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A téli hónapokban közérdekű kérdés közintéz
ményekben, magánháztartásokban a gazdasá
gos fűtés. Megküldöm e tárgyban újítási le
írásomat az Élet és Tudomány szerkesztőségé
nek. Ha önök is érdemesnek találják, szíves
kedjenek ismertetni újításomat.

Forró üdvözlettel:
MEGYERI JÓZSEF,

Budapest, Október 6.-u. 21. I. em. 115. 

íme a leírás:

Ajtók, ablakok hézagainak eddigi úgynevezett 
vlnd-fixes vagy textllhurkás tömítése nem ter-

betömésének. A leírt ragasztóval a papircsöve- 
fcet az ajtók és abrakok keretébe beragasztjuk. 
A csövek beragasztása után az ajtókat, ablakokat 

becsukjuk. De két-három perc múltán — eddig 
tart a száradás — már nyugodtan nyithatjuk és 
csukhatjuk.

Az új hőszigetelő hármas előnye;
1. Tökéletesen szigetel,
2. fillérekből megvalósítható,

3. oly egyszerű, hogy az általános Iskoíák alsó 
osztályos tanulói is bámulatos könnyedséggel, és 
gyorsasággal megtanulhatják és elvégezhetik.

Újító olvasónk azt áTTltja, hogy a múlt télen 
háztartásában az előző évihez képest 50 száza
lékkal kevesebb szenet fogyasztott, $ ezt a  
tüzelőanyagmegtakaritást hőszigetelőjének kö
szönheti. De ha llymérvű megtakarítása nem Is 
kizárólag az újítása alkalmazásának köszönhető, 
akkor is örömest hívjuk fel kedves olvasóink 
figyelmét Megyeri József olvasótársuk újítására. 
Megyeri ugyanis szerkesztőségünkben Is bemu
tatta újítását., Igen szigorú bíráló szemek előtt 
s nagy sikerrel. Jót bevált az Élet és Tudomány 
szerkesztőségében is a papírból készült hőszige
telőcső. A szó szoros értelmében melegen ajánl-

jedt szélesebb körben. Meglehetősen költséges 
volt s amellett nehézkes Is a beszerelés. A tex- 
tilhurkás szigetelés egyébként is tökéletlen. Hi
szen idővel megtágul és ezért újból kell be
szerelni. A kiszerelés, újraszerelés sok bajlódás, 
sál jár s ezért sokan lemondanak róla.

Megyeri József olvasónk újítása szerint a 
hézagokat paplrcsővel tömitlk. Közönséges új
ságpapírból a hézagoknak megfelelő, 7—14 mil
liméter átmérőjű avagy vastagságú csöveket 
sodrunk s a paplrsodrat csücskét kevés vizes 
dextrlnnel vagy vadgesztenyell&zttel leragaszt
juk. Mihelyt kívánt mennyiségben készítettünk 
paplrcsöveket, nekilátunk az ajtók és ablakok

juk használatát a hideg téli és koratavaszi hó
napokra.

Egyébként tartozunk még Megyeri újítása ügyé
nek egy szerkesztőségi megjegyzéssel. A derék 

újító ugyan nem reklamálja, hogy a Találmányi 
Hivataltól a FIK-hez utalt újítás-ügye, avagy 

ügydarabja meglehetősen régóta megrekedt a 
FIK-bürokrácia nevezetes útvesztőiben. Ml azon
ban ebbe távolról sem nyugszunk bele olyan 
könnyen, mint a szerény újító. Ml reklamálunk 
helyette. Arra kérjük a FIK-et, ne éljen vissza 
az újító szerénységével, ne majd nyáron •érté
kelje kis azt, aminek haszna télen a legérté
kesebb.

C IM K É P Ü N K  : Banánültetvény Luxon sxlgetén
»Fülöp-szlgetek« cfmü cikkünkhöz
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A TARTALOM BÓL •
N  agy ̂ Budapest szocialista város — Az általános tömegvonzás törvényének felfedezése 
A BCG-oltds — A Fülöp-szigetek — Változékonyság az élet 500 millió éves 

fejlődésében — Távolbalátás — Kísérletezzünk és gondolkozzunk

M IL Y E N  L E S Z

NAGY-BUDAPEST SZO CIALISTA  VÁROS?
Országos érdekességei tanácskozást rendeztek építőművészeink 

ez év november 20—21-én. Nagy-Budapest városrendezési problémáit 
tárgyalták meg. Az ankéten felvetődtek fővárosunk szocialista várossá 
átalakulásának kérdései. Az ankét tárgyát tükrözte, az ankét előtt meg
nyílt Budapest városrendezési kiállítás megvitatott anyaga.

Fővárosunk szocialista átalakulásénak problémába lényegesen eltér a többi 
népi demokráciáik fővárosainak hasonló kérdésedtől.
Fővárosunk helyzete, állapota — maként felszabadulásunk után a dolgozó nép 

birtokába jutott — különbözik akár Varsóétól, akár a többiekétől.
Varsában a fasiszta pusztítás a városnak csaknem -teljes állagát semmivé 

tette. Ott a szociafláista újjáépítés a város régi képével szemben teljesen új gondo
latok, új építészeti kompozíciók lehetőségét teremtette meg. Varsóban domborodik 
ki legerősebben az a tény, hogy az építészeti emlékek mennyire hozzátartoznak 
egy nemzet életéhez, mennyire részét jelentik a hazáinak. Éppen ezért Varsó 
újjáépítő! a történelmi Varsának egész városrészeit eredeti, műemléki jellegüknek 
megfelelően építik újjá és ehhez kapcsolják az új Varsóinak új városnegyedeit. 
A  történelmi városrészek újjáépítése és az új szocialista Varsó új városnegyedei 
egységbe forrnak össze. Ez a városföldrajzi s városépítési egység a (lengyel nemzet 
történelmét és történelmének legfelsőbb fókáit, a szocializmusba fejlődés állapotát 
mutatja meg már 1960-ban. Ekkor fejeznék be ugyanis Varsó újjáépítését.

Budapesten a felszabadulás után mutatkozó emlékezetes állapot más karak
terű volt.

Fővárosunk állagát a háborús pusztítások nem lényegükben érintették. Épü
leteink helyreállítása kevésíbbé volt költséges, mintha gyökeresen kellett volna 
újjáépítenünk Budapestet. így már hároméves tervünk derekán a magyar' főváros 
régi, felszabadulásunk előtti arculata nagyrészt helyreállítódott. Következéskép 
itt a szocialista városépítés más módszerét kell a jövőben alkalmaznunk.

A z elöljáróban említett arukét ezeknek a módszereknek megvitatásával fog
lalkozott.

Megállapította, hogy Budapest történelmileg kialakult kör,utas, sugárutas 
rendszere olyan városszerkezetet képvisel, amely megadja a város további fejlő
dési lehetőségeinek 'körülményeit.

Fölmerültek az ankéten újabb sugárutak és újabb körutak gondolatai. Ezek 
a meglévő rendszerbe belekapcsolva, helyesebben azt kiegészítve, fővárosunk for
galmi problémáit megoldják és új lakások építésére alkalmas területeket terem
tenek.
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Ú j k ö r ú t ,  ú j T & ro ik 5ip o n i
Oj körút létesítése a Nagykörút és Hungária-körút között, megvalósításra 

alkalmas gondolat. Jórészt ugyanis meglévő útvonalaikhoz kapcsolódók. Ez utób
biak kiszélesítésével és aránylag kevés lakótömb keresztülvágásóval megvalósít
hatók. Új körút szüksége is felmerült: a Hungária-körúton túl új lakóvidékek 
jövőbeli központjainak összekötésére. Új sugárutak építésének lehetősége egyelőre 
azonban nem reális. Nem kívánatosak azért, mert a főváros legsűrűbben lakott 
részein haladnának át és nagyméretű bontásokat igényelnének.

(Hosszasan vitatta az ankét a városközpont kérdését is. A  Budaipesti Város- 
építési Tervező Iroda (BUVÁTI) kidolgozott terveit az ankét erős kritika tárgyává 
tette. Miért bírálták a BUVÁTI terveit? Mert nem felelnek meg a szocialista 
nagyvárosok városközpontjai karakterének.

A  BUVÁTI terve egyetlen tércsopontba kívánta Budapest városközpontját 
megteremteni. Az Engels-téren építendő új Nemzeti Színházzal szemben nagyszéles
ségű, igényes útvonalat kívánt a belső Erzsébet-város területébe belevágni. Ez 
útvonal végén, körülbelül az Opera magasságában nagyméretű, monumentálisán 
kialakított tér közepén kultúrpalotát kívánt létesíteni toronyház formájában. 
Ábrándos elképzelés ez. Már csak azért sem helyénvaló, mert Budapest főváros
nak nincs szüksége akkora kultúrpalotára, amelybe talán az ország valamennyi 
kulturális intézménye is belefér. Tízmilliós nemzet igényei nem vetekedhetnek 
Moszkva ilyenszerű alkotásaival. Minthogy Moszkva 200 milliós ország szíve s 
amellett az egész szocialista világ fővárosa igényeivel lép fed. De nem vetekedhe
tünk még Varsóval sem, a 25 milliós nemzetet szolgáló és a Szovjetunió ajándékát 
képviselő varsói kultúrpalotával.

Irreális a BUVÁTI elképzelése azért is, mert kisváros módjára egyetlenegy 
tércsoportba szorítaná a városközpontot. Azt a városközpontot, amelynek 
20—30 kilométeres átmérőjű városban elhelyezendő lakosságot kell kiszolgálnia. 
A  nagyvárosok városközpontjai a főterek és főútvonalak olyan rendszerét képe
zik, amelyek az adott városszerkezeten belül különböző városrészek reprezentatív 
összefogására alkalmasak. Ez a rendszer Budapesten is, akár a kiskörút teljes 
vonalának hosszában, akár a Nagykörút vonalában elképzelhető. Mindkét való
szerű elképzelést több javaslat támasztotta alá.

A  városközpont kiépítése Budapesten még nem közvetlen, azaz nem égetően 
sürgető feladat. Mégis szükséges volt rendszerének megállapítása. Egy ilyen repre
zentatív létesítmény ugyanis kihat a város egész fejlődésére. Következéskép kihat 
a közeljövőben megvalósuló nagyszabású lakórészekre is.

Az új szocialista lakónegyedek elhelyezése és tervezési irányelvei voltak köz 
ponti problémái az ankétnek.



Az Üllői-úti lakónegyed makettje

A meghoiizabbított Sztálinját é* új lakónegyedek
Űj lakónegyede inik építését Budapest várostestében javarészt majd a város 

központos részei és a peiremvérosoík (Kispest, Rákosok stb.) között indítják meg. 
Ezeknek az üres terüléteknek beépítése egyrészt majd összeköti Budapest köz
ponti városmagját a kapitalista korszakban oly elhanyagolt peremvárosokkal, 
modern, a lakosság kultúrdgényeit is minden tekintetben kiszolgáló városrészek
kel, Létesítésük tehát majdan a peremvárosok életét pezsdítd.

Ilymódon létesülnek új szocialista városrészek az Üllői-út mentén elterülő 
Gubacsi-dűlőn. Ott még ma a rosszemlékű Mária Valéria-telep szükséglakásai 
éktelenkednek.

A  Sztálin-utat meghosszabbítják a Városligeten túl a Zugló északi vidékén. 
Ezen keresztülhalad majd Budapestet az ország északkeleti vidékével összekötő 
gyors-forgalmi út városi szakasza. Óbudán, a Sztálin-híd budai hídfője környékét 
a budad Dunaipart hozzátartozó szakaszával építők. Végül az ankéten elhangzott 
javaslat szerint nagyszabásúén kiépítik a Lágymányos ama részét, amely közvet
lenül kapcsolódik a Petőfi-híd budai hídfőjéhez és ahhoz az egyetemi városhoz, 
amely új műegyetemünk kiépítésével ott kialakul.

Lakóterületeink beépítési módjának kialakítása során figyelemmel kell len
nünk azokra a tapasztalatokra, amelyeket a Magyarországon épülő szocialista 
városok beépítési módjaiból levonhatunk. Csak néhány esztendő óta — amely alatt 
ezek épültek — vált világossá, hogy szocialista építésünk közvetlen következmé- 
nyekép dolgozóink igénye közelié tás és középületek tekintetében rohamosan 
növekszik. Két évvel ezelőtt még alig látható igények egész sorát vetik ma már fel. 
Szocialista városainkban nehézséget okoz ma egy-egy új igényként jelentkező 
középület elhelyezése, mert a területet, amely elhelyezésére alkalmas lett volna, 
lakóépületekkel már elfoglaltuk. Ezek a közintézmények a városnak eredeti, terv- 
szerinti zöld területeit foglalják majd el. K ö v e tk e *  ebből fővárosunk lakókörze
teinek kialakítása során fáz a követelmény, hogy zöld területeinket határozott 
szándékkal túlméretezzük, területeket tartsunk fel tervszerűen, később felmerülő 
igények elhelyezkedésére.

Amit már a mostani lakáiéplikezéiek fölvetnek
Óvodáink, bölcsődéink, iskoláink száma mai gazdasági helyzetünkhöz mér

ten van megállapítva. A  szocializmus építése során, fejlődő gazdaságii lehetősé
geink között •— azon felül, hogy gyermekeink száma növekedik — azok az arány- 
számok ás megváltoznak, amelyék szerint e létesítmények mennyiségét meg
határozzuk.

A  jövő fejlődésünkbe vetett bizalom ilymódon válhat alapjává rugalmasabb, 
előrelátó tervezésünknek.

Városépítési elméletünk világosan megfogalmazza, hogy a szocialista város, 
városméretekben megvalósítható építészi egységben jelentkezik.

164)5



Ez az építési egység megköveteld, 'hogy az új városrészek szerves részeivé 
váljanak annak a szerkezetnek, amelyet a aégi város 'képvisel. Az új városrészek 
a .fejlődés dialektikus, vagyis Összefüggően sokoldalú értelmezésében gócpontját 
képezzék a légiinek. Hatásfokukban nagyobb értékűek legyenek, mint a régiek. 
Látványosságukkal, kényelmükkel vonzzák magukhoz a lakosságot. így kell a 
városfejlesztés eszközeivé válniok. Alapvető .szempont, teljes értékű követelmény 
tehát új lakóépületeinket olykép beépíteni a (régi város szerkezetébe, (hggy a város
szerkezetben új gócpontot képezzenek. 25 ezer lelkes lakótelepeknek városköz
pontot kell képezmiök a tőlük északra, délre, keletre, nyugatra, elterülő város
részek között. Útjaik csatlakozzanak a szomszédos városrészek útjához. Perspek
tíváik nyíljanak meg éppen a szomszédos városrészek részére, hogy 'hatásukban 
a régi városrészeiket ás szocialista várossá tegyék. Á ll ez az elv egész városnegye
dekre, amelyekét építeni fogunk. Aminthogy éli bármelyik nagyigényű, monu
mentális megjelenésű egyedi épületünkre is, amely a következő években fölépül.

Kormányunk lakásépítési programmja ilymódon veti meg építészi alapját 
Budapest nagyarányú szocialista fejlődésének.

Budapest szocialista főváros megjelenése éppen városunk sajátos fejlődési 
viszonyai közepette új típusát nyújtja a szocialista fővárosok fejlődésének. A  meg
mentett és a máig is fennálló történelmi mag körül — amely különösen a Belvá
ros ‘területén és a budai Dunapart egyes szakaszain érvényesül —,■ alakul kn majd 
új szocialista belvárosunk: a városközpont kiépített rendszere, az egész fővárost 
szolgáló kulturális és kereskedelmi létesítmények Övezete. Űj lakónegyedeink, 
amelyek a peremvárosok és a városmag közé települve egy egységgé egészítik 
ki a várost, szocialista fejlődésünk első ütemeit képviselik. Megépítésüket köve
tően kerül sor azoknak a  (belső városrészeknek újjárendezésére és újjáépítésére, 
amelyek túlsűrű (beépítettségükkel, idejétmúlt házaikkal a lakosság kényelmét 
és igényeit a szocializmus körülményed 'közepette nem szolgálhatják.

E nagyarányú átépítési munkák azonban -Budapest építésének távolabbi pro
blémái. Befejezési munkálatai lesznek annak az építkezésnek, amelyet már 
1953-ban cnegindítotturtk. Weiner Tibor

Ybl-díjas építőművész,
a sztálinvárosi építkezések tervező főmérnöke.

KÉ R D E Z Z — F E L E L E K
Böröcz Károlyné (Budapest, Pancsova 

utca 9.) megfigyelte, hogy a frissen fel
bontott hal szive tovább működik és ér
deklődik ennek oka iránt.

Dr. Gálócsy György közkórházi fő
orvos válaszol:

A  gerinces állatok mozgásait igen 
bonyolult módon szabályozza a központi 
idegrendszer. -Emellett azonban az 
ősibb eredetű alsóbb idegrendszeri köz
pontok is messzemenően résztvesznek 
az életf olyamatok szervezésében. -Is
meretes és : mindennapi észlelet, főleg 
hidegvérű gerincesekben, hogy agyuk 
eltávolítása után is még mozognak. 
Bizonyos ideig ingerekre -(szúrás, ége
tés) testmozdulatokkal, a végtagok 
emeltetésével, stb. reagálnak. E jelen
ség azzal függ össze, hogy ezek a moz
gások az idegrendszer alsóbb szakaszá
ban (gerincvelő, környéki idegdúcok) 
történő reflexfolyamatok következtében 
létesülnek. Éppen ezért az ilyen moz

gások, mint amilyen a frissen leölt hal 
farkának vagy uszonyainak csapkodása 
érintésikor, avagy lefejezett (béka lábá
nak emelgetése csípésre, nem tudatos 
cselekmény, hanem a gerincvelőben 
végbemenő reflexek eredménye. A  szív 
tevékenységét végső fokon ugyan a 
nagyagyvelő kérge szabályozza, azon
ban magában a szívben is vannak al
sóbb idegközpontok, amelyek a köz
ponti idegrendszer működésének kial
vása esetében a szív működését még 
egy ideig fenntartják. Ez is reflexfolya
mat, itt azonban a reflexközpont nem 
a -gerincvelőben, hanem a szív saját 
idegdúcaiban van. A  kérdést feltevő 
megfigyelése valóiban helyes. Megje
gyezzük, hogy bizonyos élettani kísérle
tekben, amelyeknél a szívet megfelelő 
tápláló folyadékkal áramoltatjuk át, 
nemcsak órákig, (hanem hosszabb ideig 
is sikerül a szívet úgynevezett túlélő 
állapotban működésben, tartani.

1606



A Z ÁLTALÁNOS TÖMEGVONZÁS  
T Ö R V É N Y É N E K  FELFEDEZÉSE

opernikusz és Kepler nagy felfede
zésed után a csillagászat fejlődésének 
következő eredménye Isaac Newton 
(Iszák Nyútn) nevéhez fűződött: az álta
lános tömegvonzás, az általános gravi
táció törvényének megállapítása. Ko
pernikusz mintegy vázolta a Naprend
szer szerkezetének főbb vonásaiban 
helyes képét, Kepler híres törvényei 
pontosabbá tették ezt a képet. Közben 
Galilei szenzációs felfedezései, a távcső 
segítségével, Kopernikusz és Kepler 
megállapításainak igazát nagy mérték
ben valószínűsítették, szinte szembeöt
lővé tették. Követke
zett az "értelmezés* 
kora: a bolygók moz
gásának leírása után 
sor került a mozgás
viszonyok megmagya
rázására.

Newton eredményei 
e téren a fizika jelen
tős gazdagodását is 
jelentik. Ugyanakkor 
az általános tömeg
vonzás felismerése el
választhatatlan New
ton fizikai munkás
ságától. Galilei és fő
ként utána Newton 
tisztázták ugyanis az 
erő fogalmával kap
csolatos régi félre
értéseket, amiknek 
kiküszöbölése feltét
lenül szükséges volt 
a fizika és a csillagászat további fejlő
dése szempontjából egyaránt.

A  régebbi, végeredményben Arisztote- 
leszire visszavezethető elképzelés szerint 
erő a mozgás fenntartásához szükséges, 
éspedig annál nagyobb erő, minél na
gyobb sebességgel mozog a test. Ezek 
szerint a testre ható erő mértéke a test 
sebessége lenne. Ez az elképzelés meg
felel a hétköznapi tapasztalatnak: a
földön elgurított és magára hagyott go
lyó eiőbb-utóbb megáll, futás köziben ál
landó erőkifejtésre van szükségünk stb.

Csakhogy a jelenségek felszíni, külső 
képe igen gyakran eltakarja a lényeges 
összefüggést, mintegy meghamisítja a 
való helyzetet. A  tudomány egész törté
nete annak az állandó erőfeszítésnek 
története, hogy pillantásunkkal a fel
színtől a mélyre, a jelenségtől a belső

lényegig hatolhassunk. A  puszta látszat 
szerint a Nap és a csillagok a Föld kö
rül mozognak — Kopernikusz óta tud
juk, hogy ezt a csalódást a Föld forgása 
idézi elő. A  szemlélet szerint az asztal, 
a szék, a ház fala mind tömör összefüg
gő /testek — már Demőkritosz megsej
tette és a modem fizika cáfolhatatlanul 
igazolta, hogy különálló parányi részecs
kékből, atomokból és molekulákból 
épülnek fel. Hasonlóképpen a felszines 
szemlélet az erő kérdésében is Ariszto
telésznek ad igazat, de a tényleges hely
zet egészen más képet mutat.

A  valóságot e tekin
tetben először Galilei 
ismerte fel világosan. 
Miért áll meg az el
gurított golyó? Váj
jon azért, mert ma
gára maradt, mert 
nem hat rá erő, 
amelyik mozgatná? 
Éppen ellenkezőleg, 
azért áll meg, mert 
fékezőleg hat rá a 
súrlódás és a levegő 
ellenállása. Ha ezeket 
ki tudnánk küszö
bölni, az elgurított 
golyó egyenes pályán, 
egyenletes sebesség
gel mozogna, egyre 
tovább. Valóban mi
nél simábbra egyen
getjük a golyó pályá
ját, tehát minél in

kább csökkentjük a súrlódást, annál 
messzebb gurul (ugyanúgy meglódítva) 
a golyó.

A  teljesen magukra hagyott testek 
mozgása tehát a valóságban nem szűnne 
meg, hanem sebességük változatlanul 
megmaradna. Ezt mondja ki a neveze
tes tehetetlenségi törvény. Vagyis nem 
a mozgás f e n n t a r t á s á h o z ,  ha
nem ellenkezőleg, a mozgás m e g v á l 
t o z t a t á s á h o z  szükséges az erő. 
Egy bizonyos, adott tömegű test mozgá
sát viszont sebessége jellemzi, ennek 
egy másodpercre eső megváltoztatását 
nevezzük g y o r s u l á s n a k .  New
ton mondta ki azt a fontos tételt, (me
chanikájának második alaptételeként), 
hogy a gyorsulás, a sebesség megválto
zása arányos a testre ható erővel és a 
sebesség megváltozása ugyanabban az

Newton 
(1643-1727)
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irányban történik, amelyben a testre 
ható erő működik. Ilyen módon az erő 
mértékének nem a sebességet kell te- 
kinteni, hanem a gyorsulást. (Egyébként 
a gyorsulás függ még a test tömegétől 
is, ugyanaz az erő nagyobb tömegű test
nek kisebb gyorsulóst ad. Mindenki be
látja, hogy mondjuk három ember sok
kal hamarabb ^megtol* egy kis sze
mélykocsit, mint egy teherautót.)

Ezzel a nagyhorderejű megállapítás
sal Newton új alapokra fektette a me
chanikát, a testek mozgásának tudomá
nyát, egyben lehetővé tette a bolygók 
mozgásának bámulatosan pontos és 
alapvető tárgyalását is.

Az ugyanis nyilvánvaló, hogy a boly-

NapfoMészlelés kivetítéssel a XVJMk században

gók nem mozognak magukra hagyott 
test gyanánt, egyenesvpnalú, egyenletes 
mozgással. Tehát szüntelenül valami
lyen erő hat rájuk, mely a Nap körüli 
keringésre kényszeríti őket. Vájjon mi
lyen irányba mutat ez az erő? Már Kep
ler sejtette, hogy a Nap szerepe e kér
désben döntő fontosságú. Newton azon
ban az általa felfedezett új matematikai 
eljárással (az úgynevezett differenciál
számítással) kimutatta, hogy ha Kepler 
m á s o d i k  törvénye érvényes, akkor 
a bolygókra ható erő állandóan éppen

a Nap felé mutat, tehát valószínűleg a 
Naptól származik*.

Egyébként, ha megnézzük első ábrán
kat, már erről is leolvasható, hogy a 
szóbanforgó erő a pálya belső, homorú 
oldala félé kell, hogy mutasson. Erre 
mutat ugyanis a gyorsulás is. A  bolygó 
A-ból B-be haladna, egyenes pályán, ha 
nem hatna rá semilyen erő. Csakhogy 
pályája eltér az egyenestől, A-ból nem 
B-be, hanem C-be jut. A  sebesség meg
változása, a gyorsulás tehát B-től C-feié 
mutat, vagyis tényleg a pálya homorú 
oldala felé.

Mint éppen az imént említettük, New
ton nemcsak ezt tudta megállapítani, 
hanem azt is, hogy a gyorsulás, tehát az 
erő, p o n t o s a n  a N a p  f e l é  mu
tat. Ez azonban még önmagában elég 
kevés. A  következő kérdés nyilvánva
lóan az lesz: mitől függ és mekkora ez 
az erő? Newton további számításai igen 
fontos eredményt adtaik: ki tudta mu
tatni azt, hogy ha a h a r m a d i k  
Kepler-féle törvény érvényes, akkor az 
erőnek a távolság második hatványával 
fordítottan arányosnak kell lennie. Te
hát, mivel a Jupiter például kereken 
ötször van messzebb a Naptól, mint a 
Eöld, a rá ható erő átlagban csak 1/23- 
öd része a Földre ható erőnek. Newton 
ki tudta mutatni azt is, hogy hasonló 
szabályszerűségnek kell érvényesülnie 
a Jupiter holdjainak esetében is, mert 
ezek mozgására is érvényes Kepler har
madik törvénye.

Mindezeket az érdekes részletered
ményeket Newton 1685-ben és 1686-ban 
nyerte, amikor a nagy járvány idején 
kényszerű vidéki tartózkodása alkalmat 
adott neki arra, hogy minden idejét a 
kutatásnak szentelhesse.

Ekkor nagyon fontos további lépés kö
vetkezett. Newton megkísérelte össze
függésbe hozni az égitestek mozgását a 
lestek esésének igazán mindennapi ta
pasztalatával. A  híres »almahistória«< 
egyébként valószínűleg igaz történet. 
Az egyik koirtárs leírta egy beszélgeté
sét Newtonnal:

»Sir Isaac egyebek közt elbeszélte, 
hogy ugyanilyen helyzetben volt ak
kor Í3, amikor először ötlött eszébe a 
gravitáció gondolata. Ezt egy alma 
leesése váltotta ki, amikor gondola
taiba mélyedve ült. Miért esik az alma 
mindig függőlegesen — gondolta ma
gában — miért nem oldalvást, hanem 
mindig a Föld középpontja felé9 Az 
anyagban vonzóerőnek kell lennie, 
amely a Föld középpontjában össz
pontosul .. .*
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A kővetkezőkben lesz alkalmunk 
Newton gondolatmenetét tovább követ
ni. Látni fogjuk, mennyire helytelen az, 
aradkor ennek a kis történetnek nyomán 
— a (tudományt mélyen lebecsülve — 
úgy tüntetnek fel egy nagy felfedezést, 
mintha valami Ötletszerű, véletlen-nyúj
totta ^megvilágosodás* lett volna, mely
re akárki szerencsés ember rájöhetett 
volna. Almát leesni már mindenki lá
tott. Newton azonban ebből már kez
detben ás *az egész világmindenségre 
kiterjedő* általános törvényre következ
tetett, később pedig ennek a törvénynek 
pontos tormáját felderítette.

Addig azonban még elég messze volt 
az út.

Newton fokozatosan arra a gondolat
ra jött, hogy a bolygókat ugyanaz az 
erő tanítja meg a Nap körül, amelyik 
a Holdat a Föld körül és amelyik a Föl
dön a testek esését okozza. Ha tényleg 
így van, ha van egy ilyen általános 
vonzás, akkor ennék az eddigiek értel
mében a távolság második hatványá
val kell összefüggést mutatnia, külön
ben a bolygók mozgását kénytelenek 
lennénk kivételnek tekinteni. Newton' 
tehát megpróbált utánanézni annak, ho
gyan lehetne ezt a feltevést a Föld és 
Hold esetében ellenőrizni.

Így gondolkodott: tegyük tföl, hogy a 
Holdat tényleg a távolság második hat
ványával (fordított erővel vonzza a Föld 
és ugyanez a vonzóerő okozza a testek 
esését is. Akkor az eső testek gyorsulá
sából ki lehet számítani a Hold gyorsu
lását, hiszen az erő mértéke, a gyorsulás 
szintén a távolság második hatványá
val lesz fordítottan arányos. A  Hold, 
amint azt ugyancsak első ábránk mu
tatja, keringés közben minden másod
percben esik a Föld felé (az ábrán 13- - 
C mentén), ugyanakkor el is távolodik 
tőle (A—B mentén). E két mozgásból 
jön létre végeredményben a Hold kerin
gése a Föld körül (Az ábrán most a X  
középpont jelöli a Földet.) A  gyorsulós, 
a sebesség másodpercenkénti megválto
zása tehát a B—C távolság, a Hold má
sodpercenkénti esése a Föld feflé. (Szi
gorúan véve az úgynevezett centripetá- 
lis gyorsulás ennek kétszerese, de az 
alábbiakban a szabadon eső test gyor
sulása helyett is az első másodpercben 
megtett utat, azaz a gyorsulás felét 
használjuk és így számításaink helye-, 
sek maradnak.)

Ha mármost ismerjük a Föld—Hold 
távolságot {az ábrán K A  vagy KC), va
lamint a Hold keringési idejét, azaz — 
minthogy távolsága ismert — másod

percenként megtett útját, (tehát sebes-* 
ségét, az ábrán AB), akkor a BC távol
ság, a Hold másodpercenkénti esése a 
Föld felé kiszámítható, mégpedig az 
úgynevezett Pythagoras-tétel segítsé
gével.

Mikor Newton először fogott a kér
dés megvizsgálásához, sajnos, nem vol
tak elég pontosan ismertek a Föld mé
retei. Ekkor még úgy ltudták, hogy 1 
fokinak a Főid felszínén 60 mérföld 
(azaz 05 és fél km) felél meg. Ennek 
alapján Newton a Föld sugarát a mi 
egységeinkben kifejezve mintegy 5540 
Ikm-nek vette, 6370 km helyett. Mivel 
viszont a Hold átlagos távolságáról meg
lehetősen pontosan tudták, hogy a Föld 
sugarának hatvanszorosa, ez a hiba át
ment a Hold távolságára és így az előb
biek szerint a Hold keringő mozgásának 
gyorsulására is. Newton (tévesen) azt 
kapta eredményül, hogy a Hold másod
percenként 1.18 mm-t esik a Föld felé.

Raj* a bolygók és a Hold keringésének magya
rázatára

Ugyanakkor a szabadon eső test G2 
első másodpercben 4.9 métert tesz meg. 
Ha ugyanaz, a távolság második hatvá
nyával fordítottan arányos vonzás mű
ködik az eső testeknél, csak úgy, mint 
a Holdnál, akkor a Hold másodpercen- 
ikéntd esését a Föld felé úgy kapnánk 
meg, hogy 4.9 métert elosztjuk 60X60— 
3600-al. Az eredmény 1.36 mm, az előbbi 
adattól (1.18 mm) mintegy 13 százalék
kal eltér. Newton lehangoltan állapír 
tóttá meg: nincs kielégítő egyezés, úgy
látszik a viszonyok nem olyan egysze
rűek, mint ahogy ő feltételezte . .. Vizs
gálatait ezért jó időié félretette és más 
kérdésekhez fogott hozzá.
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Hevelius óriás távcsöve. A távcsövet álért kel
lett ilyen rendkívül hosszúra venni, hogy a 

lencse színi hibáját csökkentsék

Közben azonban Picard Franciaor
szágban újra megmérte az 1 foknyi ív 
hosszát a Föld felszínén. Eredménye 09 
mérföld (111 km) volt, ami már megle
hetősen pontos adat. A  Föld sugara te
hát az új mérés szerint lényegesen na
gyobbnak adódott, mint régebben hit
ték. Newton óriási meglepetéssel érte
sült erről 1682-ben a Royal Sociely (Ki- 
rányá Tudás Társaság) egyik ülésén. Azt 
mondják, hogy annyira izgatott lett, 
hogy Ő, minden idők egyik legnagyobb 
matematikusa, izgalmában nem tudta 
befejezni az egyszerű szorzás-osztásból 
álló számítást és egyik szomszédját kel
lett erre megkérnie. Az eredmény a 
Hold esése a Föld felé másodpercenként 
1.36 milliméter, t e l j e s  e g y e z é s 
b e n  a testek szabad eséséből számított 
értékkel! (Ez az adat egyébként önma
gában is érdekes: a Hold másodpercen
ként kereken 1 km-nyi utat tesz meg 
velőre* és alig egy millimétert a Föld 
felé! Ebből is láthatjuk, milyen hatal
mas méretű a Hold pályája.)

Ezzel tehát Newton sejtése végül is 
fényesen beigazolódott: valóban ugyan
az az erő működik a Föld és a Hold, a 
Nap és a Hold, a Föld és a rajtalévő 
tárgyak között. Ez az erő a távolság 
második hatványával fordítottan ará
nyos. De egyszerű meggondolások azt 
mutatták, hogy az erőnek mástól is kell 
még ifüggenie. Newton különböző meg
fontolások után arra a meggyőződésre 
jutott, hogy a törvényben még a vonzó 
testek tömegének is szerepelnie kell. 
Végeredményben az általános tömeg
vonzás alapvető jelentőségű törvényét a 
következő formában mondhatjuk ki:

Bármely két test között fellépő köl
csönös vonzóerő egyenesen arányos a 
vonzó tömegekkel és fordítottan arányos 
a távolság négyzetével.

Ebben az egyszerű alakjában ugyan 
az általános tömegvonzás törvénye — 
aminthogy azt maga Newton is jól 
tudta — csak gömbalakú testekre ér
vényes és csak akkor, ha bennük a 
tömeg eloszlása a középpont körül 
szimmetrikus. Egyébként a vonzás
törvény valamivel bonyolultabb formát 
ölt. Ha azonban a vonzó testek távol
sága méreteikhez képest igen nagy, 
a fenti fogalmazást nyugodtan meg
tarthatjuk, mert vele számolva az el
követett hiba jelentéktelen lesz.

Érte a nagyon nagy fontosságú 
törvényre épült fel az egész úgyneve
zett égi mechanika. Ebből a törvény
ből le lehet vezetni nemcsak a három 
Kepler-törvényt, hanem a harmadaikat 
mindjárt pontosabb formájában, mint 
ahogyan azt eredetileg Kepler kimondta. 
A  Newton-törvényiből ugyanis levezet
hető, hogy a harmadak Kepler-törvény- 
ben, a pontosabb fogalmazásban még 
a Nap és a bolygók tömege is szere
pel. Az általános vonzás-törvény alap
ján a bolygók mozgásának legfino
mabb részleteit is követni tudjuk. Ez a 
törvény Írja le a kettős csillagok moz
gását, csakúgy, mint az egész Tejút
rendszer mozgásviszonyait. A  csillagá
szat két és félévszázados gyakorlata 
ennek a törvénynek számtalan új meg 
új igazolását szolgáltatta.

Laboratóriumban először a vonzás- 
törvényi; Cavendish bizonyította kísér
letileg, azt a nagyon fontos körül
ményt pedig, hogy a vonzóerő a távol
ságon kívül csak a testek tömegétől 
függ és nem például anyagi összetéte
lüktől, Eötvös Loránd híres pontosságú 
mérései igazolták.

Newton felfedezése tehát annak a 
nagy fejlődésnek volt egy további lé
pése, amelynek egyes szakaszai a csil
lagászat történetében Kopernikusz, 
Giordano Brúnó, Galilei és Kepler ne
véhez fűződnek. Helyesen jegyezték 
meg erről a Royal Society 1086. április 
28-d ülésének jegyzőkönyvében:

»E napon Vincent doktor átadta 
Newton a Természetfilozófia Mate
matikai elvei című kéziratát, amely 
Kopernikusz hipotézisednek matema
tikai bizonyítékát nyújtja, abban a 
formában, ahogyan Kepler azt felté
telezte .. .«<
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A  Newton-féle vonzáátörtvény és ezen 
túl a Kopernikusz-féle héliocentrikus 
rendszer legszemléletesebb, jegelőn- 
több bizonyítéka végül is az arökiké 
emlékezetes siker lett, amelyet 1846- 
ban ért eil a tudomány: számítások
alapján addig nem ismert új boly
gót fedeztek fel. Idézzük befejezésként 
emlékezetünkbe azt a megállapítást, 
amélyet erről az eseményről Engels 
tett:

^Kopernikusz Nap-rendszere há
romszáz éven keresztül feltevés volt, 
oly feltevés, melynek igaz voltára 
százszoros, ezerszeres pénzt Lelhetett 
tenni, de mégis csak feltevés. De 
amikor Leverrier azokból az adatok
ból, melyeket ez a rendszer nyúj
tott, nemcsak azt számította ki, hogy 
szükségképpen lennie kell egy isme
retlen bolygónak, hanem azt is ki
számította, ahol ennek a bolygónak 
az égbolton állnia kell és amikor 
Gallé ezt a bolygót valóban meg

Newton tükrös távcsöve. A tükrös távcsőnek 
egyáltalában nincs színi hibája

is találta — ekkor Kopernikusz 
rendszere bebizanyosult.*

Herczeg Tibor
az Akadémiai Csillagvizsgáló Intézet 

tudományos munkatársa •

Dávid Katalin;COURBET
(Képzőművészeti Alap kiadása, 1053. Ara: 30 Ft.)

Örömmel üdvözöljük a ^Realizmus nagy mes
terek elmen a Képzőművészeti Alap kiadásában 
megindított új sorozatot, amely a múlt század 
nagy festőjének, Courbet-nak bemutatásával in
dult meg. Courbet-nak, a nagy realista francia 
művésznek, a múlt századi európai festészet egy ír 
Vezető egyéniségének életét és munkásságát mu
tatja be a dolgozó tömegek számára ez a 
kiadvány.

Courbet, a nagy francia művész a múlt szá
zad öncélú művészetével szemben a realizmus 
tudatos úttörője. A század közepén kibontakozó, 
harcos eszmei tartalmú művészetével küzdött a 
haladásért. Bátor s kemény forradalmi jellem 
volt Courbet, aki az 1848-as februári forrada
lomban ott harcol a barikádokon, majd a pá
rizsi kommün hős kommunard-ja lesz. A februári 
forradalom kudarca után ecsetjével folytatja a 
harcot a haladás eszméiért. Megfesti az új utat 
mutató » Kőtörők* c. képét, a dolgozók nyomorú
ságát, kemény munkáját; az »Ornans-í teme
tésit — az egyházi szertartás hamis és hazug 
világát. A »  Kőtörők* nyomán fel lobbant táma
dásokkal kapcsolatosan Így szögezte le állás- 
foglalását: » Szocialista festőnek neveznek, szí
vesen elfogadom ezt az elnevezést. Szocialista

vagyok, demokrata és köztársasági. Egyszóval 
harcosa az egész forradalomnak és Így mindenek- 
felett realista és őszinte barátja az igazságnak.s 
1855-ben visszautasították a párizsi világkiállí
tásra beküldött egyik remekművét, a ^Műterem* 
c. képét, amely művészi élete »hét esztendejét 
egyesítő allegória*. Courbet ekkor a világkiállí
tás bejáratával szemben, önállóan mutatta be 
munkáit. »A  realizmus* címen. »  Koromat akar
tam megfesteni saját értékelésem szerint. Egy
szóval élő művészetet csinálni, ez a célom* —  

Irta ekkor. És Courbet, a támadások középpont
jában következetesen haladt tovább, erdej, ten
geri képek, vadászjclenetek, állatképp, női 
aktok mellett fest olyan éles antlklerlkális mű
vet, mint a » Hazatérés az értekezletről*,

A párizsi kommün Idején, a kommün tagjaként 
a művészeti bizottság elnöke; a párizsi kom
mün a néptömegek felszabadításáért folytatott 
harcban előmozdította a francia művészet fejlő
dését is. A kommün legyőzése után Courbet a 
Cmclergerle foglya, majd a szabadulása után is 
folytatódó üldözések elől Svájcba szökik, idegen 
földön, hazájától távol halt meg.

Courbet azért vált oly nagyjelentőségű mű
vészévé a múlt századnak és azért iránytmutató 
művészete ma is, mert nagyszerűen kifejezte tár
sadalma nagy kérdéseit, a forradalmár követ
kezetességével, tántorithatatlanságával. Courbet 
harcos művészetét Dávid Katalin értékes tanul
mánya jó érzékkel mutatja be a magyar dolgo
zóknak. Munkáját 21 jói kiválasztott festmény 
képtáblája egészíti ki.

BERKOVITS ILONA
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A  gümőkoTt — tudományos nevén 
tuberkulózist, rövidítve tbc-t — nem 
»hűlés« okozza — mint azt sokan hi
szik. — A  gümőkor fertőző betegség* 
Kooh Róbert fedezte fel 1882-ben e 
•betegséget okozó bacillusokat. Ezért 
nevezzük a tbc előidézőjét Kodh-bactl*- 
lusnak.

Tuberkulózist csak azok kaphatnak, 
akiknek szervezetébe e baciLlusok be
hatolnak. Tbc elleni küzdelmünk egyik 
legfontosabb törekvése, hogy felku
tassa a megbetegedett szervezeteket, 
megvizsgálja fertőzőképességüket, úgy
nevezett bacillusürítésüket, megfelelő 
gyógykezelésben részesítse őket s ily- 
módon mint fertőzőforrásokiat meg
szüntesse.

A  tuberkulózis gyakran nem is jár 
különös tünetekkel, panaszokkal. Egy
szerű influenzának, meghűlésnek véli 
a beteg, pedig ebben az állapotában 
is már köhögéssel, beszéddel a fertőző
képes tüdőbacillusok millióit juttatja 
környezetébe. Szomorú tapasztalaito
kat tártak fel e téren a hazai rendsze
resített szűrővizsgálatok is. Mind
ebből következik, hogy a fertőzőforró
sok teljes felkutatása és kiiktatása

igen nehéz és komoly feladat s a fer
tőzés veszélye igen nagy.

Fiatal szervezetek — újszülöttek, 
csecsemők, kisgyermekek — kivált
kép fogékonyak a fertőzéssel szemben. 
De a fogékonyság nem csökken szá
mottevően a későbbi életkorban sem. 
Különösen a serdülő kor veszélyezte
tett. Ilyenkor a fertőzés igen komoly 
betegséghez vezethet. És ha nem is 
mindig életveszélyes, de hosszú időre 
visszaveti a betegeket fejlődésükben, 
kivonja a családból, iskolából, meg
fosztja őket a gyermeki élet örömei
től.

E pusztító betegség elleni hatásos 
védekezés évtizedekig megoldatlan 
problémája volt az orvostudománynak. 
Végül a huszas évek elején két kiváló 
francia tudósnak — Calmettenek és 
Guerimnek — hosszas kísérletezés után 
sikerült olyan oltóanyagot előállíta- 
niok, amely alkalmas a tbc élüeni védő
oltásokhoz. Az oltóanyagot, felfedezői 
után — Bacilluis-Cálmette-Guerin »— 
BCG-nek nevezték él.

Az oltóanyag élő tehénntuberkulózis- 
bacilíhisokat tartalmaz. Ezek megfelelő 
laboratóriumi eljárás —* táptalajon 
történt átoltás — után elveszítették 
betegítő képességüket, orvosi nyelven 
virulenoiájuikat. Az avirulens, azaz ha
tástalanított élő bacMusük akár a táp
csatornán át jutnak a szervezetbe, 
akér a bőrbe történt oltással, ott 
hosszú ideig (két évig) (keringenek 
anélkül, hogy gümőkort okoznának. 
Jelenlétükkel felvértezik a szerveze
tet az élő virulens bacdllusokkal szem
ben. A  BCG-vel beoltott szervezetet 
tehát nem könnyen betegíták meg a 
tbc ibacillusok. Ha erős fertőzés kö
vetkeztében meg is betegszik akit be
oltottak, a (betegség lefolyása sokkal 
enyhébb és veszélytelenebb. Ezt iga
zolják a több mint 30 év óta a világ 
minden táján alkalmazott s ma már 
50 milliót meghaladó oltások tapasz
talatai.

Azokban az országokiban, ahol az 
oltást széles rétegekben rendszeresen 
bevezették, a ©ümőkónos betegek 
száma ötödére, a halálozás tizedére 
esett. Igen örvendetes eredmény: a
védőoltottak között nem keletkezik a

B CG-oltás



Mantoux pozitív reakció

rettegett és a múltban fel
tartóztathatatlanul halállal 
végződött gümős agyhártya
gyulladás. A  fertőzés hatal
mas arányú csökkenésére 
mutat, hogy ahol az új
szülötteket rendszeresen 
védoltják, feleslegessé vál
tak a csecsemő-tbc-s osztá
lyok. Megszűnt a csecsemő- 
kori tbc-s betegség.

Tudnunk kell azonban 
azt is, hogy a tbc-s beteg
ségek és halálozások szá
mát nem kizárólag a véd- 
oltások csökkentik. Fontos 
szerepet játszanak itt_ a társadalmi vi
szonyok: a dolgozók lakás- és munka- 
körülményeinek egészségügyi szín
vonala, a táplálkozás, a szervezett 
csecsemő- és gyermekgondozás, vala
mint a szervezett tüdőbeteggondozás. 
Ez mutatkozik meg abban, hogy 
a Szovjetunióban és a népi de
mokráciáikban a védőoltásokkal alá
támasztott tbe-ellenes küzdelem sokkal 
nagyobb eredményit hozott, mint a ka
pitalista országokban.

A  védőoltás eredményességének 
meggyőző bizonyítékai egyes iskola- 
jérvámyofc tapasztalatai is. így a leg
utóbbi időkben egy németországi is
kola egyik osztályában egy tanuló 
nyílt gümőkoiban megbetegedett. 35 
osztálytársa közül 17 védoltott volt. A  
18 nem-olto ttból 10 még fertőzésmen
tes, tehát fogékony volt. Mind a 10 
tanuló fertőződött és különböző sú
lyosságé gümőkorban megbetegedett. 
A  17 BCG-védőoltott társuk ellenben 
mentés maradt a fertőzéstől. Hasonló 
megfigyeléseket tettek egyéb orszá
gokban is, nemcsak iskolákban, Ha
nem bevonult katonák között, inter- 
nátusokban s egyebütt.

A  védőoltás betegség-megelőző ha
tása főként olyan családokban felbe
csülhetetlen értékű, ahol úgynevezett 
nyílt tbc-ben szenvedő családtagok él
nek együtt. Nyílt tbc-ről akkor beszé
lünk, amikor a beteg köpetében tbc ba- 
c Húsokat ürít s azokat laboratóriumi 
vizsgálatokkal ki tudjuk mutatni. A  
legelső védőoltást éppen ilyen veszé
lyeztetett környezetben élő újszülöttöm 
alkalmazta Wedl-Halle 1921-ben. Sike
rült is megóvni a csecsemőt a tbc-től. 
Figyelemreméltóak .fertőző környezet
ben élő testvérpárokon végzett és meg
figyelt hazai tapasztalatok ás. Azok a

gyermekek, akik valamilyen okból nem 
részesültek védőoltásban, kivéted nélkül 
a (legsúlyosabb gümőkórban betegedtek 
meg. Védoltott testvéreik ellenben meg
menekültek a fertőzéstől és egészsége
sek maradtak.

A  BCG-odtás védő hatása fokozatosan 
adakul ki és csak az oltás után 3—6 hó
nap múlva teljes értékű. Ez időszakban 
a fertőzések tehát a beoltott, de még nem 
védett szervezetet megbetegítiheták. 
Ezért arra kell törekednünk, hogy a 
védoltás után a beoltott ne kerüljön 
közvetlen érintkezésibe fertőzői óriással.

A  védettség megállapítására az úgy
nevezett tubeikulin-próbát alkalmaz
zák. A  tubeikulim a tbc-foaciUius anyag
csere-termékeit tartalmazó anyag. Vé
dettnek mondjuk az oltott egyént akkor, 
ha a bőrbe (történt tulberöcükm-oíLtás he
lyén 48—72 óra múlva élesen elhatárolt, 
napokig tapintható duzzanat keletkezik 
s fölötte a (bőr is kipirul iEz a Mairxtoux- 
(Mantu-) reakció. (Duzzanat és pár ese
tén pozitív a reakció. E próbával nem
csak a védettség beálltát állapíthatjuk 
meg, hanem félévi vagy évenkénti ismét
lésével ellenőrizhetjük annak fennállását 
is. A  védettség tartama ugyanis egyé
nenként, az oltóanyag minősége és 
mennyisége szerint igen változik. Átla
gosan 2—6 évig tart. A  Mamtoux-reakcdó 
negatívvá válása — a próba helyén nem 
keletkezik duzzanat — jelzi a .védettség 
gyöngülését, vagy megszűnését. Amíg 
a Manitoux-reákdó pozitív, mindaddig 
védétttnek, mihelyt negatív lesz, védte
lennek k e l tartani az oltásban része
sült szervezetet. Az utóbbiakat ajánlatos 
újraoltani, hogy ismét védettséget sze
rezzenek. Ilyenkor a védettség kialaku
lása lényegesen gyorsabb, alig 1—2 hét, 
a védőhatós pedig erősebb és tantósatob.

Mind az első oltás — vakcináció —,
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rj-nd az űjmoilités — revaikcinéoió — 
'é lj esőn veszélytelen, fájdalmatlan. Az 
első oltás után a banmadiík héten az ol
tás -helyén kis, lemosényi duzzanat ke
letkezik: megeredt az oltás. Előfordul, 
hogy a duzzanat nedvezik, esetleg ki
sebesedik és hetek múltán heg hátraha
gyásával gyógyul. Némelykor a hónalj! 
nyirokcsomók is megduzzadnak. Kivéte
lesen 'nagyobb seb és gennyes nyirok- 
csomógyuBadás is keletkezhet, de ez is 
veszélytelen s önmagától felszívódik.

Az oltási helyi reakciót nem kísérni 
általános láz, mint a himlőoltást. Ha 
mégis jelentkezik láz, az nem származ
hat a BCG-oltéstól és ezért a beoltottat 
orvossal meg kell vizsgáltatni. A  BCG- 
oltás az egészséges szervezetre teljesen 
ártalmatlan s még a kétkilós kis kora
szülöttek fejlődését sem zavarja.

A  BCG-oltásnál, miként minden ol
tásnál, nagy gondot kell fordítani a 
sterilitásra és az oltandók egészségi 
állapotára. Beteg, lázas szervezetet nem 
szabad oltani. Az újszülöttek kivételével 
minden korosztályiban helyes, ha BCG- 
oLtás előtt elvégzik a Mantoux-próbét. 
Ha ugyanis a Mantoux-próba pozitív, 
azaz az illető már fertőzött, vagy még 
BCG-védeletm alatt van, fölösleges a 
védőoltás. A  BCG-oLtások alkalmával így 
kétfajta oltást végeznek. Először próba

oltást: Mantoux-próbát az alkaron, eset
leg két alkalommail, gyöngébb és azután 
erősebb tuibeirkuiLkmal. Azután és csakis 
az esetben, ha a próba negatív, végzik 
el a tulajdoniképpen! BCG-védoltést a 
váll /tájékán.. BCG-oltásban tehát csak 
az részesült, akit a vállán is beoltottak. 
Az oltást frissen előállított oltóanyaggal 
végzik, az oltóanyag ugyanis hamar ve
szít erejéből.

Hazánkban a BCG-olításokat a felsza
badulás után kezdtük meg. Eleinte dán 
oltóanyaggal oltottunk, 1949 óiba hazad 
anyag áll rendelkezésünkre. Az oltó
anyagot az Országos Egészségügyi Inté
zet <OKI) állítja elő. Eddig több mint 
kétmillió oltást végeztünk. Eredmé
nyeink máris mutatkoznak. Csökkenő
ben van az agyhártyagyulladás. Meg
lepően csökkennek a védoltott községek 
és járások tbc-s betegségei. Kívánatos, 
hogy a védtelen szervezőteket komra való 
tekintet nélkül mind nagyobb számban 
védoltsuk.

Szocializmusunk épülésével, életszín
vonalunk emelkedésével, a lakásviszo
nyok megjavításával és a BCG-oltások 
további kiterjesztésével remélhetjük, 
hogy a múltban oly sűrűn tizedelő nép
betegséget, a tuberkulózist, végleg fel-

8aám0liUk' Flesch István
igazgató-főorvos

Tarnói Miklós ált. iskolai tanár, iván- 
csai olvasónk kérdezi:

Iskolai szemléltető kísérleteknél, ak
váriumi halaink táplálásánál nagyon 
jól tudjuk használni a Daphniát, Cyk- 
lopsot. Hogyan lehetne tenyészteni azo
kat?

Sobók Ferenc természettudományi 
muzeológus válaszol:

A  Daiphniák (~vizibolhák«) az ágas- 
osápú rákok közé tartozó, tócsákban, 
pocsolyákban, mindenütt gyakori apró, 
összenyomott testű állatok. Rövid tör
zsükön az első csáp tökéletlen, a má
sodik ellenben erőteljesen fejlett. Vele 
csapkodva, szökdelve változtatják he
lyüket. Innen kapták nevüket is. A 
hímek kisebbek a nőstényeknél, az 
első csápjuk erősebben fejlett, rendesen 
ritkábbak, csak bizonyos időben jelen
nek meg.

Vízibolhákat tavasztól őszig könnyen 
gyűjthetünk a pocsolyák, tavacskák vi
zéből.

A  begyűjtött egyedeket zárt helyen 
télen is tovább tenyészthetjük az aláb
biak szerint.

2 literes befőttes üvegbe friss, még ki 
nem száradt lótrágyából egy tyúktojás
nyit dobunk, majd kevés vizet ráöntve, 
fapálcával szétkeverjük. Ezután az üve
get feltöltjük szobahőmérsékletű víz
zel. Néhány Daphniát helyezünk a 
tápoldatba és az üveget világos helyen 
tartjuk. Az állatok rohamosan elszapo
rodnak. 4—5 hét múlva a tenyészet 
kiöregszik és új tápoldat benépesítése 
válik szükségessé.

Az evezői ábú rákok . közé tartozó 
Cyclopsok, kandicsok tenyésztése is a 
fent ismertetett módon történhet. Te- 
nyészpéddányokat télen a jég alól is 
könnyen gyűjthetünk,
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A Föld első körülhajózójá/iak, Mngellán- 
nak hajói 1521 áprilisában értik el a 

Fülöp-szigetek csoportjához. A portugál hajós 
spanyol szolgálatban állott, ezért a spanyol 
királynak, Szép Fülöpnek neve ragadt Hátsó- 
India legészakibb szigetcsoportján. A hét- 
ezernél több szigetből álló csoport az északi 
szélesség 5-18°-a és a keleti hosszúság 
117—127°-a között terül el. Észak-déli irány
ban közel .1800 km hosszúságban sorakoznak 
a szigetek. Kelet és észak felé a vietnami és 
délkínai partoktól a Délkínai-tenger választja 
el; délen Kalimantantól (Borneo) a Szulu- 
tenger és Sulawesitől (Celebes) a Sulawesi- 
tenger. Keleti partjai előtt a Csendes-óceán 
hosszú és mély árka : a Filippino- ( Fülöp-) 
árok húzódik. Ezt tartották hosszú ideig a 
legmélyebbnek; 10.540 méter mélységét csak 
a Mariana-árokban történt legújabb mérések 
döntötték meg (1951).

Legészakibb nagy szigete a 104.000 km2 
területű Luzon, legdélibb a 95.000 km2 terü
letű Mindanao. Köztük nyolc nagyobb és 
többezernyi kisebb sziget van, ezeket Visayas 
néven foglalják össze. Legnagyobbak Samar 
(15.000 km2)  és Negros (14.000 km2). Dél
nyugati irányban, Ralimantan felé húzódik 
a 12.000 km2 területű Palawan, mely a Szulu- 
szigetekkel a Szulu-tehgert határolja.

Az ázsiai kontinens keleten hatalmas ívek
kel szakadt le a Csendes-óceánba. A Fülöp- 
szlgetek' annak az ívnek része, mely Japán 
nyugati részén, a Riu kiu szigeteken és Tai- 
vanon húzódik végig. A szigetcsoport a geoló
giai újkor miocén korszakában teljesen a ten
ger alá süllyedt, majd később az úgynevezett 
pacifikus-rendszerű fölvetődések törésvonalai 
mentén emelkedett újból a tenger fölé. Az emel
kedés három törésvonal mentén történt: így a 
szigetcsoportban három párhuzamos, éles 
peremsor található. Ezek adják a szigetcsoport 
szerkezeti vázát. A külső perem Luzon keleti 
oldalán húzódik: a Sierra Madre hegység, 
majd Samar szigetén és Mindanao keleti 
oldalán folytatódik. A perem legmagasabb 
pontja Luzon szigeten van : a ma is működő 
Mayon vulkán (2421 m). A középső perem 
Luzon északi részén indul el, neve Központi 
Kordillera. Legmagasabb pontja a 2924 m-es 
Pulcg. Déli irányban Leyte szigetén, majd 
Mindanao derekán folytatódik. Közel a leg
délibb végéhez van az egész szigetcsoport leg
magasabb hegye, a 2929 m-es Apó. A har
madik perem már nem annyira éles, mert 
képződésében szerepet játszottak az észak
nyugat-délkeleti irányú törések is; de azért 
a szigetek nyugati oldalán elég jól követhető. 
A hegységperemek között tágas, hosszanti völ

gyek vannak. Ezeknek a *zavaró« töréseknek 
maradványai Palavan és a Szulu-szigetek.

Az óceán mélyéből kiemelkedett tönköket 
keresztit ányú árkos süllyedések szabdalták 
kisebb-nagyobb szigetekre. Az emelkedés még 
ma is tart. Ennek jele, hegy gyakoriak az erős 
földrengések és a vulkáni kitörések. A Manilá
tól dőlte emelkedő Taal vulkán 1911. évi ki
törése volt az utóbbi években a legnagyebb: 
falvakat, ültetvényeket temetett be, néhol 15— 
20 m vastag hamuréteggel.

A szigetek télen a monszunba kapcsolódó 
északkelet passzát övében vannak; nyáron 
viszont a nyári monszun erős déli szelei fut
nak át rajtuk. Ezért egész évben sek az eső, 
csak a Sierra Madre nagurészén és a Visayas 
szigetek közepén van jelentősebb száraz idő
szak. Az évi csapadék 3—5000 mm, két- 
háromszorosa a magyarországinak. Néha 
hatalmas zivatarok vannak; Manilától 
északra egyszer 24 óra alatt 1168 mm eső 
esett. A monszun és a passzát fordulójakor 
borzasztó erejű tájfunok és tornádók pusztí
tanak, különösen Luzonon.

Mint Hátsó-India minden szigetét, a Fülöp- 
szigeteket is erdők borítják. Csak olyan helye
ken vannak tisztások, ahol vulkáni kitörések 
pusztítottak, vagy emberek irtották ki az 
erdőket. Egy utazó így írja le á szigeteket: *A 
partokon pálmák hajladoznak, a hegytetőkön 
fenyvesek sötétlenek; a völgyeket a casuarinák
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Í'iibancos, tüskés bozótja borítja. A városok, 
aluak házai kókuszligetek, terraszos rizs- 

földek, cukor ültetvények eleven zöldjébe búj
nak, s mindenütt pazar, tarka virágok övezik 
azokat. De a bokrokban mérgeskígyó kúszik, 
s sáskák rajzanak a rizsföldek fölé.* Idillikus 
leírás, jellemző arra, hogy milyen lehet innen 
az első benyomás.

A szigetek összes területe 296.296 km2, 
lakóinak számát 1950-ben 20 millióra becsül
ték.

A főváros, egyltert kereskedelmi és ipari 
központ az eredetileg spanyol, ma mdr inkább 
amerikai jellegű Manila. Lakóinak száma 
a század elején alig 200.000 volt, ma már 
nagyon közel jár az egymillióhoz. Az új fő
várost, Quezont, még építik Manilától észak
keletre a hegyekben. Jelenleg kb. 120.000 
lakosa van. Ezeken kívül a szigeteken őt város 
lakossága haladja meg a 100.000-et.

Megművelt területeinek — az összterület 
40%-a — több mint a fele rizsföld: ez a 
lakosság fő tápláléka. Jellegzetes terméke a 
manillakender, melyet itt abacá-nak nevez
nek. Legfontosabb kiviteli cikke a nádcukor; 
a cukornád termelése jelentőségre a harmadik 
helyen áll. A kopra és a kókuszdaj, a kókusz
dió termékei állnak a negyedik helyen. Ezek 
feldolgozóiparában a Fülöp-szigetek világ- 
viszonylatban az első helyen állnak. Kevésbbé 
fontos, inkább helyi jelentőségű termékek a 
kukorica, dohány, gabonafélék és az édes
burgonya termelése; ezek közül kivitele csak 
a dohányból van. Területének 58%-át borítja 
erdő. Legbecsesebb fája a mahagóni; leg
elterjedtebb erdőalkotója a bambusz-pálma. 
Faipara is elég jelentős. Állatállománya a 
lakosszámhoz viszonyítva nem túl nagy. Igen 
sok a bivaly (2,000 000), itt ez a legelterjed
tebb igásállat. Sok még a szarvasmarha 
(700.000) és a sertés (3,500.000). Ásványi

kincsei közül a színesfémeket most kezdik 
nagyobb arányban feltárni; ezek közül leg
jelentősebbek króm-, mangán- és rézkészletei. 
Jelentősebb még az arany-, ezüst-, Vas- és szén- 
bányászata. A déli szigeteken aránylag 
kevésbbé feltárt kőolaj-készletek is vannak.

Ipara, mint már részben láttuk is, főleg a 
mezőgazdasági termékeket dolgozza fel (cukor, 
dohány, abacá, gyapot, bőr stb.). Nehézipara 
nincs. Kereskedelme nagyrészt az VSA és 
Indokína felé irányul.

*
A  XIX. század végén a Fülöp-szige- 

tek (és Kuba) Spanyolország uralma 
alatt állott. Miután Spanyolország 
visszautasította az Egyesült Államok 
ajánlatát, hogy adja el a két szigetet, 
az USA fegyveres erővel látott neki

Telraszos rizsültetvények Luzon>sz!getén



A Mayon-vulkán Eszak-Luzonban

Manila kikötője

a két ország megszerzésének. Az ame
rikai burzsoázia azonban igyekezett 
leplezni rabló, ragadozó céljait. Úgy 
tett, mintha ^segítené* Kuba és a Fü
löp-szigetek Spanyolország elleni nem
zeti felszabadító mozgalmait. E moz
galmak ^támogatásai vezetett a Spa
nyolországgal való összecsapáshoz. Az 
amerikai páncélos hajók könnyűszer
rel győzték le Kubánál a spanyol flot
tát s a megvert Spanyolország potom 
20 millió dollárért átengedte a Fülöp- 
szigeteket az Egyesült Államoknak.

A  szabadságszerető íiláppin nép háta 
mögött kötött alku nyomén azonban 
még magasabbra csapott a Fülöp-szi- 
geteken a nemzeti ellenállás tüze. Az

amerikai csapatok ekkor könyörtele
nül irtották a felkelőket, egész falva
kat gyújtottak fel és megsemmisítették 
a vetést... Hosszas harc után leigáz- 
ták a lakosságot és a Fülöp-szigetek az 
Egyesült Államok gyarmatává lettek. 
Mint Lenin írta: Amerika >►... a felbé
relt hóhér szerepét játszotta s a gazda
gok siserehadának érdekében 1898- 
ban „felszabadításuk” Ürügye alatt el
nyomta a Fülöp-szigeteket.i

Látszat-függetlenség

A  nemzeti felszabadító harc nyomá
sa a második világháború után arra 
kényszer!tette az Egyesült Államokat, 
hogy az évtizedeik óta ígért, de 
mindig elodázott nemzeti függetlenség 
megadásának kérdését napirendre 
tűzze. Az amerikai burzsoázia ahhoz a 
taktikához folyamodott, hogy névleg 
»függetlenséget« adott a Fülöp-szige- 
teknek (1946. júl. 4.), de közben biz
tosította, hogy az ország gazdasági, po
litikai és 'katonai életének irányítása 
továbbra is az Egyesült Államok kezé
ben maradion.

Mi sem bizonyítja jobban a Fülöp- 
szigetek változatlanul függő helyzetét, 
mint a ^-függetlensége adományozása 
után, Í947 március 14-én kötött szer
ződés. Ennek értelmében az ország 
99 éven át továbbra is amerikai kato
nai megszállás alatt marad. Sőt, e szer
ződés azt is »megengedi« a Fülöp-szi
getek lakosainak, hogy beléphessenek 
az USA hadseregébe és meghalhassa
nak annak, háborúiban.

Az Egyesült Államoktól való függés 
igen szemléletesen nyilvánult meg a
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Feni: 1#0í-be» kórház
nak építették ezt az 
Ócska viskót az ős
lakosok számára a 
gyarmatosítók. Jobbra: 
Cebu-szlget kikötője 
Az amerikai gyarma
tosítók a sziget gazdag 
nyersanyagkincsét In
nét szállítják el. Fent 
jobbra: Estély a ftianl- 
fal minioniosok klub- 
iában.

mostani novemberi választásokon. Quíri- 
no, a megbukott elinök, saját /vereségét 
így indokolta: ^Szerencsétlenségre az 
amerikai nagykövet beavatkozik a Fü
löp-szigetek belpolitikájába.-* Quirino 
persze az 1949-es választások idején 
nem panaszkodott az amerikaiaíkra, 
hiszen akikor az amerikai beavatkozás 
az ő oldalán történt. Quirino azért lett 
Washingtonban kegyvesztett, mert 
nagyhangú ígéretei ellenére sem tudta 
felszámolni a népi felszabadító moẑ - 
galmat s túlságosan lelepleződött a 
nép előtt. Az USA választása ezúttal 
Magsaysay-ra, Quirino volt hadügymi
niszterére esett, akiről a New-Yoiik Hé
ráid Tribüné kijelentette: *-izig-vérig«<
az Egyesült Államok embere.

Elsősorban stratégiai helyzeténél 
fogva fűződik az Egyesült Államok im
perialista köreinek nagy érdeke ahhoz, 
hogy a Fül öp-szigeteiket továbbra is 
szorosan hatalmuk alatt tartsák. »A  
Fülöp-szigetek Amerika részére olyan, 
mint egy kitűnő tüzérségi lőállás. In
nen be lehet lőni az egész térséget-* — 
jellemezte a szigetcsoport jelentőségét 
egy amerikai szenátor. (Tudnivaló, 
hegy a Fülöp-szigetek Japán, Korea, 
Kína, Vietnam, Malaja, Indonézia és

Ausztrália által határolt területnek 
mintegy középpontjában fék úsznék.

A  fülöpszigeti falvakban fennmaradt 
a hűbéri rendszer, amely a spanyol 
uralom alatt is jellemezte az országot. 
A  parasztságnak - 7- a lakosság túlnyo
mó többségének — úgyszólván semmi 
földje nincs. A  parasztok jobbágyként 
dolgoznak a nagy hűbéri birtokokon. 
Az egyik legnagyobb földesúr a kato
likus egyház. A  földnélküli parasztok 
száma a falvakban és a munkanélkü
lieké a városokban eléri a 6 milliót. 
Igen nagy szám ez, ha tekintetbe vesz- 
szük, hogy az összlakosság 20 millió. 
A  kis földdel rendelkezők is szinte tel
jesen ki vannak szolgáltatva a hűbéri
ség kénye-kedvének. Az országban dü
höng a korrupció, vagyis a hivatali 
megvesztegetés, a bűnözés, a bandi- 
tizmus.

Az amerikaiak által az országra 
kenyszerített fegyverkezési politika sú
lyos károkat okoz. Gazdasági válság 
fenyegeti az országot. A  kivitel állan
dóan csökken. A  Fülöp-szigetek kül
kereskedelmi hiánya az előző évi 47 
millióról 87 millió amerikai dollárra 
emelkedett. Az életszínvonal a többi 
gyarmati országéhoz viszonyítva is a
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Fent: A világhírű ma
rilla! kenderből font 
kötél, az »abaca«. 
Képünk kezdetleges 
eszközökkel dolgozó 

kenderkötél-gyárban 
készült. Balra: A
mlndanaol vasbánya. 
Évente többmillló ton
na ércet bányásznak 
itt. külszíni fejtés
sel. Az ércet a sziget
ről elszállítják. Fent 
balra: Jellegzetes lu- 

zonl népviselet

legalacsonyabbak közé tartozik és to
vább süllyed. Az iskolaköteles gyer
mekek öO—70 százaléka nem tanulhat.

A felszabadító mozgalom legyőzhetetlen
A  fülöpszigeti nép sohasem nyugo

dott bele a gyarmati sorba. Harcolt a 
spanyol gyarmatosítók elten és szem
beszállt az 1898-as amerikai agresz- 
szióval. A  nemzeti függetlenség jel
szava harci zászló lett. A  második vi
lágháború alatt a japán megszállók 
elleni fegyveres harc a kommunista 
párt vezetésével nagy arányokat öl
tött. Mire a háború végéhez közele
dett és az amerikaiak mint »felszabadí- 
tók« visszatértek, szembe találták ma
gukat a népi mozgalom jól szervezett 
hadseregével.

Az Egyesült Államok és fülöpszigeti 
kiszolgálóik brutális terrort alkalmaz
tak a demokratikus mozgalom ellen. 
De terror és üldözés sem törte meg fa 
nemzeti ellenállást. Különösen nagy 
lendületet vett a felszabadító harc a 
győzedelmes kínai forradalom óta. A  
Hukbong (nemzeti felszabadító hadse
reg) harcait az egész elnyomott nép 
támogatása kíséri. A  viszonylag kis
számú proletariátus és nincstelen pa

rasztság mellett az értelmiségre, a 
kispolgárságra és a burzsoázia egy 
részére is kiterjed a kommunista pért 
által meghirdetett népi egységfront, 
melynek fő célja: a teljes nemzeti füg
getlenség kivívása.

A  Hukbong az illegalitásba szorított 
Fülöpszigeti Kommunista Párt veze
tésével sok dicsőséges harcot vívott 
az amerikaiaktól pénzelt és amerikai 
katonai tanácsadók által irányított 
zsoldos -csapatok ellen. A  Hukbong pa
rancsnoka, I aíís Taruc, nehéz harcok 
közepette erős, reguláris hadsereggé 
szervezte a nemzeti ellenállás fegyve
res csoportjait. A  Hukbong-csapatok 
jelenleg az ország 52 tartománya közül 
31-foen fejtenék (ki harcos .tevékenysé
get. Ez év első 6 hónapjában 626-szor 
ütköztek össze a kormánycsapatok és 
a felszabadító hadsereg egységei.

Hiábavalók azok az erőfeszítések, 
amelyek meg akarják törni a nemzeti 
felszabadító mozgalmat. A  Fülöp-szi- 
getek népe a kommunista párt vezeté
sével bátran folytatja harcát a gyar
matosítók ellen a tényleges nemzeti 
függetlenségért, a népi hatalom meg
teremtéséért.

Bácskai László
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VÁLTOZÉKONYSÁG
AZ ÉLET 500 MILLIÓ ÉVES FEJLŐDÉSÉBEN

Darwin származástanának nyomá
ban az élettan tudományának merő
ben új ága keletkezett: az örökléstan 
(genetika). Az örökléstani kísérletek 
eredményei és a belőlük levonható kö
vetkeztetések immár egész könyvtár 
anyagát teszik ki.

A  dialektikus módszerrel, az össze
függések sokoldalú felderítésével dol
gozó haladó tudomány, a Micsurin— 
liszenkói biológia, számos gyakorlati 
eredmény bártokában az élet fejlődé
sében a környezet döntő befolyásét, a 
fejlődés irányíthatóságát hirdeti.

Az örökléstani kísérletek értékelésé
nek nagy és elháríthatatlan nehézsége, 
hogy a fejlődésnek csak egy röpke pil
lanatát, a mát fogják át. így nem ítél
hetjük meg, hogy az előállott elválto
zások az élettörténet évmillióinak 
törvényszerű fejlődési folyamatába 
mi módon állíthatók be. Éppen itt esik 
latba döntő súllyal az ősmaradvány- 
anyag! Akármilyen szegényes, akár
milyen hézagos, a fejlődés tanát tény
leges bizonyítékokkal támasztja alá.

Az állatvilág „törzsfájau
Az ősmaradványok segítségével az 

ó-állatd idők kezdeténél messzebbre 
már csak bizonytalan nyomokon ha
tolhatunk a földi élet múltjába. Az 
agnosztozoos határon túl ősállattani 
bizonyító anyagunk nincs.

Viszont az ó-állatd idő kezdetén már 
erősen tagolódott állatvilágról tanús
kodnak az ősmaradványok. Bennük az 
ősi gerinctelen állattípusok szinte ki
vétel nélkül megtalálhatók, még pe
dig már önállósultam A  gerinctelen ál
lattörzsek származásában, egymáshoz 
való fejlődési viszonyukban közvetlen 
bizonyító anyag alapján nincs mó
dunk tájékozódni, mert itt az ősállat
tani anyag is cserbenhagy.

Az ó-állati idők kezdetétől fogva 
máig, vagyis az élet történetének 
mintegy 500 millió esztendején keresz
tül azonban az ősmaradvány-anyag 
már eligazít. Számos adatával a le
származási összefüggéseket — ha nem 
is mindig egyértelműen, de általános
ságban szemléltetően — megállapít
hatjuk.

Különösen vonatkozik ez a gerinces 
állatokra, mert fejlődésük teljes egészé

ben a földtörténet olyan szakaszaira 
esik, amelyekből már bőséges ősmarad
vány-anyag áll a tudomány rendelkezé
sére.

A  földi élet fejlődését a legegysze
rűbb kezdettől meginduló fejlődés fo
kozatos szerte ágazásában képzelhet
jük el. Ezt az elképzelést azonban sok 
részletében az ősmaradványnanyag bi
zonyítékai segítségével igazolhatjuk is.

Szerteágazó "törzsfa* ábrázolhatja a 
fejlődésnek ezt a részben feltételezett, 
számos ág darabján azonban ősma
radványok segítségével úgyszólván lé
pésről lépésre bizonyítható menetét.

A z állatvilág törzsfáját a tériben keli 
elképzelnünk, hiszen a fa törzse is 
minden irányiban a térbe ágazfatja 
szét ágait. Ábránk ennek a törzsfának 
egy síkba összevont és erősen egysze
rűsített képét adja. Benne csak a leg
fontosabb leszármazási ágaikat tüntet
jük fel. Ezek az ágaik valójában ág- 
nyalábok és maguk is a legbonyolul
tabb módon ágaznak el. Vonalkázva 
a feltételezett származási kapcsolato
kat tüntettük fel. A  kihúzott vonalak 
az ősmaradványokkal bizonyítható 
összefüggéseket ábrázolják.

A fejlődés különböző iramú 
előretörései

Ha az állatvilág fejlődésének részle
tes törzsfáján azokat az ágakat vizs
gáljuk közelebbről, amelyeken az Ösz- 
szefüggéseket ősmaradványokkal bizo
nyíthatjuk, nyomban szembetűnik, 
hogy a fejlődés, az előretörés külön
böző ágakon nagyon különböző vi
szonylagos sebességgel ment végbe.

Vannak vonalak, amelyeken az egy
másból kialakult formák nagyon las
san váltották egymást. Majdnem azt 
mondhatnék, hogy a fejlődés menete 
csaknem megállót!. Ezt az úgyneve
zett ^ k i t a r t ó *  (perzisztens), hosszú 
idő alatt alig változott formák tanú
sítják. Más vonalakon viszont — a per
zisztens formákhoz viszonyítva — 
egyik formát igen gyorsan követte a 
belőle kialakult másik. A  fejlődés* ilyen 
menetét »virulencia*, nagy változé
konyság jellemzi.

Hajzunk a fejlődés e kétféle meneté
nek néhány feltűnő példáját tünteti 
fel.
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500 millió éten át alig változott forma
Már az ó-állati idő legidősebb Ős

maradvány-társaságában megjelenik 
egy nyelvformájú kis porgekarú teknő, 
a LinguleLla. Kevés változással végig 
követhető a ma élők világáig. Az ó-

pén kis kiszögellés van és a mai Lin- 
gu'la valamivel nagyobb 500 millió éves 
ősénél. A  kis pörgekarú-teknő tehát 
ugyancsak kitartó forma!

Nyár elején pocsolyáinkban meg
jelenik egy apró, primitív rákocska, a

Ma

fia állatvilág 10 ágazatait egy síkban ábrázoló törzsfa

állati idő régibb szakaszából származó 
Lingula lewisiii alig különböztethető 
meg az Észak-Amerika atlantikus 
partjain ma is élő Lingula anatina faj
tól. Az eltérés mindössze annyi, hogy 
a ma élő faj alsó peremének a köze-

myári pajzsos rák (Triops canerifor- 
mis). A  közópállatí idő alsó, régibb 
szakaszából származó édesvízi üledé
kekben, kitűnő állapotban konzerváló
dott ősmaradványok alakjában, ennek 
a fajnak legapróbb részetekben is
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megegyező, tökéletes hasonmását ta
lálták. Csupán \alamivel kisebb a 
mainál, ezért latin nevéhez hozzá
csapták a kisebb, >*-minor* jelzőt és 
Triops cancriformis minor a tudomá
nyos neve. Ez az ősi rák 170 millió 
évvel ezelőtt élt! Maga a típus már a 
legidősebb ismert, ősmaradvány-társa
ságban megjelenik. Burgessia néven ír
ták le. Tehát 500 millió éven át csak 
keveset, az utolsó 170 millió évben 
pedig semmit sem változott.

Különleges csoportja az ízeltlábúak
nak az úgynevezett "kardos farkúak*-é. 
Rákszerű lények. Utolsó hírmondójuk, 
a molukki-rák (Limulus polyphemus 
és egy-két rokona) Közép-Amerika és 
Kedet-Ázsia partjain él. Kardos farká
nak azért nevezik, mert úgynevezett 
utópotroha kardszerű erős tövis. Ez a 
származási vonal is az ó-állati időből 
ered. A  közép-állati idő derekáról, a 
híres solmhofeni litográípalából szár
mazó és pompás leletek alapján ismert 
Limulus waűchi csak néhány lényeg
telen jellegben és abban tér el a ma 
élő Limulustól, hogy kisebb. Tehát ez 
a forma is alig változott 120 millió 
év alatt.

De ugyancsak 120 millió éven ót 
tartott ki egy ódon szabású, úgyneve
zett >*bojtos úszós* porcos haltípus is. 
A  solnhoíemi litogrófpalában talált le
ietek alapján ismert az Undia. Vala
mivel fiatalabb a Macropoma. A  leg
utóbbi időkig úgy tudtuk, hogy ez az 
ó-állati időben gyökerező állattípus a 
Macropoma-val kihalt. 1939-ben a ke
letafrikai partok mentén fogtak egy 
különös halat. A  tudományos vizs
gálat megállapította, hogy a kihalt
nak vélt bojtos úszósok sorába tarto
zik és csak lényegtelen jellegekben tér 
el az Undina-tól és a Maoropoma-tól. 
Latimeria-nak nevezték el. Mindmáig 
csak ez az egyetlen példánya ismere
tes.

Felsoroltuk a perzisztenciának né
hány jellemző példáját. Ezzel szemben 
számos példáját ismerjük a nagy se
bességgel előretörő "Virulens* szárma
zási vonalaknak. Nézzünk ebből is egy
két példát.

A nagy iramú előretörés példái
Az ó-állati idő alsó szakaszának 

" - v e z é r l ő *  ő s m a r a d v á n y a i  (mert 
csak ott találhatók) a Graptolithek. Már 
az ó-állati idő folyamán nyomtalanul el 
is tűnnek a üledékekből. Fekete pa
lán., púr centiméteres ezüstszínű sza
lagocskák alakjában elszórva, tömege

sen találhatók. Innen ered a nevük: 
"-írásos kő*. Telepes lények voltak, ten
gelyen egymás mellett ülő tokocskák- 
ban élhettek az egyes egyének. A  váz 
legapróbb részletei is tanulmányozha
tók. Egy faj fejlődésmenete az apró 
kezdő tok ócskák tói a kifejlődött tele
pig nyomon követhető, a részben ki
tűnő állapotban megmaradt ősmarad
ványok során. Mégsem tudjuk ezt az 
állatcsoportot a ma élők rendszerébe 
biztosan beosztani, annyi idegen, ma 
élőkhöz nem viszonyítható vonás mu
tatkozik telep-alkotásukban és egyéni 
fejlődésmenetükben. Kihalásuk óta, 
200—300 millió év óta semmi formá
ban sem jelentkeztek újra. Viszont a 
vázalkotás változatosságában messze
menő virulenciáról tanúskodnak. Mint
egy 50 millió esztendő alatt szerte
ágazó változékonyságuk határozott 
irányban halad és szabálytalan, sok
ágú telepből szabályos 16-, 8-, majd 4- 
és 2-ágú telepalkotás felé tart. A  'le
lógó 4- és 2-ágú típus felemelkedő tí
pusba megy át, a befelé néző tokocs- 
kák a tengely külső oldalára kerül
nek. A  felemelkedő kétágú típus a két 
ág fokozatos egybeolvadásával egy
tengelyű kétsoros típusba megy át. 
Majd az egyik oldal tokocska sorának 
fokozatos visszafejlődése révén előáll 
a legfiatalabb, egysoros (Monograptus) 
típus.
i
A legszebb példa

A  virulens fejlődésnek másik, talán 
legszebb példáját a puhatestűek sorá
ból, a "-lábasfejű* Ammoniták szolgál
tatják. Egy síkban spirálisan becsa
vart házukat válaszfalak kamrákra 
osztják. Az állat csak az utolsó, leg
szélesebb kamrában lakott. A  többi 
kamra levegővel volt töltve. A  ház 
nagysága egy centimétertől két méter 
átmérőig változik. Vannak erősen "-be
burkoló* formák. Ezeken az utolsó 
(külső) kanyarulat a többit teljesen 
betakarja. Vannak többé-kevésbbé 
"tág köldökűek*. Ezeknél a belső ka
nyarulatok is látszanak. Vannak si
mák és vannak "-bordákkal*, ^csomó- 
sorokkal* különböző módon díszítet
tek. A  (belső kamra-válaszfalaknak a 
ház falával érintkezési vonalában, az 
úgynevezett lkamra-varratvooml*-ban 
is nagy a változatosság.

Az Ammoniták az ó-állati idő felső 
szakaszában és a középéi lati idő-ben 
éltek. Ennek a végén hirtelen kihal
tak . Nem is volnánk tisztában en n ek  
az állatcsoportnak igazi mibenlétével,
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egykori életmód iával, a ház egyes 
alaktani jellegeinek élettani szerepé
vel, ha egy rokon-származású ágnak 
hasonló vázlat-felépítésű, egyetlen ma
radvány-nemzetsége, a Nauitdlius, nem 
élne ma is. A hátsóindiai szigetvilág
ból ismerjük.

mány rendelkezésére, egymás felett 
zavartalanul fekvő üledéksorokban. 
Nem egy leszármazási -vonalon lépés
ről lépésre nyomon lehetett követni 
azt a folyamatot, amikor egy fajt a 
rétegsorban felfelé új faj, az egymás
hoz legközelebb álló fajokat össze-
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Az evolúció kitartó (perzlsztens). illetőleg változékony (virulens) menetének ősszehasonUtó példái

Talán az Ammonátókfet tarthatjuk az 
evolúciós tan legbeszédesebb bizonyí
tékainak. A  ház aprólékos jellegei a 
legfinomabb megkülönböztetésre *s 
alkalmasak. Ammoniták pedig töme
gesen állnak számos helyen a tudo-

fogM ó nemzetséget a belőle kialakult 
új nemzetség váltotta fel.

Ábránk az Ammonáta-evolúciónak 
csak a közép-állati idő felső szaka
szára, 90 millió esztendőre eső részét, 
annak is csak durva vázát, az egy-
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másra következő »vezérlő« nemzetsé
geket tünteti fel. Egészein addig, ahol 
az Ammoniták kihalását közvetlen 
megelőzően, mintegy elikorcsosulás, de- 
generálódás jeleként, az eddigi egy 
síkban becsavart formák mellett ide
genszerű, csigaház-a lakú és egyéb úgyw 
nevezett >nmellékalakok« (TuriúMtes) is 
megjelennek.

Valójában rendkívül bonyolult fe j
lődési menetében lépésről lépésre kö
vethetjük az Ammonita-evolúciöt. Mai 
ismereteink szerint, úgy becsülhetjük, 
hogy ebiben a folyamatban új nemzet
ség kialakulása rohamos váMozékony- 
ságú, virulens szakaszokon nem vett 
igényibe egymillió évnél többet, új fajé 
pedig sok esetben csak egy-két százezer 
esztendőt.

Ha ezeket a számokat a ^kitartó* 
fajok 10 és 100 millió évekkel mérhető 
időtartamával vetjük össze, szembe
tűnő a különbség a perzisztens és viru
lens leszármazási menetek között.

De az Ammoniták fejlődésére vonat
kozó megismerésünk azt is tanúsítja, 
hogy ugyanabban a származási vonal
nyalábban sem egyforma a változé
konyság, a viruletncía mértéke. A  kö
zép-állati idő felső szakaszának 90 
millió évet kitevő időtartamán, — 
miközben oldalágakon a legkülönbö
zőbb virulens származási vonalakon 
úgyszólván ugrásszerűen, gyors egy
másutánban váltották fel egymást új 
és új fajok — két típus: a Phylloceras 
és Lytoceras csalk lényegtelen válto
zásokon ment ót.

Részletekbe menő vizsgálat azt *s 
megállapította, hogy ugyanazon szár
mazási vonalon is virulens szakaszt 
követhet olyan folytatás, melyen a 
változékonysági hajlam erősen meg
csökken.

ősmaradványokon végzett vizsgála- 
. tok ilyen eredményei közelebb hozták 
a feltételezett evolúció elképzelését a 
tényleges megismeréshez és érthetővé 
teszik azt a tényt, 'hogy miért találjuk 
meg a ma élő állatok világában a leg
egyszerűbb szervezeteket is az előre
törés legkülönbözőbb, magasabb fokain 
álló, sőt a legmesszebbmenően specia
lizálódott, legtökéletesebb lények mel
lett.

A  legegyszerűbb kezdetből megin
duló evolúciót mind sűrűbb és kompli
káltabb ágakra bomlásiban képzelhet
jük él. Az egyes ágakon az előretörés, 
az előbb elmondottak szerint, nagyon 
különböző sebességgel mehetett végbe. 
Ha az élet törzsfáját valahol egy víz

szintes síkkal elvágjuk, ott pontok 
alakjában az ágak, illetőleg ágnyaiá- 
bak tömkelegét találjuk, csakhogy e 
pontok nagyon különböző értékűek. Az 
előretörés lüktető menetében egyes 
ágak nagyobb mértékben jutottak 
előre, mint mások. Lesznek kezdettől 
fogva perzisztens természetű ágak, il
letőleg ágnyalábok. Ezek a legegysze
rűbb szervezeteket is eljuttatták oda, 
ahol más ágaikon már messzemenően 
specializálódott lények találhatók. A  
törzsfa legmagasabban fektetett víz
szintes metszete a ma élő állatok vi
lága és ebben is megvannak ilyen- 
módon egymás mellett az előretörés 
legkülönbözőbb fokozatainak meg
felelő lények a ílegalsó-rendű egysejtű
től a legmagasahb-rendű főemlősökig.

Telegdi-Roth Károly,
az Eötvös Loránd Egyetem őslénytani 

Intézetének igazgató-professzora

A *  id ő já r á s  „  “

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

let)
6. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
6. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet
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A  'televíziós adás — épp úgy, mint a 
rádióközvetités — az adóantennából ki
sugározva, a levegőn keresztül jut a 
vevőkészülékbe. A  távolbalátásnál 
azonban még sok olyan feladatot kell 
megoldani, ami a rádióadásnál nem oko
zott gondot. így elsősorban a televíziós 
áramjeleket minél egyszerűbben, minél 
messzebbre kell eljuttatni. Ez azt je
lenti, hogy az adó elég nagyteljesítmé
nyű, a vevő pedig lehetőleg olcsó legyen.

Nézzük meg, hogyan lehet ezeket a 
kívánalmakat jól, amellett lehetőleg 
egyszerűen megvalósítani? Ennek köny- 
nyebb megértése érdekében rövid kité
rést teszünk a rádió világába, hogy meg
ismerkedjünk a frekvencia és a vivő
hullám fogalmával.

Minden rádióadó meghatározott rez
gésszámú vivőhullámon sugározza ki 
adásait. Az adók vivőhullámainak frek
venciáját nemzetközi megállapodás sze
rint osztották szét, ettől nem szabad 
eltérni, különben óriási zavar lenne a 
rádióban. A  frekvencia betartása mellett 
azonban igen fontos, hogy a vivőhul
lámra "ültetett* hangjelek rezgésszáma, 
bizonyos megállapított értéket ne ha
ladjon meg. A  vivőhullám frekvenciája 
ugyanis a "ráültetett* jelek rezgésszámá
val megnő, tehát ennek megfelelő szé
lességű csávót* kell egy-egy adó szá
mára biztosítani, A  rádióadóknál ezt a 
legnagyobb rezgésszámot 10,000-ben ál
lapították meg. Vagyis az adó csak a 
10.000 rezgésszám alatti hangokat sugá-

y/yő Mám atopfrekvenctája S39.000

mooo
566m

5*9000
Mm

LJ ....______________
rezgésszám mp-ként 
hvMámkossz m-ően

300.000 *00.000 500000 1 600.000
tooo 750 600 500

L adási sóy

1 Ábra. A Kossuth-rádió adásai a hullámhossz, illetve frekvencia-számsoron csak keskeny sávot
foglalnak el

Nagyfrakvanclái hullámra Ultit}ük 
ax áramjeleket

A  frekvencia, vagy magyarul rezgés
szám az áram másodpercenkénti válta
kozásának számát, illetve az egy másod
perc alatt keletkező áramjelek mennyi
ségét jelenti. A  hangok a levegő rezgé
sei. A  legmagasabb emberi hangok rez
gésszáma kb. 12.000 másodpercenként. 
Az emberi fül azonban még a 20.000 rez
gésszámú (hangokat űs meghallja. A  rá
dióadó a hangoknak megfelelő levegő- 
rezgéseket áramjelekké alakítja át. Az 
áramjelek rezgésszáma megegyezik a 
hangok rezgésszámával. Ezeket a jele
ket azonban nagyobb rezgésszámú vivő
hullámokra kell ^ültetni*, hogy a vevő
készülékbe jussanak. A "nagyfrekven
ciás* vivőhullámok ugyanis a levegőn 
keresztül nagy sebességgel (fénysebes
séggel) terjednek és nagy távolságokat 
képesek áthidalni. A  "hangfrekvenciás* 
hullámok ezzel szemben csak lassan ter
jednek és nem jutnak messzire.

rozza ki. Ez esetiben a hangok még torzí
tás nélkül jutnak a vevőbe, amellett az 
adó még nem fogílal él túlságosam széles 
"sávot*. Ha ennél nagyabb rezgésszámú 
jeleket is kiadna az adó, akkor az adás 
már belenyúlna a szomszédos adó »frek- 
venciasávjéba* és ennek hangjait nagyon 
zavarná. Pl. a Kossuth-rádió adási firek- 
venciasávja az 1. képen látható beosz
tás szerint 520.000-től 549.000-ig terjed.

Az adóban egy különleges berendezés 
állítja elő az igen gyakran váltakozó 
(nagyfrekvenciás) vivőhullámokat. De 
vaj jen hogyan "ültetjük* ezekre a hullá
mokra a hangoknak megfelélő áramjele
ket? A  kifejezés nagyon találó, mert 
valóban szinte a vivőhullámok hátára 
ültetjük a felerősített áramimpulzuso
kat. A  2. képen láthatunk hangméliküü 
vivőhullámokat és "rátett* sokkal kisebb 
rezgésszámú (hangáullámakat, melyek a 
vivőhullám rezgéseinek "magasságát* 
(amplitúdóját) szabályozzák, A meg
változtatott (moduléit) vivőhullámok
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magukkal viszik ezeket a jeleket az an
tennán és a leve lin  keresztül a vevő- 
készülékbe.

A  köznapi nyelvben a vivőhullámnak 
nem a rezgésszámát, hanem a méterben 
kifejezett hosszát adják meg. Bármelyik 
megjelölés pontosan meghatározza a má
sikat is. Mit fejez ki a hullámhossz? 
A  vivőhullám minden egyes pontja má
sodpercenként 300.000 km sebességgel 
száguld előre. Ugyanezen egy másod
perc alatt a frekvenciáinak megfelelő 
számú rezgést végez. Egy rezgéshez 
szükséges idő alatt pedig (ez az idő a 
hullám rezgésszámától függ) minden 
egyes pont éppen a hullámhossznak 
megfelelő előrehaladást teszi. (L, a 3. 
képet.)

A  Kotssuth-nádió pl. az 556 méteres, a 
Petőfi-rádió a 253 méteres, rövidhullámú 
leadóink pedig a 19, 30, 41 és 48 méte
res hullámhosszakon adnak műsort. A  
hullámhosszak mellett gyakran feltün
tetik a vivőhullám rezgésszámát is Ke

sodperc alatt kell letapintania. Ez a 
rövid idő a sugár számára óriási sebes
séget jelent. Gondoljuk csak meg, hogy 
másodpercenként 25 olyan képet kell 
leadni, melynek mindegyikét kb. 500.000 
áramlökésre bontottuk fel. A  sugár te
hát olyan sebességgel száguld végig a 
(hálóelemeken és képsorokon, hogy má
sodpercenként mintegy 12 millió kép- 
áram-impulzus jut az erősítő berende
zésbe. Ahhoz, hogy a sugár ilyen se
bességgel száguldva, 1/25 másodperc
alatt az egész képet végig tudja pász
tázni és egy másodperc alatt az előírt 
25 képet leadja, a sugarat nagyon pon
tosan kell irányítani.

A  katódsugár irányítására az úgyne
vezett vezérszinkronizáló szolgál. Amint 
a kép sorokra bontásának leírásánál em
lítettük, a katódsugárcső egyik lemez
pórjára először olyan feszültséget kap
csolunk, mely a sugarat a legfelső sorba 
viszi. Ezután a másik lemezpár segít
ségével a sugarat az 1-es soron víz-

2. ábra. A hangjeleket nagyfrekvenciás vivőhullámokra ültetik. 
Egy rezgés-időtartam a Kossuth-rádió adásainál kb. 2 milliomod 
másodperc. Ugyanez a televíziós adónál kb. 200 milliomod 

másodpercnek felel meg

megjelöléssel. A  Ke a kilocdklus rövidí
tése és másodpercenként 1000 rezgést 
jelent. így pl, a Kossuth-rádió vivő
hulláma 539 Ke «  539.000 rezgésből áll 
másodpercenként.

Ezután a kitérés után térjünk vissza 
távolbalátó adónkhoz. Az elmondottak 
alapján vizsgáljuk meg, milyen feladato
kat kell a televízió kisugárzásánál meg
oldani és hogyan lehet ezeket a nehéz
ségeket áthidalni.

Az elektronsugdr dkdzdsát 
önműködő berendezés Irányítja

A  televíziós adó — mint már előző 
cikkünkben ismertettük — a továbbí
tandó képet, a minél finomabb képát
vitel érdekében, 625 képsorra bontja. Az 
elektronsugámak egy-egy képet 1/25 má-

3. ábra. A nagyfrekvenciás hűl 
lámok egy rezgés időtartama 
alatt a hullámhossznak megfelelő 
előrehaladást teszik, amit ábrán
kon a nyíl hossza jelez. A Kos
suth-rádiónál ez 556 méternek 
felel meg, a televíziós adónál 

pedig 3—7 méter

szintesen végigfuttatjuk, majd másik 
berendezéssel a sor végén kioltjuk. Az 
ezek elvégzésére vonatkozó ^parancso
kat^ a vezérszinkronizáló adja. A  kioltó 
parancs után sorváltásra ^utasítja* a 
sugarat, vagyis, hogy az 1-es sor vé
géről a 3-as sor elejére menjen. Ennek 
érdekében mindkét lemezpárra meg
felelő kitérítő feszültséget kapcsol 
Miután a sugárral ilyen módon végig
pásztázta a páratlan sorokat, hosszabb 
kioltó impulzust ad, míg a 6Ugár 
a 2-es sor elejére ér vissza, hogy azután 
ugyanígy végigszáguld jón a páros so
rokon is. Az egész kép letapintása után 
pedig képváltásra ^utasítja* a sugarat.
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Mindez természetesein önműködően 
megy végbe. A  vezére zánkromzáló csak 
ezeked az automatikus működésre vo
natkozó impulzusokat adja, a kitérítő 
és kioltó feszültségeket külön készülé
kek állítják eftő. A  vezéreziinkronizáló ál
tal kiadott sugárviisszafutási és sorváltó 
jeleket az adónak ki is kell sugároznia, 
hogy a vevőben lévő megfelelő berende
zés saját katódsugáresövét is azonos 
ütemben irányítsa.

Az adónak az előállított 12 millió 
képáraimiimpulzust a levegőn keresztül a 
vevőkészülékbe kell juttatnia. Ez a 
frekvencia azonban egy-egy televíziós 
adó számára óriási sávszélességet fog
lalna le. A  rádiónál csupán 10.000 frek
vencia számára kellett az adási sávot 
biztosítani. A  helyzet javítására sike
rült olyan megoldást találni, melynek 
segítségével a 12 millió áramjelet 6 
milliós frekvenciasávban lehet kisugá
rozni. Ehhez még keskeny biztonsági 
zónát (nevezhetjük *senfci földjének*) 
is hozzá kell számítanunk a sáv két vé
gén, egyik szélén pedig a képekkel 
együtt továbbított haingrezgétseket is fel 
kell helyeznünk. A  televíziós adó szá
mára ilyen módon kb. 7 milliós sávszé
lességre van szükség. A  távolbalátásnál 
tehát 7 milliós frekvenciasáv adódik a 
rádió 20.000-es adási sávszélességével 
szemben. Ez pedig óriási különbség!

A  széles adási frekvenciasáv miatt 
igen nagy lesz a televíziós adók vivőhul
lámainak rezgésszáma, vagyis nagyon 
rövid hullámokat kell alkalmazni. Az 
adók vivőhullámainak frekvenciáját fen
tiek szerint ugyanis úgy kell megválasz
tani, hogy a rezgésszámok egymástól 
legalább 7 millióra legyenek. Ha nem 
alkalmaznánk igen rövid hullámokat, 
csak kevés adót lehetne egyidejűleg 
üzemiben tartani. A  jelenleg működő 
adók vivőhullámainak frekvenciája 
nagyjából 40 és 100 millió közé esik, 
ami 3—7 méteres hullámhossznak felel 
meg. Ha pl. az egyik adó vivőhullámá
nak frekvenciája 49 millió — másszóval 
49.000 kilöoiklus (Ke) =  49 megacMus 
(Mc) —, akkor a frekvenciában legköze
lebb eső adók a 42 és 56 milliós hullá
mokra ültethetik adásaikat.

Az előbbi ismertetés után a vevőkészü
lék működését már könnyen áttekint
hetjük. A  vevőantenna felfogja a kisu
gárzott nagyfrekvenciás hullámokat. 
Ezekről a vivőhullámokról a rádiónál 
használatos módon veszik le külön a 
hang- és külön a képfrekvenoíás jele
ket. Megfelelő erősítések után a hang

frekvenciás jeleiket a hangszóróba, a 
képáramimpulzusolcat a katódsugárcső 
segédkészülékeibe vezetik. A  képáram- 
impulzusokkal együtt jutnak a vízszintes 
és függőleges kitérésre vonatkozó pa
rancsok, valamint a sorváltó, képváltó 
és kioltó jelek is a vevőbe. Az adóban 
lévő vezórszinikronizálóhoz hasonló ké
szülék ezeket a jeleket felfogja, szétvá
lasztja és felerősíti, A  parancsokat ez
után a vevő ikatódsugárcsövének 'kitérítő 
lemezeire, illetve a sarváltást és képvál
tást irányító (berendezéshez irányítja. 
Ezáltal a vevőcső. eüektransugarát pon
tosain ugyanolyan ütemű mozgásokra és 
változásokra kényszeríti, mint amilye
nekkel az adócsőben a képet felbontot
ták.

A  vevőcsőben fontos szerepe van a 
katódsugárcső egyik érdekes vezérlő
elemének is. A  katód közelében egy 
hengerailakú ^rácsot* láthatunk, mely
nek ugyanaz a szerepe, mint pl, a rácsos 
folyami zsilipé. Mindkettő képes bizo
nyos eszközök segítségévet az áramlás 
útját jobban vagy kevésbbé elzárni. De 
amíg a zsilipnél (a rácsok nyílását vál
toztatják, a katódsugárcsőben a fémből 
készített vezérlőrács feszültségét kell 
szabályozni. Mint már láttuk, az elek
tronok a negatív kátédból kiindulva, 
a positív anód felé haladnak. Az útju
kon elhelyezett negatív feszültségű ve
zérlőrács az elindított elektronok egy 
részét lelassítja, sőt ezeket vissza is for
díthatja. Mennél negatívabb a vezérlő
rács feszültsége a kátédhoz képest, an
nál több elektront tart vissza és bizo
nyos negatív feszültségnél teljesen ki
oltja az elöktransugarat (ez az úgyne
vezett zárófeszültség). Ezáltal a katód
sugárcső ernyőjén tetszőleges fényerejű 
pontot nyerhetünk.

A vevőcső rácsára az érkező képóram- 
impulzusoikat visszük. A  rács az impul
zusok erősségének megfelelően szabá
lyozza a katódsugárban haladó elektro
nok számát. Ezáltal az ernyőn megjelenő 
kép egyes pontjai a leadott kép meg
felelő pontjaival azonos árnyalatúik 
(lesznek. Ilyen módon sikerült tehát Ös
szerakni az adóban szétbontott képet.

Az eddig ismertetett berendezés csak 
az átvilágítható képek (film) felbontá
sára és továbbítására alkalmas. Az élő 
jelenetek közvetítésére más megoldást 
kell alkalmazni. -Ennek kivitelével, va
lamint a távolbalátás hazai problémáival 
legközelebbi cikkünkben fogunk fog
lalkozni. *

Mayer László.
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Bevezető kísérletek a mikroszkóp készítéséhez

Több olvasónk érdeklődött, hogyan 
lehet házilag mikroszkópot készíteni. 
Hogy tudatosan dolgozhassunk, először 
végezzünk el néhány egyszerű kísérle
tet, amelyek világossá teszik a mikro
szkóp működését. Ezek alapján majd 
megfelelhetünk arra, hogy lehet-e és 
hogyan lehet egy hasznavehető, 100— 
150-szeresen nagyító mikroszkópot ké
szíteni. A kísérleteket bármely, kezünk 
ügyébe eső kis fókusztávolságú nagyító 
lencsével elvégezhetjük.

1. KÍSÉRLET
Szükséges egy lehetőleg kicsiny fó

kusztávolságú (1—4 cm) nagyítólencse.

Tartsuk egyre távolabb a papírlapot. 
A  lencsével mindig tudunk képet vetí
teni a lapra. Ez a kép annál nagyobb 
lesz, minél távolabb keletkezik a len
csétől. Könnyű ilyen módon 5— 10-sze- 
resen nagyított képet előállítani.

Figyeljük meg a képet. Azt látjuk, 
hogy minél jobban nagyított, annál ho
mályosabb és annál jobban elmosódnak 
a kép finomabb részletei. Ennek oka 
az, hogy a lencséknek különféle hibái 
vannak, amelyeket csak többszörös és 
drága lencsékkel lehet bizonyos mérték
ben kiküszöbölni. A  legszembetűnőbb 
jelenség az, hogy a kép szélei színesek.

1. ábra 2 cm gyujtótávolságú nagyitó lencsével 16 cm távolságban 7-szeresen nagyított képet
állíthatunk elő

A  lencse fókusztávolságát így mérjük 
meg: a lencsével egy pontba gyűjtjük 
össze a napsugarakat és ennek a pont
nak távolsága a lencsétől a fókusztávol
ság.

Tartsuk a lencsét egy izzólámpa izzó
szálának közelébe, Kevés próbálgatással 
elérhetjük, hogy az izzószál nagyított, 
fordított képe jelenik meg egy távolabb 
tartott papírlapon.

Hányszorosan nagyított képet tudunk 
így előállítani?

A  színeződés nagyon rontja a kép 
tisztaságát.

2. KÍSÉRLET 

M ITŐL FÜGG
A VETÍTETT KÉP NAGYSÁGA?

Fogjuk fel a képet távolabb, közelebb 
tartott papírlapon. Mérjük meg centi- 
méteres beosztással a tárgy nagyságát 
és a kép nagyságát. Osszuk el a kép 
nagyságát a tárgy nagyságával. Ez a

1628



hányados fejezi ki a nagyítást. így iga
zolhatjuk azit, hogy a

, képtó vdlság—fókusztávolság
nagyítás = --------- Fókusítá^lság-------

Például: Ha 16 cím távolságiba helye
zem a papírlapot a 2 cm fókusztávol
ságú nagyítótól, akkor az izzólámpa 
szálának képe (16—2) : 2 =  14 :2 =  7- 
szeres nagyításban jelenik meg.

Ha pedig 40 cm-re tenném a papír
lapot, akkor (40—2) : 2 — 19-szeresen 
lenne nagyított a kép.

Kísérleteinkben világosan láthatjuk, 
hogy nem célszerű 4—6-szorosnál job
ban nagyítani, mert a kép már nagyon 
eltorzul,

3. KÍSÉRLET
Nem szükséges a képet papírlapra ve

títeni, hogy nagyítva nézhessük, egy
szerűbben is elvégezhetjük a kísérle
tet. Ha a papírlap helyére szemünket 
tesszük, akkor is nagyított és fordított 
képet látunk. De nem az izzószálat pró
báljuk nézni, hanem egy nyomtatott 
szöveget.

Tartsuk a nagyító lencsét a nyomta
tott szöveg fölé, közel hozzája, úgy 
ahogyan rendes nagyításkor szokás (a 
nyomtatott betűk legyenek közelebb a 
lencséhez, mint a lencse fókusztávol
sága, tehát a fókusztávolságon b e l ü l

Ugyanaz a nagyított kép jelenik meg 
szemünkben, amit az 1. kísérletünkben 
papírlapon fogtunk fel. Ezért nevezzük 
ezt a képet valódinak.

Ha megállapítjuk, hogy milyen a 
lencse helyzete ebben az esetben, azt 
látjuk, hogy a tárgy (a nyomtatott szö
veg) a nagyító fókusztávolságánál va
lamivel távolabb van a lencsétől. Mi
nél közelebb kerül a tárgy (a nyomta
tott betűk) a lencse fókuszához, a be
tűknek annál n a g y o b b  fordított ké
pét látjuk.

Ez a kísérletünk nagyon fontos, mert 
a mikroszkópban az így nagyított ké
pet használjuk fel.

Tartsuk szemünket egy bizonyos tá
volságban a nyomtatott betűktől. Vál
toztassuk a betűk fölé tartott nagyító 
távolságát a betűktől. Azt tapasztaljuk, 
hogy a lencse egy bizonyos helyzetében 
legtisztább a látott kép.

Aki már nézett mikroszkópba, tudja, 
hogy ha tiszta képet akarunk látni, vál
toztatni Ikeil a tárgy fölötti lencse tá
volságát a tárgytól.

4. KÍSÉRLET
MÉG JOBBAN FOKOZZUK 
A NAGYÍTÁST

Az előző Kísérletek azt bizonyítják,

2. ábra. Ha a papírlap helyére szemünket tesszük, látjuk a nagyított, fordított állású valódi képet

legyenek). Ilyenkor a betű egyenes 
állású, látszólagos és nagyított képét 
látjuk. (A  lencse ilyen helyzetében 
semmiképpen sem lehet a képet papír
lapon felfogni.)

Távolítsuk most a lencsét a betűktől 
és szemünk is legyen 30— 40 cm-re a 
betűktől. Egyszercsak megjelenik a 
betűk fordított képe. Miközben a fordí
tott betűket látjuk, közelítsük lassan a 
nagyítót a betűkhöz. A  betűk képe 
egyre nagyobbodik. A  betűk fordított 
állású, nagyított, valódi képét látjuk 
(2. ábra).

hogy az apró tárgy nagyított és fordí
tott képe jelenik meg akkor, ha a na
gyítólencsét úgy tartjuk, hogy a tárgy 
a lencse fókuszán kívül legyen, de kö
zel a fókuszhoz.

Nem lehetne-e ezt a valódi képet egy 
másik lencsén át, mint egyszerű nagyí
tón -nézni? — Próbáljuk meg. Kerítsünk 
egy másik nagyítót. Ennek fókusztávol
sága is kb. 1—4 cm legyen.

Vegyük most az egyik lencsét bal
kezünkbe, a másikat jobbkezünkbe. — 
Tartsuk a balkezünkbe fogott lencsét a 
szöveg fölé úgy, hogy 15—30 cm tá-
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volságbán levő szemünk a betűk for
dított képét lássa. Ekkor tegyük sze
münk elé a jobbkezünkben tartott má
sik nagyító lencsét. Egy kis próbálga
tás után meglepődve vesszük észre, 
hogy a betűknek milyen tiszta és meny
nyire erősen nagyított képét látjuk (3. 
ábra).

jük a tárgyhoz (hogy a tárgy rruné. 
közelebb essék a lencse fókuszához, de 
azért rajta kívül legyen), azt látjuk, 
hogy végre egy nyomtatott pont akko
rára nőhet, hogy betölti az egész látó
mezőt. Tehát szinte tetszés szerinti mér
tékig fokozhatjuk a nagyítást két len
csével.

3. ábra. Két kis fókusztávolságú nagyító lencsével úgy érhetünk el szinte tetszésszerinti nagyítást, 
ha az első lencse által alkotott valódi képet egy második lencsével, mint nagyítóval néztük

5. KÍSÉRLET

HOGYAN TUDJUK FOKOZNI 
A  NAGYÍTÁST,
HA KÉT LENCSÉN ÁT NÉZÜNK?

Változtassuk finoman az 1. lencse 
távolságát. Azt látjuk, hogy rohamosan 
változik a nagyítás, — de mindeneset
ben változtatni kell a jobb kezünkben 
tartott 2. lencse távolságát is, hogy 
tiszta képet lássunk.
MEKKORA NAGYÍTÁST ÉRHETÜNK 
EL KÉT LENCSÉVEL?

Miközben az 1. lencsét egyre közelít

De azt is láthatjuk, hogy bizonyos 
nagyítási határon túl feltűnő mérték
ben romlik a kép jósága (torz, homá
lyos, színes lesz). Kísérletünkben köny- 
nyű megállapítani azt a határt, amelyig 
valamilyen lencsepárral elmehetünk. 
Ezen túl nem érdemes fokozni a nagyí
tást.

Hol van ez a határ? Hogyan számít
hatjuk ki előre a nagyítást? Hogyan 
állíthatjuk össze az elmondottak alap- 
j 'in a mikroszkópot, ha megfelelő len
cséink vannak? Erről szól következő 
cikkünk. öveges József

Kossuth-dijas

Következő számunk tartalmából:
Servet Mihály. — Sugárzó fémgőzők az ipar 
szolgálatában. — A tea útja Távol-Kelettől, a 
messze nyugatig. — Miként magyarázza a sport
orvos és az edző a magyar labdarúgó válogatott 
londoni győzelmét? — A Vénusz. — A rhodézlaí 

ősember.

Természettudományos rádldelőadások naptára
DECEMBER 25, PÉNTEK. Kossuth-rádió: 

11.00: Épülő szép hazánk. — DECEMBER 27, 
VASÁRNAP. Petőfi-rádió: 15.00: Kérdezz -  fele
lek! Tudományos fejtörő. — DECEMBER 28, 
HÉTFŐ. Petőfi-rádió: 18.15: Ember és világ.
Előadás. 21.00: Erő — egészség. — DECEMBER 
29, KEDD. Petőfi-rádió: 17.15: Tudományos elő
adás. -  DECEMBER 30, SZERDA. Petőfi-rádió: 
14.50: Tíz perc tudomány. 17.25: A dollár álarc 
nélkül. 20.40: Ismeretterjesztő előadás.

^ E L H ÍV Á S !
Az Élet és Tudomány szerkesztő- 

bizottsága szeretne tájékozódni a lap 
terjesztését érintő kérdésekről. Ezért 
arra kérjük olvasóinkat, Írják meg 
a szerkesztőségnek, hogy üzemükben, 
falujukban, hivatalukban, iskolájuk
ban rendesen kapják-e a lapot? Ele
gendő példányt kapnak-e belőle? Ha 
nem: mennyi példányra lenne szük
ségük?

Olvasóink válasza nagy segítséget 
ad a munkánkhoz.

A szerkesztőbizottság
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T m u L o  H i á n y o s

E S E M É N Y N A P T Á R .
ö s s z e á l l í t o t t a :  V a j d a  P á l

December 26—31-is

(Azok részére, akik a kérdéssel részletesebben akarnak foglalkozni, 
közöljük az eseményre vonatkozó magyarnyelvű irodalmat is.)

1847. december 26-án nyílt meg az első magyarországi Morse-rendszerű elektromos 
távíróvonal Pozsony és az ausztriai Gttnserndorf között. Az elektromos távíró 
elterjedését világszerte elsősorban a Morse-készüléknek lehet tulajdonítani, amely 
módosított alakjában napjainkban is használatos. Lényeges alapelve az, hogy 
a továbbítandó betűknek., számoknak, vagy egyéb írásjeleknek egy, két vagy  
több elemi jelből alkotott jelcsoport felel meg. Magyarországon napjainkig az 
úgynevezett Kiss-féle tökéletesített írókészülék volt használatban. Balázs Barna i 
A  távíró és a távbeszélő története, Bp. 1952.

1566. december 27-én született Jeszenszky (Jessenlus) János. Jelentős helyet 
foglal el mind az anatómia, mind általában az orvostudomány történetében. 
Wittenbergben tanította az anatómiát, mégpedig emberi hullákon ; ő volt az első,

Prágában
minden területét felölelték. II. Rudolf császár meghívására, mint udvari orvosa, 

telepedett le, ahol Tycho de Braheval, a haladó szellemű csillagásszal élt benső barátságban._ _____ ________  _ Tyc _ _____., ____  _________  _
Az egyetem rektorává választják 1617-ben. Bevezeti az anatómia rendszeres tanítását és nagy erély- 
lyel Igyekszik a jezsuita fortélyokkal szemben fenntartani az egyetem régi hírnevét. Később Mátyás 
császár szolgálatában is megmaradt, látva azonban azt az óriási üldözést, amellyel a dinasztia érdeké
ben a nép jogait el akarták 1 
Ferdinánd, aki alatt az
csatában azonban vereséget

története,

lépett a vérpadra és kínzói 
'alázatos módon közszemlére

,____________  ______ ____________________ ______ Ulászló í Az orvostudomány
ÍÖ. oldal ; Élet és Tudomány, 1652. II. 663— 666. oldal.

1614. december 27-én halt meg Hermán Ottó zoológus, etnográfus és természet- 
tudományi író, a magyar néprajztudomány megteremtője. Sokrétű tudásával, 
harcos egyéniségével maradandó írásműveket alkotott mind az állattan, növény
tan, Őslénytan, mind a nyelvtudomány, publicisztika területén. A  miskolci ősember 
kőszerszámairól első közleménye 1893-ban —  hatvan esztendővel ezelőtt —  látott 
napvilágot, azután tizenöt éven át folyt róluk vita, míg végül kétségtelenül bebizo
nyult ókőkorszaki voltuk. Erre Hermán Ottó 1908-ban *A borsodi Bükk Ősembere* 
című cikkében kimutatta, hogyan használta az ősember a tűzkő szakócákat. E cikk 
jelentősége igen nagy volt, mert előtérbe állította az ember származásának kér

dését és a magyar biológia problémájává tette a hazai ösemberkutatást, a materialista biológiának ezt 
a fontos Kérdését. Lambrecht Kálmán : Hermán Ottó, Bp. 1926; Rapaics Rajmund : A  magyar 
biológia története, Bp. 1653. 202— 204. oldal.

1808. december 28-án halt meg Nyúlás Ferenc, előbb szamosújvári orvos, azután 
kolozsmegyei, majd erdélyi főorvos. Mint gyakorló orvos kiváló érdemeket szer
zett 1795-ben a pestisjárványkor, midőn ötvenhárom községben gyógyított. 
Erdélyben ő honosította meg a himlőoltást. Irodalmi dolgozataiból kitűnik, hogy 
nemcsak orvos, szorgalmas és lelkiismeretes író, hanem hivatott természetvizsgáio 
is volt. A  dombhát! vízben ő fedezte fel az addig ásványvizekben figyelemre nem 
méltatott mangánt, s eredeti közleményben megemlíti, először a magyar irodalom
ban, hogy a mangán ásványvizekben előfordul. Felfedezte a szénsavtartalmú 
vizek hűskonzerváló hatását. Bebizonyította, hogy a skorbutos betegek más 

gyógyszerek hiányában szénsavas, vasas vizekkel és savóval is gyógyíthatók. Rámutatott arra, hogy 
az egyetemi kémiai előadások hallgatása gyakorlat nélkül nem sokat ér Kolozsmonostoron szal- 
miákgyárat állított fel. E gyárban azok, akik á vegyészet iránt érdeklődtek, gyakorlatilag is foglalkoz
hattak kémiával. Már a 18. század végén felismerte a különféle országok eltérő mértékrendszerének 
káros voltát és sürgeti az egységes mértékrendszer megalkotását. Hamarosan felismeri, hogy a tudós 
nem zárkózhat el a néptől. »Mit használ az újításokon való kapás, a sok könyvekkel ditsekedés, a 
nagy könyvtár, ha azokat a közhaszonra nem fordítjuk* —  írja egyik munkájában. Mint a tudo
mányos magyar nyelv újítójának is Jelentős szerepe van. Ő kísérli meg legelőször a kémiát magyarul 
tárgyalni. *Még senki magyarul vizet nem bontott, a Kémia is ujjság nyelvünkben, innen szükséges
képpen sok ujj szókat kellett tsinálnom* —  írja könyvének előszavában. Szavai közül igen sok még 
ma is használatban van és a köztudatba Nyúlás könyvéből ment át. így például : alap, folyadék, 
főzelék, gyakorlat, gőz, hajlékony, kivonat, lépcső, szénsav, csillagász, ültetvény és még sok más. 
Ilosvay Lajos : Egy régi magyar természettudós (TerrfiészettudomAnyi Közlöny, 1888. 161. oldal).
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L Ó G A R  M IS K A

MEGOLDÁS A 47. SZÁMBÓL
2. (L. a helyreigazítást is a 

49. számban.) A  kockát vízbe 
tesszük úgy, hogy egyik, lapja 
vízszintesen álljon. A  lemerülés 
mértékéből a falvastagság ki
számítható: a kocka vízalatti
részének köbtartalma egyenlő 
az aluminiumfal súlyával, ezt 
az alumínium fajsúlyával. 2.7-del 
elosztva, megkapjuk az alu- 
mlnlumfal térfogatát. Ezt kivon
juk az egész kocka 1000 köb
centiméteres térfogatából, így a 
belső (kockaalakú) üreg kőbtar- 
talmát kapjuk, amiből az üreg 
élhosszúsága (köbgyőkvonás- 
sal) kiszámítható. A külső él
hosszúság (10 cm) és a belső 
élhosszúság fél különbsége adja 
a falvastagságot.

A 49. számban megjelent fel
adatra mindeddig egyetlen meg
fejtés sem érkezett. Ezért a meg
oldás közlésével tovább várunk.

HELYES MEGFEJTÉSEKET 
KÜLDTEK BE:

Líska Tibor Lucenec (Losonc), 
Ifj, Baditz Pál Miskolc (kétt
ízben). Fabók Pál Dunatetétlen 
(kétízben), Hargitai Gyula tJJ- 
fehértó, Mestrlts Endre Sztálin. 
város, Szabó Balázs Körösszeg
apáti, Pesti András Budapest.

ÜJT FELADATOK;

1. Miért kellett a 10 cm 61- 
hosszúságú, belül üreges alu- 
minlumkockáról szóló feladat
ban kikötni, hogy a falvastag
ság V* cm-nél kisebb legyen? 
Pontos-e ez a határ? Hogyan 
lehetne a pontos határt kiszá
mítani?

2. Az a megoldás, amelyet 
erre a feladatra itt közöltünk, 
kissé nehéz, mert köbgyökvonást 
igényel (a belső üreg térfogatá
ból kell kiszámítani az élhosszú
ságát). Van azonban olyan meg

oldás! mód is, ahol erre nincs 
szükség. Ez a megoldás azon
ban nem teljesen, pontos, csu
pán közelítő eredményt ad.

Mi ez a közelítő megoldás?
Az aluminiumfal kőbtartalmá- 

nak hányadrészét hanyagoljuk 
itt el, ha a falvastagság 2 mm?

3.

Az ábrán látható kerék drót
kötélen gördül végig. Az olda
lán hozzá van rögzítve egy kül
lőállású rúd, amely a drótkötél 
mellett akadálytalanul mozog
hat.

Próbáljuk meg lerajzolni, mi
lyen alakú vonalat ír le 

a küllő A pontja, 
a küllő B pontja, 
a küllő C pontja?

M l,\ K A  UTÁN
VÍZSZINTES

1. Francia mérnök, 
a Szuezi-csatorna épí
tője. 14. Óceániai
bennszülött. 15. Itt 
fejezi be útját. 16.
Kátéi 18. Orgona 
része. 19. Egyik lift
irány. 21. A befeje
zése. 22. Főzelék
növény. 24. Alomba 
ringat. 26. Vér csator
nái. 27. Nagy német 
matematikus és csilla
gász, a bolygók moz
gástörvényeinek felfe
dezője. 31. Ruházati
cikk. 32. Világhírű 
Írónk, mindmáig a
legnagyobb magyar elbeszélő. 33. Mázol. 35. 
Kitűnő labdarúgónk volt, ma edző. 37. DKV. 
38. . . .  maturg. 40. Kicsinyítő. 41. Színművé
szünk (Jenő). 43. Zenei műszó: halkan. 45.
A villámhárító feltalálója.

FÜGGŐLEGES
1. Felületek fényesitésére használják. 2. SP. 

3. Vízinövény. 4. A költészet egyik alapformája. 
5. Teve testrésze. 6. *SA. 1 7. Színtelen, szúrós 
szagú, 118 fokon forró, maró hatású folyadék. 
A borszesz oxidációjánál és a fának, cukornak, 
<tb. száraz desztillációjánál képződik. 8. Római 
501. 9. Leánynév. 10. Pedagógus teszi. 11. A

túlsó partra érkezem. 12. Szlnesbőrűek. 13. 
Három németül. 17. Az élelmiszeripar egyik ága. 
19. Finom húsétel. 20.« . . . . hegyi rádióleadó. 23. 
Patkót vernek rá. 24. A pozitív elektród neve. 
25. Baráti megszólítás. 28. A fizikának a hő 
jelenségeivel foglalkozó része. 29. NJ. 30. Fő- 
reléknővény. 31. Hajfonat. 34. Nemesgáz, fény
reklámoknál használják. 36. A függ. 1 vége. 
38. A  fizika erőegysége. 39. . . .  llzls. 42. Római 
49. 43. Félperc (1!) 44. Az elektromos ellenállás 
egysége kiejtve.

50. sz. keresztrejtvény megfejtése; Kovalevszkij, 
Ramsay, Magyar László, Maxwell.
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