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KÉRDEZZ — FELELEK!
Horváth Jenő (Bpest, Béke-út), Varga 

László (Budapest, Bosnyák-u. 27.) olva
sóink érdeklődnek a holdkórosság iránt.

Dr. Gálócsy György közkórházi fő
orvos szerkesztőbizottságunk tagja vá
laszol:

Lapunkban a közelmúltban cikk Je
lent meg az alvásról (1953. 21. szám). 
Ebben kifejtettük, hogy az alvás a nagy
agyféltekék kérgének részleges gátlása. 
Megtörténik, hogy a gátlás nem terjed 
ki a kéreg egész területére, hanem 
aránylag elég nagy területe éber álla
potban marad. Ilyenkor csak félálomban 
van az illető és rendezett cselekmé
nyekre képes. Ez az állapot fordul elő 
holdkórosoknál is, akiknek idegrend
szere nem teljesen ép és ennek követ
keztében időnként csak részlegesen al
szanak. Ebben a féléber állapotban 
fényingerek (például lámpagyújtás, vagy 
akár a holdfény is) hatására felkelnek, 
dolgaik után látnak stb. Ebből az álla
potukból vagy felébreszthetők (például 
rákiáltással), vagy ha nem zavarjuk 
őket, később újra, mélyebben elalsza
nak. A  közhiedelemmel ellentétben 
"■holdkórosság- igen ritkán fordul elő és 
szó sincs arról, mintha az ilyen ember 
képes lenne álmában a ház falán fel
mászni és a háztetőn nyaktörő mutatvá
nyokat végezni. Legfeljebb csak azt 
tudja megtenni, amit éber állapotban is: 
kimegy a szobából, esetleg létrán fel
mehet valamely magasabb részére a 
háznak, akár a tetőre is, de mindebben 
semmi természetfeletti nincsen. Egysze
rűen arról van tehát szó, hogy részle
ges alvás, féléber állapot esetében inge
rek, többek közt a holdfény is még felü
letesebbé teszik az alvást és olyan álla
pot keletkezik, amelyben az illető 
aránylag rendezetten cselekszik. Mint
hogy azonban félálomban az agy ellen
őrző tevékenysége csökkent, a cselekede

tek álomszerűén bizarak- lehetnek, de 
mindig megmaradnak a természeti tör
vények keretei között.
■ .. • *

Pogány Kornél, Badacsonyörs, kér
dezi: Miért használják a m Ilii bárt is 
miért nem a millimétert? Mi a kettő 
közötti különbség?

Zách Alfréd szerkesztőbizottsági ta
gunk, a Meteorológiai Intézet helyettes 
igazgatója válaszol:

A  légnyomás nagyságát az általa 
egyensúlyban tartott higanyoszlop 0 fok 
hőmérsékletre átszámított milliméte
rekben megadott hosszúságban feje.'.ik 
ki. Újabban a légnyomás kifejezésére 
és a tudományos vizsgálatokban új 
mértékegységet használnak, a milli
bart. A  millibár tehát a légnyomás 
mértékegysége. Rövidítése mb. A  fizi
kai erőegység a dyn. Ez az az erő, ame
lyik 1 gr tömeget I cm sec.’  gyorsu
lással mozgat. Az I dyn rendkívül ki
csiny erő. 1 gr tömeg súlya Budapes
ten kb. 981 dyn, tehát a dyn kb. X mg 
tömeg súlyával egyenlő. A  légnyomás 
egysége tehát 1,000.000 dyn/cm2= l  bar. 
Rendszerint ennek ezredrészét a mb-t 
használjuk a légnyomás kifejezésére. 
1 mb=1.000 dyn/cm2. A  mm és a mb 
közötti összefüggés arányszáma 3:4. 
1.000 mb=750.1 mm. Az átlagos lég
nyomás a tengerszinten 760 mm, azaz 
1013.3 mb. Az új mértékegység nevét 
Bjerknesstől kapta.

Furcsa dolognak is tűnik fel, hogy a 
légnyomás, amelyik erő, azt hosszmér
tékben, mm-ben fejezzük ki. Ez éppen 
olyan képtelenségnek látszik, mintha 
Ármértékkel mérnénk az időt. A  régi 
légsúlymérőkön még mm szerepel, de 
az új mérőeszközökön már mb. A  
könnyebbség kedvéért még mind a ket
tőt használják.

CÍMKÉPÜNK i Áramvonalas motoros vonat 
»A  delizsánsztól az áramvonalasig* című cikkünkhöz
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MIÉRT LESZ KQLÖNLEQES ÉPÍTMÉNY 
A FÖLDALATTI GYORSVASÚT?
A  Földalatti Gyorsvasút építése ma 

már fővárosunkban nemcsak köztudat
ban élő valóság. A  város képé
hez is hozzátartozik jellegzetesen kö
rülkerített munkahelyeivel, vasszer
kezetű felvonó tornyaival. A  villamos 
kocsik szorgalmasan szállítják a föld 
alatt egyre nagyobb hosszban épülő 
alagutakból kikerülő földet.

A  külsőleg látható nyomok mögött 
rengeteg érdekes műszaki feladat rej
lik mind a mélyépítés, mind a gépészet 
terén. Ezek egy részét már megoldottuk. 
Másik része kialakulóban van, vagy ép
pen megoldásra vár.

Következőkben e hatalmas műszaki 
alkotás legérdekesebb mélyépítési kér
déseiről adok rövid áttekintést. A  gépé
szeti feladatokat csak éppen érintem.

A  Földalatti Gyorsvasút minden szem
pontból különleges vasút. Elsősorban a 
pályája és építési módja speciális. De 
különlegesek az állomásai, a járművei, 
maga az üzem és a rendeltetése is.

A  legnagyobb eltérés a földalatti alag
utak és állomások szerkezetében és j épí
tésében van.

A  vágányok a térszín alatt olyan fnély 
alagutakban futnak, amelyek építése 
nem zavarja a felszíni közlekedést. Más
részt ahol a talajnak megfelelő teher
bírása és vízzárása van.

Egy alagútban csak egy vágány fut. 
A  két irányban közlekedő vonatok ré
szére tehát egymással párhuzamosan 
futó két alagút épül. Ha ugyanis egy 
közös alagutat építenének, költségei lé
nyegesen felülmúlnák a két különálló 
alagútét, mivel a költségek az átmérő
vel négyzetesen emelkednek.

A  metszéspontokban nagyobb méretű 
földalatti kamrákat építettünk ki. Ezek 
elég nagyok voltak arra, hogy az alag
utak fúrásához szükséges vasszerkezetű, 
úgynevezett »-fúrópajzsokat« ott össze
szerelhessük (1. ábra).

Az alagutakat ugyanis ezekkel a fúró
pajzsokkal fúrják. A  fúrópajzs védelmet 
nyújt a föld kitermeléséhez a hatalmas 
mélységben fellépő földnyomás ellen. 
Egyben lehetővé teszi az alagút burko
latának biztonságos elkészítését, az úgy
nevezett béléselemek vagy falazó gyű
rűk kiépítését. A  pajzsos építési módszer

tersiin

Vízáteresztő réteg

ALAPRAJZ ApfiAam "1

A  legelső különleges műszaki feladat 
az alagútépítés megindítása úgy, hogy 
az építést lehetőleg egyszerre több he
lyütt kezdhessék meg a felszíni forga
lom és főként a felszíni építmények 
veszélyeztetése nélkül.

A  moszkvai földalatti vasútépítés ta
pasztalatai alapján ez úgy történt, hogy 
a földalatti alagutak vonalától oldalt 
eső, be nem épített telkeken vagy tere
ken függőleges aknákat süllyesztettünk 
le az előirányzott mélységig. Ezekből az 
aknákból oldalt vízszintes irányban ki
törve összekötő folyosót építünk addig, 
amíg a tervezett alagutak helyéig ju
tunk.

I. ábra

és a nagy fölalatti nyomások miatt tér 
el éppen a földalatti vasutak alagútjai- 
nak körszelvényű keresztmetszeti alakja 
is a vasúti alagutak szokásos patkó 
alakjától.

A  fúrópajzs maga egy 4—6 méter 
hosszú és az alagút méreteinek megfe
lelő átmérőjű acélhenger. Ezt vízszintes 
munkapadozatokkal és függőleges osz
lopokkal, valamint osztófalakkal erőtel
jesen merevítik. Az acélhenger földfal- 
felőli homlokoldalán erőteljes ' vágóél
koszorú működik. A  készülő alagút- 
felőli hátoldalán pedig több ezer tonna
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nyomás kifejtésére képes hidraulikus 
sajtók vannak elhelyezve. Ezenkívül a 
pajzs hátsó, úgynevezett »farok*<-része 
1,0—1,50 méter hosszan szabadon van 
hagyva. Azért, hogy ott az alagút végle
ges falazatát alkotó béléselemeket, az 
úgynevezett tübingeket elhelyezhessék. 
Ezeket a falazógyűrűket tehát a pajzs 
köpenyén belül szereljük össze. Majd a 
hidraulikus sajtókat a kész gyűrűnek,- fe
szítve, a pajzsot előrenyomják s közben 
valósággal lehúzzák a belül lévő gyűrű
ről. ,

Minden egyes előrenyomás hossza egy- 
egy gyűrű szélességének kell, hogy meg
feleljen. Természetesen, az előrenyomás 
csak akkor következhet be, ha a hom- 
lokoldal előtt a talajt egyidejűleg kifej- 
fik, csupán a vágóélek környezetében 
lévő talajgyűrűt lehet bennhagyni. A

jük majd el az első vasbeton tübinges 
szakasz építését. A  vasbeton-tübingek 
előretolása során fellépő hatalmas nyo
mások elosztása céljából a pajzsba még 
külön nyomáselosztó' gyűrűt is helyez
nek. Ezenkívül sikerült a magyar ipar
ral megfelelő fúrópajzsokat is gyártatni* 
A  Németországból szállított első fúró
pajzsaink a mi talajviszonyaink köze
pette gyöngéknek bizonyultak. A  Szov
jetunióban használt szilárdabb fúrópaj
zsok ellenben annyira súlyosak — és 
csupa nagyméretű " öntöttacélelemből 
állanak —, hogy előállításukra iparunk 
még nem képes. Ezért nevezhető sike
resnek hazai pajzstípusunk kialakítása. 
Megfelelő szilárdság .mellett aránylag 
könnyűnek és olcsónak nevezhető, úgy, 
hogy például a baráti Lengyelország 
varsói földalatti vasútjához is szállítunk

2. ábra

fúrópajzsban tehát elől földfejtés és 
hátraszállítás folyik, hátul a gyűrűfala
zás (2. ábra).

A  falazógyűrűt alkotó tübingek álta
lában öntöttvasból készülnek. Ezt a kí
vánatos legkisebb méretek, a nagy talaj
éi víznyomások, a tökéletes vízzárás, 
valamint az előretolás alkalmával fel
lépő hatalmas vízszintes irányú nyomó
igénybevételek indokolják.

A  szilárdsági kívánalmakon felül 
mindezek miatt pontosan megdolgozott 
felületekkel kell, hogy a gyűrű egyes 
elemei egymáshoz támaszkodjanak. 
Ezért alkalmas e célra az öntöttvas. Hi
szen az illeszkedő felületeket tizedmilli- 
méter pontosságra kell lemunkálni. Ha
zánkban a takarékoskodás a vasasanyag
gal nagyon is kívánatos. Ezért már kez
dettől fogva törekedtünk arra, hogy az 
öntöttvas helyett vasbetont használ
junk. Több éves kísérletezés után a 
közeljövőben a siker reményében kezd

pajzsokat. (4. ábránk egy tübinggel bé
lelt kész alagútszakaszt mutat be.)

A  pálya-alagutak építésénél jóval na
gyobb műszaki feladatot jelent a föld
alatti mély állomások építése. Itt is a 
moszkvai Metró-építés során kifejlesz
tett megoldást fogadtuk el. E szerint egy 
állomás 3 egymásmelletti 8,5 m átmérőjű 
csőből áll. A  szélső csövekben futnak a 
vonatok és ezenkívül ezek fogadják még 
be a perronokat is. A  középső cső az 
utasforgalom terelésére szolgál és ebbe 
torkollik a felső csarnokból levezető 
mozgólépcső <3. ábra). A  három alagút- 
cső között 3,2 méter széles áttörések biz
tosítják a közlekedést.

A  nagyobb átmérőjű pajzsoknak nem
csak a mozgatása nehezebb. Fokozott 
feladatot jelent a fejtés alatt álló hom
lokoldali földfal megtámasztása is. A  
laza talajokban ugyanis a pajzsba csak 
erről az oldalról nyomulhat be a kellően
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meg nem támasztott föld. Ez belső ki- 
üregelődéseket, sőt a felszín és az ott 
levő épületek süllyedését vonhatja maga 
után.

Folyós, iszapos homoktalajok eseté
ben különösen nehéz probléma a homlok 
biztosítása. Sajnos, Budapest altalajá
ban igen sok vizes, folyós, iszapos ho
mok- és iszapréteg van. Kizárásuk a 
pajzsból nagyon sokszor kényes felada
tok elé állítja a földalatti vasút építőit. 
Egyik legnehezebb feladat az ilyen v i
zes rétegekből benyomuló víz kizárása a 
munkatérből. Az ilyen finom |talaj- 
rétegből beszivárgó víz veszélyes. Ha 
olyan nagy mennyiségben áramlik be, 
hogy kiszivattyúzni nem tudjuk, el
áraszthatja az egész alagutat, lehetet
lenné teszi a munkát. De elsősorban 
azért veszélyes, mivel a beáramló víz

goznak. A  külső levegőről való be- és 
kijutás, anyag be- és kiszállítás az elvá
lasztófalba épített úgynevezett »lég- 
zsilipeken« történik.

A  másik mód az ilyen folyós homlok
falak erősítésére a szóbanforgó talajréte
gek mesterséges szilárdítása, illetőleg 
vízzáróvá tétele. Ezt gyakorlatban elér
hetjük vízüveg besajtolással »szilikati- 
zálással", vagyis talajkövesítéssel, vagy 
pedig a talajvíz mesterséges megfagyasz- 
tása útján egy vízzáró és szilárd fagy- 
talajfal előállításával. Talajkövesítést 
még csak kísérleti méretekben alkalmaz
tunk, talajfagyasztással ellenben már. 
függőleges aknák és földalatti kamrák 
építését végeztük el sikeresen és egyre 
inkább megbarátkozunk emez új és 
eredményes eljárással. Nagy segítsé
günkre vannak ebben a moszkvai ta-

• Áttörések

finom talajszemcséket sodor magával és 
kiüregeli, fellazítja az egész környeze
tet, súlyos beomlásokat, roskadásokat 
okozva. Ezért a budapesti Földalatti 
Gyorsvasútnak tekintélyes hosszúságú 
szakaszán, csaknem az egész pesti ol
dalon a földalatti munkaterep különle
ges víztelenítéséről is gondoskodnunk 
kellett. Ez az eljárás az úgynevezett 
pneumatikus, vagyis légnyomásos vízte
lenítés. Ez abból áll, hogy a víztelenítő 
munkateret egy zárófallal elzárjuk, a 
külső levegőtől és rajta keresztül sűrí
tett levegőt nyomunk be a víztelení
tendő munkatérbe. Ott olyan túlnyomást 
állítunk elő, amely a talajban levő víz 
hidrosztatikus túlnyomásával egyensúlyt 
tart és így a talajvizet visszaszorítja a 
talaj pórusaiba. Ezáltal megszűnik a 
beáramlás és a talajszemcsék besodrása, 
a környezet fellazítása. Az emberek sű
rített levegőjű munkatérben külön 
egészségügyi rendszabályok alapján dol-

pasztalatok és a hazánkban tartózkodó 
szovjet szakértők értékes tanácsai.

Ahol a talajviszonyok kedvezőbbek, 
tehát elsősorban a budai oldalon, az 
alagutak építéséhez nem kell pajzsot 
használni. Ott a csöveket az eddigi vas
úti alagútépítési eljárásoknak megfele
lően úgynevezett táróhajtásos vagy bá
nyászati módszerekkel építjük meg. 
Ezek az eljárások (5. ábra) gyakorlatban 
már beváltak és új műszaki feladatot 
csak annyiban jelentenek, amennyiben 
a szokásosnál nagyobb méretű földalatti 
kamrákat kellett most a szokottnál hát
rányosabb talajban előállítanunk. Azon
kívül ezek az eljárások igen sok dúcoló 
faanyagot igényelnek. Fahiány miatt kü
lönleges és ismételten felhasználható 
vas dúcoló elemek alkalmazását vezet
tük be többhelyütt komoly sikerrel.

Amint az 5. ábrán látható, a bányá
szati módszerekkel épülő alagút beton
vagy téglafalazatból késfcül. így a paj-
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4. ábra

zsos módszer öntöttvas tübing-falazatá- 
val szemben tekintélyes vasmegtakarí
tást tesz lehetővé.

A  gépészeti és üzemi berendezések te
rületén mutatkozó műszaki feladatok 
közül elsősorban a motoros járművek 
vetnek fel rengeteg problémát. Nemrégi
ben készült el az első két próbakocsi. 
Próbafutása majd sok problémára ad 
megoldást. Amint ismeretes, minden 
egyes vonat csupa motorkocsiból fog 
állani. Erre a gyors indítás és az előírt 
óránkénti 70 kilométer sebesség érdeké
ben van szükség. Az üzem első idejé
ben három kocsiból, majd teljes kifejlő
dése idején hat kocsiból álló szerelvé
nyek közlekednek.

A  nagy sebesség és a vonatok előírt 
2 perces követési ideje miatt különleges 
önműködő biztosító berendezésekre van 
szükség. Ezek kettős térközbiztosítást 
adnak. Azonkívül automatikusan meg
állítják a vonatot.

A  mély állomásokról a felszínre má
sodpercenként méternyi sebességgel 
mozgó háromkarú mozgólépcsők szállít
ják majd az utazó közönséget. A  mozgó
lépcsők acéllemezes láncszerkezetből 
álló ferde végtelen szalagok.

Végezetül pedig nagyón is figyelemre
méltó az építészekre háruló műszaki és 
művészi feladat. Az egyes állomásokat 
megfelelő »-ruhába« kell öltöztetnünk. 
Fontosságuknak, rendeltetésüknek meg
felelő nagyvonalúsággal kell művészien 
kiformálnunk. A  nagyvonalú művészi 
megjelenítésnek egyes gondolatokat — 
sport, munkás-paraszt szövetség, kul
túra, felszabadulás, szabadságharcok, 
honvédség, ötéves terv, üdülés — ki
fejező erővel kell párosítania.

Ma már 14 helyen folyik a serény

munka. 1050-ben össze
sen 2600 köbméter föl
det és 310 köbméter be
tont építettünk be. 1953- 
ban már 300.000 köbmé
ter föld és 73.000 köbmé
ter beton beépítése van 
tervbevéve. A  munkában 
álló különleges gépek 
értéke meghaladja a 100 
millió forintot. Ez év vé
gén 15 fúrópajzs dolgo
zik már az alagutak és 
állomások építésén. íme, 
aránylag rövid idő alatt 
ilyen hatalmasat léptünk 
előre, egy előttünk még 
ismeretlen területen. Ezt 
eredményezte a Föld
alatti Gyorsvasút dolgo
zóinak munkaszeretete, 

valamint a Szovjetunió szüntelen támo
gatósa. A  testvéri Szovjetunió nemcsak 
tervekkel és szakértőkkel szolgált, ha
nem fontos munkagépekkel, nélkülöz
hetetlen anyagokkal és berendezések-

5. ábra

kel is. Hogy valóban különleges, párat
lan építménnyé váljék forró szívvel sze
retett szépséges fővárosunk Földalatti 
Gyorsvasútja.

Széchy Károly
Kossuth-dljas egyetemi tanár, 

az Akadémia lev. tagja.
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öveges prof. cikke rendkívül érdekes és 
valószínűleg vitákat kiváltó problémát érint. 
A cikkhez szívesen vesszük olvasóink hozzá
szólását. (A  szerk.)

A  fizika azt tanítja, hogy mínusz 273 
Celsius-fokon aluli hőmérséklet nincs. 
Ezt a hőmérsékletet azonban sohasem 
érhetjük el. Ez tehát a hőmérséklet úgy
nevezett alsó határa. A  fizika felfelé 
nem állít határt a hőmérsékletnek.

Tűzhelyeink lapjának hőmérséklete 
273 C fok körül van, a vörös izzás 500— 
600 C fok körül következik be. Az arany 
1063, a wolfrám 3380 fokon olvad, az ív
fényben pedig 4000 C fok a kráter hő
mérséklete.

Ezeket a hőmérsékleteket nehézség 
nélkül elő tudjuk állítani. Hogyan lehet
séges akkor az, hogy a —273,16 C fok 
egy átléphetetlen határt jelent? Hogyan 
lehetséges, hogy ennek a hőmérséklet
nek a közelében tized-, századfokkal 
alább jutni óriási nehézséget jelent a 
tudomány és a technika számára?

Nagyon sok olvasónk feltette már a 
kérdést, hogy egyáltalában hogyan ju
tott a tudomány az abszolút nullapont 
fogalmához és van-e abszolút nullapont?

Valóban elgondolkodtató és érdemes 
vele közelebbről foglalkozni. Annál in
kább érdekes, mert rájövünk, hogy a 
-̂ -273,16 C fok nem az a valóságos ha
tár, mint azt általában hiszik, hanem 
csupán a hőmérőskála elkészítésére szol
gáló eljárásunkból adódik. Lehetséges 
olyan sokkal -igazságosabb* skálát szer
keszteni, amely lefelé is a végtelenig 
terjed, nemcsak felfelé.

Sanetorlut hőmérője

Min alapszik a mai tudományos hő
mérsékletmérés? Ezt könnyű megérteni 
a XV II. században élt páduai orvos, 
Sanctorius hőmérőjén (1. ábra). Vala
hányszor fölmelegítjük a levegőt a 
gömbben, mindannyiszor kitágul a le
vegő és maga előtt tolja a csőben lévő 
vízszintes folyadékcseppet.

Sanctorius hőmérőjének gömbjét a 
beteg a szájába vette. A  lázas beteg 
szájában jobban felmelegedett a levegő 
— messzebbre tolódott el a folyadék- 
csepp.

Tegyük fel, hogy a külső nyomás — a 
légnyomás — állandó marad. Akkor ez 
az eszköz valóban használható lenne 
pontos hőmérsékletmérésre,

A mai hőmérőskála
így készül: Tegyük a gömböt olvadó 
jégbe. A  folyadékcsepp helyzetét jelöl
jük Celsius 0 fokkal. Azután tegyük a 
gömböt forró víz gőzébe. A  folyadék
csepp most kijjebb tolódik. írjuk oda 100 
fok.

Vízszintes vékony csövünk legyen 
egyenletes belső nyílású. Osszuk fel a 
folyadékcsepp két helyzete közötti távol
ságot 100 egyenlő részre. Egy ilyen részt 
1 C foknak nevezünk. Hőmérőnkkel 
tehát 0 C foktól 100 C fokig terjedő hő
mérsékleteket mérhetünk.

Egy-egy ilyen hőmérőt a világon bár
hol elkészíthetünk és mindegyik egy bi
zonyos hőmérsékleten mindenütt ugyan
annyi fokot jelez.

Idáig közismert dologról beszéltünk. 
Most kérünk egy kis figyelmet! Tegyük 
fel, hogy a gömb köbtartalma 0 C fokon

I. ábra. Sanctorius hőmérője. A gömböt a beteg 
a szájába vette, a levegő felmelegedett benne, a 
kitáguló levegő maga előtt tolta a folyadék
cseppet. Az eltolódás nagyságából következtetett 

a hőmérsékletre

273 köbcentiméter, a vízszintes cső ke
resztmetszete pedig 1 négyzetcentiméter.

A  fizikusok úgy állapodtak meg, hogy 
akkor mondják a 273 cm3-nyi levegő fel- 
melegedését 1 C foknak, ha a folyadék
szál a csőben 1 cm-rel tolódik odább. 
Tehát minden foknyi hőmérséklet emel
kedésekor a folyadékcsepp egy-egy cm- 
rel tovább tolódik, a gáz térfogata 
1 cmsX l  cm =  1 cms-rel nő.

De ez az 1 C fok hőmérsékletemelke
déskor bekövetkező 1 cm3 térfogatválto
zás a gáz 0 fokon elfoglalt térfogatának, 
a 273 cm3-nek 273-ad része.

Egyszerű példánk alapján most már 
világos a következő nagyon fontos tény: 
a mai hőmérsékleti skálán az 1 C fok 
hőmérsékletnek megfelelő közt (egészen 
önkényesen) úgy határozták meg, hogy 
a hőmérsékletváltozás akkor 1 C fok.
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ha a gáz 0 fokon- — a jég olvadáspontja 
elfoglalt térfogatának 273-ad részé* 
vei változtatja meg a térfogatát — köz
ben a gáz nyomása állandó marad.

Lássuk először is azt, hogy eszerint a 
megállapodás szerint lesz-e a hőmérsék
letemelkedésnek határa felfelé?

A  tapasztalat szerint a melegített gáz 
mindig tovább tágul, bármilyen magas 
hőmérsékletre is melegítsük. Ezért egyre

4  ........ 0 C“ - ú 273 cm5

---- ...... ---- - -—
L E V E  G Ö

.- • ■ - i '.1 cm '

1C” LEHŰL ÉS

2. ábra. Legyen egy edényben a Jég olvadáspont
ján 273 cm" levegő. Ha csökken a hőmérséklet,, 
a gáz összehúzódik. A fizikusok abban állapod
tak meg, hogy akkor tekintik a hőmérséklet- 
csökkenést 1 Celsius foknak, ha a gáz térfogata
1 cm’ -rel lesz kisebb, (közben a gáz nyomása

állandó marad)

nagyobb hőmérsékleteket mérhetünk 
ezen az alapon.

De mi történik akkor, ha hűteni kezd
jük a gázt? A  gáz összehúzódik, veszít 
a 0 C°-on elfoglalt térfogatából. Térjünk 
csak vissza a példánkhoz. A  gömbben 
0 C°-on 273 cm® gáz van. Hűtsük a 
gázt, amíg a csőben a csepp . 1 cm-rel 
balra nem megy. Ez annyit jelent, hogy 
a gáz 0 C°-on elfogalt térfogata 1 cm3~rel 
csökkent. De önkényesen abban egyez
tünk meg, hogy ilyenkor azt mondjuk, 
hogy a gáz 1 C°-kal lehűlt.

Most már csak 272 cm3 gázunk van. 
Hűtsük ezt tovább mindaddig, amíg 
újabb 1 cm3-rel nem kisebbedik a térfo
gata. Ekkor azt mondjuk, hogy a gáz
2 C-°-kal hűlt le.

H ány  fokig hűthetjük le Ilyen módon 
o gázt ?

Mivel minden 1 cm3 térfogatcsökke
néshez rendeltük hozzá az 1 C° hőmér
sékletcsökkenést, azért nyilvánvaló, 
hogy a gáz csak annyi fokkal hűlhet le. 
ahányszor az eredeti 273 cm3 térfogté- 
ból elvehetjük az 1 cm3-t.

273 cm3-ből az 1 cm-’ -t 273-szor vehet
jük el, akkor már nem marad semmi. 
Ebből következik, hogy a gázt csak 273 
C°-ra hűthetjük, ha úgy állapítjuk meg

az 1 C° hőmérsékletváltozást, ahogyan 
az szokásos.

Állj l Ez nem Igazság I

Vigyázzunk, mert most tűnik ki a szo
kásos hőmérsékleti skálánk furcsasága.

Tegyük fel, hogy eljutottunk már a 
hűtéssel —272 C°-ig, Ez annyit jelent, 
hogy a 0 C°-on 273 cm3 gázunk már 272- 
szer veszített 1 cm3-t térfogatából. Ezért 
gázunk —272 C°-on már csak 1 cm3 tér
fogatú.

Van tehát 1 cm3 térfogatú —272 C°-os 
gázunk. Mit kell tennünk, hogy még egy 
további fokkal csökkenjék a hőmérsék
lete?

Annyira kell lehűteni ezt az 1 cm3 tér
fogatú gázt, hogy összehúzódása újra 
V cm3 legyen. Ekkor a gáz térfogata 
0 cm8 l e n n e  és —273 C° a hőmérsék
lete. Azaz ilyen módon elértük volna az 
abszolút nulla fokot, ahonnét nincsen 
tovább!

Az előzők olvasása közben bizonyára 
mindenki észrevette, hogy a mai hőmér
sékleti skálaalkotásunk módja nagyon is 
kifogásolható.

Mert gondoljuk csak meg: ahhoz, hogy 
a gáz mínusz 1 fokra hűljön le, a gáz
nak eredeti térfogata 273-ad részével, 
azaz 1 cm3-rel kellett összehúzódnia.

Amikor aztán lehűlés közben egyre ki
sebb lett a gáz térfogata, csökönyösen 
ragaszkodtunk hozzá, hogy megint min
den 1 C°-os lehűléskor ugyancsak 1 cm3- 
rel húzódjék össze.

Semmi tekintettel sem vagyunk arra, 
hogy mór úgyis kicsiny a gáz térfogata.

Így —271 C°-on a példánkbeli gáz tér
fogata 2 cm3. Hogy 1 C°-kal lehűljön, 
annyira kell hűteni, hogy 1 cm3-rel, 
tehát térfogata felével húzódjon össze.

Pedig érezzük, hogy ehhez arány
lag nagyobb hőelvonás szükséges, 
mintha az eredeti 273 cm3-nyi gázt hűt
jük, hogy ugyancsak 1 cm3-rel húzódjék 
össze (tehát nem térfogata felével, mint 
a —271 C°-os gáztól követeltük, hanem 
csak térfogata 273-ad részével).

Tehát a most használatos Celsius-féle 
skála szerint: ha a 0 C°i-os 273 cm3 gáz 
térfogata felére húzódik össze (azaz 
136,5-ször csökkenik térfogata 1 cm3-rel), 
akkor — 136,5 C°-kal hűl le.

De ha a —271 C°-os, 2 cm3 térfogatú 
gázt hűtjük le térfogata felére (1 cm3-re), 
akkor csak 1 C°-nak tekintjük a le
hűlést!

Ha a —272 C°-ú 1 cm3 térfogatú gázt
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most megint annyira tovább hűtjük, 
hogy megint térfogata felére húzódjék 
össze, akkor meg csak f é l  C°-nak te
kintjük a lehűlést. Es így tovább, az 
újabb felényi térfogatra hűtéskor már 
csak n e g y e d  Celsius-foknak...

Pedig nyilvánvaló, hogy egy bizonyos 
gáz olyan mértékű lehűtése, hogy a gáz 
térfogatának felére húzódjék össze, leg
alább is akkora feladat alacsony hőfo
kon, mint magas hőmérsékleten és 
furcsa azt mondani, hogy az egyik eset
ben csak —V4, — ‘/a, —1 fok a lehűlés, a 
másik esetben pedig —136,5 fok!

Ez feltétlenül hibája a ma használa
tos hőmérsékleti skálának, amiből ter
mészetesen következik, hogy van a hő
mérsékletnek egy alsó hatóra, van ab
szolút nullapont, de egyúttal az is követ
kezik, hogy ezt a határt soha el nem 
érhetjük, csak megközelíthetjük.

Azonban újra hangsúlyozzuk, hogy a 
hőmérsékleti foknak az előbb ismerte
tett megállapítása egyszerűen egy meg
állapodás eredménye, amin bármikor 
változtatni lehet! És megalkothatunk 
egy igazságosabb, egy helyesebb hőmér
sékleti skálát.

—  «b °-on van az abxzolut nullapont

vagyis a hőmérsékletnek lefelé sincsen 
határa azon a hőmérsékleti skálán, 
amelynek alkotásakor kiküszöböljük az 
említett hiányosságokat.

Az új skála a térfogatcsökkenést nem 
a 0 C°-on elfogalt térfogathoz arányítja,

-2 7 1  C”-ú -2 7 2  C * -u

2 errf L E V E G Ő 1cms LEVEG Ó

0.) Crr?.' b>

1C * 1 r

L E H Ü L É S L E H Ű L É S

3. ábra. a) Tegyük fel, hogy a 0 C^-on 273 ent3
tárfogatú gázt már annyira lehűtöttük, hogy 271-
szer veszített egy-egy köbcentimétert térfogati-
bál. Akkor nyilvánvaló, hogy most a gáz hőmér
séklete —271 C°, térfogata pedig 2 köbcenti
méter. Ha további 1 C°-os hűtést akarunk elő
idézni, akkor annyira kell hűteni a gázt, hogy 
megint további 1 cm3-rel csökkenjen a térfogata, 
azaz felére csökkenjen, jóllehet 0°-on megeléged
tünk azzal, hogy csak 1/273 ad részével csökken
jen 1 C°-os hűtéskor a térfogat, b) De a legfur
csább az, hogy amikor a gáz már 272-szer veszí
tett 1 cm3-t térfogatiból, tehát hőmérséklete 
—272 C°, térfogata pedig csak 1 cm', akkor — 
hogy a hőmérséklet csökkenése újabb l Cfi le
gyen, azt követeljük, hogy megint 1 cm3-rel hú
zódjék össze, vagyis egész térfogatát elveszítse

hanem mindig ahhoz a térfogathoz, ame
lyet a gáz a továbbhűlés előtt felvett.

A  Celsius-féle skála, amint láttuk, azt 
állítja, hogy a —271 C°-os és 2 cm3 * * * tér
fogatú gáz 1 cm8 térfogatra történő le
hűléskor csak 1 C° a hőmérsékletcsök
kenés.

Az új skála pedig azt mondja, hogy a 
gáz felére hűtésekor most is legalább 
—136.5° az újabb hőmérsékletcsök-

-271 C°-ú - 2 7 2  C '-d

2 cm3 LEVEGŐ 1 c m 3 L E V E G Ő

........

^  1 LO G A R IT M U SO S
1
1 LOGARITMUSOS

f o k  l e h ű l é s FOK L E H Ű L É S

4. ábra. a) A 3. ábrával ellentétben a logaritmu- 
sos hőmérsékleti skála nem követeli azt, hogy a 
—271 C°-u és 2 cm3 térfogatra összehúzódott gáz 
térfogatának felére húzódjék össze, hogy 1 C°- 
nak tekintsük a további lehűlését, hanem azt 
mondja, hogyha 0 C°-on akkor tekintettük 1 fok
nak a lehűlést, ha a gáz térfogatinak 273-ad ré
szével húzódott össze, akkor most Is elégedjünk 
meg azzal, hogy ez a már nagyon lehűlt és 
összehúzódott gáz térfogatának 273-ad részével 
húzódik össze. — Ugyanígy a b) ábrán látható 
még jobban lehűlt gáznak is mostani térfogatá
nak csak 273-ad részével kell ősszehúződnia és 
a logaritmusos skála mindkét esetben azonos 

nagyságúnak tekinti a lehűlést

kenés, tehát a gáz hőmérséklete az új 
állapotban nem —272 C°, hanem leg
alább is —272 +  (—136,5) == —308,5 új 
fok.

Ha ezt a gáz megint annyira hűtjük, 
hogy térfogata felére, azaz 0,5 cms-re 
húzódjék össze, akkor a lehűlése nem 
fél fok, amint a Celsius-skála állítja, ha
nem legalább is újabb 136,5 új fok, tehát 
a gáz hőmérséklete az új állapotban 
nem —272,5 C, hanem legalább is 
308,5 +  (—136,5) = —444 új fok.

Látható tehát, hogy az új skála szerint 
a hőmérsékletnek lefelé sincsen határa. 
Eljárásunkból világos, hogy nem is jut
hatunk el határhoz. De az is világos, 
hogy a Celsius-féle skála —273°-ja köze
lében miért ütközik olyan óriási nehéz
ségbe igen csekély Celsius-féle fokkal 
is csökkenteni a hőmérsékletet.

Ezt az új hőmérsékleti skálát logarit
mikus skálának nevezzük. Szerinte a 
hőmérsékletváltozást a térfogatváltozás
nak (/ív) az eredeti térfogathoz való 
aránya határozza meg (J v  :v). Eszerint 
1 fok hőmérsékletváltozásnak annál na
gyobb térfogatváltozás felel meg, minél
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nagyobb a térfogat. Egy alacsony hő
mérsékletű, összehúzódott gáz esetében 
pedig már igen kicsiny összehúzódásnak 
is nagy hőmérsékletváltozás felel meg az 
új skála szerint.

Eszerint az új skála szerint —272 
C3-ra lehűteni a gázt ugyanakkora telje
sítmény, mint 75.000 C°-os hőmérsék
letre felizzítani. Vagy —214 C°-ra lehű
teni, akkora teljesítmény, mint 1000 
C°-ra felmelegíteni.

Eszerint a tudomány máris sokkal mé
lyebbre hatolt az alacsony hőmérsékle
tek világába, mint amennyire eljutott a 
nagy meleg birodalmába.

Alkalmazzuk a jég olvadáspontjától 
(amely mindkét skála kiindulópontja) 
felfelé és lefelé az új skálakészítést, ak
kor egy kis táblázatba összefoglalhatjuk 
a Celsius-féle és a logaritmusos skála 
ugyanazon hőmérséklethez tartozó szám
értékét.
PalKittft abálfl •

0 +50  +100 +150 +  200 +1000 +74372 + »  

Logaritmus skála:
0 +  53.80 +100 +142 +178 +  493 +1798 + »

A  0 fokon aluli hőmérsékletekre nézve 
pedig a kétféle skála összetartozó 
értékei:
Celsius skála:

P -5 0  -1 00  -  200 -  272.16 -  273 -  273.16

Logaritmus skála :
o -6 8  -146  -280  -1798 —3000 - ®

Figyeljük meg, hogy a 0 pont és a 
víz forrásának hőmérséklete a 100 mind
két skálán ugyanaz a számérték. A  két 
alappont közötti hőmérsékleti köz mind
két skálán 100 részre van beosztva és 
ebben a közben a logaritmus skála ér
tékei csak kevéssé különböznek a Cel
sius-féle skála értékeitől. Tehát ami a 
mindennapi életet illeti, semmi akadá
lya sem lenne ebből a tekintetből sem a 
logartimusos hőmérsékleti skálára való 
áttérésnek.

Az elmondottakból látható, hogy cél
talan és értelmetlen a gázok viselkedé
séről beszélni az abszolút inullafokon. 
De helyes és értelmes úgy tenni fel a 
kérdést, hogy hogyan viselkednek a gá
zok a fagypont alatti sokszázmilliós hő
mérsékleten (ameddig már valóban el
jutottunk), amely hőmérsékleten túl még 
további sokszázmilliós hőmésséklétcsök- 
kenést állíthat elő a tudomány — a vég
telenig, azaz minden határon túl, ha 
a hőmérsékletmérésre a logaritmusos 
hőmérsékleti skálát használjuk.

öveges József
Kossuth-dfjas

KÉRDEZZ  —  FELELEK
Szántó Lajos nagykanizsai olvasónk 

a virág és általában az élő szervezetek 
illatának keletkezéséről és terjedéséről 
érdeklődik;

Haraszty Árpád, szerkesztőbizottsá
gunk tagja, az alábbiakban válaszol:

A  növények illatát illóolajok, gyan
ták, balzsamok stb. idézik elő. Ezek a 
vegyületek a növényben keletkeznek 
más vegyületek elbontása és átalakítása 
során. Természetes illat előállítható 
vegyi úton is (szintetikus illatanyagok). 
A  szaginger keletkezése még nem tisz
tázott kérdés. Azt sem tudjuk, mi okozza 
a kellemes és kellemetlen illatot. Azt 
azonban megállapították, hogy kelle
mes illatok erős koncentrációban kelle
metlenekké válnak. Az illóolajok a le
vegőben elpárolognak, szétoszlanak. — 
Erről a kérdésről egyébként lapunk 
egyik számában részletesebb cikket 
közlünk.

A %  i d ő j á r á s  „ m ú l t j á b ó l “

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

let)
5. Azon a napon előfordult legalacsonyabb hő

mérséklet
6. 1952-ben ezeken a napokon észlelt legmaga

sabb hőmérséklet
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ÚJJÁÉPÜLT ÉS ÚJABB . . . . .

tJo &ú é í ÁUdicUn^ ^ W ^ ^
A  vasúti hidak a gazdasági élet ér

rendszerének, a vasútvonalaknak igen 
fontos részei.

A  második világháborúban a pusztí
tás gyújtópontjában állottak, mint a 
vasútvonalak legsebezhetőbb pontjai. A  
háborús rombolás vasúti hídállagunk 
összhosszának 53 százalékát megsemmi
sítette. Kivált a nagyobb és nehezen 
helyreállítható folyami hidaink sínylet
ték meg a háborús eszeveszettséget. 
Duna- és Tiszahídjaink teljesen elpusz
tultak. Egyik Dunahíd romhalmazát mu
tatja az 1. ábra. Képünk a lerombolt 
híd mellé rögtönzött ideiglenes hidat,is 
feltünteti.

A  harcok befejeztével a vasúti híd- 
szolgálat első és legsürgősebb feladata 
volt, hogy a megsemmisített vagy meg
rongált hidaknál a forgalmat minél 
gyorsabban helyreállítsa.

A  sürgősség miatt a forgalmat nem 
végleges hídszerkezettel biztosították, 
hanem csak ideiglenes módon, egyszerű 
megoldással, az úgynevezett »hídprovi- 
zóriumokkal*.

Ideiglenes áthidalások
Ideiglenes hidaknak, vagyis hídprovi- 

zóriumoknak tekintjük a különféle 
ideiglenes alátámasztó szerkezetekre — 
leggyakrabban fajármokra — helyezett 
áthidaló szerkezeteket. Főként egyszerű 
vasgerendákból, kisebb áthidalásoknál 
esetleg sínkötegekből állnak.

Hanem aztán hamarosan meg kellett 
kezdeni a hídroncs kiemelését is. Már- 
csak azért is, mert a hi
dak roncsai a vízfolyás
nak és téli időszakban a 
jéglevonulásnak útjában 
állnak. Vízduzzasztást és 
jégtorlaszokat okoznak.
Árvízveszélyt jelentet
tek. Nagy folyókon a ha
józást is akadályozták.
A  kiemelt tömérdek vas
roncsot vasműveinkben 
az új vasszerkezetek 
anyagának hengerlése 
során jól használták.

A  hirtelen épített ideig
lenes hidakat, a provi
zóriumokat, állandóan

üzemképes állapotban kellett tartani. 
Télen a jégvédelem érdekében jégrob
bantó csapatokat kellett szervezni. A  
nagyobb tömegben érkező jeget még a 
híd előtt feldarabolták többnyire rob
bantással, s a jég kármentes levonulását 
a körülményekhez képest elősegítették. 
A  vasúti forgalom biztosításában igen 
sokat segítettek a szovjet műszaki csa
patok.

A  sokrétű feladat eredményessége ér
dekében a M ÁV saját hídműhelyt állí
tott fel. Ezenkívül vasúti kocsikba sze
relt, úgynevezett mozgó hídépítő szerel
vényeket szervezett. Ezeket vas-, be
ton- és vasbetonmunkák elvégzésére al
kalmazták.

A  közlekedés megindítására szolgáló 
ideiglenes szerkezetek a legfontosabb 
vasúti vonalakon meglehetősen gyorsan 
elkészültek. De ennél tovább kellett 
mennünk. A  vasúti hídszolgálatnak gon
doskodnia kellett, hogy az ideiglenes át
hidalásokat végleges és állandó szerke
zetekké építsék át.

A  nagyobb folyók még oly erős pro
vizóriumai sem ígérkeztek 2—3 évnél 
időtállóbbaknak. Másrészt egy-egy vo
nal teljesítőképességét módfelett leron
totta a sok ideiglenes híd. Mindannyi 
forgalmi korlátozást, »lassú«< jelet jelen
tett. Ideiglenes hidakon csakis csök
kentett sebességgel lehetett áthaladni. 
Az áthaladás, a fékezés után megannyi 
sebességnövelés, sok szénpazarlással 
járt. Na meg az utazási időt is nagyon 
megnövelte. A  folyami átkelések híján 
igen hosszú kerülő utakat, kirívó varga-

1. ábra



betűket kellett megtenni. Ez is a szállí
tást drágította, az időt tékozolta.

Új, végleges hidak
A  lerombolt vasúti hidak végleges új

jáépítését gyorsan, gazdaságosan a régi 
eszközökkel és munkamódszerekkel nem 
lehetett végrehajtani. A  százéves ma
gyar vasút lerombolt alkotásait csakis

Folytatólagos rácsot nssterhazeé srabadstereléso.

simlise.

A telítsen felszerelt szerkezet.

2. ábra

új anyagokkal, új szerkezetekkel, új
szerű építésmódokkal és minden szem
pontból kiképzett szakszemélyzettel le
hetett végrehajtani.

A  leggazdaságosabb megoldással kel
lett mérlegelni a ma és a jövő szükség
leteit. Ezért a M ÁV vasúti hídszak- 
szolgálata a nagy számban lerombolt ki
sebb támaszközű hidakra a legkorsze
rűbb tervezési és takarékossági meg

gondolások és elvek alapján típuster
veket dolgozott ki.

A  tervezésen túl a kivitelezés során is 
új és gazdaságos munkamódszereket ve
zettek be: többi közt a többnyílású nagy 
folyami hidak vasszerkezetének építését 
gyorsító szabadszerelési eljárást. A  ré
gebbi hazai gyakorlat szerint a nagy 
hídszerkezetek szereléséhez a hídnyílá- 
sok teljes hosszában végigmenő igen 

költséges állványzatot 
készítettek. Az állvány
zaton állították össze az 
egyes alkatrészekből a 
vasszerkezetet. Majd az 
összeállítás után a kap
csolatokat véglegesen be- 
szögecselték. E szerelési 
mód igen költséges volt 
és a szerelési idő elhúzó
dott; egy-egy folyami 
hídnál két évig is.

Az új munkamódszer 
lényegét a 2. ábra mu
tatja, egy négynyílású 
folyami híd esetén. A  
szerelés a pillérek meg
építése után a középső 
pillérről indul ki. Egy
idejűleg mindkét irány
ban a partok felé halad. 
A  szerelés folyamán a 
teljes aláállványozás he
lyett az egyes nyílások
ban csak egyetlen ideig
lenes alátámasztást al
kalmaz. Az ideiglenes 
jármok és pillérek kö
zött a szerkezetet a le
vegőben előrenyúlva alá
támasztások nélkül, sza
badon szerelik.

Szerel a mozgó 
gémdaru

A  szerelést, azaz az 
egyes alkatrészek össze
állítását, az előrenyúló 
szerkezeten mozgó egy- 
egy gémdaru végzi. M i

helyt egy-egy főtartószakaszt a daruk 
maguk előtt összeállítottak, azonnal be 
is szegecselik. A  darut ezután a már 
véglegesen beszegecselt részre előretol
ják és így tovább folytatják a szerelést.

Milyen előnyökkel járt az imént vá
zolt új szerelési mód?

1. Nagymennyiségű faanyagot és áll
ványozási munkát takarítottunk meg, 
hiszen a teljes beállványozás elmaradt.
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2. A  szerelési idő nagy mértékben 
megrövidült, mintegy 50 méter hosszú 
folyami híd szerelési idejét 5— 6 hó
napra rövidíthettük.

3. A  két part irányában egyidejűleg 
szerelnek s az alkatrészeket folyamato
san állíthatják össze és szögecselhetik 
be. Ez biztosítja a különféle szakmun
kások munkájának jobb megszervezé
sét, ellentétben az állványos szereléssel, 
amikor a szegecselést 
egyidőben kell az egész 
szerkezeten végezni.

4. A  megoldás igen 
kedvező a munkaver
senynek. A  két irányban 
haladó szerelőcsoport kö
zött kialakuló verseny 
eredménye állandóan 
közvetlenül kiértékel
hető lévén, kimagasló 
és állandóan fejlődő tel
jesítményekre vezetett.

Az újjáépítés . során 
új munkamódszer ala
kult ki a kisebb gerinc
lemezes — tömör vas
lemeztartós — vasszer
kezetű hidak szerelése 
során is.

Régente e hidakat is 
teljes aláállványozással 
építették. Újabban vas
úti kocsidaruval szerel
nek. A  szerkezetek fő
tartóit a gyárban általá
ban két félre osztva, 
összeszegecselve készítik 
el a középső illesztés kü
lönleges kialakításával.
Az elkészült hídfalaza
tok — hídfők, hídpillé- 
rek — közt valamennyi 
nyílás közepén ugyan
csak egyetlen ideiglenes 
alátámasztás épül. A  
fél főtartók elhelyezését 
azok egyik végén a vég
leges falazatra, másik 
végén a nyílás közepén 
lévő ideiglenes alátá
masztásra vasúti kocsidaru végzi. M i
helyt egyik hídnyílás egyik felében a 
két főtartórészt elhelyezték, arra ideig
lenesen vágányt fektetnek. A  vágányra 
a kocsidaru ráhaladva, a másik főtartó
iéit is helyére emeli.

M ég újabb eljárások
A  3—4—5. ábrán látható, amint az 

ideiglenes szerkezetű darukocsi éppen

egy főtartódarabot emel be. A  főtartók 
elhelyezése után középső illesztéseit ösz- 
szeszegecselik. E szerelésmóddal tömér
dek állványfát takarítanak meg. Aztán a 
szerelési időt és munkát is megrövidít
jük.

Az ismertetett és egyéb új munka- 
módszerekkel lerombolt vasúti hídjaink 
eddig nem ismert gyorsasággal épültek
újjá.

A. ábra

A  vasúti hídszolgálat a további híd
tervezések és kivitelezések korszerűsí
tése érdekében tudományos tevékeny
séget is folytat. Ennek eredményekép
pen a már megépült hidakon széleskörű 
méréseket bonyolít le. A  mérések célja 
a szerkezetek erőjátékának az eddiginél 
pontosabb meghatározása és ennek alap
ján hídjaink még gazdaságosabb terve
zésének előmozdítása. E munka gyü-
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5. ábra

mölcse az új 1952-es keletű vasúti híd- 
szabályzat is. A  legújabb szovjet és kül
földi szabályzatok előírásai alapján ad 
útmutatást a tervezési és kivitelezési 
kérdésekben. Ezenkívül a hídszolgálat fi
gyelemmel kíséri és tanulmányozza az 
új külföldi anyagtakarékos hídszerke
zetek vasúti alkalmazási módjait. Mind

ezek eredményeképpen a vasúti hídépí
tésben a vasbetonszerkezetek oly nagy
mértékben nyertek alkalmazást, hogy 
az újjáépítés során a régi vas- és fa- 
szerkezetű hidakat bizonyos hídnyílás- 
méreten alul gyakorlatilag teljesen ki
szorították. Az épülő új vasúti hidakhoz 
egyrészt kevesebb drága külföldi nyers
anyag kell. A  rendelkezésre álló ily 
anyagokat más célra hasznosíthatjuk. 
Másrészt karbantartási munkát alig igé
nyelnek.

A  hídépítés tudománya állandó fejlő
désben van. Évről évre új elméleti mód
szerek, gyakorlati kiviteli eljárások szü
letnek. A  közlekedésügyi minisztérium 
vasúti hídszolgálatának szakemberei pe
dig igyekeznek minden új megoldást 
megtanulni s a hazai adottságokhoz ké
pest még újabbakkal, gazdaságosabbak
kal tetézni.

Kováts Alajos
Kossuth-dljas vasúti hidmérnök

Teknős Péter:
MI LESZEL PAJTÁS f  
Ifiúsági Könyvkiadó Ara : I2.SO Ft

isSiflBg -wiSffi

Zfct PAJTÁS ?

Gyermekeink pá
lyaválasztásáról 
valójában csak a 
(elszabadulás óta 
beszélhetünk. Az
óta van tényleg 
lehetőségük a fia
taloknak arra, 
hogy a társadalom 
sokszáz foglalko
zásai közül a haj
lamaiknak, ked
vüknek legjobban 
megfelelőt maguk
nak kiválasszák.

■ ™ " ' “  "  A fiatalok vágyai
nak teljesülését, képességeik kifejlesztését nem 
fojtják el többé osztálykorlátok, szüleik rossz 
anyagi helyzete s a véletlenek, amelyek a ka
pitalista rendszerben — az uralkodó osztályok 
és a kispolgárság egy része kivételével — az 
ország fiataljai életfoglalkozását eldöntötték.

De vájjon fiataljaink tudnak-e élni a válasz
tás lehetőségével? Ismerik-e azt, ami k ö z ö t t  
lehet választaniok?

Teknős Péter könyve értékes hozzájárulás 
ahhoz, hogy a magyar fiatalok megismerkedje
nek néhány foglalkozással és valóban egyéni 
hajlamaiknak megfelelően dönteni tudjanak.

Tizennégy éves fiáknak, leányoknak szakmá
kat bemutatni — általában, fiataloknak Imi — 
Igen nehéz feladat A követelmények rendkívü
liek. Az írás komoly legyen, vegye komolyan a 
fiatalokat és mégis derűs, szellemes legyen.

Ismertesse a foglalkozási ágat, de mégse le
gyen szigorúan vett szakmai. Ne legyen le
kezelő és mégis magyarázzon stb. Teknős Pé
ter nagyon jó l oldotta meg feladatát. Módszere, 
hogy a gyerekek meglévő Ismereteiből, tapasz
talataiból Indul ki és ezek segítségével ismer
teti az egyes berendezések működését, folyama
tokat. A bánya-rakodógépet pl. Így magyarázza 
meg: hasonlít a tankhoz, a traktorhoz és a 
szarvasbogárhoz — és azután kifejti, miért. 
Nagy érdeme, hogy munkájában nem siklik el 
az ember. Ellenkezőleg, éppen az emberről van 
szó, arról Is, aki számára a termelés folyik és 
arról Is, aki a munkát végzi. A könyv nem 
idealizálja az egyes foglalkozásokat, bátran fel
tárja a munkával járó fáradalmakat, nehézsége
ket, de a szovjet és a legjobb magyar munká
sok, sztahanovistáink példája nyomán megmu
tatja, hogyan válik a szocializmus embere úrrá 
a munka nehezein. Megérti az olvasó azt Is, 
hogy milyen más most a fiatalok, a dolgozók 
helyzete, mint a múltban.

A könyv olvasása közben úgy érezzük, mintha 
egy rendkfvül sokat tapasztalt, az egyes foglal
kozások cslnját-binját, az egész életet, nagyon 
mélyen Ismerő, jókedélyű ezermester egy cso
port gyereknek mesélne, velük beszélgetne. 
Ezért élvezetes és tanulságos nemcsak a gyer
mekek, hanem bizony a felnőttek számára is.

A 190 oldalas, rajzokkal díszített könyv ter
mészetesen csak néhány foglalkozást Ismertet. 
Érdemes volna a munkát folytatni és a kevésbbé 
előtérben álló, de népgazdaságunk fejlődése 
szempontjából egyaránt fontos más foglalkozá
sokat is feldolgozni.

FERENCSI BÉLA

Következő számunk tartalmából:
A  Hanság új élete — A  kerámiaműves- 
ség útja -sr Műtétek a szíven — Oj ma
gyar szövőgép — Országos Rákóczi- 
kiállítás a Nemzeti Múzeumban — 

Kérdezz —  felelek.
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S Z Á Z Ö T V E N  ÉVE
INDULT VILÁGKÖRÜLI ÚTJÁRA 
KÉT OROSZ VITORLÁS HAJÓ
AZ ELSŐ OROSZ FÖLDKÖRÜLI ÜT JELENTŐSÉGE

HÚSVÉTIK.
-/-J&ÖMYSÉCfOK

m m  A NVEVA ÚTJA A NAGYEZSDA ÚTJA

A Nagyezsda és a Nyeva viligkörtili útjának térképe

A  XV. században kezdődik a nagy 
fölfedezések kora. Európa hajós népei a 
tengerre szállnak és megismerik az 
egész földet, amelynek eddig sem alak
ját, sem kiterjedését, sem tengereit, sem 
szárazföldjeit nem ismerték, csupán 
fantasztikus elképzeléseik voltak róla. 
A  portugál Magelhaes hajói három 
éves útban körülhajózzák a Földet 
(1519—1522).

A  XVI. században gyorsan követik 
egymást a fölfedezések Amerikában és 
Ázsia déli részein. 1584-ben kezdték meg 
az oroszok Ázsia meghódítását és 1648- 
ban már a Bering-szoroson hajózott át 
Gyezsnyev, »az orosz Kolumbusz«. Az 
Északi Jeges-tenger szigetvilágának és a 
Csendes-óceán északi medencéjének föl
tárásában ez időtől kimagaslanak a bá
tor orosz tengerészek és fölfedezők. 
1732-ben a x-Szent Gavrila* kis orosz 
hajó, 1741-ben Csirikov és Bering expe
díciója föltárták Amerika északnyugati 
partvidékét a szigetekkel együtt. A  kam- 
csatkai Petrcpavlovszk a Bering-tengert 
és az Óceán északi vizeit járó hajóknak 
támaszpontjául épült ki. Szibéria ős
erdőségének kitűnő fáiból itt építették 
azokat a kis, de rendkívül erős, vihar
álló hajókat, amelyeken orosz kereske
dők és prémvadászok keltek át Alasz

kába és Észak-Amerika északnyugati 
partvidékeire. Sorjában keletkeztek Itt 
az orosz telepek és erődök. »Orosz-Ame- 
rika« határai Kaliforniában elérték a 
spanyol birtokokat.

A  X V III. század végén tehát Oroszor
szág területe három földrészre terjedt 
ki és valóban ennek az országnak a 
földjén nem szállt Je a Nap. Amikor a 
Balti-tenger habjaiba merült, már ma
gasan ragyogott a sanfranciscói öböltől 
északra épült Rossz-határerőd fölött. Az 
orosz hajók a birodalom nyugati részén 
járták a Balti-, az Északi-, a Bering-ten
gert és az Atlanti-óceánt, keleten pedig 
a Csendes-óceán északi medencéjének 
vizeit. Nyugaton Kronstadt, Keleten 
Petropavlovszk volt az orosz hajózás tá
maszpontja. De a kettőt csaknem 10.000 
kilométer távolság választja el. Vonaton 
még ma is tíznapi út van közöttük. A  
tengeren még nagyobb a távolság. Hi
szen a hajónak meg kell kerülnie egész 
Európát. Át kell haladnia a Földközi
tengeren, a Szuezi-csatornán, meg kell 
kerülnie Dél-Ázsiát. Á t kell szelnie a 
Csendes-óceán jókora részét, csakis így 
jut el Kronstadtból Vlagyivosztokba.

A  X V III. század végén Vlagyivosztok 
és vidéke még nem Jartozott az orosz 
birodalomhoz. Akkor sokkal északabbra 
fekvő földdel, Kamcsatka félszigetével



érte el az orosz birodalom a Csendes
óceánt.

Ekkor még orosz hajó nem tette meg 
az utat Kronstadtból Petropavlovszkba.

Egy fiatal tengeréiztiszt álmai
Iván FJodorovics Kruzenstem 15 

éves korában lépett a Tengerésztörzs 
szolgálatába. Három évet töltött a ten
gerész-iskolában. A  fiatal kadét merész 
álmokat szőtt. Távoli világokba vá
gyott, orosz hajót akart vezetni a Tá
vol-Kelet vizeire.

Három év után váratlanul megvaló
sultak álmai. 1788-ban Oroszország és 
Svédország között háború tört ki. Kru- 
zensternt kinevezték a 74 ágyús Msztyi- 
szlav hajóra zászlósnak. Már az első üt
közetben kitüntette magát. A  háború vé
gén hadnagyi rangot kapott és Angliába 
küldték továbbképzésre. Hat esztendőt 
töltött a brit flottában. Távoli hajóuta- 
kat tett Észak-Amerika partjaihoz, elju
tott a Bermuda-szigetekre, megkerülte 
a Jóreménység-fokot és eljutott K í
nába is.

Ezeken a hajóutakon megérlelődött 
benne a szándék: meg kell szervezni az 
első orosz világkörüli utat.

Hazájába visszatérve részletes tervet 
nyújtott be. Oroszország keleti határvi
dékeit a szükséges árukkal nem a vég
telen szibériai területen keresztül kell 
ellátni, hanem az árukat hajó vigye há
rom óceánon át. Ezzel ki lehet fejlesz
teni Oroszország kereskedelmét a déli 
államokkal, Oroszország megindulhat az 
iparosodás, gazdagodás útján, amelyen 
más nemzetek annyira megelőzték.

A Tcneritta hatalmas csúcsa. Ma is működő

reskedelmi kapcsolatok lé
tesítésére követséget küld 
Japánba és végigkutatja a 
hatalmas távolkeleti part
vidéket.

A terv megvalósul
Elővették az irattárból 

Kruzenstem tervét és meg
valósíthatónak találták. 1802 
augusztus 7-én Kruzenstem 
kapitányt kinevezték az 
első orosz világkörüli expe- _

Hatalmas víztömegek zúdul
nak a Hom-tok mentén vitor
lázd hajúkra a viharok idején

De mást is javasolt Kruzenstem. Azt 
ajánlotta, hogy az orosz flotta egysé
geinek megerősítésére a kadetiskolába 
ne csak a nemesi osztály gyermekeit 
vegyék fel.

A  tervet a tengerészeti miniszté
riumban elolvasták, — aztán *»ad acta« 
tették. Két éven át porosodott az irat
tárban.

1799-ben a kormány jóváhagyta az 
Orosz-Amerikai Társaságot és ráruházta 
a jogot, hogy Orosz-Amerika — az 
Alaszkán és Aleuti-szigeteken lévő orosz 
birtokok — kincseit kiaknázza. Ugyan
ekkor a kormány elhatározta, hogy ke-



díció parancsnokának. Egy 
év telt el a készülődéssel. 
Két vitorlást vásároltak: 
egy 4540 és egy 375 ton
násat. A  nagyobbnak, a 
Nagyezsdának parancsno
kává Kruzensternt nevezték 
ki. Ezen utazott a Japánba 
küldött követ, Rjezanov, 
kíséretével. A  kisebbiknek, 
a Nyevának parancsnoka 
Liszjanszkij kapitány volt.

A  Nagyezsda legénysége 
58, a Nyeváé 47 főből állt. 
A  tisztek között ott volt

A Horn-fok egyik híres szigete, az Alisa Cralg 
szélcsendes Időben

Két hét múlva felbukkant a Teneriffa- 
csúcs hősüveggel födött kúpja. A  Ka
nári-szigetekre értek, Palma szigetén, 
Santa-Cruzban állottak meg. Szőlővel, 
barackkal, citrommal, naranccsal, diny- 
nyével, hagymával, burgonyával, ivó
vízzel megrakodva vágtak nyugatnak. 
Szünet nélkül tudományos munkát vé
geztek, ellenőrizték a térképeket, tanul
mányozták az áramlatokat, a tenger éle
tét; Egyre tovább haladtak délnek. Be
jutottak a szélcsend övébe, amelyben 
olykor hetekre rekedtek meg a vitorlá
sok. A  matrózok könnyen viselték el a 
trópus éghajlatát. A  skorbut megelőzé
sére bőven kaptak citromlevet, gyümöl
csöket, bort. Betegük nem volt.

vulkán, mely 150 mdrfüldnylre Is ellátszik a tengeren

a még gyermekember: Fadgyev Bel- 
lingszhauzen, az Antarktisz fölfedezője 
és Ottó Jevsztaveics Kocebu, az 1815. 
évi >>-Rjurik-*< földkörüli út egyik veze
tője. A  matrózokat az önként jelentke
zőkből választották ki. Még egyikük sem 
volt hosszabb hajóúton.
Az Atlanti-óceán átszeléae

Százötven éve, 1803 augusztus 7-én a 
két hajó kifutott Kronstadt kikötőjéből. 
Kopenhágában, majd az angol Ply- 
mouth-ben vetettek horgonyt. Október 
elsején még utánuk világított a lisardi 
torony fénye, aztán az is eltűnt a mesz- 
szeségben. Künn voltak az Atlanti-óceá
non.

Egy éjszaka az árbockosárból felhang
zott az őr kiáltása: Tűz! Mintha lángok
ban állott volna a tenger. Riadót fúvat- 
tak. Nem tűz volt. Az expedíció tudósai 
megállapították, hogy a rendkívüli jelen
séget mikroszkópikus szervezetek 
(planktonok) okozzák.

November 26-án haladtak át az 
Egyenlítőn. Orosz tengerészek először 
jutottak a Föld déli féltekéjére. Ismeret
len csillagok ragyogtak az -égen. A  Dél 
Keresztje . . .  A  brazíliai part közelében, 
Santa Catharina szigetén másfél hóna
pot időztek, míg a Nyeva árbocait kicse
rélték. Az expedíció tudományos veze
tője gazdag mintagyüjteményt szedett 
össze a mahagoni-fa fajtáiból. Több 
mint 300 fajtát számoltak meg.
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Iván Fjodorovics Kruzenstern, a Nagyezsda 
parancsnoka

A Csendes-óceánon ...
1804 február másodlkán szedték fel a 

horgonyt. Nagy feladat állott előttük: a 
Horn-fok megkerülése.

Az amerikai szárazföld legdélibb 
pontja rendkívül viharos. Még ma is a 
legnagyobb követelményeket támasztja 
a tengerészekkel szemben.

Az indulás után 21 nappal jutottak a 
Horn-fok szélességi körére. Sarki éghaj
lat váltotta föl a trópusi klímát. A  látó
határon hófelhők gomolyogtak. A  hajó
kat erős szélrohamok ragadták maguk
kal a gigantikus hullámokon. A  hó- és 
jégviharban három napon át nem tud
ták megállapítani földrajzi helyzetüket. 
Dideregtek a hidegtől, meleg ételt nem 
tudtak főzni.

Március 3-án a csillagászati helymeg
határozás alapján megtudták, hogy ki
jutottak a Csendes-óceánra.

Itt ködbe kerültek. A  Nagyezsda már
cius 12-én elvesztette láthatárából kísé
rőjét, a Nyevát. A  két hajó önállóan 
folytatta útját.

A  Nagyezsda a Washington-szigetek- 
nek tartott. Május elején érkezett a leg- 
nágyobbikhoz, Nukahiva-szigethez.

Csakhamar befutott az elvesztett 
Nyeva is és móst együttesén a San- 
dUrtch-szigeteknek (Hawai-) tartottak. A  
Nagyezsda inneh északnak, Kamcsatka 
felé fordult. A  Nyeva még Hawai-on 
időzött, majd az északamerikai partnak 
vette útját.

Kamcsatkán
Harmincöt napos út után őt vulkános 

kúp meredt ki a tengerből. Ez már 
Kamcsatka volt. A  Nagyezsda csakha
mar horgonyt vetett Petropavlovszkban. 
Az orosz flotta történetében első eset 
volt, hogy Kronstadtból hajó érkezzék 
ide. A  lakosság kitörő Örömmel fogadta 
a hajót.

Partra rakták a teherszállítmányt. 
Szellőztetés céljából előszedték a japáni 
császárnak küldött ajándékot, amelyre 
vastag penészréteg rakódott. Kruzen- 
stem kitataroztatta hajóját és aztán el
indult Japánba.

Útközben számos sziget pontos fekvé
sét határozták meg. Névtelen hegyek
nek, fokoknak és tengerszorosoknak ne
vet adtak. Rettentő tájfunt állottak ki, 
de egy hónappal indulásuk után hor
gonyt vetettek Nagaszakiban. .

A  tárgyalások hét hónapig tartottak, 
de eredménytelenül végződtek. Japán 
minden külföldi országtól elzárkózott, 
az oroszokkal sem akart kereskedelmi 
kapcsolatba lépni.

A  Nagyezsda Japánból visszatért 
Kamcsatkába. Útközben Szahalin észak
keleti partjait kutatta végig. Majd Pet- 
ropavlovszkból újból Szahalinra indult. 
Kruzenstern meg akarta tudni, hogy 
Szahalin félsziget-e vagy sziget. Jean 
Francois de Lapéreouse 1787-ben 
ugyanis észak felől hatolt be Szahalin 
nyugati partjaihoz, de egy zátony útját 
állta. Ezért úgy hitte, hogy Szahalin itt 
földnyelvvel kapcsolódik a »Tatár«- 
földhöz. Kruzenstern is a csekély mély
ség és a zátony alapján igazat adott 
neki. Csak Nyevelszkij állapította meg 
1840. évi expedícióján, hogy a sziget és 
Ázsia földje közt mindvégig keskeny 
tengerszoros húzódik (Tatár-szoros).

Hazatérőben
A  Nagyezsda harmadszor futott be 

Petropavlovszk kikötőjébe. Itt pompás 
szőrmeárukat rakott le, hogy azokat 
kínai árukra cserélje.

1805 októberében Kantonnak vette út
ját. Itt kellett találkoznia a Nyevával. 
Egy viharos novemberi éjjelen érte el 
a Kínai-tengert. Ezen keresztülhaladva 
eljutott Macau kikötőbe.

Már ki akart futni a nyílt tengerre, 
amikor beérkezett a megkésett Nyeva. 
Együtt haladtak Kantonba. Itt eladták 
a szőrmeárut és teával, meg más kínai 
áruval megrakodva hazafelé indultak.

A  Szunda-szorosban a hajókat körül
vették a malájok csónakjai. A  malájok
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ananásszal, kókusszal és más trópusi 
gyümölcsökkel kínálták meg az oroszo
kat.

Az Indiai-óceánra értek. Csak ritkán 
találkoztak más nemzet hajójával. Ilyen
kor fölrepültek az árbocra a zászlók. 
Afrika közelében újból nagy ködbe ke
rültek. Hiába adtak ágyújeleket: a két 
hajó újból elvesztette egymást. A  Na- 
gyezsda megkerülvén a Jóreménység- 
fokot, Szent Ilona szigetén várt a Nye- 
vára, de nem találkoztak. Kruzenstern 
értesülvén az orosz-francia háború ki
töréséről, megváltoztatta útitervét. Hogy 
a francia hadihajókat elkerülje, elhatá
rozta, hogy nem a La Manche-csator
nán megy át, hanem megkerüli az ír 
szigeteket és Angliát.

1806 augusztusában, három év és 12 
nap elteltével futott be a Nagyezsda 
Kronstadtba. A  megtett útvonal több 
mint kétszerese volt a Föld kerületének.

A  Nyeva a Csendes-óceánon megtett 
külön útján, Alaszka partjairól Kan
tonnak haladva, új szigetet fedezett föl. 
A  fölfedezés majdnem a hajó pusztulá
sával járt. A  térképen ugyanis jelzés 
nem lévén, a Nyeva éjjel zátonyra fu
tott, ott, ahol nyílt vizet jelzett a térkép. 
Háromszor vonszolták le a hajót a zá
tonyról, mert a hullámok újból és újból 
visszasodorták. A  szigetet a kapitány 
nevéről Liszjanszkij-nak nevezték el.

Végre sikerült elszabadulniok vesze
delmes fogságukból és nyílt vízre ju
tottak.

A  Nyeva több mint egy évet töltött 
az Aleuti-szigeteknél és Alaszka part
jain. Szigeteket térképezett, mélysége
ket mért és leírásokat készített a part
vidékről.

Két héttel a Nagyezsda előtt érkezett 
haza Kronstadtba.

A  három éves és néhány napos expe
dícióban csupán egy matróz pusztult el, 
aki az út legelején a Nyevéról a ten
gerbe zuhant. A  többi épségben, egész
ségesen tért haza.

Az eredmények
Nagy jelentőségű volt a hajózás és a 

tengertudomány szempontjából a két 
hajó földkörüli útja. Tökéletesítették a 
térképeket, új szigeteket, hegységeket, 
hegyfokokat fedeztek föl, mélységet 
mértek, tanulmányozták a tenger életét. 
Szóval eredményeik nagyban hozzájá
rultak egy új tudományág: az oceano
gráfia fejlődéséhez. — Hasonlóan nagy- 
becsűek az ismeretlen népek életéről, 
szokásairól szóló följegyzéseik.

Jurlj Fjodorovlcs Liszjanszkij, a Nyeva 
parancsnoka

Kruzenstern háromkötetes útleírása a 
földrajzirodalom örök értéke.

Az expedíció valamennyi tagját ki
tüntették. A  vezetőket külföldi tudomá
nyos társaságok választották tagjaik so
rába.

Az expedíció legnagyobb jelentősége 
azonban abban állott, hogy újabb orosz 
földkörüli útaknak, nagy fölfedezések
nek lendítő eszményképét szolgáltatta. 
Angol tudományos körök ismerték el, 
hogy a fölfedező hajóútak térén a X IX . 
század első felében a vezetőszerep az 
angolokról az oroszokra szállt.

Sorra következtek a nagy orosz expe
díciók, a Rjurik 1815-ben kezdődött ex
pedíciója Kocebu vezetésével, amely pá
ratlan eredményekre vezetett, Bellingsz- 
hauzen és Lazarev hajóinak nagyszerű 
vállalkozása, amelynek során fölfedez
ték az Antarktiszt, a Predprijatnyije 
1823-as világkörüli útja és a földkörüli 
utak egész sora. Közülük is kiemelkedik 
irodalmi jelentőségével a Pallada fregatt 
útja, amely Goncsarov művében a v i
lágirodalom legszebb útleírásával aján
dékozta meg az emberiséget.

Ma az orosz hajók minden világtenge
ren sűrűn megfordulnak. A  nagy Észak
tengeri Hajóút 400 éves álma valósággá 
vált. Az orosz hajók befutnak a világ 
minden kikötőjébe.

Ezért nagy ünnepe az orosz tengeré
szeinek 1803 augusztus 7-e, az a nap, 
amelyen a két első orosz hajó indult 
földkörüli útjára . ..

Vécsey Zoltán
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\ »í)crü«, az ma
ii yarorsz.1̂ 1 mozdony

Társas utazókocsi a 
múlt század derekáról

AZ ÁRAMVONALASIG
Az indító belefúj kürtjébe, néhány tol

las női kalap jelenik meg az ablakok
ban s a fogadó ajtajából bámész szemek 
néznek a nekilóduló, majd könnyedén 
tovafutó kocsi után. Az emeletes deli
zsánsz hamarosan eltűnik a jegenyesor 
messzeségében...

Ilyen volt az utazás alig száz eszten
deje Magyarországon. Az utasszállító ha
tárok négy vagy hat lóval vont csúcsos
tetejű dobozai már messziről kürtszóval 
jelezték érkeztüket a váltóhelyeknek, 
melyek vezetői jóelőre előkészítették a 
váltólovakat. Vájjon kinek a számára 
tartották fenn akkoriban ezeket a jára
tokat? Jókaitól tudjuk, hogy a feltö
rekvő polgárságnak, mert hisz a birto
kosok saját hatfogatú hintóikon járták 
az ország rossz útjait, a jobbágyok vi
szont gyalogosan közlekedtek, ügyes- 
bajos útjaikon. Drága utazás volt a de
lizsánsz. Kevesek számára tartották 
fenn, kevesek zsebéből kellett fedezni 
a rezsiköltségeket.

Pedig akkor már hét esztendeje járt 
az első vasút Budapest és Vác között, 
s ezzel megindult hazánkban is a leg
modernebb közlekedés.

Első vasútvonalunkat magánvállal
kozó építette és az első vonat 47 perc 
alatt futotta be a Budapest-Vác közti 
33 km hosszúságú távolságot. Két év
vel később, 1848-ban helyezte üzembe 
a Magyar Központi Vasút a Pozsony— 
Marcheg közti vonalat, 703 méter alag
úttal és egy 135 méter hosszú híddal. 
A  sínek anyaga akkor még vas volt, a 
hidak fából épültek, még az 1857-Den 
épült 500 m hosszúságú szolnoki Tlsza- 
híd is.

A  vasút első negyedszázados történe
tében hatalmas a fejlődés. 1860-ban Po
zsony és Érsekújvár között bevezették 
a jelfogós Morse írógép használatát, 
1861-ben megjelenik az első átmenő ha
rangjelző berendezés és ugyanebben az 
évben felszerelik az első kéziállítású 
védőjelzőket. Az első villamos védÓjel-

Kisebb teherbírású, gyors, 
kisfogyasztású mozdony



zőt 1870-ben alkalmazzák Rákosrende
zőn.

Már 1871-ben 983 drb. mozdonyunk 
volt, ebből hatvan a MÁV-é. A  Magyar 
Központi Vasúttársaság 1846-ban építi 
meg az első négytengelyű forgóalvázas 
személykocsit. Érdekes megemlítem, 
hogy ez a kocsi az utasok tetszé
sét nem nyerte meg, ezért csupán 
mellékvonalon közlekedtették. Az első 
hazai vasúti kocsigyár 1868-ban épült 
Pesten s azt 1879-ben a Ganz-gyár vette 
meg. A  személykocsikat akkor olajmé
csessel világították, később áttértek a 
gázvilágításra. Az első magyar vasúti 
műhelyt 1847-ben építették a mai Nyu
gati p. u. helyén és 1871-ben már 10 
vasúti műhelyünk volt üzemben. Első 
állomásépületünket 1844-ben építették 
meg a Jókai-utca magasságában, a mai 
Nyugati p. u.-ral szemben.

A  vasút második negyedszázadában 
épült a legtöbb vasútvonalunk. Csak 
1871 és 1873 között 2762 km a növeke
dés. Erre az időre esik az első keskeny- 
nyomtávú vonal megépítése is Garam- 
berzence és Selmecbánya között. ■ 1874- 
ben Galíciával, 1879-ben pedig Balkán
nal létesítettünk összeköttetést. Baross 
Gábot működésére esik a magánvasuíak 
erőteljesebb államosítása, s ekkor a M ÁV 
és HÉV vonalak hossza meghaladta a 
9000 km-t. Csak a Déli Vasút és a KSCD 
maradt magántulajdonban. A  millenáris 
év végéig 6344 km HÉV vonal épült. 
Ugyanebben az évben, a vasút félévszá
zados jubileumakor 15.000 km a magyar 
vasutak összhossza.

Ebben az időben építik át a faszer
kezetű hidakat vasszerkezetűvé, vala
mennyi vonalat távbeszélő berendezés
sel látják el, felszerelik az első központi 
váltó- és jelzőállító berendezést, az első 
vonal-blokkot és az első állomási bizto
sítóberendezést. A  vonatók kályhafűté
séről áttérnek a gőzfűtésre és a villamos
világításra, megjelennek az első háló- 
és étkezőkocsik.

1914-ben, az első világháború kitörés
kor leállt a vasútépítés. A  háború után 
a vasút legfontosabb feladata a háborús 
rongálások és leromlott vasúti berende
zések helyreállítása volt, új vonal alig 
épült. Nagyobb ütemben folyt«a vonalak 
elsőrangúsítása.

A  második világháború alatt vezetik 
be a nagytávolságra alkalmas géptáviró

A 242-es áramvonalas, nagy
sebességű gyorsvonat! mozdony

A BOC.O, a legújabb 
típusú magyar villa

mos mozdony

A 424-es sorozatú moz
dony, a magyar moz
donygyártás büszke

sége



berendezéseket, a rádió hírszolgálatot, 
a korszerű szelektoros távbeszélőt s 
Budapest—Nagykanizsa között megindul 
az első menetirányító szolgálat. A  két 
háború között kerül sor Székesfehérvá
rott az első villamos fényjelző alkalma
zására, elkészül az Államvasutak leg
sikerültebb 424 sor. mozdonya. Megin
dul a hegyeshalmi fővonal villamos
üzeme, az első Árpád sinautó, mely a 
Budapest—Bécs közti távot ném egészen 
3 óra alatt futotta be.

A  második világháború vahdál pusz
tításai vonalaink 47%-át pusztították 
el, 14 alagutunkból ötöt tettek tönkre, 
3500 sorompónkból 1943-at. 16 millió
légköbméternyi vasúti épületünkből 
mindössze 7 millió légköbméter maradt 
meg. Az új életre ébredt ország csodát 
művelt. Már 1946 végére heljrreállította 
vasúti vonalaink 90%-át, s 1032 végéig 
minden elpusztított vasúti épületünket.

Újjáépítettük összes megrongált táv
beszélővonalunkat, rádió-távíró állo
másunkat. szelektoros menetirányító v o 
nalunkat. Még 1945 elején mindössze 
213 üzemképes gőzmozdonyunk volt, s 
már 1951-ben 1631 üzemképes gőzmoz
donnyal, 25 villanymozdonnyal, 93 mo
tor-járművel rendelkeztünk. Teher
kocsiállományunkból mindössze 6050 
darab maradt meg és 1951-re nemcsak 
a régi állományt pótoltuk, de új kocsi
kat is forgalomba állítottunk.

Üzemeinkben —  a Szovjetunióban 
szerzett tapasztalatok alapján — mind 
nagyobb szerepet biztosítunk az egyes 
munkák gépesítésének. A  kőcsiforduló 
gyorsítására fokozatosan kiküszöböljük 
a keresztfutásokat, csökkentjük a nagy 
szállítási távolságokat s ezzel növeljük 
a kapacitást.

De ahhoz, hogy a szocialista vasút 
megszülethessen, hatalmas újjáépítő és 
újabb építő munkát kellett és kell vé
geznünk. A  felszabadulás óta 103 km.

Meghívó az elsS magyar vasút 
megnyitására

hosszúságú új vonalat 
építettünk. A  keskeny- 
nyomtávú új vonalak 
hossza 85 km. Most 
építjük Sztálin vár os—

Mezőfalva—Rétszilas 
között az új vasútvona
lat, továbbá Kápolnás- 
nyék—Budafok—Háros 

között a második vá
gányt.

Az ötéves tervben 325 
km hosszú önműködő 
távközbiztosító berende
zés épül s vasúti táv

beszélő vonalaink hossza 1952-ben 
már 15.000 km-rel volt nagyobb, 
mint a felszabadulás előtt. A  szelekto
ros menetirányító távbeszélővonalak 
hossza 2664 km-re emelkedett. Villamo
sítottuk a budapesti körvasutat, állan
dóan erősítjük a pályákat, növeljük az 
utazási sebességet, hosszabbítjuk az 
állQmási vágányzatokat, megerősítjük a 
hidakat és korszerű jelző- és biztosító- 
berendezéseket létesítünk. Egyre jobb 
együttműködés alakul ki a szállítófelek 
és a vasút között. A  2000 tonnás, 50Ó 
km-es mozgalmakkal jelentős megtaka
rításokat érünk el.

Egyre nagyobb súlyt helyez a vasút a 
korszerű úgynevezett kultúrált utazásra. 
Állomásainkat bővítjük, gyermek- és 
kultúrvárötermeket létesítettünk és lé
tesítünk, nagy súlyt helyezünk a vasúti 
kocsik tisztántartására, világítására, fű
tésére. Megszerveztük a hétvégi kirán
dulóvonatokat. Megjelentek az első 
nagyszerű áramvonalas és 303 típusú 
mozdonyaink, s a dolgozók kényelmes 
utazásának biztosítására új korszerű 
kocsitípust tervezünk. Mindezt tudo
mányos intézeteink munkája is segíti. 
Megalakult a Vasúttudományi fu tató 
Intézet, a M ÁV Anyagvizsgáló Intézet, 
nemrégen működő korszerű röntgen
kocsink európai viszonylatban is egye
dülálló. Tudósok és kutatók serege dol
gozik azon, hogy minél jobb, minél 
tökéletesebb legyen a> szocialista vasút.

Hosszú volt az út a delizsánsztól az 
áramvonalasig, az agyvelőt rázó eme
letes határtól a 140 km sebességgel ro
bogó 303-as mozdonyig. A  vasútasnap 
ünnepén nemcsak vasutas dolgozóink
nak, de utazóközönségünknek is tudni 
kell, hogy a további fejlődés sikeréért 
teljes szívével és munkájával ott kell 
állania népi államunk nagyszerű cél
kitűzései mellett.

Túri András—Orosz József
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A  széles tömegek előtt mindinkább is
mertté válik hazánk újtípusú közleke
dési ága: a kereskedelmi tengerészet. 
Egységeit mind gyakrabban látja az or
szág népe. Ezek a hajók messze tenge
reken hordozzák a magyar lobogót, mu
tatják szárazföldi országunk élniakará- 
sát.

Miféle elgondolás alapján születtek e 
hajók? Mi a rendeltetésük? Hogyan 
épülnek? Milyen értéket jelentenek 
népgazdaságunk számára?

Újjászületett iparunk termékeiért 
kapunk cserébe távoli országoktól olyan 
javakat, amelyekben hiányt szenve
dünk. A  termelvényeket szállítani kell. 
Hazánk határain túl kénytelenek va
gyunk idegen fuvaroztatót megbízni ter- 
melvényeink szállításával. Ezért persze 
fizetnünk kell. Fuvarköltségben pedig a 
külföldi piacok szállítási tarifáinak és a 
külföldi fuvarozók kénye-kedvének va
gyunk alávetve.

Van-e kivezető út e kedvezőtlen hely
zetből?

Van! Egy nagy folyam, melyen át az 
áruk nyugodtan vándorolhatnak ki- és 
befelé.

Ez a Duna!

„Tengerre magyar lu
Belvízi hajózásunk a Dunán megte

remti az árucsereforgalmat a dunavöl- 
gyi államokkal. Igen ám, de tengeren
túli államokkal is élénk kereskedelmi 
kapcsolatban vagyunk.

Ezt a feladatot látják el tengeri ha
jóink.

Nagy devízamegtakarítást eredmé
nyeznek munkájukkal. Úgyis adódhatik 
a helyzet, hogy éppen abban a kikötő
ben, ahol tartózkodnak, nincsen ele
gendő mennyiségű magyar rendeltetésű 
áru, ilyenkor ők vállalnak el fuvarozást 
idegen árutulajdonosoknak. Ezért vi
szont értékes devizát hoznak haza a ma
gyar népgazdaságnak.

Szárazföldi ország vagyunk, de Du
nánkon keresztül bekapcsolódhatunk a 
világforgalomba. A  nagy folyam hátán 
kisebb nagyságú tengeri hajók vígan 
közlekedhetnek. Berzeviczy Gergely 
nyomán Széchenyi 1840-bén újra kö
vetelte a dunai hajózás meghosszabbí-

Késziil a Duna-tengerjáró hajú a Ganz 
Hajógyárban

tását Ogyesszáig. Ezidőtájt adta ki Kos
suth e jelszót: "-Tengerre magyar!* Mai 
műszaki adottságainkkal még tovább 
mehetünk. Elérhetjük — és el is érjük 
— a Fekete-, Földközi-, Vörös-tenger ki
kötőit, sőt akár a nagy Óceánt is.

Ezeknek a gondolatoknak a jegyében 
született meg Duna-tengeri hajózásunk. 
Az ország szívéből, Budapestről köz
vetlenül szállítja az árukat a Közel- 
keletre. Négy hajónk járja a tengere
ket: a “Budapest*, “Szeged*, “Tisza« és 
a “ Debrecen*. Számukat szaporítani 
kell. Több ilyen hajóra van szükségünk. 
Kiöregedésükkel is számolnunk kell. 
Emellett figyelembe kell vennünk, 
hogy Ausztria is erősen foglalkozik Du
na-tengeri hajók építésével. Jugoszlá
via kettőt már meg is épített. A  ver
senyt mi indítottuk el. Semmiképpen 
sem szabad lemaradnunk. Az óceán
túli hajózásba is be kell kapcsolódnunk. 
Csehszlovákia tengeri hajótere három
szorosa a mienknek, a szárazföldi Sváj
cot nem is említve.

Megfontolások egy tengerjáró hajó 
építése előtt

Egy-egy Duna-tengeri hajó építése 
előtt meg kell állapítanunk a hajók 
nagyságát. E tekintetben a dunai és a 
tengeri hajók feltételei sokban eltérnek.



A Szeged a szuezi öbölben

Tengeren bármilyen nagyságú hajóval 
közlekedhetünk. A  Dunán azonban a 
víz mélysége határt szab a hajó nagy
ságának. Tengeri hajónak minél na
gyobb merülést kell adnunk, folyaminak 
minél kisebbet. A  hajók magasságának 
határt szabnak a dunai hidak.

Meg kell állapítanunk, hogy ezek a 
hajók miféle árut szállítanak majd. 
Olyan árukkal kell számolnunk, ame
lyek kis mennyiségben is értékesek, te
hát jól fizetnek. Az árukat meg kell 
vizsgálnunk abból a szempontból is, 
hogy vájjon könnyű- vagy nehéz fajsú
lyú ak-e?

Terjedelmes áru szállítása esetén a 
hajó hombárainak nagyobb köbtartal
mat kell biztosítanunk. Nagyon súlyos 
árut nem szabad teljesen a hajó fene
kén tárolni, mert az ilyen berakása a 
hajó súlypontját igen mélyre viszi le. Ez 
pedig káros következményekkel jár a 
tengeren, hullámzás idején.

A  tervezés idején meg kell fontolni az 
útvonalat, amelyen a hajó járni fog.

Milyen gépek kerüljenek a hajóba? 
Gőzgépek, vagy motorok?

Hajóink építésekor a motorok mellett 
döntöttek. A  motorok könnyebbek (te
hát a hajó több rakományt vehet fel), és 
üzemanyagát a Földközi-tengerre egy 
.teljes körút hosszára magával viheti 
tartályaiban. Számolnunk kell a kikötők 
adottságaival, vagyis, hogy az egyes ki
kötőkben hogyan tudják kirakni és be
rakni a rakományt? Ennek megfelelően 
egyik hajót forgódarukkal, a másikat 
árbócdarukkal szerelik fel.

Minél gyorsabban megy a rakodás, 
annál jobb a hajó teljesítménye. Ten
geri kikötőkben sok esetben nem álla
nak a hajók a parthoz, hanem csak a 
révben vetnek horgonyt. Ezért saját da

ruival kell rakodnia. Minél 
nagyobb teljesítőképessé
gük, annál gyorsabb a ra
kodás.

Még sok más kérdést kell 
megoldanunk. Mekkora le
gyen a hajók személyzete? 
Milyen szigeteléssel legye
nek a kabinok ellátva? Hi
szen e hajócskák a hideg 
téltől kezdve a trópusok 
izzó hőségéig az időjárás
váltózások legszélesebb 
skáláját szenvedik el. Az
tán dönteni kell a kormány 
kérdésében. Tengerre kis- 

felületű kormánylapát kell, mert ha en
nek felülete nagy, a nekicsapódó hul
lámok könnyen letörik. A  Dunára ellen
ben igen nagy felületű kormánylapát 
szükséges, hogy a hajónak kis helye
ken kell végeznie erős fordulatokat, ka
nyarodásokat.
Tervezés, építés, vizreboesét&s

Mihelyt így, pusztán gondolatban 
megszületik a hajó, a tervező mérnökök 
nekilátnak a tervezésnek.

A  tervezőt főleg három kívánság köti 
az építtető részéről: mekkora lesz a fe l
vehető rakomány súlya? Mekkora lesz 
az elérhető sebesség és a hatósugár?

A  tervezés során meghatározzák a 
hajó alakját. Elkészítik az úgynevezett 
vonaltervet. Ez nem más, mint a hajó
testnek három, egymásra merőleges 
síkú ábrázolása. Kiszámítják a hajó 
súlypontját, a hajóra ható erőket, a hajó 
ellenállását stb. Ezeknek megfelelően 
számítják ki a hajó vasszerkezetéhez 
szükséges egyes elemek —  bordák, kö
tővasak, hosszmerevítők stb. —  szük
séges szilárdságát. Eldöntik a lemezvas
tagságot, a lemezek és a vasszerkezet 
összeerősítésének módját. Ez történhetik 
hegesztéssel, vagy szegecseléssel. Utóbbi 
biztosabb, de megnöveli a hajósúlyt. Az 
előző kevésbbé biztos, de nagy súly
megtakarítással jár. Duna-tengeri ha
jóink vegyes rendszer szerint épülnek; 
Fontosabb elemeiket szegecseléssel, a 
kevésbbé fontosakat hegesztéssel erő
sítik össze. Közben elkészítik a részlet
terveket is, a lakó-, munka-, gép-, egész
ségügyi s egyéb terek részére. A  tervek 
elkészültével megindul a valóságos ha
jóépítés. A  tervek szerint elkészítik az 
egyes elemeket. A  rajzpadláson a hajó
testben előforduló görbe idomokról el
készítik eredeti nagyságban a rajzmin-:
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A Szeged az Iztnir-öbölben fedél
zeti rakománnyal, záazlúdiszben

tákat, ezekről pedig a hajó- 
kovácsműhelyben az eredeti 
vaselemeket.

A  lemezeket az úgyneve
zett hajóműhelyben készí
tik. Az egyes elemeket a 
lehetőség határáig össze
erősítik a szegecselő-, ille
tőleg hegesztőműhelyben.
A  famegmunkáló-műhelyek 
közül az ácsműhelyben á 
durvább faalkatrészeket, 
csónakokat, mentőcsónako
kat, az asztalosműhelyben 
pedig a bútorokat, valamint 
a fafelépítményeket és fa- 
ablakokat készítik el. Az egyes felszere
lési tárgyak készítésére a hajógyárban 
még öntödék, gépműhelyek is vannak. 
Ezidőtájban a hajó jövendő parancsno
kát és üzemvezetőjét a hajógyárba kül
dik, hogy az építés folyamán gyakorlati 
tanácsokkal szolgáljanak a gyárnak. A  
műhelymunkák elvégeztével az enyhe 
lejtésű sóján —  vagyis hajócsúszdán — 
állványzatot készítenek. Erre lefektetik 
a hajó gerincét. A  gerinchez erősítik a 
bordákat, majd a lemezeket. Végül a 
hajót mázolják. A  mázolásnak korrózió-, 
rozsda- és élőlényellenállónak kell lenni, 
mert különben ezek a hatások a hajóle- 
mezelést rendkívül hamar tönkreteszik. 
A sóján álló hajóba még nem teszik be 
a gépeket, kazánokat. Ez utóbbiak csak 
vízrebocsátás után kerülnek a hajóba.

Problémák a próba fit után
Az elkészült hajót a sikeres próbaút 

megtartása utón az építtetőnek átadják. 
Az építtető tulajdonos azután a hajót a 
Magyar Tengerészeti Hivatalban beik- 
tattatja a magyar tengeri kereskedelmi 
hajók névsorába. Így válik a hajó ma
gyar terülétté. Így nyer jogot a magyar 
lobogó viselésére. Előzetesen megálla
pítják azt, hogy a hajó mennyire alkal
mas tengerre.. Ez nagyjelentőségű ak- 
tus. Minden szállíttató szívesebben szál
líttat erős, tengerálló hajóval. A  bizto
sítók is kevesebb biztosítási járulékért 
biztosítják az erősebb hajót.

A  kész hajó üzemeltetőjének az a 
célja, hogy hajója részére mindig elég 
és jólfizető áru álljon rendelkezésére ra
kományként. Célja, hogy hajóját az 
egyes kikötőkben minél kevésbbé kés
leltessék. Ne akadályozzák a hatósági 
közegek, a rév- és egészségügyi szervek,

a rakodtatók, a révkalauzok. Célja az is, 
hogy hajója minden szükségest meg 
tudjon szerezni: élelmiszerrel, ivóvízzel, 
anyagfelszereléssel kellő időben és ol
csón ellássa magát. Ezért minden kikö
tőben, ahol megfordul, tart egy megbí
zottat. Ez a hajóügynök. O szerzi a hajó 
részére a rakományokat, hiszen ő ismeri 
abban a városban, abban az államban 
a legjobban a kereskedelmi piacot, a fu
vardíjakat, a szállíttatókat. A  hajó pa
rancsnoka az ügynököt előre értesíti ér
kezéséről. Az ügynök kötelessége az ér
kezésig a rakomány megszerzése, a ra
kománypapírok — vámokmányok, bank- . 
garancialevelek — elkészítése.

Egy tengeri ftt
Mihelyt, a hajó befejezte a rakodást, 

felkészül a tengeri útra. Megkezdődik a 
hombárok bezárása. A  fedélzeti hom
bárnyílásokat vastag deszkákkal a rá- 
juk^helyezett és leékelt erős, három ré
tegű ponyvával zárják le vízmentesen. 
Ez a hajó egyik legsebezhetőbb pontja. 
Hiszen ha a hajón átzúduló víz a pony
vákat leszakítja, vagy a deszkákat be
töri, a hajó menthetetlenül elveszett. 
Ha a rakomány olyan terjedelmes, 
hogy nem fér el a hombárban, a fedél
zetre is vesz árut a hajó. A  fedélzeti ra
kományt úgy kell megkötözni, hogy az 
út folyamán meg ne indulhasson. Ez ne
héz feladat, tekintetbe véve azt, hogy a 
hajó sokszor napokig erős viharban uta
zik. Ezalatt minden hat másodpercben 
végez egy -teljes dőlést* 30— 42 fokig.

Az utazás folyamán a hajó irányát a 
tájoló elnevezésű műszer mutatja. A  tá
joló szíve az iránytű. A  hajó által meg
tett távolságot egy távolságmérő mű
szer, az úgynevezett lóg mutatja. Ada
taiból közvetlenül a sebességet is meg-

1017



Rakodás a belrutl kikötőben

nem ismeretes kellő biztonsággal. Nos, 
ezért szükséges a csillagászati hajózás. 
Segítségével az égitestek mozgása alap
ján számítja ki a tengerész a hajó he
lyét. Ha az égbolt borult, ez sem segít. 
Ilyenkor már igen fontos a jó parancs
nok ki|ejlett tengerészösztöne. Ez csak 
évtizedes hajózásnak lehet a gyümölcse. 
Még akkor is szükség van rá, ha a hajó 
radarral van felszerelve. Mert még a ra
dar sem mutat ám mindent pontosan. 
A  tengerész ezért nem szereti a száraz
föld közeledtét. Hiszen ha a hajóhely- 
számításba akár csak egy kis hiba is 
csúszik be, hamar zátonyra juthat. Ez 
pedig rendszerint a hajó és sok esetben 
több személy életét, vesztét okozza.

Sok-sok nehézséggel, szenvedéssel, fá
radsággal eltöltött nap után jelenik meg 
a hajó dolgozói előtt a szulinai világító
torony. A  biztos révbejutást jelenti. A  
tengerészek újult erővel látnak munká
hoz, hogy a rakományukat mielőbb ha
zahozzák. Nehéz napok és éjjelek után 
végre feltűnik a csepeli Nemzeti Sza
badkikötőnk. Ott már várják kirako
dásra készen a hajót a magyar rakodó- 
munkások.

Jövedelmező közlekedési ág a tengeri 
hajózás. Egy hajó építése 2—5 év alatt 
megtérül. Kevés személyzettel sok devi
zát kereshet, illetőleg takaríthat meg a 
népgazdaságnak. Megfelelő tengeri ha
jópark külkereskedelmünket függetle
níti a külföldi szállítóktól, s ez verseny- 
képességét fokozza. A  tengeri hajózás 
sok embernek ad megélhetést. Igényli 
a hajógyárak, kikötők, a kohászat, gép
gyártás, kender- és lenipar, kötélgyár
tás, festékipar, faipar, szárazföldi szál
lítmányozás, hírközlés dolgozóinak se
rény munkáját. Végül, de nem utolsó
sorban, kenyeret ád a tengerészeknek, 
akik sokszor egy évnél is hosszabb időn 
át, családtól és hazától távol végzik fá
radságos és szép munkájukat.

Juba Ferenc
Magyar Tengerészeti Hivatal

Természettudományos rádióelőadások naptára:

AUGUSZTUS 14, PBNTEK. Kossuth-rádló: 
16.10: Erő — egészség. AUGUSZTUS 15, SZOM
BAT. Kossuth-rádló: 16.00: Beszélő atlasz. 
AUGUSZTUS 16, VASARNAP. Kossuth-rádló: 
11.00: Épülő szép hazánk. Petőfl-rádió: 15.00: 
Kérdezz — felelek! Tudományos fejtörő. 
AUGUSZTUS 17, HÉTFŐ. Petőfi-rádló: 16.40: 
Tíz perc tudomány. Hogyan látunk? 17.40: A 
földkéreg kora. Előadás. AUGUSZTUS 18, KEDD. 
Kossuth-rádló: 17.40: Megujhodó szülőföldünk: 
Göcsej. Petőtl-rádlő: 18.00: Kossuth-dljasok a 
mikrofon előtt. AUGUSZTUS 19, SZERDA. 
Petőfl-rádió: 15.30: Gyarmati népek harca a 
felszabadulásért.

ismerhetjük. Mindegyik műszernek sok 
hibaforrása van. Emellett előfordulhat, 
hogy az iránytű csakis a hajó irányát és 
nem a haladás irányát mutatja. Ezért 
bizony, megtörténik, hogy a hajó helye

Vihar az Égei-tengeren



Az Élet és Tudomány olvasóinak már 
bemutattuk a jávai és a pekingi elő
embereket. Igazoltuk, hogy az előembe
rek Ázsia keleti részén egymástól mesz- 
sze távolságban éltek. Valamennyi jel 
arra vall, hogy az eddig ismert e legelső 
emberek nagy területen vándoroltak.

Vájjon éltek-e más földrészen is? S 
maradt-e nyomuk legalább az óvilág 
Ázsián kívüli részein.

A  Peking melletti Chou-Kou-Tien-i 
ásatások s kivált a jávai újabb Pithe- 
canthropus leletek ezt a kérdést is meg
oldották.

Főleg az utóbbiakkal való összehason
lítás arra vezetett, hogy a híres heidel-

A heldelbergi előember állkapcsa oldalnézetben

zsef mindannyiszor értesítette a heidel- 
bergi egyetem őslénytani tanárát, 
Schoetensack Ottót.

Közel hú(sz esztendei megfigyelés sok 
értékes kövületet szerzett a jeles pro
fesszor heldelbergi intézetének. De a 
legértékesebb, a heidelbergi állkapocs, 
mintegy megkoronázta a sokévi fárad
ságos munkát.

Egy kavicsbánya mélyéből
Ezt az állkapcsot 1907 október 21-én 

találta a maueri homokbánya két mun
kása. 24 méter mélyen a felszíntől, a ho
mok- és kavicsrétegek alját képező

Az állkapocs felülről. Jól látszanak a környező 
kőzetben maradt fogkoronák helyei

bergí állkapocs is ilyenfajta előember 
állkapcsa.

Heidelbergtől 10 kilométerre keletre, 
az Elsenz-folyócska völgyében fekszik a 
kis Mauer falu. Közelében már hosszabb 
ideje homokot és kavicsot bányásznak.

A  homok- és kavicsrétegek a Neckar- 
folyó egy régi ágának lerakódásai. Itt 
a folyó régen éles hurkot írt le és a mai 
Mauertől délre húzódott. A  felső rétegek 
azt bizonyítják, hogy e hurkot később a 
Neckar átvágta és elhagyta. Majd a 
Neckar mellékfolyója, az Elsenz töltötte 
fel a régi ágy helyét.

A  rétegek élesen elválnak. Könnyen 
megkülönböztethetők. Számos őslény
tani maradvány került elő belőlük. Va
lahányszor valamilyen maradványt ta
láltak, a bánya tulajdonosa, Rösch Jó

agyagpadtól 87 centiméter magasra ke
rült elő ez az állkapocs, kettétört álla
potban.

Részeit gondosan összeszedték. Négy 
fogának koronája letört a reátapadt kö
vülettel. A  munkások azopnal észrevet
ték, hogy mennyire emberi ez az állka
pocs és fogai. De elcsodálkoztak bámu
latos nagyságán. Odahívták Rösch Jó
zsefet. 0  azonnal felismerte, mily fon
tos lehet ez a lelet Schoetensack szá
mára és nyomban táviratozott a pro
fesszornak.

Schoetensack másnap reggel már 
megjelent a bányában. Megállapította 
pontosan, melyik rétegben feküdt a le
let. Könnyen ment a meghatározás. Hi
szen az eddigi kövületek előkerülésekor 
már pontosan térképezték a rétegeket. 
A  jelenkor löszrétege alatt az utolsó
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-jégkorszak 5 méter vastagabb löszré
tege feküdt. Ezt megszakítja az Elsenz- 
folyó kavicsa. E rétegek alatt fekszik 
15 méter vastagon az úgynevezett 
maueri kavics a Neckar lerakódásából. 
Közepében 2,5 méter vastag agyagpad.

Az agyagpad alatt és fölött ugyanazon 
állatok maradványait találták: ősele
fántét, etruszk orrszarvúét, ősdisznóét, 
ősbölényét, hódét. Különféle medvefa
jok, a barlangi medvék őseinek csont
jai kerültek elő. Azonfelül találtak itt 
ősoroszlán, párduc, vadmacska s egyéb 
csontokat is. Huszonegy szárazföldi és 
huszonnégyféle vizi puhatestű (kagyló 
és csiga) maradványai voltak még ebben 
a rétegben. A  fölötte fekvő rétegekből 
pedig hidegkedvelő állatok maradványai 
kerültek elő.

Mit mutatnak e rétegek és a marad
ványok?

A heidelbergi állkapocs körvonalrajza. Jól mu
tatja annak különleges nagyságát és a mai áll

kapcsoktól eltérő méreteit és hajlásszögeit

Azt mutatják, hogy a maueri állka
pocs pleisztocén-kori. A  pleisztocén-kor
ban, vagyis a jégkorszakban hidegebb 
és melegebb időszakok váltakoztak. 
Mind a rétegződés, mind a melegebb 
időszakot kedvelő állatok és a hideget 
és meleget egyaránt bíró ragadozók nyo
mai arra vallanak, hogy a heidelbergi 
állkapocs gazdája a középső jégközötti 
korszakban élt. Legújabban egy Zeu- 
ner nevű geológus a lelet korát még 
előbbre teszi: a második jégkorszakba: 
az úgynevezett Mindéi eljegesedés két 
szakasza közti melegebb korszakra. Kö
rülbelül 450.000 esztendősre. Valószínű, 
hogy a Werth-féle időmeghatározás a 
helyes, tehát ennél fiatalabb.

Schoetensack az állkapcsot laborató
riumában gondosan kipreparálta. A  le

tört fogkoronákat Weinert 1937-ben 
visszaillesztette a helyükre. így a foga
zat is teljessé lett. Az állkapocs a hei
delbergi egyetem földtani intézetében 
van elhelyezve. Sajnos, az 1945. évi ka
tonai megszállás idején az állkapocs is
mét összetört és metszőfogai elvesztek.

Milyen a heidelbergi állkapocs?

Az állkapocs maga sokkal hatalma
sabb és erőteljesebb, mint bármely ed
dig ismert emberi állkapocs. Főleg az 
állkapocs felhágó ágai igen szélesek. A  
mai ember keskeny, finom izületi nyújt- 
ványai ezen az állkapcson vastagok, szé
lesek és hatalmasak. Az állkapocs-ág te
tején, a félholdalakú bevágás ellapult és 
igen széles. De az ellapultság ellenére is 
erősen eltér e bevágás formája az em
berszabású majmokétól.

A heidelbergi előember állkapcsa összehasonlítva 
gibbon, orang és gorilla állkapcsokkal. Látjuk a 
nagy eltéréseket. Az állkapocs nem majomé volt

Az állkapocs ága meredeken áll. Az 
a szög, amely az állkapocs testének alsó 
síkját az állkapocs-ág hátsó érintőjével 
egybekapcsolja, sokkal közelebb áll a 
derékszöghöz (108 fok), mint a mai em
ber átlaga (125 fok).

Az állkapocs teste magas — a ma élő 
emberek állkapocsmagasságának felső 
határán van. Az állkapocs alsó széle 
ívelt, 0—7 milliméter magasra emelke
dik oldalt a vízszintes síkból s így nem 
egészen hosszában érinti azt. Magának 
az állkapocsnak nincs állcsúcsa. Teste 
elől behúzódik s így negatív állat mu
tat. Ebben is különbözik a mai ember
től.

Az eltéréseket tanulságosan mutatják 
az állkapocs méretei:
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A maueri állkapocs méretei centiméterben:

M é r e t
Maueri

állkapocs
Mai ember 

átlaga

Hosszúsága középvonalban........... .............................
Szélessége a szegletben.............................................
Szélessége az izületi nyúlványokon ..............................
Ágmagassága átlagban........... ..................................
Ág legkisebb szélessége ...........................................
Állkapocsmagasság középen ....................... .............
Állkapocsmagasság a 2. zápfognál .......................... ..
Test legnagyobb vastagsága középen ...........................

10.5
10.8
13.1
6.9
5.1
3.5
5.4
2.5

7.5 
10.0 
12.2
6.5 
2.8
3.4
4.5
1.5

Ezek az adatok is azt mutatják, hogy 
az állkapocs méreteiben lényegesen fe
lülmúlja a ma élő ember állkapcsának 
méreteit.

Igen érdekes, hogy ennek az emberé
vel szemben szinte állati méreteket mu
tató állkapocsnak a fogazata teljesen 
emberi.

Majomállkapoes, emberi fogazattal?
A  fogazat zárt. A  fogív viszonylag rö

vid. Hossza 5,85, szélessége 7,05 centi
méter. A  mai embernél a méretek nem 
sokkal kisebbek (5,4 centiméter hosszú
ság és 6,4 centiméter szélesség). A  mé
retekből is látjuk, hogy a fogív széles. 
Alakjában ívelt, sehol sem mutat törést. 
Még a szemfogak vonalában sem szeg-' 
letes, mint az állatoké. A  fogak egy sík
ban, zártan feküsznek. A  szemfogak 
nem emelkednek ki a fogsor síkjából. 
Így természetesen a szemben lévő szem
fog befogadására nincsen a szemfogak

Gibbon (G ) és a Heldclbergi előember (H ) áll
kapcsának ága. A felső képen a gibbon felére, 
az előember harmadára van kisebbítve. Az al
són a gibbon természetes, míg az előember fél- 
nagyságban van ábrázolva. így  a különbségek 
az azonos méretben még jobban előtűnnek

mellett üres hely — úgynevezett dia- 
sztéma — sem.

Ezért nem csodálatos az, hogy erre az 
állkapocsra először ezt mondták: »Ma- 
Jomi állkapocs, emberi fogazattal. . . «

Maguk a fogak erősek és nagyok. De 
a ma élő emberek sorában sokszor ta
lálunk még nagyobb fogakat is. A  szem-, 
fogak erősen kopottak. De nem sokkal 
nagyobbak, mint a metszőfogak. Ez 
utóbbiak meredeken állnak, mint a mai 
embernél általában és nem előre, mint 
a majmoknál. A  kis őrlőfogak kétcsú- 
csúak és olyan alakúak, mint akárme
lyik ma ismert normális fogazatú em
beré. A  zápfogak közül az első ötcsúcsú, 
mint a Dryopithecus zápfoga. A  máso
dik zápfogakon az ötödik csúcs hátul 
középen már erősen visszafejlődött s így 
az is a mai emberéhez hasonlít inkább. 
Valamennyi zápfog nagy és fejlett. A  
harmadik zápfog is erős. Végeredmény
ben a fogazat már erőteljesen emberi 
jellegű. De ősi jellegek is látszanak 
rajta, kivált a gyökerek és a zápfogak 
lapos és széles koronáinak viszonyában.

Milyen eredményre vezetett ez utóbbi

A Heidelbcrgl előember állkapocs testének kör  ̂
vonala a középsíkban összevetve gorilla (1), ős
ember (2 ) és mai emberéveiŰfáz előember (ki
húzott vonal) állkapcsa mindháromtól eltér az 
állcsúcs visszahúzódó negatív mivoltában és a 

gorilla meg az ősember közt foglal helyet

jellegek részletes vizsgálata? Fölfedez
ték azt, hogy a maueri állkapocs fogai
nak fogbélkoronája igen tág, akárcsak 
a kérődző állatoké. Ezért taurodont fo
gazatnak mondották,
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Mivel ezt a széles fogbélkamrát a 
fejlődés egy szélső alakjának tartották, 
Keith angol anthropológus azt állította, 
hogy a heidelbergi állkapocs és a ha
sonló nagy fogbélkamrájú neandervölgyi 
ősember eltér a szűk fogbélkamrájú em
berszabású majmoktól és a mai ember
től. Ezért nem is lehet annak elődje: az 
emberiség fejlődésének oldalágát ké
pezi ...

Ez az erőszakolt állítás azonban a 
legújabb időben megdőlt. Senyürek Mu- 
zaffer török tudós bebizonyította, hogy 
a zápfogak fogbélkamrájának ez a tá
gulása, a taúrodontizmus bizonyos szé
lesorrú amerikai majmoknál rendszeres. 
Közönségesen előfordul a gibbonoknál, 
nem ritka az orangutánnál. Szórványo
san mai embereknél is megtalálható.

Európa egyetlen 
előember-maradványa

Maga a tulajdonképpeni megtaláló 
és első leírója, Schoetensack külön em
berformának tartottá. Ezért »Homo hei- 
delbergensis« néven írta le. Bonarelli 
Guido olasz anthropológus figyelembe 
véve az állkapocs ősi jellegeit, Falaeon- 
thropus . heidelbergensis-nek (heidel
bergi ősi [előjembernek) nevezte el. (Pa- 
laios ógörögül annyi, mint régi, anthro- 
pos embert jelent. Megkülönböztetésül 
a »Homo« latin szóval jelölt mai em
berektől, Anthropus alatt mindig ősibb, 
.vagyis előemberi formákat értünk.)

Schoetensackról meg kell említenünk, 
hogy a maueri állkapcsot praeneander- 
thaloidnak, tehát a neandervölgyi ős
ember előtti stádiumnak tartotta. Leche

Az állkapocs fejlődése az emberiség törzsfejlődésében. 1. A Heidelbergi előember; 2. a Neander
völgyi ősember (mindkettő még állcsúcs nélkül); 3. a mai ember ásatag őse; 4. a mai ember 

állkapcsa. Utóbbi kettőn egyre erőteljesebb az állcsúcs

A  heidelbergi állkapocs belső oldalá
nak fölépítése is igen fontos.

Vájjon a beszéd során működő izmok 
tapadási helyei ki voltak-e fejlődve? Tu
dott-e beszélni?

Az állkapocstest közepének belső ré
sze a szemfogaktól ferdén halad hátra 
lefelé, egészen a harántfutó állkapocs
nyelvi izomárokig (Fossa musculi genio- 
glossi). Belső álltövis nincs a heidel
bergi állkapcson. Kéthasú izomárka 
azonban fejlett. Az állkapcson tapadó, 
a beszédnél fontos izmok eredési helye 
még nem fejlődött ki annyira, mint a 
későbbi embereken. De az embíerszabású 
majmoktól eltérő fejlettebb formát mu
tatott. Így a heidelbergi állkapcson az 
látszik, hogy annak hordozója a beszéd 
kezdeti fokán ugyan, de mór némileg 
tudott beszélni,

azt vélte, hogy az embert és majmot ösz- 
szekötö -átmeneti" lény. Schwalbe, a 
nagyérdemű tudós pedig azt mondta, 
hogy egy a Pithecanthropushoz hasonló 
lény állkapcsa volt ez.- 

A  sangirani újabb Pithecanthropus- 
leletek és a Sinanthropus leletei ez 
utóbbi véleményt erősítik. Ma ugyanazt 
valljuk, amit Werth már 1921-ben be
bizonyított az anatómiai jellegek és a 
földtani időmeghatározás alapján egy
aránt: a heidelbergi vagy maueri áll
kapocs tulajdonképpen a Pithecanthro- 
pus-nem tagja. Ezért Werth Pithecan- 
thropus heidelbergensisnek nevezte.

így a tudomány mai álláspontja sze
rint a heidelbergi állkapocs nem más, 
mint az előemberek európai változata: 
a heidelbergi előember. Alacsonyabb fo
kon állott, mint az ősember, de már em
ber volt. Malán Mihály
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Tjudőmánges
E SE M É N Y N A P T Á R
Ö s s z e á l l í t o t t a  ; V a j d a  P á l

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

1863. augusztus 15-én született Krllov A. N. orosz matematikus, a hajóépftészet 
korszerű elméletének megalkotója. Neki köszönheti ez a tudomány Eu.er óta a 
legnagyobb eredményeket. Krllov legjelentősebb munkálatai a hajók ingására és 
stabilitásának számítására vonatkoznak. Azonkívül jelentős kutatásokat végzett 
a ballisztlka, a műszerek elmélete terén és a technika egyéb területén. Megszer
kesztette az első, valóban működő és használható integrátort (differenciálegyen
letek numerikus integrálására szolgáló géDet). Ezzel megalapítója lett a modern 
alkalmazott matematika egy új irányának, a »gépi« matematikának, amelynek 
jelentősége naoról napra nő és, amellyel ma a Szovjetunióban külön tudományos 

intézet foglalkozik. Krilovra jellemző, hogy kutatásait egészen a numerikus eredmények kiszámí
tásáig folytatta, így eredményeit közvetlenül lehetett alkalmazni a technikában. Krilov ragyogó 
példája volt annak a tudósnak, aki össze tudja kapcsolni az elméletet a gyakorlattal. A  tudományok 
története a Szovjetunióban. Bp. 1950.57— 58. oldal ; Sztálin és a szovjet tudomány. Bp. 1950. 322. oldal.

1743. augusztus 16-án született Lavolsler A. L. francia tudós, a modern vegytan 
megalapítója. Felfedezett egy sor elemet (kén, foszfor, szén, oxigén stb.). Felállí
totta az oxidáció és az égés új elméletét. Rámutatott arra, hogy az égés, a magya
rázatára felállított korábbi elméletekkel szemben nem egyéb, mint valamely éghető 
anyagnak a levegő oxigénjével történő egyesülése, erős hőfejlődés és fenytüne- 
mény közben. Kimutatta, hogy a víz, a levegő, elemek vegyülete, Illetve keveréke. 
A  lélekzésről, erjedésről kimutatta, hogy ezek oxidációs folyamatok. A  mérleget, 
a méterrendszert és a tizes beosztást o használta először. Lomonoszovtól függetlenül 
felfedezte az anyag megmaradásának törvényét. Kudrjavcev P. Sz.: A  fizika tör

ténete. Bp. 1951. 374. oldal ; Czógler L.; A  fizika története. Bp. II. kötet, 1— 31. oldal.

1886. augusztus 17-én meghalt Butlerov A. M. orosz vegyész. Rendkívül nagy
jelentőségű megállapításokat tett a szerves vegyületekre vonatkozóan. Mindén 
felfedezése egy gondolatból fakadt és ehhez Igazodott. Éppen ezzel teremtett 
iskolát, éppen ez biztosítja, hogy neve fennmarad a tudomány történetében. 
Ez a gondolat; a kémiai szerkezet. Kimutatta, hogy a molekulában korántsem 
mindegyik atom hat egyforma erősséggel a többi atomra, ellenkezőleg, mindegyik 
atom Kémiai hatása csupán meghatározott atomokra Irányul, amelyek a maguk 
részéről kémiai kötéssel egyesülnek más atomokkal. Ilyen törvényszerűség alapján 
alakul ki a molekula szerkezete. Butlerov szerkezeti kéoletekkel tüntette fel a 

molekula felépítését, amelyekben nemcsak az összetételt, hanem az atomok’ kapcsolódási módját Is 
fel tudta tüntetni. Zellnszki] szerint »Butlerov behatolt a molekula mélyébe s az atomot tette egész 
kémiai gondolkodásának és kutatásainak alapjává#. Kuznyecov B. 0. : Az orosz tudósok hazafiságn. 
Bp. 1950. 144— 163. oldal.

1839. augusztus 19-én megnyílt Pétervártól 17 versztnylvel délre a pulkovói csillag
vizsgáló. Százkét évig működött megszakítás nélkül ez a világhírű csillagvizsgáló. 
(A z 1941— 44-es években, a lenlngrádi blokád idején, a fasiszták földig rombolták.) 
A  pulkovói csillagvizsgáló nemcsak a szovjet, de a külföldi csillagászat fejlődésé
ben is nagy szerepet játszott. Az egész orosz asztronómia a pulkovói csillagvizs
gáló termékeny talajából nőtt ki. De sok neves külföldi tudós is itt kezdte tudo
mányos pályáját, vagy itt tökéletesítette ismereteit. A  Nagy Októberi Forradalom 
a tudományos kutatást a nép szolgálatába állította. így  alakult át a pulkovói 
csillagvizsgáló munkája is. Tervszerűséget vittek az obszervatórium tevékeny

ségébe : főképpen azt a munkát végezték, amely leginkább szükséges a szocialista építéshez. A  tudo
mányok története a Szovjetunióban. Bp. 1950. 70— 81. oldal.
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MEGOLDÁSOK A 31. SZÁMBÓL

1. Természeti viszonyok közt 
mindig azok a növényfajok 
maradnak fenn, amelyek az 
adott körülményekhez a leg
jobban alkalmazkodnak. Az 
ember földművelő tevékenysé
gével a számára hasznos nö
vényeknek, a kultúrnövények
nek olyan körülményeket te
remtett, amelyek eltérnek a 
természetben uralkodó feltéte
lektől. A  kultúrnövények »meg- 
szokták« az ápolást, »elkénye- 
sedtek* és magukra hagyatva 
nem bírnak a gyomnövények
kel.

A helyes agrotechnika tehát 
kedvező feltételeket teremt a 
kultúrnövények számára, vi
szont rendkívül kedvezőtlenül 
befolyásolja a gyomnövények 
életfeltételeit. Az agrotechnika 
elhanyagolása fordított irány
ban hat.

2. Oktaéder élvázát kapjuk:

Ezen a módon -tehát, mint 
azt láttuk, kockából .oktaédert, 
oktaéderből pedig kockát ka
punk. (A  geometriában az 
oktaédert és a kockát egymás 
duálisainak nevezik.)

3. Az a) sornál nem érhetjük 
el. Mint ugyanis arról könnyen 
meggyőződhetünk, ebben a sor
ban akárhány tagot adunk is 
össze, az eredmény 2-nél keve
sebb lesz (éppen annyival ke
vesebb, mint amennyi az 
utolsó összeadott tag értéke).

A  b ) sornál ellenben elér
hetjük. Adjuk össze ugyanis a 
tagokat 1/100-tól 1/199-ig, ez
összesen 100 tag, mindegyik 
nagyobb, mint 1/200, ha tehát 
ezeket összeadjuk, eredményül 
100. 1/200- 1/2-nél többet kapunk. 
Ugyanúgy belátható, hogy a 
sor tagjait 1/200-tól 1/399-ig,
1/400-tói 1/799-ig, 1 /800-tól 1/1599- 
ig s 1. t. összeadva is mindig 
1/2-nél többet kapunk eredmé
nyül. Ha tehát elég messze me
gyünk, akkor az összeg akár
hányszor 1/2-nél, azaz akármi
lyen nagy számnál Is nagyobb 
lesz. Ahhoz, hogy biztosan io
néi többet kapjunk, 20 ilyen 
szakaszt kell venni.

OJ FELADATOK

1. a) Mikor vkn a Föld köze
lebb a Naphoz: nyáron, vagy 
télen?

b) Ml az oka annak, hogy a 
Sarkoktól az Egyenlítő felé kö
zeledve, az éghajlat mind me
legebb lesz?

2. Van-e olyan test, amely
nél ha a szomszédos lapok 
középpontjait egyenes drótda
rabokkal összekötjük, ugyan
olyan test élvázát kapjuk?

3. A Duna valamely helyén, 
ahol a vfz 10 m mély, búvár- 
harangban keszonmunkások 
dolgoznak. .Mekkora légnyomást 
kell klállniuk?

4. Az ábrán látható módon 
négyzeteket rajzolunk egymás
ba és ezt az eljárást a végte
lenségig folytatjuk.

Mennyit tesz ki összesen az 
fgy kapott végtelensok négyzet 
területre?

á .

MUNKA UTÁN
VÍZSZINTES:

1. Rágőeszköze. 8.
Francia fiziológus, a 
veszettség elleni oltás 
felfedezője. 15. Későb 
bi időpontra halasz
tani. 16. Ékezettel: 
bőrcserző folyadék. 18.
Sebészeti műszer. 19.
B-kaukázusi folyó, az 

Eibrusz-hegységben 
ered, a Fekete-tenger- ■ 
be ömlik. 20. Másolat.
22. Elküldő szó. 23.
Fém. 24. Francia csil
lagász. 26. OR. 27.
Eötvös Lőránd legne
vezetesebb találmá
nya. 29 Aáá. 30. .Köl 
tőink közül Petőfi 
volt a legnagyobb. 31.
YI. 33. Égési termék. 36. Kikapar a főidből. 37. 
ízeltlábú állatok. 39. A vfz mechanikai és ké
miai munkája által a föld felületén előidézett 
változások. 41. Vízinövény. 42 Csiiei költő, 
békeharcos (Pabló). 43. Tisztított gyapjúzsir, 
szappanok készítésénél használják. 44. Ketté- 

- t/állk.
FÜGGŐLEGES:

1. Sarkvidéki állat. 2. Állati búvóhely. 3. A 
szabadságharc híres ágyúöntője volt. 4, Sajnál
kozó. 5. ONN. 6. Pityereg. 7. Felvevőképesség, 
9. Arzén vegyjele. 10. . . . mafor 11. A  Kreml

egyik nevezetessége. 12. Határozott, erélyes. 13. 
UDD. 14. Művészi munka. 16. Sarki — közis
mert Idegen szóval. 17. Nem törődik az illen
dőséggel. 20. Azonos nevű leányok. 21. Atlanti
óceánba ömlő francia folyó. 24. A-val a végén: 
szín. 25. ESS. 28. Közészorft. 32. Előfordul. 34. 
Kronométer. 35. 1049 római számmal. 37. Pehely 
fele. 38. Arra a helyre. 40. Adóív része.( ! )  42. 
NL.

31. sz. keresztrejtvény megfejtése: Cskálov, 
Bajdukov és Beljakov. Szily Kálmán. Ehrlfch 
Paul. Mapakovszkij. Clark Adám. A  vakcinák.
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