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A Prodaktor (System Gserviodi) egy rendkívüli 
érdekes és szellemes konstrukciójú gép, mely ter
vezője szerint 50%-os összhatásfokkal dolgozik az 
eddig ismert 25% hatásfok körüli agregátokkal 
szemben.

A  forgattyús mechanizmus nélküli 2 dugattyús 
gázgép, a holtpontokat szabályozó pneumatikus 
dugattyúkkal és levegő mágnesmezős generátorok
kal egybeépítve, tökéletes tömegkiegyenlítésű 
konstrukciót jelentenek, melynek nemcsak termi
kus, de mechanikai hatásfoka is jobb az eddigiek
nél. Az összegezett árammal táplált és közvetlenül 
kapcsolható elektromotor mint tényleges erőki
fejtő különösen alkalmas jármüveknek (sínen is), 
hajóknak stb. nagy siker mellett való indításához, 
azonkívül lökésszerű terhelések felvételéhez is. 
(A z  eddig ismert megoldások ezeket a feltételeket 
csak sebességváltó és kapcsoló segítségével tudják 
rossz hatásfok mellett megvalósítani.)

Az indítás és üzemi viszonyok, valamint a gene
rátorok ikerkapcsolása (akkumulátor, konden- 
zátorbattcriák és szelepcső közbeiktatásával) 
komplikáltak és drágítják az egész összeállítást. 
Komoly téma, ami szakkörökben feltétlenül nagy 
érdeklődést kelt.

-  Wtutdaaok a<z iskolák,
amelyek a tanulók részére csoportosan rendelték 
meg lapunkat, legyenek szívesek a szünidőben 
megjelenő négy lappéldány (július és augusztus 
hó) árát előre összegyűjteni és beküldeni az olva
sók névjegyzékével együtt. A  kiadóhivatal postán, 
címszalag alatt minden egyes olvasónak külön- 
külön küldi meg a szünidei négy lappéldányt.
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lessék meg nekem, hogu legutóbbi 
számukban megjeleni egyik cikkel 
szemben különvéleményemet nyil
vánítsam : A  >Ne verjük meg a 
dióját«  cikkhez. Tény, hogy a 
gyümölcsfákkal csínján kell bánni, 
különösen a diófával, amely a
3 óbb sebeket nehezen regenerálja, 

sa lassan fejlődik. Ámde min
den szabály alól kivételek is vannak, 
amelyek a szabályokat megerősítik. 
Ilyen a diófa esete is. A buxus 
sem szereti, ha nyírják, hasonló
képpen az orgonabokor sem'. A 
szőlő rövidre vagy hosszúra nutrása 
(töke. luaas) más és más életformát 
alakít ki nála. Es mégis igen sok 
növény megkívánja a nyesést, a 
diófa nyesését a dióverés művelete 
pótolja„ A diófélékről tudvalévő, 
hogy legtöbb gyümölcsöt hozó fánk 
tói eltérően porzói és termővirágai 
csaknem kizárólag fa legfiatalabb, 
tehát az idei 1 0 — 20 cm-es hosszú
ságú zöld hajtásokon jelennek meg. 
öregebb ágakon virág nincs, így 
termést sem adhat. Hogy tehát 
minél több termői, tehát fiatal ágat 
hajtson a következő évben, szokták 
igen helyesen a diófáról az érett 
termést, hogy' különösen a magas 
fákon későig megmaradva meg ne. 
aoasodfék, botokkal való ütögetés 
útján leszüretelni,

Ily énkor, ha nem hatalmas dórán-; 
_gokkal verik a fát (és ezt hozzáértő 
' gazda nem is teszi), a terméssel 
együtt csakis az Idei gyenge zöld 
hajtások töredeznek le és a következő 
esztendőben eredő újabb hajtások
nak adnak helyet, mivel csak az 

• ilyenek bontanak virágrilgyeket.mini 
már említettem. A  diónak ütögetés 
általi szüretelése tehát a fának nem
hogy ártana, de egyrészről lehetővé 
teszi minden évben minél több friss 
hajtás keletkezését, amt a termés- 
hozamot növeli, másrészről pedig, • 
mint azt cikkíró is Igen helyesen 
állapította meg. a nyesésre igen 
kényes diófánál éppen a dióverés 
pótolja a fa nyesését járni nélkül a 
diófa Idővel túlságosan elköoércdik 
és termékenyaége mindinkább csök
ken. Bízzuk csak tehát a .díószedés 
műveletét a gazdára, akt, amidőn 
a termést a Iáról leveri, egűben 
kellő szakértelemmel ügyel arra, hogy 
annak érzékeny károkat ne okozzon. 
A  diófának tehát nem árt, ha Ősszel 
pihenés előtt veregetik, csak agyon
verni nem szabad, Ez minden no-, 
vénynek ártalmára van, c diófá- 
nak is.

Köszönjük az értesítést, örü
lünk, hogy lapunk a dolgozók 
középiskolájában pótolja egyes 
esetekben a hiányzó tankönyveket.

Ifj. N. Gy; Igen érdekes apró
ságait magunk is élvezettel olvas
tuk. Sajnos, lapunk jelenlegi ter
jedelme nem engedi meg, hogy 
egyelőre, közöljük. Lapunk ter
jesztése körül kifejtett buzgósá- 
gát.köszönjük. Szívélyes üdvözlet.

Id. M. J., Budapest. Az.vélat.., 
örök harcában című dolgozatát 
érdeklődéssel olvastuk. XtJ on más
kor. is.



Június elsejei számunkban a távoli v ilá
gok hírnökeiről, a meteorokról adtunk közre 
ismertetést. A  cikk már a szedőteremben 
volt, amikor egy hazánk égboltozatán tüne
ményes gyorsasággal lejátszódott meteor
futás különös időszerűséget adott neki. Már- 
jus 14-én, este fél kilenc óra tájban nagy 
fényességű tűzgolyó rohant végig az égbolto
zaton. A  jelenség néhány másodperc alatt 
zajlott le  s a tűzgolyó kialvása után nyoma, 
egy hosszú, szürkés-fehér csík, még egy 
negyedóra hosszat fennmaradt. Azok is fö l
figyeltek a ritka égi tüneményre, akik köz
vetlenül nem figyelhették mega 
tűzgolyót, m ert erősebb villámlás 
fényhatásával világította meg a 
vidéket.

Nem rakéta volt
Jellemző az emberek háború 

utáni lelkiállapotára, hogy a leg
többen valami titokzatos rakétá
nak gondoltak. Sok észlelő azon
ban helyesen figyelte meg, hogy a 
robbanás után a tűzgolyó teljes 
kialvásáig még hosszú utat tett 
meg, tehát nem lehetett rakéta. Pályaformák. A. hap-

A megfigyelők közül több mint 1̂ SraboU^s és
félszázan számoltak be észleleteik- g & d w í p á  ya ké
ről a Csillagvizsgáló és a Meteoro- P véTsé tfr el. 
lógiai Intézethez küldött jelenté- • 
sükben. Lapunk olvasói közül is többen 
értékes megfigyeléseket juttattak hozzánk. 
Természetesen a megfigyelések adatai kö
zött nagy eltérések mutatkoznak, m ert hi
szen a jelenség váratlanul bukkant fel, má
sodpercek alatt játszódott le, az ilyen ter
mészetű égi tünemények megfigyelése és 
leírása pedig igen nagy gyakorlatot kíván.

A Csillagvizsgáló Intézet gondosan rend
szerezi és értékeli a megfigyelések anyagát, 
és ennek a munkának elvégzése után tájé
koztatót ad.

A hozzánk beküldött észleletek közül 
Major Pál szarvasi gépkocsivezető és Busza 
László putnoki csillagász észleleteit alkálom- 
adtán közöljük.

kikötött parányi vándor, aki a világűrből 
zuhantál ide: m i vo lt a sorsod, mik az élmé
nyeid? T e  idegen világból ideszakadt kő
darab, melyik földön, melyik nap sütött 
rád a csillagnapok közül? A  Káosz, vagy 
a Kozmosz volt-e a hazád?

Világtesiek roncsai
Közelfekvő a gondolat, hogy a meteoritek

ben világtestek roncsdarabjait, kozmikus 
katasztrófák hozzánk kallódott tanúit lás
suk. Azok js, akik az ellentétes felfogást 
vallják és úgy vélik, hogy a meteoritek 

ól az ősanyagból valók, amelyből a 
világtestek összetevődtek, kény
telenek azt a következtetést elfo
gadni, hogy a meteorok formájá
ban jelentkező *ősanyag« a koz
mikus élet körforgásának folya
mán egykori csillagok szétrom- 
bolódásából jö tt létre. Hagyjuk 
tehát nyitva azt a kérdést, hogy 
mennyiben játszhatnak szerepet 
a meteoritek a csillagképződés
nek előttünk még teljesen isme
retlen folyamatában és tekintsük 
őket roncsoknak.

A  két probléma

Egy néhány deka súlyú meteorit —  egy 
darab jelentéktelen sebheiyes kő, egy nik- 
keltartalmú vastöredék, —  ennyi az egész ( 
És mégis az ember által soha el nem ért 
s el nem érhető világtér titokzatossága és 

magasztossága tapad hozzá I Oh. te  nálunk

Azon nyomban két kérdés me
rül fel: 1. A z  »elpusztult« világ
test, vagy a testek sokasága a 

mi naprendszerünkhöz, a bolygók világá
hoz tartozott-e, vagy pedig a világűr 
anyaga, amely az állócsillagok birodalmá
ban, a nagyobb Kozmoszban honos? —  2. 
És feleljünk az első kérdésre így, vagy 
amúgy, fölmerül az újabb kérdés: a meteori
tek anyaga rokonságot mutat-e a Földet 
fölépítő anyaggal s a vizsgálatokból lehet-e 
következtetést vonni a Föld fölépítésére, 
vagy az elpusztult planétáris viíágtestek 
fölépítésére?

A  meteorokat összetételük szerint vilá
gosan megkülönböztethető négy csoportba 
oszthatjuk:

1 . A  vasmeteoritek mindig jelentős nikkei- 
tartalmúak, gyakran más ásványok hozzá
kever edé sével. Némelyek önálló csoport
ként elkülönítik az u. n. pallaszitákat, vagyis 
az szilikát keveredésű meteoriteket. Ezek
nek szerkezete vasból való szivacshoz ha
sonló.

2. A  kőmeleoritekben csak kevés vas van,.
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vagy egyáltalán nincs; főleg kovasavas 
ásványokból állanak.

A  kis mennyiségben fellépő keveredések 
csaknem szabályszerűen úgy a vas-, mint a 
kőmeteoritekben egyformán fordulnak elő.

3. A  mezoszideriták fémek és ásványos 
alkatrészek keveredései. Az ásványos alkat
részek a meteoritek tömegének csaknem a 
a felét teszik. Olykor kristály szerű fémszer
kezetbe rétegeződnek be.

4. A tekiiíek teljesen átolvadt, üvegszerü 
anyagból állanak, tömegüknek csaknem két
harmada kovasavas ásvány s vegyi össze
tételükben nagyon hasonlítanak a homok
kőhöz.

A  meteorvasnak olyan tipikus szerkezete 
van, aminő a földi eredetű vasban nem for
dul e lő : mérsékelt nikkeltartalmú vas 
aránylag vastag rétegei váltakoznak nikkel
ben rendkívül dús vas lapvékonyságú réte
geivel. Ez a keveredés többnyire nyolc
oldalas kristályszerkezetet.alkot. A  héza
gokat a két vasfajta keveréke tö lti ki. Ha 
a meteorvas felszínét Iecsziszoljuk és hígí
tott salétromsavval maratjuk, az oldat a 
kisebb nikkeltartalmú vasat erősebben tá
madja meg és a csiszolt lapon kirajzolódó
alakzatokban a nikkeldús vas vékony réte
geinek metszetéi finom vonalak hálózatában 
jelentkeznek. E zt az eljárást Wildmansldt- 
ten bécsi professzor vezette be s a csiszolt 
felületen kimart hálózatot Wildmanstüttcn- 
féle figuráknak nevezték. Régebben ezt 
a maratási próbát a kozmikus eredet fel
tétlen bizonyítékának tekintették. A labo
ratóriumokban azonban hosszadalmas kísér
leteket kezdtek annak a kérdésnek tisztá
zására, vájjon a ÍÖldi eredetű vasat nem 
lehet-e olyan elbánás alá vonni, hogy a 
meteorvashoz hasonló szerkezetet öltsön. 
Főleg Benedicks svéd tudós kutatott ebben 
az irányban upsalai laboratóriumában. A 
kísérletek eredménye az volt, hogy 650 
fokon való olvasztás után nagyon lassú 
lehűlést folyamattal a nikkelben szegény 
vas éppen úgy vastagabb rétegekben válik 
ki, mint a meteoritekben. Ebből a labora
tóriumi leletből arra következtethetünk, 
hogy a vasmeteor nagyon lassú lehűlés! 
folyamaton mehetett keresztül, tehát egy 
planetáris test mélységi alkatrészének mu
tatkozik. Talán elhamarkodottnak látszik 
egyetlen kísérleti eljárás eredményének ilyen 
messzemenő alkalmazása, de az útmutatást 
mégis figyelembe vehetjük, ha összevetjük 
az alábbi ténnyel: Okunk van annak 'a 
föltételezésére, hogy a Föld belsejének éa 
kérgének mélyebb rétegeiben az anyagok 
kevésbbé oxidálódtak, mint a Föld felszínén. 
Már most a meteoritekben vannak olyan 
ásványok, amelyek teljesen vagy nagy rész
ben hiányoznak a Föld felszínén, mivel a 
levegő oxigénje rohamosan átalakította, 
oxidálta, kémiai értelemben elégette őket. 
Ezek a meteorikus ásványok minő pl. a 
kénkálcium, különböző nikkelvegyületek 
alátámasztják azt a gondolatot, hogy a 
meteorok anyaga egy planétáris világtest 
szétrombolóilásából származik. Jól össz
hangba hozható ezzel az_ a tény, hogy a 
meteoritekben nem találtak olyan ásványt,

melynek anyagában vízmolekulák lennének, 
amelynek képződéséhez v íz szükséges. 
Feltételezésünket méginkább alá támasztja 

a meteoritek kémiai összetételének vizsgá
lata. Bár néhány meteorit ásványi össze
tétele olyan tulajdonságokat mutat, ami
ket földi tapasztalatunkkal nem ismerünk, 
egészében feltűnően egyezik a földi anyagé
val. Egyetlen rejtélyes kémiai alapanyagot 
nem lehetett bennük fölfedezni; az összes 
elemeiket jó l ismerjük. A  világanyag egy
ségéi, amelyet a szlnképclcmexés oly hatéko
nyan tárt elénk, a meteoritek anyagi összetétele 
kézzelfoghatóan erősíti meg. Idáig az elemek 
felét sikerült bennük kimutatni.

Y. M. Goldschmidt szerint a vasmeteor 
a föld belső magvának, a kőmeteor a leg
erősebb lúgos jellegű kitörési kőzetek külső 
rétegeinek, a mezosziderita, a szulfid-oxld- 
héj felső határának felel meg. A  tektitek- 
meteorjellegét néhány kutató kétségbe
vonja. Három lelőhelyük volt: Csehország
ban, Délausztráliában és Jáva szigetén, 
óriási méretű meteorrajra mutatnak. Míg 
a raásíajtájú meteoritek szóródási palástja 
20—30 km terjedelmű, a csehországi tek- 
titeké 150, az Ausztráliában lehullotté több 
ezer km. A kőmeteorok leggyakoribb faj
tája az úgynevezett chondriták csoportja. 
Ezekben gyakran puszta szemmel sok lencse 
nagyságú golyócskát (chondrákat) vehetünk 
észre, földi kőzetekben ilyeneket nem talá
lunk. Szerves éleinek semmiféle nyomát nem 
találták a meteoritekben.

A  tűzgolyók pályája

Ezzel nagyjából kimerítettük mindazt, 
amit a második kérdésre felelhetünk. Nyílt 
kérdés maradt az első . A  meteor anyaga 
naprendszerünkből, vagy távoli világrend- 
szerekből származik-e? A  meteorok anyagá
nak vizsgálata mindkét lehetőséget megengedi. 
Tehát a tűzgolyók mozgását kell megfigyel
nünk.

A  tűzgolyó a felső rétegekben 120— 200 
km magasságban gyullad ki A  légkör 
egyre növekvő ellenállása fékezi a tűzgolyó 
gyorsaságát s többnyire még igen nagy 
magasságban teljesen megszünteti. Itt, a 
•fékezési pontiban a földhöz viszonyított 
sebesség nulla, a tűzgolyó kialszik (ilyen
kor következik bea robbanás) és a meteorit 
szabad eséssel zuhan a földre, de a becsa
pódás lendülete többnyire nem túlerős. A 
pultuszkikóesőnek a NarevrehuIIó darabjai 
pl. nem ütötték á t a jeget.

A  tűzgolyó pályájának megállapításához 
legalább két elegendő távolságban fekvő 
helyen végzett megfigyelés szükséges. Mind- 
kéthelyen meg kell állapítani, hogy az égbol
tozat melyik pontján villant fel és melyiken 
aludt ki a tűzgolyó. A  két megfigyelő 
a két pontot az égboltozaton másutt látja. 
Ebből a >parallatikus« eltolódásból s a 
megfigyelési helyek távolságából meg lehet 
határozni, milyen helységek fölött villant 
fel és aludt k i a tűzgolyó. Ebből megálla
pítjuk a pálya helyzetét és hosszúságát. A  
jelenség két végpontja közti ídőkülönbség 
s a pályaelemek alapján megállapíthatjuk 
a nyugvó Földhöz viszonyított közepes
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I

A  mezőmadarasi 
chondrita. Lencse- 
nagysátfú olivin- 
gotyócskák vannak 

a kómeteorban.
golyócskák vannak 

a kómeteorban.

A  treysai meteor. Hes- 
senben 1926 6pr. 3-án 
délután fél négykor, 
fényes napvilágban 
szaladt végig egy tűz
golyó. A becsapódás 
megrázta az ablak
üvegeket, edényeket. 
Egy év múlva másfél 
méter mélységben ta
lálták meg a fejnagy
ságú, 63 kg súlyú vas

meteort.

sebességéi. Minthogy a Földmozgásait ismer
jük, a Naphoz viszonyított sebességét is 
kiszámíthatjuk. Minthogy a légkör fékezi a 
sebességet, az fokozatosan csökken. Ho/U 
meister egy 1916 szeptember 3-án ni egfigyélt 
tűzgolyóra vonatkozólag megállapította, 
hogy a fékezési ponttól 300 km-nyire a 
sebesség 57,170 km-nyire 50, 120 km-nyire 
40, 66 km-nyire 35 km-t tett ki másodper
cenként. Általában 35— 100 km-es, sőt 
jóval nagyobb sebességet is mértek.

Ezzel elérkeztünk a döntő ponthoz. A  
nagy sebesség bizonyltja, hogy a meteor nem 
származhalik naprendszerünkből, Hogy ezt 
megértsük, képzeljünk el egy testet, amely 
a Nap vonzási körében keletkezik. A  Nap 
vonzási hatása nem engedné nyugalomban, 
a Nap felé kellene hullania egyre fokozódó 
sebességgel. Ha a testet keletkezésének a 
helyén oldalról meglökjük, nem a függőleges 
irányában esik, hajítósi pályán mozog. Az 
oldalról ható lökerőt tételezzük fe l olyan 
er ősn ek, hogy a vonzó erő v  el tartó san egyen - 
súlyban van, a test ekkor körpályát tr le 
a Nap körül. H a a lökőerőt fokozzuk, a 
pálya mind elliptikusabb lesz s a lökőerő
nek van egy felsőbb határa, amely a von
zást teljesen kiegyenlíti, a pálya parabo
likus lesz. A  két határérték a ►körpálya- 
sebesség* és a ^parabolikus sebesség*, A 
földtávolban az első mintegy 30, a második

Felsőkép: Csiszolt és maratott meteorlapak a 
Wildmanstátíen-féle figurákkal.

Alsó kép: SzioacMzerü meteor, ú, n. pallazoit.
(A világos rész a nikkelvas.)

42 km másodpercenként. A  parabolikus 
sebesség éppen elegendő arra, hogy egy 
testet a Nap vonzási körében tartson. A 
Föld a Naptól 150 millió km távolságban 
körhöz közeledő pályán 30 km sec. sebes
séggel kering. Ha á sebesség fokozódna, 
pályája mindinkább megnyúlna. 42 km-en 
felül kiszabadulna a Nap vonzási köréből 
» hiperbolikus pályán kirepülne a világűrbe.

Abból a sebességből tehát, amellyel egy 
test a Naptól földtávolsógnyira rohan, fe l
ismerhetjük kozmikus eredetét. Ha parabo
likus vagy annál kisebb sebességgel jut a 
föld közelségébe, a Naprendszer közössé
gének tagja. Ha 42 km-en felüli sebességgel 
érkezik, az interstelláris térségből főit hiper
bolikus pályán.

A  tűzgolyók és meteoritek tehát koz mi- 
kus eredetűek s csak távoli világok hírnö
keiként érkeznek hozzánk. Interplanetáris 
tűzgolyót még nem figyeltek meg, Nap
rendszerünk térsége (interplanetáris tér) 
jobban megtisztult az ilyfajta kis testecs- 
kéktől, mint az állócsillagok közti (inter
stelláris) térségek.

Neissl kimutatta, hogy a meteoritek széles 
vándorutakon kerülnek Naprendszerünkbe, 
az egyik a Bika irányába mutat, a másik 
a Szűz észak-keletiterületéről vezet hozzánk.

Ha a tűzgolyó 200 km-es sebességgel 
érkezik légkörünkbe, úgy már nem is a 
Tejútrendszerből való, hanem még távol
abb i világ hírnöke.

Mikor indulhatott vándorújára, ha a 
legközelebbi állócsillag, a Proxima Centaurí 
36 billió kilométerre van tőlünk?

Vándor Zoltán



lUhfid d tat Hiű fiáid ?
Már régi időkből fogva Bök könyv és dkk 

jelent meg olyan technikai módszerekről, 
melyeknek segítségével az emlékezőtehetsé
get alá lehet támasztani, meg lehet erősíteni, 
sőt lehet fegyelmezni is. Ezeknek a módsze
reknek tana a mnemotechtrika.

Az iskolában is, az életben is bármely 
pályán igen sokat kell tanulnunk és emlé
kezetünkben tartanunk, hogy helyünket 
mególlhassuk.

A  tapasztalat azt mutatta, hogy az emlé
kezőtehetség alátámasztásának legbiztosabb 
módja az asszociáció, vagyis a képzet- 
társítás. Egy kis gyakorlattal könnyen talá
lunk fogalmakat, hasonlatokat, amelyekkel 
gyorsan társítva az emlékezetbe vésendő tár
gyat, számokat vagy szavakat, nem fogjuk 
azokat egyhamar elfelejteni.

A2 ilyen hasonlatok lehetnek szellemesek, 
de lehetnek primitívek, sőt komikusok is, —  
ez teljesen mellékes, —  mert csak egy célt 
kell szolgáiniok, az emlékezőtehetség alá
támasztását. j

Sokan vannak, akik kételkedéssel fogadják 
a mnemotechnika elméletét s annak hasznos
ságát és mosolyognak rajta. Pedig ez téve
dés. Hiszen ismerték és alkalmazták azt már 
az ókor csillagászai is, amikor az égboltozat 
csillagait csillagképekbe foglalták és ezzel 
azoknak pontos helyét és a más csillagokhoz 
való viszonyát az emberiség emlékezetében 
megrögzítették.

Az Élet és Tud. közölte a Medvepásztor 
csillagképét. Lehet-e egyáltalán elfelejteni?

Egy példa (II. évf. 5. az.)
íme a lóugrás: Lóugrás a sakktáblán.
A  kísérletezők hamar rá fognak eszmélni 

arra, hogy amiképpen egy nyaláb vesszőnek 
egyszerre való kettétörése nem sikerül, azon- 
képpen ennek a lóugrásnak egyszerre való 
megtanulása sem megy könnyen. Részle
tekre való felbontásra van tehát szükség, 
mégpedig olyan részletekre, amelyek köny- 
nycn megjegyezhetők. Vegyünk tehát példát 
az ókori csillagásztól és eszeljünk ki mi is 
találós képeket vagy ábrákat, amelyeknek 
segítségével aztán az egész anyagot teljes 
biztonsággal emlékezetünkbe tudjuk vésni.

i

Minthogy a lóugrás menete olyképpen 
van szerkesztve, hogy a sakktábla bármely 
kockájáról kiindulva 65 ugrással kiinduló
pontunkra térhetünk vissza, ennélfogva a 
menet vonalának részletekre való bontását 
is bárhol kezdhetjük. Teljesen tetszésünktől 
függ az is, hogy a menetet hány részletre 
osztjuk fel s miféle ábrákat alkotunk, mivel 
a fődolog csak az, hogy ezek az ábrák meg- 
kapóak legyenek s gyorsan és élesen vésőd
jenek emlékezetünkbe.

A  fenti rajz 3zcrint a lóugrás a sakktábla 
alsó balsarkából indul ki és 64 ugrással 
behálózza az egész táblát.

Minthogy a menet hosszú és komplikált, 
próbáljuk azt felosztani kedvünkre való 
részletekre, illetve ábrákba. Ez teljesen 
egyéni ízlésünktől függ. Ha például fel
osztjuk a menetet az alábbiak szerinti nyolc 
részletre, akkor kapjuk a következő ábrákat:

I. Villám (x— 4) és Nyíl (4— ro)
II. Gyökjel (10— 15)

III, Jobboldali vetőháló (15— 25)
IV. Pipa (25— 31)
V, Kettős nyíl (31— 42)

VI, Kertészolló (42— 48)
VII. Baloldali vetőháló (48— 58)

VIII. Hajnyírógép (58— 64)
Rajzoljuk le többször ezeket az ábrákat s 

ezzel véssük jól az emlékezetünkbe azoknak 
alakját, a sakktáblán elfoglalt helyzetüket, 
valamint kezdő és végső kockaszámukat. Ha 
az egyes ábrákat már jól megtanultuk, 
könnyen fog menni az egésznek megrajzo
lása, sőt a sakktáblán való bemutatása is. 
Az egész menetnek pontos ismerete mellett 
azután a sakktábla bármely kockájáról ki
indulva is bemutathatjuk a lóugrást. így  pl. 
ha a 13. kockáról kellene kiindulnunk, lelki 
szemeink előtt kell, hagy lássuk a II. sz. 
ábrát, s befejezve a „gyökjelet", folytatjuk 
a menetet a III. ábra vonalán, míg végül 
ismét a „gyökjel“ -hez jutunk, melynek 12; 
sz. kockáján célunkat elértük.

Dr. Rüblein Richdrd
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A  mikroszkóp és 
a fényképezőgép 

mór eddig is sok 
szolgálatot tett a 

pí,m/j  tudom ánynak. A 
*f/aW m ik ro s z k ó p n a k , 

melynek segítségével 
a legparányibb élőlé

nyek szervezetébe is 
, betekinthetünk, sok fel
fedezés köszönhető. Sok 
:özülük gyógyászati szem

pontból nagyhorderejű/A 
mikroszkóp tökéletesíté
sével lépést tartott a fény
képezés fejlődése is. Ezek 
együttesen lehetővé tet

ték, hogy a természet 
titokzatos műhelyébe 
betekintést nyerjünk. 
Mikroszkópikus fény

képek n agy ítása ibó l 
megismerte a tudomány 

• a növényi test részletesebb, fi
nomabb felépítését, sejtes szer- 

kezetét, a növényi edény vagy szállító 
szövetet stb. Elsősorban szükség volt azon
ban olyan eszközökre, melyekkel a vizsgá
landó fából, faanyagból megfelelő vékony 
metszeteket lehetett készíteni. Tapasztalat 
szerint ezek 1/100 mm-nél vastagabbak 
nem lehetnek, hogy rajtuk a fény áthatol
hasson, ezenkívül preparálni és festeni is 
kell ezeket, belőlük a léghólyagokat eltávo
lítani stb. A z  így elkészített metszetek már 
pontos, tiszta képet adnak mikroszkóp alatt. 
A  tudomány azonban nem elégszik meg 
ezen metszeteknek mikroszkópikus szemlé
lésével, hanem nagyított képek előállítására 
törekszik.

Minthogy a különböző fanemek metsze
teinek, UI. szöveteinek átlátszósága nem 
egyforma, azért a róluk készítendő mikrosz
kópikus fényképfelvételeknél a fényérzékeny 
lemezeket a másodperc hosszabb vagy rövi
d e k  részében kell a fénynek kitenni. így 
pl. ha a rezgőnyárfa törzséből készült met
szetről mikrofényképet akarunk készíteni, 
akkor csak 18/100 másodpercnyi fényhatás 
szükséges. Sötétebb fametszeteknél, mint 
pl. a mandulafáénál, már több, 30/100 má
sodpercnyi fényhatás kell.

A  mikroszkópikus fényképfelvételeket kö
veti a képek nagyítása. A  nagyítások még 
tisztábban, világosabban mutatják meg a 
növényi szövetek jellegzetességeit. Rajtuk 
még pontosabban figyelhetők meg a sejtek, 
a növényi edények stb. alakjai, azok száma, 
a csoportosulásaik mikéntje, a farostok 
sejtjei stb. A  mellékelt mikrofény képi elvé
teleken egyrészt a borókafenyő (Juniperus

f é n y k é p e k

PIEZ OELEKTROM OSSÁG 
Némely kristálynak ismeretes olyan tulaj

donsága, hogy ha a kristályt bizonyos irányban 
összenyomjuk, akkor a kristály felületén szabad 
elektromosság keletkezik. A  jelenség leginkább 
kvarckristftlyoknál tanulmányozható. A  hatás 
fordítottja is előidézhető, tehát ha például a 
kvarckristályt elektromos térbe tesszük, akkor 
a kvarc a tér változásainak megfelelően jobban, 
vagy kevésbbé összehúzódik, tehát mcclutnikus 
rezgésbe jön. Ha az elektromos*tér rezgésszáma 
egyezik a kristály rezgésszámával, akkor tekin
télyes amplitúdójú rezgések is keletkezhetnek. 
A rezgéseket megfelelő eszközökkel —  ködfény-' 
lámpákkal —  láthatóvá is tehetjük. A  kvarcnak 
ezeket a tulajdonságait használja fel a rádió- 
technika, midőn az adóállomások által ki
sugárzott hullámhosszúságát ellenőrzik vele.

phaenicea), a juharfa (Acer platanoides), 
a kocsánytálán tölgyfa (Quercus sessili- 
flora) és a tüskés rekettye (U lex eurdpea) 
szárának szöveti szerkezete, másrészt a gyé
kény szárában a sugarasan elhelyezkedett 
sejtek láthatók,

A  növényi szövetek leglöbbnyiremikrosz- 
kópikus kicsinységéi. sejtek együttesei. A  
sejtek alakja és elrendezése minden növény
ben más és más. így  a mikrofényképfelvé
telek segítik a tudományt a növények, III. 
fák meghatározásában,

A  mikrofény képek nagyításait messze túl
szárnyalják azok, melyeket az elektron- 
ultrám ikroszkóp ad. Ezekét a fényképeket 
nem fénysugarak segítségével, hanem ú. n. 
•korpuszkuláris« sugárzással (0 sugarakkal 
elektronokkal) állítják elő. A z  elektron- 
mikroszkóp igen erősen nagyított fényképek 
készítésére szolgál. A  nagyítás többnyire 
az eredetinek az 50.000— 150.000-szerese; 
az így nyert fényképek azonban közönséges

fényképnagyító
val a négyszeres 
nagyságukra -is 
felem elhetők. A z  
utóbbi nagyítá
sokon ezután 1 n 
(a mikron a m il
liméter ezredré
sze) 50 cm hosz- 
szúnak látszik.

A z  elektron
mikroszkóp a nö
vénytan, állat
tan, élei tan, ké
mia, fizika és or
vostudomány te
rén máris óriási 

szolgálatokat 
te tt  és tehet a 
jövőben is.

Buchmann K.
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Egy régi —  közel százéves —  híres fest

ményen, mely az akkorikor neves orvosának, 
VVarren professzornak altatásban végzett 
műtétét ábrázolja, a beteg utcai ruhában, 
cipőben fekszik a műtőasztalon. A z  orvosok 
pedig az akkori idők eleganciájának m e gfelelő 
társasági ruhában állják körül a műtőasztalt. 
Szokás volt, hogy az orvos műtétnél a divat
nak megfelelő legelegánsabb ruhában jelen
jen meg. Idősebb sebészeink bizonyára még 
emlékeznek olyan tanítómesterükre, k i pá- 
lyáj a elej én m ég frakkb an operált. A  m úsze- 
reket is úgy alkalmazták, ahogy a táskából 
előkerült. Ha a műtét közben egy-egy mű
szer leesett, azt felemelték, kicsit megtörül
ték és tovább használták.

Természetes, hogy az ilyen körülmények 
között végzett műtétek után a sebek elgeny- 
nyesedtek. Hamarosan hidegrázás, magas 
láz lépett fel. E  kínzó magas láz, a>sebláza 
megjelenését az akkori orvosok —- súlyos 
műtétek után —  aggódva várták, mert 
elmaradása a műtét sikcrteklenségét jelen
tette és a beteg közeli halálának bekö
vetkezését jelezte. íg y  volt lehetséges, hogy 
a ma már rettegett, de szerencsére alig ismert 
sebláz, akkor természetes, sőt várva várt 
Jelenség volt.

A  rn ai steril m fitétek felé vezető úton az 
első komoly lépést hazánkfia, Semmelweis 
Ignác tette meg. A  bécsi szülészeti klinika 
orvosa elkeseredve látta, hogy a klinikán a 
szülő nők nagy része meghal gyermekágyi 
lázban. A z  otthon, vacy éppen az utcán 
szülő nők nagy részét elkerüli a veszedelmes 
betegség.

Hosszú töprengés után sikerült megtalálni 
a megoldást. Egy alkalommal Koletschka 
anatómia-professzort boncolás közben egy

394 Kiemelik a forró vízből
a kifőzött műszereket

GUMIKESZTYŰIG
ügyetlen medikus megkarcolta. Sebe oly 
súlyosan fertőződött, hogy hamarosan meg
halt. Semmelweis a orofesszor boncolása 
közben vette észre azt' a hasonlatosságot, 
mely a nagy anatómus bonclelete és a gyer
mekágyi lázban meghalt anyák bonclelete 
között fennáll. Semmelweis lángelméje fel
ismerte az összefüggést a professzor és a szü
lőanyák halála között. A  medikusok, akik 
boncolás után jöttek a szülészeti klinikára, 
vizsgálataik közben fertőzték meg a szülő- 
anyákat hullám éreggelt.

Am ikor elgondolásait nyilvánossá gra hozta, 
hatalm as tám adásb an és csúfolódásb an része
sült, pedig csak arra kérte medikusait, és



kollégáit, hogy az anyák vizsgálata előtt 
chlorvízzel mossák meg kezüket. Meglátá
sát azonban az idő igazolta. A  chloros viz 
modern formában még ma is használatos a 
műtét előtti bemosakodáshoz.

Semmelweis tanait a múlt század nagy 
sebésze, jLister sikerrel alkalmazta műtétéi- 
nél. Az elsők között volt aki megértette 
Semmelweis intelmeit. Műtétéi előtt nem
csak bemosakodott, hanem műszereit is 
híorvízzel fertőtlenítette.

A  tudomány azonban nem pihen. 
Újabb kutatók újabb eredményekkel 
árasztották el az orvostudományt. Igaz, 
hogy némelyik tévútra vezette a sebé
szet fejlődését. íg y  a nagy örömmel foga
dott cárból is,mely kitűnő fertőtlenítőképes
sége mellett érzéstelenítő hatású is. Akkor 
még az érzéstelenítést nem ismerték. Bár a 
cárból nagy mértékben csillapította a beteg 
kínjait, érzéstelenítő hatását az orvos kezére 
is kifejtette. A sebész érzék télén kezében a 
kés bizonytalanná vált. Más hátránya is 
volt a carbolnak. Szétroncsolta az élő szer
vezet sejtjeit is, nem egyszer súlyos üszkö
södéseket idézett elő.

Hosszú és fáradságos út volt, m íg a tudo
mány eljutott a m ai műtéti technikáig: a 
steril műtétekig. A z  ó-kor legnagyobb orvosa, 
Hippokrates is isnierte már a tűz tisztitó 
hatását. A  középkorban a boszorkány ége
tés is a tisztátalan lelkektől, a megszállottak
tól való szabadulást célozta. Tudományo
sabb alapokon állottak a XV— X V I. század 
borbély-felcsere.i, akik forró olajjal öntötték 
ki a műtéti sebet, hogy a genyedést meg
akadályozzák. A  Pasteur-oltás bevezetése 
előtt, h a valakit veszett kutya harapott meg, 
sebét a falu kovácsa tüzes vassal égette ki. 
Könnyen elképzelhetjük azt az irtózatos 
fájdalm at, am it az ilyenbeavatkozás okozott.

A mai műtéteknél modern érzéstelenítő 
szerekkel teljes fájdalommentessé get tudunk 
biztosítani. A  műtéti sebet nem kell fertőt- 
leniteni, hanem mindazt, ami a sebbel érint
kezésbe kerülhet, már előzőleg fertőtlení
tünk: sterilizálunk. Ily módon távol tartunk 
m inden baktériumot a műtéti területtől.

A fémdobozba helyezett kötszereket beteszik 
a gözsterilizótorba

A  sterilizálás lényege Hippokrates elvén 
alapszik: hővel sterilizálunk. A  nem éles 
műszereket forró vízben 15— 20 percig főz
zük. A z  éllel bíró műszereket —  melyek 
nedvességben az élüket elvesztenék—  elektro
mos kemencében 130 fok felé hevítjük. 
Fehérneműket, ruhákat, gumikesztyűket 
kötszereket túlhevített gőzben sterilizálunk.

Az orvos keze és a műtéti terület bőre 
bővel nem fertőtleníthető. A  Semmelweis 
által először ajánlott kézmosást használjuk 
a Fiebringer szülész-professzor által módo
sított formában. Félórai szappannal, 
kefével történő kézmosás után alkohollal, 
chlorogen vagyhypermangán oldattal öblít
sük pár percig kezünket. Szükséges a kéz 
gondos fertőtlenítése,mert a gummikesztyű 
elszakadhat és az orvos keze közvetlen érint
kezésbe kerülhet a sebbel.

Magát a műtéti területet is fertőtleníteni 
kell. Megelőző szappanos lemosás után a 
műtőben benzinnel, aetlierrel lemosva ala  ̂
posan bejódozzuk. A  beteg testének többi 
részét sterllkendőkkel takarjuk el. Maga a 
sebész is steril ruhákba öltözik.

A baktériumok ilyen gondos távoltartása 
mellett lehetséges csak az, hogy a mai 
műtétek után genyedést a legritkább eset
ben látunk. Elvétve akkor fordul elő, ha 
a beteg szervben —  amelyet operálunk —  
mái* megelőzőleg baktériumos fertőzés volt 
jelen.

Dr. Rossmann Béla

Az éles műszereket elek
tromos kemencébe teszik
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Izületi nedv mikroszkopikus képe

A z , élet számos megnyilvánulása között 
legszembetűnőbb, leginkább érzékelhető a 
mozgás. A z  egész világmindenség állandó 
mozgásban van. Benne az élők milliárdjai 
állandóan változtatják helyüket, mozognak, 
nyüzsögnek: élnek. Maga az élet is állandó 
mozgás. Emberi életünk legszembetűnőbb 
jele ez, amely csak a megsemmisülés idő
pontjában ér véget.

Mozgásunkat az izmok összehúzódásának 
mozgató (aktív) ereje végzi, de hogy ez létre
jöhessen, hasznos munkává váljék, mozgé
kony, csuklószerű ízületekre van szüksé
günk. Az ízület a mozgás szenvedő (passzív) 
szerve, amely finom felépítésével lehetővé 
teszi azt a sokféle, nagyon pontos mozgást, 
hasznos vagy néha „káros*‘ munkavégzést, 
amely betölti életünket.

A z ízület tulajdonképpen két porccal fe
dett csontvég összeköttetése olymódon, 
hogy a csontvégeket kívülről csak kötőszöve- 
tes tok és szalag tartja össze, és így a csont
végek egymásfelett elmozdulhatnak.

A z íz-felszín az ízület működési feladata 
szerint gömb-, henger-, csukló-, vagy szabad 
ízület lehet. M inél szabadabb egy Ízület 
mozgási köre, annál kevesebb erőt képes 
kifejteni, de annál sokoldalúbb a mozgása. 
A z  izületi felszínek alakja öröklött tulajdon
ság,, de végső kialakulásában az is igen nagy 
szerepet játszik, hogyan lesznek használatba 
véve. Gondoljunk csak a művészkezek és a 
testimunkások keze közötti különbségre.

A z  ízületi porc célja, hogy a mozgásnak, 
megterhelésnek kitett csontfelszínek síma 
és rugalmas ' felszínen érintkeznek egy
mással Ezáltal csökken a súrlódás és tes
tünk rugalmassága nagy mértékben foko
zódik. Gondoljunk csak a sportolókra, pl. 
a rúdugrókra, akik több mint 4 méter 
magasságot ugranak keresztül! Micsoda 
ízületi rugalmasságra van szükségük, hogy

sérülés nélkül viseljék el az ilyen megráz
kódtatást. Egyebek között az üvegporc nagy 
rugalmassága teszi lehetővé, hogy ilyen moz
gásokat is végezhessen az ember.

A z  ízületi tok erekben és idegekben rend
kívül gazdag. Ez a magyarázata annak a 
nagy fájdalomnak, amely az ízületi sérülé
sekkel és megbetegedésekkel együtt jár és 
amely ilyenkor a legkisebb mozgásra is hihe
tetlen mértékben fokozódik.

A z  ízületi nedv (synovia) pár csepp 
szalmasárga viszkózus folyadék. A z  ízfel
színek sikamlóssá tételére szolgál, tehát 
mintegy „olajozza a mozgó alkatrészeket*4, 
ezáltal megkönnyíti a mozgást és csökkenti 
a súrlódást. Emberi motorunk kenőolajának 
fogható fel.

A z  ízületi nedv rendes körülmények kö
zött pár cseppnyi fehéres, enyhén sárgás 
árnylatú, nyúlós, tapadós folyadék. Mennyi
sége és összetétele nemcsak egyénenként és 
fajonként, hanem ízületenként is változó. 
Szerepe elsősorban az, hogy a porcfelszínc- 
ket sikamlóssá tegye és egyúttal az adhéziót 
is növelje. Fontos szerepe még az is, hogy az 
ízületi porcot átáramlás, diffúzió útján táp
lálja. A z  ízületi porcnak ugyanis nincsenek 
saját vérerei, így táplálkozása részben a 
csontvelő útján, részben azonban a synoviá- 
ból történik. A 7. ízületi nedv a porcsejtek 
közötti kötőszövet apró hézagain diffundál 
az egyes sejtekhez. •

A  mellékelt fényképen az izületi nedvről 
készült mikroszkópi felvételt láthatunk. 
Látjuk egyúttal azt is, hogy az nem egészen 
olyan anyag, mint az olaj, amennyiben nem 
egynemű, homogén, hanem levált hám
sejtek ízületi ((synoviális) sejteket és szövet
törmelékeket tartalmaz.

A z  ízületek tulajdonképpeni alakja az 
általános alkat (konstitudó) kereteiben örök
lődik és, így családokra jellemző lehet. 
A  születés után azonban egyrészt az izmok 
működésének, főleg a forgó mozgások hatá
sára finom lecsiszolódások jönnek létre, sőt 
nagyobb, mélyreható alaki változásod is 
lehetségesek, másrészt viszont a megterhelés 
miatti nyomás akadályozhatja a porc további, 
egyenletes növekedését, így  .változik az 
ízület alakja különböző munkavégzés követ
keztében. (Foglalkozási izületi betegségek).

Mennyivel tökéletesebb az emberi szer
vezet mindenféle gépnél. Nem  kell az olajat 
utána tölteni és nem kell használt olajat lebo- 
csátani, egyenletesen, tökéletesen képződik 
ott, ahol szükség van rá. dr. Pillér László
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A festéssel-színezéssel fog
lalkozók, a festőmövészek, fes- 
tők-mázolők, nyiomdászok és 
mások is, igen gyakran kelle
metlen színváltozást tapasz
talnak, amely a művet vagy 
készítményt átfér értéktelenné 
is teszi. Az ilyen elváltozás 
magyarázata többnyire vala
mely kémiai folyamat. Hiszen
a színczésrc-fcstékkészítésre
használt színesanyagok mind
annyian vegyületek* amelyek 
összetételét a velük érintke
zésbe jutó másik anyag meg
változtathatja. A z  okok isme
retében ezek a hibák termé
szetesen kiküszöbölhetők.

Zöld, főként azonban szép
színű zöld színes anyagokban 
mind aművészek, mind az ipar 
színsorozata, »palettája«, min
denkor aránylag szegény volt. 
Ezért e^.t a színt rendszerint 
kikeverik. Erre sárga és kék 
színes anyagokat használnak, 
mivel az ezek alkotta keverék
ről visszaverődő sárga és kék 
fény szem Ünkb en a zöld érzetét 
kelti. Árnyalatokat pedig 
akként kapnak, hogy a magá
ban nem szép zöldet sárga be
keverésével melegebbé, sárgíi- 
sabbá. vágy kékkel hidegebbé, 
kékesebbé változtatják. Ha 
már most e két összetevőt 
nem jól választják meg, vagyis 
két olyan színes anyagot, k evet
nek egybe, amely egymásra 
vegyhatást fejt ki, a kívánt 
színtől teljesen elütő másik 
szín jelentkezik. Ez az eset 
fordul, elő például a schwein- 
furti zöldnél. Ez a gyönyörű 
szép, tüzes-zöld színű vegyület 
réz- és árkén tartalmú, amiért 
Is kettőzötten mérgező. Hasz
nálatát többízben rendeletileg 
tiltották el, de mindhiába. 
Megveszt egetóen szép színe 
új)ra arra ösztökélte a művé
szeket, hogy alkalmazásba ve
gyék. Árnyalata azonban nem 
mindig megfelelő. I-lamelegeb
bé, sárgábbá kívánták tenni, 
kadmiumsárgát kevernek hoz
zá. Azonban, legnagyobb cso
dálkozásukra, a már kész kép 
ekként létesített zöld részei 
hamarosan sötétedni kezdtek 
és hosszabb-rövidebb idő múl
tán koromfeketévé váltak. A 
vegytan megvilágításában ez a 
jelenség igen egyszerűen*ma
gyarázható. A  schweinfurii 
zöld réz-, a kadmiumsárga

pedig ügy nevezett szulfidkén- 
vegyület. E kettő, bár lassan, 
de hat egymásra és idővel a 
koromfekéteszínűrézszuífidot 
létesíti. A  festmény ettől féke- 
tedik meg.

A szobafestők az ultramaTin- 
kéknél gyakran hasonló kelle
metlenséget tapasztalnak. Ez 
azonban kifehéredik, kifakul. 
A  jelenség akkor figyelhető 
meg, ha régi falfestést újjal 
váltanak fel. Ilyenkor ugyanis 
a falat lekaparása után tim- 
sózzák, majd szappanozzák, 
hogy ekként az előbbi és az 
újabb festékbevonat közé el
választó réteget iktassanak. A 
timsóésatfáli- vagykenőszap- 
pan egymásrahatása vízben 
oldhatatlan alumínium szap
pant létesít, amely immár be
borítja a falat. De ha a tim- 
sóbói sokat, avagy ami ezzel 
egyremegy, a szappanból keve
set használtak, felesleges tim só 
marad vissza. E z savanyú, 
kénhatású, sav természetű ve
gy  ület. Mivel az ultrumarin- 
kéjcet a savak megtámadják, 
érthető, hogy az ilyen falfelü
letre felhordott ultrámarihkék
színét veszti.

Nyomdászokat is érhet m eg- 
lepetés. Náluk azonban több
nyire a lúgos anyag okoz bajt. 
Érdekes példa a következő. 
A nyomdának szappan csoma
golására szánt, rajzos csoma
golópapirost kell készítenie. 
A  megrendelést teljesítik és a 
szappant becsomagolják; Nem
sokára ott a panasz: a nyom
tatvány kifakult! vagy: színe 
megváltozott! Ha az okot 
kutatni kezdjük, hamarosan 
rájövünk, hogy a színes anya
got a mindig kissé lúgos szap
pan támadta meg. íg y  az erő
teljesen kékszínű berlinikékkel 
nyomtatott mintázat halvány 
sárgásbarna színt ölt. Ugyanis 
a szappan hatására a vasrozsda 
anyagává alakul. Ha cinóbér
rel" dolgoztak, a szép tüzes- 
piros csúf barnává változik. 
Különféle krappofcat használva 
pedig elütő és tiibbnyire fakó 
színeződés lép fel.

Ilyen kellemetlenség n mély
nyomásnak nevezett nyomta
tóeljárásnál is jelentkezhet. 
Mint tudjuk, ennél a sokszoro
sító eljárásnál vörösréz nyomó- 
fortnát, hengert használnak. 
A nyomtatvány szövegének

és ábráinak tükörképe ennek 
felületébe van bemayatva. Az 
Élei és Tudomány is ezzel a 
módszerrel készül. Már mos!, 
ha a nyomdafestékben olyan 
színesanyag van. amely szül
édként tartalmaz, akkor, mi
ként azt a schwcinfur'ti zöld 
esetében már láttuk, réz- 
szulfid keletkezik. E l  a fekete
vegyület azután megtörj, el
csúfítja a színt. Egyben azon
ban a rézhenger anyagát is 
megtámadja. A z  ebbebemara- 
tott pontszerű mélyedések, a
szilkék, kitágulnak, összeérnek 
és a nyomat elkenődik, de 
legalább is eldurvul. Ilyen a 
vörösréz nyomtatóhengerre ve
szélyes színesanyag, pl. a ci
nób er és minden ült ram a: in 
változat. Ezért helyettük in
kább kátrány fest ékből előállí
tott festcklakkot használnak.

A borral foglalkozók jól 
isra e.rik a bor feketetörését. Ez 
a borhiba a gondatlan kezelés 
folyománya. A z  eddigi pél
dákkal ellentétben azonban 
nem valamely színes anyag el- 
ronesolódása, hanem ellenkező
leg, ilyen színes anyag létesü- 
lése alkalmából áll be. Okai a 
következők: A bor üde színé, 
enyhe savtartalmának köszöni. 
Savanyúsága főként a borkő- 
savtól és borkőtől, részben 
más növényi savtól, pl. citrom
savtól ered. Ha már most a 
must vagy a bor az ászokolás 
alatt vastárgyakkal pl .a hordó
ajtó csavarjaival érintkezik, 
különösen, ha a vas rozsdás 
volt, vasat old fel. Ezzel vas
ban a természetes vastarta
lomnál (hektoliterenként 1 gr) 
jóval dusabbá válik. Ez még 
nem volna baj. Különben is a 
képződött vasvegyöletek szín
telenek. Igen ám, de a borban 
főként a vörösborban, csersav 
is van. Csersavat a hordó fája 
is tartalmaz. Ászokolás közben 
tehát a bor csersavban is 
dűsabbá válik. Ez még mindig 
nem baj. tekintve,hogy a cser
savas vas is színtelen anyag. 
De ha az ilyen borhoz levegő 
jut, ez a vassó az oldhatatlan
változattá alakul ; oxidálódik. 
Ennek a színe már kék, nagyobb 
töménységben sötétkék, szinte 
fekete. A  gubacstintának 
ugyanez a vegyület a színező
anyaga. Ekként tehát a bor 
kékesfekete színt ölt és a
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benne lebegő színes pelyhéktől 
zavarossá lesz. —  A  fekete
vagy vasastörés inkább csak 
szépséghiba. Ugyanis e vas- 
vegyületek nem mérgezők és 
a baj derítéssel és szellőz
tetéssel könnyen megszüntet
hető. A  megelőzés természe
tesen célravezetőbb. Ez a bor 
vastartalm ának eltávolításában 
áll. A műveletet sárgavérlúgsó- 
val végzik, ami bortörvényünk 
értelmében csak hatósági ellen
őrzés m ellett történhet.

A  feketetörés néha ecetes 
befőttek, pl. ecetes uborka 
készítésénél is bekövetkezik. 
A z  ok itt is az oldott vas és 
a csersav egyidejű jelenléte, 
majd a levegő oxidáló beha
tása. Étkezési célra csak erje
dési ecet árusítható. E z  vala
milyen alkoholos folyadékból 
készül. Pl. a borból borecetet 
kapunk. Ilyenkor a bor alko
holtartalma az ecetbaktéríu- 
m ok hatásá ra ecetsa w á  alakul, 
oxidálódik. A  műveletet nagy
ban akként végzik, hogy az 
alkoholos levet bükkfaforgács- 
csal telt kádon csörgedeztetik 
át. A baktériumok a forgácson 
jó l elszaporodnak. Eközben a 
folyadék mind a kád, mind a 
forgács faanyagából esersavst 
vesz fel. A z  ecetet, mielőtt 
a befőttre felöntenénk, fel 
kell forralni. Ha ehhez hibás, 
pl. lepattogott zománcú vas
edényt használunk, ebből vas 
is jut az ecetbe. Ecetünk tehát, 
miként előbb a bor, cser
savas-vas tartalmú lesz. Ilyen 
ecetet felöntve, miközben az 
a levegővel érintkezik, ugyan
úgy, mint a bornál láttuk, 
» tinta «képződés következik be. 
Ez most is csak szépséghiba. 
A z  uborkákat lemosva, az 
ecetet megszűrve a befőzést 
m egism ét élhet j  ük.

Aszín es anyag el roncsolódása 
következtében előállott kelle
metlen színváltozások sorába 
tartozik a színes kelmék ki
fakulása fényhatásra. Erre, 
mindannyian, a kelleténél több 
példát ismerünk. Fényérzé
keny, fénytől fakuló, vagy 
rossz magyarsággal rfény- 
nemálló* színes anyaggal ké
szült mázolások, festések, ké
pek is kifakulnak, vagy színt 
váltanak. Érdekes példa még 
a vörösbor elszíntelenedése. 
A  boroshordókat, hogy ne pe- 
nészedjenek; gondosan kell ke
zelni. A  kiürült hordót ki kell 
mosni, majd kikénezni. Ha 
ezt elmulasztjuk, a bor pené
szes, dohosízűvé lesz. Túl-

398

kénezni azonban nem szabad. 
Ugyanis ekként a hordóba 
lefejtett borba a megengedett
nél több kéndioxid gáz jut, 
amiért is az ilyen bor élvezete 
főfájást okoz. Ha pedig vörös
bort tárolunk benne, az a 
kénessav hatására- kiíakhl, ha 
halványabb, elszíntelenedik
(helyesen megsárgul).

A  kellemetlen színváltozá
soknak a már eddig felsorol
takon kíVülmég számos egyéb 
módja lehet. Alább néhány 
olyan esetet találunk, amely 
a színes anyag vándorlásának 
következménye.

• e ó 'fe ó e -

Levágott virágok, főleg a fe- 
hérsztnüek, kátrányfestékek vi
zes oldatával megfesthelők, he
lyesebben sztnezhetők. Ehhez 

* szárukat kissé szétzúzva, egy
szerűen az antltn >festék* oldat
ba helyezzük őket. A  másik le
hetőség az, hogy a szárakat a 
színes folyadékba mártás után, 
ennek felszíne alatt, újból meg- 
csonkoljuk. A  festőfolyadék né
hány őrá alatt felsztoódik és a 
virág ennek szinét ölti magára. 
—  Leginkább a következő ve
gyülitek váltak be: melüibolya 
és nietllkék, (kék árnyalatok), 
oránzs 11. és ptkrinsav, (sárga), 
eoztn, (piros). Elegendő egy li
ter vízbe 4—6 gramm színes 
anuagot tenni. —  A  felszívott 
anyag azonban többá-kevésbbé 
mérgezően hat. Ezért az ekként 
színezett virágok tartóssága ki
sebb. 7-  A  virágok a gyökér
zeten át, tehát a talajba, bevitt 
színesanyagokkal—  aJöbbször 
hangoztatott hiedelemmel ellen
tétben — nem festhetök meg.

Mindannyian láttunk már 
a falon füstfoltokat. Ezek 
többnyire akként jötteklétre, 
hogy a falat régi téglából 
építették, amelyek közé egy
kori kémény tégla is került. 
Ennek felületét ícormos-kátrá- 
nyos bevonat borítja.amelynek 
színező anyagai a vakolatba is 
beszivárognak. Ha a szoba
festő ilyen falra fest, a kátrá
nyos vegyületek a friss festék 
rétegébe is behatolnak, mű
szóval: átütnek és elcsúfítják 
annak felszínét. Régebben, 
hasonló okból, a szobafestők
nek a régi lakások újrafesté
sével sok bajuk volt. Ugyanis, 
amikor a kátrányfestékek is
mertté váltak, ezeket a sz,ép‘ 
színeket nyakló nélkül, szinte 
mindenütt alkalmazásba vet
ték. E z még nem lett volna 
baj. De amikor a helyiség 
újbóli befestésére került a sor 
vízben jó l oldódók lévén, át- 
sziváriogtak az újonnan fel
hordott festékbevonatba is. 
Mivel az első kátrányfestékek 
zöme piros színű volt, a festők 
a jelenséget az átütött piros 
foltról ftátvérzésnek< nevezték 
el. Ellene védekezni csak a fal 
tökéletes lekaparásával, vagy 
gondos szigeteléssel lehet.

A z  átütés-átvérzés a festő- 
művészetben is nagy károkat 
okozott. Nagy festőnk, M un
kácsy Mihály számos képe 
értéktelenedett el miatta. Az 
előzmény az volt, hogy Mun- 
kácsy az egyébként kellemes 
aranyló-barna árnyalatú asz
faltot nagyon kedvelte. Festés
közben óvhatatlanulelőforduit,
hogy az aszfalt egy későbbi 
réteg alá került. Ámde az 
aszfalt oldódik az olajban és 
jóformán sohasem szárad meg. 
Ez az oka annak, hogy év
tizedek alatt lassan előre, a 
felső képrétegbe vándorolt és 
azt megbarnította, sőt meg- 
fekétítette. Ott, ahol valaha 
a festő gyönyörű tüzes színei 
pompáztak, ma csak csúnya, 
fekete foltokat látunk.

Ha Munkácsy tisztában lett 
volna a festékkémia alapelemei
vel, az emberiség ma számos 
alkotásával lehetne gazdagabb. 
De nem ő volt az egyetlen. 
A  múzeumokat végigjárva sok 
ilyen színehagyott, m egsöté- 
tedett képet találunk. Ezek 
festői ugyan nagy művészek 
lehettek, de bizonyára rossz 
mesterek voltak.

D r. Baskai Ernő



. (A  KALIFORNIAI PA JZS T E T Ű )
A z  utóbbi néhány évben el

hanyagoltuk gyümölcsfáink 
ápolását. Ennek következtében 
gyümölcsöseinkben, elsősorban 
az alma- és körtefákon veszedel- 
mesen elhatalmasodott a kali
forniai pa j zst ctŰ.Am ült é vb en 
a gyümölcsfák ezrei indultak 
száradásnak, vagy már el is 
pusztultak. A  termés pedig 
jelentékenyen aláhanyátlőtt és 
silány minőségű volt, A  végve
szély szélére került gyümölcs
termesztésünk megmentése ér
dekében már ez év elején meg
mozdult az egész ország ter
melőtársadalma, s a kormány 
hathatós anyagi támogatásá- 
valmegindult az országos pajzs- 
tetüirtó mozgalom. Szakembe
rek irányításával és helyszíni 
vezetésével mindenütt folyik 
már a védekezés.

Pajzstetű sokféle van. Vala
mennyi »szlvó« rovar. Hosszú, 
hajszálszerfi szívókáját bemé- 
lyeszti a növénybe s ennek 
nedvével táplálkozik. Úgy
szólván egész életét egy hely
hez rögzítve tölti. Viaszszerö 
váladékából és levedlett lárva
bőrből képződött pajzsalakú 
kemény burok fedi testét, in
nen a paj zstetű név. Gyümölcs
fáinkon több őshonos pajzs
tetű él. Mindezeket kártevésé
ben felülmúlja az Észak-Ame- 
rikából Európába került ú. n. 
kaliforniai pajzstetű. Hazánk
ban 1928-ban észlelték először, 
Azóta már az egész országban 
elterjedt.

Nőstényének pajzsa kerek, 
A  pajzs átmérőjel-4mm, szür
késbarna közepén kiemelkedő 
púp van, sárga telőfolttal. 
Ha a pajzsot tűvel fölemeljük,

alatta szembetűnik a mintegy 
1  mm nagyságú, sárgaszínü, 
puhatestű tetű, A  hímtetű 
pajzsa hosszúkás, körtealakú, 
púpja az egyik végén emelke
dik.-Mindezt szabad szemmel 
nem igen állapíthatjuk meg, 
csak nagyítóval. Apró volta 
miatt csak akkor döbben rá 
jelenlétére a termesztő, amikor 
már sűrűn belepte a fa kérgét. 
Van azonban egy szabad szem
mel is látható ' ismertetője. 
Különösen világosabb kérgű 
fákon tűnik ez  szembe: szívása 
következtében kerek piros folt 
támad körü lte..

Ez az élősdi nem tojásokkal 
szaporodik, hanem nősténye 
elevén utódokat hoz létre. A 
citromsárga fiatal tetű (a lárva) 
kibúvik anyja pajzsa alól. Ide- 
oda mászkál a fán, majd rövi
desen megtelepszik ésmegkezdi 
szívását. A  törzs és fakorona 
minden részét, a levél kivéte
lével, ellepi. Azután fokoza
tosan kifejleszti pajzsát. Mint
egy 6 hét múlva már teljesen 
kifejlődött, ivarérett és anyjá
hoz hasonlóan új nemzedéknek 
ad életet. Nálunk évente —  a 
nyár idényben —  általában 2 
nemzedék fejlődik ki, az első
nek fiataljai június elejétől, a 
másodikéi augusztus elejétől 
kezdve jelentkeznek. A  máso
dik nemzedéknagyrészea gyü
mölcsre is rátelepszik. A z  emlí
tett piros foltok első szempil
lantásra elárulják jelenlétét az 
almákon.

Rendkívül szapora.Egyetlen 
nőstény évi szaporulata két 
nemzedéken át 80.000 utód. 
Zavartalan szaporodás esetén 
teháthihetetlen mértékben tud 
elhatalmasodni.

A kaliforniai pajzstetű szá
mos termesztett és vadon növő 
lombosfán és cserjén él. Gyü- 
mölcsfáinlc közül legkedveltebb 
tápláló-növényei: az alma-, 
körte-. Őszibarack- és szilvafa, 
továbbá a ribiszke.

Miben áll tulajdonképpen a 
kártevése? A  megtámadott fás 
részek a sok tetű állandó szlvó- 
gatása következtében elsat- 
nyulnak, majd elszáradnak. 
Ez fokozatosan maga után 
vonja az egész iának elpugztu- 
Iását. Védelem nélkül a fiatal 
fa néhány év alatt elhal. Az 
idősebb tovább bírja a táma
dást, de ez is sínylődik és csak 
satnya gytoiölesöt terem. Ez 
a közvetlen kártevése. De van 

' közvetett kártevése is. Említet
tük, hogy a gyümölcsbe is rá
telepszik. A z  ilyen gyümölcs 
a pajzstetűtől s á körülötte 
támadt pi?ös foltoktól elcsú- 
ful. Piaci értékéből veszít. Ami 
azonban még nagyobb baj : az 
ily  en gyümölcsöt a külföld nem 
engedi be piacaira. Ez pedig 
külkereskedelmünket érzéke
nyen sújtja.

Mik végül a védekezés főbb 
teendői?

A szakszerű védekezés a m un - 
kák egész sorozatát követeli a 
azegész term esztési idényr e ki- 
terjed. Kezdőd,ik a télvégi fa- 
tistíogatássalt vagyis a korona
ritkítással, a törzs és vasta
gabb ágak elhalt kérgének le
kaparásával (kéregkaparóazer- 
számmal), majd megkefélésé
ve l (drótkefével). Folytatódik 
a rilgyfakadás előtti permetezés
sel. Ehhez kátrányolaj- vagy 
ásványolajszereket, esetleg téli 
higítású mészkénlevet haszná- 
lun, Ennek a permetezésnek 
célja a fatisztogatás után még 
megmaradt, telelő pajzstetvek 
elpusztítása. Nyáron, június 
elejétől kezdve a fiatal, később 
kelt tetveket kell ismételten 
megfelelő permétiével pusztí
tanunk. Ilyenkornikotino8 sze
reket vagy ny ári hígít áteú mész
kénlevet, esetleg az újabban 
forgalomba kbrült érintő ha
tású, klórtartalmú szereket 
használjuk.

Term észetesdplog,hogy egy
szeri védekezéssel nem érhe
tünk célt, azt évről-évre r'erM- 
szeresen el kell végeznünk. 
Mivel a kártevőt teljesen k iir
tani lehetetlenség, meg kell vele 
élnünk, de évről-évre annyira 
visszaszorítani, hogy megmaradt 
része ne tehessen komolyabb kárt.

Dr. Kadocsa Gyula.
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A készülék alkalmas ül burkolat vizsgálatára, dó vizsgálható 
gumikerék kopása is. a tapadás és fék-üt maghatározása is. A 
készülékkel az automobiltcchnikában szokásos legnagyobb sebes

ség is elérhető és tetszésszerinti ideig hasznú Iható.
Üj konstrukciójú repülőgépek modelljeit mesterséges szélben

vizsgálják meg.
L'j konstrukefójú k modelljeit mesterséges szélben

zsgálják meg

Acél keménységének mérése

A fényképfelvétel ölni laboratóriumban készült.

A  műszaki kutatás és az ipari gyártmányok ellenőrzése 
* *  laboratóriumokban történik. A  laboratóriumokban fizi
kusok, kémikusok és mérnökök kísérleteznek az új technikai 
feladatok megoldásával és ezekben ellenőrzik a gyártmányok 
minőségét is. A  nagy ipari vállalatok műszaki kutatásra és 
anyagvizsgálatra nagy tudományos személyzetet alkalmaz
nak, sok pénzt áldoznak laboratóriumaik felszerelésére; új 
gépek, műszerek kellenek új kísérletekhez, új anyagok ellen
őrzésére. De a kutatásra és ellenőrzésre szánt pénz és fárad
ság nem hiábavaló áldozat, bőségesen, kamatostul megtérül 
az új, olcsóbb és jobb eljárásokban, megoldásokban és az 
anyagvizsgálat területén a hibák, megelőzésen alapuló, el
hárításában. Fényképsorozatunkban egynéhány laboratóriumi 
műszert mutatunk be.

A budapesti Műegyetem Aérodynamikai Intézetének szélcsatornája.
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Mikroszkópban metszetekén, 
cslszolatokat és felületeket 
lehet igen nagy nagyításban 
megvizsgálni. Orvosok, kohó
mérnökök és geológusok egy
aránt használjak, habár a cél
nak megfelelően más és más
képpen átalakítva. Gyakran 
készítenek mikroszkóp! fény
képfelvételeket is. Felvételünk 
(389) salétromsavval maratott 
•öntöttvas felületének ere
in ikroszkópi képét mutatja 

600-szoros nagyításban.

T égle boltozatos híd torosig S*ato tcherpróbáju 
A téglaboltozat törése.

A  szerkezeti anyagként 
leihasználásra kerülő fát, 
korhadóstól^ rothadástól 
megvédendő telíteni szok
ták különféle anyagokkal. 
A telitőanyagok terén
azonban még koránt sincs 
véglegesnek tekinthető 
megoldás. Képünk kísér
leti fatelitő telepet mutat 

be.

! Az anyagok s 
különböző módokon lehet W  

> megvizsgálni. E ké^ egy 
oüO tonnás nyomógépen 

•j történő vizsgálatot ábrá-r • 
i zol. A vizsgálatot végző ^  
| mérnök a vizsgálat tár-isfi§l 

gyává tett fa alakválto-W 
zásait méri.

Az építő és szerkezeti anyagok nemcsak szilárd
sági tulajdonságaik szempontjából kerülnek vizs
gálat alá, hanem korrózió szempontjából is. 
Korróziónak azt a károsodást nevezik, amely a 
légkor hatására huzamosabb idő után keletkezik. 
Ezen a képen egy elrendezés látható, amelyben 
te tócserepek cllenállóképességét vizsgálják mes

terséges esőben.

A laboratóriumi kísérletek 
mégnem döntik el egy eljárás 
alkalmazhatóságát. A méretek 
sem közömbösek egy-egy 
munkafolyamat szempontjá
ból. Ezért a laboratóriumi 
kísérletekét, amennyiben ered- 
ményesek voltak, félüzemi 
méretekben megismétlik és 
annak tapasztalatait felhasz
nálják a gyár tervezésénél. 
Ez a kép egy kísérleti papír

gyárat mutat be.



Az idő mérése szabályosan egymásután 
Ismétlődő tüneményekkel történik. Ez ter
mészetesen többféle lehet. A  csillagos ég 
látszólagos mozgása, a nap- és a holdjárás 
.egyaránt lehet az időmérés alapja. így 
keletkezett a csillagnap és a csillag- id£ 
fogatnia. A  nap két delelése közti Idő a 
valódi nap és így keletkezett a valódi idő 
fogalma. A  valódi időt a napórák mutatták 
és mutatják, A  valódi nap hosszabb mint 
a cslllaginap de nem állandó; szeptember 
közepén a legrövidebb, 23 óra 59 pere 39 
másodperc és december 23-án a leghosszabb 
24 óra 0 pere 59 másodperc. Ez a különbség 
onnan származik, hogy a föld az ekliptiká
ban hol gyorsabban, hol lassabban mozog, 
ugyanis nem az egyenlítőn haiad, hanem 
attól 23.5Q°-os elhajlásban.

Amint mondottuk a napdelelés észlelésére 
a napórát használták és használják* A  nap
órákat máT ősidőktől fogva ismerték, az 
ókori görögök már a napórák segítségével 
kisebb időközöket is mértek, A  napóra 
égy, a világtengellyel párhuzamos függő
leges pálca vagy függőleges oszlop, melynek 
árnyékával mérték az időt. A  napórát a 
babyloniaknála vízóra váltotta fel, amelyet, 
a föníciaiak már K r. e. 600 körül terjesztet
tek. Ez a vízóra kettő tóráig* fo lyt és a 
görögöknél mindig egy őr kiáltotta ki a 
lefolyás megtörténtét és sorszámát. A  
kínaiak, később a görögök és rómaiak a 
homokórát is ismerték , mely főleg a közép
korba jutott nagy szerephez. Lágy tojás 
elkészítésénél háziasszonyok ma is szere
tettel használják konyhai felszerelésük e 
különös díszét. Laboratóriumoknál külön
böző reakciók végbemenésére, áramok k i
ás bekapcsolására ma is ezt a prim itív 
eszközt használják. Természetesen ez nem 
jelenti azt, hogy a vízóra kiszorította a 
napórát, vagy a homokóra a vízórát és a 
napórát. Szó sincs róla. A z idők folyamán 
mindegyik tovább szerepelt.

Hamm al Rasid, Bagdad bölcs kalifája a 
tudományok első igaz, nagy barátja gyö

nyörű vízi órát küldött Nagy Károly római 
császárnak, melynek messze vidékről cso
dájára jártak az emberek. II. Szilveszter 
pápa valószínűleg az arab egyetemeken vég
zett tanulmányai során ismerkedett meg 
nemcsak az arab a számjegyekkel, melye
ket később olyan lelkesen terjesztett, hanem 
a kerekes órával i$r mely ütőszerkezettel 
is el volt látva. Sokan l í .  Szilveszternek 
tulaj donit ják ennek a kerekes órónak fe l
fedezését. A nemes Wyk- Henrik a párizsi 
parlament épületére toronyórát szerelt fel. 
Magyarországon az első ilyen toronyóra 
Lőcsén 1516-ban jelenik meg.

A z órakészítést óriási léptekkel v itte  előre 
a fizika egyik legnagyobb alakja és az 
emberiség történetének nagyhatású ala
kítója és formálója Galileo Galilei. Galilei 
időmérésre sárgaréz ingát használ, mely ]2 
usque l5 ‘ -os körívet ír le és azt ajánlja, 
hogy a lengéseket fogaskerék segítségével 
számlálják. Ebből a kezdetleges szerkezet
ből és az előbbiekben már említett kerekes 
órákból szerkeszti meg az igazi Ingaórát a 
hollandi Huyghens Krisztián. Huyghens a 
lengések állandósítására nehéz súlyokat 
akaszt az ingára és a kitéréseket horog- 
gátlókkal szabályozta. Az ingaórán kívül 
megszerkeszti Huyghens az első kronométert 
Is, melyet a X V I. században Helie Péter 
fejlesztett oda, hogy zsebórákat készítlie. 
tett. A  zsebórák pazar és kicsi kiállításban 
mint ékszerek Is elterjedtek és általában az 
óra a X V II, században az iparművészeti 
remeklés célja lett.

János Zsigmond erdélyi fejedelem —  a 
tudomány, a lelkiismereti szabadság, a zene 
és a könyvnyomtatás rajongója Egyed 
nevű udvari órásával H. Szulejmán részére 
olyan órát készíttetett, melynek ütőszer
kezete mogyoró nagyságú vo lt és arany 
gyűrűbe volt befoglalva, A  későbbi évekbe^ 
akadt olyan magyar főűr is, aki mente- 
gombjai helyett drá gak ö ve k k cl k ir a k ott órá
kat használt gomb gyanánt. Elképzelhet
jük milyen finom szerkezetű órák lehettek 
Szék. A  szobrászától és a zenét is össze
kapcsolták az órákkal. Toronyórák alakjait
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automaták mozgatták és ezek az alakok 
zeneszó mellett léptek ki rejt ekükből és 
mozogtak az óralap előtt. A  barokk-empire 
korszakból számos ütő és zenélő-órát Örö
költünk. Híres a strassburgi székesegyház 
toronyórája, m elyet először Albrecht Izsák 
szólaltatott meg 1574-ben. Nagy hírre tett 
szert a prágai és segesvári kakuk toronyóra 
vagy népies alakban a kakukóra, mely a 
későbbi évek során széltébe-hosszába el
terjedt. Érthető, hogy az iparművészet 
óragyüjtést fejlesztett ki. Ma is vannak 
igen híres óra gyűjtemények.

A z  óraszerkesztésniinden országban nagy
arányú ipar, elsősorban ismert az egész 
világon Svájc óraipara. Ma már mindenki 
törekszik arra,hogy fali, zseb- vagy karórája 
legyen. A  munkára siető embereknek szük
séges kellék az ébresztőóra. A  modern 
sport kifejlesztette a stopper-órát, amely az 
Idő pontos leolvasását is lehetővé tesz* 
bizonyos időtartamon belül. Van *örökóra< 
is. Az órák ellenőrzése és szabályozása 
komoly, szinte tudományosnak mondható 
műszerészi feladat és éppen ez fejlesztette 
ki az új óratípust a villanyórát. A  techniká
ban különösen újabban igen komoly alkal
mazást találtak azok a meghatározott for- 
dulatú motorok, melyek éppen állandó for
dulatszámuk miatt alkalmasak Idő méré
sére. Ezek a úgynevezettszinkronmotorok.

K e ll még szólni arról, miképpen közvetí
tik a pontos időt, A  modern kor legrégibb 
módszere a dróttávíró, aztán a telefon, 
végül a drótnélküli távíró útján adják a. 
nemzetközi óraidőt, greenwichi időszámítás 
szerint 24 órás időbeosztással. Helyi v i
szonylatban a rádió minduntalan közli a 
pontos időt.

A z  időegység a másodperc, A  föld tengely
körüli forgásidéi ének 86.400-ad része. A 
perc ennek 60-szorosa és a percnek 60-szo- 
rosa az óra. 24 óra alkot egy napot.

A z  idővel való foglalkozás igazáii jelentős 
része az ídőrészletek mérésén túl a csilla
gászati jelenségek megfigyelése, valamint 
egyes jelenségek szabályos ismétlődéséből 
nagyobb időegységek fogalmának —  hét, 
hónap, év —  létesítése és naptári rendszerbe 
foglalása. Ez adja meg az emberiség egye
temes világképének alapját és ez ad módot 
arra. hogy időzített, nagy elgondolásokat 
kifejthessünk; korszakokat, történelmi ko- 
rokat elkülönítsünk,vagy ahogy az manapság 
szokás *századokban gondolkodjunk*.

dr. Koczkás Gyula e.. m. tanár•
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A  térkép igen fontos, szinte 
nélkülözhetetlen dolog. Hábo
rúban, kiránduláson vagy is
meretlen tájak kutatása köz
ben egyaránt. Ahhoz azonban, 
hogy a térképet használni 
tudjuk, ismerni kell annak a 

•jeleit, vonalait és színeit. Ezek 
a térképet olvasni tudók szá
mára úgy beszélnek, m int a 
pontos útleírás az olvasónak 
vagy az élethű tájkép a szem
lélőnek. A k i megérti ezt a 
néma nyelvet, az hatalmas 
kincsnek : a biztos tájékozó
dásnak lesz a birtokában, A  
térképolvasás azonban érdekes 
játék, szórakozás is. Egyúttal 
nei&«s időtöltés. Közelebb visz 
benn unket földünknek hazánk
nak megismeréséhez és a ter
mészet megkedveléséhez.

Mi is az a térkép? Földünk 
egy részének arányosan kicsi
nyíted, hú és jellemző síkrajza. 
Földünk gömbalakú lévén, 
egész felszínét hűen síkban 
ábrázolninem tudjuk.Az egész 
Földet egyszerre csak gömbön 
lehet ábrázolni. Minél kisebb 
azonban az ábrázolandó terü
let, a síkban való hű képe is 
annál tökéletesebbé lesz. Szok
ták a térképet légifelvételhez 
is hasonlítani. Ennél azonban 
az arányok hibásak. A  kép 
közepétől a kép széle felé ha
ladva ugyanis mindig kiseb
beknek látszanak azonos nagy
ságú pontok, m ert a felvevő 
lencsétől mindig távolabb es
nek. Ma már azonban vannak 
olyan műszerek, melyek segít
ségével a légifelvételek helyes 
arányait kiszámítva, ezekoől 
is pontos térképeket tudunk . 
szerkeszteni.

M ik o r milyen térképet válasz- 
szunk?

Térképek különböző méret
arányokban készülnek .Vannak 
részletesebb és összefoglalóbb, 
kisebb, illetve nagyobb terüle
teket ábrázoló térképek. A 
különböző céloknak megfele
lően más és más térképeket 
használ a katona, a kiránduló, 
a kutató stb. Ha csak egészen 
kis területet akarunk bejárni

és megismerni, akkor a leg
részletesebb térképet válás szűk 
k i e célra. H a áttekintő képet 
akarunk nyerni egy nagyobb 
vidékről vagy országról, akkor 
sokkal több hasznát vesszük 
az összefoglaló térképeknek. 
H ogy egy térképmilyen méret
arányban készült, az mindig 
az alján olvasható. (Például 
1 : 750.000 (áttekintő térkép), 
A  térképen l  cm valóságban 
hét és fél kilométer. 1:75.000 
(részletes tér kép), 1 cm =  750 
méter).

Nézzük a térkép fontosabb 
jeleinek magyarázatát!
Hegyek és folyók a papír síkján

A  térkép más jelekkel ábrá
zolja a természetes tájtényező
ket, alakzatokat, s másokkal 
a mesterségeseket. A  termé
szetes táj a lk o tó i: a hegyek, 
barlangok, folyóvizek, forrá
sok, tengerek, tavak, erdők, 
rétek stb. A  mesterséges táj 
elemei az ember munkái : a 
városok, falvak, épületek, út-

Visszametszés

Tömbszel vény.

hálózatok, vasutak, csatornák, 
szántóföldek stb. A  térképen 
való tájékozódás szempontjá
ból mindkét elem igen fontos.

A  síkságoknak semmi külön 
jelük nincs, csak színárnyalat
tal különböztetik meg Őket. 
Minél alacsonyabban fekszik 
egy síkvidék, annál sötétebb 
zöld a színe is a térképen. 
A  hegyeket barna színnel je
lölik. A  magasság növekedésé
vel sötétedik a színezés, Az 
állandó havasok színe fehér. 
A  részletes térképeken azonban 
nem színnel, hanem különböző 
j elekkel,vonalakkal ábrázoljuk 
a domborzati formákat. E 
módszerek közül legjobban be
vá lt és ma már általánosan 
alkalmazott a szintvonalakkal 
való magasságérzékeltetés. 
Szintvonalaknak nevezzük a 
térszín egyenlő magasságú pont
ja it összekötő görbéket, A  szint
vonalakból pontosan 1 e tudju k 
olvasni, hogy egy hegy milyen 
magas, milyen meredekek a 
lejtői, hol vannak rajta kisebb 
völgyek, kiemelkedések. ( 1 . sz 
ábra). A  szintvonalak azonban 
még többet is elárulnak. Segít
ségükkel az egész hegyet pon
tosan el tudjuk képzelni, sőt 
tömbszelvényben meg is tud
juk rajzolni.

Sok esetben már a térképre 
való tekintésből következtetni 
tudunk azokra a kőzetanya
gokra is, amelyek az illető v i
déket felépítik. így  pl., ahol a 
hegyen kis karikákat látunk 
elszórva, tudjuk, hogy mészkő- 
vidéket kell várnunk az ilyen 
terepen. Ugyanígy a vízhálózat 
is sok mindent elárul. Ahol pl. 
nem látunk a hegyekben for
rásokat, patakokat, ott való
színűleg mészkövet vagy dolo
mitot fogunk találni.

A  legfontosabb jelek és te
repformák a 3. és 4. ábrán lát
hatók.

•

Keressük meg helyünket a tér
képen /

Ha ismerjük már a térkép 
nyelvét, legelső teendőnk hasz
nálatának a megtanulása. E l
sősorban is pontosan kell tud-
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TÉRKÉPRŐL 
Ha a görbe vonalakkal áb
rázolt hegypárt képzeletben 
A  és B  pontokon egy hatal
mas bárddal kettévágnánk, 
a kép alján látható élvona
lat nyernénk. így olvashat
juk, hogy mindkét hegy 
csúcsh meghaladja az ötven 
métert. A baloldali hegy sze
líd lejtővel emelkedik, a 
jobboldali meredeken esik. 

_ Nem ajánlatos a B pontról 
c, indulni a hegymászásnak.

TERMÉSZETES tX.lTÉNYir/ÖK JELEI
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Villamos-
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bánya

nunk azt a helyet a térképen, 
ahol a valóságban állunk. En
nek meghatározására feltét
lenül szükséges egy iránytű. 
Ezzel tudjuk betájolni térké
pünket. A  térképek mindig 
úgy készülnek, hogy rajtuk 
fölfelé van Észak, lefelé Dél, 
jobbkéz felől K elet és balra 
Nyugat. Ha tehát egy terepen 
meg akarjuk keresni észlelő 
helyünket, az iránytű, segítsé
gével úgy állítjuk be a térké
pet, hogy annak felső széle
K — N y-i irányba mutasson.
Azután kiválasztunk a környé
ken két olyan biztos pontot 
(p l. hegycsúcsot), amely a tér
képen is rajta van és lehetőleg 
pontosan megmérjük, milyen 
irányban vannak ezek tőlünk? 
Most a térképen az ismert két 
pontból a mért irányban egye
neseket húzunk és ahol a két 
vonal metszi egymást, az az 
észlelő helyünk. E zt a művele- 
tetvisszametszésnek nevezzük 
(5. ábra). Ha most már ismer
jük pontosan saját helyünket, 
kiválaszthatjuk térképünkön 
azt az utat vagy irányt, melyet 
követve elérjük célunkat.

A  térképolvasás elméleti ré
sze dióhéjban ennyi. A  többi 
már csak a gyakorlattól és tő
lünk függ.

Jakucs László

: kornkos-, .
L J  ■ ; szlvnttyújir'. v,
T  kú t

csermely

kép jobb felső sarkában találjuk a baloldali hegy C és D ponto
kon haladó metszésnek az élvonalát.
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(M I A  RAC IO N ALIZÁLÁS  ?)

•Századunkban oly divatos észszerűaítő 
törekvésnek (a racionalizációnak) lényegére 
és elvére elsőnek Ostwald, a híres fizikus 
mutatott rá ezzel a híressé vá lt mondásá
val : *Az energiát ne pazarold, maradék 
nélkül hasznosítsd l«

Sajnos, m égszívlelésre méltó tanítása igen 
kevéssé mént á t a köztudatba.

A  X X . századot a technika korának 
nevezik. Méltán 1 Csodálatos fejlődésének 
megnyillvánuásait napról napra láthatjuk. 
Az emberi munkavégzés módja, az emberi 
munka technikája azonban eléggé vissza
maradt. A  mérnökök sokáig csupán a gép
pel foglalkoztak. A zt tökéletesítették. Köz
ben megfeledkeztek a termelés másik lénye
ges tényezőjéről, az emberről.

Ez visszás állapotot teremtett. A  gép

technika rohamos fejlődésnek indult. A 
munkavégzés technikája eléggé visszamaradt.

Taylor vo lt az első, aki ezekkel a kér
désekkel tudományos alapon foglalkozott. 
Rámutatott arra, mekkora veszteség éri a 
nemzetet és az egész emberiséget azáltal, 
hogy a munkások meg nem felelő munka- 
módszerek és célszerűtlen szervezés miatt 
munkaerejük nagyrészét elfecsérelik.

Taylor tanából fejlődött ki az az elv, 
amit ma racionalizálás gyűjtőfogalmán azok- • 
tünk emlegetni.

A  racionalizálás célja

a nemzeti jólétnek emelése, az áruk terme
lésének növelése, tökéletesítése a termelés 
önköltségének csökkentése által.

Egy másik meghatározás szerint: •Racio
nalizálás minden olyan reformáló törekvés, 
amely az üzemekben vagy közszolgálatban 
a megszokott és elavult eljárásokat rend
szeres és észszerű megfontolásokon alapuló 
eszközökkel és módszerekkel helyettesíti.

Rendszeres és észszerű megfontolásokon
bizonyos tudományos rendszerességgel végre
hajtott kutatást, kísérletezést értünk. A  kor
szerű racionalizálásnak valóban ez az el
engedhetetlen velejárója. Éppen ez külön
bözteti meg a helyes racionalizálást az ál- 
racionalizálástól. Tehát a racionalizálás nem 
jelent egyet a gépesítéssel. Csak abban az 
esetben, ha az valóban észszerű és tudo
mányos kutatásokon alapuló megfontolások 
eredménye gyanánt jön  létre.

Az észszerüsités végrehajtható egy vagy 
több hasonló üzemen, egy-egy gazdasági
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ágon, esetleg egy egész nemzet gazdálko
dósán belül.

A  racionalizálás eszközei

A  szabványositás. A  történelmi fejlődés 
sorrendjében elsőnek kell megemlítenünk. 
A  termelés, a kereskedelem és a fogyasztás 
megegyezése előzetes tudományos vizsgálat 
alapján valamely termelvény méreteire, mi
nőségére, műszaki előírásaira vonatkozólag.

A  szabványosítás folytán a gyártmányok 
és alkatrészeik tömegesen és olcsón állít
hatók elő. Ez tőke-, munka- és anyag
megtakarítást jelent. Lehetővé válik segít
ségével nagy szükségleteknek különféle vál
lalatok közt való szétosztása. A  szabvá
nyosítás kedvező hatást gyakorol a ver
senyre is. Ha a minőség egyforma, a verseny- 
csak az olcsóbb előállításra szorítkozhatik. 
A  szabványok nemcsak a nagy-, hanem a 
kisüzemeknek, sőt a háztartásoknak is 
hasznára válhatnak. rv

A z egyszerűsítéssel a gazdasági életben 
fellépő veszteségek kiküszöbölésére törek
szünk. Ennek keretében megszüntetjük az

olyan áruknak és cikkeknek előállítását, 
amelyek felesleges változatban kerülnek 
forgalomba. Az egyszerűsítéssel tehát a fel
merülőköltségeket a termelőtől a fogyasztóig 
jelentékenyen csökkenthetjük.

Hazánkban például a mezőgazdasági szer
számok egyszerűsítése terén a használt 
1162 kapafajta számát 50-re csökkentették. 
A z  egyszerű szekértengelyt több mint 1500 
különféle változatban készítették. Most el
készült az egyetemes gazdasági szekér 
szabványa, melynek kötelezővé tétele a 
háború következtében jelentősen megcsap
pant szekérállományunk pótlásában és fenn
tartásában jelentős megtakarításokat jelent.

A  képességvizsgálat lehetővé teszi a munka
erőknek képességeik szerint való kiválasz
tását, illetve alkalmazását. így  mindenki 
képességeinek megfelelő munkát végez. A  
munkateljesítmény ezáltal növekszik, mi
nősége javul. A  termelés költségei csökken
nek. A  képességvizsgálat önmagában azon
ban még nem elegendő, az üzemi munka 
kedvezőbb hatásfokának elérésére.

Itt van nagy szerepe a munkatanulmá
nyoknak. A  munkatanulmányok elsősorban 
az időmérés segítségével megállapítják a
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helyes cgységidőkcl (normákat). Ezenkívül a 
dolgozók érdekeit is védik, mert lehetővé 
teszik, hogy egyrészt a dolgozó munka
erejét észszerűbben használhatja, másrészt 
hogy munkáját a valóságos teljesítmény 
alapján díjazzák. A  munkatanulmányok 
így vezetnek el minket a személyzet igaz
ságos, teljesítménnyel arányban álló fizeté
sének lehetőségéhez. •

A  racionalizálás alkalmazási területe

A  racionalizálás a gazdasági élet minden 
területén alkalmazható. A  mezőgazdaságban 
aránylag kevés eredményt ért el ezldeig. 
A  kutatások azonban napról napra haladnak 
előre. (Növénytermesztés, állattenyésztés te
rén és a mezőgazdasági munka racionali
zálása terén óriási eredmények érhetők el,)

A  bányászatban és az ipar többi területén 
igen jelentős eredményhez vezetett a ter
melési módszerek és eljárások tudományos 
vizsgálata. A z  árutermelésen túl az áru 
szétosztása a kereskedelmi tevékenység terü
letén is sikerrel alkalmazhatók a racionali
zálás módszerei. A  racionalizálás éppen úgy 
alkalmazható az ember otthonában, mint 
a gyárban és az irodában.

A  háztartás racionalizálási tevékenységének 
az ad rendkívüli fontosságot, hogy a nem
zeti jövedelemnek általában 60—r65%-a a 
háztartások útján kerül felhasználásra. En
nek alapján a jövőben a háztartások ra
cionalizálására igen nagy gondot kell for
dítani.

Válasz néhány ellenvetésre

A  racionalizálásnak a célja sohasem a 
munkaerő hiánya, hanem ellenkezőleg, azok 
teljesítőképességének fokozása. Továbbá oly

szükségletek kielégítése, amelyek ily fe l
fokozott teljesítőképesség nélkül nem vol
nának gazdaságosan kielégíthetők. Tehát 
korszerű racionalizálási eszközök és mód
szerek alkalmazása következtében mind? 
inkább több és több új munkaalkalom kí
nálkozik a valóban gazdaságos tevékenység
ben.

Nem jelenti a racionalizálás a dolgozók
nak alacsonyabb rendű gépies munkára 
való beállítását. Ellenkezőleg: a fizikai 
munkának és a szellemi munka gépies 
részének fejlett eszközökkel.és módszerekkel 
való elvégzése folytán az alkalmazottak 
számára egyre inkább a magasabbrendű 
szellemi munka feladatai maradnak fenn.

Racionalizálás és a vezetők

Köztudomású, hogy a vezető egyik leg
fontosabb feladata az, hogy a gondjukra 
bízott munkaterület minél gazdaságosabb 
működéséről állandóan gondoskodjanak. így 
a vállalat szükségessé váló észszerűsítését 
megfelelő módon és a kellő határozottsággal 
hajtsák végre. Ezért kell hogy a raciona
lizálás kérdéseit a jelenlegi vezetők is meg
ismerjék. Azok pedig, akik később vezető 
állásba kívánnak jutni, már most meg
tanul iák a vállalati vezetést és a racionali
zálás lalapelemeit.

Befejezés, egyben végső következtetés

A  racionalizálás célja tehát, mint láttuk, 
a termelés gazdaságosabbá tétele, ennek 
növelése és így végső fokon a racionalizálás 
az életszínvonal emelésének komoly eszköze.

Duzs János

Az É ’ et és Tudomány második 
vetített e l ő a d á s a  1947 
július 13-án, vasárnap d. e. 
10 órakor lesz a M é r n ö k  
S z a k s z e r v e z e t  Házában, 

V ., Szalay-utca 4.

KÖLTSÉGHOZZÁJÁRULÁS:
Előfizetőknek ____ 60 f i l l é r
Olvasóknak .........  1  forint

és lAAdomáwjt
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A kicsinyített méretben megépí
tett és a rázóasztalra tett épüle
tetek a lökésektől ugyanolyan sé
rüléseket szenvednek, mint a va
lóságos épületek a földrengéstől. 
Wieclicrt-féle vertikális rezgés- 

mérő

ről a másikra. Egyesek a 'b ib 
liai özönvizet és a zsidók átke
lését a Vörös-tengeren ilyen 
özönárral hozzák kapcsolatba.

Keletkezésük szerint a ren
géseket 3 csoportba oszthat
juk :

1. Beomlásos rengések. Ter
mészetes üvegek beomlása al
kalmával keletkeznek. H a víz
ben jó l oldódó kőzeteket (do
lomit, gipsz, kősó, mészkő) 
oldhatatlan vagy nehezen old
hatók határolnak, a Föld bel
sejében körútját végző v íz idő
vel kimossa az előbbieket. 
Amikor pedig az üreg oly nagy 
lett, hogy már nem bírja el a 
környező rété gek nyom ásá t, 
beszakad és ez a jelenség kelti 
a íöldmozást. Fészekmélysé
gük, energiájuk, rengéserőssé
gük aránylag csekély, csak he
ly i jelentőségű. Számuk nem 
nagy. Az összes földrengések
nek mintegy 3 %-a.

2. Vulkáni rengések. A  tűz
hányók lávája felszínre tör. 
Vele együtt szabadulnak ki az 
izzón folyós kőzet anyagból a 
különféle gőzök és gázok, heves 
robbanások kíséretében. Ezek 
a kürtő falához ütközve föld
mozgást keltenek. Nem szak
értők tévesen elterjedt felfo
gása szerint a földrengéseknek 
ez az egyetlen vagy legalább is 
legfontosabb fajtája. Hatásuk 
többnyire csak á tűzhányó köz
vetlen szomszédságára terjed 
A  rengések 7 %-a vulkáni ren
gés.

3. Szerkezeti ( tektonikus)  ren
gések. A  rengések legnagyobb

A l i g  van még egy olyan bor
zalmas természeti jelenség, 
mint a földrengés. A  nyugodt 
és megingathatatlannak látszó 
talaj időnk int megmozdul a 
lábunk alatt és városok, néha 
egész vidékek, virágzó tájak 
siralom völgyévé változhatnak, 
egyik pillanatról a másikra a 
földetrázó Poseidon titokzatos 
erőinek pusztító tevékenysége 
folytán.

A  földrengések a Föld belse
jében keletkeznek, mint föld
tani jelenségek kísérői. Moraj
lásuk oly mélységekből ad tu
dósítást, amelyek megfigyelé
seink számára szinte hozzáfér
hetetlenek. A  tudománynak 
ezekről csak bizonytalan elkép
zelései vannak. A  földrengést 
bolygónk testében rejtőző 'fe
szültségek hirtelen kioldódása 
váltja ki. Ilyenkor a Föld bel
sejében felhalmozódott hely
zeti energia átalakul mozgá
sivá. Ez a’mozgás a másodperc 
törtrésze, legfeljebb cgy-két

igen gyorsan lejátszódó meg- 
rázkódás.

A  kéregnek azt az első köze
lítésben pontnak vehető da
rabiát, ahonnan a rengés ki
pattant, belső részeknek (hipo
centrum) nevezzük. Felszíni 
megfelelője a külső fészek 
(epicentrum). Kettőjük egy
mástól távolsága a fészekmély
ség. A  külső fészek körül bizo
nyos területen a rengést em
beri érzékszervekkel is érzé
kelhetjük. A z  ezt körülölelő 
területen azonban már csak 
rendkívül finom műszerek, 
földrengésjelző készülékek (sze
izmográfok) feljegyzéseiből 
szerzünk tudomást a rengésről.

A  fészek földrajzi fekvése 
szerint megkülönböztetünk 
szárazföldi és tengerren^ést. 
A tengerrengés szokásos kísé
rője az özönár. Ez hatalmas 
víztömegeket szállít egyik hely



része, m integy 90%-a—  és ép
pen a legerősebbek —  ebbe a 
csoportba tartoznak. Ezek a
m  
mi

A z afeszültség, amely vég 
eredményben a rengés oka,rit-

vényei szerint törést és vissza
verődést szenvednek, a rengés-
“ .........  ............  " "M r:. feljegyzés igen bonyolult. i így

í«j*képződé5 jelenségeiveJ van ugyanannak a rengésnek aképc 
»k kapcsolatban. a fészektől különböző távol

ságban felállított jelzőkészülé
keken egymástól nagyon eltérő 
lehet.

Ezeknek a feltűnő változá
sán egyenlítődik ki egyetlen

etbrengésben. Legtöbb esetben a 
legerősebb ú: n. főrengést lé
nyegesen gyengébb előrengé
sek előzik meg és utórengések 
követik.

A  fészekből kipat
tant rengés hullám
szerűen terjed tova 
minden irányban és 
m élyen beli atol boly
gónk testébe. Rcbc- 
ur-Paschwitznak a 
múlt század végén 
nyert szerencsés ta
pasztalata óta tud
juk, hogy megfelelő 
készülékekkel a föld
rengések nagy tá
volságban i is fel je
gyeztethetek. (Pots- 
damban 9000 km 
távolságban, egy ja 
pán rengést jegyez
tek fel.) A  földren
gésjelző készülékek 
elve igen egyszerű :
Létesíteni kell egy 
a földrengés alatt is 
nyugvó pontot és az 
ehhez erősített írótfi 
az eléje helyezett és 
a talajjal együtt • 
mozgó lapra ráraj
zolja a Föld mozgását. Ennek 
a követelménynek első meg
közelítésben eleget tesz egy 
fonálra akasztott nagytömegű 
inga is, amely tehetetlenségé
nél fogva igyekszik nyugalom
ban maradni. A  századforduló 
idején sikerült a technikai ne
hézségeket (az inga önlengése, 
az írótű súrlódása) legyőzni és 
Wiechert az általa szerkesztett 
ingákkal olvasható feljegyzé
seket kapott. Ezek a rengés 
egész lefolyását ábrázolták és 
lehetővé tették számára, hogy 
a talajmozgást minden részle
tében tanulmányozza. A  föld
rengéshullámok a földrengés- 
kutató röntgensugarai. Amint 
a röntgensugarak átvilágítják 
az emberi testet, úgy hatolnak 
keresztül a földrengéshullá
mok bolygónk testén. S amint 
az orvos a röntgenképből le
olvassa az emberi test felépíté-

a föld-

soknak amcghaíározása, a vj 
tozások fizikai jelentésén! 
megmagyarázása (m ilyenfájj 
hullám keltette, visszavered

szerkezetét.
Minthogy a földrengés! hul

lámok útjukban a fizika tör

li a az egész földkerekséget be
hálózó, egységes elvek szerint 
dolgozó földrengési szolgálat 
végzi. Hazánkban ezt a mun
kát az Országos Földrengés
vizsgáló Intézet látja el, amely
hez a Budapesti Központi Föld
rengésvizsgáló Intézet veze
tése alatt a kalocsai, kecske
méti és szegedi intézetek tar
toznak.

Az elmondottaknak meg
felelően a földrengéstan fel

adata a következők: 
Lmegállapítja,hogy 
hol, milyen termé
szetű és erősségű 
rengések szoktak len
ni. 2. Mennyiben 
befolyásolják. az al
talajviszonyok a ren
gések hatását, kár
okozását. 3. Tanul
mányozza a földren
gési hullámok tova
terjedését. Ez utóbb 1 
a Föld felépítéséről 
nyújt értékes felvilá
gosítást. Ezekhez 
mint szerves kiegé
szítő rész kapcsoló
dik az alkalmazott 
földrengéstan: a tér
in észetes talai kin
csek felkutatása, 
meglévő és létesí
tendő települések 
megvédése a rengés

ig i károk ellen, az építő
altalaj alkalm asságá- 
nak vizsgálata mes

terséges rázkódások tovaterje
déséből, stb., stb.

Egészen új utakra terelte a 
földrengéskutatást a fenti ren
gésektől eltérő tulajdonságú, 
ú. n. »mélyfészkű« rengések 
kérdése. A z  ezekre vonatkozó 
kutatások a földrengéstan leg
újabb s igen lényeges területet 
alkotják. Tanulmányozásuk ál
tal a mélyebb rétegek szerke
zetéről és természetéről vár a 
tudomány értékes felvilágosí
tásokat.

Befejezésül néhány nagy és 
nevezetes földrengés leírását 
adom :

A z  1755 november 1-i lissza
boni földrengés. A  szörnyű 
recsegés-ropogással bekövetke
zett heves földrengés nagyon 
megijesztette a lakosságot. A  

jy  egy-egy földrengés teljes rengés alkalmával Lisszabon 
gfígyelésl anyagát a Föld nyugati, laza üledékre épült 
zes földrengésvizsgáló inté- része teljesen elpusztult. A  ke

leti, mészkőre épült rész lénye
gesen kevesebbet szenvedett. 
A  heves földmozgáson kívül 
a nagy kárt főleg a tűzvész 
okozta, amelynek elterjedését 
a nagy szél még csak elősegí-

Wíechert-féle vertikális rezgésmérő

törést szenvedett-e) a rengés
kutató elsőrendű feladata. 
Hogy e munka megfelelő ered
ménnyel járjon, célszerűnek 
látszott egy, az egész földkerek
ségre kiterjedő szervezetet léte
síteni a kutatások egységes 
szempontok szerint való irá
nyítására. A  Nemzetközi Föld
rengéskutató Szövetkezés 1904- 
ben alakult meg, Magyar- 
ország az elsők között csatlako
zott hozzá. Első főtitkára ma
gyar v o l t : Kövesllgethy Radó. 
Honfitársunknak ebben a be
osztásban több mint egy év
tizeden át jelentős szerep ju 
tott az egész földkerekség föld
rengéskutatásának irányításá
ban.

A  Szövetkezés létesítésének 
gondolata abból indult ki, 
hogy egy-egy földrengés teljes 
me 
összes
zetel együttesen szolgáltassák, 
m ivel egyetlen intézet önmagá
ban nem nagy értékű részletét
adja a rengésfeljegyzésnek. A  
földrengéskutató munka tehát 
csak akkor lehet eredményes.
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tette. A  halottak száma 32.000. 
Ez az első tudományosan fel
dolgozott rengés.

A z  1783 február 5-i kaláb- 
riai földrengés tanulmányozá
sára az akkori tudományos v i
lág nagy gondot fordított. A 
rengést özönár követte. Hatá
sára 400 helység pusztult el. 
A  halálos áldozatok száma 
30.000 volt. A rengés követ
keztében hegyomlások, föld- 
hasadékok keletkeztek.. Ezek 
közül egyesek oly hatalmasak 
voltak, hogy lakóházak tűntek 
el bennük.

Az 1891 október 28-imino- 
owarii földrengés Japánban. 
Egy több mint 100 km hosszú 
törésvonal mentén hatalmas 
vetődés ment végbe 4 m víz
szintes eltolódással és 7 m 
süllyedéssel. 42.000 ház pusz
tult el, 7000 a halálos áldoza
tok szám a.
. Az 1906 április 18-i kalifor

niai földrengés. Maga az 5 óra 
12 perckor kipattant rengés 
nem okozott volna nagy pusz
títást, ha a megrázott terület 
sajátos altalajviszonyai, vala- 
m int a tűzvész társul nem sze
gődik mellé. A  rengéserősség a 
környezethez viszonyítva 
aránylag ott volt nagy, ahol 
laza kőzetekre települtek. Ahol 
szilárd szikla volt az altalaj, 
ott a pusztulás jelentéktelen. 
A  megrázott terület nagysága 
közel 1,000.000 kmV A  kár 
350,000.000 dollár.

Az 1908 december 28-imes- 
sinai földrengés 83.000 ember 
halálát és csupán Messinában 
és Reggio Calabriában 6 millió 
líra kárt okozott. A  rengés

ereje aránylag nein voLt hí 
pusz

viszonyokkal van szoros kap-
A  nagy pusztítás az alt a

cső latban.
Az 1920 december 16-i 

pinn-ljanni (Kína, Kansu 
tartomány) földrengés 500 km- 
es átmérőjű körzetben még 
jelentősebb károkat okozott. 
Hatalmas talajsüllyedések, 
hegyomlások keletkeztek, völ
gyek torlaszolódtak el a ren
gés nyomán. A halálos áldoza
tok száma 200.000. Az 1923 
szeptember 1-i japán föld
rengés a Sagami öböl part
ján 1*5 m-es emelkedést, ettől' 
északra 80 cm-es süllyedést 
okozott. A  rengést özönár kö
vette. Ez a károsodást még na
gyobbá tette. Elpusztult 653 
ezer ház, 243.000 ember halt 
mega  rengés következtében.

A  Magyar-medence földren- 
gésitevékenységérőlaz alábbia
kat közölhetem:Hazai terüle
ten kipattant rengéseink között 
a legrégibb, amelyről tudunk, 
Krisztus után 455-ben volt és 
axn ai Szombathely helyén épült 
Sabáriát döntötte romba.

1763 június 28-án erős íöld- 
ren gés volt Kom árom b an.Egy- 
korú jelentések szerint Komá
romot » a föld és a v íz elnyelte*. 
Romb adőlt 279, erősen megron
gálódott 785 ház, 63 halott és 
102 sebesült volt. A  földmozgás 
következtében Győrben és Po- 
zsouvban is tetemes épületká
rok keletkeztek, de kárt oko
zott- a rengés még Pesten és 
Budán is. A  rengést még ab
ban az é.vben 160 utórengés 
követte. 20 év múlva pedig 
hasonló erősségben megújult.

Az 1810 január 14-i móri 
földrengés már csak azért is 
nevezetes, mert feldolgozói: 
Kitaibel Pál és Tomcsányi 
Ádám vele kapcsolatban ad
ták ki az első magyar tudomá
nyos rengésleírást. A  rengés 
Mórott és környékén jelentős 
károkat okozott, 360.000 fo
rint értékben. A  rengést nagy
számú utólökés követte, csu
pán az első hónapban több 
m int 1000. . /

Az 1911 július 8-i földrengés 
főleg Kecskeméten, Nagykő
rösön és Lajosmizsén okozott 
károkat. A  rengést feldolgozó 
Réthly A . szerint az Alföld 
alapját alkotó töredezett kéreg 
egyik rögének raegzökkenésé 
okozhatta.

A z  1925 január 31-iegri föld
rengés magában Egerben 200 
házat rongált meg. A z  összes 
kár másfél m illió pengő volt.(

A z  1927 március 3— szep
tember 1-ig tartó 106 rengésből 
álló várpalotai földrengésraj 
Várpalotán és környékén 205 
km* kiterjedésű területen volt 
érezhető. A  rengés feldolgozó] a, 
Simon B. szerint beomlásos 
rengés, e rengések minden szo
kásos jellegzetességével.

Működő vulkánok nem lé
vén, hazánkban vulkáni ren
gések nem fordulnak elő.

T ú ri István

AZ IZOM FÁRADÁSA
Ha az izmot bármilyen inger 

éri, az összehúzódik. Többszöri 
összehúzódáskor az izom elfárad 
ami abban nyilvánul meg, hogy 
mind nagyobb és nagyobb inge
reket kell az izomnak adni, 
hogy ugyanolyan mértékű össze
húzódást mutasson, mint előbb 
kisebb ingerekre. Rájöttek a 
íizi.oIógusok arra, hogy az izom 
mozgása alkalmával egy kémiailag 
még nem teljesen ismert fáradsági 
anyagot termel és ennek el
szaporodása a szervezetben idézi 
elő a test általános fáradságát. 
Azt már tudják erről a fáradsági 
anyagról , hogy a tej savval igen 
közeli rokonságban lévő sav. 
A fáradsági anyag létezését egyéb
ként igen szép kísérlettel lehet 
igazolni. Két békaizmot veszpnk. 
Kgyiket elektromosárammal inge
reljük és közben megfelelő só
oldattal áramoltatjuk keresztül. 
Bizonyos idő jnulva elég nagy
mennyiségű fáradsági anyagot ter
mel az ingerelt izom. Ha most 
ezt a sóoldatot a még nem ingerelt, 
tehát természetesen nem is fáradt 
izmon áramoltatjuk keresztül, ez 
a normális izom is mutatja a 
faradság összes jeleit,, igazolván 
feltevésünket: az izom fáradsági 
anyagot termelt Ingerlése közben 
és ez az anvag a sóoldatban Is
me ‘'található.

Az 1906 április 18-i kaliforniai 
földrengés. Az épület, megbillent 
és alsó részér rongálódott meg



A  METEOROLÓGIAI 
INTÉZET JELENTI...

Szélmérő műszerek a Meteorológiai In
tézet tornyán. A magasban uralkodó 
szelet felbocsátott szabad léggömbbel 
mérik*, amelynek útját szögmérő .'táv
csővel'figyelik. A csészég és kerckbs 
mérők a toronymagasságában (25 n\) 

a légáramlást mérik.

Európában többezer arra képzett észlelő 
figyeli és méri óránként időielentő Őrhelyén 
a légkör állapotát, jelentését beadja köz
ponti meteorológiai intézetének. A  jelentés 
tartalmazza az idő általános képét, az 
átlátszóság! és felhőzeti viszonyokat, a 
levegő mozgását, hőmérsékletét, nyomását, 
nedvességét, a légnyomási irányzatot és 
a lehullott csapadék nagyságát. Ekkorára 
elkészülnek a magassági kutatóhelyek is 
méréseikkel, amelyek részben a magassági 
szélre vonatkoznak, részben a hőmérséklet, 
nyomás, nedvesség értékeire 5000— 10.000, 
olykor 15.000 méter magasságig. A  köz
ponti intézetek kisugározzák az összegyűj
tött megfigyelési anyagot, amelyet az egyes 
államoktól négy nemzetközi gyűjtőhely vesz 
át. De ők is kisugározzák á jelentéseket 
nagy energiával az egész világ számára 
4— 5 hullámhosszon. London adja Anglia, 
Írország, Izland, Grönland, Norvégia, Svéd
ország, Északamerika-jelentéseit Páris adja 
Franciaország, Belgium, Hollandia, Dánia, 
Németország, Portugália, Spanyolország, 
Svájc, Ausztria, Északafrika megfigyeléseit, 
Róma adja Olaszország, Malta, Görögország, 
Törökország, Szíria Ciprus, Palesztina, 
Transjordánia, Irak, Egyiptom, Líbia jelen
téseit, Moszkva adja Finnország, Lengyel- 
ország, Magyarország, Románia, Bulgária, 
Jugoszlávia idő jelentéseit. K ét órán belül 
700— 800 helyről ismeretes az idő, a légkör 
állapota pontosan mérve. Á  nemzetközi 
gyüjtőkisugárzás 3 óránként ismétlődik. 
E j jel-nappal működésben van az óriás, 
percre járó gépezet. Ha ezt az anyagot 
egyezmény es jelekkel Európa térképén ábrá
zolja, magunk előtt láthatjuk az idő képét 
az Atlanti óceántól Szibériáig és a Jeges 
tengertől a Szaharáig.

Ezután lép előtérbe a tudományos munka. 
A  meteorológus a letérképezett időjárásból 
visszakövetkeztet annak közvetlen okaira

és vissza
vezeti azt 
l é g k ö r i  
képződmé
nyekre. A 
meteoroló
gusoknak 
ezt a fel
bontómun
káját l ég
k o r  t a n i
elemzésnek Magassági légállapotot mérő műszer 
nevezik. (meleorográf), amelyet repülőgépen. 
Ennek az a szárnyak közé függesztve használ- 
Arílm Anvp nak- Fölül a tokjában fekvő műszer, 

alul az önműködően történt f ölj egy- 
eí.Ke zések, amelyeket a műszer mutatói 

zeles.nogy kormozott lapra karcolnak. A lég- 
a tekintet- nyomás, hőmérséklet és nedvesség 
bejövő  te- adatait méri.
rület (pl.
Magyarország) felett a kérdéses időközben 
(pl. másnap) milyen képződménynek melyik 
része lesz az irányadó, abban milyen folya
mat fog .lejátszódni és az hogyan módosul 
a felszíni tényezők következtében, —  mert 
ettől függ a várható időjárás.

Nagy államok nagy eszközei lehetővé 
teszik, hogy az elemzési munka megkönnyí
tésére sok magassági mérést végezzenek, pl. 
önműködő rádióval ellátott műszeres lég
gömbök felbocsátása vagy repülőgépes fe l
szállás által. Ezeknek az adatai alapján 
ábrázolják a légkör állapotát. Az erre vonat
kozó elemzési munka eredményét közük. 
Magyarország jelenleg —  bár észlelési anya
gát 3 óránként a világ rendelkezésére bo
csátja —  feldolgozást csak a 08, 11, 17, 
20 órai megfigyelések alapján eszközöl. Az 
elemzés eredményét, az időjelzést (prognó
zist) nálunk délben .adják ki másnap estig 
szóló 30— 36 órás érvénnyel. Ez az általá
nos idő előrejelzések széltében elterjedt for
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mája. A  Szovjetunió pedigáltalában 3 napra 
adja időjelzéseit,
• A z  emberi tevékenységek között eddig 
egy van, amely a légkörtan! munka ered
ményeinek a felhasználásából oroszlánrészt 
követel magának : a repülés. A  repülőgép 
tervezésébe belejátszanak a levegő tulajdon
ságai —  nyomása, hőmérséklete, mozgása 
és a belőlük folyó ellenállás nagysága. 
A  repülés a légkör tudományától védelmet és 
támogatást vár. Védelmet veszedelmessé 
válható légköri jelenségek jelzése által és 
támogatást a gazdaságosságban, hogy a tér. 
vezett repülőutat kielégítő biztonsággal 
mégis végre lehessen hajtani vagy ked
vező légáramások vagy más körülmény 
(Dl. sírna réteg örvénylő helyett) kihásznó. 
lásával meg Is lehessen rövidíteni.

A z  útjára engedett géppel a meteorológus 
gondolatban vele repül. Ellátja magát min
den időadattal, amely út előtt a gépvezető
nek szükséges lehet, megmagyarázza az 
úton várható légköri eseményeket és azután 
is készen van arra, hogy a pilóta a levegő
ből rádió útján kérdez tőle valamit. Mikor 
a távolodó gép vezetője elbúcsúzik az indító 
állomástól és a célállomás gondoskodására 
bízza magát, utóbbinak meteorológusa már 
várja őt a szükséges adatokkal. A  repü
lési lehetőség határán mozgó időkörül
mények huzamos fennállása, azoknak alig 
megállapítható okok folytán való kedvezőt
len módosulása sok nehéz töprengést okoz 
a meteorológusoknak. A z  időkörülmények 
aláfestése a repülő Iégkórész által, főleg 
pedig a várható fejlemények megállapítása 
kell hogy eldöntse a repülő indítását.

Természetes, hogy ilyen mértékű felelős
ség szükségessé és indokolttá teszi azt a 
költséges és hatalmasan kiépített szerveze
tet, amely az egyéb meteorólogiai szolgálat
ta l összefüggésben és együttműködésben, 
de a repülés sajátlagos szükségleteinek a 
szolgálatában épült ki. A  cél, am it el kellett 
érni, az vo lt, hogy a repülés számára rész
let esőbben, egyszersmind szabatosabban m eg 
keiiett mondani, hogy először mi van a lég
körben, másodszor, mi lesz a légkörben?

A  repülés azon igénye, hogy pontosan 
akarja tudni, hogy m i van a légkörben 
egy-egy pont vagy útvonal felett, vonat
kozik az idő képére, a látás távolságára, 
a felhőzet mennyiségére, fajtájára, magas 
ságára, a szél irányára idelenn és a magas
ban, sebességére, a hőmérséklet függélyes 
eloszlására és a talaj állapotára. Amíg 
Magyarország a nemzetközi időszolgálat 
keretében 14— 16 észlelőhelyröl közölte ada
tait, addig a repülés érdekében több m int- 
50 észlelőhely működött, A  nagyobb repülő
terek félóránként kicserélték észleléseiket. 
Fel kellett állítani magassági mérőállomá
sokat a magassági szél, valamint a hőmér
sékleti állapot m egismérésé érdekében. Ezek 
eredményeit részben közvetlenül használ
ják fel a pilótákkal való közlésre, részben 
pedig közvetve, mint az előrejelzések készí
tésének adataiapjait.

A  repülés másik igénye, amely arra 
vonatkozik, hogy m i lesz a légkörben, az 
egyébként használatos időjelzés! igénytől 
abban tér eí, hogy ieleletüí részletesebb

és időben elhatároltabb eligazítást vár, 
mint sok egyéb foglalkozási ágazat. 
E zt nem lehet másként elérni, mint a 
légkör bizonyos területű darabjának pl. 
Középeurópa légterének aprólékos és csak
nem folytonos figyelésével, hogy minden 
változás, amely benne fellép, értékelhető 
legyen.

Ez a  feladat nem egyformán nehéz a Föld 
különböző tájain. A  magyar medencéről 
elmondhatjuk, hogy sokkal több fejtörést 
okoz, mint a német vagy az orosz síkság, 
az óceánokról nem is beszélve. Vannak 
ugyanis a légkörben olyan helyek, amelyek 
az időjárási irányítás szempontjából külö
nösen jelentősek. Ilyen az Azori szigetek 
nagyterületű kornyéke, az Izland körüli 
légtér, valamint az Ural előtti nagy síkság 
a hegység mögötti szibériai földdarabbal 
együtt. Rögtön látható, hogy Magyarország 
mindháromtól majdnem egyformán távol 
fekszik, hatásuk tehát többször gyengén, 
bizonytalanul ér el hozzánk és összetevődik. 
A z  Alpok és Kárpátok, országunk hegy
koszorúja, a kívülről jövő  időhatásokat, 
amelyeket légáramlatok szállítanak, sokszor 
szétszaggatja, összekuszálja, meghiúsítja, 
tehát nehezebb az időfejlüdést számításba 
venni mint ott, ahol ezek a zavaró tényezők 
nem állanak fenn.

A  repülés az első világháború alatt nagyot 
-fejlődött, aminek eredménye békeviszony
latra átállítva csak több évvel a háború 
befejezése után jelentkezett. A  mostani 
háborúban már a döntő tényezők közé emel
kedett a legkülönbözőbb feladatkörben mint 
harcoló, mint szállító, mint ellátó eszköz. 
Mindennek az eredménye ismét békevíszo- 
nyokra átállítva még nem juthatott teljes 
kifej léshez. A  repülésnek, mint rendszeres 
és alkalmi forgalmi eszköznek, olyan fejlő
dése fog reánk köszönteni, amelynek ará
nyai, a vonalak hossza és sűrűsége meg
haladja eddigi elképzeléseinket. A  rendszeres 
és több vonalon lebonyolított Európa-Ame- 
rika légilorgalom a szeszélyes és viharos 
Atlanti-óceán felett már bepillantást enged 
a jövőbe.

Magyarországon a repülő időjelző szol
gálat is átmenetileg romok alá került, de 
a Meteorologiíii Intézet fe lvette munka
körében repülésndőbiztonsági tájékoztatá
sok adását is. A  Földmívelésügyi Miniszté
rium megértő támogatása az általános szol
gálat emelését lehetővé tette, ami jótéko
nyan sugárzott ki a repülési idószolgálatra is, 
A  Közlekedésügyi Minisztérium Légügyi Fő
osztálya pedig, mint arra illetékes kormány - 
hatóság, céltudatosan, messzemenő áldozat
készséggel építi a Meteorológiai Intézet 
keretében a budapesti központi repülőtér 
és a vidéki forgalm i repülőterek idŐbizton- 
sagi szolgálatát. Am i a számos nehézség 
m iatt még megvalósítható nem volt, a 
hároméves terv keretében kerül kivitelre, 
hogy csekély eszközeinkből létrehozható sa
já t repüléseink valamint a remélhető hosszú
vonalú, budapesti leszállással átmenő légi
forgalom a kellő elismert és méltányolt 
védelemben és támogatóiján részesüljenek.

H ille Alfréd dr.
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Kk'ktrozavodszkája* állomásépülete díszíti 
Moszkva egyik fő útját

A moszkvai földalatti >EIektrozavodszkája< 
állomása, amelyet 1941-től 1945-ig—  a háború 
alatt —  építették HeHreích Vladimír és Rozsín

Igorj építészek
\ moszkvai földalatti művészi 
•zobordisZ'C az i*l/.majio\szkúja*

állomáson

(Közlemény 
a következő 
számunkban)


