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SZERKESZTŐI ÜZENETEK% • -
H. P., Budapest, örömmel ér

tesültem arról, hogy a Szerkesztő
it, hoán

*  %

ség elhatározta, hogy karácsony 
táján ki fog adni cay tudományos 
lexikont. Előreláthatólag mikor
fog megjelenni és mi lesz az ára?

Az Élet és Tudomány Évköny
v e  a szabadságharc óta eltelt száz
év természettudományos és mű
szaki magyar eseményeinek van 
szentelve. Naptári részében, va
lamint n centenáriumi vissza
emlékezésekben gazdagon illuszt
rálva több mint száz oldalon* 
Karácsonyra fog megjelenni. 
Ezenkívül azonban 250 oldalon 
á magyar könyvkiadásban el
eddig ismeretlen formában tar
talmazni fogja a természettu
dományos és műszaki ismeretek 
rövid Összefoglalását ís. Egy ana
litikus tárgymutató egészíti kf 
ezt a munkát, amelyben fel lesz 
tüntetve minden fogalom és 
tárgy, ami akár a lapunk eddig 
megjelent példányaiban, akár 
pedig az évkönyvben szerepel. 
Előfizetőknek nagy kedvezményt 
biztosít a kiadóhivatal. Bolti 
árát hamarosan közölni fogják.

Többi kérdésére postán vála
szoltunk. ' ’ . -

S. S„ Budapest. Szeretném, ha 
az Etel és Tudományban a leg
újabb típusú amerikai Butck 
Eight Super gyártmányú autó 
müszeriapfáról és vezetéséről (el
indítás, vezetés, fékezés, stb.) ol
vashatnánk. Hasonlóan, mint az 
I. évf. I .  számban lévő tjeept 
cikkhez. Ismerőseim közül többen 
említették, hogy de jó volna, ha 
az 1948-as esztendőben már sima, 
enyvezett papíron, színesen je
lenne meg az Elet és Tudomány.

A Buick Eight Super gyárt- 
mán: 
ról
domány nem adhat számot, mert 
amerikai luxusautó leírása és 
ismertetése, nem érdekli sem 
üzemi dolgozóinkat, sem paraszt
jainkat, sem szűkre szabott fize
téséből élő- tisztviselő olvasóin
kat de még Iskolába járó diák 
előfizetőinket sem.

Ami a színes fedőlapot illeti r 
mi is várjuk .az Időt, amikor
anyagi helyzetünk megengedi 
majd, hogy a külföldi lapokhoz 
hasonlóan simított színes fedő -... 
lappal jelenjünk meg. Addig, 
de még azután is, a tartalomra . 
fektetjük a. fősúlyt.

Cím és olvasható név nélküli 
levelére a Jövőben nem vála
szolunk . -

Mezőtúrról cím és névnélkü! 
érkezett érdeklődésre ismételten 
közöljük, hogy még általános 
érdeklődésre számot tartó kér
désekre sincs módunkban v á la - i  
szólni akkor, ha az udvariasság 
elemi föltételeinek nem tesz ele
get a levélíró.

Kiss Béla, Budapest és M. J. 
Mezőtúr. Kedves olvasóinkat 
kérjük, hogy teljes nevüket és • 
címüket tudassák velünk, mert 
különben nem tudunk leveleikre 
válaszolni.

Több papiros termelésének s így közvetve 
több rotációspapiros gyártásának egyik fon
tos feltétele, hogy a papiroshulladék gyűjtő 
szervekhez minél több hulladékpapiros jus
son el. A hulladékpapiros gyűjtésére az 
elmúlt hónapokban —  egyelőre csak nagy
budapesti viszonylatban—  akció indult meg. 
A z elmúlt hónapok papiros begyűjtésére 
visszatekintve örömmel lehet megállapítani, 
hogy a nagyközönség átérezte a papiros
hulladék gyűjtésének fontosságát és az 
akció megindításától a háztartásokban, üzle
tekben és irodákban begyűjtött papiros
hulladék mennyisége ugrásszerűen emelke
dett. í g y : július hónapban mindössze
17.000 kg volt a beszolgáltatott háztartási 
stb. hulladékpapiros mennyisége, augusztus
hónapban 118.000 kg és szeptember hónap
ban a hulladékgyűjtő szervek 219.500 kg-ot 
vettek át és fizették meg az ellenértékét. 
Ezek az adatok csupán a háztartási stb. 
hulladékpapiros gyűjtésének eredményére 
vonatkoznak. Havonként a hulladékpapiros- 
kereskedők átlagosan 850.000 kg hulladék
papirost gyűjtenek be az egész ország terüle
téről.

Ezek az örvendetes adatok a hulladék
papiros gyűjtés terén fokozott tevékeny
ségre hívják fel a hulladékgyűjtő szerveket 
és szükséges, hogy a nagyközönség továbbra 
is átérezze a gyűjtés fontosságát és a hulladék-, 
gyűjtő szerveknek eladja —  a legutolsó 
hulladékpapiros eladása óta —  a felgyülem
lett háztartási, irodai, üzleti hulladékpapi
rost.

Ezek a számok a hulladékpapiros gyűjtést 
csak nagybudapesti viszonylatban mutat
ják be, mert az országos gyűjtés megindítása 
ezideig még bizonyos technikai nehézségekbe 
Ütközik.

Sajnos vámkülföldről papiros nyersanya
got csak nagy nehézség árán és nemes 
valutáért lehet beszerezni és ez indokolja 
azt a szükségszerűséget, hogy minden józan 
gondolkodású és hazafiasán érző ember a 
hulladékpapiros gyűjtéséből vegye ki részét.
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Képszerkesztő : Szántó Tibor. Szerkesztőség : Budapest, V II., Erzsé-
bet-körút 7. Szerkesztőségi ó rá k : Hétköznapokon, szom bat kivéte
lével 2 -4 - ia . Te lefon : 224-260. K iad ó h ivo ta l: V II., Rákóczi-út 54. 
Telefon : 223-625. Csekkszám la : Budapest 4236. Előfizetés ‘/«évre 
7.— forint, V* évre 14.—  forint. Egyes szám 6 0  fill. Kéziratokat nem 
őrzőnk meg. —  476537. A z  Athenaeum  m élynyom ása, Budapest.
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A háborúokozta sokféle baj 
és pusztítás között is kiemel
kedő helyet foglal el a lakás
ínség. Köztudomású, hogy 
egcsz városrészek tűntek el a 
föld színéről a második világ
égés folyamán, s ezáltal csalá
dok százezrei maradtak egyik 
óráról a másikra fedél nélkül. 
Érthető tehát, hogy a kormá
nyok egyik legnagyobb gondja:

A négy 
a

.1 ) konyha »>' ;*/• 
ebédlő egyik fele,
/?> fOrdíjv/oio .1/

ebédló másik ré
szével, C— D )  a 
két hálószoba és 

az előszoba

gyorsan 
• és olcsón 

lakáshoz jut
tatni az arra 

legjobban rászoru
lókat.
A megoldást az a 

körülmény segítette elő, hogy 
a szigetországban nagymennyi
ségű alumíniumot halmoztak 
fel még a háború folyamán 
hadirepülok gyártása céljából. 
A háború befejeződött. A 
hadirepülőgépeket gyártó üze

mek át
tértek a 

béketerme
lésre : futósza

lagon családiháza
kat gyártanak alumí

niumból.

Itthon nincs szükség hadi 
alumínium töredékre, mivel 
Balaton környékén a világ 
egész bauxitkincsének 14%-a 
található. Még 1919-ben buk
kantak a vörösbarna timföld
ben a bauxitra. Ajkán dolgoz
zák fel a „magyar ezüst11 
nyersanyagát, a világ egyik 
leggazdagabb fémterületéről 
származó „téglavörös bauxi- 
tot“ .

Ma egymillió tonna az évi 
bauxíttcrmelés, amelynek leg
nagyobb részét külföldre vi
szik, továbbfeldolgozás céljá
ból.

Ma mégcsak két timföld
gyára van az országnak. Az 
egyik Ajkán, 17.000 tonna, a

másik Magyaróváron, 14.000 
tonna évi termelőképességgel. 
A meglevő három alumínium
kohó kapacitása még a 20.000 
tonnát sem éri el.

A  hároméves terv a terv 
harmadik esztendejére 90.000 
tonnára kívánja felfejleszteni 
a timföldtermelést és már 
meg is indult az almásfüzitői 
hatalmas timföldgyár építke
zése, amelyet 60.000 tonnás 
termelésre rendeznek be.

Ha az egész magyar bauxit- 
termclést alapnyersanyaga for
májában viszik ki az ország
ból, mindössze 62 millió fo
rint bevételre számíthatunk.
90.000 tonna timföld, amely
200.000 tonna bauxitnyers- 
anyagból nyerhető, már több 
mint 100 millióval javítaná 
meg külkereskedelmi mér
legünket.

A 997 százalékos finomságú 
magyar alumínium verseny
társ nélkül áll egész Európá
ban, különösen, ha sikerül a 
termelés fejlesztésével arányá
ban a termelési költségeket 
lecsökkenteni. Olyan per
spektívákat nyit meg ennek a 
legnagyobb jelentőségű ma-



- Folyik az egyes részek építés© és szerelése.
Alul: hálószobák, felül: konyha és fürdőszoba részlet gyártása



z* *
*

1. Korszerű konyhaberendezés az 
alumínium házban

2. Minden kényelem megvan a 
fürdőszobában

3 .Felépítmény.

gyár nyersanyagnak a fel
dolgozása, hogy az, nyers
anyagokban szegény orszá
gunknak gazdasági jövője- 
szempontjából egyelőre még 
felmérhetetlen. A  hazai fel
dolgozásnak máris számtalan 
példáját ismerjük. Az angliai 
gyakorlat egy újabb területet 
nyit meg ezen a téren, ami 
iránt világszerte nagy az ér
deklődés.

Beosztás.

Nézzük meg mármost, mi
lyen a beosztása egy alumi- 
niumháznak! A lakások ál
talában négyszemélyes csa
ládok számára készülnek. En
nek megfelelően két háló
szobából, egy nappali-ebédlő
ből, fürdőszobából, konyhából 
és előszobából állanak. A  há
zak földszintesek. Kiterjedésük 
körülbelül 56 m-. (Népesebb 
családok számára most dol
goznak a tervek kibővítésén. 
Legvalószínűbb megoldás
nak látszik : 1— 2 emeleti szo
ba ráépítése.)



K ész házrészek szállítása tehergépkocsikon

4/50m

K o n yh aHálószoba

Előszoba
ebédlőHálószoba

\ z  ah im in iu m jviz a la p ra jz a

Ezek az alumíniumházak —  
annak ellenére, hogy tömeg
ben készülnek —  nem holmi 
összetákolt kalyibák, hanem 
komoly, tartós, 40— 50 évi 
használatra épített lakások. A 
falak anyaga alumíniumlemez, 
kivül-belül likacsos vasbeton- 
és aszfaltréteg burkolattal. A 
közfalakat vastag, gipszréteg 
fedi. A  mennyezet szigetelő- 
anyaggal burkolt falemezekből 
áll. T  ete jc alulról hullámlcmez- 
zel, felülről síma alumínium- 
lappal határolt aszfaltanyag.

Ezek a házak —  mint az 
1. ábrán is láthatjuk —  négy 
részből tevődnek össze. A z 
egyes részeket a gyárban tel
jesen „felszerelve*4 készítik el. 
Utána az egyes részeket fel
rakják cgy-egy hatalmas von
tatóra. A z így összeállított 
autókaravánnal együtt mozog 
egy hatalmas emelődaru is. 
Ennek segítségével a „hely
színre** érkezett ház órák alatt 
összerakható, majd bebútoroz
ható és beköltözhető.

Befejezésül, mint hazai vo
natkozású körülményt meg
említjük azt is, hogy nálunk 
megvan az alumíniumházak

alkalmazásának és elterjedésé- szerű kiaknázásuk tehát nem
nek alapfeltétele : Magyar- csak a nyomasztó lakásínséget
ország bnuxittelepei Európa szüntetné meg, hanem iparunk 
leggazdagabb alumínium lelő- fejlődését is  nagy lépéssel 
helyeiként ismeretesek. Terv- vinné előbbre.

870



r

Már régen clvirítottak a Retyezdt hegység 
tengerszemeinek környékét oly bájos szikla- 
kertté varázsoló havasszépének (Rhodo- 
dendron) kedves piros virágai. Már nem 
kacagnak a kirándulókra a hegyi ösvényeket 
oly szépen szegélyező kankalinok (Primula). 
Már nem sütkéreznek az erős naptűzésben a 
kökörcsinek (Anemone) bájos virágai. A 
haragrongy (Soldanella) és a tárnics (Genti- 
ana) sötétkék kelyhei sem köszöntik a magas 
hegyek gyönyörű tájaiban örömét lelő 
természetbarátot. Már régen levetették dí
szes ruhájukat az alpesi legelőket tavasszal 
és a nyár elején ékesítő Flóra szép gyermekei 
és most gondosan érlelik a jövő remény
ségeit ; a terméseket és a magvakat. Csak 
itt-ott mutatkozik még egy virításában el
késett alpesi növény. Annál feltűnőbb azon
ban a hegyipatakok partjai mentén és a

nedvesebb helyeken egy dús, acélkék fürtös 
virágzatával meg többszörösen hasogatott 
leveleivel pompázó magastermetű növény. 
A sisakvirág (Aconitum) nemzetség egy 
tagja, á Katika sisakvirág (Aconitum napéi- 
lus) ez a büszkén felegyenesedő növény. 
Az Aconitum nevet onnan kapta, mert 
Bithyniában lévő Acone sziklás területéről 
származik, a napellus elnevezés pedig ré- 
pácskát jelent, mivelhogy gumósszerű gyö
kerei répa módjára vastagodnak meg.

A nagyon is tetszetős, de igen mérges 
növény, mintegy 18 fajával úgyszólván 
Földünk egész északi féltekéjén, nálunk 
Európában Norvégiában mindenütt a hegy
vidékeken elterjedt. Főként vizes, köves, de 
a legelésző állatok ganéjával jól megtxágyá- 
zott hegyi legelőkön és pásztorkunyhók 
közelében sokszor még 2.000 m felüli 
magasságokban is fellelhető, azonban néha a 
patakok mentén mélyen leszáll a völgyekbe 
is. A  legelésző állatok nemcsak, hogy nem 
bántják, hanem még a köztük és a közelük
ben növő füvet sem legelik le. így termé
szetesen nagymérvű elszaporodásával az 
egész legelőt elronthatja. Emiatt a sisak
virág az alpesi gazdaságban gyomnövénynek 
számít és minden elképzelhető módon 
irtják. Legegyszerűbben úgy, hogy évről- 
évre virítás előtt lekaszálják és a levágott 
részeket elássák, a földben maradó tövek 
pedig folyton gyengülve, végre is kipusztul
nak. K i is húzható, vagy kiásható, de 
vigyázni kell, nehogy a kezet megsebesítse. 
Ekkora óvatosságra van szükség e mérges 
növénnyel szemben.

De tulajdonképpen mi is az a méreg, 
amely ezt a növényt annyira veszedelmessé 
teszi? Ez a már 1833-ban Geiger és Késsé 
előállította méreg valójában alkaloida-űco- 
nitin a neve —  vízben egyáltalában nem, 
alkoholban és benzolban nehezebben, de

Aconitum napellus. A )  virágos szára, B ) a méz- 
fejtővó alakult sziromlevelek és porzók, C) egy 

virág nagyított képe
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éterben könnyebben oldódik. így hangzik a 
tudományos megállapítás. Természetesen a 
nép egészen más magyarázatot tud. Az 
ördöggel hozza kapcsolatba a sisakvirág 
mérgét.

Egy orosz legenda szintén az ördöggel 
hozza kapcsolatba a sisakvirágot. Ugyanis 
midőn a sátánt elűzték, ez a „ postrjel“  
(Aconitum) alá bújt. Ámde villámmal lőtték 
át a növényt és Így az ördög elszaladt.

A sisakvirág mérgező hatása már nagyon 
régóta ismeretes. Medea, a görög monda
világ bűvös varázslónője, aki gyermekeinek 
meggyilkolása után Athénbe menekült és ott 
Aegeus neje lett, mikor megtudta, hogy fér
jének Aethra-tói származó fia, Theseus 
Athénbe jön, rábeszélte Aegeust fiának a 
sisakvirágból készült méreggel való meggyil
kolására. Theophrast, a görög ókor II. és III. 
századában élt filozófusa a Kréta, Zakynthos 
(Joni szigetek egyike), Heraklea és Akonae 
(Bithyniában a Fekete tenger mentén) 
környékéről sisakvirág mérgét említi, ame
lyet el lehet készíteni úgy, hogy kettő, három 
vagy hat hónap, de esetleg i— 2 év múlva is 
okozhat halált. A  Kr. u. I. században élt 
híres botanikus és gyógyszerész Dioskurides 
növényünk gyökerét a skorpió farkához 
hasonlítja, amelytől ez az állat megbénul, ha 
vele érintkezésbe hozzák. Ovidius is tanú
bizonyságot tesz a növény ismeretéről, 
midőn az „Átváltozások** könyvében az 
emberiség négy korszakának a leírásánál 
úgy festi az utolsót, a vaskorszakot, hogy 
akkor elárasztá a világot a gonoszság. 
Férfi asszonyának, ez meg férjének vesztére 
tört és sisakvirágból sápasztó mérget kever
tek a rettentő mostohák. A  Kr. u. 79-iki 
Vezúv kitörésekor életét vesztette id. Plinius 
szerint az Aconitum a leggyorsabban ölő 
mérgű növény. így  a Fekete tenger mentén 
elszaporodott párducokat is az aconitin méreg
gel átitatott hússal pusztítják el. A  monda 
szerint Cerberus,  az alvilági kutya nyálából 
keletkezett volna akkor, amikor Herkules 
a fel világra hozta. Ezért is nő Heraklea 
környékén, ahová az antik népek képzelete 
az alvilág bejáratát helyezte. A görögök

sisakvirágja azonban nem lehet az Aconitum 
napellus növényünkkel azonos, mert hiszen 
Görögországban ez hiányzik, hanem en
nek a növénynemzetségnek egy más faja.

A z ősgermánok természetimádók lévén, 
szintén észrevették e növény tulajdonságait 
és a harc istenétől, TisiÖl nevezték el Tis- 
Hialmnak (Helm des Tis), mert Tis harcias 
szellemével áll kapcsolatban és csak a 
harcoshoz illik a sisak.

Amit az ókor tekintélynek örvendő szak
értői tudtak, nem volt ismeretlen a közép
kori arab orvosok, különösen pedig Avicenna, 
az „orvosok fejedelme** előtt. Az arab 
adatokat ellenőrizte I. Ferdinánd udvari 
orvosa P. Mattioli 1561-ben Prágában, 
midőn egy halálraítéltnek 1 quent (166 gr.) 
sisakvirág gumójából származó mérget adott 
be. Miután azonban egy és egy félórai idő 
után semmi hatást nem tapasztaltak, azért 
még egy fél quent, a növény leveleiből és 
virágjaiból kivont aconiiint kapott. Két 
órával későbben már mutatkoztak a mér
gezés je lei; bágyadtság, szívfájdalom, hideg 
verejték a homlokán. Most azután ellen
szerrel, amely az arzénmérgezéseknél jól 
bevált, kísérelték meg az aconitin hatását 
ellensúlyozni. De minden hiábavaló volt. 
Arca nagy fájdalom jeleit mutatta. Elvesz
tette eszméletét, erősen hányt és végül 
teljesen kimerülve kiszenvedett, miközben 
arca halvány fekete lett. Ezek a tünetek 
nagyjában megegyeznek azokkal, amiket az 
újabb megfigyelések is megállapítottak az 
aconitin mérgezésekről.

A sisakvirág mérges tulajdonságait már 
régóta ismerik az emberek. Nem lehetetlen 
az sem, hogy éppen a havasi pásztorok 
voltak azok, akik a kunyhóik körletében 
növő növényeket a vadállatok elpusztítására 
használták. A z ebrontó, erdei vaduborka, 
farkasbab, farkasméreg, farkasölőfű, farkas
répa, méregfű stb. elnevezés legalább is erre 
engednek következni. A Himalája-környéki 
népek is jól ismerik a sisakvirág aconitinjének 
a hatását, mert visha néven az itt termő fajtá
ból halált okozó nyílmérget készítenek.

Az ókortól a legújabb időkig mindig 
foglalkoztatta az emberi eiméket ez a min
denesetre feltűnő és tetszetős külsejű növény. 
Freiligrath Ferdindnd3 a XIX. század költője 
„ A  virágok bosszúja** című költeményében 
gazdag képzelőtehetségével írja le egy leány 
halálát, ki hálószobájában frissen szedett 
virágcsokrot és ebben természetesen sisak- 
virágot is, helyezett el. Beteges lázálmában 
szellemekhez hasonló illatképződményeket 
lát felszállani az egyes virágokból. Hallani 
véli a leszakított virágok szellemeinek a 
hangját; elhervadunk, de mielőtt elpusztul
nánk, utólér bosszúnk. És a leány ijedtségé
ben és félelmében meghal. Halványpiros

OUsá
JÁTÉK,  S PORT,

élmény és kézügyesség! erő
próba, munkám és Önállóságra 
nevel a Repülőmodel Építő 
Szekrény. A díszes dobozban 
lévő anyudból könnyen meg
építhető a kis vitorlázó repülő
gép s minden gyerek és felnőtt 
legszebb Játéka. Kapható iiz 

•EZER M ESTER  «-néI, 
Budapest, VI., Teréz-körút 10. 
Ingyen árjegyzék és Ismertető !

872



orcájával ott fekszik a hervadt virágokkal 
együtt, amelyeknek szellemeit megölte.

A magyar sisakvirág név, amint azt 
RapaicsnÁl (A magyarság virágai, Budapest, 
1932.) olvashatjuk a XVII— X V III. század
ban bukkan fel Pápai Pdriz Ferencnél 
Katika répája néven. Tőle vette át Benkő 
Józsefy míg Diószeghi és Fazekas füvész- 
könyvükben már Katika sisakvirágnak neve
zik az Aconitum napellust. A Katika szó 
mindenesetre érthetetlen és igazat kell 
adnunk Borbás Vincének, aki arra figyelmez
tetett, hogy sajtóhiba következtében lett a 
patika sisakvirágból katika sisakvirág.

Störck Antal bécsi orvos 1762-ben kezdte 
vizsgálni a sisakvirágfélék gyógyászati hatá
sát és ezzel helyet biztosított számukra a 
gyógynövények között. Azóta gumóit Tubera, 
vagy Radix Aconiti és leveleit Folium Aconiti 
elnevezéssel rendszerint kivonatok és tink- 
túrák alakjában használják idegzsába, csúz, 
hurutos és hasonló bántalmak ellen.

Ámde növényünknek nemcsak a szerepe 
és különböző felhasználása az idők folyamán 
nyújt sok érdekességet, hanem az élete Í9. 
A földben répaszerüen megvastagodott gyö
kere, illetőleg gumója van, aminek segítségé
vel telel ki (2. kép A). Virágzása, vagy el
virágzása utáni időkben a szár tövén a 
földben láthatjuk a hosszú, orsóalakú, 
sötétszínű és meglehetős sok járulékos 
gyökérrel ellátott szervét (2. kép A . ö. g.). 
Ennek az oldalán egy, vagy kettő, ritkábban 
3 oldal gumó található (x. kép H. f. g.). 
Miután a magvak és termések beértek, nem
csak a földfeletti részek, hanem a középső 
öreg gumó is elpusztul és így az oldalgumók 
elkülönülnek. A következő esztendőben az 
ilyen módon levált oldalgumók mind
egyikéből új növény keletkezik. Ha ezeket 
az oldalgumókat ősszel alaposan szemügyre 
vesszük, mindegyiknek a csúcsán egy rügyet 
vehetünk észre, míg oldalt egy levélnek a 
hónaljában szintén rügyet láthatunk gyökér- 
kezdeményével együtt (2. kép B. r. r. gy. lh.). 
A csúcsrügy fejleszti a következő tavasszal a 
földfcletti hajtást, mig a levél hónaljában 
létrejön oldalrtigy áttöri a leveleket (2. kép 
C. r. gy.) és a gyökérkezdemény földbe 
kapaszkodva erősen meggyökeredzik és így 
fejleszti a következő esztendőre szóló oldal
gumókat. Amint láthatjuk tehát, ez a növény 
az oldalgumók ilyenképpeni megjelenésével 
oly tömegesen szaporodhatik el ivartalan 
úton, hogy tényleg elronthatja a hegyi 
legelőt.

Néha az egy és fél méter magasságot is 
elérő szárán a tenyeresen osztott és az egyes 
szeletekben ismét hármasán, vagy szárnyasán 
hasadt levelek váltakozó állása következté
ben a beárnyékolás veszedelme nem forog 
fenn (1. kép A). Ennek a széplevelű szárnak

// / / 1

Az Aconilum napellus gumói. A ) öreg és fiatal 
oldalgumókkal. Jobboldali gumó kettévágva, 
h. «= elvirftgzott hajtás, ö. g. «= öreg gumó, 
t. g. «= fiatal gumó, r. =  rügy. B ) A  gumó 
vázlatos hosszmetszete ősszel. 1. h. =  levél
hüvely, r. =  csúcsrügy, r. =  oldalrügy, k. h. =  
következő évi főhajtás, gy. «  gyökér, ö. g. *= 
öreg gumó, f. g. = -  fiatal gumó. C ) A  gumó 
felső része tavasszal, gy. «  gyökér, ö. g. =  
öreg gumó, r. =  rügy, i. h. =  idei virághajtás,

1, =  levél

a végén van a növény legfeltűnőbb és leg
szebb része, a sötétacélkék színében pompázó 
dús fürtös virágzat. A z egyes nagy virágok 
hasonlítanak felső részükben a sisakhoz, 
ahonnan származik a növény neve is (1. 
kép. c). Ha azonban valaki azt a nagy, 
sisakot alkotó és a többi négy kisebb kék- 
színű levelet sziromlevélnek vélné, úgy ala
pos tévedésnek esne áldozatul. A boglárka- 
félékhez (Ranunctdaceae) tartozó sisak
virágnál épúgy, mint a szarkalábnál, azzal 
a jelenséggel van dolgunk, amikor a csésze
levelek nem zölden, hanem sziromszerűen, 
színesen fejlődnek ki. A  sisakszerűen bolto
zódó levél rejtegeti azt a kétszárnyas, s betü- 
szerűleg görbült, előrefelé nyitott, hátrafelé 
gömbszerűen felfúvódó képzeletet, amely 
nem más, mint a két sziromlevélből alakult 
mézfejtő (nektárium), (1. kép. B). E két mó
dosult sziromlevélen kívül megfigyelhetünk 
még néhány csökevényeset is. A  szirom
leveleken belül találunk sok, az alján erősen 
elszélesedett és fölfelé fehérszínű porzó- 
szálba átmenő porzót. A  virág közepét 
pedig a három termőlevelű, az alján nagyon 
lazán összefüggő, fölfelé karcsúnyakú üveg
hez hasonló bibébe átmenő termő foglalja el. 
Mindenesetre sajátságos alakú virág s nem 
csoda, ha helyenként (Stájerország) Venus 
kocsijának hívják. Kis képzelődéssel a méz- 
fejtők galamboknak mondhatók, amelyek a 
viráglevelecskékböl alkotott kocsit húzzák 
és ebben a porzók és a bibe Vénusz kíséreté
vel ábrázolják.
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A nőelőzö (protandriaj virágok köze 
tartozó sisakvirág porzói hamarább érnek 
meg, mint a bibék. így tehát önmegporzás 
már eleve is ki van zárva. A virág és részeinek 
alakja s méretei is teljesen a poszméh 
testméreteinek, az egyedüli beporzójának 
felel meg. És ezek nem soká kínáltatják 
magukat. Lábaikkal a mellső sziromleveleken 
és a porzókon megkapaszkodva, éppen 
kényelmesen férnek el a sisakban, ahol 
háborítatlanul szürcsölgetik az ízletes virág- 
mézet. Miközben ezt a munkát végzik, ter
mészetesen testükhöz tapad a virágpor. 
Ezt azután egy másik sisakvirág látogatása
kor, ahol a virágporukat leadott és lefelé 
görbült porzók helyére a bibék lépnek, rá- 
kenik a fogamzóképes bibékre és ilyen
módon az idegen megporzás felette fontos 
feladatát derekasan elvégzik.

A virág és a rovar eme szép összhangját 
néha egy a virágra nézve kellemetlen eset 
zavarhatja meg. Ugyanis figyelmesen szem
lélve a sisakvirágokat, itt-ott olyanokat is 
találhatunk, ahol a sisak falón lyukat vehe
tünk észre. Itt mézrablás történt. Mert ám a 
rovarvilágban is vannak betörők. ínyüket 
csiklandozó mézhez rendes úton és tisz
tességesen a virág mellső részén beporzás 
árán nem juthatnak hozzá, egyszerűen úgy 
cselekszenek, mint a tolvajok. Falat bonta
nak, átrágják kívülről a sisak falát és így 
érnek az annyira óhajtott mézhez és teszik 
azt hozzáférhetővé a méhek számára is. A 
rövidormányú poszméhek ezek a virágrab- 
lók. Megfosztják szegény virágot hozomá
nyától és így ez az élet nagy bálján petre
zselymet árulva, képtelen az utódokról 
gondoskodni. Mert ugyan melyik rovar fog 
egy olyan virágot beporozni, ahol szolgála
táért ellenértékét nem kap?

Hogy mennyire egy rovarfajhoz kötötte a 
sisakvirág egész létfeltételét, azt a legszebben 
akkor láthatjuk, ha a térképre rávisszük a 
poszméh és a sisakvirág elterjedését. Meg
lepetéssel fogjuk megállapíthatni,hogy mind
kettő elterjedési területe azonos, kivéve Dél- 
Amcrikát, ahol megvan ugyan a poszméh, de 
hiányzik a sisakvirág. Ámde ott más virágot 
poroz be, illetőleg alkalmazkodott más 
virághoz, vagy fordítva, a virág a rovarhoz. 
Milyen tökéletes alkalmazkodás virág és 
rovar között ! Lehetetlen megilletődés nél
kül szemlélni az állati és növényi életnek eme 
kölcsönösségét! A  növény az ö élettevékeny
ségével az állati élet létfeltételének az alapját 
teremti meg és az állat pedig akkor siet a 
szükségbe jutott növény segítségére, amikor 
ez legnehezebb és legfontosabb életfeladatát, 
a fajfenntartás munkáját végzi cl. A  virág és 
rovar eme egymásrautaltsága gyönyörű össz
hangban csendül k i : Kölcsönös segítség és 
megértés !

Dr. Schvcitzer József.

A S Z O V J E T

REPÜLŰFLOTTA
A nagyközönség nálunk általában jól

tájékozott az angolszász repülés rendkívül 
magasfokú fejlett cégéről. Nagy részének 
azonban halvány fogalma sincs arról az 
óriási ugrásszerű fejlődésről, melyet a 
repülés terén tett a Szovjetunió az elmúlt
néhány év folyamán.%

Nem is olyan régen még angol-amerikai 
anyagi és tervezői segítséggel indult meg a 
szovjet repülőipar fejlődése. Ez a helyzet 
érthető volt akkoriban, hisz a fejlett nyugati 
iparosodással szemben Keleten a Szovjet
uniónak szinte a semmiből kellett meg
teremtenie az egymást követő ötéves tervek 
során a maga önálló iparát. S ez sikerült is ! 
Mégpedig olyan mértékben, hogy ma már 
saját nyersanyagból, saját mérnökeinek irá
nyítása mellett futószalagon készíti a repülő- 
gépgyártás különböző típusait, a hatalmas 
birodalom számos gyárvárosában.

Lapunknak sikerült részletes anyagot 
szereznie a szovjet repülés fejlett fokáról. 
A z anyagot örömmel bocsátjuk a repülés 
iránt érdeklődő olvasóink rendelkezésére, 
hogy műszaki ismereteiket e téren is bővít- 
hessük.

Mielőtt az egyes típusok műszaki adatait 
ismertetnénk, előre kell bocsátanunk, hogy 
a típus-elnevezés rendszere a következő : a 
típust néhány betű és egy szóm jelöli. A 
betűk a tervező mérnök vagy mérnökök 
nevének rövidítéséből adódnak. A  szám a 
gyártás évével vagy a sorozattal áll össze
függésben. (Például :Y A K  =. Yakovlev mér
nök ; PE = Petliokov ; LA  ~  Lavocskin ; 
L A G G  =  Lavocskin, Gorbunov és Gucs- 
k o v; M ÍG  =  Mikoyan és Gurevics —  és 
így tovább.). A legismertebb típusok az 
alábbiak: f

YAK 9

Y A K — 9 : Együléses gép, V-fekvésű, 12 
hengeres motorral, vízhűtéssel. Egyik leg
elterjedtebb típus.

LAGG 3%

M ÍG  3

LA G G — 3 : 9-7 m széles, 9-9 m hosszú, 
együléses gép. Legnagyobb sebessége órán
ként 560 km, 5.000 m magasságban. A gép 
rendkívül könnyű, fából készült. 5 perc alatt 
emelkedik fel 3.000 m. magasságba. Ható
sugara 650 km.

LA~—$: Kettős csillagmotorral ellátott 
gép, léghűtéses. Óránkénti sebessége több, 
mint. 600 km.

MÍG— 3: Együléses, 12 hengeres V- 
fekvésű motorral ellátott, vízhűtéses gép. 
Szélessége 11*45 m, hossza 9*5 m. Sebes
sége óránként 580 km.

875



YAK 4

Y A K — 4 : Kétmotoros, kétüléses gép ; 
cgy-egy motor 12 hengeres, V-fekvésű, víz
hűtéses. Óránkénti sebessége 450— 500 km.

DB 3 F

Á R  2

D B— 3F : Ez a kétmotoros gép 7.000 m 
magasban 450 km gyorsaságot ér el. Széles
sége 21-4 m3 hossza 14-3 m. Súlya teljes 
megterhelés esetén 9.700 kg. Ezzel 10.000 
m magasba is fel tud emelkedni.

A R — 2 : Két darab Hispano— Y-50-es 
motorjával 450 km óránkénti sebességet ér 
el. 23 m széles, 14 m hosszú.

PE— 2: Szintén kétmotoros gép. Szé
lessége 17*2 m, hossza 10-5 m. Legnagyobb 
sebessége óránként 540 km, 5.000 m magas
ságban.

TB— 7 : Ez a hatalmas szállítógép több, 
mint négy tonnát képes szállítani. Súlya meg
terhelve 22 tonna. Sebessége óránként 
450 km. Személyzete 10 fő. Négy darab 
egyenként 12 hengeres V-fekvésű motorja 
van. Szárnyszélessége 36 m. Hatósugara 
4.000 km és 10.500 m magasba tud emel
kedni.



„1477 Panni" 
a mezőhegyes!

K lya egyik 
íiló tehene

Állattenyésztésünk legfontosabb ága a 
szarvasmarhatenyésztés. Elsősorban azért, 
mert a tehéntej pótolhatatlan élelmezési 
cikk. De ettől eltekintve, a szarvasmarhának 
úgyszólván minden porcikáját felhasználják 
élelmiszer gyanánt, vagy ipari célokra. Jelen
tőségét fokozza továbbá az is, hogy az istálló- 
trágyaszükségletünk túlnyomó rész ét a tehén
trágya fedezi és hogy az ökör kiváló igás állat, 
melynek munkaerejét a magyar mezőgazda
ság nem nélkülözheti ma sem, amikor pedig 
a traktor mindjobban terjed.

A  szarvasmarha őse a zebun és bantengen 
kívül több olyan állatfajta, amely már 
kiveszett. Utóbbiak közül legjelentősebb az 
Őstulok (Bős primigenius Bojanus). A  jelen
legi kultúrfajták hosszú évszázadok folyamán 
fejlődtek ki. A  primitív népek elsősorban 
erőtermelésre használták a marhát és amellett 
természetesen megették a húsát és fel
dolgozták a bőrét. Az ősmagyarok szekereit 
ökrök húzták hosszú vándorlásuk folyamán. 
Ezek az ökrök hasonlatosak voltak a mai 
hosszúszarvú fehér magyaralföldimarhánk- 
hoz, amelynek őse éppen ez az ősmagyarok 
által hozott Podoliai fajta volt. A  tej a közép
korban még megvetett táplálék és a vajat 
világítási célokra, vagy kenőcsök készítésére 
használták legfeljebb. A magyaralföldi marha 
mindjobban veszít jelentőségéből. Ezt annak 
a körülménynek köszönheti, hogy a tej 
sokkal később vált általánosan fogyasztott 
élelmiszerré Kelet-Európábán, mint a nyu
gati államokban. A  mi marhánk megmaradt 
mindvégig egyoldalú erőtermelő igás állat
nak, mert a tejtermelőképességét nem igye

keztek fejleszteni. Mikor azután a tej- és 
tejtermékfogyasztás itt is nőni kezdett, már 
késő lett volna a hosszúszarvú magyar 
marhát ilyen irányban szelektálni, mert 
külföldről egyszerűen importálhattuk a tejelő 
jellegű fajtákat: a szimmentálit, pinzgauit, 
borzderest és még sok egyéb kevésbbé 
jelentősét.

A szimmentáli egyike a világ legjobb 
szarvasmarháinak. Elsősorban azért, mert 
nagyon könnyen meghonosodik neki szo
katlan körülmények között. Eredeti hazája 
Svájc, de jelentősége nálunk is óriási, mert 
a múlt század végén meglehetősen silány és 
kevert összetételű tehénállományunk szim- 
mentháli bikákkal keresztezve eredményezte 
azt a Magyartarka-fajtát, amely ma szám
szerűen és minőségileg uralkodó nálunk és 
amelyre méltán lehet büszke a magyar 
állattenyésztés.

A  legutóbbi háború alaposan megtépázta 
a szarvasmarhaállományunkat épúgy, mint a 
mezőgazdaságunk bármely más ágát. Talán 
felesleges magyarázni, hogy miért fontos 
ezen a téren ismét elérni a régi szintet. 
Gondoljunk csak arra, hogy városainkban 
milyen nagy a téjhiány . . . Ahhoz viszont, 
hogy lehető gyors eredményt érjünk el, kö
rültekintő és szívós munkára van szükség 
ennek a kérdésnek minden vonatkozásában. 
Kezdjük talán mindjárt a legelején, a borjú
nevelésnél.

A  borjú nevelése már' a vemhes tehén 
bőséges és fehérjedús takarmányozásával 
kezdődik. Ezzel egyszersmind előkészítjük
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a tehenet a tejelésre. Hiba azonban itt is a 
túlzás. Túltáplált állat nehezen ellik és 
gyenge utódot hoz a világra.

A tehén elletése és az újszülött borjú 
ápolása a lehető legnagyobb tisztaság jegyé
ben történjék. Maga a felnevelés történhet 
természetes és mesterséges úton. Mindkét 
módszernek megvannak az előnyei és hát
rányai. Mindig a körülmények döntik el, 
hogy adott esetben melyik a helyesebb. 
Gümőkóros tehén borját feltétlenül mester
séges táplálással, egészséges állat tejével 
neveljük, m én a fertőzés csak így kerül
hető el.

Tekintve, hogy a borjú legtermészet- 
szerübb és legtáplálóbb elesége a tej, nagy 
hiba a túlkorai elválasztás. Ennek csak akkor 
szabad megtörténnie, ha a fiatal állat foga
zata már annyira fejlett, hogy a daraeleséget, 
szénát, zöldet és egyéb takarmányt meg 
tudja rágni. A  tej elvonása fokozatosan 
történik, mert minden állatra nézve káros a 
hirtelen takarmányváltoztatás, de különösen 
veszélyes a növendékeknél. Emésztési zava
rok és fejlődésben való zökkenők lehetnek a 
következményei. A szervezet fiatal korában 
értékesíti legjobban az eleséget. Ezért a 
borjút választás után is fehérjedús, tápláló 
takarmányozásban részesíti az okos tenyésztő. 
Ezzel összefér a takarékosság elve is. Paza
rolni nem szabad a takarmánnyal,  de meg kell 
adni minden állatnak azty amit megérdemel és 
ami szükséges a termeléséhez, illetőleg fejlő
déséhez.

A  szarvasmarha kérődző állat lévén, jól 
megemészti a rostdús, vízdús, kevésbbé 
koncentrált takarmányokat is. óriási gyomra 
nagy tömeg befogadására képes. Ezért a 
gazdaságban fellelhető pelyva, takarmány
szalma, széna, leveles kukoricaszár, csala- 
mádé és répaféle elsősorban neki jut. Ezek 
azonban csak tömegtakarmdnyoky amelyek jól 
értékesíthetők tehénnely ökörrel, de hiba volna 
azt gondolni, hogy valami nagy teljesítményt 
várhatunk az olyan állattóly amelyik mondjuk 
csak kizárólag gyenge szénán él. Nem elég 
csak jóllakatni az állatot, hanem olyan eleség- 
gel kell ellátni, amely képessé teszi arra, 
hogy a tőle várt teljesítménynek megfeleljen. 
A  tömegtakarmány szolgál alapul, de ezt 
abrakkal kell kiegészítenünk minden esetben, 
ha nincs a napi szálastakarmány-, vagy répa- 
adagban annyi tápanyag, amennyire az 
állatnak a nehéz munka elvégzéséhez, vagy a 
bő tejcléshez szüksége volna.

A  tejtermeléshez feltétlenül fehérje kell. 
mert a tejben is sok fehérje van és fehérjét 
csak fehérjéből tud készíteni az állati szer
vezet. E szerint jó tejelő takarmányok a 
pillangós növények szénává szárítva vagy 
zölden, a hüvelyesek magvai, továbbá olaj

pogácsák és zsírtalanított olajosmagdarák, 
az igazán jó rétiszéna és kisebb mértékben 
a korpa.

Példaként álljon itt egy 600 kg. súlyú és 
napi 10 liter tejet adó tehén takarmánykeve
réke :

Nyáron: 30 kg lóhere, 10 kg csalamádé és 
4 kg kukoricadara.
Vagy : 40 kg zöldlucerna és 4 kg 
tavaszi szalma.

Télen: 10 kg pillangós széna, 20 kg takar
mányrépa, 2 kg korpa, 2 kg pelyva 
és .5 kg silókukorica.
V agy: 8 kg jó rétiszéna, 8 kg 
tavaszi szalma, 10 kg nedves 
cukorrépaszelet és 2*5 kg napra
forgópogácsa.

Nyáron, ha az állatok legelőre járnak, a 
legelőfüvet természetesen beleszámítjuk az 
elfogyasztott takarmányba. A z olajosmag- 
termelés általánossá válásával igen jó tejelő 
takarmányhoz jutottak a tehenek, mert 
ilyen célra a pogácsa és zsírtalanított dara 
elsőrangúan alkalmas. Sajnos, gazdáink még 
nem ismerik eléggé és ezért sokan bizalmat
lanul kezelik az olajgyártás melléktermékeit. 
Pedig ez a bizalmatlanság teljesen indoko
latlan !

Lerongyolódott mezőgazdaságunk nagy 
igaerőhiánnyal küzd. Sokfelé az országban 
ezt a bajt a tehenek igázásával igyekeznek 
mérsékelni. Mások viszont nem hívei ennek, 
mondván, hogy a tehénnek nem való a 
munka, mert akkor kevés tejet ad és hamar 
tönkremegy. Ezeknek az aggodalmaskodók
nak nincs igazuk. A mérsékelt (!)  igázás nem 
árt a tehénnek, hanem ellenkezőleg: használ. 
Csakhogy akkor a munkát is külön meg kell 
ám „fizetni" kiadósabb etetéssel. Ha a tehén 
annyi takarmányt kap, amennyi a tejeléshez 
és még ezen felül a munkavégzéshez kell, 
akkor bátran dolgoztathatjuk minden káros 
következmény nélkül. Sőt a szabadban való 
mozgás sokkal inkább egészségére válik, 
mint az állandó istállózás. Mivel azonban 
nem olyan erős a szervezete, mint az ököré, 
csak könnyebb munkára való.

A teheneink országszerte nagyon kevés 
tejet adnak. A z átlag valahol 5— 6 liter körül, 
sőt ez alatt mozoghat. Pedig lehetne sokkal 
több is. Nem rekordtehenekre van szükség, 
de mindenki beláthatja kevés gondolkozás 
után, hogy a jól tejelő tehén olcsóbban ter
mel, mint a rosszul tejelő, mert a takarmány
nak kisebb hányada jut a puszta életfenn
tartásra és nagyobb a tejtermelésre. Tartsunk 
tehát jó tehenet és etessük úgy, hogy meg is 
adja a tőle várható tejmennyiséget.

Barabás Endre



l l u t a t á

a Villa***50*!**

Megkértem a N IK  Versenyirodát, hogy
mutassák meg nekem ezt az öreg amerikás
magyart, akiről állítólag példát vehetné
nek a fiatalok is.

Adtak mellém egy kísérőt. Elkutyagol
tunk a Ganz lövőházutcai üzemébe. Nem 
lehet ám csak úgy egyszerűen belépni. 
Vigyáznak a gyujtogatók miatt. A forma- 

/ ságok elintézése után a kísérővel belépünk 
a gyárba ; —  őrületes moraj, a forrasztók, 
hegesztők, a kalapácsolás zaja. Az ember 
nem hallja a saját hangját. Felmegyünk 
a 461. műhelybe, ahol a munkások lázasan 
dolgoznak. Az egyik esztergapadnál talál
juk Győri István szerszámkészítőt.

Bozontos, őszbajuszú, kicsit hajlott, so
vány ember. A köpenye folt hátán folt. 
62 éves.

Az orvos véleménye szerint pihennie 
kellene; vérkeringési zavarai vannak. A 
cigarettáról nem tud leszokni (pedig nem 
lenne szabad dohányoznia), de a füstöt 
nem szívja le.

Derű árad a tekintetéből és lelkesedés. 
Honnan meríti vájjon erejét? . . .

Ez a lendület nem  újkeletű. M indent
látni, megismerni akart. Tudásszomja ki
hajtotta Amerikába, New-Yorkba.

Negyven évvel ezelőtt ment ki egyéves 
tanulmányútra. Elhatározta, hogy szeren
csét próbál odakint. A katonaságnál nem 
jelentkezett, katonaszökevénynek számított. 
Kinn is maradt volna, ha nem jönnek 
közbe családi bajok: apja súlyos betegen 
feküdt —  idehaza csak kis öccse és mos
tohaanyja maradt.

—  Nem bánja, hogy hazajött?
—  Ha kint maradok, bizonyára egész 

más lett volna az életem. Nem tudom mi
lyen. M ég legényember voltam, amikor ki
mentem . . .

—  És most, most nem menne ki?
—  Nem —  és magyarázón hozzáteszi: 

Azon fognak ők is átmenni, amin mi eddig 
—  nekik most jön csak a feketeleves. Nem

Győri István egy tetszés szerint úliithuto pere
mes tűm értéket készített. Eddig minden egyes 
méretnek külön tűmértéket kellett eszter- 
gályozni; ezzel a szerszámmal bármilyen méretű 

kalibert el lehet készíteni

A kombinált tü- és peremnn-ró hasznaimban

lehet jó ott élni, hiszen már kezdik csor
bítani a munkásság jogait (kicsit elmélá
zik, úgy mondja): Ha ott a dolgozók észbe
kapnának, a kultúra és a szabadság az 
ölükbe hullna.

Hazajött cs megnősült. Van egy asszony
lánya és egy 11 éves kis unokája. Még nem 
tudja, hogy milyen pályát választ a gyerek, 
de látszik, hogy szeretné, ha a mesterség
ben maradna. Győri Istvánéknál apáról 
fiúra száll a vasas mesterség.

(Folytatása a 884. oldalon)
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Vallja be, Asszonyom, hogy sokszor 
haragudott az iskolára, amikor nagy gim
nazista fia a számításokkal és grafikonokkal 
teletűzdelt fizikakönyv fölé hajolva elvont 
elméletekkel vagy tömören megfogalmazott 
törvényekkel bajlódott. Mire való mindez 
—  gondolta ilyenkor (természetesen okos 
szülők módszere szerint erről egy szót sem 
jzólt, sőt ellenkezőleg. . .), minek kell 
szegény - fiúnak olyan dolgokkal teletömnie 
fejét, amikre később az életben sose lesz 
szüksége. Tudom, hogy a százszor elis
mételt érvek most is eredménytelenek 
lennének, nem győznék meg a fizika haszná-

>A forráspont függ a külső légnyomástól* ezt u 
törvényt alkalmazza n háziasszony a főzésnél

ról, szükségességéről vagy ha szabad ezt a 
szót használnom : szépségéről —  épp ezért 
nem is kísérlem meg felsorolásukat. Csak 
egyet szabadjon megemlítenem: a házi
asszony is a fizika törvényei szerint jár el. —  
Mosolyog ezen? Engedje meg, hogy néhány 
percre, hívatlanul is, belépjek szép tiszta 
konyhájába. Nem, nem szólok a villany- 
tűzhelyről vagy a gázrezsóról. De nagyúri 
érdekel, mi van a tűzhelyen.. (Bocsásson 
meg —  bizonyára megérti a mai világ
b a n . . . )  Miért födte be az edényeket? 
Hiszen a víz úgyis felforr ioo foknál, a 
leves is megfŐl a nélkül, hogy letakarná. Ja, 
hogy a hús megpuhuljon? Látja Asszonyom, 
ez már fizika. Rendes körülmények között 
a víz ioo foknál forr, mert a keletkező 
légbuborékok ilyen meleg mellett tudják a

külső légnyomást, az i atmoszférát leküz
deni. Nagy magasságokban, ahol a lég
nyomás jóval kisebb, a buborékok már 
ioo° alatt is akkora feszítőerővel rendelkez
nek, hogy játszva veszi fel a versenyt a % 
vagy még kisebb atmoszféra külső lég
nyomással, tehát sokkal hamarább kezd 
forrni a víz. Ilyenkor hüvelyes főzeléket 
vagy húslevest főzni —  fedő nélkül —  bajos 
dolog lenne.* Viszont ha a légnyomás 
nagyobb i  atmoszféránál, a forrás csak 
ioo° fölött következik be. Ezt alkalmazza 
Asszonyom a fedő segítségével. A  fedő 
alatt gőzök keletkeznek, amelyek nagy 
nyomást gyakorolnak a folyadék felületére
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s nem engedik a vizet ioo°-nál forrni, 
hanem csak magasabb hőmérsékleten. Az 
ilyen forróságú víz már megpuhítja a leves 
lelkét: a húst. Mindezt tömören kifejezve 
így találta volna meg gimnazista fia fizika
könyvében: a forráspont függ a külső
légnyomástól.

Megenged még egy légnyomás példát. 
Látom, gyönyörű befőttjei ott sorakoznak a 
polcon. Vegyük csak föl a cseresznyését. 
Mikor betakarta a vékony, átlátszó celofán
lappal, úgy-e a rugalmas réteg teljesen 
síma, vízszintes volt? És most milyen? 
Behorpadt, belapult, mintha valami belső 
erő húzta volna be az üvegbe. Persze ez 
csak létszat, ismét a már említett külső 
légnyomás működött itt közre. Ugyanis az 
üvegben lévő vízgőzök a lehűlés következ
tében lecsapódtak, vízzé alakultak vissza. 
Nyomásuk tehát megszűnt s ezért az üveg
ben lévő levegő nyomása kisebb, mint a 
külső légnyomás. Természetes tehát, hogy 
a nagyobb nyomás legyőzi a kisebbet s 
addig nyomja össze, amíg ki nem egyenlí
tődnek, vagy amíg a rugalmas celofán- 
hártya engedi. A cseresznyebefŐttes homorú 
celofánrétege csupán a fizika törvényeinek 
engedelmeskedik. *

Nem akarom drága idejét rabolni, nyu
godtan folytassa a vasalást, a villanyvasaló 
jó melegnek látszik. De mit csinál? Meg
égeti a kezét, ha hozzányúl a tüzes vashoz. 
Sosem fordult még elő? Igen, mert önkén
telenül a fizika törvényeit alkalmazza. 
Benedvesíti az ujját s úgy érinti meg a 
meleg vasat. Az ujjahegyén lévő vízcsepp 
a nagy meleg következtében gőzzé alakul 
és ez menti meg az égés fájdalmas követ
kezményeitől. Ha száraz kézzel tette volna 
ezt, bizonyára már nedvesítené ujját a 
fájdalom ellen, amikor megint csak fizikus 
módjára járna el, mert a párolgást hívná 
segítségül az égési seb pillanatnyi hűtésére. 
A nyálkaréteg a sajgó, meleg kézen hamar

elpárologna, hőt vonna el 
onnan és egy-két pillanatra 
enyhülést okozna.

Mennyire csábító, hogy 
a villanyvasalóval kapcso
latban az áram hőhatását 
elevenítsem fel, az ellenál
lás szerepét, majd a vasa
lásnál a benedvesített ruha 
viselkedését —  de úgy lá
tom, itt az ebéd ideje, siet 
kezet mosni, nem tartha
tom fel tovább. Pedig itt 
is a fizika törvényei szerint 
cselekszik. Beszappanozza 
kezét, vájjon miért ? Mert 
a víz felületi feszültségét, 
cseppképző erejét akarja ki

sebbíteni a feloldott szappannal. Milyen ne
hezen tudja tisztára mosni kezét szappano- 
zás nélkül, a víz lepereg róla, meg sem 
nedvesíti a zsíros bőrt. Nagy a víz felületi 
feszültsége, amely csepp-alakot formál a 
kézen s nem engedi szétfolyni a bőrön —  
ezt a csepp-aiakító erőt kisebbíti, Asszo
nyom, az ügyes fizikus nagyszerű érzékével 
a szappan alkalmazásával.
‘ Még csak azt engedje meg, hogy egy 
pillanatra a vízcsapra hívjam fel a figyelmét. 
Gyönyörű látványban lesz része, ha a 
filmfelvevő képein keresztül ismerkedik 
meg azzal a csodálatos világgal, amely 
közvetlen érzéklésre sajnos el van zárva 
tőlünk. Másodpercenként 2.000 felvétel 
rögzíti a kifolyó víz minden cseppképző 
mozzanatát. Milyen szabályos gömbalak
ban válik le az első csepp a vízsugárról 
s hogy zuhan a mélybe, hogy helyet adjon 
az új jövevénynek : a születendő cseppecs
kének. Azután nézze csak meg az edénybe 
eső cseppek játékát. Mint emelkedik fel 
a víz felülete a csepp becsapódása után, 
hogy húzódik össze, hogy újabb cseppet 
alakítson, amely ismét a mélybe merül. 
Cseppek mindenütt . . .  a fizika örök 
törvényei szerint.

Ne haragudjék, Asszonyom, az iskolára, 
főleg ne a fizikára, mén amint látja, még a 
konyhában is minden a fizika törvényeinek 
engedelmeskedik. Hátha még nem sietne 
az ebéddel, mennyi mindent szeretne még 
mesélni önnek Dallos László

tanár

R e p ü l ő g é p -  
m o d e l l
anyagok, tervak

______________________ K é r j e n  d í j t a l a n
„ . árjegyzéket. Vidékre
Budapest IX, lonyay*u. 41 utánvéttel szállítunk
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A két rádió
.,M i baja lehet az én két 

rádiómnak?** kérdezte Rád 
Józsi, a szenvedélyes rádió- 
barát, a szerelőjétől. „Soha
sem tudom elérni azt, hogy 
mindketten ugyanazt a köz
vetítés pontosan egy idő
ben leadják: az egyik
mindig egy kissé késik a 
másikhoz képest. Ez itten 
van a szobában és egész 
csendesre van lehalkítva, 
míg a másik, amott a kert
ben, vagy 60 méter távol
ságban, oly erősen fújja, 
hogy hangja, mire ideér épp 
oly halkan szól, mint a 
másik. Miért nem tudom a 
két rádiómmal ugyanazt a 
leadást kettős erővel meg
kapni, miért zavarják egy
mást, s mit kellene a 
berendezésen javítani ?

A szerelő kissé gondol
kozott, majd hazament és 
egy kiegészítő eszközzel ki
elégítette Rád óhaját. —  
Vájjon miben állt a szerelő 
működése?

sehogy sem tudtak a helyes 
időt illetőleg megegyezni. 
Mindegyik a saját, otthonra 
beigazított kronométerét te
kintette mérvadónak, —  
már pedig mindégyiklénye
gesen más időt mutatott, 
mint a másik kettő.
-  Honnan eredt ez az elté
rés és hogyan lehetne rajta 
segíteni f

A  yfávágó és a földesúr

egy félig üres teremben 
ugyanannyian vannak, mint 
egy félig teli teremben. “  —  
„H a csak kétszer ennyien 
jönnének holnap, mint ahá- 
nyan ma voltak, úgy végre 
látnánk egy teli házat!“  —  
epekedett a művészeti. „D e 
hogy, —: dohogott a má
sik, —  kétszer egy fél az 
egy egész, tehát kétszer egy 

! félig üres ház az egy egé
szen üres ház volna.

A  földesúr, az erdőben 
sétálva, meglátja á szor
galmasan dolgozó munkást. 
—  „Mennyit kapsz a mun
kádért, jó ember?“  kérdi a 
földesúr. /’—  „B i& n y  nem 
sokat, jó uram! Azért, 
hogy egy fát három részre 
fűrészeljek, csak 20 fillért 
fizetnek/* —  JGyere hoz
zám ", mondjá a földesúr. 
„Nálam ugyan a fát hat 
részre kell vágnod, ezért 
itt neked 40 fillér járna, de 
én 45 fillért; is fizetek a 
munkádért tr*

A bölcs műszaki igazgató 
hallgatott, de mi talán 
megtudjuk fejteni ezt a 
különös esetet: melyik
igazgatónak volt igaza.

Egy kilogram toll nehezebb, 
mint egy kiló vas

óra és Északi Sarkon
1980-ban, amikor a for

galom az Északi Sarkon 
már olyan nagy mérvű lett, 
hogy közlekedési rendőrről 
is kellett gondoskodni, az 
Egyesült Nemzetek Szövet
sége elhatározta, hogy ott 
is órát fog felállíttatni, 
amint ez egyéb utcai sar
koknál is szokásos. A  terv 
végrehajtásánál azonban bi
zonyos nehézség merült fel. 
Ugyanis az angol, az ame
rikai és az orosz mérnökök, 
akiket Greenwichből, New- 
Yorkból és Wladiwostokból 
az óra beállítására küldtek,

Mit gondolnak kedves 
olvasóink, elfogadja-e a 
favágó a földesúr ajánlatát ?

Szinhá z igazgatók

„Hiszen ez borigsztó !“  
—  szólt/ az adminisztratív 
színházigazgató, —  „m in
den második széken ülnek 
csak a színházunkban ! A 
ház félig üres 1 —  „Nem
is olyan borzasztó !** —  
felelt rá a mindig derűlátó 
művészeti igazgató, —  „a 
ház, ahogyan én látom, 
félig teli van.“  —  „M ind
kettőtöknek igaza van,“  —  
szólt közbe a bölcs műszaki 
igazgató, —  „mert, nyilván

,Mi nehezebb : egy kilő 
vas, vagy egy kiló toll?** —  
mindenki ismeri ezt a régi 
beugrató kérdést, —  talán 
még az elemi iskolából. 
Legtöbben első pillanatban 
a vasat tartják súlyosabb
nak, de utóbb ráeszmélnek, 
hogy egy kiló az egy kiló, 
akár vasban, akár toliban 
mérjük. De váljon mit 
mutatna egy valóságos súly
mérés? Hiszen a toll közé 
nagy mennyiségű levegő is 
került, amelynek jelenté
keny a felhajtóereje ! Fel
merül a kérdés, hogy a 
levegőben egyenlő súlyos
nak talált vas és toll meny- 
nyiségek, egyenlők marad
nak-e, ha a levegőt kiszi- 
vattyúznók, s ha nem, úgy 
melyik mutatkozna súlyo
sabbnak a kettő közül. 
Várjuk kedves olvasóink 
véleményét erre vonatkozó
lag.

Dr. S.



20 éve dolgozik a gyárban, mint szerszám
készítő, idomszerész.

—  A z  egész gyár ezen a szerszámkészítő 
műhelyen lóg. A  m i munkánktól függ az 
asztalosok, lemezkészítők munkája. A mi 
műhelyünk a gyár lelke.

A  mi munkánk befolyásolja az egész gyár 
termelését. Ezért kezdtem törni a fejem 
azon, hogyan lehetne a munkát meggyor
sítani.

Eddig a különböző kalibereket úgy mér
tük, hogy minden egyes mérethez külön- 
külön kellett esztergáiyozni egy-egy tű
mértéket. Ez nagyon hátráltatta a munka- 
folyamatot. Ez vezetett arra a gondolatra, 
hogy egy minden, méretre alkalmas tű- 
mértéket készítsek. Ez sok munkát takarít 
meg, különösen mivel peremmérésre is 
alkalmas. Sajnos, kétszer is meg kellett 
tervezni, mert egyszer elkallódott. De 
most megcsináltam és bevezetik gyárunk 
valamennyi műhelyébe. Most egy új ta
lálmányon dolgozom.

—  Eddigi találmányai?
—  Ez volt az első.
—  És eddig?
Furcsálóan rámnéz. —  M it gondol, 

miért érdekel engem az, hogy most gyor

(Folytatás a 879. oldalról) sabb legyen a termelés? M ert tudom, hogy 
nekünk, magunknak termelünk. Hogy a 
jövő nemzedéknek (vájjon az unokájára 
gondol-e?) könnyebb legyen a munkája.

M i értelme lett volna eddig? Kinek 
fokoztam volna a termelést?

(Erre nincs mit válaszolni.)
Ahogy lelkesedését látom, röstellem, hogy 

nekem ilyen improduktív foglalkozásom 
van. Győri István vígasztal:

—  N e búsuljon, magából is válhat fel
találó.

—  Belőlem? Hogyan?
7 - Nem ismeri Upton Sinclair (úgy 

ejti ki, ahogy Írják, magyarosan) Kutató 
Sámueljét? Ott meg van írva. Csak nézni, 
megfigyelni, gondolkodni és kutatni kell. 
És máris feltaláló lesz az emberből.

B. H

kepClömodelezök, hajú MO DELEZÖK ÉS 
CSÓNAKÉP1 TÖK havonta megjelenő SZAKLAPJA  
Szerkesztőség és kludólilvutnl: BUDAPEST, IX., 
LÓNYAY-U. 41 (Aeromechunlkn) —  Ara 2.—  Ft

S Z T R Ö K A Y  K Á L M Á N

Az ember és a természet viszonyának 
. és örök küzdelmének rcgénvszerüen 

izgalmas és lebilincselő feltárása

Fűzve 2fi.— Ft Kötve 32.— Ft
*

Kapható minden könyvesboltban

A T H E N A E U M  K I A D Á S
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A  S Z U E Z I CSATORNA
L e g y ő z i  a  v it o r l á s t

A z  első gőzös 1827-ben

Egy barcelonai lakos, Blasco de Garay 
már 1543-ban kísérletezett gőzgéppel, de 
eredményeiről semmit sem tudunk. Kerek 
két századdal e spanyol után a francia 
Denis Papin gőzgépet helyezett egy csó
nakba. Aztán vízrebocsátotta a különös 
külsejű hajócskát, hogy az saját erejéből 
hajózza be a Fuldától Weserig terjedő 
víziutat. Elég merészség volt a weseri 
halászok előtt kattogó hajójával kísérletezni, 
mert a halászok, félve attól, hogy iparuknak 
árthat, Papin hajóját izzé-porrá törték, 
így  az első gőzhajó külsejéről halvány fogal
munk sincs. Papin halála után több mint 
egy évszázaddal, egy dr. John Allén nevű 
angol szabadalmat kapott „bizonyos erők 
alkalmazására gépek hajtásához, amelyek 
egy hajót szélcsendben előre hajtanak, 
miáltal a hajózás részére számtalan előny 
származhatik, főképpen tengeri harcok ese
tén* *. Bár ismerjük a fenti kimerítő leírás 
alatt rejtőző szabadalmat, de magáról a 
hajóról semmit sem tudunk. 1736-ban 
bizonyos Jonathan Hulls, angol órásmester, 
nyilvánosságra hozta egy „újonnan feltalál 
gép bírását és rajzát, melynek segítségével 
minden fajtájú hajó elindulhat a kikötőkből 
és befuthat a kikötőkbe szél- és tengerjárás 
ellenére, sőt szélcsendben is“ . De az embe
rek nem hittek a gőzös jövőjében. Nem

nyitották ki az erszényüket. Azoknak a 
feltalálóknak sem lett több sikerük, akik a 
szárazföldön próbálkoztak a gőzgéppel. 1774- 
ben négy francia feltaláló Watt legújabb 
gőzgépét betette egy hajóba és üzembe 
helyezte. Meghívták a . párisi akadémia 
tudósait, hogy tekintsék meg a kis hajót, 
amint a Szajna hullámain tovakattog. A 
tudós urak el is jöttek, de a gőzös egyáltalán 
nem gyakorolt rájuk semmiféle hatást. 
Sőt a királyhoz intézett hivatalos jelentésük
ben egyenesen azt ajánlották, hogy a négy 
feltaláló szabadalom iránti kérvényét utasít
sák el. Ez az eset Európa már közmon
dásossá vált maradi szellemét példázza. 
De a modernnek tartott Amerikában sem 
voltak fogékonyabbak az emberek a haladás 
iránt. M ég ha saját szemükkel láttak is 
ilyen gőzöst, vagy ha sétahajóztak is annak 
fedélzetén, sőt, ha bizonyosak voltak is 
benne, hogy egy ilyen gőzhajó minden idő
járásban pontosan közlekedik : az amerikai 
kereskedők csak a fejüket rázták és nemet 
mondtak. E hajókban ők sem láttak jövőt 
és vonakodtak egy centet is beleölni ilyen 
széllelbélelt tervbe.

A  köztudat szerint Róbert Fulton (Fultn) 
a gőzhajó feltalálója. Valójában John Fit eh
et (Fics) illeti ez a dicsőség. Az Egyesült 
Államok hálás kongresszusa még emlékmű-
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Az első modern hadihajók vitoriáshajók voltak
egy gőzgéppel

vet is állított neki. Pontos képeink vannak 
John Fitch hajóiról. Birtokunkban vannak a 
Philadelphia— Trenton útvonal utazási me
netrendjei. Ezek mindkét város újságjaiban 
is megjelentek, húsz évvel korábban, mi
előtt Fulton „Cierm ont"-ja New-Yorkból 
Albanyba hajózott. Mégis Fultoné a dicső
ség, és Fitch neve a legtöbb ember előtt 
ismeretlen. Pedig ez a Fitch sokkal érde
kesebb egyéniség volt, mint Fulton. Fitch- 
csel összemérve, Fulton csak okos kezde
ményező, akinek mechanikus dolgok iránt 
is van érzéke, de főgondjat „kizárólagos 
hajózási kiváltságának és szabadalmának" 
rendezésére és megvédésére fordította. Ezzel 
szemben Fitch azokhoz a lángeszű emberek
hez tartozott, akik szívesen bíbelődnek a 
legkülönbözőbb mechanikai kérdések meg
oldásával, de elvesztik a kedvüket, mihelyt 
a kérdéses dolgot megoldják. Utána több
nyire zúgolódás nélkül átengedik munkájuk 
gyümölcsét valamely minden hájjal megkent 
kereskedőnek. Fitch költséges kísérleteihez 
senkitől sem kapott egy fillért sem. A  szük
séges tőkét maga teremtette elő rézmet
széssel és térképrajzolással. Meg is építette 
az első gőzhajót, amely a hajófaron lévő 
bonyolult lapátrendszer vidám kelepelése 
mellett büszkén siklott le a Delawarén. 
Viszont a nyilvánosság, csakúgy, mint a 
bankárok, a legkisebb érdeklődést sem mu
tatták iránta. Fitch ekkor néhány amerikai 
állam törvényhozótestületéhez fordult segít
ségért, de sikertelenül. A  közvélemény 
ugyanis épúgy nem hitt találmányában, 
mint ahogy később eleinte a repülőgépben 
sem bízott. A z öregedő Fitch ekkor Párisba 
utazott utolsó összekuporgatott garasai fel
áldozásával. Azonban itt sem talált meg
értőkre, mert mindenkit a forradalom 
láza tartott hatalmában. Fitch szomorúan 
visszatért hazájába és öt évvel később 
végső nyomorában és kétségbeesésében

Ez a találmány megpecsételte a vitoráshajók
sorsát

Egv gőzhajó 1737-ből

öngyilkos lett. Gőzösei elkallódtak és az 
utókor csak egy félszázad múlva hozta 
nyilvánosságra emlékezéseit. Fultont vi
szont alig földelték be, a könyvpiacon 
máris megjelent az első „Róbert Fulton 
hivatalos élettörténete".

Tulajdonképpen mi is volt az, ami 
Fultonnak utólag ilyen nagy dicsőséget 
hozott? Fultont a már idős James W att, 
a gőzgép feltalálója beszélte rá, hogy legyen 
mérnök, mert erős hajlamot fedezett fel 
benne a mechanikai dolgok iránt. Fulton 
meg is fogadta a tanácsot. 1803-ban egy kis, 
18 méter hosszúságú hajót mutatott be a 
francia tengernagyoknak. A  hajót gőzgép 
hajtotta négy és fél tengeri mérföldnyi- 
sebességgel. A  tengernagyok teljesen közöm
bösek maradtak. Egyetlen francia hatal
masság sem ismerte fel, hogy Fulton olyan 
valamit kínál nekik, amelynek segítségével 
minden elvakult francia legforróbb vágya 
valósággá váln a: az a vágy, hogy Anglia 
tengeri uralmának megadják a kegyelem
döfést.

Fulton nem vesztette el kedvét. Róbert 
Livingstonban, (Livingsztn) New-York ál
lam első kancellárjában hathatós támogatást 
talált. Ettől kezdve a dolgok gyorsan halad
tak. 1807-ben elkészült a„Clerm ont"-ra ke
resztelt gőzöse, amely saját gőzzel hajózott 
New-Yorkból Albanyba. Ennek az esemény
nek tulajdonképpen valamennyi amerikai 
hazafi szívét büszkeséggel kellett volna el- 
töltenie, de bizony nem így volt. A  legtöbb 
ember a gőzhajózást továbbra is csak csekéy 
jelentőségű dolognak tartotta. Sőt ! A far
merek (gazdák) konokul azt állították, 
hogy ezeknek a tüzes hajóknak a pokoli 
zsivaja és bűze megrontja teheneik tejét. 
Néhány túlzó pap pedig a találmányt földi 
világunk békéje és nyugalma ellen irányuló 
ördögi ármánynak tekintette. Ügy látszott, 
hogy a gőzhajóknak nincs jövőjük. M iért

bízza az ember az életét egy ilyen fújó, 
prüszkölő masinára, amely minden pilla
natban a levegőbe repülhet? A  csatornák 
lóval vontatott hajóin biztosabban odaér 
az ember rendeltetési helyére, csak éppen 
egy kicsit lassabban. Ma is hallhatunk 
ehhez hasonlót: „M iért repüljek, mikor 
vonaton is eljuthatok oda?"

A  gőzhajózás ellen érzett bizalmatlanság 
még majd egy fél évszázadig tartott. A  kü
lönböző tengeri hatalmak tengerészeti szak
emberei épúgy ellene voltak, mint a gyors
vitorlás teherhajók kapitányai. S mikor 
néhány őrült mérnök ráadásul még azt 
állította, hogy hajókat ép oly jól lehet 
vasból építeni, mint fából, akkor minden 
tengerész türelmének vége szakadt. Kitörő 
kacagás fogadta e2t az újdonságot. De már 
tíz évvel később egy vasgőzös a csatornát 
sikeresen áthajózva, Párisba érkezett. Erre 
Páris és Le Havre között rendszeres gőz
hajóközlekedést terveztek, de a vállalat 
rövidesen csődbejutott.

Mindazonáltal teljesen elhibázott dolog 
volna, ha ezt a közömbösséget pusztán az 
emberek közmondásos maradiságának tulaj
donítanék. Volt ennek még egy más oka is. 
Ez az volt, hogy amikor a gőzhajók még 
gyermekcipőiket taposták, a vitorláshajók 
már a tökéletesség oly magas fokán állottak, 
hogy minden szükségletet kielégítettek. 
Miért kísérletezzünk hát olyasvalamivel, 
ami a kikötőket füsttel, korommal és útálatos 
zajjal tölti be? —  gondolták az emberek.

A X IX . század első felében a gőzösök 
helyzete olyan volt, mint a repülőgépeké 
35 évvel ezelőtt. E  gőzösök iránt egész 
a század közepéig erős ellenszenvet tanú
sítottak a hivatásos tengerészek is. A keres
kedelmi tengerészeiben bizonyos fokig 
ugyanez a szellem uralkodott, de ennek 
vezetői több hatalommal bírtak, mint a 
tengernagyok és mihelyt felismerték, hogy

XV. század 
’ QQ tonna

XVI. é s  XVII. slázad  
400 tonna

XVIII. század
1 0 0 0  tonna

A  XIX. századból! 
gyorsvltorlósok 

3000 tonna
Az utasforgalom 

fejlődése '

Xcrosxtosv itó iek
íO  tonna

Az ősem ber luskócsónafc- 
Jöban Kr. •?. 3000 ben

Némnia!< é s  yú iög-ik  
30 tonna
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a gőz sebességet és ezáltal nyereséget jelent, 
kapitányaiknak röviden kiadták az utasítást: 
„V agy mentek gőzzel, vagy vége az állás
toknak !“

A  legelső gőzösökről o ly keveset tudunk, 
hogy még abban sem vagyunk egészen 
biztosak, melyik hajó volt az, amelyik az 
óceánt először szelte át saját gőze segít
ségével. Egy kis, fából épült 438 tonnás 
kerekes gőzöst illet meg állítólag az a 
dicsőség, hogy 1826-ban szünet nélkül 
működő gépekkel elsőnek kelt át az óceánon. 
A „Cura^ao*4 (Küraszó) volt ez a hajó, 
amely Rotterdamból 
a délamerikai Suri- 
namba hajózott ésgőz- 
hajtással tért is vissza.
Csak hat évvel később,
1833-ban akadt köve
tője. Közben a gőz
hajók a világ egyéb 
részein is szerencsét 
próbáltak. Lassanként 
szabályszerűen közle
kedő gőzösökkel he
lyettesítették a bizony
talan vitorlásjáratokat.
A  gőzhajók akkor 
kezdtek fölénybe ke- 
rülnia vitorlásokkal 
szemben, amikor a 
gőzhajók építésében 
vassal kezdték helyet
tesíteni a fát. Az első 
nagyobb (3500 tonnás) 
vasgőzös, a híres „H i- 
malaya44 1853-ban 
pült. A  hajónak kez
dettől fogva nagy sike
re volt. A brit kor
mány a krimi háború 
számára csapatszállí
tónak vette meg. Az 
üzletemberek ebből 
merítették azt a tervüket, hogy nagy 
tengerentúli gőzhajózási társaságokat ala
pítottak a kivándorlók szállítására. U. i. 
ebben az időben kezdték Európa éhező 
tömegei Amerikát „felfedezni44. A  hajós- 
társaságok vagyonokat kerestek a kiván
dorlókon. Ez tulajdonképpen csak ismét
lése volt a keresztes háborúk szállítási 
módszereinek.

Arra a kérdésre, hogy miért szorították 
ki a gőzösök a vitorláshajókat, röviden 
azzal felelhetünk, hogy a vitorlásokat nem 
a gőz, hanem a Szuezi-csatorna ölte meg. 
Ugyanis a gőzösök megbízhatósága és 
pontossága egymagában nem győzte volna 
le a vitorlásokat, mert ezek a tulajdonságok 
hosszú úton nem sokat nyomtak a latban,

amikor egyébként e hosszú forgalomban a 
vitorlások is nagyon jól megfeleltek. Ha 
nem amikor 1869-ben elkészült a Szuezi- 
csatorna, ez a Londonból Indiába vezető 
utat hónapokkal megrövidítette. Ezzel, csak 
is ezzel verték le végkép a vitorlásokat, 
mert ezt a rövidebb utat a vitorláshajók 
nem tudták használni.

★
A z első gőzös 1827-ben szelte át az- 

óceánt. Még száz év sem telt el, s az első 
repülőgép Amerikából Európába szállt. A 
gőzös tehát, amely annyira elnyomta a vitor

láshajót, csak száz-

M  tonna

44 tonna

too

400 tonna

A i  angoMran<la 
Haiaiml varian*  

17*0-111*

1200 tonna

Hadihajót « XX. síitádban troo-itsi
JS.0C9 tonna

A tangói |0>and6 w a W C

: - C V
Küzdelem n tengerideni uralomén

éves fejlődéssel dicse
kedhet és máris ve
szélyes vetélytárssal 
találja magát szem
ben, amely könnyen 
lekergetheti a tenge
rekről. Épúgy, mint 
ahogy sok ország
ban az autóbusz már 
veszélyezteti a villa
mos létét. A második 
világháborúban már 
a repülőgépeké volt 
a döntő szerep. Nem 
kell tehát nagy jós
tehetség ahhoz, hogy 
a jövőt megrajzoljuk : 
a tökéletes repülőgép 
végét jelenti a hajó
nak, mint utasszállító
nak és mint romboló 
fegyvernek egyaránt. 
A teherhajók valószí
nűleg megmaradnak 
nagy térfogatú áruk 
szállítására. Az uta
sok légiúton fognak 
utazni és unokáink 
úgy fogják majd hall
gatni a gőzösök életé

ről szóló elbeszéléseket, ahogy mi hallgat
tuk a postakocsival való utazások regényes 
történeteit.

A  hajó lassan túléli magát. S a természet
ben minden, ami túléli magát, pusztulásra 
van ítélve. A  hajózás kétezeréves történelme 
egyszersmind az emberi hősiesség és márti- 
romság története is. Sok kikerülhetetlen 
szenvedésről és époly sok teljesen értelmet
len kegyetlenségről számol be. De amit 
ezenkívül tartalmaz: —  az oly pompás 
férfibátorság, vállalkozó kedv és kitartás, 
amelyet nem szárnyalhat még túl, mióta 
az ember először nézett körül a földön 
és így szólt : „Eljön a nap, amikor környe
zetemnek ura leszek és nem szolgája.44

Rédey Jenő tanár
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Ókas feleletek
(L . a 883. oldalt)

A két rádió. A két rá
dió egyszerre adta le a 
közvetítést, azonban a tá
volabbit valamivel később,
—  pontosan egy ötöd má
sodpercnyi késéssel, —  hall
juk meg, mert a hangnak is 
bizonyos időre van szük
sége, amíg a kertből a 
házba jut. A  hang sebessége 
másodpercenként 300 m. 
lévén, a 60 m.-nyi utat 
tehát egy ötöd másod- 
percnyi idő alatt futja be.
—  A szerelő a kerti rádióra 
hangszórót szerelt fel és 
ezt a házbeli rádió mellé 
helyezte. (Lásd lapunk 99. 
számában.)

Óra az Északi Sarkon. 
Az Északi Sarkon (csak 
úgy, mint a Délin is) az 
összes délkörök összefut
nak, tehát itt nem is beszél

hetünk arról, hogy hány 
óra van egy bizonyos idő
pontban, éppen úgy, 
amint az Északi Sarkról, 
vagy a Déliről nem lehet 
megállapítani, hogy melyik 
délkörön fekszik. —  Lehet
ne a Sarkon felállítandó órá
nak négy mutatólapot adni, 
a szélrózsa minden irányá
ba egyet, úgy, hogy mind
egyik lap hat órával többet 
mutat, mint a szomszédja.

A  favágó és a földesúr. 
A fávágó rosszul járna, ha 
elfogadná a földesúr aján
latát. Ugyanis ahhoz, hogy 
egy fát három részre fű
részeljen két vágás szük
séges, tehát egy-egy vásás- 
ért 10 fillért kap. Hat 
részre való fűrészeléshez 
azonban öt vágás kell tehát 
gazság szerint 50 fillért 
kellene kapnia.

Egy kilogram toll nehe
zebb, mint egy kiló vas. Lég
üres térben végezve a mér
legelést, úgy, hogy az egyik 
serpenyőbe helyezzük a va
sat, a másikba a tollat, az 
utóbbi le fog sülyedni, mert 
magyobb mértékű felhajtó 
erő tűnt el a tolinál, mint a 
vasnál. így  tehát a toll, —  
légüres térben —  súlyo
sabbnak tűnik fel a vas
nál.

Színházigazgatók. T er
mészetesen 8 művészeti 
igazgatónak volt igaza: 
két félig telt ház valóban 
egy teli ház. A  másik igaz
gató tévedése abban rejlik, 
hogy úgy tekinti a „félig 
üres" kifejezést, mintha az
zal számtani műveleteket 
lehetne végrehajtani, ami 
nyilván nem áll.

IÁ
M

MEGJELENT
és 11.— f o r i n t é r t  kaphat ó  
aranyozott félvászonkütésben az

1 94 7 j ú n i u s  3 0 - i g  m e g j e l e n t  s z á m a i b ó l  k é s z ü l t  k ö t e t

(A  448 ól lal! ól álló kötet száz meg száz 
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a techni • ai tudományok — minden ágából)

Küldjön te  11.—  forintot és p o s t a 
f o r d u l t á v a l  megküldjük a könyvet. 
A kiadóhivatalban személyesen átvéve 10.—  Ft
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éppúgy az ember kezdetleges 
korszakába nyúlik vissza, mint 
ahogy minden tudományunk
nak alapját évezredekkel előbb 
élt emberek alkotásaiban ta
láljuk meg. Rendszerint a 
jelenleg is élő primitív embe
rek életmódjából következtet
hetünk a régiek életmódjára 
és így próbálunk helyes képet 
alkotni magunknak a múlt
ból. Polinéziában ma is fűből 
sodrott köteleket találunk és 
nyers rostokból álló vitorlák
kal mennek a különböző csó
nakok. A szövés-fonás első 
megnyilvánulásaüazokra a meg
figyelésekre is támaszkodnak, 
amelyeket az ember a póktól 
és darázstól lopott el. Eleinte 
a nedvesített fűszálat a két 
tenyérrel, vagy a tenyér és 
láb segítségével sodorja-fonállá 
az ember. A  következő idők
ben már két ember osztotta 
meg a munkát: egyik fogta, 
a másik sodorta a szálakat. 
Primitiv embereknél ma is 
dívik a felfüggesztett fonál, 
melynek végén kő van, ame
lyet pörgetnek. A fonalat kőre, 
fadarabra csévélték föl, ebből 
lett az orsó. A következő 
lépés a rokka volt. Az orsót

a . .  á « . .  L

lábbal hajtott kerék forgatja 
és az orsót a fonó anyaggal 
egy állványra helyezett gu- 
zsalyból látták el.

Európa népei főleg az 
egyiptomiaktól tanultak, akik 
szőttek, fontak, kelmét nyom* 
tak és festettek, vászonruhát 
készítettek, ők voltak az ókor 
legjobb takácsai. Különösen 
festékeik mesteriek. A gya
potot valószínűleg Indiából 
közvetítették a babilóniaiak és 
föníciaiak. Mindkét nép egy
formán jó szóveteket gyártott. 
A  gyapjút Perzsiából hozták, 
mely a magasabbrendű ruhá
zat határa. Keleten a kínaiak 
a mesterek, ö k  a selyemszövés 
föltalálói, s ennek isteni ere
detet tulajdonítottak. Huang 
őscsászár felesége Lei-Csa Kr. 
e. 2500 évvel tanulmányá
ban ismertette a módszert, 
melyet aztán a kínaiak nem
zeti titokként kezeltek. Állí
tólag egy lázadó császári her
cegnő hajába rejtve vitte ki a

friss gubót, mely aztán Japán
ba és Indiába is elkerült. 
Nagy Sándor Aristotelesnek 
hozott Indiából selyemgubót, 
de aztán az egész teljességgel 
feledésbe merült. Justiniánus 
bizánci császár idejében a 
selyempetéket két szerzetes 
bambuszbotba rejtve hozta ki, 
s ennek eredményeképpen a 
keresztesháborúk idején már 
Bizánc terjeszti a selymet.

A  görögök és rómaiak leg
inkább gyapjúból szőttek, a 
len drága volt s leginkább 
csak nők hordták. Háziszőt
teseket az úrnők cselédjeikkel 
készíttették és a királyok fele
ségük által szőtt szőttesekben 
jártak. A rómaiaknak a kínai
ak megengedték, hogy selyem
kelméket náluk vásárolhassa
nak.

Firenzében a középkorban 
hatalmas selyem- és gyapjú
gyártás volt. A szövés-fonás 
sokféle feladat elé állítja az 
embert. A  nyers anyagot elsŐ-

H a rg r iw e  szövőszéke
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sorban is meg kell tisztítani. 
A csomókat lazítani kell, gon
doskodni kell arról, hogy a 
szálak párhuzamosak és lehe
tőleg egyenletesek legyenek. 
A z anyagnak gondos előkészí
tése után lehet csak a külön
böző kívánalmakat kielégítő 
fonalat nyerni, természetesen 
eleinte igen körülményes uta
kon és módokon. A X V III. 
század a szövés és fonás 
mechanikájának gépesítésé
vel óriási küzdelmes és néhol 
bizony véTes forradalmakat idé
zett elő, melynek eredménye
képpen megszületett a textil
ipar. A  X V III. század végén 
a világ gyapottermelése meg
közelítően 500 millió font, de 
nyilvánvaló, hogy kétszcrek- 
kora mennyiség is találna pi
acot, hiszen a kereslet szinte 
óráról-órára növekszik. A  gya
pot tisztítását gépek segítsé
gével elsőízben Eli Witney, 
az általa megszerkesztett ké
szülékkel végzi. Egy egyszerű 
henger ez a készülék, melybe 
fűrészpengékhez hasonló fo
gak vannak beillesztve, ame
lyek a forgó henger felületéből 
kiállanak. A fogak szűk nyílá
sok között, rudak mellett ha
ladnak el és így a gyapot
magvak valamint az egyéb 
szennyeződések fennakadnak 
Witney készülékén. A gép 
működik és szinte csodálatos 
hatást ér el. Ugyanannyi idő 
alatt míg egy rabszolga két és 
fél kg gyapotot tisztított meg 
tisztán kézi munkával, Witney 
gépe már 400 kg-ot tisztít 
meg. Óriási a siker. Witney- 
től a gépet ellopják és egyszerre 
csak mindenki használja a 
nagyszerű masinát.

Ezalatt az óhazában, Angliá
ban is folyik a munka. James 
Hargreave nem tud megfele
lően dolgozni, mert felelsége 
nem tud elég mennyiségű 
fonalat adni a szövéshez. A 
véletlen siet segítségére. Gyer
meke a kis Jenny feldönti a 
rokkát és íme a szál azért csak 
tovább fonódott. Hargreave 
felismeri a helyzetet és már 
ki is jelenti, hogy az orsónak 
nem kell szilárdan egyhelyben 
maradni, hanem azt ide-oda 
lehet tolni. Lázas munkájának

eredményeképpen megszüle- wright borbélymester, azon- 
tik a több orsót tartalmazó gép, bán folyton takácsok társa- 
melyet egyetlen kerék segít- ságát keresi. Rendkívüli módon 
ségével hajt a munkás. Ezt a érdekli a szövés-fonás mester- 
fonót hívják Spinning-Jenny- sége. Olyan finom és olyan 
nek, mert a hálás apa gyerme- erős fonalat akar készíteni, 
kének örök emléket állított, amely tiszta gyapotból is el- 
Az emberek munkájukat fél- készülhet és pótolná a lent. 
tették a fonógéptől és a lég- Készüléket szerkeszt, ahol a 
barbárabb módon a takácsok. gyapotfonalat két henger közé 
rohanják meg Hargreave há- teszi és nyújtja, majd véko- 
zát, ahol a gépet összetörik, nyitja addig, amíg csak céljai- 
őt bántalmazzák és menekü- nak meg nem felel. A gép 
lésre kényszerítik. A gondolat megszületik, nagyszerűen be- 
azonban tovább él és még a válik és a szerencse is rá- 
szegényház szomorú környe- ragyog Arkwright borbélymes- 
zetéből is újból megszületik térré. Anglia első gyapot- 
Hargreave mesteri alkotása. malmát ő állítja fel, ő tekint- 

A stafétabotot Hargreavetól hető az angol textilipar kez- 
Richárd Arkwright veszi át, aki deményezőjének s az ő gyárá- 
tökéletesíti a fonógépet. Ark- bán állították elő azt az újfajta
’/T - 7  • m V *  » ’ * * 1 1 / / f  • « . .n  . • •  - , « • 4 i ’ . ■ f . . .• • VI T * . w  .«• > | 1 /  ̂  . > / * . ’ ’ 1 * ■  | “ I * • | * .• 4 » * 5 *. * p  . 1 ’ » .
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E gyiptom i ^Mjnölegrs hzüvGhzMí

olyan szálat tud fonni, melyet 
eddig egyetlen angol mester
nek sem sikerült előállítani. 
Gépét kedvesen Mulenak ne
vezi, se nem ló se nem szamár, 
mindakcttŐ egyszerre, mulc 
azaz öszvér.

A z úttörők munkája ezzel 
befejeződött. Megszülettek a 
szövőgépek és most már csak 
ezek tökéletesítése volt hátra. 
Amint a gőzgép megjelenik 
az emberi művelődés szín
padán, ugyanakkor lehetővé vá
lik a különböző szövő- és 
fonógépeknek kézierőtől füg-

fonalat, amely néhány év alatt Crompton tette meg, —  aki getlen gépierővel való hajtása, 
az egész világot meghódítja, szintén takács volt csakúgy, A  munka mind nagyobb és 
A gazdagodáson és kitünteté- mint Hargreave —  aki elő- nagyobb lesz, a kereslet és 
seken keresztül eléri minden szőr egy fél később egy teljesen kínálat örök törvénye szerint ál
földi kincs és jutalom, hiszen automatikus gépet szerkeszt, landó a harc a gyártás és a 
az egykori borbélymester a Crompton gépe Arkwright hen- szükséglet között. A takácsok 
király lovagja lesz és a földhöz- gerpárját összekapcsolja Har- legtöbbje gyárimunkás lesz 
ragadt szegényemberből olyan greave Jenny-jének kifeszítő és az egész textilipar vezetését 
gazdag, hogy fia 3*50 millió szerkezetével. Mindkét rend- és irányítását átveszi az a 
fontot örököl tőle. szer hibáját kiküszöböli és néhány gyáros, aki ilymódon

A következő nagy lépést készen áll az a gép, amely már beleszól az egész emberiség
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életébe. Egyszerű takácsok 
munkája nyomán megszületik 
az emberek erejét és munkáját 
teljesen kihasználó kapitaliz
mus, amely a megélhetés kény
szere révén irányítja az em
berek életét. A vidéken élő 
takácsok sem minőségben, sem 
mennyiségben nem tudnak lé
pést tartani a gépi fejlődéssel, 
kénytelenek otthagyni a mun
kahelyet, rokkájukat és szövő
széküket sarokba állítják és 
megkezdődik a vándorlás a 
falvakból a város felé. Száz és 
ezerszámra állanak a gyárak 
kapujában a kenyérért, a meg
élhetésért könyörgő, azelőtt 
önálló takácsok és a nagy
hatalmú gyárost kérik, jut
tasson számukra száraz kenye
ret. Legtöbbjük még ezt sem 
kap : a munkanélküliség kor
szaka is megkezdődik a kapi
talizmussal. Az önálló iparos 
proletár sorba kerül s teljes 
mértékig kiszolgáltatottja lesz 
a gyárosnak: a tőkésnek.

A történelem kerekét az 
ember csak bizonyos mértékig 
irányíthatja. Annyi sokat és 
sokfélét tud és tudott az 
ember, hogy egyes tudományét 
néha hosszú századokon át 
elfelejtette fejleszteni. így volt 
ez az ember legtermészetesebb 
tudományával a társadalom- 
tudománnyal, amely messze 
elmaradt minden olyan törek
vés mögött, amely az ember 
kényelmét és életének meg
könnyítését szolgálta. így  jöt
tek létre azok az egyenetlen
kedések és azok a vissza
taszítóan nagy és áthidalhatat
lan különbségek, melyek ahe
lyett, hogy embereket össze
kötöztek volna, szétválasztot
tak egymástól és növelték az 
erőszakolt különbséget ember 
és ember között és mind 
nagyobb szakadékot állítottak 
a szegény és gazdag közé. A 
szegény takácsok és a borbély
mester munkája nyomán így 
született egy olyan eluralkodás, 
melyet sokan a gépesítésnek 
tulajdonítottak, jóllehet nincs 
másról szó, csak arról, hogy 
a nagy hatalom birtokában az 
ember nem tudott igazán em
ber maradni.

Dr. Koczkds Gyula

S Z Á Z E S Z T E N D Ő S
VASUTAK
Svájcban már a X V III. 

század végén komoly közle
kedési és fuvarozási kérdések 
vártak megoldásra. Svájc, mint 
nyersanyagokban szegény ipaii 
állam, nyersanyagszükségletét 
külföldről hozta be s ugyan
csak külföldre exportálta kész
gyártmányait. A  svájci textil
ipar jelentős része már év
századok óta Svájc északkeleti 
eszében —  főleg St. Gellen- 

ben —  települt le s ennek az 
iparnak részére a nyersanyagot 
nehezen járható alpesi utakon 
keresztül, hágókon át kellett 
fuvarozni. A  kész termékeket 
pedig részben Németországba, 
részben Európa más országai
ba hasonlóan nehéz utakon át 
szállították. A  későbbi gyár
ipari termelési rend kialakulá
sával a szén is egyre nagyobb 
szerepet kezd játszani, így 
Svájc és a Saar-, illetve Ruhr- 
vidék között is forgalom alakul 
ki.

A gyáripari termelés előre
törése a gőzvasút részére nagy
arányú fejlődési lehetőséget 
biztosított, mert a nehéz és 
gazdaságtalan fuvarozás racio
nalizálását jelentette. A  ked
vező gazdasági helyzet ellenére 
Svájcban a vasútépítés mégis 
későbben (1847) indult meg 
mint nálunk, ahol az első gőz
üzemű vasút 1846 nyarán már 
közlekedett. Ennek oka első
sorban Svájc államszövetségi 
alkotmányában, másod- - ^  
sorban a nehéz föld
rajzi terepben 1
keresendő.

A svájci kantonok* # 
tulajdonképpen ön- 
kormányzattal ren
delkező és államszö- V. 
vétségét képező szövet- 
séges államok, melyek 
saját területüket illetően

A dán vasutak első mozdonya 
és menetrendje

önkormányzattal rendel
keznek. Eleinte a vasutat az 
egyes kantonok bizalmatlan
sággal fogadták és féltették a 
szekérfuvarból befolyó vám
jövedelmeiket, ezért a több 
kanton területét érintő vasút
építésnek nagy ellenállásokat 
kellett leküzdenie. Amíg a 
XIX. század elején megépült 
gőzüzemű vasutak síkvasutak 
voltak, addig a svájci terep- 
viszonyok inkább hegyivas- 
utak építését követelték meg, 
melyeivel akkoriban a tech
nika még nem tudott meg
birkózni. A vasútépítés terén 
felmerült ^késedelem Svájcnak 
nagy anyagi kárt is okozott, 
mert a nemzetközi transitó- 
forgalom kezdte a svájci uta
kat elkerülni. .

A vasútépítési tevékenység
nek Svájcban való megindulá
sához az elhatározó impulzust 
a francia Strassburg— Basel-i 
vasút megindulása adta meg, 
melynek végállomása svájci 
területen, körülbelül a mai 
baseli pályaudvar helyén volt. 
Ehhez a vasúthoz csatlakozóan 
kezdték meg Zürich és Basel 
között a svájciak vasútjukat 
megépíteni s ennek első sza
kasza 1847 augusztus 7-én 
nyílt meg Zürich és Báden 
között (23 km). Ez volt az első 
svájci vasút. A vasút magán-

.



A  svájci vasutak gőzmozdonyaí- 
nak fejlődése

1. 1816/47. 00 PS 3 5 'km/h.
2 . 1858 . 10U P S  7 5  kra/ti,
3. 1868. 70 km/h.
4. 1933. 1600 PS 65 km/h.

társaságként, mint Svájci Észa
ki Vasúttársaság nyílt meg. 
Üjabb lendületet a vasútépítés 
1849-ben nyer azáltal, hogy a 
szövetségi tanács felhatalma
zást kap arra, hogy egységes 
közlekedésfejlesztési tervezetet 
dolgozzon ki s ennek támoga
tására vasútépítés céljából még 
a kisajátításokat is engedé
lyezik. A terv ellenére a vas
utak mégis mint magánvas- 
utak épülnek meg és elsősor
ban regionális célokat szolgál
nak. A z állandó építés követ
keztében 1864-ben már 1.300 
km vasút van üzemben és 
1870 és 1885 között a vasút

vonalak hossza 2.730 km-re 
emelkedik. Ebbe az időbe esik 
az első fogaskerekű vasút (1871 
Vitznau— Rigi) megépítése is. 
1879-ben kezdik meg a Gott- 
hard vasút építését, amely 
ugyancsak mint magánvasút 
épül, azonban a magas épí
tési költségek miatt úgy az 
államszövetség, mint az érin
tett kantonok a vállalkozást 
nagymértékű anyagi támoga
tásban részesítették és ezen
felül még olasz és német bank- 
érdekeltségek is hozzájárultak.

1883 után érvényesülni kezd 
az az elv, hogy a közlekedés- 
ügy központi irányítása az 
állam gazdasági életében el
határozó jelentőségű s ennek 
legmegfelelőbb módja az ál
lami kezelésű vasúthálózat. Ele
inte részvényérdekeltségek vál
lalásával igyekszik a kormány
zat a közlekedésügybe be
folyást szerezni, míg 1898- 
ban törvényhozási úton vetik 
meg a svájci szövetségi vas- 
utaknak, mint állami vasút
nak az alapját. Ennek a tör
vénynek az alapján kerül a 
Svájci Északi Vasút, a Svájci 
Északkeleti Vasút, a Svájci 
Középvasút és az Egyesült 
Svájci Vasút megváltására, 
melyekhez 1903-ban a Sim- 
plon— Jura vasút, majd 1909- 
ben a Gotthard Vasút is csat
lakoznak.

Arról a nagyszabású fejlő
désről, amelyet a svájci vasutak 
ez alatt az elmúlt 100 év alatt 
megtettek, a rendelkezésre álló 
szűk helyen alaposan foglal
kozni nem lehet, azonban 
érdekesek azok az egyes vasúti 
szolgálati ágakban észlelhető 
technikai és üzemi fejlődések, 
melyek révén a svájci vasutak, 
a közlekedési vállalatok között 
ma már vezető helyet foglal
nak el.

A  svájci vasutak a szenet 
már kezdettől fogva külföld
ről importálták s ezért 1904 
táján a vasúti vonalak villa
mosítására tanulmányi bizott
ság alakult, hogy a vasút 
magát a külföldi széntől füg
getlenné tegye. A villamosítás 
meggyorsítására azonban az 
1914— 1918-as háború acta 
meg az elhatározó lökést, mert

az első háború alatt a svájci 
vasút a szénhiány miatt súlyos 
nehézségekkel küzdött.

Ezen okulva 1920-ban a 
Gotthard Vasút nehéz hegyi 
szakaszát (Airolo— Evstfeld)
villamosítják, míg rövid időre 
rá az egész vonalon bevezetik 
a villamos vontatást. A  jelen
legi tervek szerint 1950-re 
a svájci államvasutak villa
mosítását be akarják fejezni. 
A  magánvasútként üzemben 
taitott Berni Alpesi Vasút
társaság (Bern— Lötsehberg—■ 
Simplon Vasút) már 1911—  
1913 években a Birg— Frutigen 
közötti nehéz terepen vezetett 
vonalszakaszát eredetileg is vil
lamos vontatásra építette meg.

Az első Zürich— Baden kö
zött megnyílt vasútvonalat gú
nyosan a néphumor „Spanisch- 
Brötli-Bahn“-nak nevezte, s ez 
a vonalán inkább sínenjáró 
postakocsikhoz hasonló, bil
legő járású járművekkel tar
totta fenn a forgalmat. Ennek 
a vasútnak a mozdonya 100 ló
erő kifejtése mellett óránkén
ti maximális 35 km sebessé
get tudott elérni. A  Gotthard- 
vonal mai mozdonyai 12.000 
lóerőt fejtenek ki és előfoga- 
tolás esetén távkapcsolással ez 
az erő többszörösére fokoz
ható. A  Zürich— Genf között 
közlekedő ú. n. „Lcicht- 
schnellzug" átlagos óránkénti 
menetsebessége 125 km anél
kül, hogy ez a sebesség az 
utasra a legkisebb mértékben 
is kényelmetlen vagy nyo
masztó volna.

A legkorszerűbb vasúti ko
csik építése terén is vezet 
a svájci vasút. Svájci mérnökök 
állapították meg elsőként, hogy 
könnyű kocsikkal is lehet gyors 
és üzembiztos forgalmat fenn
tartani és 1937-ben kísérlet- 
képen egy zárt, ú. n. könnyű 
gyorsvonati szerelvényt he
lyeztek forgalomba. Ennél a 
vonatnál 10%-kai felemelt be
fogadóképesség mellett a kocsi 
önsúlyát különleges fémötvö
zetek alkalmazása révén 42 
tonnáról 27 tonnára szorí
tották le. A kedvező tapaszta
latok alapján most 22 tonnás 
gyorsvonati kocsik gyártása 
van folyamatban.
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Nemcsak a gördülő anyag, 
hanem a pálya építése, a mű
tárgyak és a pályaudvarok 
elrendezése is azt mutatják, 
hogy a svájci vasút éber 
figyelemmel kíséri a műszaki 
kérdések fejlődését. A z újabb 
állomások a forgalmi, ké
nyelmi és célszerűségi szem
pontok alapos kiértékelése alap
ján épültek és nagy figyelem
mel vannak arra is, hogy a 
szolgálatban lévő alkalmazot
tak szolgálatukat jól és lehető
leg fölös fáradságtól mentesen 
lássák el. Épp ezért eltérnek 
az általános rendszertől, mely
nél az állomás két végén 
váltóállító tornyok vannak és 
ugyanazon mozgás több alkal
mazottnak ad munkát, hanem 
központilag irányított beren
dezésekkel bonyolítják le a 
forgalmat. A legtöbb svájci 
állomáson a forgalmi iroda 
előtt üvegszekrényben van a 
biztosítóberendezés, amelyen 
különféle színű fogantyúk és 
gombok elfo jtásával villamos 
úton maga a forgalmi szolgá
lattevő —  aki kisebb állo
másokon egyben állomásfőnök 
is —  irányítja a vonatmozgást, 
a tolatást, a jelzők kezelését 
s mindazt, amit nálunk a 
forgalmi iroda és két váltó- 
torony végez.

Kétségtelen, hogy a svájci 
vasutak gazdasági erejét nagy
ban fokozza a vasúthálózat 
európai központi fekvése. En
nek ellenére voltak idők, ami
kor a svájci vasutak is nehéz 
gazdasági viszonyokkal küz
döttek. 1929/1934-ben a svájci 
vasutakat szanálni kellett s azó
ta csak szűkén megszabott tar
taléktőke felett rendelkeznek. 
Ennek ellenére a svájci vas
utak optimizmussal néznek a 
jövőbe. Svájcban a vasút rend
kívül népszerű intézmény, me
lyet minden svájci kissé sze
mélyes ügyének tekint. A  vas
utak által kiadott népszerű 
kiadványok már a fiatalságban 
is fölkeltik a közlekedés s így 
a vasút kérdései iránti érdek
lődést.

DÁNIÁBAN
az első vasúti vonalat 1847- 
ben Koppenhága és Roskilde 
között helyezték üzembe s a

hossza 33 km volt. A vas
utat magántársaság tartotta 
fenn s iránta a dán gazdasági 
körökben eleinte nem nagy 
érdeklődés nyilvánult meg, 
mert a részvényjegyzésnél a 
többséget nem dán, hanem né
met pénzintézetek jegyezték. 
A  gyenge érdeklődés miatt 
a társulat kezdetben kis mű
szaki felkészültséggel indult 
meg, nem is szerkesztett saját 
mozdonytípusokat, hanem a 
22 év előtt megnyílt angliai 
Stockholm— Darlingtön-i va
súttársaságtól vett meg 5 drb 
használt mozdonyt. Később, 
1858 áprilisában ezt a 33 km 
hosszú vasutat meghosszabbít
ják Korsőrig s ezzel a vonal 
hossza n i  km-re emelkedik.

A  nagyobb kiterjedésű va
sútépítés csak lassan és hosz- 
szabb szünetek között bonta
kozik ki. 1865-ben nyílik meg 
a következő vasút Koppenhága 
— Hillerőd— Helsingőr között., 
majd 1880-ban kezd az állam 
az egyes magánvasutak meg
váltásával foglalkozni s ezzel 
veti meg Dániában az állam
vasúti rendszer alapját.

Az üzem természetesen kez
detleges berendezésekkel in
dult meg. Nemcsak a mozdo
nyok voltak régiek, hanem a 
kocsik is egyszerű fapados, 
szerény kényelmi berendezésű 
járművek voltak, melyeket hi
deg időjárásnál tőzegtüzelésű 
kályhákkal fűtött a kalauz. 
Később a kellemetlen szagú 
tőzegtüzelés helyett a kocsik 
fűtésére forróvízzel töltött vas
palackokat használtak, ame
lyeket az erre kijelölt cserélő 
állomásokon váltogattak és he
lyeztek az ülések alá.

Ma már a dán államvasút 
2418 km vonalhálózatot tart 
üzemben, amelyből 636 km 
kettősvágányú vonal. Ezenfe
lül ugyancsak az államvasút 
látja el 3077 km hosszú autó
buszvonal üzemet is.

A  n i  km hosszú Koppen
hága— Korsör-i vonalon ele
inte egy személyszállító vonat 
menetideje négy óra volt, ma 
ezt a vonalat az áramvonalas 
„Lyntog“  gyorsmotorvonat 
nem egészen egy óra alatt 
futja be.

Az első dán vasútnak 5 
mozdonya és 18 személy- 
kocsija volt, ma az államvasút 
591 mozdony, 15.868 kocsi, 
168 motorkocsi és 8 áram
vonalas távkapcsolású motor- 
szerelvénnyel rendelkezik.

A háború folyamán a német 
megszállás alatt a kényszer
gazdasági viszonyok miatt a 
a dán vasutak erős deficittel 
küzdöttek, azonban a gyorsan 
fejlődő gazdasági élet folytán 
a vasúti forgalom is megélén
kült és a deficit ugrásszerűen 
csökkent és számolnak mie
lőbbi eltűnésével.

A  svájci villamosmozdonyok 
fejlődése

1. 1899. —  2. 1927.— 1934. —  
3. 1935. (A  »Vörös Nyíl*) —  4. A 
legújabb könnyű lokomotív max. 
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