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AZ A NYAG TITKAI
M O L E K U L A S Z E R K E Z E T E K
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.V mai modern fizika az anyag szerkezete 
felkutatásának jegyében áll. Ennek kapcsán 
ma már eljutottunk oda, hogy az atom
energia felszabadításának érdekében az atom
magok belső szerkezetét is vizsgálat tárgyává 
tehetjük. Az utolsó 50 év alatt nagyobb 
utat tett meg a fizika, mint a megelőző 
évezredekben együttvéve, hisz a század- 
fordulóig az atomokról, molekulákról még 
csak meglehetősen ködös fogalmaink voltak, 
inig ma már az atomokat, molekulákat 
nemcsak láthatóvá tehetjük, hanem belse
jükbe behatolva, a mag kötő energiáit sza
badítjuk fel az atombombában. Könnyen 
belátható azonban, hogy ebben a vakmerő 
rohanásban úton-útféíén maradtak meg
oldatlan problémák jócskán. Nem szabad 
azt gondolnunk, hogy, mivel ma már az 
atommag problémáinál tartunk, magukról 
az atomokról vagy éppen a molekulákról 
már mindent tudunk. Ez korántsincs így. 
A tudósok egész serege foglalkozik a még 
elmaradt problémák megoldásával, mivel 
a pionírok eredményei csak akkor tekint
hetők biztosítottnak, ha szilárd alapokon 
nyugszanak. Ilyen lemaradt kérdésnek tűn
het egyesek szemében a molekulák szerke
zetének problémája is. Hogy azonban jelen
tősége egyáltalában nem csekély, azt bizo
nyítja többek között az a tény is, hogy 
éppen a molekulaszínképek elemzése révén 
tettek néhány olyan felfedezést, mely a 
magfizikusok számára döntő jelentőségűvé 
vált. Fordítsuk tehát figyelmünket most 
a molekulák szerkezetére.

Atomok és molekulák
A molekulák szerkezete sok tekintetben 

hasonlóságot mutat az atomok szerkezeté
hez. Az atommagok körül elhelyezkedő elek
tronok a kvantumelmélet szerint itt is csak 
egészen meghatározott energiaállapotokban 
létezhetnek. Két ilyen meghatározott elek
tronállapot közötti átmenettel — aszerint, 
hogy az átmenet magasabb energiaállapotból 
alacsonyabba történik vagy megfordítva — 
fény kibocsátása vagy elnyelése jár együtt. 
Míg azonban az atomoknál az ilyenkor 
létrejött fény egyetlen meghatározott hul
lámhosszú színképvonal, addig a mole
kuláknál egy elektron ugrásával a színkép- 
vonalak egész sorozata keletkezik. Ennek 
oka az atomok és a molekulák szerkezetének 
különbözőségében keresendő. Míg ugyanis 
az. atomoknál az elektronok egyetlen pozitív 
töltésű atommag erőterében mozognak,

addig a molekuláknál mindez két vagy több 
mag erőterében történik. A több atommag 
létezése azután azt eredményezi, hogy a 
molekuláknál kétfajta olyan mozgási lehe
tőség is fennáll, mely az' atomoknál nincs 
meg. Először az atomok egymáshoz képest 
rezgő mozgásokat végezhetnek, másodszor 
pedig az egész szabad molekula foroghat 
valamely, a súlypontján átmenő tengely 
körül. Mint az elméleti vizsgálatok is iga
zolták, stabilis molekula a magoknak csakis 
egy meghatározott távolságánál jöhet létre 
és ha az atommagok az egyensúlytávolságból 
akár közelednek egymáshoz, akár távolod
nak, visszahúzó erő jelentkezik. Ennek 
azután az a következménye, hogy a magok 
az egyensúlyi helyzeteik körül rezgő mozgá
sokat végezhetnek, amelyek azonban a 
kvantumelmélet szerint csak meghatározott 
energiaértékek mellett mehetnek végbe. 
Ezen rezgési energiák az elektronmozgástól 
származó energiákhoz képest egy-két. nagy
ságrenddel kisebbnek adódnak. Másfelől, 
mint említettük, az egész molekula még 
forgást Is végezhet egy tengely körül, amely 
forgás a kvantumelmélet szerint szintén 
csak egészen meghatározott energiaérté
kekkel jöhet lé tre ; ezen energiák még 
a rezgési energiáknál is egy nagyságrenddel 
kisebbek.

Közelfekvő tehát az a feltevés, hogy ez 
a két mozgás az, amely a molekula- és az 
atomszínképek különbözőségét okozza. Ha 
feltesszük, hogy a rezgés és a forgás egymást 
első közelítésben nem befolyásolják, akkor 
a molekula teljes energiája” a fenti három 
energiának, az elektron-, a rezgési és a 
forgási energiának összegeként adódik. így 
tehát egyetlen elektron energiaállapothoz 
sok különböző rezgési állapot és ezen utóbbi 
mindegyikéhez még külön-külön sok for
gási energia állapot tartozik, amint az az 
1 . ábrában látható, ha az energiát valamilyen 
mértékegységben mérve, magasság szerint 
növekvő értékkel felrajzoljuk. Ha tehát 
két ilyen sokrétű elektronállapot között 
átmenet jön létre, elképzelhetjük, hogy 
milyen nagyszámú színképvonal jön létre. 
A dolgot úgy kell elképzelni gyakorlatilag, 
hogy az ábra a fényt kibocsátó vagy elnyelő 
gáz molekuláinak a lehetséges energiaalla- 

otait adja meg és minden molekula ezek 
őzül a valóságban csak egy-egy állapotban 

van és egy másik hasonló szerkezetű állapotba 
való ugráskor csak egy színképvonalat hoz 
létre.

S zín képek
Ezek a színképvonalak az energia- 

nívók ilyetén rendezettségének megfelelően 
szintén nem összevisszaságban, hanem eléggé 
szembetűnő módon vannak elrendezve, Elő
ször is világos, hogy ha egy elektronenergiá
hoz tartozó bizonyos rezgési állapot minden 
forgási állapotáról egy másik elektron
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itt o levegőben is megtalálható nitrogénnál (N,J sávos vagy molekitlaszhiképe látható kiseoó felbontóképességű spektrográffal 
fényképezve, Az egyes sávok jól megkülönböztethetők egymástól, de a sávokon belül színképvonalak nem láthatók

energiához tartozó bizonyos rezgési állapot 
minden forgási állapotára való átmeneteket 
vizsgáljuk, akkor a forgási nívóknak egy
máshoz való meglehetős közelsége miatt 
ezek a vonalak is egymáshoz nagyon közel 
kerülnek, úgyhogy egy kisebb' felbontó- 
képességű színbontó készülékben (spektro
gráfban) ezek a vonalak nem is választhatók 
szét, hanem összefolyva, többé-kevésbbé el
mosódott sávot adnak; ezért hívják a 
molekulaszí nképeket sávos színképeknek. 
Továbbá, ha egyazon elektronátmenethez 
tartozó különböző rezgési átmeneteket vesz- 
szük tekintetbe, több, esetleg igen sok sávot 
kapunk, melyek egy sáv- 
rendszert alkotnak. A sáv
rendszer tehát összessége 
azon sávoknak, amelyek 
mindegyike ugyanahoz* az. 
elektronátmenethez tartozik 
Míg tehát az atomnál vala
mely elektronátmenetnek 
egyetlen színképvonal felel 
meg, addig a molekulánál 
egy egész sávrendszer. Mint
hogy általában többféle elek
tronátmenet lehetséges, a 
molekulánál több sávrend
szer fordulhat elő, melyek 
nagyrészt a színkép látható, 
ill. ultraibolya tartományá
ba esnek. Az egyazon sáv- 
rendszerbe tartozó sávok, 
mint ez a fentiek alapján 
most már könnyen érthe
tő, egymáshoz teljesen ha
sonló szerkezetűek és a kül
ső feltételek (pl. a kisülési 
csőben levő nyomás, hőmér 
séklet) váitoztatsáával egy 
formán változnak. így tehát 
a sávrendszerek összessége 
adja a molekula teljes szín
képét.

A molekulaszerkezet ku
tatásának szempontjából 
különösen fontos az az eset, 
amikor az elektronállapot 
nem változik meg, hanem 
a molekula megmarad a leg
alsó elektron

vagy a legalsó rezgési állapot magasabb 
forgási állapotaiba kerül. Az ilyen szín
képeket a fenti elektronsáv színképpel 
szemben rezgési-roiáeíós, ill. rotációs szín
képnek hívjuk. Ezek a színképnek a közeli, 
111, távoli ultravörös részébe esnek és szer
kezetük, a jóval kevesebb átmeneti lehe
tőségnek megfelelően, lényegesen egyszerűbb 
és áttekinthetőbb. Sajnos, azonban, ilyen 
színképet nem minden molekula mutat és 
azonkívül a színképnek ezen tartományában 
a fotográfiai lemezek már nem érzékenyek, 
úgyhogy a fényképezés helyett itt más 
eljárások válnak szükségessé, melyek pon

tosságban a fényképezésen 
alapuló eljárástól elmarad-

_____nak. Megemlítjük azonban,
hogy az ultravörös spektrum 
mellett az alapállapot rez
gési és esetleg forgási álla
potai a látható spektrumíe 
rületen Is észlelhetők az ú. 
n. jRcunan-effektushan. Ezek 
észlelése azért rendkívülfon- 
tos, mivel ezekből közvet
lenül a molekula alapállapo
tának szerkezetére lehet kö
vetkeztetést levonni. Mint
hogy a kémiai reakciókban 
a molekulák csaknem ki
zárólag alapállapotban for
dulnák elő, érthetővé válik, 
hogy a molekulák ultra
vörös spektroszkópiája az 
utóbbi időkben a spektrosz
kópiának mind fontosabb 
területévé válik.
A m olekulák szerkezete

___ .... __ Anélkül, hogy itt részle-
I.___ I lekbe óhajtanánk bocsát-
- —-— — ---- — -----—----1 kozni, máris világos lehet a

fentiekből,'‘hogy ámolekula- 
• •••:"? színképek tanulmányozása a

-------------- -------------------molekula bonyolultstruktu-
'< ■ • rájának feltárásában döntő

szerepet kell, hogy játsszon. 
Valóban sem ilyen más mód- • 

A z  A -v a l és B -v e l jelzett állapotok egy felső  szerrel a molekula szerkeze- 
„  és é s ó  elektronállapotot jelentenek. A kihúzott ( i n é t  !ntlm tulajdonságairól energia álla- ritkább vonalak a rezgési nívókat jelentik és jjyeu mélyreható és ilyen

pótban (az ű. n. alapállapot- régül a legsűrűbb vonalakí •. ■. -■ * F nniAlrhny inrfnvA tnrs/Ae» rpet í  pontos felvüágo sításokat/... fínvi.lr.Vr.lÁ- r£,z„ nívókhoz tartozó forgási nívókat adják. Ekét h " , , 8t , „ .
* £ £  elektronállapot közötti átmenetek által egy kapunk. így a szín-

T“en •• - Állapot o j. ru a- sávrendszer jön létre. A molekulaszínkép több képek rotációs szerkezetébőlgasabb rezgési állapotaiba ilyen sávrendszerből áll megállapíthatjuk a raoíe-
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A  megelőző színkép egyetlen sávjának (a j ío j-o  A  nullám szim nál lévőnek) nagy felbontóképességű spektrográffal 
fényképezett, kinagyított képe, A z  előző képen összefolyó sávban itt most az egyes színképvonalak szépen szétválasztva látszanak

kulában lévő atommagok elrendeződé
sét, a magtávolságok pontos értékét, a for
gás sebességét; a színképek rezgési szerkeze
téből az atommagok különböző rezgéseinek 
frekvenciáira, a molekula egyes atomjai 
között működő erőkre és a disszociációs 
munkákra (azaz arra a munkára, melyet 
közölnünk kell a molekulával, hogy alkotó 
atomjaira essen szét) következtethetünk; 
az elektronsáv színképekből az elektronok 
elrendeződésére és mozgására kaphatunk 
felvilágosítást.

A színképek tanulmányozása alapján 
nyert fenti eredmények azonban az indi
viduális molekulák szerkezetének feltárásán 
túlmenően még további következtetéseket 
Is megengednek. Az energianívók ismeretének 
birtokában a megfelelő molekuláris gázok 
számos fizikai és kémiai tulajdonsága meg
érthető, sőt gyakran kvantitative előre 
megmondható. így a fizikai vonatkozások 
közül a fajhő, az entrópia és a gázok mág
neses tulajdonságait megszabó állandók ki
számítását, említjük meg. Alkalmazhatók 
a színképek magas hőmérsékletek mérésére 
Is, a sávokban levő intenzitás-eloszlásból 
ugyanis a fényforrás hőmérsékletére lehet 
következtetni. ~A sávos színképekből nyert 
ismeretek nagyban hozzájárultak az atomok 
ütközés útján való gerjesztésének és ionizá- 
lásának, valamint a kémiai kötésnek és a 
vegyérték fogalmának mélyebb megértésé
hez is. Az atommag fizikájában az ú. n. 
magspinek meghatározását és a ritka izo
tópok felfedezését nagyrészt a sávos szín
képek tették lehetővé. Ismeretes, hogy az 
utóbbiak milyen nagy szerepet játszanak 
az atomenergia felszabadításában.

A kémiai vonatkozások közül egyik igen 
fontos eredmény, hogy a színképek sok 
olyan molekula létezését és szerkezetét fel
derítették, amelyet add ig a kém la nem ismert 
(pl. CH, OH, He2, Na2), Sok kémiai reakció 
pontos mechanizmusának megismerése, ké
miai egyensúlyok elméleti megállapítása, 
számos fénykibocsátással és fényelnyelésse) 
kapcsolatos kémiai folyamat megértése főleg 
a molekulaspektroszkópiaí kutatások ered
ményének köszönhető.

Az utóbbi években egyre növekvő jelen
tőségű alkalmazást nyernek a molekula-
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színképek az asztrofizikában is. A spektru
mok alapján ugyanis egyrészt az egyes égi
testeken, íll. a környezetükben levő mole
kulák természetére, másrészt az égitesteken 
levő fizikai állapotokra következtethetünk.

Mindezekből kitűnik, hogy az atomok 
szerkezetének tanulmányozása mellett mi
lyen nagy jelentősége van a molekula- 
szerkezettannak is. Minthogy a molekula 
is atomokból és ezen keresztül atommagok
ból van felépítve, a molekulák szerkezeté
nek tanulmányozása és itt elsősorban a 
molekulaspcktrőszkópia az önálló problé
máinak megoldásán kívül fontos segítséget 
adhat más kutatók, különösen a magfiziku
sok számára is.

Dr. Kovács István egyetemi itt. tanár

Ü
Blackett doktor angol tudós a kozmikus

sugarak ismerője, felfedezte hogy a radar- 
sugarakat elektromágneses detektáláshoz is 
fel lehet használni. így tudjuk tanulmá
nyozni a kozmikus sugárkévéket a felső 
légrétegekben.

Blackett doktor, aki a manchesteri egye
tem fizikai intézetének vezetője, beszámol 
arról, hogy közei egy esztendeje végzett 
kísérletei milyen eredménnyel végződtek. 
Olyan energiákat gyűjtöttek össze, amelye
ket 1.00—110  km magasságban különböző 
rneteórok szórtak szét.

Itt megjegyezzük azt is, hogy a Szovjet
unióban tudósok jelenleg azon dolgoznak, 
hogy 9000 méter magasságban atommagokat 
robbantsanak s ehhez kívánják felhasználni 
a kozmikus sugarak segítségét.

A r s  h

R :

használa ta  
kozmikus  

sugárkévék  
ta rw l-
m ányozésához

kovasavtól, elválasszák. Erre ma majdnem 
az egész világon az ú. n. marónátro- 
nos eljárást alkalmazzák, ami azon ala
pul, hogy az alumíniumoxid nátronlúg
ban oldódik, a többi anyag azonban nem. 
A nátronlúggal tehát az aluminiumexidot: 
a timföldet alkalmas készülékekben nagy

Az első párisi világkiállításon, amely 
1900-ban volt, a legnagyobb feltűnést 
egy újonnan előállított ezüstszínű, elég 
puha fém okozta; az alumínium.

Egy kiló alumínium annyiba került, 
mint egy kiló platina, de azért nem hasz
nálták ékszernek, kicsit könnyű volt s 
puha. Sok jövőt nem jósoltak neki. De 
aztán sikerült újabb módszerekkel s 
olcsóbban előállítani. A mérnökök rájöt
tek arra, hogy az alumíniumnak kiváló 
tulajdonságai vannak. Főleg, ha más 
szintén könnyű fémekkel ötvözik, rend
kívül alkalmas szerkezeti anyag — külö
nösképen olyan szerkezetekben, ahol a 
kis önsúly döntőfontosságú. így  pl. 
repülőgép, hajó stb. építésére. M a már 
ott tartunk, hogy az alumínium a fémek 
versenyében előkelő helyre küzdötte fel 
magát s a legutóbbi időben még a vassal, 
acéllal is versenyre kel.

Magyarországon a Vértes hegységben 
hatalmas bauxitlelőhelyek vannak. A  
bauxit alumínium érc, alumíniumgyártás 
nyersanyaga. Vörös, agyagszerű anyag, 
amely az alumíniumon kívül'jelentékeny 
mennyiségű vasat és még néhány kísérő 
fémet is tartalmaz. Magyarország bauxit- 
lelőhelyei világszerte híresek. Európá
ban a legnagyobbak és mindenesetre 
kiváló minőségűek. Ennek tudható be, 
hogy Magyarország sokáig a világ leg
nagyobb bauxittermelő államai közé tar
tozott.

Ha a bauxitból alumíniumot akarnak 
gyártani, akkor a legelső feladat az, hogy 
az alumínium oxidot a kisérő többi 
anyagoktól, vasoxidtól, titándioxidtól,

Repülőgépből teáskanna:
A  pusztítás szolgálatából a békés tűzhelyekre vándorló 

alum iuium

nyomáson és 150— 160 fokos hőmérsék
leten ú. n. autoklávokban ki lehet oldani 
a többi anyag mellől, amelyek vörös 
iszap formájában visszamaradnak. Ezt 
az iszapot leszűrik és a tiszta nátronlúgos 
oldatból kiválasztják, kikeverik a nedves 
alumíniumoxidot, timföldet. Ezt az 
anyagot azután izzító kemencékben kiiz
zítják. Az így kapott timföld hófehér 
poranyag.

A timföldből az alumíniumoxidot kell 
kiválasztani, tehát a fémalumíniumot. 
Nem egyszerű dolog. Elektromos ener-
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giát kell igénybevenni a szétválasztás 
érdekében.

Ez a munka nagy elektrolizáló kádak
ban történik. A  kád két három négyzet- 
méter alapterületű harminc-negyven cm 
magas belméretű és vas oldallemezek 
közé bedöngölt széngrafit, kokszkeverék
ből áll. Ez ,a szénkád egyszersmind a 
katódja az elektrolizálónak. A  kádban 
helyezik el a timföldet kriolittal, egy más

. . .A REPÜLŐGÉPIG
aluminiumásvánnyal elkevertem Ez a 
kriolit csak azt a célt szolgálja, hogy ala
csonyabb hőmérsékleten, 900— 1000 fok 
között megolvadjon a timföld. Az anód 
nagy, körülbelül 2 köbméter terjedelmű 
petróleumkokszból készült tömb. Az 
elektromos áramot vastag rézvezetéken 
vezetik a két elektródjához, úgy, hogy a 
kátédhoz kapcsolják az egyenáramú ge
nerátor negatív, az anódhoz a generátor 
pozitív sarkát. Egy ilyen elektrolizáló 
kádon 20— 30.000 amperes áramot vezet

ek keresztül 6— 7 volt feszültség mellett.

A legmodernebb iram vonalas  
autók karosszériája alu m íniu m 

ból kiszül

Hatására az ahimíni- 
umoxid kioíit keve
rék fölmelegszik 900—
1000 fokra és ezen a 
hőmérsékleten szét
válik alumíniumra és 
oxigénre. Az alumíni
um ezen a hőmérsék
leten nehezebb mint a 
kriolit timföld keverék 
tűzfolyós olvadéka és 
így a kád alján helyez
kedik el. Az oxigén a szén anód anyagát 
támadja meg s a szén egyesül az oxigén
nel, vagyis elég. Ezért az elektrolízis fo
lyamata alatt alkalmas szerkezettel kellő 
mértékben süllyesztik. Fölül pedig koksz
anyagot pótolják. E gy ilyen kád 80— 100 
kilogramm alumíniumot termel egy nap.

A  folyékony alumíniumot időnként 
leveszik és egy másik kemencébe rakják 
át, ahol még folyékony állapotban tart
ják körülbelül egy napig és ezalatt egyes 
szennyezései leülepednek. Az alumíniu
mot aztán öntőedényekbe (kokillákba) 
öntik s ezek kerülnek az öntödékbe vagy 
a hengerművekbe, ahol különb öző hasz
nálati tárgyakat vagy rudakat, lemezeket, 
finom fóliákat hengerelnek, öntenek

A  világrészeket összekötő C l i p 
per r teste teljes egészében a lu 

m ínium

belőle.
Magyarország 

csel rendelkezik, 
is vannak és

Minden tonna alumínium előállításá
hoz két tonna timföld, vagyis négy tonna 
bauxit szükséges és körülbelül négy-öt 
tonna hazai szén. A  világ nagy alumí
niumtermelő államai a Szovjetunió, K a 
nada, Északamerikai Egyesült Államok, 
Európa most épülő legnagyobb alumí- 
niumtnűve Norvégiában van. Az alumí
niumgyártáshoz szükséges villamosener-

hatalmas bauxitkíncs- 
Nagy timföldgyáraink 

alumíniumkohóink is . 
Mégis arra szorulunk, hogy bauxitot is 
és timföldet is külföldre szállítsunk, ex
portáljunk, mert a bauxit feldolgozása 
timfölddé rengeteg hőenergiát igényel,* 
vagyis szenet. A  timföld elektrolízise 
pedig villamosenergiát fogyaszt, tehát 
lényegében szintén szenet. Hatalmas betoncsarnokok vázát alumíniumból állítják össze

A z alum ínium  gyártásánál —  annak egyszerűsége és tiszta ^  m indennapi életünk elengedhetetlen kellékei, az edény is,
volta mialt — a női m unkaerő is  könnyen igény bevehető úgyszólván minden Tormájában alumíniumból készíthető
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giít nem szénnel táplált hőerőművekből, 
hanem vízerőművekből kapja, (Lásd 
Mosonyi Em il: Fehér szén — Élet és 
Tudom ány II . évf. i .  sz.)

Mégis gondolkoznunk kell azon és meg 
is oldani, hogy a magyar földnek ezt a 
hatalmas nyersanyagkincsét hogyan hasz
nosíthatjuk az eddiginél jobban, hogyan 
tudjuk ' megvalósítani azt, hogy ne a 
nyersanyagot, bauxitot vagy a timföldet, 
hanem a kész terméket, az alumíniumot 
vagy méginkább az alumíniumból ké
szült ipari cikkeket és használati tárgya
kat szállítsuk külföldre. M ert végső

A ramvonalas luxuskocsik 
mozdonyainak az építésére 
is alumíniumot alkalmaz

nak
fokon egy áru ér
tékét a beléjefekte- 
tett hasznos mun
ka szabja meg és a 
magyar nép szem
pontjából nem kö
zömbös, hogy a ki
sebb értékű bauxit, 
hogy a beléjefekte- 
tett munka követ
keztében jelenté
kenyen nagyobb 
értékű alumínium, 
vagy alumínium 
tárgyak kerülnek 
a külföldi piacra, 
ahol is itthon nem 
lelhető cikkekért 
cseréljük el.

P ál Zsigmond

A z  abroncsos fahordók he* 
lyeit tetszetősebb és kőn y* 
nyeböen kezelhető ez az 
alum ínium ból készült hordó

Alum ínium -szekrény, az a j
tóknál gumitömítéssel

A  korhadó fa-ablakkeretek 
helyett egy darabból préselt 
alum ínium  ablakkereteket 

használnak

E g y ik e a tegáckorativebb 
tárgyakn ak: neonfény lám 
p a , melynek minden fém 

tartozéka a lu m íniu m

HÁZIÁLLATOK TERMÉKETLENÍTÉSE
Nizzák meg a kimutatásokat, azt talállak, 

hogy a születeti állatok 70%-a him és csak 
30%-a nőstény. Házi állatoknál untig elérj, ha 
egg hímre 10 nőtlent/ jut. Szakértelemmel 
válasszuk ki a legszebben /ejlelt egészséges 
hímeket, ezeket meghagyjuk a fajfenntartás 
céljára, a többit pedig mesterségesen terméket- 
lenlttetjük.

Tudjuk, hogy az igavonásnál a bikának, a 
csődörnek jóformán semmi hasznát nem 
vesszük, saz ökör, a paripa milyen türelmesen

és kitartással dolgozik. Amikor az ökör ki
öregszik a munkából, könnyebben hlzik meg, 
mint a bika és a húsa értékesebb s jobb. 
Kicsi háziállatok, szárnyasok felesleges hím
jeinek lermiketlenitése is célszerű, meri ha a 
satnya állatok szaporodását megakadályozzuk, 
emeljük az állatállomány értékét, fokozzuk a 
hús minőségének jóságál. Természetesen fon
tos, hogy a műiéi fájdalommentes legyen 
és óvakodjunk attól, hogy kontárok által 
általainkat fertőzés veszélyének tegyük ki.
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H arm adik  expedíció hatodik tábora S í j o  m 
magasságban. A  hegymászás történeté
ben először t/triek tábort E u ró p a  legma
gasabb pontjánál, a M ont B la n c -n il  s jo o  
m-rel magasabb ponton. A  csiics jo o  m 

magasságban emelkedik a tábor fölött.

Egyik minapi értesülés nyo
mán tudjuk, hogy a Royal 
Geographical Society és az A l-  
pine Club kebeléből alakított 
Himalaya-bizottság újból meg
kezdte munkáját.

Ez a híradás azt jelenti, hogy az emberi 
vállalkozó szellem és törhetetlen akarat 
—  most már negyedízben *— új ro
hamot készít elő a földgolyó legmaga
sabb pontja, a Himalaya hegyláncban 
8840 méter magasságon ágaskodó Mount 

.Everest ellen. (A bennszülöttek Csomo- 
hungmának nevezik.)

Három kísérlet
1921-ben indult útjára egy felderítő 

különítmény, amely célul tűzte ki annak 
a megállapítását: egyáltalán van-e mód 
arra, hogy ember valaha is rátehesse a 
lábát a föld legmagasabb pontjára? Ez 
a földerítő út teljes sikerrel járt. Elérték 
a csúcs tövében lévő északi nyerget. 1922- 
ben kezdődött a tulajdonképpeni ostrom. 
Ezúttal az ember saját erejéből 8300 mé

ter magasságig törte fel magát. Ily  ma
gasságba semmiféle más élőlény még nem 
jutott, sem emlős, sem madár, sem rovar. 
Az expedíció egyik tagja 8100 m magas
ságban látott egy saskeselyűt lebegni, 
ennél magasabbra azonban még a madár 
sem jutott. Az 1924-es harmadik expe
dícióban Norton 8$ 70 m magasságig ju 
tott, M allory és Irvine pedig még maga
sabbra, csakhogy erről talán sohasem 
szerezhetünk bizonyosságot. A  két nagy
szerű hegymászó, teherhordó kíséreteik
kel, június 6-án indult a döntő rohamra. 
Nyolc óra 40 perckor hagyták el a tábort, 
hogy leküzdjék az utolsó 600 métert. 
Odéll, aki műszerekkel figyelte haladásu
kat, félegy órakor a csúcs alatt, 240— 
300 m-re a céltól, látta őket. Azután el
tűntek ! Azóta sincs felelet a kínzó kér
désre, vájjon elérték-e céljukat, vagy még 
előtte pusztultak el?

Miért késik a negyedik vállalkozás?
A három vállalkozás nem volt hiába

való, Az Everest bátor ostromlói be
bizonyították, hogy az ember feljuthat 
a világ legmagasabb pontjára. Ez a bi-
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zonyosság azonban nem elégítette ki a 
bátorszellemű vállalkozókat. M ár a tra
gikus kimenetelű harmadik expedícióról 
visszatérők megfogadták, hogy kísérle
tüket megújítják. Politikai akadályok, 
majd a világesemények alakulása akadá
lyozta meg, hogy a vállalkozást meg
újítsák. A  tibeti kormány akkoriban ne
hézségeket gördített a negyedik expedí
ció útjába. A  tibetiek nem akarták el
hinni, hogy a hatalmas felkészültséggel 
Tibeten átvonuló angol társaságoknak 
egyszerűen csak az lenne a céljuk, hogy 
feltörjenek egy hegytetőre és onnan le
kukucskáljanak a Himalaya déli lejtőjén 
elterülő, független Napáiba. Kifogás
képpen felhozták, hogy az isteneknek 
nem tetszhetik a vállalkozás, hiszen, már 
tizenhárom ember életébe került. A 
tibeti kormány ezért megtagadta az an
goloknak egy újabb expedíció átvonulási 
engedélyét, márpedig a Himalaya csú
csait csak északi irányból, a 4000 m 
tengerszín feletti magasságban fekvő ti
beti fennsíkról lehet megmászni. Csak a 
Dyhrenfurth, müncheni egyetemi tanár 
által szervezett német expedíció kapott 
évek múltán engedélyt a föld, magas
ságra nézve harmadik csúcsának, a 8580

m-es Kangcsendzsungának megmászá
sára. (Az oromra ez az expedíció sem 
jutott el.)

A vállalkozások így megszakadtak. 
Közben még a huszas évek folyamán 
Indiában állomásozó angol repülőgépek 
átszálltak a Föld legmagasabb pontja 
fölött. Legyőzte-e tehát az ember a leg
nagyobb magasságot? Az emberi becs
vágy nemmel felel. A  repülő gépmada
rában ül és oxigénpalackját szívja. Ügyes
nek és bátornak kell lennie, de csak a 
technika segítségével győz. A hegymászó 
saját erejével töri magát a magasba, a 
sziklához tapadva méterről méterre kú
szik előre. A  repülőgép és a pilóta tel
jesítménye nem felelt arra a kérdésre, 
hogy testének súlyát tisztán lábának és 
kezének igénybevételével, milyen ma
gasra emelheti az ember. Föl tehát a 
világ legmagasabb pontjára !
Élet a nagy magasságban

Az elmondottakból úgy tetszik, hogy 
az ilyen vállalkozásnak elsődleges célja 
nem tudományos. A hegymászó első
sorban a nagy magasságokat akarja le
győzni, becsvágyát igyekszik kielégíteni. 
Csak becsvágy hajtotta az embert a Déli

Jégtorlaszok a Rongbuk gleccseren. A z  iQas-es expedíció tagjai a második tábort hátrahagyva ilyen jégtorlaszok közt 
törték magukat az északi csúcs lábához (6400  m), ahol a harmadik tábort verték fel.

és Északi sark elérésére 
és hajtja a világ tetejére 
is? Semmiféle fáradtság
tól, nélkülözéstől, veszély
től sem riad vissza s nem 
rettenti el a vesződséges 
út mentén figyelmeztető 
13  fejfa sem.

Természetes, hogy a 
sportteljesítményen túl az 
eddig fel nem tárt ma- •' 
gasságokban szerzett ta
pasztalatok értékes tudó- 
mányos megállapításra is 
vezettek. így  például fizi
ológiai tekintetben érde
kes annak a kérdésnek 
eldöntése, hogy a nagy 
magasságok ritka légköré
hez hogyan tud alkal
mazkodni az emberi szer
vezet? A Mount Everest 
expedíciókon kitűnt,hogy 
a szervezetnek a viszo
nyokhoz való fokozatos 
hozzászoktatásával az em
ber 8200 m-es magasságban is hosz- 
szabb időt tölthet anéiküí, li<'gy a hegyi 
betegség tünetei jelentkeznémk. Viszont 
a fokozatos alkalmazkodás nélkül ilyen 
magasságban való hosszabb időzés a biz
tos halált jelentené. (Dr. Haldana fizi- 
ológus szerint az alkalmazkodást a tüdő 
behő oxigén-kiválasztása teszi lehetővé.)

Érdekes kérdés, hogy az élő szervezet 
terjeszkedésének mi a magaslati határa? 
A  világ legmagasabban fekvő emberi te
lepe a Rongbuk-gleccser végénél épült 
kolostor, 4900 m magasságban, 26 km- 
nyire a világ csúcsától. A  lámát a jám
bor tibetiek Csongrajszaj isten megtes
tesítőjének tartják s vékony ruhájukban 
a forró sivatagról irtózatosan megeről
tető zarándokmenetben vonulnak éven
ként egyszer elébe, hogy áldását kérjék 
és tanácsát meghallgassák.

6000 m magasságon felül állandóan 
itt élő, magasabbrendű állatot az expe
díciók nem találtak, csupán az alacso
nyabb régiókból betévedt állatok nyo
maira (így 6x00 m magasságban róka- 
és nyúl-nyomra, 6550 m magasságban 
pedig farkasnyomra) bukkantak. Az 
5200— 5800 m közti övben sűrűn láttak 
vadjuhot s ugyanebben az övben gya
kori a fütty-nyúlnak egy fajtája (Ocho- 
tona wollastoni). A 6000 m magasság
ban fölvert táborban egy hegyi egérfajta 
dézsmálta meg a készleteket. Sasok, ke
selyűk s hollók képviselik a madárvilá
got, amely 6000 m-en felül szintén meg
ritkul. A 6000 m-es színvonal tekinthető

J U

tehát az állatvilág felső 
határának. Hingston őr
nagy 6700 m magasság
ban, kövek alatt, szikla
repedésekben kicsiny, fe- 
kete, fejletlen pókokat 

, talált, de megoldatlan 
dfv. rejtély, hogy miből éltek,
• '  mert semmiféle állati 

vagy növényi lény itt már 
nem volt fölfedezhető. 
A  növényvilág határa a 
zuzmókkal és mohákkal 
az 5800 m-es magassági 
vonalon szűnik meg.

Befejezetlen hősköltemány

A  harm adik expedíció troham-csapata*. 
Balról-jobbra;  Morshead, M allory, Som - 

mervell, Norton.

A három Evcrest-expe- 
díció történetének olva
sása úgy hat, mint egy 
hősköltemény. A hősök : 
Mallory, Irvine, akik éle
tüket áldozták, Odell, 
Norton Somerwell s a 
többiek —  heteken és 

hónapokon keresztül emberfclöiti fel
adatok megoldásával küzdölték fel ma
gukat a csúcs tövéig, s csak a mostoha 
végzet tagadta meg tőlük, hogy művüket 
megkoronázzák. De éppen úttörő mun
kájuk tette bizonyossá, hogy az ember 
feljut a Mount Everestre is. Az E ve
resten kívül 74 olyan csúcsa van a 
Himalayanak, amely 7300 m fölé emel
kedik. Még egyiket sem mászta meg az 
ember, bár bátor hegymászók már meg
közelítették a csúcsot. Az expedíciókon 
bebizonyult, hogy nem a hegycsúcsok 
magassága a legnagyobb, a leküzdhetet
len akadály, hanem a tomboló szél, a 
korlátolt idő (mert a monszunok válta
kozása miatt két hónap alatt végre kell 
hajtani a vállalkozást), a hóviharok véd
ték meg a Himalaya tetejét a három 
ostrommal szemben.

De most a rohamot újra kezdik, s 
hegymászó hegymászó után indul a ve
szélyes útra, míg az ember itt is —  
győzni fog.

KŐOLAJ
A KASPI-TEN GER FEN EKÉRŐ L

A Káspi tenger alatt hatalmas kőolaj
telepek vannak, amelyeknek kiaknázása 
rendkívül bonyolult. Most az azerbejd- 
zsáni kőolajipari munkások tengeri fúró- 
kutakat állítanak fel. Ezekből a kutakból 
egy függőleges és egy rézsútos cső vezet 
a mélységbe, miáltal lehetővé válik a kőolaj 
eredmén,es felszínre hozása.
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Az első gyakorlatilag érdekes rádióadások 
hosszú és középhullámon folytak le, amíg 
a rövidhullámokat az amatőrforgalomnak 
tartották fenn. A rádió elterjedésével mind
két hullámhossz sávja különböző adóállo
mások szaporodásával gyorsan betelt, ami 
arra kényszeritette a későbben berendez
kedő adókat, hogy mind rövidebb és rövi- 
debb hullámhosszakon dolgozzanak. így 
tértek rá lassan a méteres hullámra, sőt, 
az ultrarövid (i—50 cm-es) hullámokra is. 
A deciméteres és centiméteres hullámoknak 
az előállítása megfelelő hatásfok és adóerős
ség mellett csak az elektronikus (rádió) 
csövek átalakítása mellett volt lehetséges 
egy valóban új eljárás alapján. Csak így 
sikerült biztosítani egy jobb hullámterjedési 
lehetőséget, az atmoszférazörejek teljes meg
szüntetését a fadingjelenségek kiküszöbö
lését, a hullámirányítást és nem utolsó
sorban ezen az új sávon végtelen sok adó-

1 , ábra. A z  elektronágyú vázlata. A  k. kátédból kilépő 
elektronokat E o  feszültség felgyorsítja. A  G, rácsra Vs 

sebességgel érkeznek.

3 .  ábra. A z  elektronok sebességének szabályozása . A  K  G  
térségben Vo sebességgel haladó elektronok a G x G. térségben 
U  váltakozó feszültség hatása alá kerülnek. H a  G, rács 
elég kozd van Gyhöz, úgy az elektronok áthaladási ideje 
elég rövid. U  feszültség értéke és dójele ez alatt a rövid idő  
alatt nem változik. Eg yes elektronok U  segítő, mások semmi, 
mások késleltető befolyása alá kerülnek aszerint, hogy milyen 

pillanatban jelentkeznek G x G, térségben.

állomás elhelyezését. Ennek az új ultra
rövid hullámoknak az alkalmazása nemcsak 
a rádióban, hanem a hadászatban, orvosi 
diathermiában (hőbesugárzás) és a televízió
ban (elektromos távolbalátás) nyer, illetve 
nyert széleskörű alkalmazást. Az elmúlt 
világháborúban, az amerikai páncélos csa
takocsik egymásköztí érintkezése valamint 
irányításuk egyéb újdonságok bekapcsolá
sával, melyekre még rá fogunk térni egy 
más alkalommal, ennek az új eljátrásnak a 
felhasználásával.

A z ultravörös hullám

Kisugárzás, sugárzás és elektromágneses 
hullámok név alatt ismeretesek: Herz-féle 
rádióhullámok a vörös alatti, a látható, az 
ibolyántúli, az X és gamma-sugarak. Más 
és más a megjelenési formájuk, belső alap
vető összetartozásuk azonban kimutatható. 
Lényegük ugyanaz: egyidejűleg elektromos 
és mágneses egyazon formán rezgésjelenséget 
mutatnak és végül a légüres térben úgy-megy 
sebességgel terjednek tova (300.000 km másod
percenként). Meg lehet különböztetni őket 
például a sugárzási hullámok hossza sze
rint, vagy a másodpercenkénti rezgésük 
száma után (esetleg a periódusa után is). 
A rezgésjelenségek hullámszerűen terjed
nek tova. Minden rezgés jelenségnek meg
van a maga sajátságos hullámnagysága, ami 
reá jellemző és csakis reá. A hullámot úgy 
képzeljük el, mint egymás mellé fektetett 
vízszintesen rajzolt nagy S betű-sort, ahol a 
betűk egymásba folynak. Egy-egy rezgés
jelenségnek tehát kisebb, vagy nagyobb az 
cn betűje. A Herz-féle hullámoknak leg

nagyobb a hullámhossza, ezek közül is, 
amint nevük is mutatja a hosszú hullámok a 
ieghosszabbak. 2000 méter és 1000 méter 
között váltakoznak. Rövidhullámoknak a 
200 méternél kisebbeket nevezik. Az ultra
rövid hullámok 30 cm és néhány cm közé 
esnek. Mennél hosszabb egy hullámrezgés, 
annál alacsonyabb a frequencia száma. 
(Frequencia alatt értik a másodpercenkénti
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rezgések számát.) A terjedési sebességük 
ugyanaz, tehát egy hosszúhullámú rezgésnek 
kevesebb számú rezgést kell megtennie egy 
másodperc alatt, mint egy rövidhullámú rez
gésnek.) A 30 cm-es hullám rezgésszáma 
(frequendája) egymilliárd másodpercenként.

Az ultrarövid hullámok rezgésszáma egy 
milliárdnál kezdődik és emelkedik 30 mílli- 
árdig (hullámhossz 1 cm), hol már a vörös
alatti sugarak világába torkollanék. A sugarak 
és a sugárzás birodalmainak határai elmosód
nak, nem úgy, mint a földi határok.

Az ultrarövidhullámok tanulmányai Lebe- 
dew, Bőse és Righy neveihez fűződnek.

A centiméterhullámok előállítása

A gammasugarakat rádióaktív anyagok
ból nyerjük. Az X-sugarakat a katód- 
sugarak segítségével állítják elő. Az ibolyán
túli sugarakat elektromos kisülésekkel, a 
látható sugarakat (fényt) izzólámpákkal és 
az infravörös sugarakat testek hevítésével 
nyerjük. A Herz-rádió hullámokat vagy 
elektromos kisütéssel, vagy elektronikus rez
géssel állítjuk elő. Ez utóbbi formában 
tehát elvileg mindenféle Herz-hullámot elő 
tudunk állítani, gyakorlatilag azonban, ami
kor rövidhullámokról, különösen pedig ultra
rövid hullámokról van szó, beleütközünk az 
anyagnehézség problémájába, amelyet ilyen 
magas rezgésszámoknál csak különleges el
járással lehet legyűrni.

A Herz-hullámokat tulajdonképpen egy 
olyan rezgőkör határozza meg, amelyben 
egy tekercs és egy kondenzátor játssza a fő
szerepet. Jellemzőiknél fogva minél inkább 
rövidíteni akarjuk a hullámok hosszát, vagy 
ami ugyanazt jelenti, emelni a frequenciák 
számát, annál inkább csökkentenünk kell a 
tekercs önindukcióját (a tekercs meneteinek 
számát) vagy a kondenzátor értékét, esetleg 
mindkét tényezőt. így elérhetjük nagy 
nehézségek árán a 30 méteres hullámhossza
kat, melyek másodpercenként 10 millió 
rezgésnek felelnek meg. Sajnos nem lehet a 
végtelenségig csökkenteni a kondenzátorok 
nagyságát, vagy a tekercsek meneteinek szá
mát. Anélkül, hogy különösebb eljárásokat 
alkalmaznánk, bizonyos meggondolások se
gítségével le tudunk szállni egészen az 1

3 . ábra. Elektron-csoportok alakulása. A z  elektron áram  
lásból csak két sugár útját ábrázd; uh. A z  elektronok Vo 
egyenletes sebességgel hatolnak be G, G , térségbe. A  behato
lásuk időpontja szerint itt újabb ssbjsséget { +  ) késleltetést 
(—) szenvednek vagy változatlan sebességgel haladnak to* 
vább (0). A  következőkben a gyorsult elektronok beérik a 
lassúbbakat és befogják a változatlanokat. Egy bizonyos 
ponton A  szorosan egybefonódott csoportok jelentkeznek, 
m ajd a továbbiakban megint széthullanak, A  pontra kelt 
helyezni a harm adik G, rácsot.

4 . ábra. Lüktető töltések alá helyezett rácsteszüUség válta
kozása. G 9 rács feszültsége U m  a maximumot mutatja, 
midőn az elektron csoportok jelentkeznek Két feszültség 
m axim um  között rezeg. Zero értéket akkor éri el, midőn 
egyetlen negatív töltésű elektron sin cs jelen.

3 . ábra. I I .  rezgőkör csillapodását elhárítják a G , és Gt -re érke
ző elektron csoportok. Gs és C4 rácsok a lüktető töltés hatása 
alatt, (kondenzátor) két arm atúrájának szerepét töltik be. 
E z  a kondenzátor az L  tekercsen, keresztül kisül, rezgőkör
ként működik. Jellemzőiknek L  é s  C -n ek  »lüktető töltés« 
tőkéseivel összhangban kell lenniük.

6. ábra. Ultrarövid hullámok keltése egy szabályozott áramú 
elektron csőben. A  5 . ábrán jelzett U  váltakozó feszültség 
helyébe I . rezgőkör kerül. I .  és I I .  rezgőköröket elektrornag- 
netikus kapcsolás fűzi össze. A z  elektronok szerepük Végez- 
tével P  lemezbe hullanak, mely nem vesz részt a rezgéskeltésben. 
Méretet tetszőleges nagyfok lehetnek
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méteres hullámokig, sőt. . . a 30 cm 
hullámokig is. Hogy ezt az eredményt 
elérjük, az alkatrészek méreteit csökken
tettünk kell. Elsősorban pedig az alkal
mazott csövek nagyságát. így lehet csökken
teni a csövek elektródáinak a kiterje
dését és egymásközti kapacitását. Amint 
azonban elérjük az ultrarövid hullámok 
területét, ezek a mesterkedések nem hasz
nálnak többé. A rádiócsövek anódját nem 
lehet egy bizonyos méretné! kisebbre venni 
anélkül, hogy a működés közben felgyülemlő 
meleg elvezetéséről ne gondoskodnánk. Már
pedig a hűtést csak a felület nagysága bizto
sítja. Egyéb meggondolások is azt eredmé
nyezik, hogy ellentét mutatkozik a lusugár- 
zási erőmennyiség és az elektródák méretei
nek csökkentése között.

Az elektronok tehetetlensége

Az előbbi nehézségekhez csatlakozik az 
ultrarövidhullámok előállítása terén a rádió
cső elektronjainak tehetetlensége (ineníája). 
A közönséges Herz-hullámok gerjesztésé
nél az elektronok sebességét végtelennek 
tekintik. Vagyis azt az időt, amit az elektron 
igénybe vesz, hogy a kátédból kilépve az 
anódig jusson, nullának tételezik fel, holott 
ez az idő, bármennyire kicsiny is, számításra 
tarthat igényt, mikor milliárdos rezgés
számokról van szó. Ugyanis ezeknél a hullá
moknál egy hullámrezgés leírására szük
séges idő megközelítőleg azonos azzal az idő
vel, ami a katód elektronjának kell, hogy az 
anódig jusson.

Már pedig az elektronoknak és az anód- 
áramnak az a szerepe, hogy késedelem 
nélkül kövesse a rezgőkör lökéseit. Az ultra
rövid rezgőkör lökései olyan tempót diktál
nak, amit az elektronok nem tudnak kése
delem nélkül követni, minden újabb lökés
nél a késlekedés növekszik, s végül nem 
segít, hanem gátolja a rezgőkört. (A rezgő
kör csillapítását növeli.)

J A z elektronok sebességének szabályozása

A mindennapi rádiócső elektron forgalmá
nak tanulmányozására készítsünk egy elek- 
tronágyűt. Az elektronágyú a világ legbéké
sebb fegyvere. Nem más, mint egy közön
séges rádiócső, amelyben, mint ismeretes, 
van egy elektronokat kibocsájtó forrás, a 
katód, néhány rács, amelyeken az elektronok
nak át kell törniök magukat, hogy a lemezbe 
(anódra) jussanak. Az elektronokat, ame
lyek természetüknél fogva negatív tölté- 
sűek, ellenállhatatlanul vonzza az anód, 
amely a pozitív feszültség alatt áll. A rácsok 
aszerint, hogy pozitív, vagy negatív feszült
séget kapnak, a kátédhoz viszonyítva elő
segítik vagy hátráltatják az elektronokat az 
anód felé irányuló áramlásukban. Az elek
tronágyúnak kiképzett rádíócsőben mint 
az r. ábra mutatja, az első rácsra G , pozitív 
egyen feszültséget Eo bocsájtunk, azok az 
elektronok, amelyek a G j rács szemein át
haladnak, útjukat Vo egyenletes sebességgel 
folytatják tovább, a Vo-sebesség, ámít G j 
rácson kaptak, eredeti sebességüket meg
növelte, gyorsította. Az elektronok tehát Vo 
sebességgel futnának a második G s rácsra. 
Helyezzünk azonban G, és G„ közé egy 
gyönge váltakozó feszültséget U-t (2. ábra) 
és figyeljük meg, mi történik azokkal az 
elektronokkal, amelyeknek sikerült keresztül 
jutni a G , rácson.

Nevezzük V-nek azt a sebességet, amelyet 
Eo ad az elektronoknak és v-nek azt a sebes
séget, amit U-től nyernek. Kövessük útján 
az egyik elektront ,,A“ -t (2. ábra). Az első 
rácsotG,-t,,A“  mondjuk, abban a pillanat
ban hagyja el, amikor U«o ,,A“  tehát tovább 
fog rohanni G2 felé V sebességgel, mivel 
U sem hátráltatja, sem sietteti. Vegyük 
most szemügyre „ B “  elektront, ami akkor 
érkezett G[ rácsra, amikor V értéke a maxi
mumra nőtt. „ B “  elektron V kezdeti 
sebességét további -f- v-vel fogja növelni, 
és Go-ből V o+v sebességgel lép ki. Most

A A,fl) c A C

J C . c , Á h
c.__ !&.____ n __ V Y-j/a  Cír-'rL„

e U s jk s  — ''J k -U k j

-
!____ ! _

r3 fu  0 ii D

7 . ábra. Vázlatos rajz az amerikai Standford egyetem 
rhumbatrónjáról, ,4 jobboldali vezető felületű üreges testet 
a baloldali ábra saját tengely körüli forgatá* 
sóval nyerjük. A  nyilak az áramelosztást jelzik valamely 
pillanatban. Gt és Ga rácsok a kondenzátor, míg a test 
a tekercs szerepét töltik be. ( A  képletes tekercsmenetek 

síkja i metszik egymást a tengelyen.)

k. ábra. E g y  Clystron vázlatos rajza. A  7 . ábra rkumba* 
trónjai működnek az I .  és I I .  tekercsek helyén. A  baloldali 
a szabályozó, a jobboldali a gyűjtő rezgőkört szerepét tölti 
be. A  két rhumbatront Koaxiális* csőkapcsolás fűzi egybe.
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lássuk „C “ elektront, ami Gj rácsra akkor 
érkezett, amikor U értéke a minimumra 
csökkent — U lett. „C “ elektron se
bességéből, amit Eo-tól kapott, veszíteni 
fog. Az elektronok bármelyike ABC pél
dáját fogja követni, vagy olyan sebességgel 
hagyja el G, rácsot, amely a sebességek 
között foglal helyet. Azt látjuk tehát, hogy 
szabályozó (moduláló) hatással van az elek
tronokra. (Egyeseket meggyorsít, másokat 
meglassít.)

Ga rácson áthaladt elektronok leggyorsab- 
bika be fogja érni az előtte haladók közül 
a lassúbbakat és ezek magukkal ragadják a 
változatlan sebességgel rohanókat. Elek
tron csoportok alakulnak, mint a 3-as ábrán 
(ahol mindössze 2 elektron sugárt jelzünk a 
végtelen számú sugáikévéből). Az együtt 
utazó „csoportok" mind jobban Összerá
zódnak és a A-val jelzett szűrőn szorosan 
egymásba bújva jelentkeznek. Ide az A- 
vonalra kell felállítani egy harmadik G3 
rácsot. A G, helyét jól meg kell választani, 
mert valamivel innént, vagy túl a csoportok 
még lazák és csak ezen az egy ponton jelen
nek szoros egységben. A harmadik G3 rács 
szabályos elektroncsoport lökéseket fog 
kapni, vagy amint mondani szokták, lüktető 
töltést (4. ábra). A sztatikus elektromosság 
törvényei szerint G, rácson nemcsak a 
lüktető töltés maximális értékei is jelentkezni 
fognak szabályos időközökben váltakozva. 
A váltakozás időbeni egymásutánságát pedig 
U váltakozó feszültség szabja meg. (Egy
azon rezgési szám.)

G3-nak adjunk egy társat G, rácsot, 
akként, hogy a két rács, mint egy konden
zátor két armatúrája működjék és csatoljunk 
egy tekercset hozzájuk a kondenzátor és 
tekercs (II) rezgőkört alkotják. Az így képe
zett rezgőkörben a lüktető töltés magas 
frcquenciájú rezgést hoz létre, hogy U maga 
is magas frequenciájú váltakozó feszültség.

G, és G: rácsokat szintén lássuk el egy 
rezgőkörrel és a két rács ott is, mint egy 
kondenzátor szerepeljen, vagyis U-t helyet
tesítsük be I rezgőkörrel. A két rezgőkört 
csatoljuk úgy, mint a 6. ábra mutatja, 
vagyis, hogy elektromágneses szempontból 
egymásra hathassanak.

Tegyük fel, hogy az elektroncsoportok 
töltése alatt II rezgőkör kilendül és rezgésbe 
megy át, a II rezgőkör rezgésbe hozza az 
I rezgőkört; ami a maga váltakozó feszült
ségével újabb és újabb lüktető töltéseket 
küld II rezgőkörre. Elérték tehát, hogy az 
anódlemez, amelyik olyan nagy lehet, 
amilyet csak a hűtése megkíván, nem vesz

xi). ábra. Ultrarövid hullámú vevőkészülék. A  torták  
helyét egy mikrometrikus csavar foglalta el, aminek segélyé

vel változtatjuk a rhwnbdtron hullámhosszát

9 . ábra. Clystron, m ini ultrarövid hullámú írásit}.

részt többé a rezgés közvetítésében és az 
elektronok maguk is követik a frequencia 
magasságát. A II rezgőkört a rádiócső 
begyújtása már mozgásba hozza, a folyamat 
elindul minden különösebb óvintézkedés 
nélkül és bizonyos feltételek mellett bizto
sítani lehet a csillapítatlan magasfrequen-- 
ciájú rezgést.

A rhumbatron

Sajnos, baj van ilyen magas frequendáfc 
mellett a tekercsekkel is. Az elképzelhető 
legkisebb rezgőkör, ami egyetlen menetű 
tekercsből áll, melynek átmérője egy cm 
volna, a kondenzátorát teljesen elhagyjuk, 
nem képes csak 1 méteres hullámnál kiseb
bet előállítani. Centiméteres hullámokhoz 
tehát a közismert tekercsek nem használ
hatók fel „minőségi tényezőjük" pedig 
csapnivalóan rossz.

Ismeretes, hogy húrral lehet hangot 
adni, a húrt nevezhetjük „hangrezgőkör- 
nek". De lehet hangot kelteni egy üreges 
gömbbel is, amelybe lyukat fúrtak (éneklő 
csigák) ezt a hasonlóság kedvéért hangrezgő- 
gömbnek nevezhetnénk.

Az így, vagy úgy keletkezett hang, függ a
(Folytaid* ar oldaton)



Egy telibetalált masina

im kípüttk: A  szétlépett vasúti hálálni hídjainak óriásai: 
méreteir'e szabott darabjüi

Rom, rom és rom m in d e n ü tt . . .  K i
égett épületek, szétdú lt pályatestek, fe l
robbantott mozdonyok, folyóba roskadt 
hidak, roncskocsik szerteszét.

A m i nem a harc kényszerű pusztítása  
Ifolt, az a »tervszerűen visszavonuló* 
lém e t és nyilas csapatok szándékos rom 
bolásának és fosztogatásának eredm é
nye. :

A  m agyar vasutat é rt károk tetem es  
ezek a tervszerű rombolások té t- 

“ |fé |§  kivéve azokat a helyeket, — ahol 
p fa t  ivasutasság,; e lszánt m agatartásával ; 

,-m ert erre is számos példa volt, — m eg
a k a d á ly o z ta  a pusztítást.

Az 1933. évi átlaghoz hasonlítva a 
vasúti összvágányhossz 35% -a , a k ité
rők 39% -a , a hidak 33% -a  rongálódott 
m eg, já rh atatlanná téve valam ennyi vona
lunkat.

Mozdonyaink 93% -át, a teherkocsiknak  
92% -át, a személykocsijaink 89% -át vesz
te ttük  el részben elhurcolás, részben  
rom bolások következtében.

A z üzemi épületek 44% -a, az értekező- 
és harangjelzővonalak 85% -a  használ
hatatlanná vált.

A vasút helyreállítása az első p illa n a t
ban m ég rem énytelennek látszó fe la d a t
nak tű n t, de a győzelmes Vörös Hadsereg  
különleges vasúti a laku lata inak nehézsé
get nem ismerő lelkes m unkája m agával 
ragadta az első napokban m ég derm edt 
vasutasainkat, kik m unkába állva egyen
rangú m unkatársaknak bizonyultak,

A z  újjáépítésnek ezt az első korszakát 
a decentralizá lt és öntevékeny roham 
munka je llem ezte. A  cél v o l t : a vasútat 
a lehetőségek határai között üzemképes  
állapotba helyezni ! A  központok tám o
gatása nélkül m inden egyes szolgálati 
főnökség, állom ás, fütőház és m űhely  
m aga fogott hozzá a romok eltakarítá 
sához és a legszükségesebb helyreállí
tásokhoz,

A fellángoló lelkesedés és akarat cso
dákat m ű v e lt: rangkülönbség nélkül,
hóban,, fagyban, nélkülözve, sokszor m eg
felelő szakértés vezető és szerszámok

Ti újjáépítő vasutasok szitával állították talpra a tönkre- 
ment mozdonyokat



nélkül á llították helyre a Dályatestet, a 
felrobbantott hidak helyén provizórium o
kat építettek, hogy m egindulhassanak az 
időközben kijavított szerelvények és vi
gyék az utánpótlást a fe lszabadulásunkat 
kivívó Vörös Hadseregnek és az é le lm et 

városi éhezőknek I
M eg indu lt a munka a szétdú lt m űhe

lyekben és a vontatási te lepeken. A  ro
mok eltakarítása után a m aradék szer
számokkal m egjavították a szerszám gé
peket és roham m unkában egyre tö bb  és 
több üzem képes . mozdony és kocsi 
készült el.

1945 fe b ru á r 5-én indult Budapestről 
Vácra az első vonat, m árcius 3-án pedig

Budapest-IVTiskolc között m ásodnapon
kénti közlekedéssel m eg indult a személy- 
forgalom.

Közben G erő  Ernő le tt a közlekedés- 
ügyi m iniszter. M e g szü le te tt a je lszó : 
sA rc ca l a vasút fe lé«  és a je lszót tettek  
követték I A  fanatikus h itet ós akarat
erőt sugárzó m iniszter új lelkesedést 
öntött a vasutasokba : versenyszerződé
sekben vállalták előre m egszabott határ
idejű m unkák határidő e lő tti te ljes ítését. 
Az egyéni leleményesség és önzetlen  
munkakészség nem ism ert akadályt a 
nehézségek leküzdésében. M e gm ozdu lt 
a társadalom  és különösen szép ered
mények születtek o tt, ahol az érdekelt 
községek és városok'lakossága is átérezte  
a vasúti forgalom  helyreállításának döntő 
fontosságát és a politikai pártgkkal kar
öltve önkéntes m unkával és anyagi hozzá
járulással siettek kivenni részüket a vasút 
újjáépítéséből.

Az 500 m ozdonyért és 10.000 vasúti 
kocsiért m eg in d u lt harcban az önként 
vállalt teherkocsi-helyreállítási te lje s ít
ményekből a pártok, közületek, magán- 
vállalatok 620 db-ot, a M Á V  szolgálati 
helyek 599 db teherkocsit javítottak meg. 
Számos gyár dolgozói ingyen roham m un
kát vállaltak a M Á V főm űhelyekben, így 
pl. :
a BSzKRT dolgozói . 12.260 munkaórát
Chinoin dolgozói . . . .  600 »
Ferenc Szerszám gyár

d o lg o z ó i......................  430 »
Phőbus Villam ossági

Rt. do lgozó i...............  310 »
te ljesítettek.

Ezalatt egyre több és több telefon - és 
távíróvonal veszi á t a küldöncszolgálat 
helyét s a forgalom  és h írszolgálat m eg
indulása után az e lszigete lt he lyreállí
tások helyébe a tervszerű újjáépítés lé 
pett. Ez az újjáépítés m ásodik szakasza, 
melyben a helyreállítás m ár központi irá
nyítás m ellett, e lőre m eg állap íto tt terv  
alapján nem csupán lokális, hanem o r
szágos szem pontok szerin t tö rtén t. Ez 
a munka term észetesen szükségessé
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te tte  azt, hogy az elszenvedett károk 
pontos katasztere m ielőbb rendelkezésre  
álljon. E nehéz munka elkészülte után a 
valam ennyi szolgálati ág bevonásával 
alakított bizottságok á llapították  m eg, a 
vonalakat beutazva, a helyreállítások m ér
tékét és sürgősségi sorrendjét.

A z újjáépítés e tervszerűsítése e re d 
m ényezte, hogy a helyreállítások az id e 
m ellékelt ábrákból jól látható m ódon, 
eredm ényesen haladtak előre, o lyannyira, 
hogy 1946 decem ber 1-ig az összvágány- 
hosszban bekövetkezett pusztítások  
7 6% -a , a kitérőknél a rombolások 8 1 % -a , 
a hidaknál pedig 69% -a  le tt he lyreál
lítva.

A  járóművek rom bolásainak helyreá'lí* 
tása így alakul : m ozdonyoknál 39% , 
szem élykocsiknál 35% , teherkocsiknál 
pedig 32% .

A z üzem i épületekben történt pusztí
tásnak 62% -a , az értekező- és harang
jelzővonalaknak pedig 67% -a nyert 1946 
decem ber 1-ig helyreállítást.

A  M ÁV-nak m agánvasutakból történt 
ósszetevéséből és rohamos fejlődéséből 
kifolyólag sok fogyatékossága volt. Ha  
te h á t a rom bolt részeket eredeti m ivo l
tukban állítanánk helyre, v isszaállíta 
nánk az összes régi fogyatékosságokat 
is. A z újjáépítésnél szem elő tt kell tehát 
tartani az egyidejű korszerűsítés és racio 
nalizálás szem pontjait is.

A  vasút korszerű ú jjáépítése az elkö
vetkező évek elsőrendű kormányzati 
fe lad a ta , a nem zetgazdaság fe jlesztésé
nek egyik döntő kérdése, hiszen a vasút 
a nem zetgazdaság szállítási igényeit szol
g á lja  ki.

A  gazdaságos üzemű vasút m eg terem , 
tése a vasutasok fe ladata  és érdeke.

A  korszerűen ú jjáép íte tt gazdaságos  
vasút kialakításának sikere — a magyar 
vasút jövő története — nem kétséges : 
megvalósulásának biztosítéka az a c é l
tudatos vezetés és öntudatos közös vasu
tas m unka, am ely az e lm ú lt két év a la tt 
a m agyar vasutat rom jaiból új é le tre  
tám asztotta  D űzs  dános
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O lvasóink közül már igen sokan, talán 
valamennyien keresztülestek röntgenvizsgá
laton. Jóval kisebb azonban azoknak a 
száma, akiknek a röntgennel kapcsolatosan 
más élményük is van, mint egy koromsötét 
helyiségben elhangzó vezényszavak, egy 
hideg, lapos, deszkaszerű tárgy érintése. 
Máskor ugyanis jól kivilágított teremben 
fémkazettát helyeznek a beteg testrész alá 
és ezúttal felvétel készül. Ismét máskor 
röntgenbesugárzásban részesül a páciens és 
kellemetlen bőrelváltozások, kínzó fájdal
mak és más súlyosabb megbetegedések szűn
nek meg, vagy enyhülnek néha egészen rövid 
idő lefolyása alatt.

Milyen természetű dolog az, 
amit egyszer a megbetegedés 
felderítésére (diagnosztizálásá
ra), máskor éppen a betegség 
gyógyítására lehet felhasználni ?
A z, orvostudományban egyéb
ként valamilyen eszköz vagy 
diagnosztikus alkalmazást nyer, 
vagy therápiásat, de arra, hogy 
mindkét szerepet ilyen sokré
tűen ellássa, arra a röntgenen 
kívül más példa nincs.

Az, úgy véljük, közismert, hogy a röntgen- 
készülék sugarakat bocsát ki. Ezek a suga
rak annak a spektrumnak a részei, amelynek 
az alacsony rezgésszámú sávjában a rádió
hullámok, közepén a látható fény, a magas 
rezgésszámú sávban pedig a röntgen, rádium 
és kozmikus sugarak foglalnak helyet.

Igen magas rezgésszámukból — ami ter
mészetesen igen rövid hullámhosszúságot is 
jelent — következnek fizikai tulajdonságaik. 
A legtöbb anyag ,,átlátszó“  a röntgensugár 
számára és ez az alapja a röntgenvizsgálat
nak. E tulajdonsága nélkül „legfeljebb** 
kezelésekre lehetne használni.

A különböző anyagok azonban különböző 
mértékben átlátszóak, vagy áttűnőek a rönt
gensugár számára. Ez más szóval annyit

jelent, hogy a röntgensugáiból a különböző 
anyagok, a sugárzás áthatolása közben külön
böző mennyiségeket nyelnek el — abszor
beálnak —, a sugárzást különböző mértékben 
gyengítik. Ennek mértéke a sugárzás útjá
ban álló anyag vastagságától, fajsúlyától és 
az anyagot alkotó elemeknek a periódusos 
rendszerben elfoglalt helyétől — atcmsúlyá- 
tól, illetve rendszámától függ. Nem kívánjuk 
számtaniformulákkalterhelniezt a kisismer- 
tetést és a továbbiak szempontjából elegendő 
tudnunk azt, hogy minél vastagabb vahmi- 
lyen anyag, minél nagyobb a fajsúlya és 
minél nehezebbek atómjai, annál jobban 

nyeli el a röntgensugarat.

figyelmes olvasónak már 
feltűnt, hogy úgy beszélünk a 
röntgensugárról, mint valami
lyen jól megfigyelhető fény
forrás által kibocsátott fényről. 
Pedig a helyzet egészen más: 
a röntgensugár érzékelésére 
nincs szervünk, az tehát köz
vetlenül nem látható és nem 
érezhető, mint pl. a fény, vagy 
a hősugár. Vannak azonban 

anyagok, amelyek közvetve érzékelhetővé 
teszik a röntgensugarakat. így a röntgen
ernyő anyaga — a báriumplatincyanür — 
röntgensugár hatására felvillan, fluoreszkál 
és így az emberi szem számára láthatóvá 
lesz a röntgensugár sárgás-zöld fényalakjában. 
Amint megszűnik a sugárzás, az ernyő elsö
tétül (csupán igen kísfokú utánvilágítás van).

Ha tehát a röntgensugár útjába a röntgen- 
sugarat elnyelő anyagot helyezünk, akkor 
az ernyőn a kérdéses testnek megfelelő 
körvonalakban nem látunk felvillanást, ott 
árnyék lesz. A röntgensugár tehát a test
nek körvonalait képes lerajzolni az ernyőre, 
vagyis sziluettet ábrázol. Ha az emberi 
testet alkotó anyagok röntgensugárelnyelő 
képessége egyforma lenne, úgy az emberi 
test átvilágításánál ugyancsak egy körvonalat
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kapnánk, kövérebb egyénnél szélesebb ár
nyékképet, soványnál keskenyebbet. Sze
rencsére az emberi test felépítésében igen 
különböző fajsúlyú és atómsúlyú elemek 
vesznek részt és így a kapott árnyék soha
sem homogén—egynemű, hanem benne már 
szabad szemmel is jól látható árnyékfokoza
tokat — gradációkat lehet megkülönböztetni. 
Szabad szemmel három ilyen főgradációt 
ismerünk fel: a tüdő, mely légtartalma miatt 
a legvilágosabb, az izomzat, a nagyobb lágy 
szervek, melyek sötétebb árnyékot adnak és 
végül a csaknem teljes árnyékot adó csont.

A röntgensugár egyik kémiai tulajdonsá
gát használjuk fel, hogy az inkább szubjektív 
és végeredményében csak a leírásban rögzí
tett és így nem ,,perrendszerű“  lelet helyett 
állandó és bármikor megismételhető képe
ket nyerjünk. A fényképezésnél használt 
fényérzékeny brómezüst a röntgensugár 
hatására ugyanis elbomlik, mintha fény érte 
volna és az előhívott filmen a „fényért** 
részek sötéten, az „árnyékos** részek vilá
gosan rajzolódnak ki. Vagyis az átvilágítás
nál megszokott „pozitív** kép helyett „nega- 
tív“  képet nyerünk, akárcsak a fényképe
zésnél nyert negatívokat. Ezeknek „vissza- 
fordítása** teljesen felesleges, mert a nyert 
negatívok, éppen azért, mert sziluettekről 
és fekete-fehér gradációkról van szó, meg
felelő gyakorlattal éppen úgy leolvashatók 
— leletezhetők, mint az átvilágításnál látott 
kép.

A laikus, de igen gyakran a röntgenológiá- 
ban kevésbbé járatos orvos is úgy szokta 
megfogalmazni a röntgenvizsgálattal kap
csolatos és indokolt kíváncsiságát, hogy: 
„mit mutat a röntgen** ? Sajnos, a röntgen 
nem mutat semmit — csak a röntgenes lát, 
a helyes kérdés tehát így hangzik: mit lát a 
röntgenes? Erre a módosított és most már 
korrekt kérdésre is igen szerény a felelet és a 
fentiek alapján már olvasóinkban is körül
belül kialakult a helyes válasz.

azt fogja látni a röntgenes, ami a kör
nyezetétől sugárelnyelésben eltér és így 
árnyékképe — sziluettje — a környezettel 
szemben kirajzolódik. Más szóval a kóros 
elváltozásnak a környezetétől eltérő ab
szorpcióval kell bírnia, mert különben attól 
el nem különíthető. Felvételen természetesen 
sokkal kisebb árnyékdifferencia is érzékel
hető és ezért finom elváltozások felfedésére 
feltétlenül felvételre van szükség.

De a kóros elváltozás háromdimenziójú 
és mi az ernyőn és a filmen kétdimenziójú 
képet kapunk, az ár nyéki ziiuettjét és 
ezen belül az árnyéknomogrammját a vizs
gált testrésznek. E képnek térben való elkép
zelése néha évek hosszú gyakorlása után

sajátítható el Megkönnyíti a térbeli elkép
zelést a tájanatómiai tanulmányokon, mű
téteknél való jelenléten és a boncoláson való 
részvételen kívül az ú. n. stereo-felvételek 
készítése. Ennek részletezése azt hiszem 
felesleges, hiszen mindenki látott már ily 
stereo-felvételt, melynek lényege, hogy két 
felvétel készül, a felvevőkészülék kisfokú 
oldalramozdításával és a nyert két képet 
stereo-nézőn plasztikus képpé egyesítjük.

Amint látjuk, a röntgennel való ábrázol- 
hatóság egyik feltétele volt az abszorpció- 
különbség. Ha azonban a kóros elváltozás 
túlságosan kicsiny, nem érzékelhető még 
akkor sem, ha a sugárelnyelése igen eltér 
a környezetétől. A röntgenes tehát csak a 
megfelelő kiterjedésű kóros elváltozást látja. 
Ez a megfelelő kiterjedés szervenként más 
és más, így a tüdőben fémgombostűfejnyi 
képlet is láthatóvá lesz, viszont vannak 
csontok, melyekben a kóros elváltozásnak 
babnyira kell megnőnie, hogy a jó röntgen- 
felvételen a röntgenes (majdnem azt írtam, 
hogy a jó röntgenes) meglássa.

A z  egész ténykedése a röntgenesnek 
hasonlít a kórboncnok tevékenységéhez: 
emez is, az is kóros elváltozásokat keres és 
lát a szervezetben, míg azonban a kór
boncnok a beteg szervet kezébe veheti, fel
vághatja és belőle mikroszkópikus metsze
teket készíthet, addig a röntgenes a látott 
árnyékképből és a közölt klinikai adatok 
segítségével következtet a fennálló kóros 
elváltozás milyenségére. A röntgenes tehát 
— ha olvasóinkat nem rettenti meg :z 
erőltetett, aforizmaszerű rövidség — síkben 
vizsgáló árnyékpatológus.

Elég hosszadalmasan tárgyaltuk, hogy mit 
lát a röntgenes, de hogy mikor lát, arról 
még nem volt szó. A röntgenfilm árnyképét 
természetesen bármely megfelelő fényforrás 
segítségével azonnal látja és elemezheti.

JVIás a helyzet az átvilágításnál. Az 
ernyő felvillanó fénye igen kis fényerejű. 
Csak a tökéletesen sötétséghez szokott — 
műszóval adaptált — szem képes e kicsiny 
fényerőt érzékelni és a fíncm különbségeket 
észrevenni. A sötéthez való szoktatás 10— 
20 percet vesz igénybe, aszerint, hegy a nap
pali kinti fényerősség milyen fokú. Nyáron 
verőfényben, vagy télen havon szikrázó 
napsütésben néha még a 20 perc sem ele
gendő, borús, ködös napokon viszont gyor
san történik az adaptálás. Vannak, akik 
segítenek magukon, hiszen a röntgenes sem 
tartózkodhatik egész munkaideje alatt a 
sötét helyiségben, de különben is a szellőzés 
alatt legtöbbször ablakot kell nyitni és ezért 
sötét, oldalt is jól záró szemüveget vesznek 
fel, hogy a már egyszer adaptált szemük
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érzékenységét ne csökkentsék. Mert a rönt- 
genes legnagyobb fegyvere a jó adaptáció 
és az anélkül végzett vizsgálat műhibának 
számit és ez tulajdonképpen az egyetlen 
eset, ahol a vizsgáló röntgenes műhibát 
követ el.

Még egy sajátságáról kell szólnunk a 
röntgenképnek. Előbb kellett volna emlí
tenünk, hiszen kizárólagosan fizikai termé
szetű, de jelentősége és érdekessége igen 
csekély a kis ismertetés érthetősége szem
pontjából. Mindenki látott már madár 
vagy repülőgépárnyékot a földön és megfi
gyelhette, és remélem, olvasóim észrevették, 
hogy a földön levő árnyék a levegőben 
repülő gép vagy madár nagyságával ponto
san megegyezik. Ha viszont kezünket a 
villanykörte elé helyezzük, úgy a falon 
óriás tenyér rajzolódik le. Ezt a különbséget 
a napfény gyakorlatilag párhuzamos, a vil
lanyégőnek széttérő, egyetlen középpontból 
kiinduló sugarai adják. Ilyen „centrális 
projekció", vagyis középpontból való vetü- 
lés van a röntgenfénynél is. Emiatt fontos, 
hogy a vizsgálandó testrész az ernyőhöz 
és a filmhez elég közel legyen, különben 
a középponti vetítés nagyító és elrajzoló 
hatása túlságosan érvényesül és ez nagymér
tékben zavarna.

Amint a fentiekből láthattuk, az átvilágí
tás legtöbbször gyors tájékozódásra alkal
mas. Ha azonban valamilyen kóros elvál
tozást találtunk, úgy az esetek igen nagyré
szében ajánlatos a felvétel elvégzése. Van
nak esetek, ahol az átvilágitás mint vizsgáló 
lehetőség szóba sem jöhet. Máskor viszont 
— sorozatos tüdővizsgálatoknál vagy ugyan
azon az egyénnél végzett ellenőrző tüdő
vagy gyomorvizsgálatnál — felesleges és 
túlságosan költséges lenne felvétel készítése. 
Mert a felvétel igen drága és különösen 
drága ez a háború által kifosztott hazánk
ban, ahol röntgenfilm gyártás még nincs és 
így minden darabka filmért nemes valutá
val kell fizetnünk. A röntgenfilm méretei 
is sokkal nagyobbak, mint a közönséges 
fényképészeti filmé, hiszen nagy testrészek 
ábrázolásáról van szó. Míg egy tekercs 
Leica-film nem több mint 150 cm*, addig 
egy mellkasfelvételre alkalmas film 1200 
cm2, pedig előbbire 32 felvétel készíthető. 
A kutatók azonban nem hagyták annyiban 
a dolgot: hosszú kísérletezés után sikerült 
megoldaniok az ernyőfotográfíát, melynek 
lényege, hogy az ernyőn megjelenő — tehát 
átvilágítási képet —  megfelelő érzékenységű 
fényképezőgép segítségével kisméretű 6 x6  
cm-es filmre fényképezik. Ennek a jelentő
sége . az első pillanatban kellőképpen fel 
sem mérhető. Hogyan történt régebben 
egy iskola, egy kaszárnya, vagy egy kisebb 
közület lakosainak átvizsgálása, u. n. szűrése

röntgennel? (Hazánkban sajnos m'ég most 
is így történik.) A delikvensek megjelentek 
a röntgenvizsgálóban és a röntgenes sorra 
átvilágította őket. Hogy ez mit jelent a 
röntgenes számára sugárártalomban, (erről 
lentebb lesz szó) hogy mennyire lankad a 
vizsgálat vége felé a figyelem, ezt nem kell 
külön kiemelni. Emellett a kapott leletek 
végeredményben szubjektivek, nem ellen
őrizhetők, csak egy újabb átvilágítás árán. 
Pedig a szűrővizsgálatok jelentősége óriási 
és csaknem egyetlen út a tuberkulózis elszi
getelésére. Ez a rendszer óriási megterhe
lést ró a röntgenesre és a nyert eredmény 
mégis csak szubjektív. (Tapasztalatból tu
dom, hogy 400 átvilágítás jelenti azt a 
maximumot, amire valaki lelkiismeretesen 
egy napon vállalkozhat, tehát arról, hogy 
egy község lakossága átszűrhető legyen, 
napokra, hetekre van szükség. Hol van 
még az egész ország lakossága?)

Az ernyőfotográfia ezzel szemben rög
zíti a képet, az bármikor újra megtekint
hető. Alkalmas készülékben felnagyítható 
és ha a legkisebb gyanús elváltozást látja 
a képeket átvizsgáló röntgenes — a delik
vens újra megjelenik, átvilágítható, vagy 
ami még jobb, készül róla egy nagy, termé
szetes nagyságú felvétel. Ilyen „behívót" 
persze csak 1—2% kap legfeljebb. A rönt
genest semmi károsodás nem éri és a beren
dezés napi teljesítőképessége többezer. 
Begyakorolt személyzettel versenyszerűen 
fokozható a napi teljesítmény, hiszen az 
nem megy a minőség rovására, mint az 
erőltetett tempójú és létszámú átvilágítá
soknál,

*

Már fentebb szó volt a röntgenártalomról 
és olvasóink közül igen sokan hallottak már 
röntgenégésről, röntgenvizsgálattal kapcso
latos szerencsétlenségekről, stb. Mi ebből 
a valóság? Milyen okra vezethetők ezek 
vissza?

Az egyes átvilágítással kapcsolatos sze
rencsétlenségek ideje szerencsére lejárt. A 
röntgensugár a röntgencsőben képződik, 
aként, hogy nagysebességű elektronok (tehát 
anyagi részecskék, mint korpuszkuláris 
sugárzás) ütköznek fémfelületen. Az ütkö
zéskor mozgási energiájuk 99% hővé, 1%-a 
pedig a már ismertetett elektromágneses, 
tehát nem korpuszkuláris sugárzássá, rönt
gensugárrá lesz. Az elektronok gyors 
áramlását a cső két pólusa között fennálló 
feszültségkülönbség, 5000—200.000 Volt 
biztosítja. Vannak már a Szovjetunióban és 
Amerikában nagyobb számmal egymillió 
volt feszültséggel dolgozó gépek. Amig ezt 
a feszültséget szabad, tehát szigetelő bur
kolattal nem biró kábelek vezették, előfor-
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dúlt egy-egy áramütésből származó elektro
mos baleset. Hazánkban valamennyi komoly 
gyógyintézetben már u. n. érmtésbiztos 
vizsgáló és kezelő gépek működnek és ezek 
az ilyen baleseteket eleve kizárják.

Sokkal nagyobb jelentőségű a másik 
veszély, a sugártartalom. Ez a röntgen- 
sugár egy eddig nem tárgyalt élettani, 
biológiai tulajdonságával függ össze. A rönt
gensugár ugyanis éppen magas rezgésszáma 
és áthatoló képessége miatt a test szöveteit 
felépítő molekulákba beleütközik és bennök 
kémiai változásokat képes létrehozni. Ezen 
változások egyrésze nyom nélkül megszűnik, 
máskor a behatás olyan mérvű, és olyannyira 
tartós, hogy a besugárzott szövetben szabad 
szemmel is jól látható maradandó elválto
zások jönnek létre. Ezek legenyhébbje igen 
hasonló a túlzott napozásnál észlelt „leégés
sel". E biológiai hatásnak köszönhető, 
hogy a röntgensugár nemcsak a betegségek 
felderítésére alkalmas, hanem azok gyógyh 
tására is bizonyos esetekben.

A daganatok sejtjei ugyanis az egészséges 
környezetnél érzékenyebbek a sugár iránt és 
kellő adagolás mellett elpusztíthatók, anélkül, 
hogy a környezet ép szövetei károsodnának.

A fehérvérsejtek igen érzékcny< k a rönt
gensugárral szemben és emiatt kóros meg
szaporodásukban — a fehérvérűségben — 
eredménnyel használhatók a sugarak.

Végeláthatatlan a sora azoknak a beteg
ségeknek, ahol a röntgensugár kisíokú javu
lástól a teljes gyógyulásig alkalmazható.

Egy-egy átvilágítás, felvétel, sőt még 
ismételt vizsgálatok is, ha azokat szakinté
zetben végzik, a vizsgált egyénre semmiféle 
veszéllyel nem járnak. A röntgenes maga 
azonban, mint látjuk, bizonyos kockázatot 
vállal, hiszen a vizsgálatok közben — főleg 
a hosszabb időt igénybevevő gyomorvizs- 
gáiatnál — csekély mennyiségű röntgen- 
sugár éri testét. Ezek a hatások összege- ’ 
ződnek és a röntgen hőskorában, amikor 
ez a élettani hatás még kellőleg nem volt 
tanulmányozva, az úttörő röngencs kutatók 
életét, évekkel, sőt évtizedekkel rövidítette 
meg. Ma már ez a vészéi}' is csökkent. A  
vizsgáló berendezések megalkotásánál gon
doltak erre, egyik ilyen híres berendezés 
a Ratkóczy-féle fülke,ahol a vizsgálót gyakor
latilag semmi sugártartalom nem fenyegeti, 
de természetesen a felvételnél és besugárzás
nál is gondoskodnak a kezelő védőiméről.

Így válik egyre veszélytelenebbé és a 
kutatás haladásával egyre szélesebbedő ská
lában hatásossá az 51 évvel ezelőtt Röntgen 
laboratóriumában felderengett új sugárzás 
— az elektromágneses spektrum hiányzó 
és a természetben elő nem forduló sugár
nyalábja, Szeretnők, ha e cikk után nem 
titokzatosságával, mert hiszen ez _pincs is, 
hanem mint az emberiség egyik>jótevője 
keltene csodálatot.
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Ha a történelem távlatából szemléljük a 
kultúra fejlődését, akkor azt látjuk, hogy 
annak útja csavarvonalban halad felfelé. 
Lényegileg mindig visszatér ugyanarra a 
pontra, csakhogy fokról fokra emelkedve, 
magasabb és magasabb színvonalon érvé
nyesülnek a mindennapi élet, a gazdaság, 
a technika, a tudomány tényezői. Ez nyil
vánul meg az ásványolaj felhasználású terén 
is, melynek — bármilyen meglepően hang
zik — a mainak megfelelő igen sok alkal
mazási módja meg volt. már az ókorbán, sőt 
a történelem előtti időkben is.

A kőkorszakban, a bronzkorszakbtm élő 
ember nem tudta, hogy ezeknek a nt'űvelő- 
dési korszakoknak a szülötte. Mi azonban 
határozottan állíthatjuk, hogy a jelenlegi 
időkre az ásványolaj nyomja rá a bélyegét. 
Az ásványolajé, amely a gazdasági élfet min
den ágazatába mélyen beleszövődik.sA-min
dennapi éleinek úgyszólván egyetlenegy 
perce sem telik el anélkül, hOgx?aSbaa.„ai. 
ásványolajtermékek valamelyes' formában 
szerepet ne játszanának. A jövő művelődés- 
történet írói a mi kórunkat az ásványolaj 
korszakának fogják nevezni. • í

Mint említettük, az ásványolaj, felhasz
nálásának a története messzire nyúlik vissza. 
Főképpen a nyersolaj besúrüsöd^tt, vagy 
esetleg tűzön besűrített, aszfaltmaradványát,. 
illetőleg a természetes aszfaltot alkalmazták 
már régen sokfele módon és sok helyen. Már 
a kőkorszakban ismerték, mint ial|onzérváló 
szert, mivel a svájci tavakban /talált fa
építmények cölöpéinek a hegyét aszfaltba 
itatták. Ne felejtsük el, hogy ezeket a cölö
pöket az időszámításunk előtti 4—5. év
ezredben verték le 1

Az ókorban a hajókat is föfdi'szurokkal,, 
ásványolaj-aszfalttal kenték be és szigetel
ték, amint az a Bibliának a Noé birkájára 
vonatkozó soraiból, valamint Homeros 
Odysseia-jának egyes kitételeiből következik. 
A babyloni Gilnwjesh-époszban, amely a 
Kr. e. 3. évezredben íródott,!a vízözön bár
kájával kapcsolatosan hasonló adatokat 
találunk. Az agyagtáblákra ékírással rótt 
5000 éves szöveg ezen része, szószerinti for
dításban a következőképpen hangzik ^♦Meg
terveztem az építményt és megrajzoltam. 
Hatszorosan födtem azt, hétszeresen osz
tottam kívül, kilencszeresen osztottam a 
belsejét. . . Hat ♦zár* aszfaltot öntöttem a 
belső falára, három ♦zár.« földiszurkot ön
töttem bele. <

Az ásványolaj konzerváló Hatását a régi 
Egyptomban is ismerték és a múmiák be- 
balzsamozásánál nagy szerepet játszott.1 
A múmiákat borító vaszongöngyöleget asz
faltszerű termékekkel itatták. Továbbá igen 
nagy mennyiségű aszfaltot Használlak fel az 
építkezésnél mint vízszigetelő anyagot, vagy

ragasztó-habarcsot Babylonban, Asszíriá
ban, az Indus völgyében stb.

Az ásatások igazolták a Bibliának a 
Bábel-tornyára vonatkozó sorait, vagy íle- 
rodotos leírását, mely utóbbi szerint 180 
méter magas toronyalakú templomokat Is 
építettek aszfalthabarcsba rakott téglákból.

Az időszámításunk előtti 3. évezredből 
származik az a Mohenjo-Daro-ban (Indus 
völgye) talált uszoda, melynél a medence 
falába vastag bitumenszigetelő réteget 
építettek be. Nebukadnezár babvloni biro
dalmában Kr. e. a 7. évszázadban pedig 
valósággal a modern higiénia követelmé
nyeinek megfelelő berendezések voltak. 
Aszfalttömbökkel bélelt óriási méretű csa
tornarendszert épített a milliós városon ke- 

‘jresztül. A házak falai aszfaltszigeteléssel, 
esőcsatornákkal bírtak, a fürdőszobákban 
aszfaltmasztix padló és bitumennel bera
gasztott cseréplefolyócső volt. A kövezett 
díszutak hézagait aszfaltmasszával öntötték 
ki a kőkockák között, akárcsak ma.
■ Soká lehetne folytatni e fejtegetéseket, 
mert az említett nagyszabású építkezésekre 
vonatkozóan számos régészeti és irodalmi 
emlék maradt fenn. De lássuk inkább, hogy 
az elmondottakon kívül a petróleum termé
keinek milyen más felhasználási módja volt 
még ismeretes az ókorban és a középkorban.

Világítottak és fűtöttek is ásványolajjal 
Babylonban és a római birodalomban, mert 

, az előázsiai petróleum fórrá sok már akkori
ban is bőségesek voltak. Némely helyen olyan 
olajat találtak, amely feldolgozás nélkül is 

|  alkalmas volt arra, hogy lámpákban égessék. 
Persze akkor a mai értelemben vett feldol
gozásról ni ég szó sem lehetett. Tény az, hogy 

-templomokat, palotákat, sőt lakásokat, 
jjjjácákat világítottak ki petróleummal. Fák

lyákat, vagy olyan mécseseket használtak, 
fm int amelyekben rendszerint a növényi 

olajokat ége'ttók. Ez kitűnik Plinius, Diodor, 
Strabon és még sok más klasszikus Író tudó- 

: sításaiból. Biztos, hogy Babylonban fő
zésre, fűtésre is felhasználták a petróleumot 
és Septimus Severus császár a pompás für- 
dőít ezzel füttette Konstantinápolyban Kr. 
u, 200. év körül.

’ 1 Hogy a mai korral vont párhuzamnál ma
radjunk, meg kell emlékezni a bizánci görög- 
tűzről is. Ez a félelmetes hadieszköz hason
lított a mai lángszórókhoz : fujtatóval, vagy 
saját nyomásával csövön lövelték ki az 

.. ásványolajat az ellenséges hajókra. Hasz- 
" háltak pirofor keverékeket is, melyek leve

gőn, vagy vízzel érintkezve gyulladtak meg. 
Az utómnak valószínűleg égetett meszet 
tartalmaztak. A mai gyujtóbombáknak is 
meg voltak az őseik a petróleummal itatott 
-tűz nyilakban és egyéb harcieszközökben, 
melyeket talán felesleges felsorolni.

A gyógyászatban nagy szerepük van, ina 
az ásványolajtermékeknek. Főként a kü
lönböző kenőcsök alapanyagát képező vaze
linre. a fehér olajokra, á paraffinolajos in
jekciókra, a paraffinnal szigetelt gyógyszer
csomagolásokra kell csak pl. emlékeztet
nünk. De már az ókorban, a középkorban is 
megtaláljuk a petróleum kenőcsök alkalma
zását és pedig az állatgyógyászatban is. 
Nézzük pl. Marco Polo-nak a hírneves 
velencei utazónak — aki a XIII. században 
Baku környékén is járt — a naplóját. Szó
szerinti fordításban a következő részletet 
ragadjuk ki: ♦ ...É s  tudjátok meg, hogy 
ezen Georgia felőli határon egy forrás van, 
melyből annyi olaj jön ki, hogy száz hajó 
is rakodhatna abból egyidejűleg; de nem 
alkalmas az étkezésre, hanem arra alkalmas, 
hogy a tevéket kenjék be vele rüh ellen.*

Nem folytathatjuk tovább ezeket a fejte
getéseket és vissza kell térnünk a bevezetőül 
felvetett gondolatmenetre, arra, hogy a 
fejlődés útja a történelem folyamán gyakran 
ugyanarra a pontra tér vissza : rá kell mu
tatnunk az ásványolajtermékek mai fel- 
használásának szinte számtalan ágazatára

A modern művelődésben is a petróleum 
legelőször mint világítóanyag játszott sze
repet. De emlékeztetőül fel kell sorolnunk a 
közönséges kanócos petróleumlámpán kívül 
az ásványolajtermékeket felhasználó egyéb 
fényforrások közül pl. a petróleum gázizzó- 
fényt, a benzinbányalámpát, a paraffin
gyertyát, az égőolaj mécseseket és jelző
lámpákat, az oíajgázt, vagy ú. n. zsirgázt, 
melyet vasúti kocsik világítására használ
nak fel, továbbá az aerogéngázt, ami ön
működő készülékekben benzinnel telített 
levegő, végül a földgázt, valamint a propán- 
butánt, az ú. n. folyékony gázt stb., mely 
utóbbiak a gázművek útján, vagy palac
kozva szolgáltatnak gázt háztartási és ipari 
célokra.

Az ásvány olaj mint fűtőanv agm ind j óbban 
növekvő jelentőséggel bír, főképpen a kohá
szati, kerámiai és egyéb ipari kemencék 
számára, a hajó- és vőnatkazánok fűtésére. 
Túl messze vezetne, ha az olajtüzelés elő
nyeit mindegyik alkalmazási módjánál rész
letezni akarnánk. Csak a hajók, főleg a 
hadihajók fűtését emeljük ki. mert az is 
hozzájárul ahhoz, hogy az olajmezők birtok
lása világpolitikai jelentőséggel bírjon.

Gondoljuk meg, hogy 1 m3 raktérfogatban 
a legjobb minőségű kőszénnel 7 millió ka
lória tárolható, míg ásványolajmaradvány- 
nyal 9 millió kalória s emellett az olaj 
sokkal jobb hatásfokkal égethető el a kazá
nok alatt, mint a kőszén. Tehát a hadihajók 
hatórádiusza nagy mértékben megnövekszik. 
Azután a tökéletes elégés folytán nem kép
ződnek messziről látható íüstfelhők, melyek 
már a láthatár mögül elárulják a hadihajók 
közeledtét. Továbbá a rakodás hajlékony 
csövek segélyével a nyilt tengeren is lebo
nyolítható és olyan gyors, hogy a szén
rakodás időtartamának alig 1 %-át veszi 
csupán igénybe. Végül fűtőkre nincsen szük
ség, hanem csakis felügyelő gépészekre, úgy
hogy a kazánkezelő személyzet 1/i—1/5-ére 
csökken. Olyan előnyök ezek, amelyekkel

szemben ma már széntüzelésű hadihajók 
szóba sem jöhetnek, de amelyek a kereske
delmi hajózás szempontjából is nagyon fon
tosak, nem is szólva az üzem tisztaságáról.

Pótolhatatlanok továbbá a petróleum- 
termékek, az ásványolaj- és természetes 
aszfaltféleségek különböző fajtái ma is az 
útépítésnél, a magas- és mélyépítésnél, mint 
szigetelő- és burkoló-anvagők, kiöntőmasz- 
szák, pormentesílő olajok, aszfaltemulziók, 
íatelltőolajok, kőkonzerválö szerek, mint 
ú, n. kátránypapír fedőlemezek stb. Külö
nösen az útburkolatok céljára használnak fel 
óriási mennyiséget.

Azonban midőn azt állítottuk, hogy 
nincsen a mindennapi életnek olyan perce, 
melyben ne játszana az ásványolaj valamely 
szerepet — akkor főképpen a kenőolajokra, ’a 
kenőanyagokra gondoltunk. Ha szobánkban 
a villanyíámpa ég. ez feltételezi, hogy az 
elektomös müveknél a gőzturbina, a dinamó, 
a segédgépek kenése jól működjön, a transz
formátorok és kapcsolók olajtöltése, a 
kábelborítások szigetelő olaja, a kábel
csatlakozási idomdarabok aszfaltklöntő- 
anyaga stb. rendben legyen. A zsebóránk,' 
karóránk is igényel időnként egy-egy csepp 
különleges kenőolajat, hogy éj jel-nappali 
szakadatlan járása el ne akadjon.

Semmiféle jármű, szállítóeszköz, gép, nem 
működhetik kenőanyag nélkül. Ezek ezernyi 
fajtája és milliónyi példánya a legkülönbö
zőbb kenőanyagokat igényli, a precíziós 
műszerek olajától egészen a túlhevített gőz
zel hajtott hajógépkolosszusok és avas
művek hatalmas hengerszékeinek kenő
anyagáig. De nem csak az erő- és munka
gépek súrlódó felületei, csapágyai, hengerei 
fogyasztanak kenőanyagokat, itt vannak 
még a különböző olajfákéit, hidraulikus erő- 
áttételek, a fonás-szövés, a fémmegmunká
lás, továbbá a vasöntödék, melyek edző- és 
formaolajat, tisztító- és rozsdavédő olajat 
stb. használnak fel.

Az ásványolajtermékekkel hajtott és kent 
belsőségű motorok elterjedése, a gépkocsi- 
közlekedés és a repülés hallatlan mértékű 
fejlődése nyomja azonban leginkább rá a 
bélyegét a korunkra. Hova-tovább eltűnnek 
a távolságok, megszűnnek a határok a világ 
országai között. Azonban bátran elmond
hatjuk, hogy a repülés a mai képzelt töké
letességében még csak gyermekcipőkben jár : 
a rakétagépeké a jövő, amelyet hajtására 
szintén ásványolaj termékek szolgáltatják 
a robbanó töltést. Elérkeztünk oda, hogy a 
világűr hajója sem tartozik már tisztán a 
fantázia birodalmába.

A benzin- és a Diesel-motorok jelentőségét 
az iparban, kereskedelemben, közlekedésben, 
mezőgazdaságban nem kell most újra ki
emelnünk, mert ez már szinte közhely. De 
minden együttvéve kialakíUiatja taian a 
képet, az ásványolaj jelentőséget a világ
gazdaságban, a művelődésben. Hogy e 
gazdasági szerep révén miképpen alakultak 
ki a nagy világ-koncernek és trösztök, mi
lyen küzdelmeket folytattak, annak a tör
ténete és politikai háttere talán nem is tar
tozik ezekre az oldalakra. Talán fontosabb, 
hogy néhány statisztikai adatot említsünk 
még fel kiegészítésül.



Az ásványolajipar rohamos fejlődése tu
lajdonképpen akkor indult meg, amikor 
1859-ben Drake ezredes Pennsylvániában 
elkészítette az első géppel fúrt ásványolaj
kutat. De az össztermelés ebben az évben 
csupán 1600 tonnára rúgott, mert. az olajat 
nem tudták még mire felhasználni és ku- 
ruzslók árusították csodagyógyszerül. A 
petróleumvilágítás elterjedtével azonban ha
mar felszökött a világ ásványolajtevmelése, 
mely a múlt század 70-es éveiben már évi 
2 millió tonna körülmozgott. Majd a század- 
forduló után a gépkocsik számának roham os 
emelkedését, követve, a világ évi nyersolaj- 
termelése 1900-ban 21 millió, l91Ö-ben 44 
millió, 1914-ben már 53 millió tonnára 
rúgott.

Az első világháború tapasztalatai nyo
mán, 1914-től kezdve a gépkocsik és trak
torok, a repülőgépek és az olajjal fűtött, 
illetve motorral hajtott hajók gyártása ha
marosan megsokszorozódott és megkezdő
dött a világ gépesedése az ásványolaj jegyé
ben. A termelés mértéke 1920-ban 99, 1930- 
ban 210, 1940-ben 307 és 1945-ben 354 
millió tonna. Valószínű, hogy a második 
világháborút követően a fejlődés útja nem 
áll meg addig, míg az atomenergia át nem 
veszi a petróleum- és a Lobbi energiaforrás 
szerepét.

Felvetődik tehát a kérdés, hogy milyenek 
a kilátások, hová vezet az ásványolajipar 
útja a jövőben. Nem kétséges, hogy a föld

mélyében rejlő készletek, a fokozódó fo
gyasztást tekintetbe véve, hamarosan ki
apadnak. Ebben egyetértenek az összes 
szaktekintélyek, csak abban térnek el a 
vélemények, hogy ez 15, vagy pedig 30 év 
múlva fog-e bekövetkezni, lm a ma ismere
tes lelőhelyeket vesszük alapul.

Addigra talán sikerül a felszabadított 
atomenergiát, amely jelenleg csak robban
tásra alkalmas megzabolázni és a gépek 
hajtására igába fogni. Ha ez bekövetkezik, 
átalakul az élet, veie együtt a világ ipara is. 
Akkor a nyersanyagokat, közöttük az 
ásványolajat is, csupán kémiai célokra fog
ják felhasználni, az energiatermelést célzó 
közvetlen elégetés helyett. Ezen legolcsóbb 
szerves nyersanyag kémiai felhasználása 
már meg is indult, nagy gyárak foglalkoznak 
Amerikában, Oroszországban, Németország
ban földgáz- és ásványolajtermékekből ki
indulva vegyszerek, gyógyszerek, műanya
gok gyártásával. Mi sem lógunk elmaradni 
e téren.

A bét szörnyű világháború mérlegében 
megmaradtak az emberiség javára a fel
fokozott technikai vívmányok a kultúra 
felfelé ívelő útján. Remélj ük, hogy ezután 
som áll meg a fejlődés és hogy békésebb idők
ben is össze lehet majd fogni az alkotó
erőket, a technikai és gazdasági tényezőket 
— nem a rombolás, hanem a jólét cs műve
lődés jegyében, Dr. Freund Mihály
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A szél óriási erő. A nap azonban 
még erősebb. És, ha energiára van szük
ség, akkor miért ne vegyünk onnan, 
ahol a legtöbb van belőle . . .  a napból. 
Milyen bőkezűen ontja a nap energiáját 
a sivatagra !

Délben puszta kézzel nem lehet hozzá
nyúlni a homokhoz, mert az ember meg
égeti magát.

De mi módon szerezzük meg ezt az 
energiát, melyből olyan sok van a siva
tagban? Hogyan fogjuk fel a nap suga
rait, hogyan gyűjtsük össze, hogyan 
kényszerltsük munkára? Lehet-e csap
dát állítani a napsugarak elé?

Lehet. Ez a napcsapda nem valami 
ravasz dolog.

M i ennek a napcsapdának a lényege? 
A z, hogy a napot beengedi, de ki nem.

Üvegből készült láda . . . melegház, 
mint amilyenben uborka, vagy hónapos
retek érik . . .  ez a napcsapda. Az üveg 
szinte minden napsugarat beereszt, azon
ban csak megválogatva ereszti ki. A 
legforróbb sugarak bennmaradnak. 
Ezért lehet a melegházban uborkát ter
meszteni akkor is, amikor az utcákat 
hótakaró borítja. Az utcán március 
van, a melegházban július.

Hogy bejuthassanak a csapdába nem 
csak azok a sugarak, amelyek maguktól 
bekerülnek, hanem azok is, amelyek 
elsiklanának felette, a csapdához tükröt 
kell állítani. Ennek segítségével egybe- 
gyüjthetjük a napsugarakat.

A  legegyszerűbb általánosan ismert 
tárgyakból . . . melegház, tükör . . . vala
mi új dolgot lehet előállítani . . .  a nap
kályhát. Olyan kályhát, amelyhez nem 
kell sem fa, sem szén.

Tehát már fel tudjuk fogni és össze 
tudjuk gyűhoni a napsugarakat.

A nap a sivatagban 8o fokra hevíti a 
homokot; a napkályhában kétszer, vagy 
talán háromszor magasabb hőmérsék
letet kapunk.

Csapdába csalni a napot : az csak az 
eljárás első fele, de hogyan szelídítsük 
meg, hogyan kényszerltsük arra, hogy 
nekünk dolgozzék?

Melegítse minden fűtőanyag nélkül 
a vizet a gőzkazánokban, hogy ne kelljen 
használnunk egy kilogramm szenet sem,

s mégis gőzt nyerjünk gőzgépeink szá
mára. A gépek mozgásba hozzák a szi
vattyúk dugattyúit; a homok mélyére 
rejtőzött víz megindul a csöveken és 
csatornákon át, öntözi a mezőket és 
táplálja a növények gyökereit.

Vájjon vannak-e már ilyen napkály
hák, napenergia állomások?

Egyiötomban, Kairó mellett dolgozik 
egy ötvenlóerős napenergia állomás, 
amely 200 hektár területnyi gyapot- 
ültetvényt öntöz. Van egynéhány ilyen 
erőmű Tuniszban, Kaliforniában. A 
házak tetején gyakran lehet látni egy 
lapos ládát . . . napkályhát. A nap mele
gíti a fürdővizet, a vizet a konyha és 
mosoda számára.

Nálunk is vannak már naperőművek.
A cselkári olajkutaknál éoítettek ilyen 

párolókat, amelyek az édesvizet kivonják 
a sós tengervízből. A  Kara Bugázi 
műveknél a víznek mirabilitből történő 
eltávolítására nap-vízelvcnót emeltek. 
Taskend melletti Kaplankeben napfor- 
ralók működnek.

Kiszámították, hogy mibe kerülnek a 
napenergiát hasznosító művek és kitűnt, 
hogy a napkonyhák, forralok és napsó- 
elvonók nagyon kifizető dolgok.

A  nap melege a sivatagban háromszor 
olyan olcsó, mint a fűtőanyag . . .  a szak- 
szaul.

Rosszabb a helyzet az erőművekkel. 
Sokat kell még dolgoznunk, hogy elég 
olcsókká tegyük őket.

Teljesítőképes napelektromosművek 
felállítása még a jövő feladata. Eljön 
még az idő, amikor a nap, amely eddig 
a sivatagban az ember ellensége volt, 
barátjává válik.

A nap öntözi majd a mezőket, a nap 
ad ivóvizet az embernek. A  nap dolgo
zik a gyárakban és ipartelepeken . . , ként, 
vizet párol ?gtat, oldatokat forral, sót vá
laszt ki. A  nap teremti elő majd az 
embereknek a hideget a hűtőgépek szá
mára . . .  hisz vannak ilyen gépek is 1 
Hogy a sivatagban jeget készíthessünk, 
ahhoz energiára van szükség. Ezt a? 
energiát adja meg a nap.

A meleget adó napot az ember arra 
fogja kényszeríteni, hegy hideget is 
adjon. Irta: Iliin „Hegyek I* emberek*'
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A z  atombomba körüli nagy titkolódzás 
ellenére is újabban az atombomba szerkeze
tétiek alakjára és {elhasználására vonatko
zóan bizonyos részlétek kerültek, napvilágra. 

'.Egy : amerikai lapban jelent meg az atom
bombáról ez a vázlat, .Az amerikai lap sze
rint bombatest és. félméter hosszú legszélesebb 
pontján 60 cm átmérőjű, négy és fél tonna 
súlya:van s. alakja olyan, m int az- amerikai 
hadsereg által használt légi torpedó. A z  

■ atombomba $0  kg plutóniumot tartalmaz,, 
azonban nem egy darabban, mert így robba- 
násmciitescn szállítható. A  robbantást úgy 
idézik elő,, hogy. a különböző helyeken lévő 
plutóniumrögöket alkalmas mechanikai szer- 
kőzettel összehozzák. így a plutóniumtömeg 
mennyisége a kritikus, mennyiség fölé emel
kedik és neutronok hatására megindul az 
atomenergia robbanásszerű felszabadulása.

(Folytatás a 4 ?. oldalról}

húr, illetve a gömb méreteitől. Hasonló
képpen az ultrarövidhullámokat keltő rezgő
köröket helyettesíteni lehet rezgőcsövekkel, 
amiket rhumbatronoknak neveztek el (Rhuntba 
= rezgőtánc, 7 . ábra). (A rhumbatronban 
az önindukciós tekercs és belső kapacitás, 
csak mint a keringő áramok közti dinamikus 
kölcsönhatások lépnek fel.)

A rhumbatronok elvi leírásától elállunk s 
csak annyit jegyezzünk meg, hogy a „minő
ségi tényezője*' százszor felülmúlja a teker
csekét (30.000 körül van). Kiválóan alkal
mas a rezgések kisugárzására, ohmikus 
ellenállása igen csekély.

Clystron

Két rhumbatronnal felszerelt elektroni
kus csövet Clystronnak neveznek, A 8-ik 
ábra vázlatosan bemutatja a Clystron mű
ködését mint adó. A két rhumbatron közül a 
baloldali a frequencia szabályozó (modu
látor) a másik a kisugárzást gyűjtő (kollektor). 
A két rhumbatront egy visszacsatoló cső
pár köti össze. A gyűjtő energiájának egy 
részét a fémlemez antenna sugározza ki, 
míg egy töredékét a szabályozó működése 
veszi igénybe. A kelthető hullámok hossza 
5 és 10 cm között változik, kisugárzása 
több száz watt erősségű, hatásfoka 60%. 
A 9-ik ábra vázolja a Clystron működését, 
mint erősítő. A szabályozó rhumbatron 
energiáját a felerősítendő hullámokból nyeri, 
visszacsatolás nincs. A gyűjtő kisugározza a 
felerősített hullámot.

A háborús északamerikai rádiótechnika a 
clystronnal és a radarral lepte meg a világot, 
valamint a frequencia modulációit fejlesz
tette komoly jelentőségűvé. Sorozatosan 
folytatjuk beszámolóinkat. Legközelebb az 
ultrarövid hullámok alkalmazásával foglal
kozunk.

VÍZZEL hordják el a  domboldalt
A  kuznyecki vasművek keretében egy új 

kokszolót építenek. A kokszolók számára 
kijelölt hely egy domboldalon fekszik, amely
nek kiegyenlítésé céljából mintegy millió köb
méter fö ld  eltakarítására van szükség. A 
munka meggyorsítására eredeti módszert talál
tak ki. Mivel a domboldal egy kisebb folyó 
partján fekszik, a vízről egy szivattyúhajó 
óriási vízsugarakkal árasztja el a talajt, a 
lefolyó iszapos vizet pedig más szivattyúk 
vastag csövek útján két kilométerről lejjebb 
a folyóba vezetik vissza. A  domb eltakarítása 
így gyorsabban halad előre s az új kokszoló 
építése rövidesen elkezdődik.

PLASZTIKUS
f il m s z ín h á z
SZÜLETETT 
A SZO VJETUNIÓ BAN

A mozgófénykép felfedezésének ideje óta 
az egész világ filmszakemberei azon dol
goznak, hogy megoldják a plasztikus (tér) 
hatású film bonyolult problémáját. Ennek a 
kérdésnek szentelte életének negyven évét 
maga a mozgófénykép feltalálója Louis 
Lumiére.

Mindezideig egyetlen szabadalmazott 
plasztikushatású filmtalálmány sem terjedt 
el. Az eddig felfedezett eljárások túlnyomó
részben olyannyira bonyolultak, hogy vagy 
teljesen kizárják a filmek nagyobb számú 
közönség előtt való bemutatását, vagy pedig 
szükségessé teszik különleges szemüvegek 
használatát.

A kérdést gyakorlatilag Sz. M. Ivanóv, 
szovjet feltaláló oldotta meg. 1941 elején 
Moszkvában mutatták be az első új rend
szerű filmszalagot, a világon első ízben 
vetítettek plasztikus filmet nagyobb néző- 
közönség előtt szemüveg használata nélkül.

A nézőtér berendezése azonban jelentős 
költségekkel járt. A vetítővászon visszaverő
dési felülete elé hatalmas, kb. Itat tonna 
súlyú, fémkeretet kellett felállítani. A ke
retre 30 ezernél több ötméteres finom drót
huzalt feszítettek ki hálóalakban. A vászon 
rendes megvilágítására hatalmas mennyi
ségű villamosáramra volt szükség.

A ,,Moszkva“ Filmszínházban csak a 
próbája folyt le a háromdimenziós plasztikus 
filmnek. Azonban ugyanabban az időben 
a felfedező laboratóriumában megfeszített 
munka folyt az új erősfényhatású vetítővá
szon előállításán. Ezidőszerint már a sike
res megoldásró; számolhatunk be.

Aránylag egyszerű és olcsó eljárást fedez
tek fel kilenc s ennél több négyzetméter ki
terjedésű vetítővászonnak tükörtivegből való 
gyártására. Ennél semmiféle hálót képző 
dróthuzalra nincsen szükség. Ezt most 
ezernyi apró s igen tökéletes lencséből állít
ják elő, amelyeket a vetítővászon felületére 
szerelnek. Az ábrázolat így rendkívül finom 
és élénk; háromszorta világosabb a kép, 
mint a rendes ,,lapos" film bemutatásánál. 
A plasztikus filmnek széles körben való nép
szerűsítése most már főként csak attól függ, 
hogy milyen hamar sikerül az erősfényhatású 
vetítővásznak tömeges gyártását biztosítani.

Az új rendszerű sztereoszkópiát nem csak 
a filmszínházakban, hanem a tudomány es 
a technika különböző területein is sikerrel 
alkalmazhatják. így pl. előnyösen használ
hatják az slakok (formák) kifejlődésének 
tanulmányozásánál, a távlati (térbeli) vázlat- 
készítésnél, a röntgenoszkópiában, sztereó- 
fényképezésnél, a sztereofestésnél. Ivanov 
találmánya rendkívüli kedvező feltételeket 
teremt a színesfilm tökéletesítése tekinteté
ben.

A Szovjetunió kinematográfiái miniszté
riumának rendeletére Moszkvában, a Szverd- 
lov-téren „Vosztok-Kinó“ néven plasztikus 
filmszínház nyitotta meg kapuit december 
elsején.

A nagyobb méretű vetítővásznakkal fel
szerelt plasztikus filmszínházak létesítésével 
egyidejűleg megindult a kisméretű fényerős 
sztereo-vetítővásznak készítése is. Ezeket a 
kultúrházakban és a munkásklubbokban sze
relik majd fel.

/. Tjurin, Sz. Oszipov

r ---------------------------------------------

P E N I C I L L I N  A Z  Ó L B A N

A gazdák réme a senésorbánc nem olyan 
veszélyes betegség már, amióta felfedezték, 
hogy a penicillinnel gyógyítható. Természe
tesen csak a fertőzés legkorábbi szakában 
hatásos a kezelés. Galambokat oltottak be, 
amelyeket sertésorbdncbaktérium kultúrákkal 
fertőztek meg ■ s rajtuk vizsgálták a 
penicillin csiraölő erejét. Legjobb eredményt 
természetesen akkor értek el, amikor a fer
tőzés és a penicillin adagolás egy időbe 
esett.

s__ — ...— _____________ ________________

--------------- ----------- — — --------------------- ------ -

A N Y A I  S Z E R E T E T  A V Í Z B E N
A német tengerekben jóformán teljesen 

kihalt a bálna. Tudnivaló, hogy a bálnának 
minden poreikája hasznos. A németek vala
mennyit összefogdosták s felhasználták ipari 
és élelmezési célokra. A bálnára nagyon 
nehéz vadászni, de egy esetben könnyen 
meg hagyja fogni magát, amikor kicsinyei 
vannak. A kicsi bálna (kb. 150—200 kg) 
persze nem tud még gyorsan úszni, tehát 
őt fogják meg, erre az anyaállat nem véde
kezik többé és Így ő is a vadászok áldozata.
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KITTEN A LABORATÓRIUMBAN
A laboratórium ajtaján nagy, fehér 

zománctábla van :

ID E G E N E K N E K
A L A B O R A T Ó R IU M B A

B E L É P N I
ÉS O T T  T A R T Ó Z K O D N I

T I L O S !

Ez a tábla nem azért van ott, mert titkos 
és áruló munkák folynak a laboratórium
ban, hanem azért, mert a tudományos ku
tatómunkához többek között egy kis 
nyugalom is kell. A  kutató nem szereti 
azt, ha a kísérletét félbeszakítja a pos
tás, mert ajánlott levelet akar kézbesí
teni, vagy a pénzbeszedő, aki egy ki
fizetetlen műszer árát inkasszálná, de 
nem szívesen látja munkaközben a leg
közelebbi jöbarátot sem. A  kísérletezés, 
kutatómunka egész embert kíván, aki 
csak a műszerre, a lombikra, az anyagra 
figyel, akit munkája közben csak az érde
kel, amivel éppen foglalkozik. Ű jat ke
res és nem tudni, melyik pillanat találja 
meg az újat, melyik pillanatban veszi 
észre azt, amit keres. Őrködnie kell 
minden idegszálával, minden gondolatá
val, minden érzékszervével azzal foglal
kozni és csakis azzal, amit csinál. És 
ebből a szempontból mindegy, hogy fe
hér köpenyben mikroszkóp mellett ül, 
vagy törékeny üvegedényekben vegyi 
anyagok változását figyeli, vagy villamos- 
műszerek segítségével kísér egyfajta fi
zikai folyamatot, vagy overallban fran
ciakulccsal, fogókkal, csigákkal dolgozik 
egy készülékén —  mint én —  amikor 
kopogtattak az ajtón.

Dühösen nyitottam ajtót a kopogtató 
M U N K Á S N A K , ő  is overallban volt 
s a vállán szerszámostáska. A  vízveze
téket akarta megjavíranj iaboratóriumc in
ban, amellyel egy idő óta baj volt. Be
engedtem s aztán mind a ketten dolgozni 
kezdtünk, ő  a vízvezetéken, én a készü
lékemen. A  munkám nagyon lekötött, 
s kiment a fejemből, hogy a M U N K Á S  
is ott van a laboratóriumban s a víz
vezetéket csinálja.

De egy idő múlva éreztem, hogy va
laki figyeli azt, hogy mit csinálok. A  
M U N K Á S  volt, aki befejezte a vízveze
ték javítását.

—  Egy kissé meglepett, —  mondotta 
—  hogy a tanársegéd úr overallban van, 
s ugyanolyan szerszámokkal dolgozik, 
mint én. Az is meglepett, hogy azzal

a nagy készülékkel elég sok dolga van 
és elég erős testi munkát végez, őszin
tén szólva, nem hittem volna, hogy a 
tudományos munka néha fizikai munká
val jár együtt-.

íg y  kezdődött a beszélgetés. Aztán 
kiderült, hogy a M U N K Á S  a N A G Y  
G Y Á R B A N  dolgozik, s vasárnap ön
kéntes rohammunkában javította meg 
éppen az én Iaboratóriumc m elromlott 
vízcsapját. Érdeklődni kezdett arról, 
hogy mi az a munka, amivel éppen fog
lalkozom, miért csinálom azt, mit aka
rok megtudni vele? Elmondtam. N a
gyon az elején kellett kezdeni, egészen 
az alapoknál és nem volt könnyű fel
adat azokat az összefüggéseket, amelyek 
a számomra már olyan nyilvánvalóak, 
hogy már nem is gondolok velük, fel
tárjam előtte, hogy megértse mindazt, 
ami izgat és érdekel engem ebben a k í
sérletben és amiért én is overallban, 
szerszámokkal s nehéz készülékekkel 
dolgozom vasárnap délelőtt éppúgy, 
mint ő. Nem tudom, hogy mennyi 
ideig tartott ez a rögtönzött előadás, 
amely beszélgetésnek indult, de a végén, 
amikor elbúcsúztunk egymástól és meg
köszöntem a M U N K Á S N A K , hogy 
megjavította a vízcsapot, és megszorí
tottuk egymás kezét, akkor azt mondta : 
Érdemes volt vasárnap délelőtt idejönni 
dolgozni. * * *

E gy pár nappal később levelet kap
tam, amelyben a N A G Y  G Y Á R  mun
kásai meghívnrk egv előadás megtartá
sára. A  levelet a M U N K Á S  írta alá, az 
üzemi bizottság elnöke.

C H E M IC U S

ALSZIK MINT A MORMOTA
szokták mondani annak, akinek jó álma 
van. A mormota két helyiséget készít 
magának kuckójában télire. Az egyik 
az első, előszoba szerepét tölti be, ide 
szalmát cipelnek a mormoták. Ez a helyiség 
nem túlságosan tiszta.

A másodikban szintén szalmát szórnak 
széjjel, itt alusznak . . .  s piszkítani fel
kelnek s a másik szobájukba vonulnak, 
hogy utána ismét visszatérhessenek a tiszta 
szobába, hogy álmukat folytathassak.
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I F J .  SZ . I. Én 18 éves diák vagyok. 
A z Élet és Tudomány c. folyóirat meg
jelenése nagy hatással volt rám. A z  első 
szám elolvasása után határtalan volt az 
örömöm.

Támogatni kívánja munkánkat? Szán
dékát hálásan köszönjük. Azonnali^ ko
moly segítség volna, ha lapunk terjesz
tését magáévá tenné. Kiadóhivatalunk 
errevonatkozó részletes ismertetését pos
tán küldtük. Munkatársi minőségben, 
elvi álláspontunk szerint, csak az ön
képzőkör vezetősége és a vezető tanár 
által jóváhagyott dolgozatát vehetjük f i
gyelembe. Szívélyesen üdvözöljük.

H . I. SZ FŐ V . T IS Z T V . Hosszú ideje 
várok egy komoly, tudományos folyóirat 
megjelenésére, ami mentes minden dema
gógiától és frázistól. Egy olyan folyó
iratra, amely a lelkek mai nyomorúságá
ban a tudomány szépséges és tiszta útjain 
világítótoronyként, vezérli az embereket, 
hogy önmagukban és embertársaikban meg
találják az igazi embert.

Kérem, ne hagyják abba nemes munká
jukat és indítsák útnak minél gyakrabban, 
ezeket a kis folyóiratokat.

Munkánkat szeretettel, odaadással 
folytatni fogjuk. Ebben a törekvésünk
ben levele csak újabb erőt ad. Ha a 
maga részéről is kíván munkánk segít
ségére lenni, azt egyelőre úgy gyakorol
hatja legeredményesebben, ha barátait 
ismertetné meg lapunkkal. Melegen üd
vözöljük.

D R. H . I. FŐ O RVO S. Nagyon fon
tosnak tartanám, hogy legalább számon
ként egy cikkben beszámoljanak az újjá
építés eredményeiről. Ez ma mindenkit 
érdekel és növeli az optimizmust.

Kívánsága találkozik terveinkkel. Jelen 
számunkban már elkezdjük az újjáépítési 
munkák eposzának első szakaszát.

L .  R . X I , A  lap tetszett s ennek alapján 
az időközben befutott mutatványszámhoz 
mellékelt postai befizetőlap révén félévre 
előfizettem.

Én már nem vagyok az ifjúság tagja,

de három fiam van, akik számára kötelező 
olvasmánynak szeretném elrendeli a.z Élet 
és Tudomány eddigi pompás cikkeit, ame
lyek a jövőben remélhetőleg hasonló nívón 
mozognak majd.

Sorait, mint ,,szívbőljövő“  hozzászó
lást nemcsak nem vettük rossznéven, ha
nem egyik legőszintébb bátorításnak 
érezzük, amit mind nagyobb számban 
körénk csoportosuló barátainktól eddig 
kaptunk.

R . O. T A N Á R . Beküldött cikkét és 
jókívánságait köszönettel megkaptuk. Az 
utóbbiakat viszonozzuk. Lapunkban el
kerüljük vitára alkalmas szempontok ki
domborítását. Arra törekszünk többek 
között, hogy azt tárgyaljuk, ami hazánk 
adott lehetőségei között érdekes és né
pünk anyagi boldogulása szempontjából 
hasznos lehet.

Cikkének tárgyszerű, érdekesebb rész
leteit használhatjuk. Ezirányú felhatal
mazását várjuk.

F . S. Ó H E G Y . ,,R ák “  című verses 
drámája nem „fek sz ik " lapunknak. Bár 
úgy tetszik, hogy ugyanazt a hegyet 
másszuk, mi is az ember és a természet 
megismerésének a csúcsaira törekszünk, 
de nyilvánvaló, más utakon. M i a pró
zát is nehezen kezeljük, a rím nyaktörő 
mutatványaihoz nem merünk nyúlni.

A  líra szerelmesei részére —  nem áll
hatjuk meg — közlünk egy kis részletet 
a Rák-ból.

A z egyik vörös sejt menekülni szeretne 
a test területéről, a végbél fe lé  igyekszik, 
de itt egy borsóka beszéli le tértiéről. 
Vándor ne tovább, ne lépj lakomba, 
Varázslat háza ez a katakomba, 
Melytől az utas meg nem menekül, sőt 
Adnak reá emlékül új rút. külsőt.
Nekem sem volt mindig ily rút fejem, 
Bőröm finom volt, akár a selyem,
Mert egykor csinos lárvának születtem, 
De itt a bélben bélféreggé lettem,
Nap, nap után, hiába, hogyha hízom, 
Hazám mégis csak a sertésizom 
M arad, s arcomra barázdát a gond ró 
Mikor lehetek én még egy szer pondró?
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A T H E N A E U M  K I A D Á S

Ú tm u ta tó  a  d ív o tt a  h á z ta r tá s  és a  
h é tk ö zn a p i é le t v a la m e n n y i k é rd é -  
sánek p r a k t i k u s  m eg o ld ás ára . 
Á ra  1 8  fo r in t, kötve 2 5  fo r in t

A kóziszövés ism erte tésének, m ó d 
s ze re ib e n  le g m o d e rn e b b  és n é p 
s ze rű é n  m eg írt k é z ik ö n y v e . G a z 
d a g o n  illu s z trá lva . Á ra  2 2  fo r in t


