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EMBEREKÉS KÖNYVEK
1 13 in :  Hegyek és emberek. (Szikra 1947.) '»Csodálatos, de 

igaz történetek arról, hogyan állította az ember a maga szolgálatába 
a természetet.

Tiszta szándék, művészi forma, üdítő olvasmány. A minden
korú fiatalság magára és álmára talál.

Közöltünk egy részletet lapunkban: »Hogy lesz az ellenség
ből jóbarát « címmel. Le lehetne hozni az egész kötetet.

K á l l a i  E r n ő :  A természet rejtett arca. (Misztótfalusi 1947.) 
Az elvont és szürrealista művészet kér szót Kállai Ernő képekkel 
gazdagított kis pamfletjében. Montparnasse szelleme árad Hunniába. 
Az ügy nem szorosabban vett belügyünk, bevalljuk? Szívesebben 
olvastuk, mint a »Hunok Párisban« vaskos, cizellált unalmát. Mégis 
felmerül a kétely, nemcsak arról van-e szó : épater le bourgeois, 
vagy általánosabban : la bourgeoisie jete sa gourme.

Háy Gyula a napokban beszélt bizonyos művészeknek az 
embertől való visszahúzódásáról. A szerző azt állítja, hogy amit 
érzésben és távlatokban a szürrealisták veszítenek, azt bőséges 

kárpótlásképpen kapják érzékfeletti távlatokban és az egyetemes értelmű látomásban.
A látomásokról nem vitatkozunk. A természet rejtett arcát m i nem ezen a módon 

keressük..
D r. R u d a s  L á s z l ó :  Marxizmus és természettudomány. (Szikra 1947.) A  termé

szettudományos világkép az újabb felismerések ütései alatt összetört. . .  állítják egyesek, 
a X V. és XVI. századbeli változásokhoz képest hamis beállítás fizikai forradalomról beszélni, 
véleményezik mások. Az általános szemléletbeli ellentétek után a részletek megítélésében 
jelentkező ellentétek arra utalnak, hogy a talaj nem a fizika alatt ingott meg, hanem a fiziku
sok lába alól csúszott ki.

A tudományos tételek viszonylagos jellege az ismeretek és egymástól függetlenül meg
határozottnak vélt tényezők összefüggése a fejlődés elvének következetes érvényesülése, 
a tudós beállítottságának ez utóbbi irányban való determináltsága nyújtja azt az alapot, 
amire felépülhet egy világkép. A vitairat érinti a legidőszerűbb fizikai és bölcseleti ellent
mondásokat. Mariska Zoltán

Márciusi előadások a „Fáklya-klubban"
(XI. Bartók Béla-út 86. I. 3 .) 

Minden hétfőn / 7  órakor
Március 3. »A szemünkről.« Előadó : dr. 

Lugossy Gyula e. m. t.
Március 10. »Költők az eszme szolgálatá

ban.« Előadó : Szigethy Miklós tanár.

Ez az előadás egyúttal a közelgő 
március 15. megünneplése.

Március 17. »A magyar ellenállási moz
galom története.« Előadó : Máthé 
György újságíró, a Szabad Nép 
munkatársa.

Március 24. »Van-е szükség vallásra a de
mokráciában?« Előadó : dr. Kalmár 
Ödön plébános.

M U N K Á S O K  
A TUDOMÁNYÉRT 
- T U D Ó S O K  
A MUNKÁSOKÉRT

S z e c U e s z t í U  ü z e n e t e k

A  szerkesztőség  ú j  cím e.ée telefo n 
szá m a : B udapest, VII., E rzsébet- 
kö rú t  7 ., II. 2 2 4 - 2 6  0 .

A. J. Pestszentlőrinci. II. évfolyam 4. számá
ban helyesbítettük.

B. B. gk. hitoktató, Kisvár da. Kívánságát a 
kiadóhivatal teljesítette.

B. A. Békéscsaba. Kérését közölje a Magyar- 
Szovjet Művelődési Társasággal.

Z. E. Sallay-u 20. A magyar repülés gyorsabb 
talpraálltlása és az általános köznevelés korszerűsí
tése céljából tisztelettel javaslom, hogy az Élet és 
Tudomány minden számában legyen valami> ha 
csak néhány sor is a repülésről.

Kérjük, keressen fel bennünket, bármelyik szer
dán vagy pénteken 2—4 óra között.

K. M. Prónayfttlvo. Elmulaszthalattannak tar
tom, hogy ne mondjak köszönetét ezen folyóiratnak 
kibocsátásáért, mely talán úgy hal, mintha oly 
fontos volna, mint a jnindennapi kenyér, melyet 
csali az érez, aki nélkülözte. Azt hiszem, ez közös 
érdek, hogy az első példányban ismertetett Jcep- 
autó forrását és árát közöljék.

Örömmel vettük kedves sorait. A hadi Jeep 
ára 12—14 ezer forint között ingadozik. Buda
pesten ez államilag engedélyezett kereskedőknél 
vásárolható. A hadi Jeep fogyasztása igen magas, 
nem valószínű, hogy igaerót gazdaságosan pótol.

R. 31. és társul, Vilma királynő-út. Sok fiú- 
barátunk és iskolatársunk annyira a ponyva
regényeknek és filmeknek szenteli ideiét, hogy már 
nem is tanul és így a legjobb tanulókból is négyes
rendű lett.

Kéz a kézben indítsunk harcot a ponyva- 
regény ellen. Az Élet és Tudomány szolgáltatja 
a nehéztüzérséget.

Felelős szerkesztő t MariskaZoltán.FelelŐskiadót Palkó Sándor. Szerkesztőségi Budapest VII, Erzsébet-krt. 7 
Szerkesztőségi órák i Hétköznapokon, szombat kivételével 2—4*ig. Tel.t 224-260. Előfizetés félévre 6.50 Ft, 

negyedévre s 3.30 Ft. Megjelenik minden hó l*ón és 15*én. Kéziratokat nem őrzunk meg. 
470621. A z  Athenaeum mélynyomása, Budapest. Felelőst Gorszky Tivadar igazgató.
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RADAR?
Л/ ultrarövid- vag у mikrohullámok elő

állításáról beszámoltunk már Clvstron című 
cikkünkben. (11, évf. 2. sz.j Л mikrohulIá
in ok felhasználása körül érte el a háborús 
technika legelképesztöbb eredményeit. Л 
mikrohullámú berendezések 1 egt ökéle te seb- 
bik alkotását Európában rádiólokátornak. 
Amerikában radarnak (Radio Detection and 
Ranging) neveztek el.

Mi is tulajdonképpen a radar? Л radar 
név alatt nem egy meghatározott készülé
ket értünk, hanem igen rövid. u. n. mikro
hullámú rádiókészülékek egv nagy csoport
ját. melyeknek kivitele rendeltetésüknek 
megfelelően különböző, csupán alapelvük 
azonos. így tehát a radar név gyűjtő foga
lom .

M i lehal a radar ulupclve? Egy rövid
vagy mikrohullámú adókészülék jeleit an
tenna (reflektor) segítségéve] egy repülő
gépre irányítjuk. A jelek a gépről vissza
verődnek, mint a hanghullámok, amikor 
visszhangot hallunk. A jelek kisugárzása és 
a visszavert jelek megérkezte közötti időt 
mérve,meghatározhatjuk a repülőgép távol
ságát, a gép helyzetét. Folyamatos mérések
kel állandóan követhetjük a gépet.

Az egyes rádar-késziiléklipusok feladatuk 
szerint különböznek egymástól. Egyiktől 
azt kívánjuk, hogy már igen nagy távolság
ból (200—-300 km) alkalmas legyen repülő
gépek vagy gépcsoportok észlelésére és hely
zetük körülbelüli meghatározására. Ezeket 
általában kereső vagy felderítő készülékek-' 
nek nevezzük. A  másik csoport feladata, 
hogy lényegesen kisebb távolságon belül 
(cca 30 km) a gépek helyzetét igen ponto
san határozza meg.

A lokátor vagy radar elve tulajdonképpen 
nem új, mert a rádióhullámok visszaverő
désén alapuló távolságmérést mintegy két 
évtizede alkalmazzák az ionoszféra kuta
tásban. Ahhoz azonban, hogy a már előbb 
említett feladatokat elvégezhessük, tehát 
pl. repülőgépek helyzetét határozhassuk

A  tárgy irányát és helyzetét pontosan meghatá
rozó antenna típusa. A  tükör merőleges tengelye 
körül forog. A  sarokpár a parabolikus tükör gyúj

tójában van elhelyezve

meg, tovább kellett fejleszteni, mint az- 
Élet és Tudomány megírta, a készülék- 
technikát a régen ismeretes alapeiveken túl. 
Ezáltal vált a radar speciális mérőműszerré.

Az elmúlt háborúban a hadviselő felek 
egyaránt felismerték azt a jelentőséget, 
melyet repülőgépek vagy hajók távolból 
való felderítése jelentett és éppen ezért 
óriási anyagi áldozatokat hoztak az elv 
továbbfejlesztésére és megfelelő készülék
típusok kidolgozására. Az elmúlt év folya
mán kerültek nyilvánosságra 1942-ből szár
mazó amerikai adatok, melyek szerint az 
USA katonai gyengeáramú költségvetésé
nek több mint a felét, 118 millió dollárt 
fordítottak a rádiólokátor céljaira. Érdemes 
mellékesen megjegyezni, hogy az USA ak
kor még nem volt hadviselő fél.

Az angolok már a 30-as évek folyamán 
foglalkoztak a mai radar gondolatával, sőt



A  Radar működésének vázlatos ra|7a

A  sugárzós egy része a föld felületén vagy a 
tenger tükrén verődik vissza

i

A z  antenna tökéletlenségének következtében a 
sugárkéve egy része felhasználatlan marad

-f///

A  sugá-zás visszaverődik a ionospherában. Ennek 
segítségével kerül rádióösszeköttetésbe a föld 

két pü'.tja, A  és В

a La Manche-csatorna partján már radar 
megfigyelő állomásokat is állítottak fel. A 
háború szele ezek erőteljes fejlesztésére sár- 
sarkallta Angliát és a kezdeti sikereket 
tovább fokozták. Kezdetben 50 m körüli 
hullámhosszal dolgozták» majd a rövid
hullámú technika fokozott fejlődésének ered
ményeképpen, mind rövidebh és rövidebb 
hullámhosszakra tértek át. Amerika így 
már kezdeti ‘nehézségek nélkül, készen vett 
át egyes typusokat, melyeket eleinte óriási 
felkészültséggel tovább tökéletesített, majd 
újakat kezdett produkálni. A legújabb be
rendezéseik oly tökéletesek voltak, hogy 
többszáz km távolságból hajókaravánok 
egyes hajóit külön lehetett megfigyelni a 
berendezés leképező ernyőjén, tehát »távol
balátód készülékekké fejlesztették a loká
torokat,

Feltehető joggal a kérdés, hogy a radar- 
I cch ni ka miért csak az utolsó évek szülöttje , 
miért nem voltak már korábban hasonló 
berendezések? A radar működési területe 
olyan hullámhosszakra szorul, amilyen rövid, 
hullámhosszakon eddig nem ludlunk számot- 
lévö frekvenciás energiái, előállítani. A feljő- 
dés azt mutatta, hogy kísérletezéseink 
körébe bevonhatunk ugyan mind rövidebb 
hullámhosszakat, de az igen rövid hullám
hossz és nagy energia együttesen csak a 
háború erőltetett fejlesztési tempójának 
eredménye. A radar pedig akkor dolgozhat 
nagy pontossággal, ha igen rövid, pár cm-cs 
hullámhosszon áll rendelkezésre igen nagy 
energiával : többszáz KW csúcsteljesít
ményt, tehát a mostani budapesti rádió 
energiájának 5— 10-szeresét tudja lökés
szerűen kisugározni. A cm-es hullámok 
óriási előnye a hosszabb hullámokkal szem
ben többek között abban rejlik, hogy и 
kisugárzott energia könnyen gyűjthető össze 
keskeny sugárnyalábba, tehát így igen jól 
irányítható. Ennek a 'nagyfokú irányítás
nak az előnye nemcsak az iránymérés pon
tosságában rejlik, hanem abban is, hogy 
így ugyanakkora visszaverő felületre lénye
gesen nagyobb energia ju t és verődik vissza 
a vevőkészülékbe. Szórakoztató rádió vevő- 
készülékünk is akkor dolgozik a leglökéle- 
tesebben, ha olyan állomást hallgatunk 
rajta, amelyiknek erősek a jelei. Ugyanez 
áll fokozott mértékben a radar vevőkészü
lékekre is. ;

Milyen egy radar-készülék általános fel
építése. Egy igen nagyteljesítményű, több 
száz KW  csúcsteljesítményű adócső elő-



állítja a kisugárzásuk' cm -es hullámokat. 
De az adó nem folyamatosan működik, 
hantim úgynevezett impulzus üzemben, te
hát jmp-ként pl. 200 nagyon rövid ideig 
tartó lökést ad le, amikor is az egyes löké
sek között 5 ezred mp időkülönbség van. 
Ezeket a szaggatott rezgéseket eljuttatják 
az antenna-rendszerbe, amely az energiát 
kisugározza. Az így kisugárzott energia egy 
része különböző visszaverő felületekről, re
pülőgépekről, hajókról stb. visszajut ugyan
arra az antenna-rendszerre és innen a 
vevőkészülékbe. A visszaérkező igen gyenge 
jeleket felerősítik és egy roppant bonyolult 
szuper ivevőgépbe juttatják. Itt nagyjából 
ugyanaz történik, mint a közönséges rádió
vevő készülékeinkben, csak a végerősítő 
fokozat után nem hangszóróba vezetik a 
jeleket, hogy hanggá alakítsák át, hanem 
egy .úgynevezett katódsugárcsőbe, amely a 
jeleket a cső ernyőjén láthatóvá teszi.
[ *4

j AZ MPG— 1

Az MPG— l.jelű radar 3 cm hullámhosz- 
szon dolgozik, ami mp-ként 10 milliárd 
rezgésnek felel meg. Ehhez képest a laki
hegyi adó még mindig nagyon lomha, mert 
az mp-ként csupán 550 ezer rezgést sugároz 
ki. Az adókészülékbe annyi energia megy be, 
amennyivel több mint 200 villanyfőző la
pot lehetne egyszerre működtetni. Ez az 
energia majdnem akkora, mint a régi, 
120 KW-os lakihegyi adó kisugárzott ener
giája, ezzel szemben az egész radar beren
dezés úgy van megszerkesztve, hogy áram
forrásaival, antennájával és minden egyéb 
tartozékával együtt egyetlen teherautón 
szállítható. Az energia kisugárzása egy kály
hacsőszerű kürtből történik s reflektorral 
irányítható. Az energiát ez a reflektor oly 
jól összpontosítja, hogy a nyaláb egy fél 
foknál csak valamivel szélesebb. így érhető 
el a. szögmérés 0.015 fok pontossággal. Ez 
azt jelenti, hogy 1000 m távolságból egymás
tól negyed m-re lévő két pontot már külön 
érzékel ez a radar. A távolságmérés pontos
sága 3 m. A készülék egész hatótávolsága 
egy 30 km sugarú kör. Ami visszaverődést 
észlel a készülék, azt először egy nagy, 
áttekintő katódsugárcső ernyőjén láthatjuk. 
(A katódsugárcsőről még írni fogunk.) Ez 
úgy működik, mint a távolbalátó készülé
kek képösszerakó berendezése. Minden 
visszavert jel az ernyő más és más pontját 
világítja meg és így e pontokból rakódik 
össze a kép. Az antenna egy meghatározott

állásánál a sugárnyaláb egy keskeny sávot 
tapogat le. Azonban a készülék antennája 
forog s igy a kiküldött sugárnyaláb végig- 
sepri sorra az egymásmelleti irányokat, 
újabb és újabb tárgyakról érkeznek vissza 
jelek. Az antennával együtt a katódsugár- 
emyőn is más-más sugár irányában fut vé
gig a világító pont s végül is az ernyő meg
felelő részén a világos pontokból kialakul 
az egész környezet képe.

A pppi*«

Az antenna körüli 30 km-es környezetet 
tehát egyszerre, láthatjuk a katódsugárcső 
ernyőjén. Ez a rendszer az úgynevezett ppi 
(plan position indicator), mely utánvilágító 
katódsugárcsővel dolgozik. Az utánvilágí- 
tás oly mértékű, hogy a katódsugárcső er
nyője az antenna egy teljes kör fordulása 
alatt végig mutatja a képet. A  ppi-rendszer 
óriási szenzációja, hogy valóságos képet ad 
a felderítendő területről. A régebbi radar 
készülékekben a visszaverő tárgyak alakját 
nem lehetett felismerni, mert csupán egy 
kis folt jelezte az ernyőn, hogy a berende
zéstől milyen távolságra van valamilyen 
reflektáló felület.

A pontos helymeghatározást az előző át
tekintő kép mellett, az úgynevezet B- 
indikátor végzi. Úgy foghatjuk fel ezt a 
mérőberendezést, mint egy nagyítót, mely 
az áttekintő ernyőn látott képnek bármely 
részét 30-szorosan felnagyítja. Természe
tesén a nagyítást és az összes távolság-és 
fokjelző vonalat mind elektromos impulzu
sok segítségével állítják elő.

Elképesztő eredményeket produkál a 
radar. Minden képzeletet felülmúló, csodás 
emberi alkotás, mely sötétben, ködben 
egyaránt megbízhatóan és pontosan dolgo
zik és az ember segítségére sietett nemcsak 
a háborúban, hanem, mint látni fogjuk,



A  U S I A G Á S Z A T .
Am ióta a gondolkodó ember a csil

lagos ég költői szépségeit szemléli, min
dig arra törekedett, hogy átfogó képet 
alkosson a világról, elhelyezze e képben 
lakóhelyét, a földgolyót, megismerje a 
földnek viszonyát a többi égitesthez. 
Ezért az asztronómia, az égitestekről 
szóló tudomány, a  ̂ emberiség 4— 5000 
éves kultúríörténclmének folyamán min
dig központi helyet foglalt el a tudomá
nyok birodalmában. Term észetes, hogy 
ez a tudom ány s az általa nyert világkép 
óriási változáson, fejlődésen ment ke
resztül azóta, hogy a prim itív ember 
minden m űszer nélkül, szabad szemmel 
bámult a csillagos ég titkaiba, a mai 
ember ismeretéig, amikor a Föld leg
különbözőbb pontjain épült obszervató
riumokban állandóan távcső-góliátokat 
irányítanak az égbolt ama határáig, 
ameddig a műszer hatóereje kiterjed. 
A  prim itív ember az égboltot fejünk 
fölött kifeszített, szilárd anyagból épült 
kupolának gondolta, amelynek belső 
falára mécsesként vannak felfüggesztve 
a csillagok, s miután észrevette, hogy a 
parányi fényfoltok nem maradnak egy 
helyben, hanem egymás iránti helyzetü
ket nem változtatva, köralakú íven mo
zognak, úgy hitte, hogy az égboltozat, 
ez az üres göm bhéj, a belső falára akasz
tott lámpásokkal, 24 óra alatt megfordul 
a szilárdan álló Föld körül. A  Föld tehát 
á világmindenség központja, az isteni 
gondviselés által kiválasztott égitest (geo
centrikus rendszer), az embernek, a 
„terem tés koronájának“  a teremtő aka
ratából született lakóhelye. A  körülötte 
forgó csillagvilág pedig csupán a Föld 
pompázó kerete.

*34

Háromszáz és néhány évvel ezelőtt 
a szellem világában óriási forradalom 
ment végbe, amelynek hőse, Galilei, 
világgá harsogta a té te lt: „M égis  mo
zog a Föld !“  Lassan vált ez az igazság 
köztudattá, de ma már mindenki tudja, 
hogy a Föld fordul meg 24 óra alatt 
tengelye körül s nem az égbolt. A  csil
lagok napi mozgása csak csalóka látszat, 
éppen olyan, m int mikor a gyorsvonat 
utasa kinéz az ablakon s úgy lát j*a, mintha 
a távírópóznák, fák, templomtornyok 
szaladnának el mellette hátrafelé.

G alilei távcsöve új világképnek tört 
utat s Keplernek igaza volt, amikor 
Galilei felfedezései ilyen felkiáltásra ra
gadtatták : „L áto m , hogy a világ bölcsei 
és a csillagvilág kutatói elé hatalmas és 
rendkívül csodálatos szír játék tárul, 
amely az igazság minden komoly kuta
tóját nagy események alkotására gyűjti 
össze.“  Háromszáz esztendő alatt ki
épült az új világkép, amelynek alapjait 
Kopernikus, Giordano Bruno, Galilei és 
K epler vetette meg.

Kétfajta égitestek

Ebben a világképben a csillagok a vég
telenre kitágult térben az anyag meg
mérhető töm egű összehalmozódásai. A  
nagyobb, s a világ felépítésében leg
fontosabb csillagok gömbhöz hasonló 
alakzatok. Mindenekelőtt két csoport
jukat különböztetjük meg. A z egyik 
csoportba olyan égitestek sorozhat ók, 
amelyek a Földhöz hasonlóan merevek, 
le^ láb b  is külső burkolatuk szilárd s 
olyan alacsony hőfokú, hogy fénysugarat



nem bocsátanak ki. A  másik csoportba 
olyan természetű égitestek tartoznak, 
mint a m i Napunk, ez a hatalmas gáz
gömb,amelynek tömege m integy 300.000- 
szer nagyobb a Földnél, köbtartalma 
pedig több mint mílliószor meghaladja 
a Földét. A  Nap világító külső burkolata 
6000— 80000 hőmérsékletű. Tudjuk, 
hogy a Föld körhöz hasonló pályán egy 
esztendő alatt körüljárja a N apot. K öze
pes távolsága a központi égitesttől m int
egy 150 m illió km -t tesz ki, vagyis a 
Föld tengelyének 12.000-szeresét. K ö z
ben a Föld állandóan forog tengelye 
körül, úgyhogy váltakozva látjuk a 
Napot (nappal), majd a naplemente 
után a csillagos égboltozatot (éjszaka). 
(Nappal a napfény a Föld légburkolatá
ban annyira szétáramlik, hogy az ég
boltozat fénylő alapján csak távcsövön 
vesszük észre a csillagokat.)

A  kilenc bolygó

Azonban nem a Föld az egyetlen 
vándorcsillag (planéta, bolygó) a Nap 
körül. K ilen c bolygót ismerünk, a N ap
tól számított sorrendjük : M erkúr, V é
nusz (belső bolygók, m ert pályájuk síkja 
a Föld pályájának síkján belül esik), 
Föld, M arsz, Jupiter, Szaturnusz, Urá
nusz, N eptunusz és Plútó. A z  Uránuszt 
a 18. század végén fedezték fel, a Nep- 
tunuszt a 19. század közepén, a Platót 
pedig 1930-ban, a többit —  m inthogy 
valamennyi feltűnő csillag —  már az 
ókorban ismerték. M inthogy a mondot
tak szerint a Föld bolygótermészetéről 
nem tudtak, a régiek csillagászati világ
képe öt bolygót ismert. A  legkülső 
ismert bolygó, a Neptunusz, harminc
szor távolabb van a N aptól, m ind a 
Föld.

A z  állócsillagok

A  bolygókat, éppenúgy a Holdat, amely 
a Földtől 30 földátm érőnyi távolságra 
Földünk körül keringő bolygó, csak ak
kor látjuk, amikor a napsugarakkal meg
világított felük fordul felénk. Saját 
fényük nincs, a N aptól kölcsönzött fényt 
tükrözik vissza..A z emberi szemmel ész
lelhető számtalan csillag közt tehát csak 
öt van olyan, amelyeknek Földünkhöz 
hasonló tulajdonságai vannak, bár egy-, 
máshoz viszonyítva —  nagyságuk, fel
színük alkata, légburkolatuk, tengeiy-

A  nyilas és a Skorpió hatásos csillagképe. A  Skorpió délibb A  Nagy-Medve — nálunk Gőncöl-
celllagjal —  a Skorpió farka —  Középeurópában már nem lát- szekér és telette fordított Képe.
hatók. A  benne lévő nagy, vörös szlníí csillagaz A n t a r e s .  —  a Kis-Medve cslllagcsoport.

körüli forgásuk, napkörüli pályájuk szem
pontjából —  természetesen nagy kü
lönbségeket találunk az egyes bolygók 
között.

M inden többi égitest, ami a sze
münkbe ötlik, a Naphoz hasonló ter
mészetű. Ebből az első meggondolásra 
következtethetjük, hogyha m ár a Nap 
150 m illió km-re van tőlünk, a többi 
napnak földünktől való távolsága rend
kívül nagy. Valóban már a legközeleb- 
biek több százezerszer messzebb van
nak Napunktól, m int a Föld. íg y  a nap
rendszerünkhöz legközelebb eső Pro
xima Centauri olyan messzire van, hogy 
ezt a távolságot kilométerben ki se tud
juk fejezni, m ert ez az inflációs csillag
szám semmit sem mondana nekünk, 
képzeletünk fel sem tudja fogni. A  kilo
méter megfelelő m érték földi távolságok 
kifejezésére, de a csillagászatban nem 
tudunk m it kezdeni vele. Ü j mértékre 
van szükségünk. Ez a m érték a fény 
terjedési sebessége, amely másodpercen- 
kint 300.000 km -t tesz ki. A  tőlünk 
150 m illió km -re lévő Nap tehát 8 fény
percre van tőlünk. A  Proxima Centauri, 
szcm széd Napunk a világűrben, 4.27 
fény évi távolságra van. 4.27 év alatt jut 
el sugara a szemünkbe. A  hozzánk leg
közelebb eső 25 állócsillag távolsága 
4.27— 12.8 fényév között váltakozik. 
A zok a legtávolabbi állócsillagok, ame
lyeket csillagászati távcső segítségével, 
hosszú megvilágítással fényképezni tu 
dunk, 10— 20 milliárd naptávolságnyira 
lehetnek tőlünk. M indezek a nagyszerű 
csillagok, m ég ha a legnagyobb teljeesítő- 
képességű távcsővel nézzük is őket, csu
pán m int világító pontok ötlenek sze
münkbe. Valamennyien tova „repülnek“  
a világűrben, s ha vannak bolygóik, ‘eze
ket magukkal ragadják ebben a repülés
ben. M inthogy azonban ezek a csillagok 
oly végtelen távolságban vannak tőlünk, 
kölcsönös mozgásukat nem ismerhetjük 
fel. E  mozgás sebessége másodpercenként 
átlag 10— 20 km -t tehet, Napunké 20 
km , több csillagé ennél jóval nagyobb. 
D e  a csillag által több évtized alatt meg
tett út is a nagy távolság m iatt észre
vehetetlenül kicsiny. O lybá tűnik fel a 
dolog, mintha ezek a csillagok egy 
távoli boltozatra volnának rögzítve s az 
egyes csillagképekben, amelyekbe a csil
lagokat szoktuk egybefogni (pl. a N agy 
K utya, a N agy M edve, a Sas, a K ígyó 
stb. csillagképe), változást csak az a



Nálunk kevéssé ismert csillagképek: a Medvepásztor, amint két kutyával őrzi a medvét. A  kutyák alatt 
érdekes cslllagcsoportozat, Berenlke egyiptomi királynő haja, amit az isteneknek áldozott. Ezek a

hajat az égre szórták hálából—  igy meséli a régi monda.

földi lakó venne észre, aki sok-sok ezer 
év múlva visszatérne a Földre. Innen 
magyarázhatjuk, hogy a napszerű csil
lagokat már az ókorban állócsillagoknak 
nevezték s ez a név ma is közhaszná
latú.

I A  csillagvilág elrendeződése |

H ogy a csillagok a világűrben egymás
hoz viszonyítva miképpen rendeződnek 
el, azt az alábbi hasonlattal érzékeltet
hetjük. A  Napot képzeljük el i  : 100 
milliárdos kicsinyítésben, íg y  egy  másfél 
cm -nyi átmérőjű gömbccske, egy cse
resznyeszem nagyságú golyó alakjában 
áll előttünk, az ilyen arányban kicsinyí
tett Föld egy  alig egytized m m -nyi, alig 
látható porszemecskévé zsugorodik s a 
Naptól való távolsága i  y2 cm -nyire szű
kül össze. Ha napgolyócskánkat Lon
donban tennők le, a szomszédos egy 
cm -nyi napgolyócskákat Berlinben, G e
novában, Budapesten é s . Leningrádban 
kellene elhelyeznünk. A  köztük lévő 
térben nincs megmérhető anyag, levegő 
sem. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sokszázmillió csillag

A z állócsillagok száma egészen bizo
nyosan nagyobb ioo.ooo milliónál, lehet 
azonban, hogy kétszer, háromszor, sőt
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Ötször annyi. Összességükben egy nagy 
csillaghalmazt vagy csillagfelhőt' alkot
nak, amelyet kívülről a csillagnélküli 
térség ölel körül. A  térben lebegő ezen 
»világsziget''-m  belül a csillagok nem 
oszlanak meg egyenletesen, vannak csil
lagokból álló csoportok, halmazatok és 
egész részfelhők, amelyekben a csillagok 
sűrűsége a környezethez viszonyítva 
nagy. D e mindenütt, ahol’csak mérése
ket végezhettünk, a csillagok megoszlá
sának sűrűsége olyan, m int azt a fen
tebbi modellünkben érzékeltettük.

Csillagrendszerünk alakját ismerjük. 
E gy lencsealakú térségbe illeszkedik, 
olyanba, aminő két egymásra borított 
tányér közt alakul ki. Nagyságáról is van 
megközelítő elképzelésünk, a fénysugár 
a tányér peremének egyik pontjáról 
300.000 év alatt jut el a szemközti pontra, 
a két tányérfenék közti utat 60.000 esz
tendő alatt teszi meg.

A. teljes csillagrendszer valamelyik 
részfelhőjében van a m i napunk is, csil
lag a csillagok közt, m int ahogy az eső
csepp sok százezernyi társa szomszéd
ságában lebeg a felhőfoszlányban. Bizo
nyos, hogy ez a részfelhő, a m i „helyi 
csillagrendszerünk“  nem fekszik a teljes 
csillagrendszer valamelyik szélső perem
vidékén s nincs nagy távolságban a csil
lagrendszer tengelyétől.



A forgó világkorong

Sokáig rejtély volt, hogy ez a m i csillag
rendszerünk, világszigetünk miképpen 
tudja megtartani a diszkosz korong
jához hasonló alakiát. A csillagok gra
vitációs mozgása m iért nem vonta máris 
egybe az összes csillagokat a tengely 
körül? Ma m ár feleletet tudunk adni 
erre a kérdésre, csillagrendszerünk alakja 
azért tartós., mert forgásban van a tengely 
körül.

Gondoljunk csak naprendszerünkre, 
ennek is korongalakja van s benne a 
bolygók szigorúan meghatározott pá
lyán keringenek. H a megállanának, 
nyomban belezuhannának a Napba, 
amíg mozognak, betartják pályájukat. 
Óriási méretekben ugyanez vonatkozik 
világszigetünkre is, csak a mozgásuk 
akadályozza, hogy belezuhanjanak á 
központba. Am  az állócsillagok sem 
szabálytalanul, Össze-vissza röpködnek 
a csillagrendszerben, mozgásuk körül
belül párhuzamos annak fősíkjával. A 
vonzás legnagyobb a tengelynél, így  a 
közelében levő csillagok mozognak a 
leggyorsabban. A  Nap pl. 20 kilométe
res sebességgel rohan másodpercenként, 
ezerszer gyorsabban, mint a legsebe
sebb vonat, de a középponttól való 
távolsága mégis olyan nagy, hogy 200—  
300 m illió év alatt végez el egyetlen 
keringést.

A tejút

Az a széles sáv, amelyet különösen 
a nyári hónapok éjszakáin s a koraősz 
esti óráiban figyelhetünk meg fénylő 
tisztaságában, csaknem minden nép 
nyelvén a tejút nevet kapta. Am it mi 
tej útnak látunk, a csillagok perspek
tivikus összetódulása ott, ahol a mi állás
pontunkból nézve a tányérperemek van
nak. A z  abroncsszerű tejút tehát a mi 
csillagrendszerünk kerülete. Számtalan 
csillagból álló sereg, mely ezüstös fá
tyolként terül el az egész éggömbön, 
annak bársony fekete hátterén.

M ég el nem döntött kérdés, hogy ez 
a mi csillagrendszerünk, a lejút-reridszer, 
minden látható összességét magában fog<- 
lalja, vagy vannak m ég más „világszi
getek“  (Island Universes), amelyek fényt 
küldenek hozzánk. Sokáig hajlamosak 
voltak a csillagászok arra, hogy az úgy
nevezett spirális köd foltokat, azokat a 
kerekded, szabályszerűen alakult fény
foltokat, amelyekből százezernyit mutat 
a távcső, különálló tejút-rendszerekn :k 
tételezzék fel, azonban kérdéses, hogy 
ez a föltevés megállja-e a helyét.

Részlet a Tejútból. A  Kentaur és az Argó közi 
középen a sötét Szenes zsák nevű folt
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Ëie ia  hó alatt. A  kaptáraKat félméteres ho borítja 
és belül élnek a méhek

H ová lettek a nyár virágainak züm 
m ögő látogatói? M it csinálnak télen 
ezek a kis bogarak, amelyeknek éltető 
elem e a napsugár, a m eleg? Talán m eg
fagynak ? V agy talán otthonuk rejtő
kében dermedt kábulatba esnek és úgy 
alusszák át a telet? N em  ! A  dolgos 
kis méhek télen sem pihennek, hanem 
ugyancsak keményen dolgoznak, hogy 
életük fenntartásához nélkülözhetetlen 
meleget előteremtsék. Szinte az egész 
té li élettevékenységük abban m erül ki, 
hogy a létfenntartásukhoz szükséges me
leget előállítsák és azzal a mostoha idő
járással szemben célirányosan gazdál
kodjanak. H ogy ez a meleggazdálkodás 
hogyan történik a méhek életében, azt 
csak az újabb időben derítette ki több 
tudós jól átgondolt módszerrel végre
hajtott mérése és megfigyelése. E kuta
tások alapján derült ki, hogy más a hő
mérséklete az egyes méhnek, más a 
méhcsaládé abban az időszakban, ami
kor ivadékot gondoz és egészen más 
akkor, amikor az ivedékgondoktól fel
szabadulva, a té l hidegségével küzd.

A  wiíkzk teltének k ö m eu ik ld e

A  m éh testének hőjét higanyos hő
mérővel nem lehet megállapítani. De 
a tudomány nem hátrál m eg ! M ár a 
m últ század végén az egyik szaktudós
nak az az ötlete támadt, hogy a higa
nyos hőmérő helyett termoclemet hasz
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náljon és egy elmésen megszerkesztett 
termoelektromos tűvel igyekezett a méh 
testének hőmérsékletét megállapítani. A 
tű vas és rézből állott és a kihegyezett 
forrasztási hely r.25 mm volt. A  tű 
végét érzékeny galvanométerrel (elek
tromos mérőműszer) kötötte össze. A  
tűt a méh testébe szúrta és a kísérleti 
számítások elvégzése után azt találta, 
hogy 19 C°-ú szobahőmérsékleten a méh 
testének hőmérséklete 27.2 C°.

Egyéb mérések és megfigyelések alap
ján a kutatók rájöttek, hogy a méh tes
tének hőmérséklete nem állandó, hanem 
bizonyos fokig a környező levegő hő
mérsékletétől függ.

A  biológiában közismert szabály, hogy 
minél nagyobb az állat teste, felületéről 
aránylag annál kevesebb meleg sugár- 
zódik ki. Viszont m inél kisebb az állat 
teste, felülete aránylag annál nagyobb. 
H a ugyanis a kocka felülete 6 a-, akkor 
a félkockának a felülete nem 3 a2, ha
nem 4 a2. M árm ost a méh nagyon kis- 
testű állat. Ezzel szemben teste arány
lag nagy felületű és így  sok meleget 
sugároz ki, minek következtében a méh 
melegre szorul, hogy gyorsan ki ne hűl
jön. Ezért egyes kutatók azt figyelték, 
miképpen viselkedik a m éh a levegő le
hűlésekor. A z idevonatkozó megfigve- 
lések szerint a még -f X2, +  10 C° 
levegőn nem röpköd. + 9 ,  + 7  C°
hőmérsékleten nem mozog, legfeljebb 
csak a lábát és a szárnyát mozgatja gyen
gén. 4-6, + 4  C°-on teljesen m eg
dermed és pár nap m úlva elpusztul. A 
megdermedés alacsonyabb hőmérsékle
ten gyorsabban bekövetkezik. E  meg
figyelések alapján azt mondhatjuk, hogy 
a méh nem m elegvérű, de nem is hideg
vérű, hanem bizonyos értelemben, szűk 
határok között, változó hőmérsékletű.

A  telelő vnékcáalád kőméuéklete

A mézelő m éh kimondottan társas, 
szociális lény. A  mézelő méh létfenn
tartása végett nagyobb csoportba verő
dik és sajátságos célú és berendezésű 
társaságot alkot. E zt a társaságot más 
népek méhállamnak mondják, m i m a
gyarok pedig méhcsaládnak nevezzük. 
A  méhcsalád kötelékében éli le minden 
m éh az életét. A  méhcsalád minden 
tagja munkafelosztáson alapuló életközös-



ségben szerzi m eg táplálékát, gondozza 
az ivadékot, takarítja, védi otthonát. 
Ugyancsak a méhcsalád keretén belül a 
méhek sajátságos melegházrartást űznek, 
amely a méhcsaládot megfagyástól meg
óvja.

Am ikor az őszi nappalok mind rövi- 
debbek, az éjtszakák pedig mind hosszab
bak és hűvösebbek lesznek, elérkezik 
a méhcsalád téli életének kezdete.

H a a levegő hőmérséklete -f n  C°-ra 
hűl, akkor a m éhek visszavonulnak ott
honukba, a kasba vagy a kaptárba. Ha 
pedig a levegő tovább hűl +  6.5 C°-ra, 
akkor a méhcsalád minden egyes tagja 
közvetlenül a mézkészlet előtt, vagy alatt 
—  a nyári raj módjára —  fürtszerűen, 
vagy még találóbb kifejezéssel, lapított 
gömbhöz hasonló, sűrű csomóba tömö
rülnek. Ezt a gömbszerű csomóba verő
dött méhtömeget hívják a méhészek 
telelő méhgomolynak.

A  telelő gom oly közepében van a 
méhanya. E zt magmódjára veszi körül 
a többnyire fiatal dolgozó méhekből álló 
gom oly. A z öreg dolgozó méhek a go- 
moly szélén foglalnak helyet, mintegy 
a gom oly héját alkotják. H erék ilyenkor 
már nincsenek.

Mi a jeleutoáége a tdelo
ntdupntelyxiçiicik

A  gyakorló méhészek m ár régóta tud
ják, hogy a méhgomolynak a méhek ki
telelésében van szerepe. Előfordult 
ugyanis, hogy valami oknál fogva a 
méhésznek m eg kellett bontani telelő 
méhcsalád fészkét. Munka közben aka
ratlanul is tapasztalta, hogy a méhgomoly- 
ból meleg árad ki. Ebből gyanították, 
hogy ez a m eleg óvja meg a méheket 
a megfagyástól. A  meleg eredetét, hő
fokát azonban nem ismerték. A  telelő 
méhgomoly jelentőségére csak az újabb 
időben  ̂ sikerült több kutatónak fényt 
deríteni.

E  kutatók közül meglepő eredményt 
hozott Hess, zürichi egy. tanár és Him- 
mer, erlangeni kutató hőmérsékleti mé
rései. M indkettő termoelemeket hasz
nált.

Mezeái ecedmew^ek

M érések alapján kiderült, hogy a te
lelő méhgomolyban van egy élesen el
különülő melegközpont. E ttől kifelé 
minden irányban esik a hőmérséklet, kü
lönösen felül. Pl. a melegközponttól 
7 cm távolságban már 15— 20 C° kü
lönbség van. A  telelő gom oly közepé

ben hőmérséklet átlagban 20— 30 C°, 
de leszáll 18 C°-ra is. E z egyben a méh
gom oly legalacsonyabb hőmérséklete. A  
hideghullámok és bárminemű zavarások 
fokozzák a gom oly közepében a meleget, 
íg y  p l. ha a kaptáron kívül — 11 C° 
van, akkor a gomolyban +30 C°. Á l
talában fordított a viszony a külső hő
mérséklet és a gom oly hő je között . Vagyis 
m ennél hidegebb van kint, annál mele
gebb van a gom olyban. Tehát minél 
hidegebb van, a méhek annál jobban fű- 
tenek.

A  telelő gom oly szélén -4- 10, -f  8 C° 
átlagban a hőmérséklet. Tehát a méh 
kritikus hőmérsékleti foka körül (+ 9  C°- 
on a m éh dermedezik !) A  gom oly szé
lén tú l fagypont alatt van a hőmérsék
let, a szabadban esetleg —  и  C V  vagy 
— 20 C°.

A  telelő niébÿomùltf, biológiai {devito&ége

A  méhgomoly biológiai jelentősége a 
következőképpen vázolható. A  méhek 
magányosan nem  bírják a telet : meg
fagynak. Ezért csomóba verődnek és 
megalkotják a m éhgom olyt. A gomoly 
közepében a királynő körül a fiatal mé
hek, mint megannyi parányi kis kályhák 
fű tik  a gom oly magját. Itt van a leg
nagyobb meleg. Ez a m elegközpcnt. A 
meleg innen sugárzódik ki minden 
irányban a gom oly széle felé. A  gomoly 
szélén lévő öreg méhek bizonyos vas-

Ha a  méhész elfelejti melegen taka-nl a méh ekei. 
akkor a méhek a gomolyagnak megfelelően kör- 
alakban zárják el viasszal a  lépközöket a hideg

ellen
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tagságban, a lehető legsűrűbben és leg
szorosabban zárkóznak, hogy a gomoly 
közepéből sugárzó meleg elillanását meg
akadályozzák. Szerepük tehát ugyanaz, 
mint a-rossz hővezetőknek, vagyis a jó 
hőszigetelőknek, mint az állati szőrnek, 
bundának, tolinak, vagy akár a dunyhá
nak. Ezért hívják a méhészek a telelő 
gomolyt takaró méheket, a gomoly 
„héjának“  vagy „burkának“ . Hivatásuk 
rendkívüli feladatot ró ezekre a méhekre, 
mert megesik, h ogy hátukkal a külső 
—  20 C°-os hideg betörését akadályoz
zák, míg mellső részükkel a központból 
kisugárzó meleg eltávozását gátolják, 
ugyanakkor, amikor a központból hoz
zájuk érkező m eleg rájuk nézve a kri
tikus hőfokra h ű l le. Valóban nagy hi
degben ezek a méhek félig megdermedjen 
végzik nehéz hivatásukat, hogy a m éh
család meg ne fagyjon.

*
Dehát miből állítják elő a méhek a 

meleget? A  melegfejlesztő méhek fűtő
anyaga a m éz. A  napsugár és a virágok 

e csodálatos term éke képesíti a méheket 
arra, hogy a nagy hideggel szemben 

nagy kalóriával védekezzenek. Ű gy- 

látszik, hogy a m egfelelő meleget nem 
csak elő tudják állítani, hanem a hő

mérsékletet gazdaságosan szabályozni, 

vagy megfelelő hőfokon állandósítani is. 

tudják. Legalább is a mérések ezt mu

tatják. Ezenfelül a hőmérsékleti ingado
zásokat a méhek érzékelni tudják, mert 

amint a hideg fokozódik, nyomban emel

kedik a hőmérséklet a gomolyban is. 

Minden bizonnyal a gom oly szélén lévő 
méhek fogják fe l a hideg hullám ingerét 
és valami módon közvetítik azt a köz

ponttal : ha nem  is e szavakkal, de 
a lényegben ugyanígy : a hideghullám 

megérkezett, hideg fokozódik, erősebb 

fűtést kérünk !
*

ím e ily  csodálatos módon védekezik 
a méhcsalád a tél dermesztő hidege 
ellen. E zt a hideg elleni védelmi be
rendezést méltán nevezi az egyik kutató 
9 méhek szociális melegháztartásának.

Dr. Koppon József

Mikor kell és mikor felesleges szerelőért
szaladni

Cikkünk első részét a II. évfolyam 3. szá
mában közöltük.

Második csoportba tartoznak a csatla
kozó (konnektor) szerelvényei. Rádió, bő- 
sugárzó, villanyfőzők (rezsók), kávéfőzők, 
kismotorok, vasalók stb. Ezeknek áram- 
fogyasztása jóval magasabb a körték áram- 
fogyasztásánál, rendszerint zsinóron keresz
tül kapják az áramot, úgy a zsinór elhaszná
lódása, mint természetes elévülés miatt, sok
féle hibalehetőségre van kilátás. Mégis 
a hibák két nagy változatát különböztet
jük meg.

a) Áramkör szakadás : A  zsinórban vagy 
a készülékben. Mindkét esetben a szoba 
villanybcrendezése működik. A csatlakozóba 
beillesztett próbalámpánk működik.

Fejtsük le a zsinórt a 'készülékről. A 
zsinór segítségével hosszabbítsuk meg pró
balámpánkat, amennyiben a szakadásba 
készülékben van, a próbalámpa működni 
fog. A készülékben fellépő áramkörszaka
dást nem tudjuk házilag javítani. A  zsinór- 
szakadás megjavítását pedig már ismerjük, 
javítás után ismét ellenőrzésképpen iktassíik 
a megjavított zsinórunkat próbalámpánk és 
a csatlakozó közé. ;

Áramkörszakadás előfordulhat a; csatla
kozóban is. Majdnem mindig a csatlakozó 
és a vezeték érintkezési helyén, Kapcsoljuk 
ki az áramot az óránál, szereljük lei éj, csat
lakozót és a szakadás helyén igyéfee^zühk 
új kötést létrehozni a vezeték és a csatla
kozó között. ; j ; :

b) Rövidzárlat : Zsinórban vagy készülék
ben az áramszolgáltatást lehetetlenén [teszi. 
Ha a vonalon biztosíték van, az kiolvad, 
más esetben az óra biztosítéka ég ki'. ’

Részleges rövidzárlat esetében égett szag 
terjed a helyiségben, a zsinór feltűnően 
meleg. A  rövidzárlat oka a szigetelés gyen
gülése vagy hiánya a zsinórban, vagya készü
lékben. Két párhuzamosan futó vonalrész



A mezőgazdaság gépesítése megindult és 
immáron megállíthatatlan folyamat. Eleinte 
csak arról volt szó, hogy a vonóerőt cseréljék 
föl állatról a géj>re, de később a bonyolultabb 
munkákat is géppel végeztették el. A mező- 
gazdaság gépei egyre finomabbak lesznek : a 
gyapotarató gép érzékeny fotocellák segítségével 
tapogatja ki a letépendő vattacsomókat. A 
mezőgazdaság gépesítése az emberiség fejlődé
sének egy igen figyelemreméltó társadalmi je
lensége, amely arra irányul, hogy megszüntesse

érintkezik egymással az érintkezés helyén az 
áramkör zárul (rövidzárlat lép fel), a készü
lékbe nem jut áram, viszont az érintkezés 
helyén ár'amtorlasz keletkezik hő és égési 
jelenségek kíséretében. A gyanús készü
léket azonnal vissza kell vonni a csatlakozó
ból, házi javítást csak gyakorlott kezeknek 
ajánlunk.

A biztosítékok : Egy gondosan felszerelt 
lakásban, minden szobának, sőt minden 
leágazásnak megvan a maga biztosítéka. A 
háziak rendszerint ismerik a biztosítékok 
helyeit. Gyakran különböző szobák és 
helyiségek, csoportok biztosítékai egy táb
lán az óra közelében csoportosítva találha
tók. Elővigyázatosságból jól tesszük, ha 
minden biztosítékra ráírjuk, melyik vonalhoz 
tartozik. A  biztosítékok „személyazonos
ságát ** könnyen kideríthetjük, ha tudjuk, 
hogy egy szoba áramköre megszakad, amint 
biztosítékát kicsavartuk.

A biztosíték szerepe egyébként is az, 
hogy megszakítsa az áramkört, amint az 
illető helyiségben áramzavar, áramtorló
dás lép fel, mielőtt nagyobb bajok keletkez
nének. ^

A  biztosíték tehát biztonságunk egyik ténye- 
zöje3 valóságos őrhely, ^melynek jó műkö
dését mindenképpen elő kell segíteni.

A biztosíték akkor működik teljes sikerrel, 
ha pontosan méretezve van. Egy két am
perre méretezett biztosíték például átenged 
két amper-t, de ha az áramtorlódás miatt 
négy amper vagy ennél is több futna rajta 
keresztül, kiég és miután kiégett, az áramkör 
megszakad e helyen, az érdekelt helyiség 
áramszolgáltatásának vége szakad. Minden 
további veszélynek elejét vettük. A bizto
síték szerepe tehát az, hogy elégjen és fel
áldozza magát, hogy ezzel bennünket ment
sen meg hasonló veszélytől.

A  biztosíték rendszerint dugós, csavaros 
rendszerű. Szaküzletekben szerezhető be. 
Száztízvoltos hálózatban, százvattos izzóhoz 
egyamperes biztosíték szükséges, ötvenvat- 
toshoz ennek a fele. Egy rádióvevőkészülék 
egy ampernél többet sohasem fogyaszt, egy 
vasaló három-négy ampert igényel, úgyhogy 
ötamperes biztosítéknál erősebbet még olyan 
helyiség sem kíván, ahol vasalót használnak.

Kettőszázhúsz voltos hálózatban az előző 
adatok fele jön számításba.

tFn iuU U úe a 142, o ld a lo n '

a mezőgazdaság elmaradottságát, felemelje a 
mezőgazdasági doígozók életszínvonalát, meg
szüntesse a mezőgazdasági területek és a város 
közti különbséget és a mezőgazdaságot addig 
fejlessze, hogy a teljesen gépesített mezőgazda
ság az ipar égjük ágává fejlődjék. Ez a kép 
nem azért érdekes, mert egy mezőgazdasági 
gép üjabb, tökéletesebb példányát mutatja be, 
hanem azért, mert egy eddig még nem gépesí
tett munkafolyamat : a favágás gépesítésére 
irányuló első kísérletről ad képet.
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H Á R O M S Z Á Z  ÉVE
HALT M E G  A  T IZENHETEDIK S Z Á Z A D  

N A G Y  F I Z I K U S A

*

A_ Meteorológiai Intézet jelenti: • a
c enger szintre á: г Ámított légnyomás 755 
mm. enyhén süllyedő irányzatú . . .“  Hány
szor a vassuk újságban vagy halljuk rádió
ban ezt vagy ehhez hasoaio a laikusok előtt 
szinte már unalmassá vált mondatot ! Akik 
a fizikával csak kevéssé is foglalkoztak, azok • 
ismerik a légnyomás fogalmát és tudják, 
hogy mekkora fontossággal bir az időjárás 
tanulmányozása és még sok más fizikai 
jelenség értelmezése szempontjából. Azt 
azonban már kevesebben tudják, hogy éppen 
300 esztendővel ezelőtt. 1647-ben halt meg az, 
akinek a légnyomás felfedezés > és még sok 
más érdekes fizikai eredményt köszönhetünk.

Evangelista Torricelli, Galilei legkitűnőbb 
tanítványa 1608-ban született baenzaban. 
iS éves korában nagybátyja Galilei egyik 
híres tanítványához, Castellihez ajánlotta, 
aki az ifjút nagyon kedvezően fogadta, 
gyors észjárása és ügyessége miatt pedig 
igen megkedvelte, úgyhogy a tanár es tanít
vány között hamarosan benső barátság fej
lődött ki. Casiülli elküldte Torricelli egyik 
munkáját az akkor már eléggé előre haladott 
korú Galileihez, aki ennek hatására magához 
hívta a tehetséges ifjút. Torricelli egy ideig 
habozott, de végül 1641-ben elfogadta a

meghívást és attól kezdve egészen Galilei 
1642-ben bekövetkezett haláláig mellette 
maradt, majd utána a toscanai nagyherceg 
matematikusa lett és egyben Firenzében a 
matematika professzorává nevezték ki.

Torricelli ebben az időben távcsövek javí
tásával és azok tökéletesítésével foglalkozott 
és a firenzei Medici-palotában^még ma is 
őriznek egy kb. 10 m gyujtótávolságú 
messzelátót, melyet Torricelli készített s még 
a nevét is belevéste. Azonkívül egyszerű 
mikroszkópokat is gyártott, ahol. lencsék 
gyanánt apró üveggömböket használt, ame
lyeket úgy készített, hogy üvegdarabokat 
lángnál egyszerűen megolvasztott.

Torricelli legnagyobb érdeme a barométer 
feltalálása és a légnyomás felfedezése volt. 
Már Galilei is tudta, hogy a levegőnek 
súlya van, sőt azt meg is mérte, de azt, 
hogy miért nem lehet egyszerű szívó kúttal 
ic  rn-nél nagyobb mélységből vizet fel
szivattyúzni, helyesen értelmezni nem tudta. 
Torricelli gondolt először arra, hogy a vizet 
talán a levegő nyomása hajtja fel, azaz a víz
oszlopot a légnyomás egyensúlyozza. Ebből
azt következtette, hogy akkor a víznél 
sűrűbb folyadékból- csak olyan oszlopot 
képes a légnyomás ellensúlyozni, mely any-

L E G Y E N  V I L Á G O S S Á G
(Folytatása N1. oldalról 1

Egy kiégett biztosítékot, ha szaküzletben 
bármi okból nem tudnánk megfelelő bizto
sítékdugóval kicserélni, átmenetileg házilag 
is megjavíthatunk. Használt zsinórból vág
junk le öt-hat centimétert. A fémereket 
—  lehetőleg rezet —  szabadítsuk ki a szi
getelő anyagból s az ezek egyikével állítsuk 
helyre az érintkezést a dugó orrán levő 
fémcsúcs és a csavarmeneteken található 
fémlemez között. A megmaradt ereket

tegyük el egy más alkalomra. Egy rézér 
alkalmas négy-öt amper terhelés elviselésére.

Ha egy biztosíték kiégett, annak nincs 
értelme, hogy kicseréljük vagy kijavítsuk, 
mielőtt a kiégés okát meg nem találtuk. 
Nem a biztosítékban kell keresni a hibát.

Az elmondottak után a biztosíték által 
védett vonal valamely pontján részleges 
vagy teljes rövidzárlat lépett fel.

Első gondunk legyen a rövidzárlatot meg
szüntetni és csak azután állítjuk helyre a 
biztosítékot, házunk serény.de figyelmes őrét.
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nyiszor alacsonyabb 
то m-nél, ahány
szor a folyadék 
sűrűbb a víznél.
Elgondolását közölte 
barátjával, Viviani- 
val, aki a kísérle
tet végre is hajtotta 
a következő módon;
2Z egyik végén jól elzárt kb. i  m hosszú 
csövet higannyal tele töltött és azután a 
cső nyitott végét az ujjával befogva azt 
higany alá merítette. És amit előre várt 
az be is következett ; a víznél kb. 13*5- 
ször sűrűbb higany a csőben annyira esett 
le, hogy a légnyomás által egyensúlyban 
tartott higanyoszlop a vízoszlopnál kb. 
13'5-szÖr alacsonyabb, azaz kb. 76 cm 
magas volt. Ez a magasság azután nem 
függött a cső helyzetétől, úgyhogy a cső 
bármilyen elferdített helyzetében is meg
maradt. (1. ábra.) Torricelli még azt is 
észrevette, hogy huzamosabb idő alatt a 
higanyoszlop magasság némileg megválto
zik, minek okát egészen helyesen a légnyomás 
változásainak tulajdonította, sőt az említett 
kísérleti berendezést a légnyomás változá
sainak mérésére is ajánlotta. A  készüléket 
sokáig Torricelli-féle csőnek nevezték és 
csak később terjedt el a barométer (barys, 
gör. —  súly) Ш. légsúlymérő elnevezés, de 
a higanyoszlop feletti légritka teret ma is 
Torricelli-féle űrnek nevezik. Torricelli fel
fedezését a „Lezzioni accademiche“  című 
művében írta le, de ez a mű csak 1715-ben 
jelent meg.

Torricelli vizsgálatai azonban más irá
nyokba is kiterjedtek. Foglalkozott a hají
tásra és a folyadékok kifolyására vonatkozó 
problémákkal is. Galilei hajítási törvé
nyeit újra levezette és megállapította 
még, hogyha vala
mely testet ugyan 
azzal a kezdősebes
séggel különböző 
szögek alatt hajítunk 
el vagy lövünk ki, 
az ismert parabola 
pályákat ismét egy 
parabola burkolja.

E gészen  újak 
voltak a víz ki
folyására vonatkozó 
törvényei, melyek 
közül megemlítjük a 
legfontosabbakat :

Valamely edény 
oldalfalán kifolyó víz 
a hajítás törvényeit 
követi és pályája, 
akárcsak a vízszintes 
hajításnál, parabo

la lesz ; (2.a ábra) 
legmesszebbre akkor 
ömlik a vfzsugár, 
ha az edény nyílása 
a vízoszlop magas

ságának közepén 
van i továbbá azok a 
vízsugarak, melyek 
a középső nyílástól 

fölfelé vagy lefelé egyenlő távolságokban 
levő nyílásokból szöknek ki, kisebb de 
egyenlő távolságokra jutnak el. A  kifolyó 
víz követi a szabad esés törvényeit, azaz 
a sebessége akkora, mintha a vízoszlop 
magasságán át szabadon esett volna ; tehát 
egyenlő magasság mellett a kifolyási sebes
ség független a folyadék sűrűségétől. Ezt 
a tételt a tudományos irodalomban Torri
celli tételének nevezik. Torricelli ezt a tételt 
a hidrosztatikai szökőkutakra is alkalmazta, 
mondván, hogy a felszökő víznek, ha aka
dályok nem volnának, az edényben levő 
vízoszlop magasságára kellene felemelkednie. 
(2. b ábra).

*
Torricelli élete végén egy matematikai 

probléma megoldásával kapcsolatos priori
tási (elsőbbségi) vitába keveredett, amely
ben őt plágiummal vádolták. Torricelli, aki 
a nyilvános vitákat nem igen kedvelte, sze- 
lid hangon bizonyította be, hogy, bár a 
problémát már más is megoldotta valamivel 
előtte, ő a megoldásra függetlenül jött rá. 
A  vita tovább hullámzott, azonban Torri
celli ezt már nem érte meg, mert 1647 okt. 
25-én aránylag fiatalon, 39 éves korában 
Firenzében elhúnyt.

Torricelli vizsgálatai s a belőlük vont 
következtetések a fizikának egészen új terü
letét nyitották meg s különösen a későbbi 
hidrodinamikai beható vizsgálatoknak az

első lökést adták. Irá- 
sainmeglátszikjhogy 
Galilei tanítványa 
volt, mert minde
nütt világosan, ért
hetően fejezi ki ma
gát. Iratainak kia
dásával a toscanai 
nagyherceg Torri
celli barátját és mun
katársát W i v i a n i i  
bizta meg, de ez, 
úgy látszik, nem so
kat törődött vele, 
mert a teljes kiadás 
elmaradt. Kéziratait 
jelenleg is Firenzé
ben, a Medici palo
tában Őrzik.

Dr. Kovács István
eg 11 ele mi intézeti tanár
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A BARNA GYÉM ÁNTOK  
ÚJ LEGENDÁJA

Súlyos áram kúriát ozások Franciaorszá li
bán a'szénhiány miatt. Л lecsökkent szén
termelés válságos helyzetbe juttatta az 
angol ipart. A szénhiány megbénította 
Ausztria vasúti forgalmát.«

Tömegével olvashatunk újabban ilyen és 
hasonló híreket a napisajtóban és ezek a 
rövid hírek mindennél szemléltctőbben mu
tatják, hogy milyen elöntő szerepet játszik 
a szén a modern, nagyipari termelésen 
alapuló társadalomban és hogy a szén- 
termelés alakulása milyen érzékenyen be
folyásolhatja egy ország lakosainak minden
napi életét.

Nézzük .meg ezért, hogy nálunk Magyar- 
országon vájjon milyen szerepet játszik ez 
a legfontosabb nyersanyag és mennyiben 
van meg a biztosítéka a ’külföldihez hasonló 
szénválságok elkerülésének.

Magyarország területén hat nagy szén- 
bányavidék található.

A Borsodi medence a Bükk hegyei között 
és a Sajó völgyében települt számos kisebb 
bányát .foglalja magában.

Nyugat felé határos vele a Nógrádi 
medence, mely főként a Salgótarján kör
nyékén lévő bányákból áll.

Az Esztergomi medence .bányatelepülései 
Dorog és Tokod környékétől egészen a fő
város határában lévő Nagykovácsiig hú
zódnak.

A Tatai medence központjában lévő 
Tatabánya képezi az ország legnagyobb és 
legrn odernebb bányaüzem ét.

A Középdunánlúli medence bányái a Ba
latontól északra, a Bakony erdei között 
találhatók. Ajka és n várpalotai lignit- 
bánya a legjelentékenyebbek közöttük.

A Pécsi medencét a Pécs-körnvéki bányák, 
valamint a tőlük északra lévő Komló és 
Nagvmányok alkotják.

1 9 3 8 —  9 3  m illió  m éter m á z sa  szón

Mindezek a bányák az 1938. évben ősz 
s/esen Ötmillió méiennázsa szenet termeltek.
»Földtolettl« bányamunkások tartják özemben .« 

gépi berendezéseket

A világtermelésnek ez a szám ugyan csak 
elenyésző hányada, de az ország méreteihez 
viszonyítva igen számottevő mennyiség és 
a hazánk területen rendelkezésre álló energia
források között (vizicrő. olaj stb.) a szenet 
messze az első helyre emeli.

Ma a szén minőségét vesszük szem ügyre, 
már sokkal kedvezőtlenebb képet kapunk. 
A széntelepek zöme igen alacsony fűtő- 
értékű barnaszenet és lignitet tartalmaz 
és csak a tatai cs dorogi szén fütőértéke 
éri el közülük az 5000 kalóriái.

Magasabb fűtőértekű kőszenet kizárólag a 
Pécsi medence bányáiban találunk ; ezek 
Lenn elése azonban az országos termelésnek 
alig 10%-át képviseli.

Főként ez az oka annak, hogy a belföldi 
termelés soha nem volt képes az ország 
szén szükségletét teljes mértékben kielégíteni 
és például 1937-ben közel 6 millió mázsa 
kőszenet kellett külföldről (főként Sziléziá
ból) behozni, melvnék értéke abban az év-

. 
■ :

ben az ország külkereskedelmi forgalmának 
csaknem 4 %-át képviselte.

Rab lógazdálkodás

vonultak a németek, még javában folytak 
a harcok és máris teljes erővel hozzáfogtak 
a helyreállításhoz.

1 M VYWUÏU U UUIIiUL ilJlUVlSCItíS
szó gálatába állított magyar ipar szénszük
séglete ugrásszerűen megnövekedett. A bá
nyák akkori urai féktelen rablógazdálko
dásba kezdtek, hogy a megnőtt igényeket 
kielégíthessék.

Nem gondolva a jövőre, sorra lefejtették 
a mar feltárt és könnyen megközelíthető 
szénmezőket, anélkül hogy újabb feltárások
ról gondoskodtak volna; kíméletlenül el
használták a bányák gépi berendezéseit, 
teljesen elhanyagolva azok karbantartását 
es felújítását.

Végül a visszavonuló német csapatok 
betetőzték ezt a munkát : az anyagraktárak 
és élelem tárak készleteit elhurcolva, fontos 
gépegységeket felrob
bantva vonultak ki a 
bányatelepekről.

Kifosztott, műszaki
lag lezüllött, sok helyen 
vizzel elárasztott, üzem - 
képtelen állapotban érte 
a magyar bányákat a 
felszabadulás. Külföldi 
szénbehozatalra gondol
ni s?m lehetett. Az 
újjáépítés, az ipar, az 
élet megindításának le
hetősége elsősorban at
tól függött, hogy vájjon 
sikertil-e gyorsan újból 
üzembe helyezni a ma
gyar szénbányákat.

És ekkor mutatták 
először példáját az ön
feláldozó kötele sségtel- 
jcsítésnek a magyar bá
nyászok.

Még színié ki sem

Salgótarjánban a németek felrobbantották 
a bányákat villanyárammal ellátó víz
választói erőmű legfontosabb részeit. A 
bányászok egy csoportja a Vörös Hadsereg 
támogatásával azonnal Budapestre sietett, 
ahol akkor még javában tombolt a harc. 
Heves ágyűtűzben, életük kockáztatásával 
rakták teherautóra és szállították Salgó
tarjánba az újpesti »Pliöbus« egy gerjesztő
jét, melynek segítségével azután napokon 
belül biztosítani tudták a nógrádi bányák 
részére az áramszolgáltatási. Tatabánya he
ves utcai harcok során szabadult fel. A harc 
súlyosan megrongálta a telepen keresztül-

kasul húzódó villany- 
vezetékeket. Áram hiá
nyában nem leheteti 
üzembe helyezni a tár
nákban lévő szivattyú
kat és a víz a tárnák
ban egyre emelkedett. 
Л bányászok teljes erő
vel a villanyvezetékek 
helyreállítására vetették 
magukat, nem törődve 
azzal, hogy a környező 
hegyekb e vissza hu z ó -
dott németok még az 
egész telepet állandóan 
tűz alatt tartják. Hét 
bányász halt hősi halált 
оiltanyszerelés közben, de 
néhány órával előbb, 
mint hogy a víz magu
kat a szivattyúkat is 
elérte volna, az áram
szolgáltatás újra helyre 
volt állítva.

És így ment ez to
vább a harcok elültévei 
is. Hosszú heteken, sőt 
hónapokon keresztül fi
zetés nélkül dolgoztak. 

A megerSlteíS mun- Lerongyolódtak és éhez
te után jólesik egy **** ünnym  éheztek, 

pohár víz munkai,élűén az
. éhségtől összeeső bányász

mindennapos jelenséggé vált. Sok helyen a 
gépeken és anyagokon kívül a műszaki 
vezetés és a központi irányítás is teljesen 
hiányzott. A  magukra maradt bányászok 
ezeken a helyeken különös leleményességről 
és szívós céltudatosságról tettek tanúságot, 
így több helyen például maguk a bányászok 
ú ll ?  c, *ekt*és termelték kl a telepet környező 
erdőkből az üzem továbbviteléhez szükséges 
bányáját. . J

A nélkülözések, az erőfeszítések nem 
voltak hiábavalók. Sikerült az, ami az 
összes szakértők szemében a felszabadulás 
pillanatában lehetetlennek látszott; sikerült 
gyorsan újra üzembe helyezni a magyar 
szénbányákat.
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A bányamunkások hü segítőtársai voltak évszázadokon át a szénnel megrakott csilléket felszínre 
vontató bányalovak. Ma már a legtöbb bányában villanyerövel vontatott csillék dolgoznak

4 6 %

Az 19-45. év folyamán kibányászott szén 
mennyisége ugyan csak 43 millió mázsát 
tett k i (az 1938. évinek alig 4 6 %-át). de 
mégis elég volt ez ahhoz, hogy külföldi 
segítség, szénbehozatal nélkül is fokozatosan 
megindulhasson a közlekedés, az áram
szolgáltatás, az ipar.

A hősies erőfeszítés azonban egymagában 
nem pótolhatta tartósan az egyéb tényezők 
hiányát. A vezetésben uralkodó zűrzavar 
és anarchia idővel éreztetni kezdte hatását. 
1945  nyarának nagy nekilendülését ősszel 
nem további emelkedés, hanem némi vissza
esés követte. Ez a visszaesés súlyos akadályt 
gördített az újjáépítés továbbvitele elé és 
egyben 1945/46 telére katasztrofális szén
válság rémét idézte fel.

Ebben a helyzetben határozta el a nemzet- 
gyűlés a bányák állami kezelésbe vételét, 
s 'a  határozat végrehajtására 1946 január

1-én került sor. Bár az állami kezelés a 
régi kapitalista bányavállalatok szervezetét 
egyelőre alig érintette, mégis hatalmas 
visszhangra talált a bányászok soraiban és 
munkakedvüket, lelkesedésüket egy csapásra 
visszavarázsolta.

A  szé n c sa ta

Ez azután (kiegészülve különböző, a 
bányák üzemanyag- és élelem ellátását meg
könnyítő radikális kormányzati intézkedé
sekkel) lehetővé tette, hogy a bányák 
dolgozói 1946 januárjában nekivágjanak a 
»széncsatának« és azt néhány hónap alatt 
sikeresen megvívják.

Míg az 1945. év átlagos havi termelése 
csupán 3-6 millió q volt, addig 1946  január
jában 4 -95, februárban 4-85 és márciusban 
5-10  millió q-s termelést sikerült elérni. 
A  fenyegető válság elhárult a magyar nép 
feje felől.

M l  a z  ö n p e s t i s  ?
Régi óntárgyakon, érmeken, orgonaslpokon hólyagos dudorok keletkeznek, a 

fém színe megváltozik s végül az egész tárgy szürke porrá esik szét. E  /émbetegség 
ragályos, az óntárgyak egymástól is pmegkaphatják*. Okát kb. 25 éve ismerjük. 
Az ón 18 C°-nál alacsonyabb hőmérsékleten szürke, poralakú módosulattá alakul 
át. Ennél magasabb hómérsékleten a b̂etegségtől* nem kell tartanunk. A  ragályos 
tünet oka még nem egészen tisztázott. Nem tudjuk, vaj jón önpusztító baktériumok, 
vagy a 18 C° alatt instabil szilárd módosulat átváltozását a hozzá kerülő már 
átalakult porszem idèzi-с elő* Ma már csinálnak olyan ónötvözetei, melyeken a 

b̂etegség* nyomai egyenlőre nem mutatkoznak. Az ónpestis nagy károkat okoz még 
manapság is a múzeumokban, különösen Oroszországban, ahol bizony gyakran 
18 C° alatt áll a hőmérő higanya.
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Később, részben az cgvre rohamosabb 
infláció, részben a nyári szabadságok miatt, 
de részben az államosítás következetes ke
resztülviteléhez szükséges egységes központi 
irányítás hiánya miatt is, újból némi vissza
esés mutatkozott.

194(3 júliusában a termelés csupán 4-8 
millió q volt.

Időközben azonban törvénybe iktatták a 
bányák államosítását és az állami kezelést 
állami tulajdonba vétel váltotta fel.

M Á S z

1946 augusztusában valamennyi államo
sított bányát egyetlen hatalmas/központi
lag irányított vállalat: a Magyar Állami 
Szénbányák Rt. (MÁSz) keretébe tömörí
tették. Azóta a magyar széntermelés töret
lenül felfelé ívelő képet mutat.

1946 októberében a termelés 5*90, 1946 
novemberében pedig 6*25 millió q volt.

Az államosítás első évének az 1946-os 
évnek össztermelése 63-5 millió q-t tett ki. 
csaknem 50%-kal többet, mint 1945-ben.

1947 januárjában a termelés 7-1 millió 
q-val újabb csúcseredményt ért el.

Ezeknek az eredményeknek köszönhető, 
hogy 1946/47 telén (szemben az előző téllel) 
már nem került sor vasúti forgalomkorlá
tozásra, áramkorlátozásra, egyetlen kórház 
sem maradt tüzelő nélkül és á háztartások
nak is jutott valamennyi szén.

Ma már azonban ijem lehetünk megelé
gedve ezzel az eredménnyel sem. Az egyre 
gyorsabb iramban újjáépülő magyar Ipar 
mind több és több szenet igényel és a 
bányák az igényeket egyelőre, nem tudják 
maradéktalanul kielégíteni. A szénbányászat 
ma ismét úgynevezett »szűk keresztmet
szetét« alkotja a magyar gazdasági életnek, 
mely keresztmetszet tágítása nélkül az egész 
ipar további előrehaladása szintén elképzel
hetetlen.

Ez a magyarázata annak, hogy a három
éves terv az előirányzott beruházások leg
jelentősebb hányadát, 466 millió forintot 
a szénbányászat fejlesztésért*, kívánja for
dítani.

Mihelyt e terv végrehajtása megkezdődik, 
a magyar bányavidékeken hatalmas arányú 
építőmimka fog megindulni. Számos új fel
tárás fogja ontani a szenet, fel fog frissülni 
a bányák egész  ̂gépi berendezése és százá
val fognak kinőni a földből az egészséges 
modern munkáslakások.

A beruházások nyomán a széntermelés 
újabb, eddig páratlan lendületet vesz majd.

1 9 4 9  —  9 8 *4  m illió  m á z sa

Az első évben a kitermelt szén mennyi
sége 98*4 , a második évben 104 4 , a har
madik évben 120 millió q-t (vagyis az

A  sújtó lég (vlheder) gyúlékony gázkeverék, gyu- 
ladása veszélyes robbanást idézhet elő. A  sujtó- 
lég gyanús tárnákban oxigónpalackos gázálarccal 

végzik munkájukat a bányászok

1938. évinél 30%-kal többet íog kitenni).
Ez a mennyiség azután zavartalanná 

teszi majd az ország szénellátását és lehe
tőséget fog adni arra, hogy a magyar ipar 
a békeévek termelését messze meghaladó 
színvonalra emelkedjen.

A terv végrehajtása azonban nem kizá
rólag beruházások kérdése. A terv készítői 
annak megalkotásánál igen jelentős szellemi 
tényezőket is számításba vettek (a bányá
szok hivatásszeretet ét, ötletességét, lelkese
dését stb.).

Máris nyilvánvaló, hogy nem számítottak 
rosszul. Még alig látott a tery napvilágot, 
de a bányászokat már megmozgatta. Néhány 
hét óta* tömegével születnek a tenu elés 
fokozását, észszerűsítését célzó legkülönbö
zőbb ötletek és javaslatok.

Aki közelebbről ismeri a bányászokat, az 
előtt egy percre sem kétséges, hogy az Ő 
tevékeny közreműködésükkel a szénbányá
szat hároméves terve (talán már jóval a 
kitűzött határidő előtt) valósággá fog válni.

Ha a neonfényektől ragyogó utcán sétá
lunk, ha a-jólmtött, pontosan közlekedő 
vonaton ülve más országok szénhelyzetéről 
olvasunk, gondoljunk egy pillanatig'hálával 
és szeretettel arra, akinek mindezt első
sorban köszönhetjük, a minika névtelen 
hősére, az életét értünk naponta kockára 
tevő magyar bányászra.

Siklós Ferme



Ú J J Á S Z Ü L E T Ő

I P A R U N K

G YOM
% m №

Fényképezőművészeink mindig magasan 
lobogtatták a magyar kultúra fáklyáját. 
Évről-évre, hónapról-hónapra, a világ min
den részében megrendezett fotokiállításokon 
a legelső dijakat vitték el s a velük foglalkozó 
sajtó nemcsak az illető művészeket magasz
talta, hanem a dicsőségből kijutott szülő
hazájuknak is ! A z utóbbi évtizedben,s a 
hamis propaganda által félrevezetett kül
föld éppen fényképezőművészetünkön át 
kezdett reádöbbenni arra, hogy itt nem is 
minden tschikosch, gulasch, fokos stb. Nagy 
szó az pl., hogy az egyik nyugateurópai 
állam nívós fotolapja egyik fotóművészünk 
cikkéhez írott előszavát a következő mon
dattal kezdte : „Magyarország nemcsak a
zokogó cigányhegedűk hazája, hanem a leg
jobb fényképezőművészeké is . . Kár,  
hogy a háború tűz- és vérzivatara úgyszól
ván teljesen kiütötte fényképezőink kezéből 
a műveik létrehozásához elengedhetetlenül 
szükséges eszközöket (gép, film, vegyszerek 
stb.) s így majdnem teljes tétlenségre van
nak kárhoztatva, pétiig vágy ̂ -vágynak 
arra, hogy tehetségüket ismét a magyar 
kultúra szolgálatába állíthassák. Vigaszta
lásul közöljük velük, hogy mialatt az ország 
népe összeszorított foggal, véres verejtékkel

ш

dolgozik az újjáépítésen, valahol a kulisszák 
mögött csendes munka folyik, amely több, 
mint újjáépítés : a magyar fotóipar meg
teremtése a semmiből! Igen, a semmiből, 
mert Magyarországon mindeddig —  néhány 
jelentéktelen próbálkozástól eltekintve, —  
nem készült semmiféle fényképezőgép .

A Gamma-gyár egy nagyjelentőségű talál
mány kidolgozásán fáradozik, amely —  a 
bíztató jelek szerint —  nemsokára meg
dönti az igényes fényképezők bálványainak; 
a Leicának és Contaxnak trónusát. Termé
szetesen, a kor igényeinek megfelelően, kis
filmes lesz a gép, amely Dulovits Jenő tanár, 
fotóművész találmánya. Tudtunkkal az első 
eset a fényképezés történetében, hogy 
szenvedélyes, a t'ér.ykipz~áz minden ágá
ban járt** fényképező szerkeszt g^p»;. aki 
igazán tudja, „H ol szorít a c s iz m a ...“  
s így előreláthatólag minden hibától men
tes fényképezőgép születik meg.

A D U F LE X  (Dulo- 
vits-reflex) elnevezésű 
gép, mint neve is mutat
ja, tükör-reflex- rendsze
rű, azonban meglepően 
új megoldásban : az ob
jektív által homályos 
Üvegre rajzolt képet nem 
a szokásos fényaknán át 
nézzük (az elkerülhetet
lenül beszűrődő, hívat
lan fények zűrzavará
ban), hanem azt egy 
tükörrendszer hátrave
títi, úgyhogy a gép hát
lapján elhelyezett szem
lencsén át, szemmagas-

'»...de sok eílntézr, 
valóm van mép.

.a
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tágból figyelhetjük. A kép nemcsak tal
pon áll, hanem oldalhelyes is, tehát 
fekvő vagy álló helyzetű képet egyaránt 
könnyen készíthetünk a géppel ami eddig 
csakis a forgatható hátlapú, óriásméretü 
„foto-traktorokkal“  volt lehetséges !

A homályosüveg új kivitelezési módja, 
valamint a hozzáillesztett kondenzorlencse- 
rendszer igen világossá teszik a képet, úgy
hogy (bármily hihetetlenül hangozzék !) 
napfénynél f:22-nt zárt fényrekesz is köny- 
nyü, gyors élesrcállítást tesz lehetővé !

A tükör teljesen fémből van, tehát tetszés 
szerint tisztogathatjuk, törölhetjük, azonkívül 
mozgatása is új : nem csapódik, hanem
oldalt húzódik, tehát nem rázza meg a gépet, 
továbbá lehetővé teszi egészen rövid gyuj- 
cótávolságú (nagylátszögű) objektív alkal
mazását, egészen /= 20 mm-ig.

A zárkioldó gomb megnyomásakor a gép 
önműködőleg végez mindent : a tükör
elhúzását, a redönyzár lefuttatását és nyom
ban utána a tükör visszatolását eredeti 
helyére. Mindezt símán és olyan gyorsan. 
hogy pl. századmásodperc megvilágításnál a 
látómezőben alig észlelhető villanás jelzi az 
expozíciót. (Az eddigi tükörreflexgépeknéj 
legalább 1 mp-re, tehát kb. 50-szcr olya>; 
hosszú időre tűnt el a kép !)

A  redőnyzár anyaga papírvékony, rugal
mas, síma acéllemez s nem fordul elő benne 
a legcsekélyebb textilanyag sem. Kánikulá
ban, fagyban egyaránt kifogástalanul műkö
dik. Az időállító tárcsája símán forog, s 
rajta (nyolcszázadmásodperc és egy másod
perc között) tetszés szerinti idő állítható be, 
pl. —  ha úgy akarjuk —  harmincharmad, 
vagy hetvenötöd stb. másodperc is.

A finom szemcsés kiegyenlítőhívás elter
jedésének az volt eddig a legszámottevőbb 
akadálya, hogy a fényképezőgépek többé-
kevésbbé megkarcolták a filmszalag hátát 
s ezek a karcok a jól egyenlített, tehát 
kevésbbé fedett, áttetsző negatívok nagyí
tásakor kibírhatatlan mértékben jelentkez
tek. Voltak ugyan módszerek, amelyek 
lehetővé tették, hogy a film karcai a nagyí
tott képen ne mutatkozzanak, ezek azonban 
meglehetősen bonyolultak voltak, nagy fi
gyelmet és kézügyességet követeltek, azon
kívül veszélyeztették is a negatívot. Jobb 
tehát megelőznünk a bajt ! A DUFLEX- 
nék egyik legszenzációsabb újítása az a beren
dezés, amely biztosítja a filmszalag töké- 
ietcsen karcmentes továbbítását, visszacsa- 
varáskor is !

A gép objektívjei cserélhetők, bajonett- 
foglalat segélyével. Az 5 cm gyujtótávol- 
ságú objektívjének foglalata úgy van meg
szerkesztve, hogy lehetővé teszi a végtelen-

a 7 emberi és gépi erők szimfóniája

Tökéletesen éles, anyagszerü, majdnem »illatos
ez a kép'



töl io  cm-ig való fényképezést közvetlenül, 
minden betétgyűrű vagy más, külön beren
dezés nélkül. Jussanak eszünkbe a vezető 
kisfilmes gépek drága, bonyolult és nehezen 
kezelhető köz elr efényképező berendezései és 
megállapíthatjuk, hogy ez már egymagában 
is felülmúlhatatlan előnye az új gépnek.

Sportkeresője is meglepetés les/. : bele
tekintve, nagy látszögű képmezőben, ragyogó, 
fehér keret mutatkozik, amely a gépben 
levő objektív képhatárait jelzi. Objektív
csere alkalmával ez a keret is az új objek- 
tívnek megfelelően változik meg. Sport- 
felvételeknél a gyorsan mozgó ember, jármű 
stb. már jóval a képmezőbe érkezése előtt 
megfigyelhető s így elkészülhetünk a pilla
natzár kellő időpontban való kioldására. 
Ezenkívül témakeresésre, a legkedvezőbb 
képkivágás meghatározására is kiválóan 
alkalmas az újrendszerü kereső.

Beszélhetnénk még más, apróbb elő
nyökről is, pl. jelzőtárcsáról, amely meg
mutatja, hogy fekete-fehér vagy színes film 
van-e a gépben, levehető hátlapról stb., 
de talán elég lesz ennyi is a magyar foto- 
reménységről. Még csak annyit, hogy már 
két modellje készült el a gépnek s a próba- 
felvételek mindenben igazolták a feltaláló 
elgondolását : hihetetlenül könnyen,  gyorsan 
és tökéletesen lehet vele fényképezni. A  mel
lékelt képek a II. sz. modellel készültek. 
Most van munkában a III. sz. modell, 
amely előreláthatólag a széria-gyártás alap
ját képe2Í. Remélhetőleg még ebben az 
évben piacra kerül az új csodagép, hogy 
egyrészt a magyar műszaki kultúra diada
lát hirdesse, másrészt külkereskedelmi mér
legünk javításával részben kárpótlást sze
rezzen azért a súlyos adóért, amelyet egy 
évszázadon át fizettünk a külföldnek fény
képezőgépekért.

A z  új Koseuth-forintok a dolgozók »vaskasszá«-
jábán

cMâatcdtan
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A természettudományok kutatói között is, 
a legújabb időkig, elterjedt vélemény volt, 
hogy a fizikának vannak lezárt területei, 
amelyeken belül már mindent felfedeztek. 
Mosolyogtak azon, aki elővette a hangvillát 
vagy a csengőt, tanulmányozta a hang
rezgések skáláját és elgondolkozott az em
beri fül berendezésén : hogy miért nem 
érzékeli az olyan hangokat, amelyek meg
haladják a másodpercenkinti 20.000-es 
rezgésszámot. Ha a mindennapi élet hang
tani kérdéseire meg is találták már a ki
elégítő feleleteket, de mi van a 20.000 rez
gésen felül, ahol az emberi fül fölmondja 
már a szolgálatot? Még a nevét sem tudjuk 
annak a töprengő, merész fizikusnak, aki 
tálcán vitte a kutatók elé a »lezárt hangtan« 
ismeretlen világát : az ultrahangok meg
fejtésre váró titkait.

A fizikai laboratóriumokban egymásután 
szerzik be a kvarckristályokat, az ultra
hangok előállításához és tanulmányozásá
hoz. Ha a különlegesen csiszolt kristály két 
szembenálló lapjára fémlapot erősítettek és 
ezeket összekapcsolták gyors frekvenciájú 
váltakozóáram pólusaival, a kvarckristály 
erős rezgése létrehozta a 20.000-en felüli 
hallhatatlan rezgéseket. Hamarosan kitűnt, 
hogy a levegő rosszul vezeti és elnyeli az új 
hangokat, de még a levegőn keresztül is 
olyan..erős "lehet, hogy a gyertya lángját 

j elhajlitja, sőt élfújja Az ultrahang rezgés- 
!.. energiája még ennél is meglepőbb. Tíz watt 

energiájú rezgést minden nagyobb nehézség 
nekül már a kísérletek elején sikerült elő-, 
állítani. Ez annyit jelent, hogy a rezgő kis 
kvarckristály hangereje 10.000-szer nagyobb, 
mint egy ágyúdörrenésé. Szinte hihetetlen ' 
Még szemléletesebben : ha egy cm* vizet 
egy fokkal akarnánk felmelegíteni hangt 
energiával, a legerősebb emberi hang 100 év 
alatt, az ágyúdörrenések egy órai sorozat 

} után, míg az ultrahang egy másodpercnél 
hamarább érné el a kívánt eredményt..Ezek 

g, ;iz összehasonlító matematikai számítások is 
meggyőzték a kutatókat, hogy érdemes az 
ultrahanggal foglalkozni.

Mindenekelőtt meg kellett találni azt az 
anyagot, amely a levegőtől eltérően jól 
vezeti az ultrahangot, hogy természetét és 
törvényeit tanulmányozni lehessen. Az olaj 
várakozáson felül megfelelt ennek a köve-



telin énynek, sót olyan érdekes tüneménye
ket mutatott, amelyeknek látványossága 
még az elfásult laboratóriumi altisztnek is 
gyönyörűséget szerzett. Az olajba mártott 
rezgő kvarckristály erős mozgásba hozza az 
olajat, 5— 10 cm-es olaj sugarakat lövel a 
magasba és bizonyos idő múlva az olaj 
forrni kezd, mintha melegítették volna.

Hamarosan a szilárd testek vezetőképes
ségét is megállapították. A  további kísér
letek az ultrahang fizikai törvénveire derí
tettek fényt.

Most kezdődött csak a szép és érde
kes kísérletek sora. 
Ezeknek az volt a 
feladata, hogy a 
törvények ismere
tével hasznosítsak 
az ultrahangokat 
a gyakorlati élet
ben. A folyadé
kokban előidézett 
\iltrarezgések cl
hajlítják útjukból 
a fénysugarakat, 
azaz mint optikai 
rács működnek.
Debye és Sears en
nek alapján ki
is számították a 
h a n g h u ll  ám ok 
hosszúságát. Hie- 
demann professzor 
olyan készüléket 
szerkesztett, amely 

Azultrahangrezflósekolyan közvetlenül mutat- 
heves mozgásba hozzák az ja a fényelhajlással 
üvegcsövet, hogy a ráeső a hangok hullám- 
olajcsepp rögtön gőzzé hosszát. A  további 

változik kísérleti eredmé
nyeknek már gya

korlati haszna is volt, ugyanis ultrahangok
nak azt a különös sajátságát fedezték fel, 
hogy a folyadékokban lévő levegőt a rez
gések kihajtják, a szilárd anyagokat pedig 
rendkívül apró részekre osztják. A metall
urgia kapva-kapott ezeken a váratlan ered
ményeken. A modern könnyűfémötvözetek 
olvasztásánál a legnagyobb nehézséget az 
elkerülhetetlen légbuborékok káros volta

A rezgő kvarckristály hallhatatlan hangjai el- 
hajlltják a gyertya lángját

okozta. Az ultradiangrezgések besugárzása 
kihajt minden levegőt s a fém ötvözetek meg
szabadulnak eddigi »kártevőjüktől«.

A fotókémia is hasznosította az ultra
hangnak ezt a tulajdonságát. Nagyon finom 
szemcséjű emulziókat —  a film érzékenysé
gének és jóságának elengedhetetlen követel
ményét —  az ultrahangrezgések hozzák 
létre. Ha az ultrahang nem vonul be a film
laboratóriumba, ismeretlen lenne a mai 
divatos kiskép-fényképezés és színes film.

Az ultrahangok visszaverődése alapján 
centiméternyi pontossággal mérik meg a 
tenger mélységét, a hangtanban ismeretes 
hangvisszaverődés törvényét alkalmazva. 
A  visszahang bekövetkezésének idejéből ki 
tudjuk számítania visszaverő felület távol
ságát. A hajó egyik oldalán a v íz  alatt be
épített kvarckristály hozza létre az ultra
rezgéseket. Ugyanez hallgatja le a vissza-



vert lianghuliámokat és továbbítja a mu
tatóberendezéshez, amelyről a mélység köz
vetlenül leolvasható. Ismert mélységek fö
lött, ha a fény vonal nem a várt eredményt 
mutatja, ez annak a jele, hogy az ultrahang 
nem a tengerfenékről verődött vissza, hanem 
más anyagba ütközött. így árulja el a néma 
ultrahang a hér ingraj ok vonulását az északi 
halászoknak és nyújt segítséget az ember
nek. A  világháborúban elsüllyedt Lusitania 
nyomára is az ultrahangok vezettek.

A legérdekesebb eredmények mégis csak 
az élő állatokon végzett kísérletekből ered
tek. A  nagy energiájú hangrezgések rövid 
idő alatt megölik a vízzel telt edényben lévő 
algákat, halakat vagy békákat. Élő vörös- 
vér sejtek is elpusztulnak, ha a fiziológiai 
sóoldat ultrarezgésekben van. Részletesen 
megvizsgálták a sejtek viselkedését ennél a 
különös halálncmnél. Kezdetben semmi kü
lönös változás nem állott be, az energia 
növekedésével azonban hirtelen megdagad
nak, elszintelenednck s végül robbanás
szerűen szétpukkadnak. Tájékozatlanul áll 
még ma is a tudomány az ultrahangok 
halált osztó képessége előtt. A rádium
sugárzás megtanította az embert, hogy a 
pusztítás és az élet igen közel vannak egy 
máshoz. A sejtromboló eró kellő mérték- 
tartással gyógyító energiává változhat. 
Hátha ugyanez áll az ultrahangokra is? 
Pollimann berlini professzor saját magán 
kezdte a vizsgálatot. Először ujját tette ki 
uíirarezgéseknek, amíg hatásukat érezni 
kezdte. Apró, szúnyogcsipésszerö vörös fol
tok keletkeztek, de 1— 2 óra alatt el is 
múlottak. Ezután nyolc héten keresztül 
mindennap néhány percig megismételte a 
kísérletet, de sérülés sehol sem keletkezett. 
Most már másokat is ultrahangok rezgésé
nek vetettek alá, hogy behatoló képességü
ket megállapítsák. Az eredmény : 4 cm-re

hatolnak az izmokba, 7 cm-re a zsírba. 
Ha nem erősítették a hangenergiát s csak 
néhány percig sugározták be, a sejtek fel- 
puffadt állapotukról visszatértek eredeti 
alakjukba. Ezt az úgynevezett sejtgimnas- 
tikát próbálták az Ischiászos betegeknél 
alkalmazni és nagyszerű eredményeket ér
tele el. Pohlmann professzor a gyilkos han
got gyógyítóhanggá változtatta.

Hangenergiával már az ultrahangok fel
fedezése előtt is gyógyítottak. Olyan villa- 
nyozó készüléket szerkesztettek, amely 
hanglemezek közvetítésével gerjeszti a kü
lönböző frekvenciájú áramot. A lemezre 
ugyanis 10.000 rezgésszám alatt bármilyen 
szaporaságú rezgést rávésethetünk. Ha a 
lemezt forgásba hozzuk, a membrán tűje 
mintegy leveszi a rezgéseket s ha nein en
gedjük hanggá alakulni, hanem átalakítjuk 
megfelelő frekvenciájú váltakozó árammá —  
a hangból elektromos'energiát nyerünk, ame
lyet az elektroterápia már jól fel tud hász- 
nálni. Közönséges zenei hanglemezek, rövid 
idő alatt c*zel a villanyozó készülékkel cso
dálatos javulást idéztek elő. Kiút beszél el 
egy ilyen esetet. Az egyik zenekarban a 
kürtösnek megbénult a felső ajka. Az orvo
sok mindent megtettek, hogy a beteg ajk
izmai visszanyerjék rugalmasságukat, saj
nos, fáradozásuk eredménytelen maradt. 
Ekkor a gyógyító hangot hívták segítségül. 
Hanglemezről egy kürtszóié rezgéseit vitték 
át a beteg ajkára —• s egyszer csak az áram 
hatására az ajkizmok olyan mozdulatokat 
végeztek, mintha kürtöt fújnának. Néhány 
kezelés után a kürtös ajkának alakulásából 
meg tudta állapítani, melyik zeneszámot 
»hivatják« vele. Bénulása is elmúlott.

A tudomány »lezárt területe« is nyújthat 
meglepetéseket fizikusnak, mérnöknek, or
vosnak egyaránt, csak akadjon kutató, aki 
rá mer lépni a rég elhagyott és elkerült útra.

A  visszaverődő 
ultrahang elárulja a 
hering-rajok vonu

lását



a csupán epe 
gubóval veszik 

alódi« selyem

AURELIANUS CSÁSZÁRNAK 
MÉG NEM FUTOTTÁ 
SELYEM RUHÁRA

A  természetes selyem állati eredetű 
anyag éspedig a selyemlepke gubójá- 
nak a legombolyított fonala. A  gyárak
ban a gubókban levő bábokat hővel 
vagy vízgőzzel megölik, utána a fonalat 
legombolyítják. A  nyers vagy természetes, 
selyemfonál m integy 30c— 600 m hosszú, 
ritkán hosszabb.

A  selyemtermelés nagy múltra tekint 
vissza ; a kínaiak előtt állítólag már 
4000 évvel K r . születése előtt volt isme
retes. Hoanghi kínai császár már 2602- 
ben K r. születése előtt nagy selyemtár
házakat építtetett és szigorúan titkolta 
a selyemhernyótenyésztés módját, ami
ben a kínaiak nagy gyakorlatra tettek 
szert éppenúgy, mint a selyemszövésben 
is, miként azt a régi selyemkelmék bizo
nyítják.

K r . e. 400 körül az egyik kínai császár 
leánya elárulta a titkot a japánoknak, 
így átterjedt a selyemtermelés ismeret 
Japánba.

A  görögöknél Aristoteles emlékezik 
meg először a selyemhernyóról, mely 
N agy Sándor keleti hadjáratai révén ke
rült az országukba^

A z  első római császár, aki selyembe 
öltözött, Caligula volt, aki e1 ért a „S e r i
catus“  melléknevet kapta.

Konstantinápolyba szerzetesek révén 
került a selyemhernyó, akik üreges ván
dorbotokban selyemhernyópetéket és

szederfamagvakat hoztak oda magukkal 
Kínából. Görögországban c:akhamar fel
ismerték a selyemteimelés fontosságát, 
több helyen gyárakat emeltek, és így 
náluk a selyemszövés virágzásds к  in
dult. E gy selyemruha mindazonáltal 
ekkor még ritka és drága volt, ilyennel 
királynők sem dicsekedhettek mindig. 
E gy történetíró feljegyzése szerint Aure
lianus császár (270— 275) nem teljesí
tette feleségének egy ’ selycm m ha be
szerzése iránti kérését, kizárólag a magas 
ár miatt. E gy font selyem ekkor egy 
font arannyal volt egyenlő.

Itáliában főként Mantuában, Genuá- 
ban és Milánóban lendült fel a selyem
ipar, mely onnan Franciaországba ter
jedt át, ahol Lyon városa volt a közép
pontja. * '

Németországba jóval később került a 
selyemtermelés ismerete és pedig akkor, 
amikor az Franciaországban a virág
korát már túlélte. A  hugenották révén 
Münchenbe került először, ahol M axi- 
milián Emanuel választófejedelem iránta 
nagy érdeklődést tanúsított. О emeltette 
az első selyemgyárat 1670-ben M ün
chenben. I I I . Misksa bajor császár 
1740-ben pedig a müncheni várkertben 
nyittatottegyselyemkézműműhelyt,mely
ből éviől-évre gyönyörű selyemkel
m ék kerültek ki.
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Poroszországban N agy Frigyes a  népe 
számára óhajtott jövedelmező selyem
ipart teremteni, ezért francia és olasz 
szövőmestereket telepített a családjaik
kal Pomerániába és M agdeburg környé
kére. 1768-ban készült porosz selyem
b ő l az első damaszt. A  porosz selyem
ipar nem  virágzott azonban sokáig, las
san hanyatlásnak indult, vele szemben 
fellendült a Rajna-vidékén a selyemipar, 
m ely m a is virágzik.

A  svájci bázeli m űvek selyemkelmék 
mellett főként selyemszal2gckat készí
tenek ’ s bocsátanak forgalomba.

A z írországi gyárak készítményei m i
nőség tekintetében felveszik a kínai és 
a japán gyárak „keleti selymeivel“  a 
versenyt.

Magyarország déli részéiben, neveze
tesen Torontál és Ternes vármegyék
ben, a 18. század első felében, a törökök 
kimenetele után kezdett g ró f M erey Kolos, 
katonai kormányzó irányítása mellett 
szederfák ültetésével, a selyemhernyó
tenyésztés és a selyemszövés meghono
sodni. A z  első selyem gyár ott, Tem es
várod, ennek a gyárvárosi részén léte
sült, melynek irányítója a Mantuából 
behívott Rossi apát volt. A  gyár első 
készítményeit, melyek egyházi célokra 
szolgáltak, 1780-ban őrizték a temes
vári székesegyházban ; a következő ké
szítményeit pedig III . K ároly király ne
jének, Krisztinának adták ajándékul. Idő
vel még Pancsován és Nagybecskereken 
létesültek selyemfonodák.

Jellemző az akkori viszonyokra, hogy 
a Temesvár, Temeshidegkút, Detta, Ver- 
sec és Fehértemplom környékén léte
sített szederfaültetvényeket halálbünte
tés kihirdetésével kellett védelmezni ; 
ilyent 2— 3 esetben hajtottak végre.

A  Bácskában II . József uralkodása 
alatt honosodott meg a selyemhernyó- 
tenyésztés. Tolna és Vas vármegyében 
pedig szintén M ária Terézia uralkodása 
óta foglalkoznak a selyemhernyótenyész
téssel ; ott, Szekszárdon és Sárváron 
működnek ma is selyemgyárak.

M I L Y E N  T E R M É S Z E T E S  S E L Y E M 
K E L M É K  K E R Ü L N E K  A  K E R E S 

K E D E L E M B E

A  legegyszerűbb selyem a nyersselyem, 
melyet gubók festetlen fonalaiból sző
nek. Nyersselyem  a malmokban a liszt 
szitálására szolgáló síksziták szövete. 
M egjegyzendő, h ogy a selymet a súlya 
szerint értékelik. Ez az oka annak, hogy 
a selyemfonalakat szövéskor más fona
lakkal szeretik mesterségesen keverni,

nehezíteni ; az ilyen selyemszövet rend
szerint keményebb s nem olyan síma, 
mint a hamisítatlan. A  nem súlyosbí
tott vagyis a nem  kevert fonalakból szőtt 
selyem tartósabb, m ert a hozzákevert 
fonalak a selyemszövetet gyakran koráb
ban teszik tönkre. A  lágy, símulékony 
és fényes selymek általában véve tartó- 
sabbak, mint a keményebb tapintásúak. 
A  nyersselyem-kelme vízben és szalmiák
szeszben jól mosható. Nemcsak Japán 
és K ína, hanem Angliának a keleti gyar
matai is szolgáltatnak kitűnő minőségű, 
lágy selyemszöveteket, melyek a londoni 
Liberty és Tsai importáló cég révén és 
neve alatt liberti-selym ek gyűjtőnéven 
kerülnek forgalomba. Ilyenek pl. a 
Libertykrepp, a Libertypongé, a Liber- 
tyatlasz stb.

A z  anilinfestékek a selyemszöveteknek 
a legkülönbözőbb, gyönyörűbbnél-gyö- 
nyörűbb színeket, színárnyalatokat és 
mintákat adják ; ezek a színek nemcsak 
tetszetősek, hanem a napfénnyel és 
ism ételt mosással szemben tartósak.-

A  crêpe de chine selyemkelmék ezelőtt 
K ínából kerültek az európai piacok
ra, azóta ilyeneket Franciaországban és 
Németországban gyártanak. Ezekhez ha
sonló a sokféle kreppselyem és a crepe 
de chine-nek egy mintás fajtája, mely 
damasztszerü.

A  Liberty-atlasz igen lágy és rendkívül 
fényes selyemszövet fajta, m elyből gyö
nyörű báli- és esküvői ruhák készülnek ; 
ez kitünően megmunkálható és előnyö
sen sim ul a testhez.

A  legrégibb, leghasznosabb és leg
tartósabb selyem szövetek egyike a taffet, 
m ely a kereskedelembe rendszerint nö
vényi festékekkel színezve kerül. M ind 
felső-, mind alsóruhák készítéséhez ki
tűnő kelm e. A  taffetselyem ből készült 
női ruhák nagy hatást idéznek elő, mert 
»susogó hang« kíséretében jelentkez
nek.

L ágy  és tartós a vastagabb selyem- 
szálakból szőtt Lomsüíű-sefyemszövet is, 
melynek a minőségei, mintázottságai és 
összetételei különbözők. Ez gyakran 
csak alapanyagul szolgál ú. n. Broché- 
minták horgolásához.

A  Foulard egy mintás, nyári selyem- 
szövet, melyet a fehér-fekete mintázott- 
ságánál fogva különösen idősebb höl
gyek kedvelnek. Van a Foulard-selyem- 
nek egy  olyan fúj iája is, m ely a szövé
sénél fogva nem nagyon tartós. Ezzel 
szemben drágább és jelentékenyen tartó
sabb a köperfoulard. A  Lïbzrty-foulard 
fénye olyan m int az atlaszselyemé.
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A  nehéz selymekhez tartozik a külön
böző színekben és mintákban a keres
kedelembe kerülő damaszt. Ennek egy
szerűbb fajtája a bélésül szolgáló, mely 
a taffet-selymnél tartósabb, Damasztból 
készülnek magyaros jellegű és idősebb 
hölgyek számára ruhák. H a a damasztot 
ezüsttel vagy arannyal átszövik, akkor 
brokái a neve.

A  duchesse nehezebb és merevebb 
selyemszövet, m ely szegélyezésre szol
gál, ámbár női ruhák is készülnek belőle. 
A  kevésbbé fényes peau de soi selyemből 
kabátokat és ruhákat készítenek. A z 
atlasz-selyem főként bélésül szolgál, ez 
hol tiszta selyem, hol kevert fonalakból 
készül. A  fényes és tartós merveilleux- 
selymet bélésnek és szegélynek veszik. 
H ozzá hasonló lágy, fényes és könnyű 
a messaline-selyem, amelyből főként női 
blúzok készülnek. Ide tartozik továbbá 
a selyem-rips ; ha ennek a bordái kiemel
kedőbbek, magasabbak, amit rendszerint 
gyapotfonalak betevésévcl érnek el, 
akkor ottomán-nak hívják. H a a rips és 
az ottomán nem tiszta selyemből készül, 
akkor bengalin a neve. Végül megemlít
jük még a szűr ah- és az armüre-  sely
meket.

A z  itt említetteken kívül a selyem
gyártás még egy csomó más selyem minő
séget és selyem nevet is ismer, mely 
selyemkelmék rendszerint régi mintá- 
júak és új meg új neveken bukkannak fel 
a kereskedelemben. Nagyjából véve 
azonban valamennyien megegyeznek 
abban, hogy természetes, azaz hernyó- 
selyemkelmék.

A  M Ü S E L Y E M

A z utóbbi évtizedekben a természe
tes —  vagy hernyóselyemszöveteknek 
erős versenytársuk támadt a különféle 
kémiai eljárásokkal készült és készülő 
müselyemszövetekben, melyek segít
ségével a ruházkodás terén a gyáripar 
egyre növekvő feladatokat old m eg. íg y  
lett a műselyem a hernyóselyem vetély- 
társa, m ely előbbi az utóbbi rovására 
mind jobban és jobban nyomul előtérbe. 
A  műselyem anyaga nem fehérjeféle, 
nem állati termék, hanem cellulózé, va
gyis növényi rostanyag-származék. A  
műselyemkészítmények nem oly erősek, 
tartósak, m int a hernyóselyemkelmék, 
azonban az olcsóságuknál fogva nagy 
kelendőségnek örvendenek és a festéssel 
elért különböző s gyönyörű színeik miatt 
a »szép nem« előtt tetszetősek, kívána
tosak.

Müselyemrost 1400 szorosra nagyított képe.

A  műselyem készítése vagy gyártása 
nem történik egy egységes eljárással, 
m ert arra különböző módozatok vannak. 
A  kiindulási vagy alapanyag azonban 
mindig cellulózé.

1885-ben a francia Cardonnet nitro- 
cellulózét vagyis lőgyapotot oldott fel 
éter és alkohol elegyében s az így  kapott 
kollodiumct finom szálakká préselte ; 
ezeknek ezután a gyúlékonyságát kémiai 
anyagokkal elvette. Ezen ú. n. nedves 
eljáráson kívül készítenek műselyemszá- 
lakat száraz eljárással is, melyekből szin
tén selyemkelméket szőnek.

A  Despaissis-féle müselyemgyártás- 
nál a kiinduló anyag szintén cellulózé, 
melyet lúggal és rézoxidammóniával ke
zelnek. íg y  nyerik az ú. n. rézműsely- 
met vagy Bemberg-sélymet.

A  viszkoze-selyemgyártásakor a cel
lulózét először lúggal, majd szénkéneg- 
gel kezelik, amikor egy nyálkás, ragadós 
anyagot, a viszkózét kapják. E zt azután 
még a gyúlékonyságától kell m egfosz
tani, majd finom szálakká préselni és 
szőni.

A z  acetát-műselyem pedig úgy készül, 
hogy nitrocellulózét acetonban oldanak 
és a nyert tömeget finom  szálakká saj
tolják, melyet ezután megfosztanak a 
robbanó tulajdonságától.

Bármilyen úton-módon, bármiféle ké
miai eljárással is készülnek a műselyem- 
kelmék, tény, hogy azok anilinfestékek- 
kel megfestve a szivárvány minden szín- 
árnyalatában ragyognak és csábítóan 
hatnak. A zért nem csoda, hogy ezek 
a ruházkodásban, a használatban, a 
hernyósclyemkelmékkel felveszik a ver
senyt, Bucfimann К. ij, tanár
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ÄLISZT
/. rész

A gabonák lisztté való 
őrlése már ősi művelet, 
amit az ókorban három 
típusú malomban végeztek 
s amit eleinte rabszolgák, 
később állatok hajtottak 
meg és csak K r. előtt 
1— 2 századdal alkalmaz- 
tak meghajtásra vízierőt. 

------ ' A  keresztesháborúk ide
jén szc-imalmok kezdtek elterjedni az alkal
mas tengerparti területeken. Amikor a 18 . 
század elején Watt angol fizikus a gőz 
feszítőerejét gépekre alkalmazta,Angliában 
megkezdték a gőzmalmok építését és ettől 
fogva alkalmaztak gépeket a malmok meg
hajtására.

Hazánkban a honfoglalás után először 
a vízimalmok terjedtek el, később az igás- 
állattal hajtott ú. n. szárazmalmok jutottak 
nagy szerephez. Szélmalmok kis számban 
csak az 1800-as években épültek. Nálunk 
az első gőzmalom 1836-ban Sopronban épült, 
a Pesti József hengermalom 1839-ben, a 
debreceni Széchenyi István malom pedig 
1842-ben kezdte meg működését. Ettől az 
időtől kezdve a magyar malomipar igen 
rohamos fejlődésnek indult és a 19. század 
végéigaz ország legjelentősebb mezőgazdasá
gi iparává emelkedett, sőt a nemzetközi 
malom iparban is a legelsők közé küzdüttefel 
magát. Ezt a körülményt az időben kitűnő 
búzatermésünk mellett főként annak köszön
hettük, hogy a magyar malomipar és a ma
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R A P S Z Ó D I Á J A
lomgépipar a maga technikai fejlettségével 
az egész világ részére számos korszakalkotó 
újítást tudott kitermelni. A hengerszék, a 
síkszita, a dara- és dercetisztítógép a mo
dern malomipar legfontosabb eszközei és 
ezeket a magyar malomipar termelte ki és 
tökéletesítette a legmagasabb fokra.

Két nagy malom-csalód
A malmokat berendezésük és az általuk 

készített őrlemények tökéletessége, továbbá 
kereskedelmi szervezetük szerint két főcso
portra oszthatjuk : 1. vám-malmok, 2.
kereskedelmi malmok csoportjára. Az 1. 
csoportba tartozó malmok általában egy
szerűbb berendezésűek, az őrlést részért 
vagy készpénzért végzik. E malmok fon
tossága helyi jellegű, a környék gabona
termésének feldolgozását látják el s termé
keik közvetlenül a fogyasztóhoz kerülnek. 
A másik csoport a kereskedelmi malmok 
csoportja, ahol rendszerint nem végeznek 
bérőrlést, hanem megvásárolja a gabonát 
és azt saját számlájára őrleményekké fel
dolgozván, a kapott árukat a hazai vagy a 
külföldi kereskedelemnek adja át. E  mal
mok termékeinél fontos, hogy azok a hazai 
és a nemzetközi lisztpiac legmagasabb igé
nyeinek is megfeleljenek.

Az őrlés módszere tekintetében a követ
kező eljárásokat különböztetjük meg : a 
sírna- vagy parasztőrlést, mely mindössze 
2—3 fajta'lisztet és korpát állít elő s melynél 
a liszt és a korpa nincs teljesen külön
választva. A műŐrlést vagy magasőrlést, 
amely korpától teljesen mentes, sokfélem inő- 
ségű liszt előállítását teszi lehetővé.

A malomipar nyersanyagai a gabonafélék 
magvai. Gabonafélék azok a növények, 
melyeket lisztet tartalmazó magvaikért ter
melnek. Ilyenek elsősorban a búza és a rozs. 
A búzát és a rozsot kenyérmagvaknak is 
nevezik, mert a legfontosabb népélelmezési 
anyagot, a kenyeret az egész világon túl
nyom ólag ezek lisztéjéből készítik.

A malomipar célja a lisztkészítés. - Ezt 
célozva, a gabonaszem aprítása és a mag 
különböző fizikai és kémiai tulajdonságú 
alkotórészeinek egymástól való elkülönítése.

A lisztkészítés vagy mondjuk a gabona 
malomipari feldolgozása két munkafoko- 
zalra oszlik : 1. tisztítás, 2. őrlés.

Hogyan válik el a tiszta búza az ocsutól?
A malomba jövő gabonát, mely sok ide

gen anyaggal —  gyommagvakkal, porral, 
piszokkal kevert —  az Őrlés előtt tisztítani 
kell. A dur\a tisztátalanságokat, melyeket 
a cséplésnél, raktározásnál szedett magába 
—  szalmacsomók, kavics, homok, zsákdara
bok, spárgadarabok, por, pelyva, idegen 
gabonaszemek stb. —  teljesen eltávolttan-

A  slmaőrlés munkamenete búzánál
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dók. Ez a művelet lényegében 2 csoportra 
oszlik :

1. az ú. n. előtisztításra, mely alapjában 
véve nem malomipari művelet, hanem csak 
m a gtár i jellegű és ez legtöbbször a malmok 
mellék iparaként szerepel és mindig a rak
tározás előtt történik, aminek célja a rak
tárképessé emelése.

2 . A tulajdonképpeni tisztítás, mely áll : 
ismételt portalanítás, tökéletes válogatás 
és a héjrészek eltávolításából. Erre két 
módszer van : úgymint száraztisztítás és 
nedvestisztítás.

a) A száraztisztításnál a kis és nagymagvak 
eltávolítása szitával, a nehezebb és könnyebb 
magvak eltávolítása szélárammal, továbbá 
alak szerint triőrrel, a külső burok, a szakáll 
eltávolítása vagy részbeni megtisztítása dör
zsöléssel és ütéssel történik, az ú. n. koptató, 
héjtalanító és kefegépek segítségével.

b) Nedvestisztítás, mely rendszerint a 
száraztisztítással egybekapcsolva triőrözés 
után mosásból, pihentetésből, meleg levegő
vel való kezelésből és koptatásból áll. Ez 
utóbbi már a termelendő liszt minőségének 
az emelését is szolgálja és ezt a részt már 
előkészítésnek is nevezzük.

Száraztisztítás

A tisztítás művelete a malomban azzal 
kezdődik, hogy a gabona durva drótszitán 
halad át azon célból, hogy a zsák, fa, stb. 
darabok visszatartassanak és csak ezután 
kerül a szellőztetőbe vagy portalanítóba.

A portalanító (tarár) a legdurvább tisztá- 
talanságokat és némi fajsúly szerintiosztályo
zást végez szitaberendezés és légáram segít
ségével.

Mágneskészülék a gabonába keveredett 
a szellőztetőn vagy portalanítón átment 
vasdarabok, szögek eltávolítására szolgál, 
nehogy a vasrészek tönkretegyék az őrlő- 
szerkezetet.

A triőrök az alak alapján osztályoznak. 
Hengerszerúen vannak kiképezve, a gömb
szerű mélyedésekbe az idegen magvak bele
illeszkednek, a búza azonban kiáll. A búza
szem előbb esik ki,m int a konkoly. A kon
kolyt vályúkban fogják fel. A triőr lehet 
vízszintes és ferde elhelyezésű.

A magyar malmokban egyik legfontosabb 
nagyság alapján tisztító gép a hengerszita, 
mely 3 részből áll : az elsőn a por hull 
át, a másodikon az apró tisztátalanságok, a 
harmadikon meg a gabona.

A fenti gépek elsősorban csak osztályozó 
hivatást teljesítenek, a tulajdonképpenitisz- 
titást a hegyező, koptató, hámozógépek 
végzik. A  gabonaszem ugyanis az őrlés 
előtt megszabadítandó a piszoktól, csirá
tól, a szakáíltól és a hegyétől.

A tisztításnak keresztülvitelére száraz- 
módszernél a dörzsölés 6s ütés, nedves mód
szernél a mosás és a dörzsölés szolgál.

Minthogy a malom szálló pora porrobba
násokra vezethet, a tarárok, koptatók, kefe
gépek kiszívott porát porszűrőkben szokták

elkülöníteni. Kétféle porülepítő, illetve szí
vószerkezet ismeretes :

1. ciklon vagy röppentjűs porelválasztó,
2. szívó és nyomószűrok.
A tisztítógépeket ajánlatos a malomtól 

teljesen különválasztani, legalább is tűz
fallal elválasztva felállítani, annak minden 
egyes gépét erélyes szellőztetéssel ellátni. 
Gépi meghajtása egy helyről legyen meg
indítható, illetve leszállítható

A gabona őrlése

Az őrlés célja az egyrészt meg nem emészt
hető vagy az emésztést gátló anyagoknak 
az eltávolítása, másrészt az emészthetőknek 
a felaprózása a fogyasztás igényeinek meg
felelően. A mai fejlett malom gépiparban 
egyre nagyobb gondot fordítanak a gabona 
tisztítására, ezenkívül korpától mentes liszt 
és liszttől mentes korpa előállítására.

A  régebbi síma- vagy parasztórlés szerint 
az alig tisztított gabonát egyszerre őrölték 
meg és az őrleménytől szitálással utólag 
választották el a korpát. A  mai magas
őrlésű malmok a töretőhengerekkel fokoza
tosan aprítják fel a magvakat, szitálással 
különválasztják a korpás részt a liszttől, 
darától, dercétől és kellő tisztítás után síma 
hengereken őrlik különböző minőségű lisz
tekké. Az a malom dolgozik jobban, amelyik 
ugyanabból a búzából több összes és több 
fehérlisztet termel. Ha a liszt az őrlés köz
ben túlságosan felmelegedett, úgy a keményí- 
tőszemcsék is szétzúzatnak. a liszt vízmeg- 
kötő-képessége s így a sütőképessége is erő
sen csökken, a liszt agyonőrölt lesz.

Sebők Géza
Folyt. költ.

S Z É N ,

A M I V E L  N E M  I G E N  F Ű T Ü N K

Nem egykönnyen látható be, hogy a bril- 
liánsgyűrúk átlátszóan csillogó gyémántja és 
a szürke ceruzabél, azaz a grafit anyaga 
ugyanaz, mint a jegyekre kapható fekete 
alaktalan széndarabok. E  kétségtelen nagy 
problémát az úgynevezett Laue-diagramm 
segítségével, mely tulajdonképpen a kris
tályokon áthaladó Röntgensugár fényképe, 
oldották meg. Ez a tep ugyanis őzt mutatta, 
az egyforma elemből felépült három külön
böző anyagban csak az atomok térbeli elren
deződése változik. Az elképzelhető legkisebb 
gyémántrószecskében ugyanis az atomok 
kockaalakúan rendeződnek, melyet belülről 
egy tetraéder (háromszög alapú gúla) feszít 
ki. így az atomok nagyon közel kerülnek egy
máshoz, ezért a gyémánt a legkeményebb 
kristály. A grafit esetében az atomok egy- 
egy hatszög csúcsain, egysíkban helyezked
nek el s ezek a méhsejtszerű síkok egymástól 
aránylag nagy távolságban lévén, a köztük 
lévő kötőerő kicsi, s pl. írás közben az egyes 
síkok könnyen elválhatnak. A közönséges 
fekete (amorf) szénben szénatomok között 
nincs kristályt kialakító rendszer.
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Ma már nem kell külön kihangsúlyozni 

a fényképezés jelentőségét a tudományágak
ban. Az orvostudományban éppen úgy, 
mint egyéb természettudományokban, két
féle jelentősége van a fényképezésnek : 
egyrészt az alapismeretek átadása fényké
pek segítségével, tehát az orvostüdomány 
oktatása : az orvosképzés ; másrészt az új 
tudományos munkásságok eredményeinek 
megörökítése és ismertetése.

Mindkét esetben a fekete-fehér fényképe
zéssel szemben óriási haladást jelentett a 
szines fényképezés lehetősége. Az orvos- 
tudományban a színek Igen nagy szerepet 
játszanak. Egyes elváltozások, betegségek, 
kiütések vagy daganatok gyakran színük 
segítségével különíthetők el egy másiktól, 
mely esetleg egészen más gyógyítási eljárást 
tesz szükségessé. A színes fényképezés nagy 
jelentősége így főleg az orvosképzésben 
emelkedik ki. Egy színkeverék leírása sza
vakkal gyakran lehetetlen. Hasonlatok fel
idézése néha megkönnyíti ugyan az érzé
keltetést. Már maguknál az alapszínek leírá
sánál is segítségül vesszük a hasonlatokat, 
pl. a sárga sorozatban megkülönböztetünk 
mustár-, kén, citrom-, kanári-, narancssárga 
színeket. Egy szinkeverékr61 azonban pon
tos képet csak látás útján szerezhetünk.

A  színes fényképezés sebészi jelentőségét 
a műtéti fényképezésnél elért kitűnő ered
mények adják. A mai modem műtőlámpák 
árnyékmentes lámpák, nagy felületről szol
gáltatnak koncentrálódó fénysugarakat. így 
a műtő vagy asszisztensei a műtéti terület 
fölé hajolva nem veszik el teljesen a világí
tást. A műtéti terület minden oldalról 
egyenletes megvilágítást kap. Az árnyékok 
a minimumra csökkenek. Ha ilyen megvilá
gítás mellett fekete-fehér filmre készítünk 
felvételt, azon távlat nélküli, lapos képet 
kapunk. Gyakran ér bennünket az a meg
lepetés is, hogy olyan részletek, amelyek 
szabad szemmel tökéletesen kivehetők vol
tak, a fekete-fehér képen egyáltalán nem 
látszanak. Ennek az a magyarázata, hogy 
az emberi szem azokat az egyes részleteket, 
melyek csak színárnyalatban térnek el egy
mástól, de fekete-fehér árnyalatban nem, 
szét tudja választani, erre azonban a szín
telen filmre dolgozó fényképezőgép csakis 
árnyék esetében lenne képes.

Hasonló a helyzet az üreges szervekben
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történő fényképezésnél, amit ma már köny- 
nyen keresztül vihetünk. Egy-egy termé
szetes nyíláson keresztül az erre a célra 
alkalmas eszközzel betekinthetünk vala
mennyi üreges szervbe. Pl. a szájon, nyelő- 
csövön keresztül levezetve az eszközt, bepil
lantást nyerhetünk a gyomor belsejébe. 
Szemünkkel láthatjuk az ottlévő elváltozá
sokat, betegségeket, sőt alkalmas fényképező
gépsegítségével mindezt le isfényképezhetjük.

Az ilyen eszközök rendszerint vékonyabb, 
vastagabb csövek, melyeknek a szervben 
elhelyezkedő végén a megvilágítást szolgáló 
lámpácska közvetlen a nézőnyílás közelében 
van elhelyezve. Ez okozza, hogy a látott 
képen árnyékok alig láthatók. Nagyobb
részt a színi különbségek révén tájékozó
dunk. önként következik itt is a színes fény
képezés előnye. Magát az üreget vagy vízzel 
vagy levegővel töltjük fel a látóterület 
fokozására. A készülék külső végén van a 
látó és a fényképezőrész, melyeket tolósínen 
felcserélhetünk. Ilyen eszközök : az orr
üreg vizsgálatára a rhynoscop, a fül vizsgá
latára az otoscop, a gége vizsgálatása a laryn- 
goscop, a légutak vizsgálatása a tracheoscop 
és a bronchoscop, a nyelőcső vizsgálatára
az oesophagoscop, a hüvely vizsgálatára a
colposcop, a gyomor vizsgálatára a gastro- 
scop, a hólyag vizsgálatára a cystoscop 
nevű eszköz. A hajlítható gastroscop külön
leges berendezkedése révén nem merev csö
vön át, hanem hajlékony prizmarendszeren 
keresztül enged bepillantást a gyomor bel
sejébe. Érdekes szerkezet az ophtalmoscop, 
melynek segítségével ma már a szem bel
sejéről is tudunk fényképet készíteni.

Az ilyen vizsgálatoknál a fájdalom, hány
inger és egyéb kellemetlenségek elkerülésére 
a megfelelő területet érzéstelenítjük.

Ezen különleges eszközök alkalmazása és 
az orvosi szempontok fontossága teszi szük
ségessé, hogy a fényképezést olyan orvos 
végezze, k i a fényképezés titkainak tökéletes 
ismerete mellett sebészi, szakképzettséggel 
is rendelkezik.

Akár a beteget fényképezzük műtét előtt, 
akár magát a műtétet, vagy —  mint külö
nösen plasztikai műtétek után, —  a gyó
gyulás eredményét, az orvosi szempontok 
kihangsúlyozása miatt gyakran nagy nehéz
ségekkel kell megküzdenie a fényképező 
orvosnak. Gyakorlottsággal és kis ügyesség-
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gél kikerülhetjük az akadályokat. Mini 
már említettem, az árnyékmentes műtő
lámpa mellett színes filmmel részletdúsabb, 
plasztikusabb és élethűbb képet nyerhetünk. 
Nagyobb nehézségeket okoz a műtétnél elő
forduló mozgások kiküszöbölése. A nagyobb 
mélység-élesség miatt a műtéteknél megle
hetősen hosszú megvilágítási idő szükséges, 
—  különösen színes filmnél, melynek fény
érzékenysége kisebb. A  műtő mozdulatait 
a műtét menetének ismeretével kiküszcl- 
bölhetjük. A beteg szerveinek mozgása 
azonban nehezebben kerülhető ki. Nekünk 
kell olyan alkalomra várni,mikor a mozgás 
szünetel. Számításba kell venni a légző
mozgásokat,am elyeknem csak a tüdőt,hanem 
a szomszédos hasüregi szerveket is meg
mozgatják. Különösen érvényesül a lég
zési mozgás zavaró hatása felületes altatás
nál, ahol a légzés meglehetősen szapora. 
A felvétel pillanatában meg kell várni a 
kilégzési szünetet, mely jóval hosszabb a 
belégzést követő légzésszünetnél. Külö
nösen megnyúlik a kilégzési szünet mély 
altatásban, s ilyenkor több másodperc islehet.

Gyorsabb mozgásokkal kell számolni az 
erek közelében. Nemcsak maguk az erek 
pulzálnak, hanem mozgásuk átterjed a köz
vetlen környezetükre is. Az erek lüktetését 
veszi át a puha agyállomány is,mely ugyan
úgy pulzál,mint valamely ütőér. Az érlökés 
szüneteinek kivárása azonban nehéz feladat 
lenne. Normális körülmények között is alig 
0*4— 0*5 másodperc. A műtéti beavatkozásnál 
fellépő izgalmak miatt az érverés még alta
tásban is szaporább. A  pulzus szünete még 
inkább megrövidül. Ilyen esetben kénytele
nek vagyunk több felvételtkcsziteni. ésha sze
rencsénk van, akad egy, mely éppen az ér verés 
szünetében készült és így tökéletesen éles.

A lassabb mozgások, mint; a gyomor és 
a belek mozgásai, melyek műtét közben 
szemmel láthatók, lassúságuknál fogva a 
képen nem okoznak elmozdulást. Még egy 
másodperces expozíció mellett sem.

A színes fényképezéssel kapcsolatban még 
meg kell említeni, hogy a műtéti fényképe
ket lehetőleg műfény film re fényképezzük. 
Műtétnél a szabad levegőre kerülő vérbő 
szervek, és az esetleg fellépő kicsiny vérzések 
a műtőlámpa amúgy is meleg színekben 
gazdag fénye mellett napfény-filmen szinte 
túlhangsúlyozódnak és gyakran középkori 
műtétre emlékeztető véres képet kapunk. 
Holott a valóságban vérzés ma már alig 
látható a műtéteknél. Dr_ nossmann Bála
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A  francia mozdonyok szénhiány 
m iatt á ta lak ítá sra  vá rnak. Fo lyé kon y  
üzemanyag használatára állítják át a 
mozdonyok egy részét. .

A  kísérletek eredménye biztató, 
amiért is felvethető a kérdés, hogy 
hazai viszonylatban nem lehet-e ezen 

' ren segítségre jönni bányáinknak’'

A  működést ellenőrző készülékek műszerfáblája

A  szerkocsira épített tartályba csöveken ömlik az
üzemanyag


