak, vagy a legszegényebb, 
nincstelen néprétegek gyermekei, a 
nagyvárosok kisemmizettjei. Gyűlöle
tük elsősorban á gazdagok ellen irányult, 
vágyaik a szegények és rabszolgák 
megváltására, felszabadítására Irányul
tak.

A kereszténység első formája kihasz
nálva a tömegeknek ezt a vágyakozá
sát — demagógmódon -  lázongó frázi
sokat használt. Ez természetesen hatal
mas népszerűséget biztosított számára 
a szegények körében. A legrégibb evan
gélium (Lukács evangéliuma) több- 
nelyütt tartalmaz ilyen részeket. Az 
evangélista a szegényeknek boldog
ságot Ígér, a gazdagokat pedig a rájuk 
váró borzalmas Ítéletekkel fenyegeti. 
(Lukács VI. 20—25.)

Ennek dacára a kereszténység elter
jedésében az uralkodó osztály is igen 
jelentős szerepet játszott. Maga az 
uralkodó osztály döntötte el az egymással
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Az evangéliumok szövege a keresz
ténység első évszázadaiban alaposan 
megváltozott. .A néha lázongd han
got letompttották, azokat a részlete
ket, amelyek élesen szembeszálltak 
az uralkodó osztályokkal, etködösí- 
tették. Évszázadokig tartott, míg a 
zsinati tárgyalások végtelen során át 
elfogadták azt a hivatalos evangé
liumi szöveget, amelyet ma Isme
rünk. A zsinatok sokszor botrányok 
színhelyei voltak, mert mindig 'akad
tak egyesek, akik ragaszkodtak a 
püspöküknek és egyházatydknak nem 
tetsző szövegekhez. KéptJnk a trieszti 
zsinatot ábrázolja egykorú metszet 
nyomán. Ezen a zsinaton 1545-ben 
fogadták csak el az Evangéliumok 
végleges szövegét hétesztendei tár
gyalás után. Lafrerl sSpeculum 
Romanae Magnlflcentlae. című mű

véből

versengő messiásvdró vallások közötti 
harc kimenetelit a kereszténység javára. 
Felismerte ugyanis, hogy a keresztény
ség — némi módosítással — éppen az a 
vallás, amilyenre a tömegek fékentar- 
tásához szüksége van. Számításba vette 
az ókeresztény tanok népszerűségét, 
elterjedtségét a nagyvárosokban s las
sanként rájött, hogy okosabb dolog fel
használni a kereszténységet, mint ül
dözni. Ehhez persze ki kellett irtani még 
a látszólag forradalmi részeket is a 
keresztény vallásból.

Ezt a munkát az első keresztény 
»hlttudósok« végezték el. Nem volt 
nehéz dolguk, mert az ókeresztény 
messiásváro vallást tartalmánál fogva 
a legkönnyebben lehetett »lázadó« 
vallásból »konstruktiv« vallássá, a 
»rend« vallásává alakítani. Csak éppen 
a leglényegesebbet, a messiás újbóli 
eljövetelének hitét kellett törölni a

régi tanításokból. E szerint további 
elégedetlenségnek helye nincs, hiszen a 
megváltás már bekövetkezett és a társa
dalom elnyomottait földi szenvedéseikért 
bőséges jutalom várja — a mennyben.

Az ilyen »megszeliditett« keresztény
séggel szemben az uralkodó osztálynak 
már semmi kifogása sem lehetett. Nem 
is volt. A IV. század elején a keresz
ténység hivatalosan is államvallássá, 
a kizsákmányoláson alapuló társa
dalmi rend szentesítőjévé vált. Ugyan
ebben az időben már a kereszténységen 
belül is létrejött egy új uralkodó osz
tály, egy új bürokrácia : a klerikális 
hierarchia, amelynek élén a püspök 
állott. Az egyházi vagyon a klérus 
tulajdona lett. A keresztény egyházi 
szervezet a középkor leghatalmasabb 
elnyomó és kizsákmányoló gépezetévé 
alakult át.

Szilágyi Vilmos

KÉRDEZZ — FELELEK!
Szabó Dénes budapesti olvasónk (Ili., 

Matróz-utca 8.) kérdezi: Meg lehet-e 
mérni az időt, mialatt a rádióhullám az 
ionoszférába ütközik és mennyi ez az idő?

Dr. öveges József, Kossufh-díjas, peda
gógiai főiskolai tanár válaszol:

A Radar-készülék éppen azt az időt mé
ri, mialatt a kibocsátott rádióhullám vala
milyen vezető felületről visszaverődve, újra 
a késiziülékhez érkezik. — Az ionoszféra 
100—150 kilométer magasan kezdődik a 
napszaktól függően. — A rádióhullám oda- 
vissza az utat körülbelül egy ezredmásod- 
perc alatt teszi meg. Oszcillográffal a má
sodperc milliomodrészének ezredrésze is 
mérhető.

Sebők Tamás zalaegerszegi általános 
iskolai tanuló kérdezi: Van-e olyan készü
lék, amely „ hangokat közvetlenül leírja? 
Gondolom úgy, hogy mellette beszélünk 
és a gép szavainkat rögtön papírra jegyzi.

Gáspár László, szerkesztőbizottságunk 
tagja válaszol:

Olyan készülék, amely a hangokat leírja, 
pontosabban: rögzíti, több is van: fonográf, 
gramofon, magnetofon stb. De ezek a ké
szülékek csak rögzítik a hangot és segít
ségükkel visszajátszhatok. Tehát nem be
tűk, »olvasható írás* alakjában rögzítik a 
hangot. Olyan készülék, amely a hangot 
szokásos írás alakjában rögzítené, nincs.

109



A Z ÉLESZTÖSlTETT 
TAKARMÁNYOZÁS ELŐNYEI

A korszerű állattenyésztés kívánal
ma, hogy a jószág mindig jóétvággyai 
egyél; !

Az étvágy ugyanis bőségesebb emész
tőnedvképződést jelent. A jóétvágyú 
jószág az elfogyasztott takarmányt 
jobban megemészti, szervezete a táp
anyagokat alaposabban értékesíti.

Az állat jóétvágyát tehát ne enged
jük ellankadni!

Sokféleképp befolyásolhatjuk az ét
vágyat és az emésztést.

A takarmány megfelelő hőmérséklete, 
az etetés pontossága, a változatos, ízletes 
takarmányozás; mind-mind hozzájárul
nak az eredményhez.

A tisztaság ugyancsak jelentősen 
hat az állat közérzetére s az étvágyra 
is. Ne csak az ól és istálló legven 
tiszta, de a jászol és a válvú is. A fölü- 
letesen tisztított vályúban az előző 
etetésből visszamaradt takarmány meg-

Az élő élcsztösejt bcls# szerkezetéjiek vázlata

savanyodhat, megromolhat. Ha össze
keveredik az új etetési adaggal, meg
ronthatja az egésznek az izét. Követ
kezmény ; emésztési zavarok, has
menés.

A takarmány hőmérséklete sem kö
zömbös kivánalom. Ha télen legalább 
is langyosan adjuk az állatok elé az 
eledelt, szebb hizlalás! eredményeket 
érhetünk el, mint egyébként. Miért? 
Mert nem testünknek kell a hideg 
eleséget fölmelegiteni. A belső melegí
tésre fordított kalóriák ilvmódon meg
maradnak. Következésképp fokozódik 
a zslrképződés, nagyobb a testsúly
gyarapodás. Gondoljunk csak ma
gunkra : nékünk is jól esik hideg idő
ben a meleg étel. Nos, az állati szerve
zet is ugyanúgy van vele.

M i p ó to l ja  té le n  a le g e lő t  ?
Minél többféle takarmányból állít

juk össze jószágaink abrakját, annál 
nagyobb étvággyal fogyasztják majd. 
Ma még meglehetősen sokan így véle 
kednek : elegendő az, ha különböző 
abrakféleségeket kevernek össze az 
állatoknak eleségül. Hát nem Így van ’ 
Tudjuk, hogy a legelő változatos zöld 
izeit mennyire kedvelik az állatok.

Télen a hiányzó legelőt pótolhatjuk 
silótakarmánnyal, Benne a természet
adta izek és a silózással keletkezett 
savak biztosítják a változatosságot. A 
kifogástalan minőségű silótakarmányt 
mind a sertések, mind a baromfiak 
igen kedvelik. Nemcsak a sílótakar- 
mány tápanyagai értékesülnek. A siló- 
takarmánnyal egyidejűleg nyújtott ab
rakféleségek is jobban hasznosulnak. 
Silózott takarmány etetése során 
ugyanis több emésztőnedv termelődik, 
mint száraz abrakoláskor.

Hasonló hatása van még a vizenyős 
takarmányoknak is. Hatóanyagaikkal 
szintén hozzájárulnak az emésztés fo
kozásához.

A változatosság mellett az ízletesség 
is serkenti az állat étvágyát. Az egy
hangú takarmányozás sohasem lehet 
jóhatású. A változatos takarmányozás 
sokféle ize étvágygerjesztő,

A* étvágygerjesztő ít-vitamin
A változatos takarmányozás azon

ban nemcsak ízletessége okán előnyös. 
Hatékony azért is. mert vele biztosít
hatjuk azt, hogy bizonyos nélkülöz
hetetlen tápanyagféleségek kívánatos 
mennyiségben jussanak az állat szer
vezetébe. E tápanyagok nem egyforma 
mennyiségben találhatók a különböző 
takarmányokban. Minél többféle táp
anyagot tartalmaz a keverék, annál 
jobban látjuk el a jószágot. Föltéve, 
ha a különböző takarmányok jói 
kiegészítik egymást.

Némely hatóanyagok rendkívül ked
vezően fokozzák az étvágyat, való 
Sággal étvágygerjesztők. Ilyenek a B- 
csoportbeli vitaminok.

A sok B-vitaminos takarmány fo 
kozza az étvágyat, s amellett gazda 
ságos.

Melyik takarmányban vau sok B 
vitaminféleség? A legismertebb a kor



pa. De még ennél is kiválóbb az élesztő. 
Takarmányozási értékére különösen 
napjainkban figyeltek föl.

Jelenleg a nyári, szokatlanul nagy 
szárazság következményeként meglehe
tős takarmányhiányban szenvedünk.

A rendelkezésünkre álló keveset a 
lehető legcélszerűbben kell hasznosí
tanunk. Biztosítanunk kell állataink 
átteleltetését és a termelés folyamatos
ságát is. Elsősorban a jószágok étvá
gyát kell megtartanunk. Még akkor is, 
ha nem nagyon válogathatunk sokféle 
takarmány között.

Az Íztelen ség és egyhangúság ellen 
nagy segítségünk az élesztő. A takar
mánykeverékek élesztősitésével magá
ban a takarmánykeverékben szaporít
juk el az élesztőgombákat. Az élesztő- 
gombák ilymódon kedvező körülmé
nyek közé kerülnek. Nemcsak roha
mosan szaporodnak, hanem további 
értékes erjesztőket és vitaminokat is 
termelnek. Elősegítik a nehezebben 
emészthető takarmányok feltárását. 
Fokozzák az emésztőnedvek képző
dését.

Szovjet szerzők behatóan foglalkoz
tak e kérdéssel. Nyálfisztulás állatokon 
végzett kísérletekkel kimutatták, hogy 
a sörélesztő különösen kiválóan serkenti 
a nyálelválasztást. Ha a takarmány
hoz sörélesztőt kevertek, ugyanazon 
idő alatt mégegyszer annyi nyál ter
melődött, mint amennyit a közönsé
gesen, vagyis vízzel nedvesített takar
mány etetésekor mértek.

A  s ö r é le s z tő s  ta k a r m á n y o z á s  ú t já n
Hasonló hatást észleltek a gyomor

nedv termelésének vizsgálatai során is. 
Kvasznickij és Kudrjavceu szovjet kuta
tók kidolgozták a sörélesztős takarmá
nyozás tea gazdaságosabb módszereit. E 
módszerek immár hazánkban is útmu
tatásul szolgálnak. Ma már olcsón 
juthatunk takarmányélesztőhöz.

Az élesztővel nemcsak sok vitamint, 
hanem értékes fehérjét, lecitint, ergo- 
szterint is juttatunk Jószága'nk szer
vezetébe.

Természettudományos 
rádióelőadások naptára

JANUÁR 29. CSOTORTOk. Petőfl-rádió: 18.10: 
Az ötéves terv nyomában! JANUÁR 31. SZOM
BAT. Kossuth-rádló: 15.30: Beszélő atlasz. 
FEBRUÁR 1. VASÁRNAP. Petön-rádlő: 15.00: 
Kérdezz — telelek! Tudományos fejtörő. FEB
RUÁR 2. HÉTFŐ. Petöfi-rádlő: 17.10: A világ 
térképe előtt. 18.10: Vallás és erkölcs. FEB
RUÁR 3. KEDD. Petőfl-rádlő: 18.00- Tudósok a 
tervért. FEBRUÁR 4. SZERDA. PetöH-rádiő: 
16.30: A lenini szövetkezeti terv diadala.

Vigyáznunk kell azonban, hogy túl
zásba ne essünk j Itt is helyénvaló 
ugyanis ez a régi közmondás : »Jóbót 
is megárt a sok /« Ezért a takarmány
nak csak bizonyos hányadát szoktuk 
élesztősítenl és időnként szüneteket 
iktatunk az élesztősített takarmány 
adagolásába.

Az élesztősítés bizony, egy kis munka- 
többletet is jelent. De megéri a fárad
ságot.

Miben mutatkozik az eredmény?
Hamarosan észrevesszük, hogy álla

taink szebben fejlődnek, gyorsabban

A leggyakrabban használt élesztő, a sőrélesztő 
sarjláncolata

húsosodnak, zsírosodnak, fényesebb a 
szőrük.

Az élesztősítés hasznosságának föl
ismerése a gyakorlati munka és az 
elméleti kutatás összefogásának gyü
mölcse. Ez a közös munka azonban 
tovább folyik. Mindig újabb és újabb 
fölismerésekkel gyarapodunk. Az újabb 
fölismerések és eredmények tanúsítják, 
hogv az élesztősejtek a maguk sokféle
ségén, különleges tevékenységükön túl 
még számos olyan tulajdonságot »rej- 
tegetnek«, amelyeket sorra mind meg 
kell ismernünk. Mert sok-sok megis
merni valónk van még e téren . . .

Tangl Karaid
a mezőgazdasági tudományok kandidátusa.

MEZŐGAZDASAGl MŰSOR 
JANUÁR 29. CSOTORTOK. Kosauth-rádló:

6.00: Tartaléktakarmányok gazdaságos felhasz
nálása. Petőfl-rádló: 17.40: A termelőszövetke
zetek és gépállomások szerződés-kötésének jelen
tősége. JANUÁR 30. PENTEK. Kossuth-rádló: 
6.00: Mezőgazdasági híradó. JANUÁR 3). SZOM
BAT. Kossuth-rádló: 6.00: A Juhszaporulat növe
lése. 18.00: Szövetkezeti Híradó. FEBRUÁR 2. 
HÉTFŐ. Kossuth-rádló: 6.00: Gazdasági teendők 
február hóra. FEBRUÁR 3. KEDD. Kossuth- 
rádtó: 6.00: Állami Gazdaságok Híradója. FEB
RUÁR ,4. SZERDA. Kossuth-rádló: 6.00: A téli 
ermetezés: első lépés a gazdag gyümölcs-szüret, 
ez.
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A Román Népköztársaságban nem- 
-rm- régiben tették közzé a Román Mun- 
ká s Párt és a kormány híres határozatát 
Bukarest város szocialista újjáépítési 
tervének összeállítása és a főváros 
földalatti vasútjának megépítése 
tárgyában.

Románia népeinek összefogása — a 
Szovjetunió sokoldalú segítségével 
— határtalan fejlődési távlatot 
adott a nemzetgazdaságnak. Nagy
vonalú. építkezések tanúskodnak 
országszerte arról, mit jelent, hogyha 
megszűnik a népek közt a nemzeti súr
lódás, gyűlölködés, a nacionalizmus és a 
dolgozók nagy egyetértésben saját ke
zükbe veszik sorsuk irányítását. Új

fvárak és üzemek, vízerőművek, kór- 
ázak. üdülők, lakóházak, sportpályák,

Ilyen lesz a bukaresti rádió háza.

és parkok sokasodnak. Üj falvak, ipar
vidékek, városok épülnek. Megváltozik 
itt is, ott is a táj arculata. Megváltozik 
lényegében az egész ország képe. A tő
kések és földesurak nyomasztó rend
szerének maradványait mindenfelé 
fölszámolják.

Románia városainak, de kiváltkép 
Bukarestnek városképében nagyon is 
kifejeződött a román tőkésosztály és a 
külföldi nyugati tőkés félgyarmatosítók 
népszipolyozó s rablógazdálkodó poli
tikája.

Egész tartományok senyvedtek, 
sorvadtak elesett, elmaradt állapotban, 
akárcsak Dobrudzsa. Olyan régi váró 
sok, minő Jasszi,vesztegeltek a maradi- 
ságban. Korszerű városrendezés, mo
dern városépítés helyett a romlás és 
enyészet elrettentő példái uralkodtak e 
városokban. Maga a főváros, Bukares

K O M Á I M A  IS IÉ P f
W i f í V '  f ó ' í t á i H

csak ürügyet adtak a volt elöljáróság 
megvesztegethető hivatalnokainak az 
előírások kijátszására. A korrupt hiva
talnokok szinte hivatalos árakat szab
tak visszaéléseiknek a szabálytalan 
engedélyek kiadása során. A köz rová
sára elburjánzott nyerészkedési vágy 
kielégítése fontosabb volt, mint vi
gyázni az utcák egyenes vonalára, az 
épülő házak stílusára, biztosítani jó 
városrendezéssel a főváros egészséges, 
arányos fejlődését. A forgalmas Bal- 
e.escu utat teljes hosszában ugyanazon 
szélességgel kellett volna kiépíteni. A 
volt úgynevezett liberális párti mi
niszter, Angelescu, hírhedt visszaélései 
során azonban a »Lidó« nevű blokkház 
úgy épült föl, hogy az úttestet felére 
szűkítette.

is csak rendszertelenül, az uralkodó 
osztályok szeszélyes kénye-kedve, 
rövidlátó üzleti számítása szerint fejlő
dött, amennyire fejlődhetett.

J t régi B ük a ra it
Hogyan festett a régi városarculat? 
Az ipari üzemek — bármily sérelmes 

is volt a lakosságra — ott helyezkedtek 
el, ahol a tulajdonos érdeke kívánta. 
A lakónegyedek kellős közepén, vagy 
éppen üdülőhelyen cementgyár, tímár
műhelyek, vágóhíd, a Tei-tó partján 

a Wolff-gyár a Sza- 
és' így tovább.

A vasútvonalak szeszélyesen szeltek 
keresztül-kasul számos lakónegyedet. 
A mozdonyok füstje s a vonatok zaka
tolása is nehezítette a lakónegyedek 
zavartalan életét. Gyakori volt a közle
kedési baleset.

A város központjában egymás he- 
gyén-hátán, hivalkodó módon bontot
ták meg az utcák egyenes vonalát, s a 
környezetet a banképületek, áruháízak. 
Szinte egymással versengtek magas
ságban, művészietlen giccses építészeti 
kivitelezésben a Kalandortőkések 
blokkházai.

A román főváros régi, úgynevezett 
»Építési Szabályzatáénak pontjai

A most épülő Dalszínház modellje.

Az ú) Bukarest tervének egy részlete. Középen a kiszélesített Dambovica folyó, amely össze 
fogja kötni •  fővárost a Duna—Fekete-tengeri csatornával.

Vér lá z i t  ó e llen té tek  
v á ro s fö ld ra jz i  tü k rö ző d ése

A habarcsos és giccses építkezések 
példatárai mellett a román nemzeti 
stílus és az egyetemlegesen szép 
formák rovására mintegy kiríttak az 
egyoldalú nyugatimádat kozmopolita 
építményei is. Bukarestnek karakter- 
nélküli színezetet adtak. A nemzeti 
jelleg egyre észrevehetetlenebb lett, 
elmosódott. Ahol szinte halmozódtak 
az értékes régi építészeti emlékek, a 
román nép nagyértékű művészi alko
tásai mintegy gazdátlanul és gondozat
lanul maradtak. Nem egy műemlék
számba menő építményt le is rombol
tak a kalandortőke felelőtlen építkezői

A főváros környékén évszázados 
erdőket irtott ki szeszélyesen a rabló
tőke. Szabad utat adtak az északi és a 
mezőségi dermesztő szelek behatolásá
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A »Staana CFR« munkás
negyed Bukarestben.

és bojár háziurak. 
Mit se törődtek a 
román nemzeti épí
tészet s az egyete
mes kultúra ízlés
beli igényességével 
s a hazai éghajlati 
s egyéb tájadott
ságok sajátos épí
tészeti kívánalmai
val. Ugyanakkor a 
város peremén, a 
szegénylakta kerü

letekben ar egészségtelen kis házak, 
görbe és szűk" utcák sárba fulladtak, 
kövezet nélkül, csatornázás és világítás 
nélkül maradtak. E szegénynegyedek
ben bizony nem nagyon törődtek az 
iskolák, egészségügyi intézetek, kultúr- 
házak, áruházak és más szükséges 
építmények fölépítése kívánalmaival 
az illetékes hivatalosak.

A múlt rendszertől örökölt nehéz 
helyzetet tanúsítja, hogy Bukarest 
város összes épületeinek 35 százaléka 
alacsonyabbrendű, egészségtelen anyag
ból volt felépítve, vályogból, vertfalbol 
vagy fából. Az utcáknak mindössze 60 
százalékát kövezték ki, s ezt csak 11 
százalékban aszfaltozták. Az épületek 
hatvan százaléka kívül rekedt a víz
ellátáson, 33 százaléka kiesett a csa
tornázásból. Az összes épületek 53 
százalékában nem volt villanyvilágítás.

Bukarest súlyos helyzetét méginkább 
nehezítették a barbár bombázások 
előbb az angol-amerikai, majd a hitle
rista légierő oldaláról.

J i régi, n yo m a sztó  városképek  
eltű n n ek

A népi demokratikus rendszer meg
kezdte a központi és külső városrészek 
vérlázító ellentéteinek felszámolását. 
Fontos építészeti alkotásokat valósí
tott meg, nagyrészt a peremi város
negyedekben, vagyis a külvárosokban.

így a vízellátási csatornahálózatot 
körülbelül 17.000 méterrel növelték. Az 
Arges-folyó szabályozásával, egy 19 
kilométer hosszú ellátó csatorna létesí
tésével elérték, hogy az 1952. évben 5 
millió köbméterrel több vizet használ
hattak fel, mint az 1951. évben. E 
mennyiség évtizedes hiányt pótolt.

A csatornázási hálózatot 16.500 mé
ter hosszúságban kiterjesztették 86

nak. Ezidőtájt. csupán találomra képez
tek ki néhány parkot, zöld teret. Egy 
parcellázás, vagy egy röpke építkezési 
konjunktúra is elég volt arra, hogy 
áldozatul essenek olyan parkok, minő a 
Vatra Luminoasa.

A nyomornegyedek borzalmas
szégyenfoltjaival szemben határtalan 
volt a bizantinikus fényűzés, a gőgös 
páváskodó pompázás a gazdagok vá
rosrészeiben.

A város fényelgő központját a nem
zeti műveltségtől és a kultúra helyes 
arányaitól egyaránt elrugaszkodott 
sznob polgárok »Kis Páris«-nak becéz
ték.

Á villanegyedekben kaliforniai
vagy mexikói egzótikus stílusban
építették villáikat a. nagypolgárok

Az Orvosi Gyógyszerészeti Intézet főépülete.



Az »M. Emineseu* Művészeti és Irodalmi 
kritikai iskola épülete

külvárosi utcára és új nagyszabású köz
munkákat kezdeményeztek a Bachus- 
Ferentari negyedben, vagy a Gíulestl- 
Crangasi-Ciurel ben s még több helyűt t .

A gázvezeték 1952-ig új vezetékek
kel gyarapodott, amelyek 110 százalék
kal meghaladják az 1946. évben meg
lévő vezeték hosszát. Ugyanezen időben 
a fogyasztók száma 280 százalékkal, 
a fogyasztott gáz mennyisége 233 szá
zalékkal növekedett.

A villamos vasútvonalakat 11.200 
méterrel növelték. A szerelvények szá
mát az 1947. év készletének 4.2-szere- 
sére emelték, megtervezték és fölépí
tették az ország első nagybefogadó
képességű villamos vasútját. Az autó
buszok száma, szemben az 1947. évvel. 
11,3-szorosra emelkedett, és a szovjet 
segítség felhasználásával kezdetnek 
csaknem hat kilométer hosszan trolley- 
busz-vonalat létesítettek.

A kertek és parkok terjedelme ez 
idő alatt 1,337.000 négyzetméterrel 
gyarapodott. A főváros parkjaiban és 
utcáin 15.000 gyümölcsfát ültettek el.

Csak az utóbbi két évben 813.000 
négyzetméter terjedelmű utcát kövez
tek és 467.000 négyzetmétert javí
tottak ki.

A  B u karest— D una csa to rn a
A román főváros szocialista újjá-' 

építési tervének összeállítása során 
egyike volt a vezérgondolatoknak az, 
amely a Szovjetunióban, s mindenek
előtt Moszkva sztálini újjárcndezési 
tervében példásan érvényesül. Alapté
telként elfogadták Bukarest építészeti 
egységesítését olymódon, hogy az épít
mények ne különálló egvedek, hanem 
egységes stílusba keretezett, városren
dezési és városföldrajzi összhangot 
alkossanak. A város főközlekedési út
vonalainak, tereinek 
hosszában mesteri 
harmóniában kapcso
lódik be. az épüle
tek együttese, csúcs
pontként a kultúra, 
a tudomány és a 
művészetek legmuta- 
tósabb hatalmas pa 
lotáival.

A jövő utcái, terei 
ilymódon a főút-
Munkásházak a bukaresti 
Augusztus 23. városrn*- 

gyedben.

vonalak hálózatába torkoljanak majd. 
Abba a rendszerbe ágyazódnak, amely 
a város történelmi fejlődése során 
alakult ki. Ebben az összehangoló 
rendszerben biztosítják majd a közle
kedés, az egészségügy és esztétika leg
jobb föltételeit.. Az értékes épületeket 
mindenkorra megőrizhetik. Ha pedig 
az utak szélesítése kívánja, a szovjet 
technika vívmányainak figyelembe
vételével mozdíthatják el a régi épü
leteket a megfelelő új helyre.

A Dambovica folyó egy földalatti 
csatornából, a fertőzés tűzfészkéből 
átalakul a főváros egyik legfontosabb 
természeti szépségévé : 50-—60 méter 
széles folyóvá. Széles kőgátjaival mes
teri műként egyik főalkotása lesz a 
város mélyépítést erezetének. Fölfrissí-



tett vizében — amely összeköttetésben 
lesz a Ciurel-ben alkotandó nagy víz 
tároló tóval — mindkét oldalán emel
kedő nagyszerű építmények képe tük
röződik majd vissza. Hajók siklanak 
majd a víz hátán. Ahol a várost el
hagyja a Dambovica, ott építik a 
főváros folyami kikötőjét összeköttetés
ben a Bukarest—Duna csatornával. 
E csatornák vizét széles kőgátak szegé
lyezik majd. Rakpartjait, személy- és 
teherállomásait bőségesen ellátják 
mindama fölszerelésekkel, amelyek 
szükségesek a főváros és a Fekete
tenger közti kapcsolat fenntartására.

J i bu k a resti M etró  terve
A dolgozók kényelmes közlekedése 

érdekében a határozat előirányozza a 
földalatti vasút megépítését. A buka
resti Metró lesz majd a román főváros 
legkényelmesebb, leggyorsabb és leg
olcsóbb közlekedési eszköze, Ugyan
akkor egyike a Román Népköztársaság 
legnagyszerűbb alkotásainak. Buka
rest egyik építészeti ékessége lesz, 
földalatti és földfeletti állomásai pedig 
valóságos paloták.

Aközpontiés külvárosi részek között] 
ellentét fokozatosan megszűnik az új 
lakónegyedek építésével. Ott az épü
letek 8—10 emelet magasságban emel
kednek ki, de ugyanakkor az alap
területnek mindössze 25—30 százalé
kát foglalják el és szabad teret hagynak

Bukarest egyik főutcája.

a parkoknak, gyermekjátszótereknek, 
kerteknek.

A város egész területén, de meg a 
szomszédos területeken is egységes és 
folytatólagos hálózata valósul meg a 
kerteknek, parkoknak, medencékkel, 
tavakkal, kutakkal, sétaterekkel, ját
szóterekkel. A főváros minden egyes 
lakosára 15 négyzetméter zöld terület 
esik majd a ligetek összességéből, 
(1944-ben egy emberre csak egy négy
zetméternyi zöld terület jutott.)

A szennyező iparágaknak kivonása a 
városból, a fogyasztási cikkeket elő
állító ipar kifejlesztése, a főváros 
Közelében mezőgazdasági és élel
mezési alapkeret megteremtése, vas
utak kivonása a lakónegyedekből, a 
város környékének villamosítása, a 
víz, csatorna, telefon, rádió,,villany és 
gázvezetékhálózat újraépítése s meg
annyi más feladat végrehajtása hiven 
tanúsítja a szocializmus gazdasági alap
törvényének megvalósulását : biztosí
tani és maximális mértékben kielégí
teni az össztársadalom anyagi és 
művelődési szükségleteit.

A népi Románia fővárosának újjá
építése az ötéves tervben az ország 
villamosításával együtt határozott bi
zonyítéka Románia román, magyar és 
egyéb dolgozói közös békevágyának, 
a román népköztársasági kormány 
békepolitikájának.

Pompiliu Macovei professzor
Bukarest város, építészeti vezetője

Január 29-én 6 órakor lesz 
a Sztálin-út 45 szám alatt

a Természettudományos 
Ismeretterjesztő 
Könyvhét megnyitója

Ugyanott könyvkiállítás 
nyílik meg a legújabb ismeret- 
terjesztő és tudományos 
könyvekből

A  k ö n y v k iá l l í tá s t  é s  a  k ö n y v h e te t  
A  l e  x t t s  G y ö r g y  
a k a d é m ik u s  n y i t ja  m e g

A természettudomány iránt érdek
lődő közönség megjelenését szívesen 
várjuk

í l ö



Miért sötétül  el3 C2g u u l
január 29-én ?

A csillagászati évkönyvek előre jel
zik, hogy január 29-ről 30-ra virradó 
éjjelen teljes holdfogyatkozást figyel
hetünk meg. A holdfogyatkozás »meg- 
jóslása« az ókorban is ismeretes volt. 
Ennek a tudománynak Kolumbus Kris
tóf is hasznát vette. A feljegyzések sze
rint Kolumbust és kis seregét 1504. már
cius 1-én egy későbbi amerikai útja 
alkalmával Jamaikán az éhhalál 
fenyegette. Az öslakók mint be
tolakodó ellenség elől minden élelmet 
elrejtettek. Kolumbus megfenyegette 
őket, ha nem hoznak részükre élelmet, 
elveszi tőlük a Holdat. Az egyszerű, 
természeti népek előtt a Nap és Hold 
nagy becsben volt. El lehet képzelni, 
milyen rémület lett úrrá felettük, ami
dőn tényleg sötétedni kezdett a Hold. 
A hatás nem maradt el, a bennszülöt
tek hordták az élelmet Kolumbusnak.

íme, egy történelmi példa, mennyire 
ki lehet használni az emberek tudat
lanságát.

Az Élet és Tudomány olvasói közül 
ilyen mesét senki sem hinne el. De a 
holdfogyatkozással kapcsolatosan sok 
olyan probléma előkerül, amit nem árt 
megvilágítani.

Mit láthatunk holdfogyatkozáskor?
Holdtölte idején, felhőtlen égbolton 

a Hold a bal szélén fokozatosan söté
tedni kezd. Mintha ki lenne csorbulva. 
Egy óra múlva világos részt nem is 
fedezhetünk fel rajta, a teljes Hold 
barnás-vörös színűvé változik. Az ilyen

Melyek a holdfogyatkozás feltételei, 
körülményei ?

Abból az ismert tényből kell ki
indulnunk, hogy Naprendszerünkön 
belül a bolygók és mellékbolygók foly
tonos, törvényszerű mozgást végeznek. 
A Föld egy év alatt megkerüli a Napot. 
A Hold is kering a Föld körül. Ezt az 
utat 27 és egyharmad nap alatt végzi 
el.

Köztudomású az is, hogy sem a 
Földnek, sem a Holdnak nincs saját 
fényük. Mindkettőt a Nap világítja 
meg. így a Földnek is és a Holdnak is 
az az oldaluk vüágos, amelyiket a Nap 
felé fordítják. Ellenkező oldaluk 
homályban van, sőt abba az irányba 
árnyékot vetnek.

A Hold földkörüli keringéséből kö
vetkezik az a jelenség is, hogy a Holdat 
különböző fázisokban, alakokban lát
juk. Amikor a Hold a Föld és a Nap 
közé kerül, akkor felénk a sötét oldalát 
fordítja, ilyenkor újholdat emlegetünk.

o e f t o o e
a. <Jr c cL. €. f. <? A.

I. ábra.

teljes elsötétedés másfél óráig is tart
hat. Azután ugyancsak a baloldalán 
fokozatosan ismét kivilágosodik. A 
fokozatokat az 1. ábra szemlélteti.

Amikor pedig a Föld van középen, 
akkor teljes megvilágított oldalát lát
hatjuk. Ilyenkor holdtöltét mondunk. 

Szükségünk van még arra az isme-
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reíre is, mit jelent ez a szó : ekliptika? 
Ez jelenti azt a pályát, amelyben a 
Föld a Nap körül keringését végzi. 
Az ekliptikára fektetett sík az eklip
tika síkja.

Térjünk most vissza a Holdhoz. 
Kövessük útjában. A Hold földkörüli 
pályája nem az ekliptika síkjában 
halad, hanem a holdpálya síkja az 
ekliptikával 5 fokos szöget zár be. 
Ez a tény a későbbiek folyamán sok 
jelenséget megmagyaráz.

Holdtöltekor a Föld árnyéka a Hold 
irányába vetődik. Ilyenkor a Hold 
keringése közben áthaladhat a Föld 
árnyékán. A Föld a Nap sugarait fel
fogja, azok nem világíthatják meg a 
Holdat, ez elhalványodik, bekövetke
zik a holdfogyatkozás. Mindez addig 
tart, míg a Hold át nem halad a Föld 
árnyékán. Ezekből az is következik, 
hogy, holdfogyatkozás csakis holdtölte
kor lehetséges. (A földárnyék szerkezetét 
a 2. ábra mutatja.)

Feltehetjük azt a kérdést is, ha egy
szer a Hold a Föld árnyékában tar
tózkodik, miért nem tűnik el teljesen? 
Miért látjuk, ha vörös színben is? 
Okát az a fizikai tünemény adja meg, 
amit fénytörésnek nevezünk. A nap
sugarak egy részét a Föld légköre meg
töri, azok irányt változtatva bejutnak 
az árnyékkúpba, eljutnak egészen a 
Holdig. A légkör legkevésbbé a vörös 
sugarakat nyeli el, azért látjuk a vörös 
színeződést. Ennek az árnyékkúpnak 
van egy teljesen sötét magja, ahova 
ezen sugarak sem jutnak be, ennek a 
magnak a csúcsa azonban nem éri el 
a Holdat.

Számíthatunk arra az eshetőségre is, 
hogy felettünk az égbolt teljesen be
borul, akkor a tüneményt nem lát
hatjuk.

De tegyük fel azt az esetet, hogy 
felettünk derült az ég. Ellenben tőlünk 
nyugatra, keletre nagyobb távolságon 
felhős. Ekkor a felhők a napsugarakat

A Nap sokkal nagyobb, mint a Föld, 
átmérője százkilencszerese a Föld át
mérőjének. Ennek eredménye az, hogy 
a Föld teljes árnyéka nem széttartó, 
hanem összehajtó kúpalakot formál. 
Ezen teljesárnyékot körülveszi egy 
széttartó árnyék, az ú. n. félárnyék, 
melybe csak egy részlete jut be a nap
sugaraknak. Amikor a Hold a félár
nyékba kerül, szabad szemmel szinte 
észre sem vesszük. Az elsötétedés akkor 
veszi kezdetét, amidőn a Hold a teljes
árnyékba lép. Bár a kúpalakú árnyék 
a csúcsa felé keskenyedik, abban a 
távolságban, ahol a Hold mozog, még 
mindig közel háromszorta nagyobb az 
árnyék átmérője, mint a Holdé. Ezért 
fedheti el a Holdat, sőt másfél óráig is 
eltarthat, míg ezen a Hold keresztül
halad,

annyira visszatartják, hogy azok meg
törve sem juthatnak be az árnyékokba. 
Ilyenkor a fogyatkozott Hold nem lesz 
vörösszínű, hanem a sötétnek bizonyos 
árnyalata vonja be. Ezen változatos 
körülmények miatt ugyanazon hold- 
fogyatkozás is más-más képet nyújt a 
a különböző városok megfigyelői szá
mára. Érdekes színhatások, eí nem 
képzelt változatok tárulhatnak sze
münk elé. Témát adhat festőművé
szeknek és vissza nem térő megfigye
lési alkalmat fényfizikával foglalkozó 
tudósaink számára.
M ik o r  van h o ld fo g y a tk o zá s ?

Mivel holdtöltekor a Hold a Nappal 
ellentétes oldalra kerül, minden hold 
töltekor egyben holdfogyatkozásnak is 
kellene lennie. A tények pedig azt
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mutatják, ez ritkább eset. A dolog 
nyitjára már rámutattunk, hogy a 
Föld pályasikjával a Hold pályasíkja 
5 fokos szöget zár be. Hogyan képzel
jük ezt el?

Ha az ekliptika síkjára vékony papír
lapot képzelünk, akkor a Hold 2 hétig 
a papírlap alatt, 2 hétig felette mo
zogna. Amikor az alsó pályáról a fel
sőbe lépne át, a képzelt papírlapot 
átütné. Átütné akkor is, amidőn 
lefelé haladna. Ez a két metszési pont 
egymással szemben van. A csillagá
szok ezeket a pontokat a holdpálya 
csomópontjainak nevezik.

Ha holdtöltekor a Hold éppen a 
csomópontban tartózkodik, akkor a 
három égitest éppen egy vonalba esik, 
ekkor áll be a holdfogyatkozás. Mivel 
az árnyékkúp átmérője, mint már 
előbb is láttuk, sokkal nagyobb, mint a 
Hold átmérője, ezért akkor is bekövet
kezik a holdfogyatkozás, ha a Hold 
holdtöltekor a csomópont közelében

pályán, mégpedig hátrafelé, nyugat 
felé, évente közel 20 fokot. Hogy a 
360 fokot megtegye, ahhoz 18 év kell. 
Pontos számítások 18 évet és 11 napot 
jeleznek. Ezen idő múlva a Nap, a 
Föld és a Hold ugyanazon csomópont
nál ismét egyvonalba kerül. így min
den 18 év és 11 nap alatt azonos 
helyen azonos fogyatkozások ismétlőd
nek. Ezt az időközt a csillagászok 
»szárosz«-nak nevezték el, ami az 
egyiptomiak nyelvén ismétlődést je
lent. A szároszt az ókorban is ismerték, 
az ismétlődésekből a várható fogyat
kozásokat megközelítő pontossággal 
jelezni lehetett.

A csillagászati tudomány az ókor 
óta sokat fejlődött. Felismerték a boly
gók mozgástörvényeit. Ezek birtoká
ban pontosan tudják követni a boly

ók útját. Ki lehet számítani, melyik 
oldtölte alkalmával tartózkodik majd 

a Hold a csomópontban vagy annak 
közelében. így a holdfogyatkozás idejét

vonul át. Ilyen esetben a teljes árnyék 
csak a Hold egy részét fedi el, így csak 
részleges holdfogyatkozás következik 
be. Ilyen esetet figyelhettünk meg az 
elmúlt év augusztusában.

Legtöbbször a Hold holdtöltekor 
nincs a csomópontban. így a telehold 
vagy az] árnyékkúp alatt vagy felette 
halad el s nem lesz fogyatkozás. Ezen 
eseteket a következő ábra magya
rázza meg (3. ábra). (A két pálya által 
bezárt szöget itt nem 5 fokosnak, 
hanem nagyobbnak vettük, a jó szem
léletesség kedvéért.)

A rajz azt is mutatja, hogy a csomó
pontok nem esnek ugyanazon helyre.
Ennek pedig az a magyarázata, hogy a 
holdcsomók is vándorolnak a hold-
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és pontos helyét a szár osztói függet
lenül is biztosan meg tudják állapí
tani. A holdfogyatkozások idejét előre 
jelzik évkönyvek, folyóiratok. Január 
29-én a Hold 22 óra 54 perckor lép be 
a teljes árnyékba. A teljes fogyat
kozás kezdete 30-án 0 óra 04 perckor, 
vége 1 óra 30 perckor lesz. A Hold 
kilép az árnyékból 2 óra 40 perckor.

Ha ezen jelenséget megfigyeljük, 
kétszeres élvezetben lesz részünk. 
Szemlélhetjük egyrészt a változó szin- 
hatásokat, másrészt olyan folyamat
nak lehetünk szemtanúi, aminek a 
lefolyását értjük, okaival tisztában 
vagyunk.

Zétényl Endre
(az egri pedagógiai főiskola ad(unktusa)



É S  G Y Ó G  Y Í T Á  S  U K

A tuberkulózison és a rákon kívül 
jórészt a szívbetegségek okozzák a 
halálozások nagy hányadát. Szívbeteg
ségek miatt igen sok ember válik idő- 
előt.t munkaképtelenné, mondhatnék 
»szívrokkanttá«. A gyakori hirtelen 
szívhalál többnyire az elmúlt évtizedek 
háborús viszontagságainak és meg
rázkódtatásainak következménye.

Az átélt izgalmak, megerőltetések, 
gazdasági válságok, de meg a nikotin

A nagy. és kisvérkör vázlatos rajza; a) nagy-, 
b) kisvérkör.

és alkohol mértéktelen élvezése is meg
szaporította a szívbetegek számát.

Felvilágosító, megelőző és gyógyító 
munkával igen sokat tehetünk a szív
betegek szamának csökkentése érde
kében.

Annál is inkább megvan erre a mó
dunk, mert az utóbbi évtizedekben a 
szívbetegségek pontosabb megállapí
tása sok új módszerrel bővült. Ilyen 
szívvizsgálati eljárás többek között a

röntgenezés és az elektrokardiografia, az 
úgynevezett EKG-vizsgálat. A szív- 
betegségek kezelése is sokat fejlődött.

A szív a vérkeringés központi hajtó
szerve. A szív egész életen keresztül 
szakadatlanul dolgozik. Percenként 
60—70-szer húzódik össze, kinyomja 
a vért a szervezet különböző részeibe 
az érrendszeren keresztül.

A szív maga három rétegből áll. I.eg- 
belül a szívbelhártya alkotja a szív kü
lönböző részeinek, a pitvaroknak és 
kamráknak falát. Ezután következik 
az izomréteg. A szív tulajdonképpeni 
munkáját a szívizom végzi. A szivet 
a szívburok veszi körül és elválasztja a 
többi mellkasi szervtől.

A szív balfelében oxigénnel telített 
vér áramlik, a jobb szívfél szénsavval 
telített, elhasznált vért tartalmaz. 
Mindkét szívfél pitvarból és kamrából 
áll. A kamrákból indulnak ki a nagy
erek. A balkamrából a főverőér, az 
aorta, a jobbkamrából a tüdőverőér. 
A balpitvart és kamrát a kéthegyű 
billentyű, a jobbpitvart és kamrát a 
háromjegyű billentyű választja el. 
A nagyerek kezdeti részét a fólbold- 
alakú billentyűk zárják el.

A balkamra összehúzódik és kilöki 
a vért az aortán keresztül a verőerekbe, 
amelyek mind kisebb erekre oszlanak. 
Végülis a hajszálerekben adják át az 
oxigént a szöveteknek. Az elhasznált 
és a szövetek szénsavát tartalmazó vér 
az apró gyűjtőerekből nagy gyűjtő
erekbe szedődik össze és így kerül 
vissza a jobbpitvarba. Innen a három
hegyű billentyűt megnyitva a vér a 
jobbkamrába kerül, majd a tüdőverő
éren át a tüdőkbe, ahol oxigént vesz 
fel és mint oxigénnel telített friss vér 
kerül vissza a balpitvarba. A két
hegyű billentyű megnyílása után a vér 
újbél a bal kamrába, majd az aortába 
kerül. Ez a vérkeringés folyamata.

A keringésben egyformán jelentős 
szerepe van a keringés központi szer
vének, a szívnek és a perifériás érrend
szernek. A kettő szétbonthatatlan egy
séget alkot.

A szív egyes rétegei külön-külön is, 
együttesen is megbetegedhetnek.
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Szívbelhártyagyulladás, 
sokízületi gyulladások

Szívbelhártyagyulladás, szívizom- 
gyulladás, szívburokgyulladás önálló 
betegségként is jelentkezhetnek. De 
megtámadhatják, a szervezetet együtte
sen is.

A szívbelhártyagyulladás legfőbb ve
szedelme, hogy a billentyűkre is rá
terjed. A billentyűk hegesedését, zsu
gorodását, vagy a pitvarok és kamrák 
közti szájadékok szűkületét okozza. 
Különböző, megmaradó szervi elvál
tozásokat hoz létre.

A felsorolt betegségek mindinkább 
csökkentik a munkaképességet. A 
szívbelhártyagyulladás a billentyűk 
hegesedésével, vagy a szájadékok szű
kületével egyes szívrészek kitágulását, 
megnagyobbodását okozza. Követ
kezéskép a szervezet vérkeringése meg
változik. A szívbelhártyagyulladás leg
gyakoribb oka az úgynevezett reumás 
láz.

A reumás láz kórokozója előbb több
nyire a mandulákat betegíti meg. Ez
után jönnek a sokízületi gyulladások, 
majd a szívbelhártyagyulladás.

A lezajló betegség-sorozat láncsze
mei : mandulagyulladás, sokízületi 
gyulladás, szívbelhártyagyulladás, ma
radó szívbetegség.

E sorozat egy-egy láncszeme kies
hetik. A reumás láz kórokozója izületi 
gyulladás nélkül is okozhat szívhel- 
hártyagyulladást. De nem minden 
szívbelhártyagyulladás után marad 
vissza billentyűhiba, illetőleg a szív 
állandó betegsége.

A reumás láz okozta szívbelhártya
gyulladás többnyire együtt jár a szív- 
izomzat gyulladásával. Ezen kívül azon
ban bizonyos fertőző betegségek is 
okozhatnak szívizomgyulladást. Ilye
nek elsősorban a diftéria és a skarlát. 
Általában minden fertőző betegség szlv- 
izomgyulladásl idézhet, elő.

A szívburok gyulladása többnyire 
együtt jár a szív két rétegének gyulla
dásával. Ismerjük azonban a tuber
kulózis okozta önálló szívburokgyulla- 
dást is.

Ritkább elváltozás a szív és a nagy
erek különböző veleszületett fejlődési 
rendellenessége. Ezekre a veleszületett 
szívmegbetegedésekre sokszor, de 
nem mindig jellemző az úgynevezett 
»kékkór«, az ujjak, ajkak, fülcimpák, 
arc sajátságos kékes, szederjes el
színeződése. A kiszélesedővégű ujjak, 
az úgynevezett dobverő ujjak is gyakori 
kísérői a veleszületett szívbetegségek

nek. Ezen fejlődési rendellenességek 
pontos diagnózisa az utóbbi időben 
sokat fejlődőit. A veleszületett szív
betegségek egyrésze ma már műtéti 
úton gyógyítható.

Keringési elégtelenség
A maradó szívbetegségek kétféle 

állapotát ismerjük. Egyik esetben a 
szív teljesítőképessége még elegendő 
ahhoz, hogy a vérkeringést fenntartsa. 
Másik esetben a szív teljesítőképessége 
már nem elegendő erre.

A szívbetegségek gyógyítása során 
elsősorban arra törekszünk, hogy a 
szív teljesítőképességét fenntartsuk és 
ne fenyegessen keringési elégtelenség.

Valahányszor a szív teljesítőképes
ségének romlása miatt a keringés elég-

Pulzushullám. a) Normális, b) .BlUentyíihiba 
miatt nemcsak a felszálló, hanem a leszálló 
ág is meredek, mert a vér egy része vissza
áramlik ia bal kamrába, c) Aorta szájadék- 
szükfllete következtében a vér nehezebben Jut
hat az aortába és Így a pulzushullám is csak 

lassan emelkedik.

telenné válik, mindannyiszor nem kap
nak elég vért a szervezet szövetei. 
Következéskép a szövetek oxigén
szegényekké válnak, bennük szénsav 
halmozódik fel.

A keringési elégtelenség egyik korai 
tünete a nehéz légzés. Eleinte csak 
munka közben, később már anélkül is 
jelentkezik. További tünete a körmök, 
ajkak, fülcimpák kékes, szederjes el
színeződése. A beteg étvágya romlik, 
a gyomor vérkeringésének romlása
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miatt, A máj megduzzad. A tüdő 
romló keringése miatt a beteg köhögni 
kezd, főleg éjszaka. A vizeletben fehérje

Ielentkezik, A bőr alatt egyes helye
ién, legelőször a bokák körül és a láb
szárakon vizenyő gyülemlik. Itt a bőr 

fénylő, feszes lesz, ujjnyomásra hosz- 
szabb ideig tartó bemélyedés marad 
a bőrben, amely tésztatapintatúvá 
válik. A keringési elégtelenség követ
keztében folyékony savó halmozódik 
fel a mellüregben, vagy a hasüregben...

Ha jó teljesítőképességű a beteg 
szíve, a szívbetegnek csak életmódjára 
kell ügyelnie. Ha azonban a szív telje
sítőképessége romlik és a keringési elég
telenség említett tünetei jelentkeznek, 
elkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. 
Különböző digitálisz-tártalmú gyógy
szerekkel, strofantinnal és esetleg víz
hajtó gyógyszerekkel alapos gyógy
intézeti kezelés során a keringési elég
telenséget megszüntethetjük.

A digitálisz és strofantin hatásának 
lényege, hogy a szív összehúzódásai 
erőteljesebbe válnak, az elernyedés 
időszaka hosszabb és így a szív sokkal 
gazdaságosabban dolgozik. Ezenkívül 
a digitálisz kedvező módon befolyá
solja a szív ingerképzését is, a szív
működés is lassúbbá válik. A digitáliszt 
szájon át, injekcióban vagy végbélkúp 
formájában alkalmazzuk. Minden alka
lommal kizárólag orvosi ellenőrzés 
melletti

Bizonyos idő múltán a beteg köz
érzete megjavul, betegünk munka
képessé válik. A keringési elégtelenség
ben szenvedő szívbeteg étrendjében

legfontosabb a konyhasó nagymértékű 
megszorítása, vagy teljes megvonása. 
A szívbeteg szomjaztatása túlhaladott 
álláspont. Felesleges a folyadékot a 
szívbetegtől megvonni. Elegendő, ha 
csak a konyhasó megszorítására törek
szünk.

A szívbelhártyagvulladás, szívizom
gyulladás, szívburökgyulladás és a 
különböző billentyű-elégtelenségek, 
szájadék-szűkületek okozta szívbeteg
ségeken kívül a szívbetegség egy másik 
nagy csoportja a koszorús erek beteg
ségei.

Angina pektorisz, szív-trombózis
A koszorúserek a szív saját erei. A 

főütőérből erednek. Magát a szívizom- 
zatot látják el vérrel.

A koszorúserek betegsége többnyire 
ezeknek az ereknek keményedésén, 
elmeszesedésén alapszik. De más oka 
is lehet. A koszorúserek megbetege
dése, elmeszesedése következtében az 
erek beszűkülnek és a szívizom nem 
kap elegendő vért. A koszorúsér beteg
ségek okozta két nagy tünetcsoport : a 
koszorúserek görcse és a koszorúserek 
elzáródása. A koszorúserek görcse : az 
angina pektorisz.

Az angina pektoriszben szenvedő 
beteg hirtelen szorítást, fájdalmat érez 
mellkasában. A fájdalom a szívtájon, 
a szegycsont mögött vagy a gyomor
gödörben jelentkezik. Gyakorta ki
sugárzik egyik, vagy mindkét karba és 
a hátba. A fájdalom néhány percig 
tart. Sajátságos félelemérzés kíséri. 
A beteg sápadt. Verejtékezik. A kisebb 
rohamokat a különböző nitroglicerin 
készítmények megszüntetik.

A koszorúserek megbetegedésének 
másik csoportja : a koszorúsér elzáró
dása. Ezt a kórképet általában »szív- 
trombózis« néven ismerik. Az elnevezés 
nem fedi pontosan a szívben lejátszódó 
folyamatot. Valamelyik koszorúsér 
ágának elzáródása következtében a 
szívizomzatnak az a része, amit ez az 
ág lát el vérrel, —• elhal. Az elhalt 
terület nem vesz részt az izomzat 
munkájában.

A koszorúsér elzáródás hirtelen kez
dődik, akárcsak a koszorúsérgörcs. A 
fájdalom rendkívül heves. Nem per-
Elektrokardiogram; II. pítvarlngerület; II. Inger- 
átvezetés; [II. kamralngerlllet. Az emberi 
testbe kapcsolt áramkör Ingadozásai pontosan 
követik a szív és a billentyűrendszer működé
sét. Az eleklrokardiografnak nevezett készülék 
szolgái a szív működésének vizsgálatára. Az 
áram Ingadozásait fényképészeti eljárással rög

zíti az elektrokardlogrammban
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Dt. Andrejev Szergej szovjet orvostudós hatal
mas eredményeket ért el ia szívkutatás terén. 
Különleges élettani folyadékokkal működésbe 
hozott és 12 órán keresztül működésben tartott 

egy hullából kivett szivet.

cekig, de órákig, sőt nem egyszer 
napokig is eltart. A fájdalom értágító 
szerekre, nitroglicerinre nem szűnik. 
Az orvosnak többnyire erősebb fáj
dalomcsillapítót kelf adnia. A beteg 
viaszsápadt. Hideg verejték önti el. 
Émelygés vagy hányinger kínozza. 
Vérnyomása esik. A koszorúsér elzá
ródása gyakori következménye : a 
hőemelkedés. Néhány óra múlva, vagy 
pár nap elteltével az elektrokardio- 
gráfiás vizsgálat rögzíti a koszorúsér 
elzáródás korképét.

Laboratóriumi vizsgálatok is meg
erősítik a kórismét. A fehérvérsejtek 
száma emelkedik. A vörösvérsejtek 
süllyedési sebessége nő. A vizeletben 
átmenetileg gyakorta cukor jelentkezik. 
A betegnek heteken keresztül mozdu
latlanul kell feküdnie. Csakis ilymódon 
kerülhetjük el a koszorúsér elzáródás 
és szívizom elhalás különböző szövőd
ményeit.

Igen fontos kérdés a szívbetegek 
munkábaállításának, ú. n. rehabili
tációjának kérdése. A szívbeteget álta
lában olyan munkakörben kell foglal
koztatni, amiben sem önmagát, sem 
a közösséget nem veszélyezteti. Nehéz 
fizikai munkát a szívbeteg nem végez
het. Az eredeti munkájukat elvégezni 
nem tudó szívbetegeket a szocialista 
társadalom átképző tanfolyamokon 
képezi ki, hogy új munkakört tölt
hessenek be.

A szívbetegségek gyógyítása jelen
tős kérdése népegészségügyünknek. A 
betegséget megelőző orvostudomány

A. következő szám tartalmából
Európa legérdekesebb vmadárszállója« 

a szegedi Fehértó •— Budapest vízellátá
sának földtani adottságai — Az inkvizíció 
története — A Saair-vidék — Belső el- 
választásu mirigyek — Hogyan táplálkoz
nak a növények hideg talajokon — Kísér
letezzünk és gondolkozzunk.

„Ha valaki nem hisz az Istenben és ez 
helytelen, vájjon helyes-e, ha emiatt rátáma
dunk? Ha fogytán vannak az érvek, akkor a 
sértegetés következik. Lefogadhatjuk, hogy két 
vitázó közül mindig az érzi sértve magát, aki
nek nincs igaza. „Villámodért nyúlsz és nem 
felelsz? — mondta Menippas Juppiternek. — 
Szóval nincs igazad?”

(Diderot: Filozófiai gondolatok)

komoly feladata a szívbetegek számá
nak csökkentése. A széles néprétegek 
egészséges lakásviszonyai, az észszerű 
táplálkozás, a kora gyermekkortól 
bőven juttatott napfény és levegő 
nagy mértékben hozzájárulnak a szív- 
betegségek megelőzéséhez. Fontos a 
lakosság rendszeres átszűrése, valamint 
az azonnali szakorvosi ellátás.

Ugyancsak fontos a szívbetegségek 
előidézésében részes népbetegségek 
elleni rendszabályok érvényesítése, 
többi közt a reumás láz, az érelmesze
sedés, a vérbaj és az alkohol elleni 
küzdelem.

Az orvostudomány haladása, a tár
sadalom fejlődése, az életszínvonal 
szocialista irányelvű emelkedése együt
tesen a szívbetegek számának csökken
téséhez vezet.

László Béla
A Szövetség-utcai kórház főorvosa

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT A BUDAPESTI EÖTVÖS 
LORAND TUDOMÁNYEGYETEM DISZ- 

TERMEBEN
(V., Pázmány Péter-tér 1—3. szám)

négy előadásból álló előadássorozatot rendez,
melynek keretében kiváló tudósaink — aka
démikusok, egyetemi tanárok — ismertetik 

dolgozóinkkal
a haladó tudomány eredményeit, ötéves 

tervünk nagy alkotásait.

II. előadás február 11-én 
Üj elmélet a naprendszer kialakulásáról 

Előadó: Herczeg Tibor tud. kutató, 
a Szabadsághegyi Csillagvizsgáló munkatársa

Az előadások mindig szerdai napon 18 órakor 
kezdődnek.

tus



A R Ö V I D Z Á R L A T
EGY KÍSÉRLET

a) Kapcsoljuk zsebizzónkat a száraz
elem sarkaihoz. Az izzó a rendes üzemi 
áramerősséget kapja, világít. Mekkora 
áram halad át a vezetéken és az izzón? 
Legyen az egész áramkör ellenállása 
20 ohm. Az elem feszültsége 4 volt 
Akkor:

feszültség
ellenállás =  áramerősség
voltok száma
o h m o l T M ^  ampérek száma

4 volt „ _
2Ü~öhm== °*2 ampér‘
b) A zsebizzóhoz menő két veze

téket hozzuk most a 2. ábra szerint 
egymáshoz körülbelül fél centiméter 
közel. Ha a vezeték szigetelt drót 
lenne, akkor ezen a helyen kaparjuk 
le a szigetelést, hogy mindkét drót 
csupasz legyen.

Vékony sztaniolpapírból vágjunk le 
minél keskenyebb csikót, de ez a csík 
semmiesetre se legyen szélesebb, mint 
egy milliméter. Ezt a keskeny sztaniol- 
csíkot tegyük rá a drótok csupasz 
helyére (a drótok alá keresztbe is
1. ábra. A lámpán és a vezetéken az üzemi 

áram halad át. ’

fektethetjük és a drótokat rányomjuk). 
A sztaniolcsík izzásba jön és elég — és 
ezalatt elalszik a lámpa.

Miért aludt el a lámpa? Azért, mert a 
zsebelem árama a kisebb ellenállású, 
a rövidebb utat választotta és legna
gyobb része inkább a sztaniollemczen 
keresztül tért vissza az áramforráshoz, 
mint a lámpán át.

De mivel az áram útja megrövidült, 
az ellenállás jóval kisebb lett. Ezért 
annyira megnövekedett az áram erős
ség, hogy a vezeték egyrésze — a 
sztaniolcsík — izzásba jött, elégett.

2. ábra. Ha a két csupasz vezetéket >\ tom-nél 
keskenyebb sztaniolcsíkkal áthidaljuk, az üzemi 
áramerősség tízszerese folyik « vezetékben. 

■A jsztaniol izzani kezd, megolvad.

Ha alatta könnyen gyúló anyag lett 
volna, még tüzet is okozhatott volna.

Számítsuk ki, hogy ebben a rövidre 
zárós kísérletben mekkora lehetett az 
áramerősség? — Az elem és vezeték 
összes ellenállása körülbelül 2 ohm.
Tehát:

4 volt0 phm =  2 ampér áramerősség halad 
a vezetéken át.
Ez a lámpa üzemi áramerősségének 
tízszerese.
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A VESZÉLYES RÖVIDZÁRLAT
Lássuk most a komolyabb esetet, a 

hálózati áram rövidzárlatát (3. ábra). 
Tegyük fel, hogy 220 wattos feszült
ségünk van. A lámpánkhoz vezető 
kettős zsinórról lekopott a szigetelés 
és a két vezeték érintkezik. Ugyanaz 
az eset következik be, mint kísérle
tünkben. Az áram legnagyobb része 
nem megy át az aránylag nagyellen- 
állású lámpán, — a lámpa elalszik. 
Az áram a rövidebb utat választja az 
érintkezési helyen át.

3. ábra. Elkopott szigetelésű drótok érintkezé
sekor rövidzárlat keletkezik. A hatalmas áram

erősség Izzásba hozhatja a vezetéket.

Mekkora áramerősségre számítha
tunk közelítőleg? Tegyük fel, hogy a 
vezeték ellenállása fél ohm. — Akkor :
220 volt , , , . .
0 5 ohm ”  440 ampér erősségu áram

halad át a vezetéken. Ez pillanatok 
alatt izzásba hozza és a vezeték meg- 
gyujt minden éghetőt, amivel csak 
érintkezik.

Számtalan tűzeset történt már ilyen 
módon.
4. ábra. A kiolvadó biztosíték. Ha a vezeték
ben folyó áram nagyobb a megengedettnél, \a 
vékony drót Izzásba jön, elszakad, megszakítja

az áramot, 1

S. ábra. al A gépkocsi kiolvadó biztosítékié 
b) A lakások biztosítékiénak cserélhető be

tétje. Mindkettő tűzbiztos foglalatban van,

A VÉDEKEZÉS, —
A BIZTOSÍTÉK

Most már megfogalmazhatjuk azt, 
hogy mikor történik rövidzárlat? ■— 
Akkor, ha az áramkör egy részét — 
akaratunk ellenére — valami vezető 
áthidalja. Az áthidalás miatt jelenté
kenyen kisebb lesz az áramkör ellen
állása és rendkívül erős áram folyik a 
vezetőben.

A rövidzárlatot leggyakrabban mozgó 
elektromos eszközeinkhez vezető haj

6. ábra. így cseréljük ikt kézzel a biztosíték 
betétjét.

lékony drótok okozzák. Ilyen eszköz 
például az asztali lámpa, a főzőlap, 
villanyvasaló stb.

Hogyan akadályozzuk meg azt, hogy 
meg nem engedett erősségű áram jusson 
a vezetékbe?

Ügy, hogy a vezetéket alkalmas 
helyen megszakítjuk és ezt a meg- 
szakltási helyet vékony és könnyen 
olvadó dróttal hidaljuk át. Ez a drót 
egy bizonyos áramerősségre biztosan 
megolvad, elszakad, megszakítja az 
áramot.
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Az ilyen úgynevezett kiolvadó biz- 
.ostíék legegyszerűbb formáját a 4. 
‘ábrán láthatjuk. — Jó-e ez a meg
oldás ? Nem! Ugyanis a kiolvadó 
drót nyíltan van, bizonyos esetben tűz
veszélyes lehet. Meg kell tehát akadá
lyozni azt, hogy a rövidzárlatkor 
izzásba jövő biztosító dróthoz bármi 
hozzáérhessen, vagy a lecseppenő izzó 
fém tüzet okozhasson.

Ezért a biztosítékok kiolvadó drót
jait tűzbiztos foglalatba (üveg, porce
lán) helyezik. 5 a, b ábránkon két ilyen 
biztosítékot láthatunk. Az egyik a gép
kocsik villamosberendezésének gyor
san cserélhető üvegcsőben lévő biz- 
tosítékja, a másik pedig a lakásunkban 
használatos biztosítékok cserélhető be
tétje. A betét porcelánhengerében 
van az olvadó drót.
LAKÁSUNK BIZTOSITÉKJA 
általában 6 ampéres. De vannak biz

tosítékok 10, 15, 20, 25 és még több 
ampér áramerősségre Is.

Miben különböznek ezek eggmástól? — 
A nagyobb áramerősségre készült biz
tosítékban vastagabb a kiolvadó drót.

Szabad-e például a 6 ampéres bizto
sítékot 10, vagy 20 ampérosra kicserélni? 
Nem is lehet a 6 ampéros betét helyébe 
10, vagy 20 ampéreset tenni, mert 
egyszerűen nem fér be. Veszélyes 
lenne, ha beférne, mert akkor a 6 
ampérre méretezett vékonyabb fali 
vezetékbe 20 ampéres áram is juthatna, 
ami veszélyesen felmelegítené.

De »szakértők« meg tudják »javítani« 
kelleténél vastagabb dróttal a kiégett 
biztosítékot. Ez az előbbi ok miatt 
veszélyes. — A tűzkár elleni biztosítás
kor nem fizetnek kártérítést, ha a tűz 
ilyen házilag javított biztosíték miatt 
keletkezett.

övejjes József
Kossuth-díjas

A budapesti múzeumok kiállításaiból
Műcsarnok (Hösök tere). 111. Magyar Képző- 

művészeti Kiállítás. Nyitva: mindennap 9—20 
óráig—  Magyar Munkásmozgalmi Intézet (Kos
suth Lajos-tér 12.) A Bolsevik Párt története 
múzeuma. Nyitva: szerda kivételével minden nap 
10—20, vasárnap 9—18 óráig. — Orsz. Természet
tudományi Múzeum (Múzeum-körűt 14—16.) Fej
lődéstörténeti kiállítás. Afrika élővilága. Asvá 
nyok általános tulajdonságai. Nyitva: hétfő ki 
vételével minden nap 10—18, csütörtökön 12—20 
óráig. — Orsz. Történeti Múzeum (Múzeum-kőrút 
14—16.) A magyar föld népeinek őstörténete. A 
magyar nép története a honfoglalástól 1848-ig. 
Nyitva: hétfő kivételével minden nap 10—18, 
csütörtökön 12—20 óráig. — Orsz. Iparművészeti 
Múzeum (Üllői-út 33—37.) Kerámiamflvesség tör
ténete. Textiltechnikák. UJabbkorl európai ötvös
művészet. Művészi bőrmunkák Európában. Nyitva: 
kedd, csütörtök 12—20, szerda, péntek, szombat 
10—18, vasárnap 9—14 óráig. — Orsz. Néprajzi 
Múzeum (Könyves Kálmán-körút 40.) Tiszaigar 
egy proletár-falu élete. Bíró Lajos emlékkiállítás. 
A Csendes Óceán szigetvilága. Magyar népi 
fazekasság. Pásztorművészet a XIX. század 
második felében. Bútorközpontok a XIX. század
ban. Nyitva: hétfő kivételével minden nap 10—18, 
vasárnap 9—15 óráig. — Keletázsiai Művészeti 
Múzeum (Sztálin-út 103.) Indiai kiállítás. Nyitva: 
kedd, csütörtök 10—18-ig, szerda, péntek 11—19, 
vasárnap 9—14 óráig. — Budapesti Történeti 
Múzeum Régészeti Osztálya (Egyetem-utca 6.) 
Budapest őstörténete. Nyitva: kedd kivételével 
minden nap 11—19, vasárnap 10—14 óráig. — 
Budapesti Történeti Múzeum Újkori Osztálya 
(Kiscelli-u. 108.) Budapest 1686—1848-ig. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 12—17, vasárnap 
9—14 óráig. — Aquincumi Múzeum (Szentendrei
ül 193.) Állandó kiállítás. Nyitva: hétfő kivéte
lével minden nap 9—16, vasárnap 1!—18 óráig. 
— Mezőgazdasági Múzeum (Városliget, Vajda- 
hunyad vár.) Vadgazdálkodást kiállítás. Hal- 
és nádgazdaság. Erdőgazdaság. Nyitva: kedd, 
csütörtök 9—17, szombat és vasárnap 9—14 
óráig. — Hadtörténelmi Múzeum (I.. Tóth 
Árpád sétány 40.) Állandó kiállítás. Nyitva: 
hétfő kivételével minden nap 8—16, vasárnap 
9—16 óráig.

A%  i d ő j á r á s  » m ú l t j á b ó l “

J E L  M A  G Y A  R Á Z  A T :
1. Azon a napon előfordult legnagyobb meleg
2. Átlagos maximum (legmagasabb hőmérséklet)
3. Átlagos középhőmérséklet
4. Átlagos minimum (legalacsonyabb hőmérsék

let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hű 

mérséklet
6. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet



r ö i u L o m á n y o s

ESEMÉNYNAPTÁR
ö s s z e á l l í t o t t a :  V a j d a  P á l

Jan. 29 - Febr 4-ig

(Aiok rétiére, akik a kérdéasel risileteaebben akarnak foglalkozni, közöljük az eseményre 
vonatkozó magyarnyelvű irodalmat Is.)

1736. január 29. szül. Watt J. skót származású, angol feltaláló, a gőzgép tökélete* 
sftöje. Az volt a célja, hogy a tökéletlen Newcomen-féle gőzgépet valóban jó 
hatásfokú géppé alakítsa át. Azonban nem Watt gépe indította el az ipar gépesí
tésének nagy iramát. A gépesítés már korábban megindult. Eleinte főképp vízi- 
erőn alapult, de azon hamarosan túlnőtt és most már olyan nagy erőforrást 
igényelt, hogy a kutatók utat és módot kerestek a gőzgép tökéletesítésére. Ebben 
a legkiemelkedőbb eredményt Watt érte el 1765-ben, de csak 1769-ben Jutott el 
a problémák teljes értékű megoldásáig és ekkor kapta meg a szabadalmat. Az 
első Watt-féle gőzgépet 1776-ban szerelték fel. Ez titán hamarosan elterjedt és 

1600 után a gőzerő az iparban általánossá vált. 1802-ben megjelent az első gőzzel hajtott cséplőgép 
és 1811-ben a könyvnyomtatásnál etsőlzben alkalmaztak gőzerőt. Lllley S.: A történelem, az emberek 
és a gépek Bp. 1949, 99—103. old

1907. február 2, tnegh. Mengyelejev D. J. orosz vegyész, aki 1869. március b án 
az Orosz Kémiai Társulat ülésén Ismertette korszakot alkotó felfedezését: az 
elemek perlódikus rendszerét. Ennek megalkotása megszűntette az egyszerű 
anyagokkal, a kémiai elemekkel kapcsolatos különféle téves elképzeléseket, s 
helyükbe kiegyensúlyozott rendszert vezetett be, megalkotta a kémiai elemekről 
szóló tant. Mengyelejev rendszere lehetővé tette, hogy előre megállapíthassuk a 
még Ismeretlen elemek létezését, sőt, azok tulajdonságai Is meghatározhatók 
legyenek. Hamarosan fel Is fedeztek újabb elemeket, pl. a galliumot, a szkandiu- 
mot, dtTo. Mengyelejev táblázatában ezeket az elemeket a részükre már előzőleg 

kijelölt szabad helyek várták. Mengyelejev betetőzte az atomisztlkus kémia klasszikus korszakát és 
egységes, szerves rendszerbe foglalta a 19. században az atomelmélet alapján elért felfedezéseket. 
Fordulópont volt ez nem csupán a vegytan, hanem az egész természettudomány fejlődésében. 
.Engels: »A természet dialektikája* című művében az elemek perlódikus törvényszerűségének 
Jelentőségét értékelve, rámutatott arra, hogy Mengyelejev, a világegyetem egyik alaptörvényének- 
felfedezésével »tudományos hőstettet hajtott végre.* A tudomány fejlesztéséért folytatott harcot, 
a hazai Ipar és a mezőgazdaság fejlesztéséért folytatott harccal kapcsolta össze. Müveiben átfogó 
és merész ötletekben gazdag programmot adott Oroszország természeti kincseinek kihasználására 
és H7. ország iparosítására. Kuznyecov B. G.: Mengyelejev élete, Bp. 1950.; Danilevszklj V. V.: 
Az orosz technika története, Bp. 1951. 136—143. old. Kuznyecov B. G.: Az orosz tudósok hazaftsága. 
Bp. 1950. 163—201. old.

1757. február 3. szül. Kltaibel Pál, a nagy magyar botanikus. Legnevezetesebb 
munkáját »Descrlptiones et Icones plantarum rartorum Hungáriáé* {Magyar- 
ország ritka növényei Írásban és képben) Európának minden botanikusa ismeri. 
A mű 28 füzetből áll. tlz-tlz füzet alkot egy kötetet. A nehéz pénzügyi helyzet 
és a magyar hivatalos körök hihetetlen közömbössége megakadályozta a munka 
folytatását, Így a harmadik kötet csonka maradt. A mű korszakalkotó jelentő
ségét akkor értjük csak meg Igazán, ha figyelembevesszük, hogy hazánk terű- 
létén valamivel több, mint 3000 virágos növény található. Ennek kb. a felét már 
megtaláljuk Linné munkájában, A másik fél egytízedének (kb. 150) Kltaibel adott 

nevet, a megmaradó kilenctized pedig 262 kutató munkássága folytán vált ismertté. Így tehát a 
magyar flóra kutatása körül senki sem tett annyit, mint Kltaibel. Több mint három évtizedig járta 
hazánk különböző tájait. Utazásai közepette számos alkalma volt hazánk egyéb nevezetességeinek 
megfigyelésére, Különös szeretettel tanulmányozta az ásvány- és gyógyvizeket. Hldrographia 
Hungáriáé (Magyarország vízrajza) című munkája megyénként írja le az egyes fürdőket, azok 
fekvését, vizük fizikai tulajdonságát, vegyi összetételét és használhatóságát. Egyúttal kitűnő isme
rője volt az állatok világának is. Mint vegyész is kiváló volt; [gy például 1795-ben a világon első
ként Írja le a VlArrmész előállítását és alkalmazását. És ő volt az. aki ugyanakkor elsőnek használta, 
textil- és vlas •-ürítésre. Már 1802-ben javasolta egy magyar természettudományi társulat alapítá
sát, A biológia Ha gyár úttörői, Bp. 50—58. old.; Természettudományi Közlöny, 1930. 147—149. old.
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Logar Miska feladatai
1. Egy aratób'rigádnak két rétet 

kell lekaszálnia. Az egyik rét 
kétszer akkora, mint a másik. 
Reggeltől délig a brigád a na
gyobb rétek kaszálta. Ebéd után 
a brigád két részre vált. Egyik 
fele a nagyobb réten maradt és 
estig be is fejezte a munkát. A 
brigád másik fele átment a kisebb 
rétre, de nem lett kész estig a 
kaszálással. Ami még kaszálat- 
lan maradt, azt másnap egy 
kaszás egésznapi munkával le
vágta. — Kérdés: Hány arató 
volt összesen a brigádban?

(A gimnazistákat figyelmezte
tem, hogy egyenlet felírása nél
kül, pusztán egy kis ábra segít
ségével is meg lehet oldani!)

2. Hogy a gimnazisták ne sír
janak, van itt egy nehezebb is: 
Ezopusz egyik meséjében olvas
tam: »A ló és az öszvér egymás 
mellett bandukoltak nehéz teher
rel a hátukon. A ló panaszkodni 
kezdett elviselhetetlenül nehéz 
terhére.

— Mit panaszkodsz — mondta 
néki az öszvér, — Hiszen ha egy 
zsákot átvennék a hátadról, ak
kor az én málhám kétszer olyan 
nehéz lenne, mint a tied. De ha 
te vennél át egy zsákot az én 
hátamról, akkor a te málhád még 
mindig csak olyan nehéz lenne. 
mlnt az enyém.*

Kérdés: Hány zsákot vitt a ló 
és hányat az öszvér?

MEGOLDÁSOK A 3. SZÁMBÓL
Gondolkozzunk! 1. Azért, mert 

a lágyvas az áram bekapcsolása
kor gyorsan mágneses lesz, de 
ugyanolyan gyorsan el is veszti 
mágnesességét az áram kikap
csolásakor. Az acélból készüft 
elektromágnesmag viszont az 
áram .kikapcsolása után is meg
tartja egy ideig mágnesességét. 
(PL villamos csengő esetén az 
acélmag nem eresztené el azon
nal a kalapácsot: nem keletkezne 
folyamatos csengetés.) — 2. Az 
izzó vasra hullott vízcsepp azon 
a részen, amely a vassal érint
kezik, forrni kezd, a többi része 
pedig mintegy gőzpárnán ring, 
mivel nem érintkezik az izzó vas
sal. A gőzpárnán a vízcsepp, 
egyensúlyából kibillenve, tova
gurul s ekkor más része kerül 
érintkezésbe az izzó vassal. Ezt 
a jelenséget kísért a sistergő 
hang. 3. Az erdőben a hó nem 
közvetlenül a földre, hanem az 
évele során át vastagon felgyü
lemlett avarrétegre hull. Egy
részt sh vastag avarréteg óvja 
meg az erdei talajt a mélyebb 
átfagyástól, másrészt maga a hó
réteg Is vastagabb az erdőben, 
mint nyílt terepen.

Hát ezt tudtad-e? 1. és 2. A 
higany (39 foknál oldódik). — 3. 
A magnézium, ami a klorofill jgyik 
alkotórésze. — 1. A k;:;:3gÍ0-
Dinban levő vastól.

LOGAR MISKA KÉRDÉSÉ'.8 literes 5 literes 3 Vítere*
korsóban korsóban korsóba8 0 3 ■

3 5 Q. .3 2 36 2 . ö6 0 21 5 2
I 4 3
4 4 0

(Más úton is meg lehet oldani.) 
2. A hét első napja vagy derűit 
vagy borús. Az első napra tehát 
két kombinációnk van. Két nap 
alatt a derült és borús napok kö
vetkező váltakozásai lehetnek: 
derült és borús, derült és derült, 
borús és derült, borús és borús; 
Számuk összesen 2* = 4. Három 
nap alatt az első kétnapí kombi
nációk mindegyikéhez még két 
lehetőség csatlakozik; a kombiná
ciók száma tehát 2.2" = 23 = 8. A 
negyedik nap hozzávételénél is
mét kettővel kelt szorozni és így 
tovább. Egy hét alatt tehát a 
borús és derült napoknak 21 =128 
különböző kombinálódása lehetsé
ges. A legrövidebb idő tehát 
amelyen belül egy hét Időjárása 
biztosan megismétlődik, 128 hét 
= 128.7 = 896 nap. 3. Emeljük 
mindkét mennyiséget a 10. ’.ia‘ 
ványra:
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oldalon pozitív »zámo« állottak.
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A t e r m ő t a l a j
VÍZSZINTES!

1. Vtljamsz szovjet tudás 
kutatásai során bebizonyo
sodott, hogy a növények 
életét, fejlődését és ezáltal 
a nagyobb termés elérését 
leginkább ez befolyásolja.
14, Igekötő. 15. Olajsav 
másnéven. 16. Hossz az 
ilyen szerkezetű talaj. 18.
Mátka. 20. EGS. 22. Rö
vidtávfutónk. 23. Kiejtett 
betű. 24. A növényi élet 
nélkülözhetetlen elemei. 28.
Alulra. 29. Vissza: hulla 
dék. 30. Beteget gondoz 
31. Hősi szabadságharcát 
vívó ország. 33. Gáborka.
34, Enélkül nincs növényi
élet. 35. Nátrium vegyjele. 37. Egyedül ai  Ilyen 
szerkezetű talajban faláljuk meg a növények 
legkedvezőbb életfeltételeit. 40. Áriavég! 41. Gö
rög betű. 43. Ez a hal békeporonty. 44, Krono
méter. 45. Erre Is szüksége van a növénynek a 
talajban. 47. Helyhat. névutó. 49. ZR. 50. Igen 
nagy szerepet játszanak a növények fejlődésé
ben.

FÜGGŐLEGES:
1. Jáva fővárosa (névelővel). 2. A gyógyítás 

tudománya. 3. Háziállat. 4. Ipari rostnövény, 
névelővel. 5. Utazáshoz szükséges. 6. A katona

1 2 3 4 5 6 7 6 9 10 11 12 13
w ■ ■L Jis ■2U ■■ ■22 ■23
'Ja 25 26 27 ■23“

_■29
30

l
32 33

34
_■s r 5■L 39

40
'

_■r 421■■43 ■44
46

_■47 - ■49
■50

fejét védi. 7. ZN. 8. Cégrövidítés volt. 9. Kézi 
munkázik. 10. Férfinév. 11. Nagyabbik része. 12 
Leánynév. 13. A multidö jele. 17. Antarktisz. 19 
Testtartás névelővel. 21. Az ilyen talajszerkezet 
is rossz. 23. Régi körtánc. 25. Alumínium vegy
jele. 26. Gomba része (!) 27. Városrész röv. 29. 
Magyar város. 32. Gyflmölcskocsoriya névelővel 
(2. kockába kettősbetű). 33. Az egyik begedü- 
húr. 35. Lentngrád folyója. 36. Névelös ital ?8 
Gárdonyi színmüve. 39. Becézett leánynév. 41 
Kórházi osztály. 42. AGB. 45. Skálahang. 45 
ÖA. 47. Mondatvég! 48. Arany kémiai jele.


