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GEITERTH KAROLY zalaegerszegi általános 
gimnáziumi tanuld Írja: »Egy problémát szeret
nék fölvetni. Tudjuk, hogy g hő a molekulák, 
fazgéae. Minél gyorsabbak a molekulák, annál' 
nagyobb aiz Illeti anyag hőmérséklete. Einstein 
elmélete ezerint a fény sebességénél nagyobb 
sebesség nincs. Tehát mekkora a lehető leg
nagyobb hőmérséklet, vagyis melyik hőfokon 
közelíti meg a molekulák mozgása «  300,000 
kilométert?*

Dr. Öveges József KoMUth-dijui vá
laszol: A  gázok abszolút hőmérséklete 
arányos a molekulák mozgási energiá
jával, illetve a molekulák sebességének 
négyzetgyökével. Való az, hogy a relati
vitás! elmélet szerint van a sebességnek 
felső határa. De ebből egyáltalán nem 
következik, hogy a hőmérsékletnek is 
van! Sőt!

A  hőmérséklet a molekulák mozgási 
energiájával arányos. A  mozgási ener
giának pedig Einstein szerint nincs ha
tára, mert minél inkább megközelítjük 
a fény sebességét, annál rohamosabban 
nő a molekula tömege —■ végül végte
len lesz. Végtelen lesz mozgási ener
giája és vele együtt a neki megfelelő 
hőmérséklet is,

*
SZABÓ PALI győri hfdműhelyl tisztviselő írja.:

‘ Érdekes vita támadt munkatársaim között. Azt 
tanultam a vízről, hogy legnagyobb sűrűsége 
és így legkisebb térfogata 40° C-cm van. E hő
fok alá hűtve a vtz összehúzódás helyett k i
terjed, Ennek következménye, hogy a folyó- és 
az állóvizek felső rétege (agy meg, s ez a Jég- 
Kéreg védi a mélyebben fekvő rétegeket a lehűlés
től, Ennek ellenére munkatársaim, akik régeb. 
bor. hajósok voltak — azt állítják, hogy fenék
jég la van. Illetve, amikor a vasmacskát le- 
engedik, felhúzáskor Jégréteg rakódik rá. Ügy 
próbáltam mindezt magyarázni, hogy a leen
gedett anyag a felszín hőmérsékletét meg
tartva, fagypont alatti hőmérsékleten van » így 
a vasmacskához fagy a víz. Kérünk választ, 
hogy megtudjuk az igazságot.*

Válasz: Magyarázata helyes. A  fenék
jég már azért Is lehetetlen, mert a jég 
fajsúlya köztudomásúlag kisebb a víz 
íajsúlyánál,
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gimnáziumi tanuló kérdezi; »Tegyük fül, hogy 
egy csillag előtt átvonul egy sötét égitest, 
égy, hogy a csillagot előlünk teljesen eltakarja. 
Az átvonulás csak pár pillanatig tart. Van-e 
ifjjen eset és hogyan észlelhetjük ezt a főld-

Dr. Véesey Zoltán szerkesztőbizottsági 
tag válaszol: Az a jelenség, amire kér
dése vonatkozik, a változó fényű csilla
gok egyik csoportjára vonatkozik, az 
úgynevezett fedési változókra. A  jelen
séget teljesen meg tudjuk magyarázni. 
A  Perseus csillagkép Algol nevű csilla
gán észlelték először a jelenséget. Ezért 
tíz ilyen típusú csillagokat Algol-vólto- 
zóknak is nevezzük. A  csillag normális 
körülmények között teljes fényben ra
gyog, aztán fénye egyenletes időközök
ben hirtelen csökken és éppen olyan 
hirtelen emelkedik az eredeti fény
erőre. Ezt a fényingadozást a csillag be
fedése idézi elő. Az Algolnek van egy 
sötét kísérője, amely a csillagot óriási 
bolygóként, tőle kis távolságban keringi 
körül. Napunk csaknem pontosan e ki
sérő pályasikjában fekszik és érmék az 
a ’ következménye, hogy minden körül- 
keringésnél egy Ízben az Algol részle
ges elsötétedését észleljük.

*

BALOGH ISTVÁN, i  pécsi Ságvirf kollégium 
tagja kérdezi; >Két egyenlő nagyságú ét alakú 
— egyik mágnes, a másik vasrúd esetében 
hogyan lehet megállapítani, melyik a mágnes? 
A közelben semmiféle segédeszköz nincs, csak 
a két rúd.*

Válasz: Ez a találós kérdés már na
gyon régi. Amelyik rúd vége a másik 
közepéhez érintve n em  v o n z z a  a 
másik rudat, az a vasrúd.

CÍM KÉPÜNK: a „Bjelovussskaja holcevajn" állomás előcsarnoka 
A »Nagy Gyűrű* című cikkünkhöz
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így épü l a  m o sz k v a i M etró n e g y e d ik  s z a k a s z a
Idestova kerek két évtizede, hogy elkezdték Moszkvában a földalatti villamos- 

vasút — a híres Metró — építését.
A  Jura-korszakban, a földtani középkor derekán képződött agyag-, mészkő- és 

márgarétegeken keresztülhatolva, hat fővonal alagútját formálták ki öntöttvasból 
és vasbetonból. !

Sugárszerűen kötik össze a belvárost az ipa,rí kerületekkel, hatalmas parkok
kal és a közlekedési központokkal. Egy-egy sugár középhossza 40 kilométer.

Néhány esztendővel ezelőtti számítás alapján a Metró kétezer vonata 24 óra 
alatt egymillióhétszázötvennyolcezer embert szállít, tíz év alatt 4.9 millió vonat 2.9 
milliárd utast. Jóval többet a Föld lakóinak összességénél!

Nem sokkal a Nagy Honvédő Háború befejezte előtt kezdték meg a Metró ne
gyedik járata, az úgynevezett Nagy Gyűrű építését.

A  Nagy Gyűrűt fémből, gránitból és márványból formált nagyszerű koszorú
ként a moszkvai földalatti valamennyi járatát összeköti egymással. Hossza: húsz 
kilométer!

Az új vonalnak állomása lesz. Mindegyikét elhalmozzák a szovjet alagút- 
építés legújabb technikai vívmányaival, monumentális építményekkel és kiváló 
képzőművészeti alkotásokkal.

Ezelőtt két évvel indult az első járat a Nagy Gyűrű első szakaszán; a Kurszki 
pályaudvar és a Gorkij-kultúrpark s üdülőhely között. 1952 elején befejezték a 
második szakasz: a Kurszki pályaudvar és a Fehérorosz-pályaudvar közötti távol
ság munkálatait. Ezen a szakaszon négy új állomás, négy földalatti palota épült: a 
"Komszomol-gyűrű", a '►Botanikus-kert", a "Novoszlobodszki« és a "Fehérorosz- 
gyűrű" nevű pályaudvarok. Hat kerület lakossága élvezi ilymódon a közlekedés 
legtökéletesebb és leggyorsabb eszközeit.

A  közeljövőben befejeződnek a Nagy Gyűrű munkálatai. Az építők sikeresen 
hajtják végre gigászi méretű munkájukat. Többmillió köbméter földet emeltek ki. 
Többszázezer tonna tübbínget és többszáz vagon márványt raktak le. Az építő
anyagok szállítására felhasznált vagonokból és teherkocsikból három Moszkvától 
Tbilisziig húzódó vonatot állíthatnának össze. És mennyi fémszerkezetet, gránitot, 
kerámiakockát, gépet, bányafát szállítanak még! ...

A  Nagy Gyűrű vasútvonalai sokhelyütt keresztülszelik a Metró régebbi vona
lait. Nyolcszor keresztülhalad a Moszkva és a Jauza folyók alatt, kétszer pedig a 
folyómenti csatorna alatt. Az építők az iszap, a talajvíz és a földalatti vízevek szá
zainak veszélyét küzdik le.

A  tárnák lejtési szintje 
egyformán áttöri a lágy 
üledékes kőzeteket és a ko
vához hasonló kemény kő
rétegeket.

A  szétágazó járatok 
építőmunkálatai közepette 
a fúrók fémvége hol Doni 
Dimitrij fejedelem katonái
nak bronzsisakjába, hol a 
gleccserek simította kő
görgetegekbe, őshalak ma
radványaiba és a tűlevelű 
őserdők lakójának, a mam- 
mutnak csontvázaiba üt
közik.

Az új > Kom s'/omolszkaj a-koké
vá ja «  előcsarnoka



A moszkvai Metró 
5 Móví nykert* -ál lomás 

központi terme

A mozgólépcső szalagja széles, lejtős folyosóba torkol. Úgynevezett kulturált 
földrétegre akadtak itt, tégla, faforgács, cserépmaradványok és régi hidak geren- 
dázatának maradványaira.

Feljebb tiszta, világossárga, tömören leülepedett homokréteget vájnak ki. A  ho
mok masszív téglához hasonló kemény anyaggá válik itt. Szinte csákánnyal is alig 
lehet fejteni. A  fejtés talapzata és oldalai annyira szilárdak, hogy a máskor feltét
lenül szükséges alátámasztás elmarad. A  lejtős járatba máris belerakhatok a tüb- 
bingek.

Miféle -csoda* történt az iszapos homokkal?
Mesterséges úton megfagyasztották az iszapot, mely alávetette magát az em

berek akaratának: a jég lett az építőmester.
A  fagyasztást előre összeszerelt, úgynevezett fagyasztöállomások végzik. Műkö

désük a folyadékoknak ama természetes tulajdonságán alapul, hogy elpárolgásukhoz 
nagymennyiségű meleget nyelnek el.

A  fagyasztó állomásokon beállított fagyasztó gépekben ammoniákot alkalmaz
nak. Ha ezt a szert vízben oldják, a valamennyiünk által ismert szalmiákszeszt 
kapjuk.

Az ammoniákot kompresszorok segítségével először addig sűrítik, míg csepp
folyós állapotba nem kerül. Cseppfolyósítás közben 90—100 fokra hevítik, utána 
kondenzátorban lehűtik és keskeny szelepeken keresztül a hűtőcsűkígyóba továb
bítják. A nyomás eközben hatodára, nyolcadára csökken és az ammóniák újból el- 
gázosodik.

Az elpárolgáshoz azonban föltétlenül hő szükséges. A  hőt az ammóniák a 
hűtőcsőkígyót kívülről övező calcium chloratum sótól vonja el. A  sós oldat erősen 
lehűl. A  lehűtött oldat az elvezetőcsövön keresztül az elosztóba jut. Onnan a
fagyasztó oszlopokba nyomul,

A moszkvai Metró építke
zése. Szerelik a síneket 

az új alagútban



Atjírd ii • Kumszumtil- 
s*kaja-K,iilii.’vuJa« a
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mívűk közült

Minden egyes oszlop helyének megfelelően, egymástól egyenletes távolságban 
likacsok vannak. A  likacsok minden oldalról körülveszik a lejtjáratot. A  sósoldat 
a talapzatot egy-kettőre lehűti 15—20 fokra, a víz megfagy. A  különálló homoksze
meket összefagyasztja. Az iszap a lejtjárat körül megkeményedik. Nagyfokú mecha
nikai szilárdságot ér el. Vízhatlanná válik.

Moszkva alatt a föld felszínétől 10 méternyire bonyolult üzem működik. Két 
egymással párhuzamosan haladó, széles utcára emlékeztető csőben folyik a munka: 
betonozott alapú alagútban. Az alagutak térbetorkoló utcákhoz hasonlítanak, hatal
mas állomásban szélesednek ki. Óriási lámpák vakító fénye homályosítja el az 
épülő mozgólépcső egyenletes kék fényét. Ragyogó fénybe vonja az építkezés monu
mentális képét.

Vízhatlan ruhákba és fekete fíbersapkákba öltözött emberek tizes csoportjai 
festői világos márvánnyal burkolják a falakat és az ajtók nyílásait. Távolabb 
szerelőmunkások szerelik össze a tübbingeket.

A  tübbingberakógép hatalmas emelőrúdja adogatja a tübbingeket. Tőle, mint
egy kétszáz méternyire az alagútban tompén dübörögnek a robbantás kőgörgetegei. 
Egyik helyen sz utat az alagút egész magasságában akadály zárja el.

Ez az aknamélyítő fúrópajzs. A  réteges, kemény kőzetet fúrják vele. Fúrás 
után robbantanak. Nagy kőrétegek hullanak hatalmas dörgések visszhangjai köze
pette a mélybe. Hiába is keresed itt a régivágású földmunkás, kubikos elmaradha- * 
tatlan »társát«, a lapátot. Gépek kanalazzák itt a földet. Még a rakodást, a kiter
melt kőzet és föld vagonokba rakását is gép végzi. A  gépek egyike az »OM-510«. 
Óránként legalább 16—18 köbméter anyagot rak fel.

Mihelyt a kőzetet a fúrópajzs mellől elszállították, munkába lép a tübbing
berakógép. Előkészíti, öntöttvasgyűrűkkel, tübbingekkel béleli a vájási szintet.

— Feli — vezényel az irányító vájár.



A lübbingberakógép hídján álló leány szempillantás alatt bekapcsolja az emelőt 
s a gigantikus »szárny« nyomban megragadja a 900 kilogrammos tübbinget. Fent 
hozzáillesztik a vasgyűrű már előbb elhelyezett részeihez.

— Le! — hallatszik az újabb vezényszó. A  tübbingberakógép szárnya engedel
mesen lehajlik a következő tübbingért. így folytatódik ez mindaddig, amíg kialakul 
az egész gyűrű.

Az alagútat vékony vasburkolattal vonják be. Szigetelni kell a tübbingek hé
zagjai és a csavarok nyílásai között beszivárgó talajvíztől.

Folyékony cementet fecskendeznek a tübbingekbe nyílásaikon keresztül. A  fo
lyadék az alagút cilinderes felületén egyenletesen szétfolyik. Betölti a tübbingek 
és a kőzet közötti hiányokat és egyenetlenséget. így szigetelnek és így előzik meg 
a kőzet leülepedését. Újabban cement helyett iszapkavicsmasszát alkalmaznak. Ez 
jóval olcsóbb anyagokból készül. A  szerelőmunkások ezután »betömik« a tübbin
gek hézagjait. Az építés második és harmadik szakaszában a tübbingek közötti 
különleges csatornákat ólommal tömítik, Ez az első tömítőréteg. A  második 
a betonburkolat.

De ezzel még nincs befejezve a szigetelés. Minden tübbingekből álló gyűrűbe 
136 csavar van becsavarva. E csavarok mellett is beszivároghat a víz. A  szovjet 
mérnökök különleges lemezből készített, domború alátéteket alkalmaztak ennek 
megakadályozására. Az alátétek és a tübbing közé bitumenmasszát nyomnak. Ezek- 
után már tökéletes a tübbinggyűrűk szigetelése.

Az össz-szövetségi Vasútépítési Tudományos Kutatóintézet és a Tervhivatal azt 
a feladatot kapták, hogy találjanak az ólom helyett olcsóbb anyagot, amely azon
ban nem rosszabb minőségű.

Judovics, a technikai tudomány kandidátusa, Novikov nevű munkatársával 
együtt sok próbálkozás után egy különleges cement alkalmazásában állapojdott, 
meg. A  cement igen hamar megköt, vagyis megszilárdul, még mielőtt a víz feltör
hetett volna. A  kérdést tehát megoldották. Csakhogy újabb nehézség támadt: a 
megszilárduló cement térfogata kisebb lett. Közte és a vasburkolat között hézag 
képződött. Továbbiakban a cementet kiterjedtebb térfogatúvá kellett tenni. E pro
blémát is megoldották.

Az építkezési gyakorlatban előfordultak olyan esetek, amikor kénsavas sót 
tartalmazó talajvizek hatására a beton nagyobb térfogatú lett. Miért? Mert a be
tonban bonyolult kémiai anyag: kalcium alumíniumszulfát képződött. Ennek kris
tályai nagyobbak, mint annak az alapanyagnak a részecskéi, amelyben keletkez
tek. Az említett vegyület megjelenése a beton egész szerkezetét megváltoztatta és 
maga a beton képezett nyílásokat a kiterjedő vegyületkristályok számára. A  beton 
kiterjedése egészen véletlenül történt.

Mihajlov és Szkramtaev professzorok mindenképpen meg akarták oldani a
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Vanszírker.tt szerelje

kristályképződét rejtélyét. Nem haszontalanul kísérleteztek, ö k  voltak világszerte 
az elsők, akiknek sikerült kalcium sulfoaluminatum képződésének folyamatát mes
terségesen irányítani. így alakították ki a szétterjedő cementet.

Judovics és Novikov a Metró építése során alkalmazott cementet megkísérel
ték olyanná alakítani, hogy szétterjedési képessége mellett hamar kössön is, vagyis 
ne keveredjék a feltörő talajvízzel.

A  kísérletek sikerültek. A »csodacement« — miként a munkások elnevezték —• 
kiszorította a Metró építéséből az álmot. Lehetővé vált, hogy a Metrónak egy kilo
méteres távolságán ezer rubelt és nagymennyiségű ólmot takarítottak meg. Az új
fajta cement felfedezőit és legkitűnőbb alkalmazóit Sztálin-díjjal tüntették ki.

Moszkvában a három állomás terén emelkedik egy aranyozott tornyú hatal
mas épület. A  világ leghatalmasabb földalatti állomásának termét födi. Az állo
más hatalmas, ünnepélyes, világos márványba öltözött termét a cizellált csillárok 
vakító fényözönbe vonják. Benne minden szemet gyönyőrködtetően ai'ányos és 
nagyszabású, ünnepélyés és szabályos. Művész kezenyoma látszik minden kis alkat
részen, a tartóoszlopok nyolcszögletű formáján, a bolthajtások finom hajlásán, az 
oszlopok márványának művészi vésetén, a bronz ballusztrádok választékos össze
kötőin, a dombormuveken. Meleg áramlik az átmenti falakról és oszlopokról, ame
lyek rózsaszínes-sárgás üzbeg márvánnyal, az úgynevezett *-gazgan«-nal vannak 
burkolva. A  monumentális és egyúttal részleteiben is nagy műgonddal, orosz stí
lusban megalkotott épületet Scsuszev akadémikus tervezte.

A  »Komszomol-állomás« magas, háromívü boltozatát nyolc óriási, 28 négyzet- 
méternyi mozaik díszíti. A  mozaikokat százezernyi apró, különféleszínű és árnya
latú küvecskéből és szmalteből, átlátszatlan színes üvegből állították össze.

Kilencven év alatt a világ 25 városában építettek és építenek földalatti vasutat. 
De egyetlen országban, egyetlen városban sem olyan gazdag és szép, technikailag 
sehol sem olyan tökéletes és kényelmes a Metró, mint Moszkvában. A  newyorki 
földalatti vasutat komor földalatti boltozat jellemzi. Vigasztalanok, szegényesek, 
földalatti raktárakra emlékeztetnek a londoni, párizsi, berlini metró földalatti állo
másai és perronjai. A  munkából hazainduló munkások, mintha komor pincébe 
ereszkednének.

A  mi földalatti váró-kastélyaink tágasak, világosak, derűt sugároznak. Szinte 
színházban, vagy kedélyes klubban érzi magát az ember egy-egy moszkvai föld
alatti állomáson.

A moszkvai metró minden egyes márványlapjában, minden betondarabjában, 
fémlemezében, mozgólépcsőjének minden tokában, minden egyes lámpájában az új 
embertípus lelke, a szocialista munka ragyog. A  sztálini korszak valóságos költe
ményei

Kullkovszkaja G.
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Puskás Tivadar

A  z ipari fejlődés, a villamosítás útján 
újabb és újabb tudományos követelmé
nyeket támasztott. Az idő, a gyorsaság 
kérdése központi problémája lett a fe j
lődő gazdasági életnek. E gyakorlati kö
vetelmény teremtette! a távírót, majd a 
telefont.

A  telefonhoz kapcsolódik egy magyar 
feltaláló, Puskás Tivadar világhírű ta
lálmánya: a telefonközpont.

Puskás 1844-ben született. Már kora 
ifjúságában érdeklődik a műszaki tudo
mányok iránt. A  bécsi műegyetemen ta
nul, de apja halála után kénytelen tu
dományos kutatás helyett gyakorlati 
pályára lépni. Az osztrák önkényuralom 
nyűgében nyögő Magyarországon nem 
érvényesül tudása és Londonba megy 
-szerencsét próbálni-...

Figyelmét hamarosan megragadja a 
Hughes-féle betűtávíró. Felvetődik 
benne egy olyan központi kapcsolórend
szer terve, amellyel bárki otthonában 
veheti fel a címére adresszált távirato
kat.

Közben feltalálják a telefont.
Puskás áthajózik Amerikába s fölke

resi Edisont. Edison a fiatal magyar 
mérnököt meghívta, dolgozzék vele 
együtt laboratóriumában. Puskás el
mondja Edisonnak, hogy a telefont kap
csolatba kívánja hozni egy központi 
kapcsolótábla-rendszerrel. Edison nem 
hisz a tervben, de Puskás nem veszti 
kedvét. 1878-ban Bostonban (USA), majd 
1879-ben Párizsban létrehozza az első 
európai telefonközpontot.

Az első távbeszélő központok
Az első távbeszélő központok még kez

detlegesek. Legalább két kezelőre volt

H a t v a n  éve hal t  mea

a telefonközpont feltalálója
szükség. Az egyik a -jelentkező kezelő-, 
aki a csengető jelzés után a hívó előfize
tőtől megkérdezi a hívott távbeszélő 
előfizető nevét, azután bemondja a 
-váltókezelőnek-. A  -váltókezelő- a 
kapcsolásra szolgáló, úgynevezett ke
resztlemezes váltón a hívó és hívott ál
lomás vezetékét dugasszal összeköti. A  
beszélgetés végét semmiféle berendezés 
nem jelzi. Ezért a -jelentkező kezelő
nek időnként be kellett szólnia, érdek
lődvén, vájjon beszélnek-e még. Ha már 
nem beszéltek, a -váltókezelő—t a kap
csolás bontására szólítja föl.

Európában a távbeszélő nehezen ter
jedt el. Nem bíztak életrevalóságában. 
Még a kereskedelmi világ is alig ismerte 
föl óriási gyakorlati jelentőségét. Ber
linben a távbeszélő-előfizetők jelentke
zésére 1880-ban közzétett felhívásra 
mindössze 04-en jelentkeztek. Hason!')

Telefonközpont 1878-ből: 8 vonali és 21 elő
fizetője volt

volt a részvétlenség Angliában is. A  
londoni, manchesteri éa liverpooli köz
pontok 50, 80, illetőleg 40 előfizetővel 
nyíltak meg.

Hazánkban eleinte ugyancsak nehéz
ségekbe ütközött az első telefonközpont 
felállítása. 1881 februárjában mégis csak 
elkészült az első távbeszélőközpontunk. 
Első vonala a Pesti Hírlap szerkesztősé
gébe vezetett.

Nemcsak a telefon bevezetése, ha
nem a vezetékhálózat építése közben is 
hihetetlen nehézségeket kellett Puskás
nak legyőznie. Mindegyik háztulajdonos-
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nál órákig kellett könyörögni, míg en
gedélyt kaptak arra, hogy a háztetőre 
fölszereljék a vezetékeket tartó oszlo
pokat. Nem kisebb fáradságot és tü
relmet kívánt az előfizetők gyűjtése. 
Puskás azonban az elébe tornyosuló 
akadályokat munkatársaival, szívós és 
fáradhatatlan munkával leküzdötte. 
1881. május 1-én, az első nyilvánosjel- 
legű budapesti távbeszélőközpontot a 
használatnak átadta. A  központ a keres
kedelmi élet központjában, az egykori 
Fürdő-utca (most József Attila-utca) 10. 
számú ház III. emeletén volt.

Az automata központig

A  távbeszélőközpontban a szolgálatot 
nők látták el. Az első magyar távbeszélő
kezelőnő Matkovics Júlia volt, aki még 

í magától Puskástól tanulta a telefonke
zelést. A  gépkezelést könnyen megta
nulták a kezelőnők, annál nehezebb 
volt azonban a kezeléshez szükséges se
gédtudomány elsajátítása. EzidÖtájt 
ugyanis a kezelőnőknek könyv nélkül 
kellett megtanulniok az előfizetők ne
vét és telefonszámát. A  közönség ugyan
is a kapcsolást csupán az előfizető nevé
nek bemondásával kérte. Hiába lépett 
életbe 1890. augusztus 1-én az új ren
delet, amely előírta, hogy számok sze
rint kell kérni az előfizetőket. A  kö
zönség nem akart beletörődni abba, 
hogy előbb a . névsorból kikeresse a szá
mot. Ez pedig mindig nagyobb és na
gyobb bonyodalmat okozott. Gondoljuk 
csak el, hogy 1893. végén az előfizetők 
száma már megközelítette a 2500-at.

Minél inkább szaporodott az előfizetők 
száma, annál gyakoribb lett a panasz 
hibás kapcsolások,'késedelmes bontások, 
vonalzavarok s ezer más ok miatt. A  
panaszáradatok eredményeként a kor
mány a budapesti távbeszélőt állami ke
zelésbe vette 1897. má
jus 21-én. Ezzel le is 
zárult a magyar telefon 
kezdeti korszaka.

A  kezdeti pár előfize
tőből 1928-ig, az auto- 

| mataközpontok bevezeté
séig, az előfizetők száma 
meghaladta a 40 ezret, 
az évi beszélgetések szá
ma pedig megközelítette 
a 120 milliót!

A Szerecsen-utcal telefonköz
pont. A kapcsolások lebonyo- 
lftisáraa sok személyzetet 
kellett foglalkoztatni. A kap
csolások viszonylag lassan 

történtek

A fiatalon elhunyt magyar feltaláló el
gondolásaihoz híven

Milyen egy távbeszélőközpont műszaki 
berendezése?

K é t f é l e  k ö z p o n t  v a n :  kézikap
csolású és gépikapcsolású.

A  teljesen automatikus vagyis önmű
ködő rendszerben — aminő a budapesti

25 vonalas telefonközpont 1879-böl

távbeszélőhálózat — a központhoz kap
csoló személyzetre nincs szükség. Csu
pán műszaki dolgozók felügyelnek a gé
pek zavartalan működésére. A  teljesen 
automatikus központokba kapcsolt elő
fizetőnek különleges hivószerkezettel el
látott készüléke van. E hívószerkezet 
rendeltetése, hogy a központ felé olyan 
áramindításokat adjon, amelyek a köz
pont gépelt a hívott előfizető vonalára 
állítják be.



tvorszető magyar .iutomuU Ulufuiúuauutil. 1 
knpcsolfUnkat elektromos sZsrkczuUk bunyóim 
iák le. Az ember mindössze n központ mfíkiiilé 

sít ellenőr*!

A  telefonközpontok gépesítése Is az 
ipari forradalom egyik jelensége. A gé
pesítés feladata hogy ne csak a nehéz, 
hanem az egyhangú szürke munka alól 
is felmentse a dolgozókat. A  fejlődés 
szavára a központok gépesítését, már a 
kapitalizmus korszaka megkezdte, de 
csak ott hajtotta Végre, ahol a profit- 
szempontok azt szükségessé tették. Csu
pán a szocializmus képes arra, hogy a 
gépesítést e síkon is mindenütt keresz
tülvigye. A  feltaláló Puskás Tivadar e l
gondolásaihoz híven.

Puskás Tivadar igen sokoldalú mecha
nikus volt. Élete alkonyán valósította 
meg egyik kedvenc eszméjét, a Telefon
hírmondót. Kezdetben e találmány csak 
afféle beszélgető újság volt. És csak ké
sőbb fejlődött ki olyanná, mint a mai 
rádió. És míg 1894-ben 700, egy eszten
dővel később már 4915, 1930-ban pedig 
— tehát már a rádió idejében — 10 ezer 
előfizetője volt. A  berendezés vezetékei
nek hossza, Puskás idejében csak 69 ki
lométer volt. 1930-ban már ez is 1200 
kilométerre növekedett.

A  sok munka és izgnlom megrongál

ták Puskás egészségét és hamarosan 
ágynak dőlt. A  Telefonhírmondó mun
kálatait már az ágyból irányította. És 
1893. március 16-6n a Telefonhírmondó 
vitte szét a hírt a városban: -Puskás 
Tivadar, a Telefonközpont és a Telefon- 
hírmondó magyar megteremtője, ma 
reggel félkilenc órakor, életének 48-ik 
esztendejében meghalt Hungária-szálló- 
bell lakásán.* Időnekelőtte, aránylag fia
talon égett el e kiváló férfiú, mint sok
sok magyar sorstársa.

Vajda Pál

»Igazán dladaKXnn&p&nk akkor lesz, 
amikor a magyar tudomány haladását 
meg fogja látni és gazdagodásnak fogja 
tekinteni az egész világ.*

Eötvös Lorónd

Az időjárás „ múltjából“

APfí/L/S

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

let)
6. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
6. |y5ií-ben ezeken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet
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100—200 négyszögölön megtermelhetjük 
a család nyári és téli kerti növényszükségletét

Minden szövetkezeti és egyéni dolgo
zóparaszt, mezőgazdasági munkás ház
táji gazdaságában, illetményföldjén, nél
külözhetetlen terület a konyhakert. Ha 
jól szervezik meg termelését, már 100— 
200 négyszögöl föld is elég a család 
nyári és téli kerti növényszükségletének 
fedezésére.

Hol terüljön el a konyhakert? Lehe
tőleg a ház közelében. A  ház népe így 
ráérő időben bármikor könnyen mun
kálhatja. A  konyha szükségletét is na
ponta frissen hozhatják be.

Egy három- négygyermekes csalód 
ellátáséira a következő terület szüksé
ges: sárgarépa 10 négyszögöl, petrezse
lyem 8, kel és karalábé 20, borsó 10, 
vöröshagyma 15, fokhagyma 5, zöldbab 
10, uborka 8, paradicsom 10, paprika 10, 
korai burgonya 30, fejeskáposzta 15, 
végül sóska, vöröskáposzte, tök, cékla, 
szárazborsó és paszuly részére 50—60 
négyszögöl.

Bármily talajon eredménnyel kertész
kedhetünk, ha elegendő trágyát és vizet 
adunk a növényeknek. A  kert földjét 
ásás után őszük 120 centi széles, akár- 
mily hosszú ágy ásókra. Hagyjunk kö
zöttük 30 centi széles letaposott utat. 
Területét olcsó anyaggal, de jól kerít
sük be.

Minél többet kapáljuk. a nyár folya
mán a talajt, annál jobban fejlődnek a 
növények. A  talaj nedvessége is kellően 
tárolható. Ezért a föld felszínét akkor 
is kapáljuk, ha tiszta, gyommentes 
volna.

A  honyhakertet négv egyenlő részre, 
úgynevezett forgóra osszuk. Egyikben a 
frissen trágyázott talajigényű növénye
ket termeljük. Ilyen a paprika, paradi
csom, kalarábé, kel, káposzta, karfiol, 
saláta, tök, zeller, uborka. A  második 
részen pedig azokat, amelyek az előző 
évben trágyázott földeket kívánják. Ide 
tartozik: a vöröshagyma, mák, sárga
répa, burgonya, csemegetengeri, vörös
káposzta, sóska, retek.

A  forgó harmadik szakaszában trá
gyázott földet nem kívánó növényeket, 
(együnk. Tehát borsót, céklát, babot,

fokhagymát, s esetleg fészkenkéntl trá
gyázással kobakosokat. A  negyedik 
részbe termeljük a kétéves növények 
magvait és a palántákat.

Az egyes forgószakaszok közül évente 
mindig másikat trágyázzunk. így há
rom év leforgásával valamennyi rész 
trágyát kap s rajtuk minden kerti nö
vény megtermeszthető.

Hogy a kert mindig, folyamatosan 
adjon termést, a későbben kiültethető 
vagy vethető növények előtt valamely 
hamar lekerülő növényt termesszünk. 
Például: paradicsom előtt salátát, zöld
borsót, zöldbabot. E növényeket nevez
zük előtermény-nek. Utánuk utótermé
nyekkel használjuk ki a talajt: korai ká
poszta után téli retket, salátát, kései 
zöldbabot vagy borsót, paprikát, kar
fiolt.

Az egymástól nagyobb távolságra ül
tetendő növények közeit — amíg ezek 
a főtermények kifejlődnek s a helyet 
nem foglalják el teljesen — köztes ter
ményekkel hasznosíthatjuk. Így para
dicsom palántái közé, zellert, salátát, 
nyári káposztát, a téli fejeskáposzta pa
lántái közé, karalábét, kelt, retket ül
tethetünk. Csak az a fontos, hogy a 
konyhakert talajából sohasem álljon 
üresen még egy talpalatnyi sem.

A  növényeket lehetőleg naponta s 
mindig estefelé öntözzük, öntözésre 
lágy vizet, folyó, patak, tó, ártéziküt vi
zét használjuk. Az öntözést kannával, 
órasztással, vagy földcsatornán odave
zetett vízből lapátolással végezzük.

Se tyúkot, libát, nyulat ne eresszünk 
a kertbe. A  gyöngytyúk, pulyka és 
kacsa nem tesz benne kárt, ellenkező
leg pusztítja a káros rovarokat. Kertek 
legnagyobb ellensége a lótetű. Földbe- 
süllyesztett cserepekkel, fészkébe ön
tött petróleummal irtsuk. A  káposzta- 
féléket rágó bolhák és káposztalepke 
hernyója irtása céljából többször per
metezzünk 1,5— 2 százalékos rézgálic- 
oldattal. Helyes a földet Matador-por
cai is behinteni.

Torna Ádám.
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%mcMm és hímét EREDETE
A  kereszténységnek sok olyan ünnepe 

van, amelynek "-pogány-* eredetét min
den kétséget kizáróan bebizonyíthatjuk. 
Ezek közé tartozik a karácsony és a 
húsvét is.

Hiába keresnők a bibliában Krisztus 
születésének dátumát. Nem találnék 
meg. De nem találunk olyan adatot sem 
a bibliában, mely szerint az apostolok 
valaha is összejöttek volna december 
25-én Jézus születésnapjának ünneplé
sére. S ezen nincs semmi csodálni való, 
mert a karácsony eredetileg nem ke
resztény, hanem pogány ünnep volt és 
csak később vált Jézus születésének 
emlékünnepévé.

Nézzük csak, honnan is ered a húsvét

Tammuz szobrocska, amely Karthágó romjai 
alól került ki. A bálvány fején kos-szarvak lát
hatók, két oldalán a bárányalakok a húsvéti 

Tammuz bárányáldozatokra emlékeztetnek

A  rabszolgatársadalom dolgozói imád
ták a Napot, az esőt, a villámlást, a dör
gést, a telet, a tavaszt, a természet fel
támadását, az évszakok váltakozását. 
Azt hitték, hogy az esőt az "égi iste- 

•nek* adják, úgy, hogy időnként "k i
nyitják az ég csatornáit*. A  meleget, a' 
napfényt, a Nap-isten, a világosság is
tene működésének tulajdonították. Kü
lönösen csodálták a Napot és tavaszi 
ébredést. S ez érhető: az emberek úgy 
érezték, hogy munkáiuk sikere ezektől 
a tényezőktől függ elsősorban. Ezért a 
rabszolgatársadalom kezdetén különö
sen nagy tiszteletben állott a Nap-isten. 
A  vallásos hit azt tartotta, hogy a Nap

isten egész évben harcban áll a sötét
séggel. A  harc eredményeként ősszel a 
Nap-isten meghal, tavasszal pedig újra 
feltámad és győz a téli sötétség fölött. 
Feltámadása idézi elő a természet ta
vaszi újjáéledését. A  "tavaszisten* fel
támadását az összes keleti vallásokban 
a tavaszi napéjegyenlőség időpontjában 
ünnepelték, vagyis azon a napon, ami
kor a nappalok "végleges győzelmet 
aratnak az éjszaka sötétje fölött*.

A keresztény húsvét-ünnep időpont
jának meghatározása is ehhez kapcso
lódik. A  húsvét »a tavaszi napéjegyen
lőségre következő holdtölte után követ
kező vasárnapon* van.

A Nap-isten születését viszont a téü 
napforduló Idején ünnepelték, amikor a 
legrövidebb nappal után a nappalok 
már észrevehetően hosszabbodni kezde
nek — vagyis december 23—25 körül. A 
tavasz-isten halálát a legtöbb keleti 
vallásban kezdetben nyár végén vagy 
ősszel ünnepelték. Később a halál és a 
feltámadás ünnepét egybekapcsolták és 
mindkettőt tavasszal ülték meg. Egyik 
nap keservesen gyászolták az isten ha
lálát, harmad vagy negyednap pedig 
örömmel emlékeztek mtg "feltámadá
sáról*.

Krisztus és a Nap-isten
A keresztény hit képzelt megváltója, 

Jézus Krisztus szintén magán viseli a 
többi "megváltó" isten közös vonásét: 
őt is a Nap-isten fiaként ábrázolják. 
Számos helyen úgy szerepel, mint a 
fény, a "világosság istene*, mint a "v i
lág világossága*. Születésénél fényes 
csillag kell, hogy megjelenjék az égen, 
a Nap-isten jelvénye. Halálakor elsöté
tül a Nap. A  megváltó feje köré rajzolt 
glória szintén a keleti vallásokból szár
mazik. A  Nap sugárkévéjét ábrázolja és 
a Nap-istennel való rokonságot hang
súlyozza. Később ezt az ábrázolást át
vették az önmagukat istenítő római 
császárok is.

A  rabszolgatársadalom megszilárdulá
sával a kizsákmányolás egyre fokozó
dott. Az elnyomott rabszolgákat már 
nem a tavaszi ébredés foglalkoztatta, 
hanem az a vágy, hogy megszabadulja
nak az elnyomók zsarnokságától. Sza- 
badítóra, megváltóra volt szükségük. S 
ezért — vágyálmaiknak megfelelően — 
a legtöbb keleti vallásban a tavaszi fel
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támadás istenei megváltó istenekké 
alakulnak át. De születésük és feltáma
dásuk ünnepe megmaradt a régi idő
pontban. December 25-én, illetőleg a 
tavaszi napéjegyenlőség idején.

Ilyen megváltó isten volt az egyip
tomi vallásban Ozirisz. Eleinte a Nap 
látszólagos napi útjának, vagyis az éj
jel és nappal váltakozásának istene. 
Majd a Nap évi látszólagos körmozgá
sának égi megszemélyesítője. Végül az 
emberi élet forgandó voltának, életé
nek és halálának urává, s a feltáma
dás, a megváltás istenévé vált. Kedve
sével, Izisszel együtt ők jelképezték a 
tavaszi ébredést s a termékenységet. 
Oziriszt. is megölik, akárcsak Jézust. De 
feltámad. S az egyiptomi vallás is azt 
tanította, hogy amiként --Oziris meg
halt, azonképp kell meghalniok az em
bereknek is, hogy hozzá hasonlóan fel
támadjanak*. Ugyancsak Ozirisz tartja 
a halottak fölött az utolsó ítéletet. Ozi
risz vallásában nagy jelentőséget tulaj
donítottak a böjtnek is.

Megváltók és -Tavasz-istenek*

Egy másik megváltó tavaszisten volt 
a szíriai Adón (görögül Adonisz): a ta
vaszi ébredés és őszi hervadás istene. 
Ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség ide
jén volt és két népig tartott. Első na
pon ünnepelték halálát, amikoris kép
mását felravatalozták és sirató asszo
nyok könnyhullatásai közepette halotti 
áldozatot mutattak be és fuvolaszóval 
kísérték a sírhoz. Másnap aztán uj
jongva visszahozták. Azt mondták róla, 
hogy feltámadt. Halála napján az asz- 
szonyok gyász jeléül levágták a haju
kat. Ha ezt nem akarták, egy nap hosz- 
szat a piacon kellett állaniok és magu
kat át kellett engedniük idegen férfiak
nak.

Megváltó volt Tammuz is, á babiloni 
vallás --tavasz-istene*, a tavaszi ébre
dés és vegetáció ura. A  hit szerint 
Tammuz ősszel alészáll az alvilágba, 
ahol a pokol Istenének bosszújából 
olyanná lesz, mint a halott. Pokolba 
való alászállását megsiratja az egész vi
lág: jajgató és sirató asszonyok kere
sik mindenfelé. Majd tavasszal újra fel
támad s visszatérése ünnepe embernek 
és állatnak egyaránt.

Hasonló megváltóvá alakult tavasz
isten a babiloni vallás Nap-istene: a 
» világosság és ég ura«, Marduk. Leszáll 
a földre azzal a megbízatással, hogy 
meggyógyítsa az embereket s a rájuk 
nehezedő átoktól megszabadítsa őket. 
Feltámadásának ünnepét pontosan a

mai húsvét időpontjában tartották, 
amikoris az isten örőmújjongás és tisz
teletadás közepette tartotta meg -be
vonulását*. Ilyenkor az isten képmását 
szent körmeneten hordozták körül, sű
rűn használtak füstölőszert. Majd ün
nepi lakomát rendeztek. A  lakoma leg
kiemelkedőbb része az állatéldozat, hús
véti bárányáldozat. Áldozás közben az 
isten papja a következő szertartási szö
veget mondta: »A  bárány váltságdíj az 
emberért, saját élete helyett adja ezt a 
bárányt...*

Innen származik a zsidók húsvéti 
bárányóldozata is: a páscha-, pászka- 
ünnepe. S innen ered a kereszténység 
-áldozati báránya* is.

A  megváltó és feltámadó Krisztusnak 
s a szelíd áldozati báránynak az alakja 
tehát régi keleti pogány vallási képze
tek egyenes folytatása.

A karácsony dátumának 
pogány gyökerei

Jóval időszámításunk előtt az egész 
római birodalom területén elterjedt egy 
másik megváltónak, M i t h r a s z n a k ,

a perzsa Nap-istennek tisztelete. Rómá
ban már egy teljes évszázaddal időszá
mításunk előtt december 25-én ünnepel
ték Mührasz születését, mint a Nap
isten diadalát a tél és a homály fölött. 
A  kereszténység is innen vette át n 
karácsony ünnepét. Ezt mi sem bizo
nyítja jobban, mint az, hogy Krisztus 
születésének e napon ünneplése -az ó- 
keresztények életében még nem volt 
szokásos. Rómában például — ahol pe ■ 
dig ebben az időben a legnagyobb ke
resztény gyülekezet volt — a kará
csonyt, mint Krisztus születésnapjának 
évfordulóját, csak az Időszámításunk 
utáni 376-ik év után kezdik ünnepelni 
Vagyis időszámításunk negyedik száza
dában.

A  karácsony dátumának ilyen termé
szeti és -pogány« gyökereit még a kö
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zépkor folyamán sem tagadta le az egy
házi tanítás. Káldi György például, a 
hivatalos biblia fordítója, azt mondja:

• Miért született Krisztus télközépben? Erre 
a szent atyáknak elmélkedésükből azt fe
lelem; Miképpen akkor kezdett a Nap vilá
gítása növekedni: azonképpen a Krisztus ál. 
tál az Isten malasztjának világossága növe
kedett és akkor a bűnnek éjszakája meg 
kezdett kisebbednj.s

De ad rá biztonság kedvéért — Szent 
Ambrusra hivatkozva egy másik ma
gyarázatot is, mondván, hogy amikor 
az úr születik, akkor a Napnak növe
kednie kell, amikor pedig a szolga szü
letik, akkor fogynia kell.

Rómában karácsony táj árt tartották a iftgyŐihe- 
tetten Napistennek, a *Sol Invlctus«-nak ünne
pét, a *Sol NataUs«-t, a Nap születésének év
fordulóját, Pa ünnepen áldozatot mutattak be

•
Szent Ambrus ezeket írja: »Imé a Krisztus 

születésekor a Nap nevekedik és Keresztelő 
János születésekor fogy; az Idők szolgálván 
az Ő születéseknek: midőn fogy, a szolga 
születik; midőn pedig az ÍJr születik, neve* 
kedés következik.®

Hiven mutatja ez a hivatalos egyház 
középkori álláspontját képviselő Szent 
Ambrus egész megvetését a dolgozó 
nép iránt.

A  vallásnak mindenre volt olyan ma
gyarázata, amivel alátámasztotta a ki
zsákmányolok uralmát, vagy pedig fo
kozhatta a nép tudatlanságát. Káldi 
még arra is pontos magyarázatot adott,

hogy miért született Krisztus éppen 
éjjel. Azért — mondja Káldi —

•Mert a világ bűnnek és tévelygésnek 
setétségében e| rvolt temetve, mellyel meg 
akart váltani.*

Az elmondottak nyomán nyilvánvaló, 
hogy -Krisztus- születésnapja nem azért 
került december 25-re, mert valóban 
akkor született, vagy mert a megváltás 
ügye így kívánta. Hanem azért, mert így 
vette át a kereszténység a pogány vallá
sokból. A  pogány vallások pedig így 
örökölték a megelőző primitív vallások
ból a Nap-istennel kapcsolatos mesés 
magyarázatokat.

A két említett keresztény ünnep po
gány eredete tehát vitán felül áll.

Kutyaharapást szőrével
De miért tartotta fontosnak az állam

vallássá lett kereszténység, hogy a kará
csony és a húsvét ünnepét átvegyék a 
zsidó vallásból, illetőleg a különböző 
keleti eredetű pogány vallásokból?

A  keresztény vallás fokozatosan ki
szorította a régebbi avúltabb vallási for
mákat. De nem tudta kiszorítani ver
senytársait, a többi megváltó valláso
kat, melyek előtte jöttek létre s ugyan
úgy megváltást ígértek híveiknek, mint 
a kereszténység. Kiszorításukhoz az ál
lamvallássá lett kereszténység az állam- 
hatalom erejét vette igénybe: üldözni 
kezdte hatalmi eszközökkel, tűzzel- 
vassal irtotta vetélytársait. A  római 
rabszolgatartó államhatalom a többi 
szektáktól elvette templomaikat, üldözte 
papjait és halállal büntette a rész
vételt szertartásaikon.

De mindez nem bizonyult elegendő
nek. A  messiásváró vallások olyan szí
vósan tartották magukat, hogy egyedül 
terrorral nem lehetett őket megsemmi
síteni. Különösen a nagy pogány ünne
pek szertartásai jelentős szerepet ját
szottak a pogány -hívek- összetartásá
ban.

Ezért nyúltak a keresztény egyház 
első teoretikusai ahhoz az eszközhöz, 
hogy a kutyaharapóst a szőrével kezdték 
gyógyítani. Átvették a többi megváltó 
vallások ünnepeit, külsőségükkel együtt, 
így az üldözött vallások képviselői 
végre elhagyták régi hitüket, mert úgy 
érezték, hogy mindazokat a pogány szer
tartásokat, amelyeket előző vallásukban 
élveztek, a keresztény vallásban is meg
kapják. Ez az oka annak, hogy éppen 
ehhez a két legnagyobbnak tartott ke
resztény ünnephez tapadt hozzá a leg
több régi pogány szokás, amelynek 
semmi köze sincsen Krisztus születésé
hez vágj' -feltámadásához-.

Balogh Elemér



ANGLIA
KINCSESBÁNYÁJA

A rnaiájíöidí angol hatóságok elfog
ták, bíróság elé állították és halálra 
ítélték Li Meng 24 éves kínai szárma- 
zású malájföldi leányt. Pusztán azért, 
mert ™ állítólag egy kézigránát volt 
birtokában. Az Igazságszolgáltatás meg
csúfolása volt a bírósági komédia. Ll 
Meng esete felháborította a világ min
den becsületes emberét. Világszerte 
Izzó felháborodással tiltakoztak az igaz
ság ilyen megtíprása ellen. És amikor 
a magyar kormány is lépéseket tett, 
hogy kiragadja az ártatlanul elítélt 
leányt hóhérainak karmaiból, ez a vi
lág minden becsületes emberének lel
kes helyeslésével találkozott.

L i Meng esete nem egyedülálló ama 
bűnök sorában, amelyekkel a brit gyar
matosítók Malájföld szabadságakaratát 
megtörni és a szabadság- 
harcot vérbefojtani akarják.
Négy és fél éve tart a maláj) 
szabadságharcosok hősies 
harca és Anglia a gyar
mati háború legkegyetle
nebb módszereivel és eszkö
zeivel sem tudja ezt a har
cot elfojtani. Az amerikai 
imperializmus tudományos 
mezbe öltöztetett földrajzi 
folyóirata, a The National 
Geographic Magaziné, nem- AIQR

régiben tanulmányútra 
küldte riporterét és fényké
pészét a szabadságharc szín
helyére, A  riporter, aki fura 
egyszerűséggel -banditák
nak-* nevezi a szabadság
harcosokat, a folyóirat feb
ruári számában beszámol 
élményeiről. Kissé lehangol- 
tan állapítja meg, hogy >*» 
fegyveres lázadók minde
nütt ott vannak — és nin
csenek sehol-.

Ezzel a mondattal az ame
rikai újságíró rávilágít az 
igazságra: a malájföldi sza
badságharcosok egybefor

rottak a néppel, az elnyomott milliók 
szíve dobog velük.

És miért harcol Anglia? Ezt 18 meg
tudjuk az amerikai újságíró magyará
zatából. -A  138,000 négyzetkilométer 
terjedelmű, 3,5 millió lakosú Malájíöld 
Anglia kincsesbányája. Malaja szolgál
tatja a világ kaucsuktermelésének egy- 
harmadát és óntermelésének több mint 
35 százalékát. Éppen ezen okból Malaja 
roppant fontos a szabad világ (értsd; az 
imperialisták. Szerk. megj.) szempontjá- 
ból.-
Jt monsxun
és a tropikus üsmrdtk övébtn

Ezt természetesén úgy kell értel
meznünk, hogy életfontosságú az Impe
rialisták háborús készülődései és a mo
nopóliumok busás profitja szempontjá-

A képeket a »The National 
Geographic Magazinét cloifl folyó 
Irat 1953 februári számából vet
tük. A képen lévő eredeti angol 
szöveg fordítását a képaláírásban 
Idézőjelben közöljük.

V-SUNGEI 

ÍSWETTENHAI
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ból. Emellett Malaja földrajzi helyzeté
nél fogva is a világforgalom egyik leg
jelentősebb pontja.

A  hosszú, keskeny maláj i félsziget 
Hátsó-India testéből nyúlik ki és Szu- 
matra szigetével együtt a Délkinai-ten- 
gert választja el az Indiai-óceántól. 
Szumatrától a csaknem 100 kilométer 
hosszú, 50—100 kilométer széles Ma- 
lakka-szoros választja el. A  földkerek
ség egyik legfontosabb tengerszorosa 
ez, rajta vezet át az út Kelet-Azsiába.

A  maláj i félsziget, vagy máskép Há
lákká 1300 kilométer hosszúságú, vi
szont legnagyobb szélessége sem ha
ladja meg a 200 kilométert. Az északi 
szélesség 10 foknál kezdődik és leg
délibb pontja, a Szingapur-sziget déli 
vége az 1,6 szélességi körön van, tehát 
másfélszáz kilométerre az Egyenlítőtől. 
Ez a földrajzi fekvés, továbbá kes- 
kenysége s a két óceán közelsége 
szabja meg természeti viszonyait.

Egészében tropikus terület. Éghajla
tát a monszun széljárása szabályozza. 
Májustól nagy szabályossággal jelent-

»A  kommunisták magatartása visszavetette M a
laja ónkivitelét* — írja az Imperialista lap. 
A malajai szabadságharcosok elszánt, bátor 
küzdelme az Imperialisták ellen, napról-napra 
jobban érezteti hatását. (A  képen a Klnta-völgyl 
ónbánya külszíni lejtése látható, háttérben a 

pottanl hegyek)

• Szingapúr, .Ázsia Londonja, bankok, üzletek és hivatalos épületei váll váll mellett állnak*. A távolkeleti 
kizsákmányoló, lablő gyarmatpolitika fellegvára és központja Szingapúr európai negyede

»A  világkereskedelem alkímiája arannyá 
fogja változtatni ezt az ónt*. A kép angol 
szövege világos és félreérthetetlen választ 
ad arra a kérdésre, ml a gyarmatosítás 

célja

kezik az Indiai-óceánról behatoló dél
nyugati monszun. Októberig uralkodik. 
Párával terhes légtömegeket sodor ma
gával. Ezek csapadékukat a hegyvonu
latok nyugati'oldalán ejtik le. Itt a csa
padék évi átlaga 2—3000 milliméter.
Ezért a hegylejtőket hatalmas őserdő- 
ségek, még pedig örökzöld tropikus 
őserdők borítják. A  monszun-árnyék
ban fekvő lejtőkön a száraz monszun
erdők alakulnak ki, a száraz évszak
ban lombhullató fákkal, köztük a nagy
értékű tékafával, vagy tikfával. Ke
mény fája legalkalmasabb a hajóépi- 
tésre. •

Malaja nyara tehát esős, nagy csapa
dékokkal, erősen áradó folyókkal, buja 
növényzettel. Télen a szél Iránya meg- n 
fordul. Hideg szárazföldi légtömegek

áramlanak le északkelet felől és októ
bertől decemberig a keleti partvonal 
hegylejtői lesznek a szélfogók. Ele
gendő csapadékot vonnak ki itt is. Ezért 
a keleti hegységek óceáni oldalát is 
örökzöld tropikus esőerdők borítják.

Jiz Salakosok
is a hódító idegenek

Az őserdő lakossága igen ritka. A 
Malájföld első bevándorlói: négerfaj
tájú, törpe növésű szemangok, Ceylon
ról származó szenojok és ómongol dzsa- 
hunok élnek az őserdőben, még mindig 
közel azon a kultúrfokon, mint őseik. 
Erdei nomádok. Gyökerekkel és gu

>S'ap mint nap folyik az embervadászj* 
Malijában*. A féktelen rablást ig> 
sróháliák fenntartani, hogy kegyetlen szabadsz?-

mókkal táplálkoznak. Fegyverük a 
íúvócső. Házuk, sátruk nincsen, szél
fogó ernyő mögött húzódnak meg. A  
gyarmati kormányzat másfél évszázad 
alatt semmit sem tett kulturális emelé
sük érdekében.

Ez ősi törzsek után Ázsia belsejéből 
a szintén ómongol fajtájú malájok hú
zódtak délnek. Hátsóindia törzsén rtieg 
nem álltak, hanem a félszigetet és las
sanként a szigeteket szállották meg. A 
DélkínaiTtenger legügyesebb hajósai 
voltak. Így származtak el a Fülöp-szi- 
getekig. Ok már növénytermelő kultú
rával jöttek. Rizstermelés és halászat 
adta kenyerüket

A  kora középkorban megjelentek a 
Délkínai-tengeren az arabok és a Nyu
gattal ők közvetítették Kína termékeit. 
Malájföld fontos kereskedelmi kikötők
kel szolgált. Az arabok elterjesztették 
a mohamedánizmust, ami a kialakuló 
hűbériség világnézetévé vált. A  hegyek 
közti medeheékben, termékeny folyó
völgyekben, a partokon apró hűbéri 
uradalmak, szült,ánságok alakulhattak

»  . . .  . ők fogják megvédeni a szabad világ 
számára az ónt és a nyersgumit*. így véleked
nek az angolok a szolgálatukba szegődött mala
jai rendőrökről. Azt az elvet Igyekeznek meg
valósítani, hogy az ázsiaiak harcoljanak az 
ázsiaiak ellen, miközben az imperialisták kifoszt

ják az országot



ki: A  X V I. század elején megjelen
tek a portugálok, de nem vertek 
gyökeret. A  X V II. században a hollan
dok indultak Kelet-India megszerzé
sére és Malaja néhány pontján megve
tették lábukat. A  X V III. század végén 
az angolok léptek örökükbe. Light ha
jóskapitány Kedah szultánjának — ve- 
télytársával vívott harcában — fegyve
res segítséget nyújtott, ezért a szultán 
Angliának adta Penang szigetét. A  
Penang és a szárazföld között húzódó 
tengerszoros ma a délre tartó hajók út
vonala és George Town városa (150,000 
lakos) Anglia egyik legfontosabb gyar
mati városa. Penang szigetén működik 
Malaja legnagyobb ón-kohója,

Szingapúr
a brit birodalom mérlegén

leman« a szabadságharcosok ellen el
követett bűntettek ösztönzője, az ő lel
kén szárad a malájföldi Lldicének, Pek- 
matang Tingji lakosainak kiirtása. Mi 
volt a >vbűnük«? Kegyetlen kínzások 
ellenére sem árulták el a szabadság- 
harcosok rejtekhelyét.

Az angolok azzal kérkedtek, hogy 
Szingapúr a második Gibraltár. Nos, a 
világháborúban kiderült, hogy Malaja 
felül könnyen sebezhető. *Már csak 
Szingapúrért is nélkülözhetetlen Malaja 
a brit birodalom számára-- — mondotta 
Anglia -munkáspárti-- külügyminisz
tere, Bevin. Ezért Szingapúr Angliának 
ázsiai tengerészeti bázisa: -Naval
Base.« Őfelsége -munkáspárti- kor
mánya megkezdte az irtóháborút a ma
láj! szabadságharcosok, maláji, indus és 
kínai munkások ellen.

Még jobb szeme volt a brit bi
rodalom egyik úttörőjének, Sir Stam- 
ford Rafflesnek. ö  az angol parlament 
ellenzése dacára a félsziget déli foká
nál elterülő Szingapur-szigetet vásá
rolta meg. Itt nőtt ki Szingapúr, a gyar
matosítók félmillió lakosú modern vá
rosa, Ázsia Londonja. A  15 kilo
méter széles tengerszoroson bonyolódik 
le Kelet- és Nyugat-Azsia hajóforgalma. 
A világ legnagyobb rizs-, ón-, kaucsuk- 
és fűszerpiaca van itt. Kereskedelmi ki
kötőjének 30 millió tonna a tiszta for
galma, nagyobb, mint a londoni ki
kötőé. Borneo és Burma ellátják olaj
jal, Durban és Elö-Indla szénnel. Rak
táraiban 150,000 tonna szenet lehet fel
halmozni.

A  város a déli parton épült. A  ten
gerparton jellegzetes kínai város terül 
el. A  Szingapúr folyón túl van az euró
pai negyed üzletházaival, bankjaival, 
palotáival. Alacsony dombok övezik az 
európai várost, az egyiken hivalkodva 
emelkedik Gerald Templer tábornok
nak. a főbiztosnak palotája. Ez a »gont-

Míg az angol gyarmatosítás első kor
szakában a kereskedelmi és forgalmi 
szempont adott Malájának különleges 
jelentőséget, a X IX . század végén az 
imperialisták nyersanyagokért folytatott 
harca került előtérbe. Az angol farme
rek kezdetben kávét termeltek, A  ki
lencvenes években azonban a Huml- 
leria vastrix nevű kártevő elpusztította 
a kávéültetvényeket. Ekkor már Ceylon
ban sikerült ültetvényeken nagyban ter
melni a Brazíliából ellopott kauosukfát. 
Most meghonosították Maláján is. Két 
évtized alatt a világ legnagyobb kau- 
csuktermő földje lett.

Imperialista , , tér mészetát alakítás' 
amit a gyarmati nép 
nem köszön meg

Imperialista módin "átalakították a 
természetet". A rizstermő földekről elűz
ték a malájokat és kaucsukültetvényeket 
létesítettek. A nyugati part kultúrterü- 
letének 75 százaléka ültetvény.

A nyugati lejtőkön kiirtották az ős
erdők jó részét, rezervációkbn szorítot

ták az őslakó törzseket. Az 
ültetvényeken nem malájo
kat dolgoztattak. India ke
leti partjairól tamilokat te
lepítettek át, mert. ezek már 
a ceyloni ültetvényeken 
megszokták a felügyelők 
korbácsát és olcsó béren 
dolgoztak.

A kapitalizmus törvény- 
szerű válságai, különösen 
a harmincas évek krízise

»Sz()gesdrdt, páncéllal borított 
gépkocsi és fegyveres űr védi a 
brit telepest*, A telepes arcén 
látszik, hogy saját őrében sem 

bízik. Van mitől tartania!



»Mint a régi Idők nyugati puskás 
embere, egyedül sehova sem megy 
pisztoly nélkül*. Harold Aitken- 
Quack brit teleplgazgató akkor 
sem feledkezik meg arról, hogy 
fegyvert vigyen magával, ha a 
saját védett telepén ellenőrzi a 
füstölőből kiszedett gumilapokat. 
Malájfőld kifosztása csakis fegy
veres erőszakkal történhetik. A 
nép ellenállása azonban erősödik 
és elkövetkezik az Idő, amikor a 
nép kezébe kerül az ország min

den kincse

l.ikc an old-time 
Western eunniah, he ‘siklóm goes any- 
wherc without his pistol.

a nagy ültetvények ki
alakulására vezetett. A 
Dunlop Rubber Company 
kartelljének 40,000 hek
tárnyi ültetvénye van, de a Federated 
Malaj State Rubber Company sem 
sokkal marad el 30,000 holdjával. 
A London Asiatic Rubber Company- 
nak már »csupán« 500 hektár ju
tott. A  többi kis cápa 500—1000 hektá
ron zsákmányolja ki a tamilokat. »Sza- 
bályozták« a termelést és évi félmillió 
tonnában állapították meg. De a terme
lés semilyen tartós szabályozása nem 
lehetséges a kapitalizmus körülményei 
között. A  »szabályozás« a malajai gu
miültetvényesek részéről azt a célt szol
gálta volna, hogy monopolisztikus hely
zetüket kihasználva maximális profi
tot sajtoljanak ki a maguk részére. 
Az amerikai autógyárosok, a malajai 
kaucsuk fő vásárlói a maguk részé
ről »ellenszabályokat« foganatosítottak. 
Fokozták a mesterséges kaucsukgyár- 
tást, új ültetvényeket létesítettek a Fü- 
löp-szigeteken és Brazíliában. Megmoz
dult a holland versenytárs is és a hátsó- 
indiai szigeteken egyszerre fellendült a 
kaucsukültetvények létesítésének üteme

Terror és börtön! Ez az angolok politikája ma 
Malájában. Mivel a szabadságharcosokkal nem 
tud a bril birodalom »oroszlánja« megbirkózni, 
mindenkit bebörtönöz. akit gyanfísnak tart

Mindez rövid időn belül meghiúsította 
a malajai ültetvénytulajdonosok remé
nyeit. Mindez csak azt bizonyította, 
hogy a tőkés rendszer körülményei kö
zött a tervezés nem lehetséges, mert azt 
elsöpri a termelésben uralkodó zűr
zavar, az imperialisták közötti eszeve
szett verseny.

Malájának másik nagy kincse az ón. 
Malaja hegyek országa. Törzsén húzó
dik végig Hótsó-India gránitból felépült 
középső hegylánca. Már Thai-földön is, 
de még inkább Maláján a hegyláncok 
értékes ásványi kincseket tartalmaznak. 
A világ egyik legjelentősebb óntermő 
területe ez. Malaja északi részén húzó
dik a Pattani hegység. Ennek két pár
huzamos lánca között vonul a Kinta 
völgye. Olyan gazdag ónban, hogy tele-



Li Meng malájtöldi leány, akit az angol hatósi- 
gok bíróság elá állítottak és ártatlanul halálra 
ítéltek. A világ minden becsületes embere fel
háborodott az Igazságszolgáltatás megcsúfolásán. 
A magyar kormány síkra szállt LI Meng életééri

pei még a tenger szintje alatt is folyta
tódnak. Ezért ott hatalmas kotrógépek
kel hozzák felszínre az ércet. A  Kinta 
völgyében pedig a talajvíz szintjéig 
hidraulikus eljárással dolgoznak, mé
lyebbről 57 nagy bagger hozza fel
színre az ónt. Egy-egy gépóriás 100,000 
fontsterlingbe kerül, de a befektetés 
kifizetődik. Az ón konjukturája az im
perialista fegyverkezési hajszában nö
vekszik, a 120,000 kínai kuli bérét pedig 
egyre mélyebbre szorítják.

Így változtatta meg a gyarmatosító

K É R D E Z - F E L E L E K
Ifjabb Benedek József törökszentmiklósi ol

vasónk írja: »Tudjuk, hogy a testek molekulák
ból, ezek atomokból állanák. A molekulák kis 
gümböcskék, szorosan egymáshoz tapadnak é; 
megadják a test alakját. De kérdés, hogyan 
helyezkednek el a gumiban, ha nyújtják? Meg
változtatják-e alakjukat. Miért lehet a gumit 
nyújtani? MI tartja össze a molekulákat, ato
mokat?*

Dr. öveges József Kossuth-díjas vá
laszol: Az anyag atomjai, molekulái 

* nincsenek szorosan egymás mellett, ha

Anglia Malaja természeti képéi és így 
változtatta meg a népesség össze tételét 
is. De kínaira, tamilra és malájra egy
aránt súlyosbodik a gyarmatosítók ki
szipolyozó uralmának minden terhe. 
Ezért a kizsákmányolt dolgozók egyre 
számosabban tömörültek az 1920-bar, 
alakult Kommunista Párt köré. As 
rtsszmalájföldi Szakszervezeti Szövet
ség közel 400,000 munkást egyesít, a 
dolgozók 80 százalékát. A  haladó értel
miségiek, az ifjúság mind a kizsákmá
nyolok uralma ellen fordult.

Őfelsége munkapárti kormánya a 
szabadságjogok követelésére terrorra) 
válaszolt. Betiltotta a baloldali pártok 
és szervezetek működését, vezetőiket 
bebörtönözték, vagy meggyilkolták. A 
provokációkra 1948 júniusában a maláj- 
földi nép fegyverrel válaszolt. Az an
golok rendőri intézkedésről, katonai sé
táról beszéltek. Ma 140,000 főnyi regu
láris katona tankokkal, repülőgépekkel 
felszerelve vívja kilátástalan harcát a 
szabadságharcosokkal, akik "mindenütt 
ott vannak és sehol sincsenek-*. Eddi^ 
500 millió font sterlinget költöttek a 
malájföldi nép kiirtására! Büntető expe
díciók járják a dzsungeleket, védtelen 
asszonyokat, gyermekeket, öregeket 
gyilkolnak meg, vérdíjat tűznek a "ban
dita-vezérek-* fejére. Mindez az angol 
és amerikai kaucsuk- és ón-monopolis
ták érdekében történik,

De a szabadságmozgalmat elfojtani 
nem tudják. Es Anglia dolgozó népének 
álláspontját nem Gerald Templer, a 
malajai Lidicék nagymestere fejezi ki, 
hanem az 1952. június 15-én London
ban megtartott hatalmas tiltakozó gyű
lés, amely a -szennyes háború* negye
dik évfordulóján követelte a háború be
szüntetését.

A  felszabadult magyar nép érzelmeit 
hűen tolmácsolja kormányunk lépése, 
amellyel L i Meng életéért szállt síkra.

Vécsey Zoltán

nem aránylag tekintélyes közök választ
ják el őket egymástól. Az atomokat, 
illetve a molekulákat a szilárd testben, 
— pl. gumiban — a közöttük ható mo
lekuláris vonzóerő tartja egybe. A  mo
lekuláris vonzóerő hatástávolsága kb. 
50 milliomod milliméter és elekromos 
természetű. A  hatástávolság nagysága 
anyagonként változó. A gumiban na
gyobb, ezért molekulái távolabb kerül
hetnek egymástól, mint pl. a kréta mo
lekulái és ez a vonzóerő mégis vissza
húzza őket az eredeti helyzetbe.
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METEOROLÓQIAI
SEQlTSÉQ

a gyermekgyógyászatban
Este hétre jár az óra. A  Gyermekkli

nika Bókay János-utcai épületében 
azonban még mindig élénk a sürgés
forgás. A  vizsgáló helyiségben síró- 
rívő csecsemők, kisgyermekek. A  két 
ügyeletes orvos alig győzi a sok vizs
gálatot. Gyakran még félbe is szakítják 
munkájukat.

— Tanársegéd szaktárs, siessen a szív
osztályra, egy kis *kék* gyerekünk ful
doklók.

— Doktor szaktárs, a tbc-osztályon 
igen nyugtalanok a betegek.

Majd egy kis vérzékeny betegnek az 
elkülönítő osztályon megindul az orr
vérzése. Futni kell a csöppséghez, be kell 
tamponálni, vagyis el kell zárni a vérzés 
útját s még vérátömlesztésre is szük
ség van.

Berreg a városi telefon is. Aggódó 
anya kér tanácsot: »Magas lázban fek
szik a kisgyermekem, mit tegyek?*

hideg az arcomat s lám, hogy megeny
hült estére!* Fölnéz az égboltra. A  Hol
dat vékony, keskeny udvar keríti, mert 
fátyolfelhő vonul eléje. A  szélcsend is 
mintha arra vailana, hogy a huzamosan 
kemény hideg időjárás csakugyan meg
enyhült.

Időjárás és betegségek halmozódása
Mi történik hát tulajdonképpen a lég

körben?
Találgatások helyett hívjuk fel tele

fonon a Meteorológiai Intézetet. Kedves
hangú, fiatal tudós jelentkezik. Készség
gel mondja el az időjárási helyzetet: 
»A  sarkvidéki levegő fölé, ami már egy 
hét óta uralmon volt, szubtrópusi ere
detű meleg légtömeg siklik föl. Éjjel 
ez a folyamat befejeződik ,és holnap 
teljesen szubtrópusi melegre ébredünk. 
A  hőmérsékletkülönbség 10 fok lesz! A 
légnyomás erősen csökken . . . «

/ Fetsikfási front ̂  ^
(proe, fnonftí/is jelenségek) ('postfronfól/s jelenségek)

Légmozgáu csillapodik, hőmérséklet lassan emel
kedik, légnyomás gyorsan süllyed, abszolút ned
vesség növekedik, lassú borulás, egyenletes, 
lepkealakú felhők, csendes, egyenletes esd, 
nyáron fülledtség, télen köd, únosesö, élő

lényeken praefrontállg tünetek

Szélvihar tör ki, hőmérséklet gyorsan zuhan, 
légnyomás hirtelen emelkedik, abszolút nedves
ség csökken, hirtelen lelhősödés, szaggatott 
osztopalakú felhők, heves, szeszélyes eső (zápor), 
nyáron zivatar, télen hófúvás, élőlényeken post- 

frontális tünetek

A  sorvadt csecsemők osztályáról két 
kis beteg fenyegető szívgyöngeségét je
lentik. Már reggelre kelve is föltűnően 
sokat veszítettek súlyukból. Föltűnt a 
nővérnek az is, hogy a legtöbb kis gyer
mek súlya aznap reggelre esett, noha 
adagjukat elfogyasztották és nem ész
leltek gyanús körülményeket.

Az osztályos nővér este 7 óráig van 
szolgálatban. Imént adta át osztályát 
éjszakás kollégájának. Begombolja téli
kabátját, kilép a klinika kapuján. 
Enyhe márciusi fuvallat csapja meg. 
►►Furcsa, gondolja, reggel még csípte a

A  gyermekklinika dolgozói már rég
óta észrevették a kétségtelen összefüg
géseket bizonyos betegségek halmozó
dása, súlyossága és az időjárási jelen
ségek között. Beteg gyermekekkel fog
lalkozónak ez különöskép szembetűnik. 
Hiszen a gyermek s kivált a csecsemő 
igen érzékenyen reagál az időjárási be
hatásokra.

Alig 20 éve vette észre De Rudder 
neves kutató, hogy a légkör mozgásai, 
hirtelen nagy változások, frontátvonulá
sok (légtömegcserék) döntő hatással 
vannak, a szervezetre.
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Mit nevezünk légköri frontnak? 
Légköri frontoknak nevezzük a kü

lönböző tulajdonságú hideg-meleg, 
száraz-párás és egymás felé mozgó lég
tömegek érintkezését. I

Az érintkezési felület a frontfelület. 
Hirtelen halál, anginás szívrohamok,

Rángógörcs-esetek hóna
I. II. Hl. IV. V. VI.
17 II 19 15 14 12

vesség útján hatnak. Úgynevezett távol- 
hatásúak.

Miben látják a kutatók a légköri té
nyezők tómadáspontját? Az idegrend
szerben, mivel a szervezet működését 
környezetével ez kapcsolja össze. Első
sorban pedig az idegrendszernek abban 

«
lók szerinti megoszlása:
'II. VIII. IX. X. XI. XII.
11 10 14 16 18 13

agyvérzések, vérzések, fertőző betegségi 
hullámok hirtelen szaporasága a front- 
áttörés főjellemzői. De Hudder szerint e 
jelenségeket a frontfelület mentén ural
kodó nyugtalansági övezet váltja ki.

A légköri hatások magyarázata
Kutatók — többek között a szovjet Csi- 

jevszkij és sok tudós társa — keresték 
a légköri hatások magyarázatát. Mi a 
jelenségek nyitja? Még nem teljesen 
tisztázott ez. Feltételezik, hogy a légkör
nek valamiféle elektromos telítődéséről

Az úgynevezett *occíuslos« frontpár keletkezése 
gyors egymást követő felslklásl és betörési 
frontból. A betörési hideg eléri a felslkló meleg 
alatti hideget. A meleg levegő felszorul maga
sabbra és csúcsával lefelé mutató ék formájában 

helyezkedik el.

van szó. Mások a szapora légnyomás
ingadozásban keresik a jelenségek okát.

Reumás végtagok, csonttörések, mű
tét utáni hegek az időjárás változásait 
már előre fájdalommal jelzik. Sok em
berben váltja ki nyugtalanság érzetét az 
időjárás változása. Az érzékenyebb 
beidegzettségűek még akkor is élénken 
megérzik a légköri változást, ha törté
netesen zárt ablakokon belül lefüggö
nyözött szobában tartózkodnak. Az idő
járási jelenségeket nem látják, nem 
hallják. Ebből is látszik, hogy a lég
köri változások nem egyszerűen csak 
hőmérséklet, légnyomás, vagy légned-

a részében, amely az anyagcsere folya
matot szabályozza: a vegetatív ideg- 
rendszerben. Ez az idegrendszer sza
bályozza akaratunktól független élet
funkcióinkat és az anyagcserefolyama
tot. Zavartalan működése a szervezetet 
egyrészt serkenti, erőkifejtésre készteti, 
másrészt pihentető, erőgyűjtési állapotba 
segíti. Az előbbit szimpatikotoniás, az 
utóbbit paraszimpatikotoniás állapotnak 
nevezik a szakemberek.

A  frontok kétfélék. Vagy meleg le
vegő kerül az addig uralkodó hideg le
vegő fölé: ez a felsiklási vagy meleg 
front. Ha hideg levegő ékelődik be az 
uralkodó meleg légtömegbe, ez utóbbi a 
betörési vagy hideg front. Az előbbi 
szimpatikotoniás állapotot, az utóbbi 
paraszimpatikotoniás állapotot alakít ki 
a szervezetben. Előbbit nyomon követik 
gyulladásos betegségek és vérzések tö
meges jelentkezése. Utóbbi különösen 
görcsös fájdalmakat, rohamokat vált ki.

Hángógörr.s betörést frontok idején
Érdekfeszítő a kutatás ez új te

rülete!
Nagyszerű távlatok nyílnak meg a 

gyógyászatban, kivált a bajmegelőzés 
síkján, ha földerítjük az összefüggéseket 
és meglátjuk a kapcsolatot az orvos- 
tudomány és a meteorológia között.

Gyermekklinikusaink is belekapcso
lódtak már e munkába. Mutatkoznak 
is már eredmények. Kiderült, hogy a 
vér Calcium (mész)-szintje — normáli
san 10 milligramm százalék — hideg
front hatásra jelentősen csökken. A  leg
nagyobb csökkenés eléri a 28 százalékot 
is. Ez lehet oka a Kálium-Calcium há
nyados megváltozása esetén a hidegfront 
görcsokozó hatásának. A csecsemőkor 
legfélelmetesebb görcse az úgyneve
zett rángógörcs, népiesen »frász«. Súlyos 
eset, sőt gyakorta halálos. A  budapesti
I. számú Gyermekklinika kutatói föl
dolgozták évekre visszamenően gyógy
intézetünk rángógörcsös betegeinek ada
tait. Keresték, milyen fokú az összefüg

gőé



gés a rángógörcs és az időjárási fron
tok között. Az összefüggés fokát 02'szá
zalékban mérték. A  rángógörcsök mind 
felsiklási, mind betörési frontok idején 
sűrűbben jelentkeznek. Ha pedig a lég
tömegcserét jelentő frontokat külön- 
külön vizsgáljuk, az összefüggés még 
szembeszökőbb. Magyar kutatók: Kulin 
és Kövér mutatták ki a szűkületet okozó 
súlyos gyermekkori légcsőgyulladás 
összefüggéseit időjárási frontokkal.

Érdekes észlelést tett gyermekklini
kánk laboratóriuma. Gyanakvást kel
tett, hogy egyes napokon a laborató
riumba átküldött összes szérumok Cal- 
clum tartalma feltűnően magas. Mint
hogy az értékek 3—4 milligramm 
százalékkal tértek el a szokottaktól és 
a vizsgáló módszer hibahatára 0.5 milli
gramm százalék — szó sem lehetett la
boratóriumi hibáról. A  Caleium szintjé
nek emelkedése együtt járt a szélsősé
ges levegőfajták jelentkezésével. Az 
emelkedést megtalálták mind a szub
trópusi, mind a téli szárazföldi hideg 
levegő idején is.

Magyar találmány :
ti kondicionált levegőt mérő mtíttxer

A kutatások tovább folynak és a Cal- 
cium mellett a többi ionokat is — első
sorban a Kálium változásait — vizsgál
ják. A változások közvetlen hatnak a 
vegetatív Idegrendszerre.

Az időjárási tényezők: hatását kutató 
tudomány, a- meteoropathológia még 
fiatal. Klinikánkon szívműtétek során 
alkalmazták először s legeredményeseb
ben. Immár olyan kis betegek kerülnek 
gyógyulás reményében műtőasztalra, 
akik azelőtt korai halálra, vagy senyve- 
désre voltak ítélve. Ma már a műtő
orvos a vérkeringés rendes útját helyre
állítja. Megszabadítja kínjaiktól a kis 
“ kék* betegeket. Szilvakék arcuk kl- 
fehéredik, élettel telik meg. Ezek a mű
tétek hosszak, nehezek, fárasztók. A  kó
ros szívnek közvetlen az operáció után 
óriási erőpróbát kell kiállnia. A betegen 
könnyít a szívgyógyász, ha műtét előtt 
megkérdezi az időprognózist s csak tel
jesen nyugodt légköri helyzet idején 
operáltat.

Az időjárási tényezők nagy fontos
ságát értékelte a Tudományos Aka
démia, mikor 1953-ra a sorvadt csecse
mők gyógyítását új módszerrel kívánja 
gazdagítani. Kondicionált levegőben kí
vánja fejlődésüket vizsgálni.

Mi a kondicionált levegő? Téli idő
ben, ködös napokon olyan föltételeket

kell teremtenünk, amelyek megfelelnek 
szép napsugaras, nyári napok levegőjé
nek. Nos, a kondicionált levegő meleg és 
nedves, de nem párás. 24 fok meleg és 
70 százalék viszonylagos nedvesség leg
kedvezőbb a csecsemők számára. Azon
kívül a szoba levegőjét ibolyántúli su
garakkal és ózonnal telítik,

Legújabban egy magyar kutató olyan 
készüléket szerkesztett, amely egyszerre 
mutatja a kondicionált szoba összes té
nyezőinek állását: hőmérsékletet, lég
nyomást, légnedvességet, sugár-, ion- és 
ózontartalmát. E készülék gyártása már 
megkezdődött s hamarosan az I. bz. 
Gyermekklinikán működésbe hozzák.

A  kondicionált levegő már eddig is 
kiváló gyógyítási eredményeket hozott. 
A Szovjetunióban régóta és komoly 
eredményekkel alkalmaznak kondicio
nált levegőt betegek és üdülők számára.

sai. Számba veszik az időjárási ténye
zőket. Fokról-fokra megismerik hatásu
kat, Megóvják embertársaik tömegeit a 
légköri változások támadó erőitől. Kü
lönösen óvják a kis gyermekeket, akik
nek fogékony szervezete leginkább 
szenvedi az időjárás hirtelen változásait.

Takáts István,
budapesti I. sz. Gyermekklinika 

munkaközössége,
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A SIEMENS-MARTIN 
K E M E N C É T Ő L  
A FELHASZNÁLÓIG

Láttuk az É l e t  és T u d o m á n y  
egyik legutóbbi számában, hogyan állít
ják elő az acélt a S i e m e n  s—M a r- 
t i n  k e m e n c é b e n .  Az acél útját ott 
hagytuk el, amikor a martinkemence 
csapolónyílásából az öntőüstbe folyik a 
fehéren izzó, sistergő folyadék.

Az öntőüst folyékony acéljával sem 
sokat kezdhetnénk, ha folytatnók e fo
lyamatot. Először k i s e b b  tuskókat 
kell belőle készíteni. E kisebb félkész 
termékeket ö n t e c s e k n e k  nevezik. 
Az öntecs szó mellett a »kisebb« jelző 
ne adjon okot félreértésre. Az csak az 
üst acélmennyiségéhez képest kicsiny. 
Az üstben ugyanis á kemence űrtartal
mától függően 40— 120 tonna, sőt még 
ennél is több folyékony anyag van. Az 
öntecsek viszont ehhez viszonyítva ki
csinyek, átlagos súlyuk, mintegy 2—3000 
kilogramm.

Gyönyörű látvány az acél csapolása!
Sziporkázva ömlik az 1500—1600 fo

kos folyékony, fehéren izzó anyag az 
üstbe. Mihelyt az üst majdnem megtelt, 
eltérő fényű anyag folyik a csapolóvá
lyúból: a s a l a k .  A  salak könnyebb 
fajsúlyúnál fogva az acél fölszínén úszik. 
A  csapolónyílás a martinkemence fe
neke körül van. Először tehát a folyé
kony acél folyt ki. Ezután következik a 
salak. A  salak teljesen megtölti az üstöt,

Acélöntés a Diósgyőri Vasgyár Martin-üzemében

sőt túl is folyik. Mikor e sorok írója elő
ször látta e jelenséget, elcsodálkozott; 
miért pocsékolják így az anyagot? Az
után hamarosan feleletet kapott. A  sa
lak értéktelen, többnyire az úgynevezett 
hányóra kel'üi ki. Távolról sem baj te
hát, ha túlfolyik az üst peremén, leg
alább könnyebben szedhetik majd össze.

ö n t ö g b d ö r , k o k il l á k

Mihelyt az izzó forrás elapadt és a ke
mence kiürült, a darú megemeli a ha
talmas üstöt és elviszi az úgynevezett 
ö n t ő g ö d ö r  fölé.

Az ö n t ő g ö d ö r b e n  vannak felál
lítva az úgynevezett k o k i l l á k .  Ön
töttvasból készülnek és igen vastag a 
faluk. Alul-felül nyitva vannak, belse
jüket kúposra formálták.

A  k o k i l l á t  az öntőgödör fenekére 
beépített öntőlapra helyezik. Nagy, több 
tonna súlyú kokillákat külön-külön ön
tenek tele. A  kisebb — 2—3 tonnásakat 
— együttesen. Az öntőlapon ugyanis a 
csatornák vannak tűzállócsövekből ki
képezve. A  csatornákon keresztül az 
egyes kokillák összeköttetésben állanak 
egymással. Csak az egyik kokillába en
gedik bele az acélsugarat, a többi a köz
lekedőcsöveken keresztül egyenletesen 
telik meg.

Most pedig lássuk, hogyan folyik az 
öntés. A  hatalmas üst fenekén egy kis 
nyílás van. A  nyílást egy dugó nyitja és 
zárja. A  dugót az üst oldalán látható 
emelővel kezelik. Csapoláskor a nyílást 
elzárják. Amikor az üst az öntőgödör 
fölé ér, az üstkezelő felemeli a dugót és 
az acél karvastagságú sugárban ömlik 
be a kokillába.

Próbáljunk meg valami erősen zsu
gorodó anyagból, mondjuk paraffin
gyertyából valamit így kiönteni. Láthat
juk, hogy a készen kiöntött darab felső 
részén mély üreg keletkezik. Ez az 
úgynevezett s z í v ó d á s o s  r ész .  Az 
acél további kikészítése során a szívó
dásos részt levágják.

Ha a paraffinból készült »öntecset« 
kettévágnék, látjuk benne: a faltól ki
induló kristályok keletkeznek. A  kristá
lyok a feldolgozás későbbi szakaszában 
károsak. A  még vörösen izzó öntecseket 
tehát ismét fölizzítják, hogy ezek a 
kristályok egyenletesen és finom szem
csésen oszoljanak el. E célra a korszerű 
üzemekben aknáskemencéket állítanak 
fel, mégpedig földbe süllyesztve. Az 
öntecsek annyira közel vannak egymás
hoz, hogy a kemence melegén kívül egy
mástól is hőt kapnak.
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HENGERLÉS

Az öntecsek a további kikészítési fo
lyamat féltermékei. Egyik részüket nagy 
kovácsolandó darabok nyersanyagául 
használják, más részüket hengerlés út
ján formálják a kívánt alakra. Most 
csak a hengerléssel foglalkozunk.

Régente a kemencéből kikerülő nyers 
darabokat csak kovácsolással alakítot
ták. De képzeljük el, milyen fáradságos 
lenne, mondjuk egy vasúti sínt egyen
letesen kikovácsolni, ha egyáltalán le
hetséges ilyesmi. A  kalapácsütések he
lyett nyomással is kialakíthatják a 
munkadarabot. Kialakíthatják olymó
don, hogy erős sajtóban egymásután 
nyomogatják az acélt, mígnem megfe
lelő rúdalakot kap.

A  természetben a legtökéletesebb 
mozgás a forgómozgás. Itt is ehhez folya
modunk. A  többrészletű nyomás helyett 
két henger közé szorítják be az izzó ön
tecset. A  két henger egymással ellenté
tes irányban forog. Elkapja az öntecset 
és a henger alakja szerint folyamatosan 
erős sajtolásszerű nyomást fejt ki. A  
forgó hengereket elhagyva, az öntecs 
vékonyul.

E ponton elérkeztünk oda, hogy a 
hengerlést legalábbis két' főcsoportra 
osszuk fel. A  lemez hengerlése során a 
hengerek simák, az úgynevezett profil
acélok előállításakor viszont megfelelő 
nyílásokat esztergálnak be a henge
rekbe.

Lássuk először a lemezek hengerlé
sét.

Az úgynevezett lemezöntecs nem 
négyszögletes, hanem tégla-keresztmet
szetű. A  vakító fehéren izzó öntecs ke
rül a lemezhengermű asztalára. Minde
nekelőtt ismerkedjünk meg a legkorsze
rűbb, úgynevezett t r i o - l e m e z  hen
gerművekkel. A  név (trió =  három) is 
elárulja, hogy itt három henger forog. 
Az alsót és a felsőt meghajtják, a kö
zépső csapágyazva van ugyan, de meg
hajtva nincs.

TÁVVEZÉRLÉSSEL

A  hengerállvány két oldalán hatalmas 
görgősoros asztalok vannak. Az asztalok 
a végükön fölszerelt csuklók körül emel
hetők, vagy süllyeszthetők. Az asztalo
kon minden egyes görgőt meghajtanak. 
A  henger működése a következő: a
jobboldali asztalra kerül az izzó öntecs.

Acéltilmbök öntése

A  felső meghajtott hengert fölemelik 
oly magasságra, hogy a középső és felső 
henger között valamivel kisebb hely 
maradjon, mint amilyen vastag az ön
tecs.

Az izzó öntecs az asztal görgőin elin
dult a hengerek felé. Amikor a henge
rek nyitott szájához ér, rendesen egész 
rövid idő alatt elkapják a hengerek. A 
hengerek közt áthaladva a görgős asz
talra kerül. Ott megállítják a görgős
asztal görgőit és az asztalt lesüllyesztik. 
Olyannyira süllyesztik, hogy az asztal 
hengerfelőli éle az alsó görgővel kerül 
egyszintre. A  középső hengert fölemelik. 
Ugyanakkor a felső hengert kissé lejjebb 
engedik. Ilymódon a hengerek közti 
nyílás ismét egy kissé szűkebb lesz. 
Most a görgőasztal görgőivel az önte
cset beszalajtják az alsó és középső hen
ger közé. A  másik oldalon kiszalad az 
öntecs. Az asztalt megint felemelik, a 
hengerek nyílását szűkítik. így megy ez 
tovább, mindaddig, míg az öntecs kellő 
vastagságú lemezzé nyúlik. Az egész 
munkafolyamat úgynevezett t á v v e 
z é r l é s s e l  folyik. Az öntecs meTl*tt 
legfeljebb egy-két hengerész van. A  töb
biek egy magas emelvényen kezelik a 
megfelelő emeltyűket.

A  görgőasztalon fekvő qntecs nem 
mindig áll a kívánt helyzetben. Gya
korta oldalt csúszik. Emberi erővel, kéz
zel bajos lenne a nehéz és izzó öntecset 
egyenes irányba fordítani. Idő sincs rá, 
mert a hengerlés sürgős, máskép kihűl



Felül: A hengermű rajza. Balra: Egy kauk.l7.11s- 
bell fémipari kombinált hengerlíi üzeme

szabad felbökve tartani, míg az öntecs 
a kívánatos helyzetbe kerül. Utána rög
tön vissza kell ereszteni. Mindez igen 
figyelmes munkát kíván.

A  hengerművet hatalmas motor hajtja 
meg. A  hengerművekben forognak, sza
ladnak, dübörögnek az ipar legerősebb 
motorjai. Egy-egy ilyen motor sokszor 
ötezer, sőt tízezer lóerőnyi. Kell is a ha
talmas géperő ahhoz, hogy a kihűlni 
kezdő öntecset tovább nyújtsa. Mihelyt 
a munkadarab már elérte a kellő hosz- 
szát és vastagságát, az úgynevezett hűtő- 
padra viszik a görgők. A  hűtőpad ha
talmas, egyenes sík asztal. Föld alá süly- 
lyedő szerkezetek a kész lemezeket las
san továbbviszik. Közben a lemezek ki
hűlnek. Kihűlés után hatalmas méretű 
ollókkal a kívánt méretre vágják le a le
mezeket.

így készülnek a vastagabb, úgyneve
zett d u r v a  l e m e z e k .  A  vékony le
mezek, az úgynevezett pléhek, finom 
lemez-hengersoron készülnek. Az imént 
említett durva lemezből apró, megfelelő 
súlyú kisebb lemezeket vágnak le. Ezek 
adják a finom lemez kiinduló anyagát, 
az úgynevezett l e m e z l a p k á t .  Ez 
utóbbiakat már kisebb hengerművekben 
hengerük ki.

Először a lapkákat is fölhevítik fehér 
izzásig és így »melegen« hengerük ki.

Mikor már eléggé elvékonyodtak a 
lemezek, egy másik, úgynevezett hideg 
hengersoron hengerük ki a kívánt véko
nyabb méretre. A  hideg hengersoron 
rendesen csak két henger van. Nyílásu
kat állítani lehet. Az igen kemény acél
ból készüli hengereket tükörfényesre 
simítják. Hideg hengerléskor legtöbbször 
2—3 lemezt tesznek egymásra. A  két 
henger oly pontosan van vezetve, hogy 
beállítható távolságuk egészen pontosan

az öntecs. Nos, ezt az öntecs-állítási 
ugyancsak szellemesen oldották meg.

G0 RGÖ ASZTAL, OÖRGÖGÉPEK, 
HÜTÖPAD

A  görgőasztalon a görgők közt egy 
bizonyos helyen három nyílás van. A 
nyílásokon egy fejet lehet kidugni. Nor- 
máüs körülmények között a fejek a 
görgők közt le vannak eresztve. A ke
zelőkarzaton tartózkodó hengerész látja, 
hogy az öntecs ferdén jutna a henge
rek közé. Egy emeltyűvel a három fej 
valamelyikét hirtelen felböki. A  görgők 
tovább forognak és iparkodnak az ön
tecset tovább szállítani. Az öntecs egyik 
sarka azonban fel van emelve. E pont 
körül a görgők továbbszállító hatása kö
vetkeztében az öntecs majd elforog. Ez
zel a mesterfogással irányítják a kívánt 
irányba az öntecset.

A kezelőhengerészeknek nagyon is 
ügyeseknek kell lenniök. Mindaz, amit 
itt eddig olvasunk, a gyorsan mozgó ön
tecsek megmunkálásáról, röpke pillana
tok műve. A  forgatóíejeí csak addig

Vaslemez-hengermű



teljes hosszukban egyforma. A  sző szo
ros értelmében hajszálnyira pontosak. 
Egy alkalommal tréfából az egyik vidám 
hengerész egy hajszálat tett a két lemez 
közé. Amikor átszaladtak a lemezek a 
hengerek közt, szétbontva pontosan 
megtaláltuk a hajszál nyomát is.

NEHÉZ ÉS KÖNNYŰ PROFILOK, BUGÁK

A kihengerelt lemezeket szabványo
sított, vagy előírt méretre körülvágják 
és a kikészítőcsarnokban közvetlenül 
vasúti kocsikba rakják.

A  hengerlés másik ága az úgyneve
zett profil-acélok előállítása. Közülük is 
nehéz és kis profilokat különböztethe
tünk meg. Maga a hengerlés elve mind
kettőnél ugyanaz. Mi hát a különbség? 
A  n e h é z  p r o f i l o k a t  közvetlenül 
az öntecsből hengerük ki. A  k ö n n y ű  
p r o f i l o k n a k  megmunkálása során 
az úgynevezett előnyújtó hengersoron 
először “-bugákat" készítenek.

A  b u g á k  legömbölyített sarkú négy
zetes keresztszelvényű hengerelt dara
bok. Az öntecs az előnyújtó hengersor
ban először a legnagyobb nyílású hen
gerszáj elé kerül. Mihelyt átfut rajta, a 
következő kisebb nyílásba vezetik. így 
megy tovább, mindaddig, amíg a kívánt 
bugaméretet meg nem kapják. A  2—3 
tonnás öntecsből 10—30 méter hosszú

A k ö v etk ez ő  szári! 
ta r ta lm á b ó l  i

Üj csillagok — A mozaikművesség — 
Fogamzás és terhesség — Vitaminok a 
! élvégi és tavaszeleji állattartásban 
— “Második Baku« — A  holnap kovács
műhelye — Növény, mint meteorológiai 
műszer —  Kísérletezzünk és gondolkoz
zunk — Tudomány tegnap és ma.

A MAGYAR TERMÉSZETTUDOMÁNYI 
TÁRSULAT A BUDAPESTI EÖTVÖS 
LORAND TUDOMANYEOYETEM DÍSZ

TERMÉBEN

(V., Pázmány Péter-tér 1—3. szám) 

április 15-én IS órakor

»DJ CSILLAGASZAT MEGTEREMTŐI* 
címmel előadást rendez.

Előadó HERCZEG TIBOR tudományos kutató, 
a Szabadság-hegyi Csillagvizsgáló munka

társa.

buga készül. Még vörös izzó állapotban 
hagyja el a hengersort és futás közben 
úgynevezett repülő olló a megfelelő 
hosszra darabolja.

Még az előnyújtó hengersor is hatal
mas súlyú darabokkal dolgozik. A  mun
kadarabokat a görgőasztalon tologatják, 
hogy mindig a megfelelő nyílásra sza
ladhatlak be. Kézierővel bizony igen fá
radságos volna ez a művelet xs.

Vége-hossza se lenne, ha mindent el
mondanánk itt. Minden egyes profilnak 
különféle hengerei vánnak. A  hengerbe 
beesztergált nyílások alakja igen fon
tos. Ezt a mérnöki műveletet üregezés- 
nek nevezik. Az üregezés az acél ke
resztmetszetét úgy alakítja, hogy a leg
utolsó üreget elhagyva, pontosan a szab
ványosított keresztmetszet formálódjék 
ki.

Valamennyi hengermű tartozéka a 
nagy kikészítő műhely. Itt a már lehűlt, 
kihengerelt darabokat az előírás sze
rinti hosszakra vágják. A  vékonyabba
kat kötegelik. Végülis valamennyit több
nyire vasúti kocsikba rakják, aztán el
indítják az összegyűjtött ócskavasból 
hengerelt acél szállítmányát. Elindítják, 
hogy a hengerelt acél új műhelycsarnok
ban, híd-szerkezetben vagy gépalkat
részként lendítse előbbre a nemzetgaz
daság acélerődjét — a nehézipart

Blhary Sándor

Természettudományos 
rádióelőadások naptára

ÁPRILIS 2. CSÜTÖRTÖK. Petőfl-
rádió: 18.10: Az ötéves terv nyomában! 
ÁPRILIS 3. PÉNTEK. Kossuth-rádió': 
16.10: Erő — egészség. A  vér vizsgálata. 
Petőfi-rádió: 17.30: Élő számok: A
sztálinvárosi nagykohók. ÁPRILIS 5. 
VASÁRNAP. Petőfi-rádió: 15.00: Kér
dezz — felelek! Tudományos fejtörő. 
ÁPRILIS 6. HÉTFŐ. Kossuth-rádió: 
11.30: Jó üzlet a halál. Petőfi-rádió: 
17.10: A  világ térképe előtt: Grönland 
és a szovjet Magas-Észak. 17.45: Oj 
gépek a Szovjetunió mezőgazdaságéban. 
ÁPRILIS 7. KEDD. Petőfi-rádió: 18.00: 
Élő számok: A  Mályi Téglagyár. ÁPRI
LIS 8. SZERDA. Kossuth-rádió: 17.30: 
A  dollár álarc nélkül.
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' Ha A kémiai jelenségek vállozalosságarúi 
akarunk meggyőződni, a következő kísérletet 
végezhetjük el.

VESZÉLYTELEN TŰZIJÁTÉK
1, Mozsárban finom porrá törünk 

2.2 g báriumnitrátot, vagy kálisalétro
mot és 0.8 g keményítőt; mindkettőt ösz- 
szekeverjük 1.5 g durva vasporral (vas
reszelék) és 0.2 alumínium porral, lehe
tőleg egyenletesen, majd az egészet ke
vés vízzel péppé keverjük és kötőtűre 
egyenletesen rákenjük. Gondos szárítás 
után meggyújthatjuk, az égés folyamán 
csillagszerű szikrák pattannak szét.

2. Óvatosan gyújtsuk 
meg egyenlő térfogatú 
cink és kénpor keveré
két, ragyogó fénytüne
ménynek lehetünk tanúi. 
A  fénytünemény után 
sárga, majd fehér por 
marad vissza. (Kis meny- 
nyiséggel!)

3. Üveghengerben háztartási boltok
ban kapható körülbelül 100 ml1 víz
üveget hígítsunk fel 100 ml desztillált 
vízzel és jól rázzuk össze. A  vízüvegol- 
datba óvatosan dobjunk kis rézgálic 
vagy rézklorid, ferriklorid, kóbaltnltrát 
vagy kóbaltklorid, nikkelszulfát és 
krómtimsó apró kis kristályait. Hogy a 
vízüveg beszáradását megakadályozzuk, 
fedjük be az edényt egy üveglemezzel. 
Rövid idő alatt az üvegedény alján 
fekvő kristályokból mindenféle moha-, 
alga-, hínár- és gombaalakú színes “ fü

vek* nőnek a vízüveg- 
oldatban. A  fejlődött ké
miai kertet nem szabad 
hosszabb ideig befedet- 
lenül hagyni, mert a víz
üveg annyira beszárad 
és megkeményedik, hogy 
már nem lehet a henger
ből eltávolítani.

Ilyen kísérleteket tetszés szerinti 
szómban sorolhatnánk fel. Azonban

i  ml -  milliliter; I m! «  I cm*.

nem szabad néhány kis -bűvészkedés
sel*, -tűzijátékkal* megelégednünk, 
mert ebben az esetben nem csinálunk 
mást, mint a középkori alkimisták. Mi 
nemcsak néhány anyagot akarunk ösz- 
szeönteni, összekeverni, vagy hevíteni 
szinte konyha-receptek módján és 
türelmesen várni, hogy mi fog történni 
és csodálkozva gyönyörködni a jelenség 
lefolyása alatt. Ehelyett inkább igyek
szünk a természeti jelenségek díszletei 
mögé bepillantani, keresve a jelensé
gek okát. Sőt ezen túlmenően azon 
leszünk, hogy a jelenségeket mind
jobban megismerjük, megmagyarázzuk 
és törvényszerűségeiket alkalmazzuk.

KÍSÉRLETEK SÓSAVVAL
Az imént elmondottak szellemében 

egyszerű kémcsöves kísérletekkel vizs
gáljuk meg, hogy ugyanazon anyag 
milyen sokféle hatást fejthet ki, ha kü
lönböző vegyszerekkel reakcióra bír
juk. Hiszen nem mindig él bennünk az a 
tudat, hogy egészen egyszerű, régóta 
közismert vegyszerek is bizonyos külső 
feltételek és reagáló anyagok esetén 
különböző formák egész sokaságát vi
selhetik. Egy általánosan ismert példá
val, mégpedig a kereskedelembeli, rend
szerint 35%-os sósavval fogjuk ezt tü
zetesebben ismertetni. A  következő 
kísérletekben a sósav fog különböző 
anyagokra hatni. Vizsgáljuk meg milyen 
különböző reakciókra képes.

1. Kémcsövet egyharmadáig töltsük 
meg vízzel és kavarjunk el benne egy
két gramm égetett magnéziát (magné- 
ziumoxid, MgO). Az égetett magnézia 
vízben nem oldódik! öntsünk hozzá 
1—2 ml sósavat, tisztán feloldódik. A  
magnéziumoxid, a savval víz keletkezése 
mellett sóvá egyesül, mivel a keletkezett 
só (MgClj) vízben oldódik, ezért tisztul 
ki a zavaros magnéziumoxid és víz ke
veréke: MgO +  2 HC1 =  Mg Cl, 4-HsO.

2. Az előbbi példánkban a sósav víz
ben oldhatatlan anyagot feloldott, most 
pedig vízben oldható anyagot vízben 
oldhatatlanná tesz! Éppen ellentétes

412



»arculat«! Kémcsőbe öntsünk 1—2 ml 
közönséges vízüveget (Naa SiOj) kétsze
res vízmennyiséggel hígítva (vízben jól 
oldódik) és most tegyünk hozzá a kém
csőbe 1—2 ml sósavat. A  vízüveg rögtön 
vagy rövidesen megszilárdul, vízben 
oldhatatlan kovasav (H3SÍO3) kiválása 
közben. Na2SIOa +  2 HC1 =  2 NaCl -f~ 
H3SÍO3.

3. Sósav hatására szilárd anyagból
gáz fejlődik, majd egy másik kísérletben 
gázhalmazállapotú anyagból sósav hatá
sára szilárd lesz. Nézzük csak az első 
kísérletet: a kémcsövet félig megtöltjük 
szóda oldattal (NaaCOs) majd kevés só
savat öntünk hozzá. Élénk gázfejlődést 
figyelhetünk meg. A  gáz az égő fapál- 
eikát eloltja, a meszes vizet megzavaro- 
sítja: széndioxid (COa). NajCOj +
2 HC1 =  2 NaCl +  HaCOa -* H.O -f- 
CO*. A  szénsav azonnal vízre és szén
dioxidra bomlik.

A  másik kísérlet: ha egy üvegpálcikát 
bemártunk szalmiákszeszbe (a pálciká
ról ammónia távozik el) és azután só
savas üvegünk közelébe visszük, fehér 
füst keletkezik. A  fehér füst szilárd am- 
móniumklorid. NH» +  HC1 =  NH*—Cl.

4. A  kémcsőbe kevés porrátört, barna
vasoxidot helyezünk és ráöntünk né
hány ml káliumrodanid (KCNS) oldatot. 
Ha összerázzuk, barna pép keletkezik. 
Némi sósav hozzáadása és felmelegítés 
után a folyadék vérvörös lesz, ha vízzel 
teli üveghengerbe öntjük, ezt is vörösre 
festi. A  sósav ugyanis a vízben oldha
tatlan vasrozsdát feloldotta vízben jól 
oldódó ferriklorid (FeCls) keletkezése 
közben: FesOs +  6 HC1 =  2 FeCla +
3 HaO. A  ferriklorid a kálimurodaniddal 
vérvörös vasrodaniddá alakul: FeCla +  
3 KCNS =  3 KC1 - f  Fe(CNS)s.

6. Ólomnitrát oldattal Pb(NOa)a kiöb
lítjük kémcsövünket, úgy, hogy néhány 
csepp az előbb száraz kémcsőben ma
radjon. Néhány ml sósavat öntünk a 
kémcsőbe és megfigyeljük, hogy fehér 
csapadék keletkezik, mely melegítésre 
^eltűnik*, kihűlés után újra megjelenik. 
A fehér csapadék PbCla-ből áll, amely 
hideg vízben nehezen, meleg vízben 
jobban oldódik és Pb(NOs)a +  2HC1 =  
PbCla +  2 HNOs egyenlet értelmében 
keletkezik.

5. Sósavunk hatására kísérleteink fo
lyamán már keletkezett gázhalmazálla
potú anyag: COs széndioxid. Ne gondol
juk azt, hogy savunk gázfejlesztőképes- 
sége ezzel kimerült. Nézzünk a sok lehe
tőség közül egynéhányat.

Barnakőporra (MnOa) öntsünk egy ke
vés sósavat, óvatosan melegítsük. Igen

kellemetlen szagú, sárgászöldszínű mér
gező gáz keletkezik: klór! Sósavunk hid
rogénből és klórból álló vegyület. Me
legítéskor a mangándioxid oxidálja a só
sav hidrogénjét vízzé, a klór így felsza
badul;

MnOa +  2 HC1 — HaO +  MnO +  Cl,
MnO +  2 HC1 =  H»Q +  MnCl,________
MnOa +  4 HC1 =  MnCla +  2 HaO +  Cl*

Vagy kevés vasporra öntsünk sósavat, 
heves gázfejlődést tapasztalunk. Ha a 
kémcső nyílását valamivel később a 
lánghoz közelítjük, durranógáz robbaná,- 
sát hallhatjuk. Fe +  2 HC1 =  Fe Cl3 +  
+  H,.

Az előbbi kísérletben sósavunk hatá
sára egy mérgező, de nem éghető gáz, 
az utóbbi kísérletben egy nem mérgező, 
de éghető, sőt levegővel keveredve ve
szedelmesen robbanó gáz keletkezik.

Sőt előállíthatunk olyan gázt sósa
vunk segítségével, amelyik mérgező is, 
meg éghető is, sőt keveréke a levegővel 
robban. Nem kell mást csinálunk, mint 
vasszulfidra sósavunkból egy keveset 
önteni. Igen kellemetlen szagú kénhidro
gén (HaS) gáz keletkezik: FeS +  2 HC1 =  
FeCla +  HaS.

A fenti kémcsöves kísérletek, melye
ket tetszés szerint sorolhatnánk még 
fel, tagadhatatlanul bizonyítják, hogy

ugyanazon anyag igen sokféle hatást 
fejthet ki, ha különböző vegyszerekkel 
reakcióra ösztönözzük. Ez az általános 
tény, melyet a sósav példájával kifej
tettünk, természetesen érvényes más 
vegyszerekre is. Azonban a sósav példá
ján keresztül beigazolódott előttünk, 
hogy a sósav úgy viselkedik, mint az 
az ember, aki följebbvalók és alantasok, 
ismerősök és idegenek felé más és más 
arcot vág. Csakhogy a sósav magatartá
sában sokkal szilárdabb, mondjuk jelle- 
mesebb, úgy, hogy tanulhatunk tőle. A  
sósav pl. vasporral a szobahőmérsékle
tén úgy, mint melegen, mindig vasklo- 
ridot és hidrogént ad, ez a reakció így



játszódott le a múltban és így fog leját
szódni a jövőben is. Ez a reakció Ázsiá
ban, Amerikában is ugyanígy játszódik 
le, mint Budapesten, úgy hogy ha kém
csőben vasport és sósayat hozunk össze, 
meg tudjuk előre mondani a történendő- 
ket. Vagy pl. ferrikloridot és sárgavér- 
lúgsót összekeverünk, minden pénzün
ket feltehetjük a fogadásra, hogy 
berlini kék fog keletkezni, annyira 
engedelmeskednek a vegyszerek a

változatlan és nem módosítható tör
vényeknek. Az anyagok kémiai tulaj
donságai és reakciói gyakorlatilag véve 
igen általános, csaknem korlátlan ér
vényűek. A  kémiai ismeretek nemcsak 
gyakorlati értékűek, nemcsak gyönyör
ködtetnek, hanem a világ milyenségének 
egyik fontos fejezetét is feltárják.

Dr. Majoros János
főiskolai adjunktus,

BASKA1

Mindnyájunkat, akik ismertük és be
csültük, mély fájdalommal ért a hír, hogy 
hosszas betegeskedés után elhunyt és ez
zel végleg eltávozott körünkből.

Az Elet és Tudomány megindulása óta 
a szerkesztőbizottság tagja és hosszú 
ideig a lap egyik legszorgalmasabb cikk
írója volt. Közel 100 cikket írt lapunk ha
sábjain a kémia legkülönbözőbb területei
ről, tudományos újdonságokról, fontos 
gyakorlati kérdésekről és művészeti érde
kességekről. Másfél, két éve egyre súlyos
bodó betegsége már megakadályozta ab
ban, hogy rendszeresen bejárjon és cikkei 
egyre ritkábban jelentek meg.

Vegyészmérnöki oklevelet szerzett. Utá
na évekig dolgozott és tanított min# ta
nársegéd a Műegyetemen. Ezután ugyan
csak hosszú évekig az Ipariskolában, ille
tőleg a Képzőművészeti Főiskolán tanította 
és nevelte az ifjúságot. Megismertette őket 
a művészet és ipari művességek termé
szettudományi alapjaival, mindig és min
denütt rámutatva, hogy a művészetnek 
elválaszthatatlan 1 kapcsolatai vfinnak a 
természettudományokkal. Ezután évekig a 
Szabadalmi Bíróságon működött, ahol 
látóköre még jobban tágult az ipar legkü
lönfélébb kérdéseivel foglalkozva. A fel- 
szabadulás után régi vágya teljesült, ami
kor képességeit teljes egészükben az ifjú 
ság nevelésére és oktatására fordíthatta, 
mint a Közgazdasági Egyetem. Kémiai 
Technológia tanszékének vezetője. Sokol
dalú tudományos munkásságának elisme
réseképpen nemrég a tudományok kandi
dátusa fokozatot nyerte el.

Az ifjúság iránti szeretete vezette az 
Elet és Tudomány szerkesztőségébe is és 
cikkei a népszerűsítés példaképei. Cikkei a 
kémia jóformán minden ágát felölelték és 
nemcsak szakszerűségükkel, hanem szines- 
ségükkel, könnyed, de mégis alapos stílu
sukkal igen népszerűek lettek olvasóink 
körében. M indig szem előtt tartotta a ha

ladó hagyományokat, rámutatott a fejlődés 
fontosságára és cikkeiből mindig valami
lyen tanulságot lehetett leszűrni.

Célját elérte, mert számos tudományos 
elvet, fontos iparágat, a művészetekben is 
irányt szabó törvényszerűségeket ismerte
tett meg olvasó közönségünkkel s közked
veltté vált, aminek jeleként számos alka
lommal keresték fel olvasóink leveleikben, 
további cikkeket és tanácsokat kérve.

Baskay Ernő cikkeit a jövőben már nem 
olvashatják olvasóink, mert 1953. március 
15-én, elhunyt. Emlékét kegyelettel fogjuk 
megőrizni.

—  A lefelé fordított fáklya jelszava jól ille
nék az Egyházra. „Az öl meg, ami táplál". Az 
Egyház kincseinek súlya alatt nyög.

(Montesquieu. 1740.)

|
— A műveltségbe valóban nem lehet bele

születni. Ezt külön-küfön kell kiharcolnia min
denkinek.

^Mikszáth Kálmán.)
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Tjudönt án  yfls
ESEMÉNYNAPTÁR
Ö s s z e á l l í t o t t a :  V «  j  <1 a P á l

(Átok rétiére, akik a kérdésiéi részletesebben akarnak foglalkozni, közöljük az eseraényri 
vonatkozó magyarnyelvű Irodalmat is.)

1853, április 5. született Zlpernowsky Károly gépészmérnök, Bláthy Ottó Titusszal és 
Déri Miksával 1885-ben feltalálta a zártvasmagú transzformátort. Dérivel 1883-ban 
öngerjesztő váltakozó áramú generátort 'Szerkesztett, Ezzel a kényelmetlen és 
költséges különálló egyenáram-forrást fölöslegessé tette. Azonkívül a terhelés vál 
tolásakor előálló feszültség-ingadozást önműködően kiküszöbölte, mozgó szerkezet 
nélkül, tisztára a be'síí szabályozás révén. Ugyancsak Dérivel szerkesztette meg a 
gőzgéppel közvetlenül kapcsolt generátort, majd 1884-ben a közös tengelyre sze
relt, két gépből álló forgó áramátalakítót, a motordlnantó ősét. Ennek alapján 
állíthatták össze az első szinkron motort Is. Figyelmét szakmája minden ágára 

kiterjesztette. Egyvágányú villamos vasútja különösen jellemzi az úttörőt. A  kitaposott ösvénye- 
két mellőzve, mindig ÚJ, Járható csapásokat vágott. Szerkezeteinél szembetűnnek az egyszerű 
fölépítés, tiszta kiképzés és könnyű kezelhetőség. Flscher Géza: Zlpernowsky Károly (Búvár
1*43. I, 11. oldal); Vajda Pál: Nagy magyar feltalálók, Bp. 1952. 10—12. oldal).

1869. április 6. született Csapiigln A. Sa, szovjet matematikus, repülőgépszerkesztő. 
Már magiszteri disszertációjával — »A  szilárd test bizonyos mozgása a folyadék- 
bánt nagy lépéssel vitte előre a tudományt. A szilárd teslek mechanikájával kap
csolatos vizsgálataiért a Tudományos Akadémia nagy aranyéremmel tüntette ki. 
Röviddel ezután új munkát Itt »A  gázsugarakról*. Ez volt C«apUgln első kuta
tásainak összefoglalása az aerodinamika területéről. Gázsugárelméletét munkájá
ban fektette le. Negyven esztendővel megelőzte a gyakorlati kutatás igényeit é.s 
kiemelkedő szerepet játszott a nagysebességű repülőgépek fejlődésében. Az 1936-os 
nemzetközi kongresszus ezt a müvét jelölte meg a legjobb tudományos munka

ként,- Csapiigln kutatásokat végzett az összenyomható gázok aerodinamikája területén, kidol
gozta a differenciál-egyenletek közelítő megoldásának ÚJ módszereit. Zsukovszkijjal együtt 
megállapította a repülőgépszámyra ható felhajtó erőt, valamint a szánnyprofilok számításának 
azokat a módszereit, amelyek a komplex függvénytan alkalmazásán* alapulnak. Sztálin és a 
szovjet tudomány, Bp, 1951. 322—323. oldal; Arlazorov M.t A* ember szárnyakon, Bp. 1952. 67—68, 
oldal,

1909, április 6. Peary R, E. amerikai sarkkutató a néger Henso és négy eszkimó 
kíséretében eléri az Északi-sarkot, ahová 1909. március 1-én Indult a Cap 
Columbiáról. Peary sikereinek dicsőségét nagyon megzavarta Coolt, aki már Peary 
visszatérése előtt azzal a hírrel árasztotta el a világot, hogy ő érte el előbb 
az Északi-sarkot. Cook sarki fölfedező útját, később, a vele együtt járt eszkimók 
vallomása alapján ugyan szélhámosságnak minősítették, de Peary eredményeit 
továbbra is sokan kétkedéssel fogadták. Végül tudományos bizottság állapította 
meg Peary fölfedezésének valószínűségét. Peary «;en nagy érdeme, hogy az 
Északi-sark problémáját teljes bizonyossággal tisztázta. Megállapította Őrön 

Und északi kiterjedését, szlgetjelUgét és azt a fontos tényt, hogy az Északi-sarkot tenget 
borítja. Kéz Andort Felfedezők lexikona, Bp. 106—108, oldal.

1910, április 8. halt meg Eötvös Uiránri, a legnagyobb magyar fizikus és ter
mészettudós, Legnevezetesebb találmányával, a gravitációs-ingával (Eütvös-lnga) 
bizonyította b.e, hogy a gravitációs vonzóerő csak a testek tömegétől függ 
anyaguktól nem, vagyis; a gravltáló és a tehetetlen tömeg egymással egyenlő, 
Illetve legalább I* arányos. Ez az eredmény egyik fontos kísérleti alapja 
Einstein általános relativitás! elméletének. Nagyjelentőségflek Eötvös földmág- 
nességl vlzsgáUtal Is és az úgynevezett Kötvős-törvény. Érdeműit az egész 
világon elismerték; a geofizikai mérésekben használatos egységet »Eötvös«-nek 
-nevezik. Eötvöstől sokat tanulhatunk; mindenekelőtt rendíthetetlen hazaszqretetet, 

határtalan lelkesedést a tudomány ügyéért, alapos, szorgalmas munkastílust, tudós szerénységet, 
s tudományos é* társadalmi munka összekapcsolását, A haladó gondolkodás magyarországi 
hagyományának becse* része Eötvös ösztönös materializmusa, és kiállás a klerikális dogmatlz- 
mussal szemben, számos dialektikus meglátása és támadása a merev maradlság ellen. Vajda Pál: 
Nagy magyar feltalálók, Bp. I9S2.-12—14, oldal.
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L O G A R  M ISK A

.MEGOLDÁSOK
1. ); 5, 6.

2. Feltéve, hogy ;i két ma
dár egyenlő sebességgel re 
pül, a következő egyénieteket 
állíthatjuk fel:

Innen

X2 + 303 -  a’
y» + 2Q3 = a2 

x> + 302 =» ya + 203

A 8. SZÁMBÓL:

és így a kérdezett távolság 
x «= Vys — 500

A feladat határozatlan: y
helyébe akármilyen számot 
tehetünk. Ha pl. y =  30, akkor 
x ■= 20, ha y =  126, akkor 
x — 124. A határozatlanság 
oka az, hogy a folyó széles
sége nem volt megadva.

CSÜSZAS VAGV GÖRDÜLÉS:
Vigyázzunk! A feladat szerint a két golyó között semmi 

lényeges különbség nincs. Ennek következlében mindkettőnek 
egyformán kell mozognia a lejtőn, tehát vág)' mldkettő csú
szik, vagy mindkettő gördül. Könnyem elképzelhetjük (és a 
fizikai számítás Is ezt igazolja), hogy a golyók lejtőn lefelé 
általában gördülnek.

ÜJ FELADATOK:
1. Miért száradnak a nedves tárgyak szeles időben jobban, 

mint száraz időben?
2. Olvassuk el a 12. számban megjelent 2. feladat itt közölt 

megoldását.
Nem fogják-e az összegyűlő napsugarak a Jéglencsét meg

olvasztani akkor is, ha a külső hőmérséklet fagypont alatt van?
3. Egy medencébe, három cső nyílik. Külön-külön az első 

4. a második 3. óra alatt tölti meg a medencét, a harmadik 
j>edig 2 óra alatt kiüríti, ha tele volt.

Mennyi idő alatt telik meg az üres medence, ha mind a 
három cső egyszerre van nyitva?

MEGOLDÁS A 11. SZÁMBÓL:'
Üjra a kocka

csúcsán átmenő egyenes (az 
egyik ú. n. térátlátó) függőleg'- 
sen álljon. A  fetső kockacsúcshól 
három él Indul ki. Ezek mentén 
vágjuk be a kockát (sík vágássall 
a függőleges térátlóig, ahogyan 
azt az A ábra mutatja. Ezek
kel a vágásokkal a kocka három 
gúlára esik szét (B ábra). A 
kocka felszínéből mindegyik gú
lára egy egész és két fél négyzet
lap esik.

(Jó megoldás a következő is 
(C ábra): a kocka összes térátlóit 
meghúzva látjuk, hogy az hat 
négyzetes egyenes gúlára esik 
szét. Ezeknek alapja egy-egy koc
kalap, közös csúcsa pedig a kocka 
középpontja. Ilymódon egy-egy 
ssajtadagc két darabból állna. 
Ezt a felosztást azonban késvágé
sákkal gyakorlatilag előállítani 
jóval körülményesebb, mint az 
előzőt.) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

A 12. számban kitűzött felada
tok megoldását a következő
alkalommal közöljük.

I

CSILLAGOK
VÍZSZINTES:

1. Színes, szovjet tu
dományos film. 15. A 
naprendszer hatodik, 
leghatalmasabb boly
gója, 16. A Naptól ki
felé számítva a nyol
cadik nagy bolygó.
Herschel fedezte fel 
1781-ben. 18. Finn város 
(Turku). 19. Bolygó
rendszerünk központi 
égiteste. A Földtől való 
távolsága 149,480.000 
km. 21. Szalad. 22.
Német tagadás. 23.
Csehszlovák férfinév.
26. Kerti szerszám. 28.
Mezőgazdasági munkát 
csillagból áll, 35. Téli sporteszköz. - 37. Kiváló 
személyiség. 38. COU. 39. Vízrajzi fogalom. 40. 
S-sa a végén: zenei kifejezés. 42. Vízgazdálko
dási mű. 44. Ital. 45. Orosz női név. 47. ÉO. 
48.01. 49. 1930-ban felfedezett kilencedik bolygó, 
mely a legkülsőbb pályán kering. Holdjai nin
csenek. 51. Az egyforma tulajdonságú csillagok 
laza csoportosulását nevezte el Így, Ambar- 
cumján, világhírű szovjet csillagász.

FÜGGŐLEGES:

1. Virágos növények a forrtszlrmúak család
jában. 2. A  Nagy-AntlUák legnagyobb szigete.
3. Testedző j átékok összefoglaló neve, 4. Római

végez. 30. Sok milliárd kettes. 5. LT. 6. Textilipari növény. 7. Mátka 
8. Ny-sztbériai folyó. 9. VUU. 10. Pusztít. 11. 
Skálahang. 12. Dátumrag. 13 Hím liba. 14. Vonat 
megy rajta (névelővel). 17. Égitesttörmclékek. 
20. Ennyit Írunk egy rövid táviratra. 21. Tükör- 
gyártásnál alkalmazzák. 24. Egyforma betűk. 
25. U . 27. Tagadó szó. 28. Kettősbetű. 29. Zúg 
ikerszava. 31. Bagolyfajta. 32. Tökéletlen kőszén 
33. Adag közhasználatú idegen szóval. 34. Szög
let, sarok. 36. A  Bp. Dózsa úszója (4. kockába 
kettősbetfl). 39. Itt minden héten nyerhetünk! 41. 
. . . -lapu. 42. Ének. 43. Aeroplán része (I). 44. 
Szomorú. 46. JL. 50. Éneklő szócska.

12. sz. keresztrejtvény megfejtése: Ásványi
kincsek földje. Munmanszk. Sztálln-csatorna. 
A kobalt. Csillára. Apátit. Hibini. Tuloma.
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